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Over mombers, binnenmoeders, regentessen 
en weesmeesters (2) 
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 

Herste! van de monarchie ander Oranje 
Vooral tijdens de période van Koning Wil
lem I (1813-1840) en Willem 11 (1840-
1849) werd de wezenzorg steeds meer aan 
het particulier initiatief overgelaten. Dat 
was dus een stap terug op de eerder ingesla-
gen w e g van meer publieke zorg. De ar
men- en wezenzorg was primair weer een 
particulière (= kerkelijke) taak geworden, 
pas in tweede instantie kon een beroep op 
de overheid worden gedaan. In het niet-
kerkelijke segment had de Maatschappij tot 
Nut van ' t Algemeen een voorbeeldfunctie 1 . 
Vanaf 1850 zien we het aantal particulière 
(niet door de overheid bestuurde) weeshui-
zen verviervoudigen. Dit mede omdat door 
de nationale verpaupering het aantal wees-
kinderen sterk toe nam. Bedenk verder dat 
door de Napoleont ische période niet alleen 
een groot aantal mannen het leven beten, 
maar ook dat de Franse bezetting zijn Spö
ren naliet in het nageslacht. Daarbij kwam 
dat vaderschapsact ies door ongehuwde 
moeders waren verbqden. N a 1853 ontstaat 
ook op het katholieke platteland een groot 
aantal nieuwe weeshuizen. Dit was nu mo-
gelijk omdat door de nieuwe grondwet geen 
belemmeringen meer tegen het opzetten 
van katholieke instell ingen 2 konden worden 
opgeworpen. Bij het stichten van katholieke 
weesinstell ingen is de invloed van buiten-
landse kloosterorden zeer groot geweest . 
Aangezien er voor 1850 door de be lemme
ringen van de overheid geen zusterkloosters 
mochten worden opgericht, waren er wei
nig "inlandse" nonnen. Buitenlandse con-

gregaties zagen onder de katholieke bevol-
king plotseling kansen voor de wezenzorg. 
Vooral de initiatieven van de zusters fran-
ciscanessen van Denekamp 3 (ca. 1860) had-
den voor de katholieke wezenzorg een 
voorbeeldfunctie. Het merendeel van onze 
weeshuizen stamt dus uit de laatste période 
van de negentiende eeuw en heeft boven-
dien een sterk particulier (= kerkelijk) ka-
rakter gehad, Deze weeshuizen met een 
kerkelijke signatuur dreven grotendeels op 
giften en gaven van de kerkleden. Van over-
heidssteun was geen sprake. 

De moderne wezenzorg 
De vierde période begint rond 1900. Vooral 
de invoering van de kinderbescherming is 
hier een mijlpaal geweest. Vanaf het einde 
van de 19de eeuw (rond 1880-1890) toen 
de économie weer begon aan te trekken en 
de industrialisatie op gang kwam, groeide 
een nieuw sociaal besef. Dit mondde uit in 
een nationaal debat dat men de "sociale 
questie" noemde. De nogal amateurist isch 
vaak sterk vernederende uitvoering van de 
particulière zorgplicht van wezen werd aan 
de kaak werd gesteld. Veel weeshuizen wa
ren voor kinderen niet humaan, zeer streng 
en zeer betuttelend. De sterfte in weeshui
zen was tot 1875 nog zeer hoog. Rond 1900 
zien wij de kinderbescherming als specifie-
ke maatschappelijke kerntaak ontstaan. Een 
belangrijk nieuw feit is de inrichting van 
een Voogdijregister in 1904. Dit is in prin
cipe openbaar maar men moet wel met de 
privacyaspecten rekening houden. Bij de 
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voogdij kregen de raden voor kinderbe
scherming vaak een belangrijke taak. 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat we 
in dit artikel voornameli jk de periode 
1500 - 1900 zullen beschrijven. De gege-
vens over de eerste periode (voor 1600) zijn 
nogal Schaars. 

Eerst nog enige moeilijke begrippen 
In het Romeinse recht kende men het be-
gr ippenpaar "tutor" en "curator". De tutor 
was bedoeld om leiding te geven tot aan de 
puberteit . Daarna werd men geacht ten dele 
zijn eigen broek te kunnen ophouden en 
kwam de curator in het vizier vooral als er 
financiele zaken (boedelbeheer en het doen 
van daden rechtswege) , toestemming huwe-
lijk e.d. te beslissen waren. In het Neder-
landse recht gebruikte men het woord 
momber (mondbaer) en voogd. Het woord 
momber heeft vele schrijf Varianten (o.a. 
mumber , momboor mondbaer, momboir) ; 
het woord is van Germaanse oorsprong, 
ook in het Duits komt het overeenkomstige 
woord voor. Het woord momber is vermoe-
delijk verwant aan ons woord mondig en 
betekent letterlijk gezagdrager. De pendant 
van het woord curator 4 is ons woord voogd. 
Het woord voogd had een bredere betekenis 
dan nu gangbaar is. Het kwam in het oudere 
Neder lands ook in andere combinaties voor, 
denk aan worden als landvoogd, zeevoogd. 
Andere termen die min of meer aan voogd 
geli jkwaardig zijn zoals: voormond, voor-
staander en de opziener 5 . Een scherp onder-
scheid tussen momber en voogd kende men 
evenwel in vroegere tijden in ons rechtssys-
teem niet. Beide begrippen werden nogal 
eens door elkaar gebruikt. Veel van deze 
begrippen zijn regionaal verschillend. Het 
zou te ver voeren hier in finesses te treden. 
Thans wordt curator veelal gebruikt bij de 
bereddering van onder bewind gestelde on-

dernemingen en instellingen. 

Vanaf 1800 kent men ook het begrip toe-
ziend voogd. Deze voogd wordt formeel 
aangesteld wanneer een van de ouders is 
overleden en de overlevende ouder van 
rechtswege als voogd is aangesteld. Ook bij 
echtscheiding kan een toeziende voogd 
worden benoemd. De toeziend voogd heeft 
slechts beperkte bevoegdheden en kan pas 
ingrijpen als de voogd haar (zijn) taken 
schromelijk verwaarloost en/of de kinderen 
financieel benadeelt . 

Wie had een voogd nodig 
De laatste vraag: wie had een voogd nodig. 
Als vuistregel gold: alle onmondige kinde
ren waarbij de ouders ontbreken of onbe-
kwaam worden geacht het ouderschap te 
vervullen. In het laatste geval zal de rechter 
bij de ontzegging of ontheffing van de ou-
derlijke macht betrokken zijn. In het bur-
gerlijke wetboek van 1811 en volgende edi-
ties worden enkele ouderlijke nalatigheden 
met name genoemd waarbij de ouderlijke 
macht wordt ontzegd c.q. waarbij men 
daarvan wordt ontheven ( twee jaar gevan-
genschap, mishandel ing van de kinderen 
(pupillen), het opzettelijk niet meewerken 
met mensen belast met het toezicht, grove 
lichamelijke of geestelijke verwaarlozing, 
siecht levensgedrag, misbruik van kinderen 
enz.). De leeftijd waarop men mondig werd 
verschulde gedurende de eeuwen nogal. In 
Holland gold gedurende de middeleeuwen 
dat men jongens met 18 jaar en meisjes met 
16 jaar volwassen achtte. In later tijden 
schoof deze leeftijd op tot 25 jaar. Vanaf de 
tijd van Napoleon gold de leeftijd van 21 
j aa r 6 . Trouwde men voor 21 j aa r dan werd 
men met het aangaan van het huwelijk 
mondig. O m bepaalde redenen (bijv. begin
nen van een zaak) kon men de mondigheid 
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vervroegen door een verzoekschrift aan de 
Höge Raad om voor een brief van meerder-

jarigheid getekend door de kon ing 7 in aan-
merking te worden gebracht. Men noemde 
dit een verzoek tot handlichting (venia aeta-
tis). 

Wie konden met de voogdijstell ing wor
den belast 
Ook bij de voogdijstell ing hebben zieh in 
de loop der tijdens steeds weer veranderde 
spelregels voorgedaan. Vaak was het een 
aanscherping van reeds bestaande richtlij-
nen. Bijna iedere stad en provincie had zo 
zijn eigen gebruiken en tradities waar men 
sterk aan vast hield. Van een nationale rege
ling van de wezenzorg was geen sprake. 
Zodoende loopt de kwaliteit van de wezen
zorg landelijk gezien nogal uiteen. Pas na 
1811 met de invoering van het nieuwe bur-
gerlijke recht (Franse Code Civile) kwamen 
nationale richtlijnen tot stand. Daarbij 
kreeg uitsluitend de rechter de beslisbe-
voegdheid voor de aanstell ing van de voog-
den. Uiteraard werden vooral de belangen 
van het kind in het oog gehouden. Het zou 
te ver voeren hier de vele Varianten van be-
noeming van voogden en wezenzorg in de
tail te bespreken. Vaak vindt men deze te-
rug bij de overwegingen van de rechter. Als 
regel gold dat langstlevende ouder van 
rechtswege de "geboren voogdi j" over hun 
kinderen kreeg, zonder dat hier een beëdi-
ging voor nodig was . Stierf een van beide 
partners dan werd dus de langstlevende au
tomatisch de wett ige voogd(es) ook wel de 
légitima tutor c.q. légitima tutrix genoemd. 
Als regel voerde de moeder van rechtswege 
de volledige voogdi j , zij was daarbij even 
handelsbekwaam als haar gewezen man. In 
de middeleeuwen kon uitsluitend een man 
als voogd fungeren. Naas t de geboren 
voogdes (term voor de natuurlijke ouder) 

werd door de overheid nog een gekozen 
(mannelijke) voogd of voormond worden 
benoemd, vaak was dit een broer van de 
overleden echtgenoot of een andere zeer 
naaste verwant. Deze werd voor het uitvoe-
ren van zijn taak gewoonlijk beedigd ten 
overstaande van de overheid. 

De voogd had als taak te zorgen voor het 
intact houden van het erfdeel van zijn pu-
pillen. Een van de eerste taken van de geko
zen voogd kon zijn een overzicht van de 
vermogensposi t ie van de kinderen op te 
stellen en zo nodig voor bereddering van de 
nalatenschap aanvullende maatregelen te 
treffen. Dit was belangrijk als de vader of 
moeder hertrouwde. In de loop der tijden, 
zijn hier geleidelijk aan wettelijke verbete-
ringen doorgevoerd. Een daarvan was dat 
men op het erfdeel van de weeskinderen via 
de weeskamer veel nauwkeuriger toezicht 
hield. 

Positie van grootouders 
Een belangrijke positie, mochten beide ou
ders sterven, werd in sommige gebieden 
toegekend aan de grootouders. Zij kregen 
de voorkeur bij de benoeming van voor-
monden en voogden. Daarbij kon de groot-
vader van rechtswege het voogdij schap 
claimen mits hij daartoe geschikt was . Een 
grootmoeder kon als voogdes functioneren, 
uitsluitend als ze weduwe was . Ze had dan, 
zoals dat heette door de dood van haar man 
haar handelsbekwaamheid teruggewonnen. 
Waren geen van de ouders of grootouders 
beschikbaar dan werden bij voorkeur fami-
lieleden als voogden benoemd. Bloedvoog-
dij noemde men dit 8 . 

Testamentaire voogdijstell ing 
Een voogd kon ook via een testamentaire 
beschikking voor een voogdijschap worden 
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voorgedragen. Bij akte van seclusie kon de 
erflater dus zelf een voogd voorstellen. Niet 
zelden werd de betreffende notaris dan met 
het voogdijschap belast. Zelfs konden 
meerdere voorstanders worden voorgesteld, 
Bij tekort Schieten van de verkozen voor-
stander (of na zijn dood) kon deze worden 
vervangen door een volgende van de lijst 9 

van potentiele voogden genoemd in de na-
latenschap. 

Datieve voogdij 
Tenslotte kon de overheid voogden benoe-
men. Men noemde dit datieve voogdij . Re-
gels voor de datieve voogdij ontstaan voor
al in Steden, bij kinderen van rijkere bur
gers. De voormonden werden veelal geko-
zen uit de eigen familieleden. Deze hadden 
o.a. als taak de dagelijkse bereddering van 
het vermögen van de pupil . De voogd hield 
daarbij toezicht. Wilde de voormond goede-
ren vervreemden dan moest hij aan de 
voogd, of bij het ontbreken daarvan, aan het 
stadsbestuur toes temming vragen. Het uit-
oefenen van de voogdij werd als een pu-
blieke plicht beschouwt, waaraan men zieh 
bij geschiktheid niet zonder meer van kon 
onttrekken. Wie mochten zieh verontschul-
digen? Hierbij gold het r i jmpje 1 0 : 
Soldaat absent voor 't land, die in armoed 
leefd, 

Professor of die drie voormondschappen 
heeft, 
Die seventig jaaren is, die niet schrijft noch 
leest 
Die verre buiten land absent, of is geweest, 
Met d'ouders des pupils in groote vyand-
schap 
Die niet versoent is, blijven vrij van het 
momberschap. 

Erfde een onmondig persoon van zijn ou
ders dus een nalatenschap dan moest de 

overheid verhinderen dat de erfenis door 
derden werd geplunderd. Bij kleinere plaat-
sen werd dit toezicht wel door de schepen-
bank waargenomen, in men ig schepenver-
slag wordt daarvan melding gemaakt . In 
grotere plaatsen delegeerde de overheid de
ze opdracht aan een speciaal instituut, na-
melijk de weeskamer. Een weeskamer is 
dus geen instelling waar het j o n g e kind 
wordt verzorgd, maar waar uitsluitend het 
beheer van diens nalatenschap wordt uitge-
oefend. De instelling van de weeskamers 
ziet men in onze streken vanaf 1580 opko-
men. Deze instellingen zouden tot , 1811 
blijven bestaan, toen de n ieuwe Franse bur-
gerlijke wetgeving hier een feit werd. 

De ontwikkel ing van de voogdij tot ca. 
1600 

Parochie vaak soort sociale dienst 
Hoewel de voogdij in het Romeinse recht 
goed was gecodificeerd had deze Romeinse 
wetgeving zeker in de middeleeuwen niet 
zo'n grote invloed op het leven van alle dag. 
In veel opzichten volgde men, als dat kon, 
de oude Germaanse tradities die meer met 
het hart dan met de letter van de wet reke-
ning hielden. Op het platteland was het ge-
bruikelijk dat bij overlijden van de ouders 
de familie de wezen opnam. Dit veranderde 
toen in de 12-13 de eeuw de Steden opkwa-
m e n " en veel plattelanders zieh binnen de 
stadsmuren vestigden. Veel stedelingen 
hadden weinig rechtstreekse familiebanden 
binnen de stadsmuren, zeker als ze nog 
geen stadsrechten hadden. Vaak bleven we
zen achter zonder dat een zorg geregeld kon 
worden. Rond de veert iende eeuw zien we 
de eerste concrete stedelijke regelingen 
voor wezen, vonde l ingen 1 2 en verlate kin
deren ontstaan. Daarbij kreeg vooral de 
kerk een kerntaak. Het klinkt wat vreemd 
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maar in feite had de kerk de functie van de 
huidige stedelijke sociale d i ens t l j . De soci
ale functie van de kerk was geconcentreerd 
in de pa roch ie 1 4 . O m deze zorg te kunnen 
organiseren werd het instituut van de 
"Heilige Geest Tqfels"]5 in het leven geroe-
pen. Aanvankeli jk was de wezenzorg dus 
onderdeel van de a lgemene armenzorg. La
ter zien we dat bepaalde zorginstellingen 
zieh nog uitsluitend op wezen gaan richten. 
Het verschijnsel weeshuis komt geleidelijk 
in zieht waar kinderen kunnen worden on-
dergebracht en opgevoed. Bedenk daarbij 
dat met de grote kindersterfte toch het leven 
van ieder kind voor de gemeenschap, zeker 
in economische zin, telde. Het was dus niet 
alleen zorg, maar ook een beetje eigenbe-
lang. 

Burgerl i jke bestuurders krijgen meer 
invloed 
Hadden aanvankeli jk de kerk en haar bedie-
naren een spilfunctie bij de armenzorg 
(inclusief de zorg voor weduwen en we
zen), vanaf de veertiende eeuw zien we de
ze specialisatie vorm krijgen. Dit blijkt uit 
de oprichting van hospitalen, gasthuizen 
(voor passanten), bejaarde instellingen, hof-
jes , dolhuizen, leprozer ieen 1 6 maar ook van 
instellingen waar weeskinderen konden 
worden opgevangen. Veel zorgtaken vroe-
gen om specifieke deskundigheid waarvoor 
de geestelijken (clerus) niet waren uitge-
rust. Sterker nog, de kerkelijke overheid 
ontraadde haar bedienaren sommige zorg-
functies. Men was dus aangewezen op le-
ken (niet-priesters) die deze taken geleide
lijk aan gingen overnemen. Bij de verdere 
specialisatie van de zorg zien we dat de ker
kelijke invloed steeds kleiner wordt en niet-
kerkelijke personen, meestal leden van de 
stedelijke elite vele zorgtaken aan zieh trok-
ken. Dit gold zeker waar het management-

taken betrof. Vroedschappen (de stedelijke 
overheid) claimden op den duur steeds 
meer zeggenschap over de bedeling en de 
besteding van de kerkelijke en particulière 
middelen. Je kunt dus globaal stellen dat de 
kerkelijke zorg maatschappeli jke over-
heidszorg werd. Daarnaast werden door 
rijke particulieren die kinderloos stierven 
stichtingen (fundaties) bestemd voor wezen 
in het leven geroepen, die los van de kerk 
standen. 

Dit beleidsprincipe, stedelijke verantwoor-
delijkheid, maar ook particulier initiatief 
(waar mogelijk) zou bij de latere protestan-
tisering van onze samenleving het a lgeme
ne uitgangspunt voor het beleid worden. 

Eerste aanzetten weeskamers 
Aangezien bij de verwezing zieh steeds 
meer zaken met jur idische verwikkelingen 
voordeden (denk aan de verdeling van de 
nalatenschap) zien we vroeg in de middel-
eeuwen dat de plaatselijke overheid zieh 
actief met de voogdij ging bemoeien. In de 
Steden waren dit de schout en schepenen, 
en/of de burgemeesteren. Op het platteland 
was dit nogal eens de ambachtsheer of de 
baljuw, Later werd deze taak gedelegeerd 
naar weesmeesters . Deze laatste werden 
vooral ingeschakeld wanneer de weesou-
ders een belangrijke nalatenschap achterlie-
ten. Men moest er voor waken dat de ver-
zorgende voogden of mombers niet mis-
bruik van hun bevoegdheden gingen ma-
ken. De erflater kon echter de taak van de 
weesmeester ook toekennen aan de nota-
r i s 1 7 . Deze beredderde dan de boedel van de 
wezen totdat zij meerderjarig waren. 

Was de vader de langstlevende dan werd de 
volledige voogdij hem van rechtswege toe-
gekend, was de moeder de langstlevende 
dan werd meestal een manneli jk familielid 
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(van vaderszijde) tot voogd benoemd. Als 
regel werden kinderen van welgestelden bij 
de familie geplaatst, zodat men zieht hield 
op het totale familievermogen. Ontbraken 
familieleden, zoals bij vondelingen, dan 
zorgden de stedelijk overhead voor een on-
derkomen via uitbesteding van de zorgta-
ken. Dit was op het platteland min of meer 
regel. Veelal probeerde men de weeskinde-
ren tegen betaling bij pleeggezinnen onder 
te b r engen 1 8 . Het was daarbij regel dat de 
weeskinderen in een boek werden inge-
schreven met daarbij de naam van de per-
soon die de voogdij voerde c.q. de dagelijk-
se zorgtaken had. Vaak werden deze kinde
ren misdeeld en probeerde men op het kost-
geld te verdienen. 

De eerste weeshuizen 
Als gevolg van de hierboven gesignaleerde 
ontwikkel ingen zien we vooral in de Steden 
vanaf 1500 gespecialiseerde inrichtingen 
ontstaan waar wezen en vondelingen wer
den gehuisves t 1 9 . Een van de eerste wees
huizen vindt men te Utrecht (1491), daarna 
Amsterdam (1520), Leeuwarden (1534) en 
Kampen (1539). In eerste instantie richtten 
deze weeshuizen zieh op de kinderen van 
de poorters, dat wil zeggen van ouders die 
stadsrechten hadden verworven. Opvallend 
veel weeshuizen worden gesticht vanaf 
1550 wanneer zieh in de Nederlanden door 
een combinat ie van factoren 2 0 een zeer ern-
stige recessie voordeed. Honger en armoe-
de was alom en leidden tot een onbeheers-
bare ontevredenheid. Door een reeks poli-
tieke blunders zou deze onvrede tot een op-
stand tegen Spanje uitgroeien, waarbij de 
opkomende reformatie een belangrijke 
geestelijke drijfveer werd. 

Waarom was er de noodzaak van weeshui
zen? Het was een publiek geheim dat veel 

weeskinderen die bij families of pleegge
zinnen werden ondergebracht ernstig wer
den uitgebuit en mishandeld. De meeste 
van hen haalden de leeftijd van tien j aa r 
niet eens. Vermögende stedelijke burgers 
wensten voor hun kroost toch een wat beter 
lot mochten men voortijdig komen te over-
lijden. Het risico daarop was groot, men 
leefde in de middeleeuwen met de dood. 
Voeg daarbij de veranderde opvattingen 
over armoedebestri jding. Vooral door Vives 
en andere humanisten werd een nieuwe vi-
sie van collectieve armenzorg gegeven, een 
inzicht dat geleidelijk aan gemeengoed 
werd. Deze zorg gold in het bijzonder deze 
weeskinderen. 

In de veert iende en vijftiende eeuw stonden 
dergelijke wees- en kinderhuizen nog onder 
toezicht van de Heilige Geest tafel (een 
soort kerkelijke sociale dienst), de admini-
stratie werd door een thesaurier verricht, 
terwijl voor de opvoeding der kinderen een 
binnenvader (zie verder ook bui tenvader) 
en binnenmoeder zorg droegen. O m de no-
dige financien voor deze weesinstel l ingen 
bij elkaar te krijgen werd een stevig beroep 
op de kerkleden gedaan. Het was niet onge-
bruikelijk dat wezen bij de kerkdeuren om 
aalmoezen moesten vragen. Weeskinderen 
werden verder officieel toegelaten om op 
bepaalde dagen te bedelen. 

Noten 
1. De Maatschappij tot Nut van' t Algemeen 
werd n 1784 opgericht door een verlichte 
doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuysen die 
werd geholpen door prof. Swildens. De beteke-
nis die het Nut later kreeg voor de volksontwik-
keling en de sociale zorg is van immense bete-
kenis geweest. 
2. Vanaf 1853 waren de katholieken formed 
gelijk gesteld en kon men geen bezwaar meer 
maken tegen katholieke instellingen. In de pro-
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vincie Limburg, een Hertogdom, lag dit even-
wel ungünstiger omdat de oude situatie werd 
gehandhaafd. 
3. Deze kloosterorde had zijn oorsprong in 
Duitsland. Toen tijdens de Bismarkse Cultur-
kampf de nonnen werden verdreven vestigden 
deze zieh in Denekamp. 
4. Afgeleid van zorgdragen, denk aan ons woord 
kuur. 
5. Het woord opziener werd gebruikt voor een 
datieve voogd, d.w.z. een voogd die krachtens 
een testament door de erflater werd gewenst. 
6. Na het 21 ste levensjaar (tot het dertigste) 
moesten de ouders nog toestemming geven tot 
een huwelijk. Bij weigering kon echter via ge-
rechtelijk weg toestemming worden verleend. 
7. De verlening van handlichting werd in de 
staatscourant gepubliceerd. 
8. Het woord bloedverwantschap of consangui-
teit (sanguis is bloed) heeft een ongewone ach-
tergrond. In antieke Griekse tijden meende men 
dat het sperma uit gekookte bloedbestanddelen 
bestond. 
9. In officiele termen aangeduid macht van as-
sumptie, substitutie en surrogatie. 
10. Ontleend aan het proefschrift van mevrouw 
Herpenius. 
11. De opkomst van de Steden was het gevolg 
van de overbevolking van het platteland, anders 
gezegd de opbrengst bij landbouw was onvol-
doende om de bewoners in leven te houden. De
ze overbevolking leidde er toe dat er een stede-
lijke migratie opgang kwam. Binnen de Steden 
ontstonden ambachtsgilden die meer complexe 
producten als laken, papier en metaalproducten 
(wapens) konden produceren. 
Belangrijk in de middeleeuwen was ook de gro-
te migratie bij de kruistochten. 
12. De Latijnse naam voor vondeling(e) was 
expositus/exposita. 
13. Deze taak van de kerk had diverse oorzaken. 

De kerk had voldoende deskundigen (priesters) 
die het schrijven en rekenen meester waren. 
Nog belangrijker was dat de kerkelijke functio-
narissen de toevertrouwde middelen niet konden 
vervreemden, dat de kerkelijke functionarissen 
ongehuwd moesten zijn en derhalve geen eigen 
vermögen kon nalaten aan hun kinderen. Het 
belangrijkste was evenwel dat de kerkelijke 
goederen die voor de armoede bestemd waren 
niet door de overheid kon worden opgeeist. Een 
soeverein moest op straffe van de kerkelijke ban 
de eigendom van de kerkelijke goederen respec-
teren. Was een soeverein in de ban gedaan, dan 
was hij zijn wereldlijke gezag kwijt, daar dan 
de onderdanen hem geen 
dienstbaarheid meer verplicht waren. 
14. De parochie werd in de middeleeuwse ge-
dachtewereld als een "geestelijke familie" be-
schouwd. 
15. De Heilige Geest werd gezien als het sym-
bool voor liefde en kerkelijke solidariteit. Deze 
tafels werden in de kerk geplaatst waarop de 
welvarende burger zijn gaven kon plaatsen. 
16. Bestemd voor de huisvesting van mensen 
met melaatsheid. 
17. De erflater kon de weeskamer passeren door 
een akte van seclusie aan het testament toe te 
voegen. 
18. Ook bejaarden en chronische zieken werden 
vaak in families uitbesteed en door de kerk on-
derhouden. 
19. In de grote Steden in het buitenland zien we 
dat reeds veel eerder wees/vondeling-huizen 
ontstaan omdat daar vondelingen een groot pro-
bleem waren. Montepelier 1071, Florence 1317, 
Parijs 1362 Venetie 1380. 
20. Een koude golf, overstromingen (denk maar 
aan de St. Elisabethvloed), epidemieen (pest-
golven), grote veesterfte, misoogsten, bandiete-
rij enz. 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (11) 
W.J. Scholl 

De zogenaamde recognitieboeken van Harderwijk vormen een rijke bron van gegevens 
over het leven in die stad in de late Middeleeuwen. Vanaf 1453 worden in deze boeken 
schuldbekentenissen opgetekend. Talloze namen worden genoemd en hoewel vaak duide-
lijk is dat de genoemden bloed- of aanverwanten zijn, is de juiste relatie niet altijd vast te 
stellen. Niet altijd, maar in tal van gevallen gelukkig wel omdat sommige inschrijvingen 
elkaar aanvullen. 

Inleiding 
Bij het speuren naar de voorouders van Henrickje Lubbers zijn we aangeland aan de 
"rechterkant van de kwartierstaat", bij haar grootmoeder Woutertje Dageraet . Hoewel de- ' 
ze een bijzondere achternaam draagt (een van de zalen in het Harderwijkse ziekenhuis 
Sint Jansdal is vernoemd naar Egbert/Engelbert Dagerait, commandeur v a n ' s Heeren Loo 
van ca. 1487-1509 en draagt de naam 'Dagerai tzaaP) blijkt het uiterst moeilijk Woutertje 
te koppelen aan de vroegere Dageraets . Speurtocht 6 besloten we als volgt: "Opval lend is 
verder dat we nergens verwijzingen zijn tegengekomen naar verwanten van de echtgenote 
van Symon (Alberts Witt), Woutertje Dageraet. Aangezien twee van hun dochters de 
naam Aeltje dragen, een met de toenaam Dageraeuje) veronderstel ik dat de moeder van 
Woutert je evenals die van Symon, Aeltje heette. Of deze veronderstel l ing wat oplevert, 
moet nog blijken." 1 

Ten einde wat meer grip op de zaak te krijgen besloot ik een chronologisch overzicht te 
maken van alle vermeldingen met betrekking tot de naam Dageraet die ik t egenkwam in 
de recognit ieboeken en in de regesten. Wat ik al vermoedde werd nu bevestigd: Woutertje 
verschijnt vrijwel op het zelfde moment als de andere Dageraets uit de stukken verdwij-
nen. Dan maar een andere aanpak: hoe is het onderlinge verband tussen de vroegere 
Dareaets? Mogelijk levert zo 'n onderzoek aanwijzingen op voor Woutertjes afstamming. 

Geertgen Dageraets , moeder van Truye Aernt Everwijnsz 
Centrale figuur, omdat zij zo vaak en gedurende lange tijd in de recognit ieboeken voor-
komt, is Geertje of Geertgin Dageraets . De laatste keer dat zij in leven wordt vermeld, is 
op 23 September 1533: Geertgen Dageraets met Stijne haar dochter draagt op aan Truy 
A m t Goessess hun dochter en zuster een hofstede in de Oosterwijk bij de Peelenpoort en 
zij bekennen hiertoe haar schuldig te wezen 100 gld. te betalen na Geertgens dood en de 
helft van het huisraad onder verband voor de waring van hun huis aan de Markt. Truye 
voors . dankt haar moeder en zuster voors. voor haar vaders en moeders vers terfr Drie 
j aa r later blijkt Geertgen overleden want de bovengenoemde honderd gülden zijn op 5 au-
gustus 1536 uitbetaald: Trude Aert Everwinz met Everwin haar neef en gekoren momber 
dankte Stine Dageraet haar zuster voor de betaling van 100 gld. 3 
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Afbeelding 1. 5 augustus 1536: Trude Aert Everwinz met Everwin haar neef en gekoren momber 
dankte Stine Dageraet haar zuster 

Het eerste dat hier opvalt is dat de dochter Trude of Truy in 1533 bijgenaamd is A m t 
Goessess en in 1536 Aert Everwinz. Hoewel deze jaartallen iets anders suggereren, blijkt 
Aert Everwinz de oudste rechten te hebben. Hij komt regelmatig in de recognit ieboeken 
voor, ook in familieverband, terwijl een Aert of Arent Goesensz weliswaar ook verschei-
dene keren in de boeken wordt genoemd, maar tot 1523 niet in enige relatie met Trude en/ 
of haar familie. De vraag doet zieh voor of we niet te maken hebben met een vergissing. 
Deze indruk wordt versterkt omdat die eerste vermelding d.d. 16 Oktober 1523 van Aert 
Goesensz . in relatie met Trude spreekt van: 
Truye Aert Gosesz en Nel le van Norden die getuigen dat Nelle vurs. kundig was 
dat zij (= Griete Goesens , die eerst getuigenis aflegt) vöör de brand een verkenskot had 
doen t immeren over dieselve goot, tselve zij ook weer op moest laten breken. Truye be-
kende dat zij een loyve in voortijden aan de Broeren gern hadde laten t immeren en dat 
haar man Aert Gosesz haar toen zei dat zulks niet mogelijk was en dat zij daar geen woor-
den van maken so lde . 4 De uitdrukking ' in voorti jden' doet ons toch denken aan een tame-
lijk lange tijd terug in het verleden. Wanneer echter Truye Aert Gosesz identiek is met 
Truye Aert Everwinsz dan was zij niet zo heel lang geleden nog echtgenote van Aert 
Everwijnsz. Het huwelijk van dit echtpaar dateert van 1485, als A m t Everwijnsz Trude 
zijn echte wijf honderd olde Schilden te morgengave geeft. 5 Op 9 augustus 1519 is Aernt 
Everwijnsz nog in leven 6 en op 5 maart 1521 wordt Truye, zijn weduwe genoemd: 

Voor Zweer en Zweer van Wijnberghen bekende Truge Aernt Everwijnsz weduwe 
met Jan Marijsz haar gecoren momber t.e. en Hansken van Gorckum met W e y m e 
zijn echte wijf haar dochter t.a.z. dat zij gescheiden zijn van het goed dat zel. Aernt 
Everwijnsz achtergelaten heeft als hierna beschreven. Item Truge voorgen. zal heb
ben de renten van de stad en Spuelreholt en twee gld. 's j aars van Jan van Buyscho-
ten; item het huys in het Vleishouwerstraatje elk half, item de hof elk half, item 2 
gld.'s j aa r s van Nel le van Norden vöör de brand elk half. Item Hansken en W e y m e 
zullen hebben de husinge met de kommer die daar op Staat en de kamp op de zee-
kant, nog tien stuivers 's j aars van Jan Mandemaker en drie hör. gld. en een schric-
kenberger 's j aa r s uit Peter wijntappers husinge en een pond 's j aa r s uit Gheri t Hol
derps hof en wat zij half zullen hebben als hiervoor genoemd. 7 

Ook een j aa r later, op 3 april 1522, wordt Truge nog weduwe van Aernt Everwijnsz ge
noemd. De betreffende inschrijving is bovendien aardig omdat het een blik gunt op het 
werk van haar overleden man . Aernt is rentmeester en procurator geweest 'der Heren van 
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Sint Pouwels te Utrecht ' en Truge en haar dochter Weyme beloven nu 'alle die boeken, 
registers en zedulen die zij van de Heren hebben ' zullen teruggeven. 8 

Zoals hierboven al vermeld is, wordt Truge op 16 Oktober 1523 Truye Aert Gosesz ge
noemd. Ik neem dan ook aan dat zij tussen 3 april 1522 en 16 oktober 1523 met Aert Gos-
ez is getrouwd. Ook in 1524, op 15 december, wordt zij genoemd als Truye Aert Gosesz. 

Truye Aert Gosenz met haar gekoren momber en Hansken van Gorckum met Wey
me zijn echte huisvrouw droegen op coman Asse een hofstede in het Vleishouwer-
straatje strekkende achter aan Gerit Hoemaeckers huesinge naast coman Asse aan 
de andere zijde, onder verband voor de waring van hun huis aan die Brueren op de 
hoek daar Nel le van Norden aan de andere zijde naast gelegen is met nog een hof 
tussen de Smeepoort en de zee . 9 

Het is de vermelding van dezelfde goederen als in 1521 en het gemeenschappel i jke eigen-
dom met Weyme , die maken dat we in Truye Aert Gosensz Truge Aert Everwijnsz her
kennen. Dat zij in 1536 nog eenmaal als Trude Aert Everwinz wordt vermeld, komt mo- , 
gelijk doordat haar tweede man inmiddels ook is overleden, dat huwelijk aanzienlijk kor-
ter heeft geduurd dan het eerste en zij nu vergezeld wordt van haar neef Everwin, waar-
schijnlijk een bloedverwant van haar eerste man. Wat hebben we tot nu toe gevonden: 
Geertgen Dageraets heeft twee dochters: Stijne Dageraet en Truge. De laatste is twee 
maal getrouwd geweest , eerst met de rentmeester en procurator van de St. Paulus abdij 
Aernt Everwijnsz en vervolgens met Aert Gosensz. Truge heeft uit haar eerste huwelijk 
een dochter W e y m e die gehuwd is met Hansken van Gorckum. 

Geertgen Dageraets , moeder van Stijne van Rostwyck 
Opvallend is dat bij het onderzoek naar Truge de naam Dageraet nauwelijks voorkomt. 
Toch blijken er in deze periode nog andere Dageraets te zijn. Zo vinden we op 16 februari 
1528 nog twee kinderen van Geertgen: 

Geertgen Dageraets met Herman Kistemaker haar gekoren momber draagt op aan 
haar dochter Styne van Rostwyck de rente van zal. Wil lemtgen Coinraets huysinge 
daar Jan Toffel in woont in de Vistraete op de hoek van het straatje daar men naar 
dat gasthuis gaat t.e. en Peter Taeck t.a.z. en nog twee gld. 's j aars als die rectoir 
meyster Jan Voet haar schuldig is. Geertje Dageraets draagt op aan Anna haar 
dochters dochter het kampje bij de Henniproe t . 1 0 

Geertgen Dageraets draagt op aan haar zoon Willem Dageraet en Stijne voorgen. 
haar dochter vier kampen tussen de Grote en Kleine Broeksteeg en 50 gld. uit Ger
rit Backers huis in de Moelienstraat tussen Gerrit van Coetwyck t.e. en Noye Hen-
ricks t.a.z. en hiermede zal teniet zijn de 400 gld. volgens een huwelijksbrief.[l 1] 

Styne van Rostwyck zal identiek zijn met Stine Dageraet hierboven genoemd. Waarom 
zij in 1528 Van Rostwyck wordt genoemd blijkt uit de inschrijving van 2 april 1516: 

Voor Wolff Wolffsz en Willem van Huekelum bedankte Bereut van Tellicht Geert
gen Dageraitz voor de aflossing van een gld. 's j aa r s als hij heeft uit de husinge aan 
de markt bij haar husinge gelegen daar Hansken van Rostwyck haar zwager in 
woont . 
Voor dezelfde schepenen droeg Geertgen voorgen. met Willem haar zoon en m o m -
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ber op Berent voorgen. een gld. ' s j aars als zij heeft uit Henrick Woutersz husinge 
aan de Markt gelegen bij Bertolt Brincks hus inge . 1 2 

Styne is in 1516 dus echtgenote van Hanske van Rostwyck (zwager (van Geertgen) hier 
weer in de betekenis van schoonzoon) welke waarschijnlijk voor 16 februari 1528 is over-
leden, daar hij in bovengenoemde opdrachten van die datum niet genoemd wordt . In ieder 
geval is deze Hanske voor 4 januari 1538 overleden, want dan bekent Stine Dageraets 
haar dochter Anna voor haar zal. vaders goed en om eerlick mee te bestaden zeven ho-
rensgld jaarli jks als zij heeft uit Comel i s Hessels huysinge bij dat gasthuis, nog bekende 
zij schuldig te wezen haar andere vier kinderen voor hun zal. vaders goed eens honderd 
gld. Waarom Styne dit doet is meteen duidelijk omdat de volgende inschrijving van die-
zelfde datum de huwelijkse voorwaarden betreft van Geerliff van Kampvei t en Stine Da
gerae t s .^ 

Van haar vier andere kinderen komen we er twee tegen op 22 januari 1541 als Stijne Da
geraets haar man Gheerl i f van Campvei t tuchticht in al haar goed, m.g.v. Recket Luytgesz 
inet Anna zijn echte wijf en Gryte en Trijne van Roswyck . 1 4 Gheerliff overlijdt ongeveer 
een jaar later, want op 29 april 1542 worden er borgen gesteld voor Petertje Gerrits voor 
het versterf van zal. Gheerliff van Campvei t en op 1 mei 1542 idem voor Arent Vles en 
diens vrouw Gerr i t je . 1 5 Kort daarop vindt de boedelscheiding plaats: 12 mei 1542 Aert 
Reyersz Vles met Gerritje zijn echte wijf en Petertje Gerrits als erfgenamen van zal. 
Gheerliff van Campvei t hun oom t.e. Stijne weduwe van Gheerliff voors. met Ricket 
Luytges haar zwager en gecoren momber t.a.z. scheiden de boedel van Gheerliff, Stijne 
zal blijven zitten in alle nagelaten goederen en daarvoor betalen aan de beide erfgenamen 
voors . eens honderd g ld . 1 6 Hoewel Stijne Dageraets nu weduwe is van Gheerliff van 
Campvei t komen we haar ook nog tegen als Stijne van Rostwyck, namelijk op 5 Oktober 
1543 als Ricket Luytges met Anna zijn echte wijf en Thomas van Rostryck hun moeder 
Stijn van Rostwyck danken voor het versterf van hun zal. vade r . 1 7 Enigszins raadselachtig 
is de inschrijving van 26 maart 1544 waarbij Cornelis Claess en Peter zijn echte wijf Stij
ne van Campvei t hun moeder danken voor de betaling van haar zal. vaders versterf. 1 8 

Raadselachtig, niet omdat Stijne nu weer Van Campveit wordt genoemd, maar omda t uit 
latere inschrijvingen blijkt dat de echtgenote van Cornelis Claesz de al eerder genoemde 
dochter Gryte is. Zowel op 29 maart als op 13 december 1556 is sprake van Gryete wedu
we van Cornel is Claesz met Rycket Luytges haar zwager en gecoren m o m b e r . 1 9 Stijne 
Dageraets , Stijne van Rostwyck, Stijne van Campvei t blijkt overigens nog een eerder hu-
welijk gehad te hebben. O p 15 juli 1511 bekent 

Geertgen Dageraets met Willem haar zoon en gecoren momber schuldig te wezen 
en daartoe op te dragen Jan Brantsz met Stijne zijn echte wijf, haar dochter, de hu
singe gelegen aan de Markt bij haar husinge, daar heer Alphardt van Erck in woont , 
nog acht postul. gld. van Gherit van Spuelde Henricksz, nog drie mudde rogge uit 
Hoenorst , nog een kroon uit Aernt Ricksz huys en hiermede bedankten Jan en Stij
ne Geertgen hun moeder voor de betaling van het versterf van hun vade r . 2 0 

Voor dezelfde schepenen bekende Jan voorgen. schuldig te wezen Stijne zijn echte 
wijf na zijn dood, indien zij geen blivende gebuerte hebben, zo lang als zij leeft 
acht gld. 's j aa r s . 
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Afbeelding 2 : 15 juli 1511: Geertgen Dageraets met Willem haar zoon en gecoren momber draagt 
op aan Jan Brantsz met Stijne zijn echte wijf, haar dochter 

De eerstvolgende inschrijving is van 16 juli 1511: Voor Gherit van Spuelde Henricksz en 
Wil lem van Broickhusen gaf Jan Brantsz Stijne zijn echte wijf honderd gld. te morgenga-
v e . 2 1 De echtgenoot van Geertgen is kennelijk voor 1511 overleden en opmerkeli jk is bo-
vendien dat er sprake is van 'echte wi j f vöör de morgengave. Stijne, in 1511 gehuwd met 
Jan Brantsz, is in 1516 echtgenote van Hanske van Rostwyck. De 'wisse l ing ' kan nog iets 
nauwkeuriger bepaald worden door de inschrijving van 12 januar i 1513: 

Voor Wolff Wolffsz en Willem van Broickhusen heeft Geertgen Dagerai tz met Al
bert Egbertsz haar gecoren momber opgedragen Willem haar zoon en Stijne haar 
dochter een hof gelegen voor de Grote Poirte bij Dirck van Keylen aan de ene zijde 
en aan dat ene einde Jan Groll en aan dat andere einde Jan Evertsz, met voorwaarde 
sterft Willem vöör Alyt zijn wijf en Stijne vöör Jan haar man, dat dan de hof kö
rnen zal op hun beider kinderen en des bekenden Willem en Stijne Geertgen hun 
moeder de hof verhuurd te hebben om een olt zwartgen 's j a a r s . " 

W e hebben hiermee de naam gevonden van de echtgenote van Willem Dageraet : Alyt. 
Haar naam ben ik daarna slechts drie maal in de recognitieboeken tegengekomen. De eer-
ste dateert van 16 april 1533: Tomas Dageraet dankte Alyt zijn moeder voor de betaling 
van dertien gld. op zijn zal. vaders versterf en hij belooft daarop niet meer te verkopen of 
te verzetten zonder zijn moeders consent. 2^ De tweede van 18 juni 1538: Alijt Dageraets 
bekent schuldig te wezen haar zoon Thomas drie gld. 's jaars die hij na de dood van Alit 
moet inbrengen om met de andere kinderen te gelijke deling te g a a n . 2 4 Tot slot de derde, 
van 18 augustus 1543: Alyt Dageraets dankte Stijne van Campvei t voor de uitrichting van 
64 gld. als haar man Gheerliff zal. en zij haar van aandeel van de losse aan de stad Cam
pen bekend hebben; gelovende dat haar kinderen met deze kwijtschelding tevreden zullen 
zijn, deswege bekende Stijne voors. dat zij haar zuster Alyt voors. van die som voors . nog 
schuldig is dertien g ld . 2 5 
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Opvallend is dat nu juis t nergens gewag wordt gemaakt van Truge. 

Geertgen Dageraets als echtgenote 

Het gescheiden optrekken in de recognitieboeken van de kinderen van Geertgen wordt 
duidelijk als we wat verder terug gaan in het verleden, naar 1485. Eind januar i , begin fe-
bruari vinden we: 

Voor Ailt van Herderwijck en Mertin Coelwagen bekende Geertgen Arnt Warm-
boutszs wijf was haar zes kinderen elk 200 gld. voor hun vaders goed. 
Marge: voor Zywert van Wijnbergen en Gerit van Spuelde Henricksz dankte 
Warmbol t Arntsz Thomas Dagerait en Geertgen zijn moeder voor de betaling van 
30 gld. voor zijn vaders goed. Actum anno 88 in die Circumdederunt . 
Voor Gerit van Spuelde en Gerit van Spuelde de jonge dankte Warmbol t voorgen. 
nog Thomas voorgen. voor de betaling van 20 gl. voor zijn vaders goed. Actum an
no 89 Cantate (mei 17). 
Voor Zywer t van Wijnbergen en Deric Voet gaf Thomas Dagerait Geertgen zijn 
echte wijf 100 enkele golden olde franckesche Schilden, twee golden rijnsgld. voor 
een franck. schilt, te morgengave . 2 6 

Als Geertgen in 1485 trouwt met Thomas Dageraet heeft zij dus al een aardige ploeg kin
deren uit een eerder huwelijk. Hoe groot die ploeg is, is echter een nieuw raadsel. Hierbo-
ven wordt gesproken over zes kinderen. Bijna vier jaar later, in december 1488, worden 
de kinderen met namen genoemd: 

Voor Gheri t van Spuelde Henricksz en Deric Voet bedankten Wolter en Arnt, Arnt 
Warmbol t sz zonen, Geertgin hun moeder voor de betaling van hun vaders versterf, 
behalve elk 200 gl. 
Voor dezelfde schepenen bekende Geertgin Arnt Warmboutsz wijf was schuldig te 
wezen Thomas Dagerait 800 gld. indien zij voor hem sterft, uit te richten Arnt 
voors. nagelaten vijf kinderen nl. Warmbolt , Hemic , Trude Arnt Everwijnsz wijf, 
Griete en Evermoet elk hun dee ! . 2 7 

Dat zijn in totaal geen zes maar zeven kinderen. Ruim een jaar later, op 8 maart 1490 
wordt, met enige hardnekkigheid, weer gesproken over zes kinderen: 

actum des maandags post reminiscere. 
Voor meister Reyner van Brenen en Gerit van Spuelde Henrycksz bekenden Tho
mas Dagerai t en Gertken zijn echte wijf schuldig te zijn Gertkens voors . zes kinde
ren, die zij bij Arnt Warmbol tsz zel. ged. gewonnen heeft als Warmbolt , Wolter, 
Jan, Henryck, Griete en Evermoet, elk voor zijn vaders goed 250 gld. met voor-
waarde dat Thomas en Geertken mögen betalen in land. Item zo Geertken voors. 
Thomas voors. bekend had schuldig te wezen 800 gl. Na Geertkens dood vooruit te 
nemen, eer de kinderen met hem te delen zouden gaan, zo schold Thomas de kinde
ren daarvan kwijt. 
Voor dezelfde schepenen scholden Thomas en Geertken Warmbolt , Geer tkens 
vôôrzoon, kwijt van 30 gld. en nog van 20 gld. als Warmbol t bekend heeft Thomas 
en Geertken schuldig te zijn. 
Voor dezelfde schepenen hebben de voors. zes kinderen, Warmbol t , Wolter, Jan, 
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Henryck, Griete en Evermoet en Warmbol t als een momber van de voors . onmon-
dige kinderen, Thomas en Geertken van het versterf van hun vader Arnt voors . 
kwijt gescholden en gedankt. 
Voor dezelfde schepenen hebben de voors. zes kinderen en Warmbol t als hun 
momber kwijt gescholden en bedankt Thomas en Geertken voor de betaling van de 
200 gld. als Geertken elk van de zes kinderen bekend had voor hun vaders goed. 
Voor dezelfde schepenen hebben de voors. zes kinderen overgegeven dat Thomas 
zo lang als hij leeft behouden zal het huis daar Tollinck van Erck in placht te w o 
llen en toebehoorde, met voorwaarde dat het huis na de dood van Thomas weer op 
de erfgenamen van Thomas en Geertken komen z a l . 2 8 

Dat zijn nu wel zes kinderen, maar ik mis Arnt en Trude Arnt Everwijnsz, waardoor ik op 
acht kinderen kom. N ieuw is t rouwens Jan, die in de opsomming van 1485 ontbreekt en 
daar het achttal had kunnen vol maken. In 1495 zal hij mondig geworden zijn, want in 
februari van dat j aa r dankt Jan Arnt Warmboltsz zijn moeder Geertgen voor de betaling 
van zijn vaders g o e d . 2 9 Alvorens ons nu te concentreren op de Dageraets , stellen we vast 
dat het eerste huwelijk van Geertgen plaats vond in 1466 als Arnt Warmbouts honderd 
kronen te morgengave geeft aan zijn echte wijf, wier naam helaas door vocht nu onlees-
baar i s / 0 Aannemende dat haar leeftijd toen rond de 25 j aa r lag, moet zij geboren zijn 
omstreeks 1441. Zoals hierboven vermeid, is zij overleden tussen 1533 en 1536, zodat zij 
de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt moet hebben. 

V a n Geertgen naar Woutertje , een hypothèse 
Mocht Geertken dan een respectabele leeftijd bereiken, voor haar echtgenoten was dat 
niet weggelegd. Haar eerste man, Arnt Warmboutsz, overleed ca. 1484 en zal toen nog 
geen 50 zijn geweest . H a a r t w e e d e man, Thomas Dageraet, is nog in leven op 26 februari 
1494 als Jan Herbertsz Koeck bekent dat hij Thomas Dageraid 15 gld. zal be t a l en j | en zal 
voor 14 februari 1495 overleden zijn, aangezien er toen sprake was van een 'huis in het 
Ois terwyck tegenover Geertken Dage ra id s ' 3 2 . Stellen we de leeftijd van Thomas bij zijn 
huwelijk in 1485 op 25 jaar , dan is hij omstreeks 1460 geboren en dus nog voor zijn veer
tigste overleden. Overigens zou hij dan een stuk jonger geweest zijn dan zijn vrouw 
Geertgen, zodat we zijn huwelijksleeftijd misschien hoger en daarmee zijn geboortejaar 
vroeger moeten stellen. Van een eerder huwelijk van Thomas is mij niets gebleken en als 
hij uit een eerder huwelijk kinderen had gehad, zouden die zeker bij het aangaan van zijn 
huwelijk met Geertgen, genoemd zijn. Het lijkt er op dat we alle mogelijke Dageraets van 
1485 tot 1550, het huwelijksjaar van Woutertje Dageraet, gevonden hebben. Voor de pé
riode na het huwelijk van Woutertje vinden we twee losse vermeldingen van andere Da
geraets, zonder dat iets blijkt van een familieband met Woutertje of met een van de voor-
genoemden. Volledigheidshalve worden ze hier genoemd. 

15 december 1556: Jouffer Pael van Wilsum wed. van Cracht Dageraitsz machtigt 
ad lites om in te vorderen van Stijne Rams verlopen rente uit het huis daar Claes 
Goertsz nu in woont in de Mhoel ienstraat . 3 3 

• 30 maart 1565: Wilhem Nagge en Marie Dageraets zijn huisvrouw collatoren of 
patroons van die vicarie op dat schoemaeckersalta 'ar. 3 4 
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Ik kom nu tôt de volgende hypothèse: 
Willem, zoon van Thomas Dageraet en Geertgen, overleden omstreeks 1533, laat uit zijn 
huwelijk met Alijt een zoon Thomas en enkele andere, nie! met name genoemde kinderen 
na. Alijt en haar kinderen vertrekken na de dood van haar man en hun vader uit Harde-
wijk. Een van die kinderen is Woutertje, waarvan we eerder veronderstelden dat zij doch-
ter was van ene Aeltje. Woutertje huwt in 1550 met Simon Alberts Witt. In onderstaand 
schéma zijn bovengenoemden verwerkt inclusief de hypothèse. 

Geertgen 
x I e 

1466 
Arnt Warmboutsz 

x2 c 

1485 
Thomas Dageraet 

Trade x 1 ' A m t Everwjjnsz 
1485 I 

- Weyme x Hanske 
van Gorckum 

x2 c Amt Goesseas 
c. 1522 

• Warmbolt x Weyme Jan Gheritsd 
1495 I 

' - Aernt Waimboutsz 
Amt > schema 13 

- Wolter 

- Jan 

Henryck 

Griete 

- Evemnet 

Styne Dageraets 

-Willem Dageraet 

x l = JanBrantsz 
1511 

x2 c Hanske van Rostwyck 
c. 1513 

- Anna x Ricket Luytges 
1538 

- Thomas 

- Trijne x Jan Stevern 

- Giytc x Cornells Claesz 

x3 c Geerliffvan Campvek 
1538 

x Alijt 

• Thomas Dageraet 

(Woutertje) x Simon Alberts Wirt > schema 9 
1550 

Schema 16 

De hypothese bewezen 
Dit artikel was reeds geschreven toen ik in het 'Liber Sententiarum 1551 - 1587' van El-
burg, te raadplegen via internet (!) een inschrijving tegenkwam waarmee alles op zijn 
plaats kwam, ook bovenstaande twee " losse" inschrijvingen uit de recognit ieboeken van 
Harderwijk. Overgezet in moderner Neder lands , maar dicht bij het origineel blijvend, 
luidt deze inschrijving als volgt: 

In het geschil tussen juffr. Vaell Dagheraitz met haar dochter, aanleggers ter een-
re en Wi l l em Nagghe met zijn pleitverwanten, verweerders ter andere zijde. 
N a rijpelijk onderzoek der aanspraak, antwoord, repliek, dupliek en andere schrif-
telijke bewijzen van beide zijden ingebracht, wijst de burgemeester Lamber t Ffran-
ckensoon, oordeelwijzer, voor recht met gevolg van het gerecht enz. 
Aangaande het eerste artikel, namelijk dat de verweerders gehouden zijn hun eed te 
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doen voor de inboedel en tilbare goederen enz. 
De verweerders zijn verschuldigd, onder ede te verklaren dat zij zichzelf niet valse-
lijk verrijkt hebben en dat de verweerders de inboedel en roerende goederen, zoals 
aanwezig op hun moeders sterfdag, zo goed en zo kwaad geheel aan de eisers over-
gedragen hebben tijdens de loting. Met dien verstände dat het noodzakeli jk was dat 
Wolterkijn Dagheraiths het erfhuis moest in- en uitgaan, aangezien bovenge-
noemde Wolterkijn de moeder tijdens haar afschuwelijke ziekte van de pest t rouwe 
dienst bewees, het erfhuis met de inboedel goedkoper en beter door voorgenoemde 
Wolterkijn bewaard werd dan door vreemde gewone dienstboden. 
Ook kon men de inventaris niet opmaken vanwege de voornoemde afschuwelijke 
ziekte, zoals wanneer de moeder Alijdt Dagheraiths aan een andere, dagelijkse 
ziekte was gestorven. 
Eveneens zal de eiseres zieh beschikbaar stellen om ook de verschuldigde eed af te 
leggen.Wat betreff het andere artikel, dat de verweerders het aandeel van de eisers* 
in de landerijen verhuurd, opgebeurd en voor een deel zelf gebruikt hebben, daar-
van vinden de oordeelwijzer en het gerecht geen bewijs en zij kunnen geen ju r i s -
prudentie vinden op grond waarvan zij de partijen kunnen veroordelen. 
Aangaande de volgende artikelen, waarin getwist wordt over de koop-die tussen 
moeder en kind heeft plaats gehad, hierin kunnen de oordeelwijzer en het gericht 
geen termen vinden om de zegels en de brieven betreffende de koop, bij het gerecht 
in bewaring, ongeldig te verklaren, aangezien in de akten van de eiseres geen rede-
nen genoemd zijn die de koop en de brieven verwerpen en ongeldig kunnen maken 
terwijl ze bij het gehele gerecht voor geldig en van waarde gehouden zijn tot nu 
toe. Aldus uitspraak gedaan de vijftiende dag van de maand juni , anno 1555. 

Noten 
1. W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeu- 18. ORAH 134, fol. 197v 

wen (6) in: Ons Erfgoed 19. ORAH 135, fol. 316v, 349 
2. ORAH 133, fol. 238 20. ORAH 132, fol. 175v 
3. ORAH 133, fol. 315 21. ORAH 132, fol. 176 
4. ORAH 133, fol. 7v 22. ORAH 132, fol. 200 
5. ORAH 131, fol. 104v 23. ORAH 133, fol. 224 
6. ORAH 132, fol. 304v 24. ORAH 133, fol. 365v 
7. ORAH 132, fol. 328v. 25. ORAH 134, fol. 167v 
8. ORAH 132, fol. 347v 26. ORAH 131, fol. 105 
9. ORAH 133, fol. 40v 27. ORAH 131, fol. 138 
10. ORAH 133, fol. 93 28. ORAH 131, fol. 149, 149v 
11. ORAH 133, fol. 93v 29. ORAH 131, fol. 194v 
12. ORAH 132, fol. 256v 30. ORAH 130, fol. 11 
13. ORAH 133, fol. 349v 31. ORAH 131, fol. 187 
14. ORAH 134, fol. 63v 32. ORAH 131, fol. 194v 
15. ORAH 134, fol. 137 33. ORAH 135, fol. 349 
16. ORAH 134, fol. 139 34. ORAH 136, fol. 296 
17. ORAH 134, fol. 170v 
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Beroepen van toen 
H.M. Lups 

In 1882 verscheen van de hand van mr. J. 
Soutendam een publicatie met als titel "Een 
wandel ing längs Delfts Straten en Grachten 
in 1600". M s bron gebruikte hij het " Re
gister van het haertsteedegelt bynnen de 
Stadt Delff ende jurisdictie van dyen, opge-
maakt in Nov. 1600". De publicatie is opge-
nomen in de binnenkort verschonende cd 
'Delft van toen ' tezamen met een korte ge-
schiedenis van Delft en een 200 afbeeldin-
gen, ontleend aan ansichtkaarten rond 1900, 
gravures, foto's, dia 's enz.. 
In dat 'haerts teedegelt ' - register worden 
niet alleen het aantal schoorstenen, ovens, 
fornuizen, eesten enz. die in elk huis aan-
wezig waren, maar ook onder meer de na-
men en de beroepen van een aantal bewo-
ners van de diverse panden. Een aantal 
minder duidelijke beroepen werden door de 
auteur beknopt toegelicht. Zo vormen ze 
een welkome aanvull ing op onze serie. Al-
fabetisch gerangschikt volgen ze onder-
staand met een beknopte toelichting. 
Lijst van beroepen 

Antycksnijder 
Deze sneed voornameli jk beeiden en figu-
ren in hout op zijn "antycks". D.w.z. naar 
het voorbeeld der Ouden die men trachtte te 
evenaren. 
Bardesaenmaecker 
Een bardisaen of pertisaen was een soort 
hellebaard die vooral in de strijd tegen de 
cavallerie werd gebruikt 
Bilder 
De bilder scherpte molenstenen. 
Bogartman 
Exploitant van een bogaard of gaarde van 
vruchtbomen. 

Confitemaecker 
Vervaardigde suikeren tempels en dergelij-
ke, die op feestmaaltijden en dergelijken 
prijkten. 
Coppelaetster 
Deze zette koppen bij haar sexegenoten. 
Craembewaerster 
Zij zorgde voor de kraamvrouwen. Zij was 
geen baker, min of zoogmin, die meer op 
de verzorging van de kraamkinderen ge-
richt waren. 
Gardenier 
Hovenier of tuinman. 
Garesietster 
Kookster van tot garen gesponnen en ge-
haspeld vlas alvorens dat geweven wordt . 

Graefmaecker 
Doodgraver. 
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H o e m a k e r 
Vervaardiger van hoeden. 
Hoetstoffeerder 
Deze versierde en voltooide de hoeden met 
pluimen, hoedbanden, gespen, enz. 
Hopbeschoei jer 
Deze moest van ladingen hop de hoeveel-
heid begroten, het beschot aangeven. 
Inslager 
"Grossier"in koopwaren. 
Kistenmaker 
Schrijnwerker. 
K o u s m a k e r 
Vervaardiger van kousen. Deze werden niet 
gebreid maar genaaid. Ze bestonden uit een 
bovendeel , hauts de chausses en een bene-
dengedeei te , bas de chausses. Dit deel 
wordt nu kous genoemd. 

Kraenkinders 
Werkzaam als waagwerkers . 
Lindewaeryerster 
Vrouw die een linnenwinkel hield. 
Naste l ingmaker 
Vervaardigde nestels of nestelingen voor 
schoeisel. Hiermede werden de schoenen 
vastgemaakt. 
Pelletier, peltenier 
Pelsmaker of bontwerker. Geleerden, koop-
lui, overheidspersonen en edellieden droe-
gen niet alleen op straat maar ook in huis en 
in de vergaderzaal met bont "gevoederde" 
opperkleden. Ook binnenshuis was de tem-> 
peratuur ondanks brandende vuren niet be-
hagelijk. 
Pestmeester 
De pestmeester werd belast met het bezoe-
ken van "den crancken vande peste offte 
smettende sieckte, leggende int Gasthuys 
offte Pesthuys, daerover te ghaen ende die 
te cureren naer zijnen vermögen". Hern 
werd daarbij toegestaan alle zieken aan de 
pest binnen de stad, die zijn hulp inriepen, 
te assisteren, terwijl hij de "armen ende 
schaemelen", op vertoon van een briefje 
door de "meesteren"(regenten) van het nieu-
we gasthuis of van het pesthuis afgegeven, 
"om goodtswille ende sonder yet vanden 
selven te cysschen ofte nemen" zou helpen. 
Van elke "rijcke ende ghestaede", die hij 
"door de hulpe des Heeren" zou cureren 
(genezen), mocht hij genieten en ontvangen 
de som van 24 guldens eens, zonder meer, 
maar van elke persoon, "daer hij over geha-
elt ende gheroupen zou worden ende coemt 
te overlijden", zou hij mögen ontvangen 6 
gulden eens, zonder meer. Voor een bezoek 
bij een gezeten burger, die geen biljet had 
van regenten, en waar hij geropen werd 
" o m m e te visiteren wat sieckte die hadde, 
sonder dat hij gebesicht (werd) omme den-
selven persone te cureren", kwam hem van 
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elke visitatie toe 12 st."eens. "Alle de reme-
dien, substantiell, droguen, medecijnen en
de anders, hoe die ghenaemt (mogten) we-
sen", welke hij voor de kuur nodig had, 
moest hij zelf leveren en beköstigen, zonder 
aan de stad of de "pacienten" iets daarvoor 
in rekening te kogen breiigen. De pestmees
ter die toen voor de tijd van zes maanden in 
dienst werd genomen, zou een "gaige" 
(bezoldiging) van stadswege genieten van 
200 guldens eens. De meesters van het 
nieuwe Gasthuis moesten hem en zijn fami-
lie bovendien een woonplaats "versorghen". 
Plaetsnijder 
Graveur in koper. 
Plumass ier 

Ook vederman. Leverde de veren die op de 
hoeden van burgers en militairen prijkten. 
Quart iermeester 
Wijkmeester , belast met het toezicht op de 
wijk. 
Racker 
Dienaar van de sellout. Afgeleid van rac-
ken, dat pijnigen, uitrekken op de pijnbank 
betekende. 
Raswercker 
Wever van een soort laken, dat ras ge-
noemd werd, mogeli jk ontleend aan Arras, 
waar dat weefsel zou zijn uitgevonden. 
Ryembes lager 
Hij was de kunstenaar, die de riemen of 
gordels, die toen een onmisbaar onderdeel 
van de kleding uitmaakten, met koperen of 

ook wel met zilveren versierselen besloeg, 
waaronder de gespen van verschil lende 
vorm en bewerking uitmuntten. 
Spekman 
Spekslager. 
Solpherpriemmaecker 
Zwave 1 stokmaker. 
Speelman 
Musicus op bruiloften en andere feesten. 
Spinnewyelmaecker 
Vervaardiger van spinnewielen. 
Stadsroedrager 
te vergelijken met een gemeentebode. 
Stads-doorenbreyer 
Arbeider in dienst van de stad. Hij was be-
last met de taak de hagedoorns, die onder 
aan de stadswal stonden, om stokken of pa
ïen te buigen, ze dicht ineen te vlechten en 
zodoende tot een bijkans ondoordringbare 
heg of omtuining te helpen maken ter ver-
dediging van de stad. 
Suyckerbacker 
Te vergelijkken met banketbakker, confi
seur nu. 
Tapissier 
Vervaardiger van wanttapijten. 
Vogelvrouw 
Poelierster. De Delftse kreeg in 1540 ook 
vergunning om "quacken", een reigerachti-
ge die ook werd gegeten, te verkopen. 
Vroedwijf 
Vroedvrouw. 

B i b l i o t h e e k k a a r t e n P r o m e t h e u s 
Abonnées van Ons Erfgoed hebben gratis toegang tot de bibliotheek van Prometheus 
(ondergebracht in de TU-bibliotheek, Prometheusplein 1, 2628 M G Delft. 
Op verzoek (aan uitgeverij A L V O , zie pag. 2) wordt u daartoe een pasje toegezonden gel
dig voor 2006. Bij een eerste bezoek dient u tevens een pasfoto en een legitimatiebewijs 
mee te nemen, nodig voor een pas voor de TU-bibliotheek. 
N . B . Boeken van Prometheus worden niet uitgeleend. U kunt ze ter plekke inzien. 
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Memorij van hetgeene 
dat mijn het huijs heeft 
gekost dat ick hebbe gemaeckt 
staende aen den Out Bonaventura 
dijck daer Cornelija Geerts 
in heeft gewoont. 

Vooreerst op den 1 Oen Julyus de gebinte 
met de worme, poste, plate, sparre 
en de dele daer het buijten om 
mede is dicht gemaeckt die 
kosten mijn 60- 0- 0 
noch 4200 ondersteen daervoor 15-15-0 
met 1000 bovesteen daervoor 3- 5-0 
noch ontrent 8000 oude steen 18- 0-0 

Ontleend aan De Paleograaf, l e jaargang nrs 4 en 5, l e jg . 1901 
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Het geslacht van Goossen Anthonisz. te 
Oost-IJsselmonde 
K.J. Sl i jkerman 

Inleiding: 

In Oost- IJsse lmonde is in het laatste kwart der zestiende eeuw een onder patroniem le-
vend familiegroepje traceerbaar dat in feite heeft bestaan uit de naar schatting rond 1545 
geboren Goossen Anthonisz. , zijn vrouw en hun twee volwassen geworden kinderen. 
Door middel van onderzoek in de brennen van Oost-IJsselmonde en elders op het eiland 
Usse lmonde konden de herkomst en de naaste familieleden van dit echtpaar niet worden 
vastgesteld. Mogeli jk waren zij dan ook van buiten dat eiland afkomstig. Het laatste mij 
bekende levensteken van de enige zoon van dit echtpaar dateert uit 1637, terwijl er geen 
spoor van nakomel ingschap van hem werd aangetroffen. Anders is dit met de dochter; 
deze dranklustige en kennelijk niet op haar mondje gevallen dame belandde door haar hu-
welijk in Ridderkerk, alwaar zij tussen 1631 en 1636 kwam te overlijden. Uit haar kinder-
schaar is een uitgebreid nageslacht gesproten, hetgeen voor mij voldoende reden is ge-
weest om een nader onderzoek naar haar familie in te stellen, waarvan hierna het resul-
taat. Ik hoop dat deze publicatie r ead i e s zal ontlokken waardoor deze genealogie uitge-
bouwd zal kunnen worden. Een familiewapen van dit groepje kwam ik gedurende mijn 
onderzoek niet tegen. 

Genealogie: 

I G O O S S E N ( A N ) T H O N I S Z . alias G O O S S E N C O R N E L I S A N T H O N I S Z . 
S C H I P P ( E R ) , geb. ca. 1545 (geschat), kramer (1597), schipper (1598), woonde op het 
dorp (Oost-)IJsselmonde (zeker sedert 1579), overl. tussen 17 december 1598 en 20 jul i 
1602. Hij huwde voor 1574 met Cijtge Pietersdr., overl., wellicht te Ridderkerk, tussen 
20 december 1610 en 3 december 1611. Het huis van Goossen Teunisz. te Oost-
IJsselmonde werd in het verpondingskohier van de 100e penning over 1579 aangeslagen 1 . 
O p 30 juni 1581 verklaarde Goossen Thoenisz. , 'onse buyrman' en inwoner van het dorp 
Usselmonde, van Dierick Fijck van den Hove een stuk dijk in het dorp van Usselmonde 
aangenomen te hebben waar Goossen zijn huis op getimmerd had, hetwelk o.a. grensde 
aan het huis genaamd 'den gulden waghen' . Hij beloofde de dijk naar behoren te onder-
houden en te beheren. Hij en zijn nakomelingen zouden deze dijk - welke als eigen goed 
zou mögen worden beschouwd - niet dan met toestemming van de dijkgraaf en hoog-
heemraden mögen bet immeren (bebouwen) en betelen (beplanten) 2 . Het voornoemde be
iendende huis 'den gulden waghen ' werd op 10 juli 1582 aan Heindrick de Raidt He-
lyaesz. getransporteerd en dit werd toen aan de oostzijde belend door 'die Kerckstraet ' en 
aan de westzijde door Goosen T h o e n i s z / . In de rekening van de waarsman van de polder 
Oost- IJsselmonde over 1594 is Goossen Thoenisz. diverse malen genoemd, o.a. vanwege 
vrachtrijden voor die polder 4 . In het in 1597 opgestelde verpondingskohier der huizen en 
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getimrnerten in Oost-IJsselmonde is genoemd: 'Goosen Anthoenis huys staende opten 
dijck hem eygen - hem genierende) mit crameije'. Voor hem is het 1596 afgebrande maar 
toen bijna weer herbouwde huis van de boer/herbergier Pieter Hendricxs. geboekt en na 
Goossen dat van Hendrick de Raedt, hetwelk 'den gulden waghen ' genaamd w a s 5 . Deze 
situering is van belang vanwege de akte van 17 december 1598 waarin 'Goossen Cor-
n(elis) Anthonisse Schypp(er) ' zijn woonhuis met 'aencleven' op het dorp Usse lmonde aan 
'den gemeenlantse dijck' met het erf ten westen daarvan transporteerde aan Pieter Cor-
n(eliss.) Wagenmaecker . Dit werd belend oost: het huis en erfje van Hendrick de Raet, 
noord: 'den zeedijck', west: 'den gemeenedijcks berm' en zuid: 'den heer w e c h ' 6 . Dezelfde 
dag volgde ten laste van Wagenmaecker en ten behoeve van 'Goossen Corn(elis) Antho-
nissen Schipp(er) ' een schuldbrief van 1500 Car. gld. 7 . Niet anders kan geconcludeerd 
worden dat Goossen Anthoenisz. (Teunisz.) en Goossen Cornelis Anthonissen Schipp(er) 
identiek moeten zijn geweest . Zou er hier wellicht door de secretaris een verschrijving 
hebben plaatsgevonden? In Oost-IJsselmonde woonde aan de Hordijk immers een onge-
veer even oude Goossen Cornelisz., die twee maanden voordien zijn huis had overgedra-
gen en waarvan de transportakte in hetzelfde foliant een aantal pagina's eerder werd gere-
gistreerd! Deze toen arme en blinde Goossen Cornelisz. was echter nooit schipper ge
wees t 8 . De beroepen van kramer en schipper zijn in ieder geval wel te combineren. O p 16 
Oktober 1608 werd er nog aan verkoper 'Goosse Anthonisse'(!) gerefereerd toen Wagen
maecker het huis overdroeg aan secretaris Pieter Pietersz. 9 . Op 20 juli 1602, toen zijn 
dochter een verklaring af legde 1 0 , zal hij niet meer in leven zijn geweest , zoals hierna nog 
ter sprake zal worden gebracht. De te Usselmonde woonacht ige Cornelis Pieterss. Wage-
maecker transporteerde op 21 april 1603 aan Chijtgen Pietersdr., weduwe van Ghoosen 
Antoniss. , met haar kinderen, welke mede aldaar woonden, 3 morgen 3 hont 42 roeden in 
't haer lemmer block' te Char lo i s " . Het is enigszins opmerkelijk dat de in Usse lmonde w o 
llende weduwe met haar kinderen in Charlois een flink perceel land aankocht terwijl zij 
zieh niet met het boerenbedrijf bezighielden. Wellicht was deze aankoop dan ook een 
geldbelegging. De dan te Rotterdam wonende Pieter Goessen belastte bij akte van 27 
april 1610 zijn aandeel van ca. 1 morgen in dit perceel met een jaarli jkse losrente van 3 
Car. 2 I/2 stuivers ten behoeve van Arent Maertenss. te Dordrecht. Hij noemt dit dan een 
gerecht vierde part van ca. 4 morgen, hetwelk hij had verkregen bij dode van zijn vader 
Goessen Tonisz. en waarvan de wederhelft behoorde aan zijn moeder Cijtgen Pietersdr. 
en het resterende vierde part aan zijn zuster Marijcken Goessendr . 1 2 . O p 20 december 
1610 werd Cijtge Pietersdr. met attestatie van Usselmonde lidmaat te Ridderkerk. Zij is 
daar als 'Cytgen Goosen' -dus met de voornaam van haar man- i ngesch reven l j . Voor 3 
december 1611 was zij gestorven, want toen was het gehele voornoemde perceel land on-
der Charlois bij dode van hun ouders Goessen Thoniss . en Cijtge Pietersdr. op hun kinde
ren Pieter en Marijcken overgegaan. Pieter en Claes Pieterss., de man van Marijcken, 
t ransporteerden dit toen aan ene Gerrit Pieterss., wiens woning zuidelijk aan dit land 
g r e n s d e 1 4 . Dezelfde dag werden er door de koper twee schuldbrieven van elk 667 gld. 12 
stuivers opgemaakt; een voor de te Rotterdam wonende Pieter Goessen en een voor Claes 
Pieterss. De losrentebrief met een hoofdsom van 200 Car. gld. ten behoeve van Arent 
Maer tenss . werd door de koper overgenomen en deze som werd van de schuldbrieven af-
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ge t rokken 1 5 . 
Kinderen (volgorde wil lekeurig): 
1. M A R I J K E N ( M A R I C H G E N ) G O O S E N S D R . , geb. ca 1574, van Usse lmonde (1606), 

overl. tussen 1631 en 1636. Zij huwde Usselmonde ( l e gebod Ridderkerk 22 oktober) 
26 november 1606 met Claes Pietersz. Hoffman alias Timmerman, geb. ca. 
1580/1585, woonde te Ridderkerk (1606), t immerman, hield een winkel (1638), op 
nominat ie voor diaken (1610, 1615) te Ridderkerk, overl. na 12 november 1638, zoon 
van meester Pieter Hofman (Hooffman), chirurgijn, diaken te Ridderkerk, en Cornelia 
(Neeltje) Jacobsdr. Hij her t rouwde Ridderkerk ( l e gebod 20 april) 18 mei 1636 met 
Neeltje Jacobsdr. (zij hertr. Ridderkerk 5 juni 1639 met Willem Leendertsz. alias 
Bom, well icht herbergier) . Op 20 juli 1602 legde Marichgen Goossensdr. , j onge 
dochter, inwoonster van dorp van Usselmonde en omtrent 28 jaar oud, als rechtelijk 
gedaagde op verzoek van Pieter Cornelisz. Wagemaker de verklaring af dat zij over 
acht dagen daarvoor, zonder de precieze dag onthouden te hebben, 'tot haer moe-
dere' (N .B. vader was dus al overleden) voor de deur op de dijk zat en daar getuige 
was van een woordenwissel ing tussen Wagemaker en Thoenis Lenertsz. inzake de 
betaling van zekere schulden 1 0 . Op 21 december 1606 werd Marijtgen Goossen met 
attestatie van Usselmonde lidmaat te Ridderkerk 1 3 . Later maakte zij zieh daar volgens 
de kerkeraadshandel ingen schuldig aan dronkenschap, 'kyvagie' (ruzie) en 'twisten' 1 6 . 
In het verpondingskohier der 1000e penning van Ridderkerk over 1626 is Claes Pie-
terse Hoffman aangesiagen voor 2000 gld. of p o n d 1 6 a . Claes Pieterss. Hoffman en zijn 
ziek te bed l iggende vrouw Maertgen Goosensendr. maakten op 28 mei 1631 een tes
tament op de langstlevende. Deze zou gehouden zijn hun kinderen tot de leeftijd van 
25 j aa r op te voeden en vervolgens 36 ponden u i t t e re iken 1 7 . O p 12 november 1637 
transporteerde Hofman met zijn zwager Pieter Goossensz. nog land in Oost-
I J s se lmonde 1 8 , maar blijkens het Ridderkerkse haardstedenkohier van 1638 was hij 
toen reeds ges torven 1 9 . Dit moet op of kort na 16 november dat j aar zijn geweest, op 
welke datum hij ziek te bed liggend met zijn tweede vrouw zijn laatste testament 
m a a k t e 2 0 . Zie voor meer gegevens over dit echtpaar mijn artikel over het geslacht 
Hofman in Gens Nostra j rg . 1990 en voor een afstammingslijn tot de huidige tijd mijn 
uitgave Duizend j aa r Voorges lacht 2 1 . 

2. P IETER G O O S S E N S Z . T I M M E R M A N , t immerman, woonde te Rotterdam (1610, 
1611), te Ridderkerk (1629), (Oost-)IJsselmonde (1637), overl. na 12 november 
1637. Pieter dient niet verward te worden met zijn naam- en dorpsgenoot, die in een 
akte van 6 jul i 1602 als 63-jarige een verklaring af legde 2 2 . Deze man was in 1597 ar-
beider en dijker te Oost - IJsse lmonde 1 . Onze Pieter Goossensz. was blijkens de voor-
noemde akten uit 1610 en 1611 woonacht ig te Rotterdam. In 1629 blijkt hij te Rid
derkerk te wonen; 'P(iete)r Goossen Timmerman ' was in dat jaar één der geworven en 
te werk gestelde arbeiders uit Ridderkerk aan de hinderdam bij W e e s p 2 j . Pieter Goos
sen, wonende te (Oost-)IJsselmonde, deed op 12 november 1637 met Claes Pietersen 
Hoffman, wonende te Ridderkerk, en wel ieder voor een helft, transport aan Pieter 
Pietersen van Golen, dijkgraaf en rentmeester van Usselmonde, van een ( 'huysken' = 
doorgehaald) boomgaard, beteling en rietveld met alles aard en nàgelvast daarop 
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staande in het dorp van Usselmonde aan de noordzijde van 'de dorpstraete ' l 8 . Onge-
twijfeld was dit nog ouderlijk- respectievelijk schoonouderlijk erfgoed. Pieter komt 
niet voor in het in 1638 opgestelde verpondingskohier der 200e penning van Oost-
I J sse lmonde 2 4 . Indien hij toen daar nog woonacht ig was moet hij zeer schaars of in 
het geheel niet met onroerend goed zijn begiftigd. In de rekeningen van de kerkmees-
ters van Usselmonde heb ik zijn overlijden niet gevonden. Evenmin heb ik sporen 
aangetroffen van een echtgenote en kinderen van Pieter Goossensz. 

N o t e n : 
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2. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 183, fol. 84 vs. 
3. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 183, fol. 93 vs. e.v. 
4. G.A. Rotterdam, Arch. Polder Oost-IJsselmonde inv.nr. 142. 
5. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 21. 
6. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 184, fol. 17 e.v. 
7. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 184, fol. 18 e.v. 
8. K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz. met de tak Worst alias Van Haerlem 

uit Oost-IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2004, biz. 137 e.v. 
9. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 158, fol. 32. 
10. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 194, akte d.d. 20 juli 1602. 
11. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 12, fol. 24 e.v. 
12. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 12, fol. 280 e.v. 
13. J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1970, biz. 222. 
14. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 12, fol. 321 vs. e.v. 
15. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 12, fol. 322 e.v. en fol. 322 vs. e.v. 
16. Ds. G. van der Zee, Schetsen uit het kerkelijk verleden van Ridderkerk (verzamelde artikelen 

uit de Kerkbode van Ridderkerk) ca. 1947, biz. 17 (aanwezig in Centraal Bureau voor Genea
logie te 's-Gravenhage). 

16a.G.A. Dordrecht, Stadsarch. 1572-1795, inv.nr. 3975. 
17. Waterschapsarchief Eiland Usselmonde te Barendrecht, Arch. Polders Oud- en Nieuw-
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18. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv.nr. 184, akte d.d. 12 november 1637. 
19. Arch. Gemeente Ridderkerk inv.nr. 71. 
20. Waterschapsarchief Eiland Usselmonde te Barendrecht, Arch. Polders Oud- en Nieuw-

Reyerwaard inv.nr. 10-4, fol. 119 vs. (= inv.nr. volgens de oude inventaris). 
21. K.J. Slijkerman, Het geslacht Hofman uit Ridderkerk, in: Gens Nostra jrg. 1990, biz. 343 e.V., 

en idem, Duizend jaar Voorgeslacht, uitg. 1987, biz. 222 e.v. Zie ook de Supplementen I, uitg. 
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IJsselmonde 146). 
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Enkele moeilijke woorden uitgelegd 
JW. Koten 

In de genealogie of familiekunde zijn enkele uitdrukkingen gewoon die voor beginners 
vragen oproepen. Op verzoek van meerdere lezers zullen we in dit en de volgende num-
mers van dit tijdschrift de achtergronden van enkele genealogische uitdrukkingen wat 
verder uitdiepen. In dit nummer brengen we de begrippen probandus en kwartierstaat ter 
sprake. 

Probandus 
Een probandus is een persoon die j e als uitgangspunt van j e onderzoek wilt nemen. Het 
woord probandus is afgeleid van het Latijnse woord probus en zit in woorden als proeven 
en proberen. Probandus is zoiets als de proefpersoon. In de wetenschap wordt dit woord 
probandus veel gebruikt. Bij de genealogie duidt het woord probandus de persoon aan 
waar het onderzoek op is gefocust. 

Kwart ierstaat 
Bij een kwartierstaat begin j e met een bepaalde persoon. Meestal ben j e dat zelf, maar 
vaak ook j e echtgenote. Je kunt echter ook de kwartierstaat wensen op te stellen van een 
bepaalde persoon (bijvoorbeeld de koningin) die j e verder wenst uit te spitten. Deze be-
ginpersoon noem j e dus de probandus. Omdat deze probandus het begin van een kwartier
staat is, wordt deze persoon ook wel kwartierstaatdrager genoemd. Bij een kwartierstaat 
zoek j e van de probandus of kwartierstaatdrager, de beide ouders, vervolgens de ouders 
van deze ouders (dus vier grootouders), vervolgens de ouders van de grootouders, dus de 
acht overgrootouders enz. tot j e niet meer verder kunt. Bij sommige kwartieren zal j e bij 
de zevende of achtste generatie blijven steken, maar bij sommige kwartieren kun j e wel 
eens veel verder terug kunnen gaan. 

W a a r o m noemt men een kwartierstaat een kwartierstaat 
De voorouders in een kwartierstaat noemt men ook wel "de kwartieren". Vandaar het 
woord kwartierstaat. Vanwaar het woord kwartier ?. Het woord kwartier is verwant aan 
het woord kwart, oftewel een vierde deel. Dit is een begrip dat uit de heraldiek of (fami-
l ie jwapenkunde komt. Wanneer j e naar wapenschilden kijkt zie j e vaak dat deze in vier 
blokjes zijn verdeeld. Kijk maar naar het wapen van het Nederlandse koningshuis dat ook 
vier blokjes kent. Ieder blokje is een kwart, vandaar dat men zo'n hokje een kwartier 
noemde. In het rechter bovenhokje zette men dan het wapen van de drager van de familie-
naam en de overige hokjes de wapens van de overige voorouders . 

Later is de betekenis van het woord kwartier verder uitgebreid en de betekenis is nu 
"voorouder in het a lgemeen". Zodoende spreek j e van een kwartierstaatdrager met 4, 8 en 
16 kwartieren als men de 4 grootouders, de 8 overgrootouders of de 16 betovergrootou-
ders bedoelt. 
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H o e nutnmer je een kwartierstaat 
Een kwartierstaat wordt gewoonlijk volgens het Kekule systeem genummerd . Stefan Ke
kule was de zoon van een beroemde Nobelpri jswinnaar chemicus die de structuur van de 
benzolring heeft ontdekt. Stefan's voile achter naam was echter Kekule von Stradonitz. 
Hij was een jurist maar heeft zich vooral verdiept in de genealogie. Zijn naam is blijven 
hangen door de invoering van een nummersysteem van kwartierstaten, dat overigens al in 
1590 door M. Eyzinger was voorgesteld en ondermeer in 1676 door de Spaanse genea-
loog Hieronimus de Soza werd toegepast. Het Kekule nummer systeem wordt daarom 
ook wel het Soza-Stradonitz systeem genoemd, mede omdat Stefan Kekule het in 1898 
onder deze naam publiceerde. 

Het Kekule-nummersysteem is uiterst eenvoudig 
generatie 
I 1 probandus 
II 2 en 3 (ouders) 
III 4 t/m 7 (grootouders) 
IV 8 t/m 15 (overgrootouders) 
V 16 t/m 31 (betovergrootouders) 
Enz. 

Vrijwel alle genealogen zijn vertrouwd met dit systeem. 
Let op: alle even cijfers (2n) hebben betrekking op voorvaders en alle oneven cijfers (2n 
+ 1) op voormoeders . 

Wanneer men vele generaties teruggaat worden de gefallen zo groot dat men de posit ione-
ring binnen de kwartierstaat niet meer direct kan overzien. Het is niet ongebruikeli jk dat 
men voor het Arabische getal dat het Kekule nummer weergeeft ook het Romeinse getal 
van de generatie toevoegt. De generatie wordt steeds met een Romeins cijfer aangeduid, 
de individuele voorouders met een Arabisch cijfer: het Kekule-nummer. 

Het Kekule-systeem heeft als nadeel dat een zelfde persoon soms meerdere Kekule num-
mers heeft wanneer er familiehuwelijken binnen de kwartierstaat voorkomen (kwartier-
verlies). Meestal laat men dan van deze persoon het hoogste Kekule-nummer vervallen en 
verwijst vervolgens rechtstreeks naar het lagere Kekule nummer. De kwart ieren van het 
hogere nummer worden dan niet meer voortgezet. Dit doet men om kwart ierherhal ing te 
voorkomen. Opgemerkt wordt dat in sommige genealogische p rogramma ' s dit automa
tisch geschiedt. In veel andere programma's krijg j e de vraag voorgelegd of j e kwartier-
nummerherhal ing bij het printen van j e kwartierstaat al of niet wenst . 

Het uitgebreide Kekule-systeem 
In het zuivere Kekule systeem is er geen plaats voor de nummer ing van kinderen of ande
re familieleden. Inmiddels heeft men de numeratie van het Kekule-systeem uitgebreid tot 
een complex alfanumeriek codesysteem. Dit systeem noemt men daarom het Uitgebreide 
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Kekule systeem. 
De probandus heeft ook hier 1, De vader heeft als bij Kekule het nummer 2, de broers/ 
zusters van de vader krijgen de code 2a, 2b, 2c, enz. De kinderen van 2a (dus de neven/ 
nichten) 2 a l , 2a3 , 2a3 enz. De broers en zusters van de moeder hebben als code 3a, 3b 3c, 
enz 
De partner van 2a wordt 2aP, zijn er meerdere partners dan worden deze genummerd 
2 a P l , 2aP2, 2aP3 etc De ouders (vader en moeder) van de betroffen echtgenote 2aP 
noemt men 2aPV en 2aPM. Stel dat het om de broer van de vader gaat dan is dus 2a de 
oom van de probandus , 2aP de echtgenote van de oom (zijn aangetrouwde tante), en 
2aPV de schoonvader van de oom en 2aPM de schoonmoeder. 

Generatie en parentatie 
Het was vroeger gebruikelijk om bij een kwartierstaat niet van voorgaande generaties te 
spreken, maar het woord parentatie te gebruiken. Dit is juister. In generatie ziet u het 
woord "gene", hetgeen verwant is aan het Latijnse woord genus = nageslacht. Generat ie 
betekent dus de reeks van nakomelingen. 
In het woord parentatie herkent u het woord "parent" , hetgeen zowel in het Frans als het 
Engels (voor)ouders betekent. Het woord parentatie (voorouders) is bij een kwartierstaat 
dus juister. Edoch dit woord parentatie is wat in onbruik geraakt. In de meeste kwartier-
staten noemt men de voorgaande reeksen van voorouders meestal toch generatie. Daarbij 
is het laagste nummer dat van de probandus, de ouders krijgen het generat ienummer II, de 
grootouders nummer III (let op steeds in Romeinse cijfers). Hoe hoger het generatiegetal , 
hoe verder men in de geschiedenis terug gaat. 

Gewoonl i jk wordt de duur van een gemiddelde generatie (bij voorvaders) op 33 jaar ge-
steld. Dat betekent dus 3 generaties per eeuw. Het betekent ook dat wanneer j e tien paren-
taties teruggaat j e deze voorouders in de zeventiende eeuw zoeken moet. 

Het was vroeger gebruikelijk dat men voor reeksen van parentaties mooie namen bedacht. 
Hoewel het systeem van naamgeving logisch en niet zo vreselijk moeilijk is als men de 
woorden "oud," "stam" en "edel" maar onthoudt, is het toch niet zo handig in het dagelijk-
se gebruik. Voor de hogere parentatie gebruikt men daarom toch liever het in Romeinse 
cijfers geschreven generatiegetal. 

Zie hier de namen van de parentaties met het parentatienummer, plus het aantal voorou
ders per parentatie (tussen haakjes) 

tijd generatie getal, naam (aantal personen in generatie) 
(heden I = P robandus (1 ) 

II = ouder, (2) 
III = grootouder, (4) 
IV = overgrootouder (8) 
V = betovergrootouder (16), 
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(ca 1800) VI = oudouder, (32) 
VII = oudgrootouder, (64) 
VIII = oudovergrootouder (128) 
IX = oudbetovergrootouder, (256) 

( c a l 6 5 0 ) X = stamouder, (512) 
XI = stain grootouder,( 1024) 
XII = stamovergrootouder (1048) 
XIII = stambetovergrootouder, (2096) 

(ca 1500) XIV = stamoudouder, (4096) 
XV = stamoudgrootouder (8102) 
XVI = stamoudovergrootouder (16204) 
XVII = stamoudbetovergrootouder (32408) 

(ca 1350) XVIII = edelouder, (64816) 
XIX = edelgrootouder 129632 
XX = edelovergrootouder (259264) 
XXI = edelbetovergrootouder(518528) 

( c a l 2 0 0 ) XXII = edeloudouder, (1037056) 
XXIII = edeloudgrootouder, (2074112) 
XXIV = edeloudovergrootouder, (4148224) 
X X V = edeloudbetovergrootouder, (8296448) 

Kwartierverl ies 
Bij iedere parentatie treedt verdubbeling van het aantal voorouders op. Theoret ische ge-
zien overschrijdt bij hogere parentaties het theoretische aantal potentiele voorouders , het 
aantal personen in de plaatselijke bevolking. In de meeste kwartierstaten ziet men dan 
ook dikwijls dat vanaf de 3 - 4 parentatie dezelfde voorouders herhaaldelijk voorkomen. 
Anders gezegd: er is vrijwel in iedere kwartierstaat een zekere inteelt te bespeuren. Dit 
gegeven van vooroudergelijkheid betekent dat sommige kwartieren gaan samenvallen. 
O m niet steeds deze gelijke kwartieren te hoeven herhalen, verwijst men dan naar de 
identieke kwartieren met een lager Kekule-nummer. Voor dit weglaten van identieke 
kwartieren gebruikt men de (foutieve) uitdrukking kwartierverlies. 

Vooral de katholieke kerk heeft zieh tegen huwelijken verzet waar de partners bloedver-
wantschap deelden. Bij Protestanten maar ook bij Joden was volgens de wet van Mozes , 
het neef-nicht huwelijk wel toegestaan. Zodoende ziet men ju is t in de joodse en protes-
tantse gemeenschappen een veel sterker kwartierstaatverlies dan in de katholieke gemeen-
schappen. 
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Grafische verwerking van de kwartierstaat 
Er zijn diverse mogeli jkheden om de kwartierstaat grafisch en semigrafisch te presente-
ren. In de meeste computerprogramma's vindt men diverse grafische mogeli jkheden die 
hier niet uitvoerig worden besproken. Het bekendste zijn die semi-grafische presentaties 
van vijf parentaties volgens het model van het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) 
en van de N G V (Nederlandse Genealogische Vereniging). Zeer populair is momenteel de 
waaiervorm: de semicirculaire presentatie, ook wel de half-cirkelvormige afbeelding ge-
noemd. Daarbij Staat de probandus in het midden en ziet men in opvolgende concentri-
sche schulen, de ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootouders enz. ver
meid. Een genealogische waaier is handig om lacunes in de kwartierstaat zichtbaar te raa-
ken. Het laatste nieuwe snufje bij de presentatie van de waaiervorm is niet het generatie-
nummer als basis voor de schilbreedte te gebruiken maar een tijdas. In een blikopslag kan 
men dan zien in welke periode de betreffende voorouders leefden. Dat kan soms erg han
dig zijn 

Enkele biologische aantekeningen. 
De vraag die j e kunt stellen is: wat is de mate van bloedverwantschap met j e voorouders , 
hoe ver reikt deze terug in de tijd. Dit antwoord is tamelijk complex. 
Zoals eerder in dit tijdschrift besproken deel ik mijn Y-chromosoom, met al mijn biologi
sche voorvaders in mijn rechte paternale stamlijn. Dat wil zeggen, met mijn vader, diens 
vader. diens vader en zo verder terug. Het woord "paternale" komt van pater, en dat is het 
Latijnse woord voor vader. Het woord vader is een verbastering van het woord pater. In 
de katholieke doopdienst kreeg j e bij de doop ook doopouders , die men peter en meter 
noemde. Dit woord peter is eveneens een verbastering van pater. 
Evenzo heb ik mijn Mt -DNA gekregen van mijn moeder en zij weer van haar moeder enz. 
Mijn M t - D N A is dus hetzelfde als van alle voormoeders in mijn maternale stamlijn 
(mater=moeder) . Het woord meter en moeder zijn verbasteringen van het Latijnse woord 
mater. 

H o e is mijn bloedverwantschap met mijn overige voorouders 
Het is a lgemeen bekend dat de mens 46 Chromosomen van zijn beide ouders heeft meege-
kregen, namelijk 23 van zijn vader en 23 van zijn moeder. Van de vader krijgt men 22 + 
het Y-chromosoom en van de moeder 22 + het X-chromosoom. Mijn vader, resp.moeder, 
kregen deze 23 Chromosomen weer van hun ouders, mijn grootouders. Van de helft van 
de grootouders 11 en van de andere helft 12. Het is immers zo dat een ouder geen half 
chromosoom kan doorgeven. De voorouder die mij 12 Chromosomen gaf kreeg weer 6 
Chromosomen van ieder van diens ouders (mijn overgrootouders dus), en deze weer 3 van 
ieder ouderpaar. Van mijn 16 betovergrootouders kreeg ik mijn 46 Chromosomen, van 
sommige betovergrootouders 2 van andere betovergrootouders 3. Van mijn 32 stamouders 
(parentatie VI) , kreeg ik dus van ieder nog 1 of 2 Chromosomen (in totaal 46). 

Aangezien men geen halve Chromosomen kan door geven betekent het dus dat van de 64 
s tamgrootouders (generatie 7 dus) er maar 46 stamgrootouders een chromosoom aan mij 
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hebben doorgegeven en 64-46=18 voorouders geen enkel chromosoom meer. O m het een-
voudig te zeggen er zijn dan meer voorouders (64) dan het aantal Chromosomen (46) 
waarover de mens beschikt. Je kunt dus zeggen dat mijn theoret ische biologische ver-
wantschap met mijn voorgeslacht in het algemeen eindigt bij globaal de 8ste parentatie. 
Dit natuurlijk met uitzondering van mijn mannelijke voorouders in de rechtstreekse pater
nale stamlijn (mijn naamdragers dus) die j e tot "het oneindige" terug kan vervolgen. Al-
hoewel tot op zekere hoogte. Statistisch gezien wordt gesteld dat de kans dat een kind niet 
van zijn officiele vader afstamt 10 procent is. Hier kan alleen DNA-onderzoek uitsluitsel 
over geven. Wat de afstamming van de moederlijn betreft, zijn er uiteraard geen Proble
men, alhoewel vandaag de dag men naast donorzaadcellen ook donoreicellen implanteert . 

S a m e n v a t t i n g 
Het speuren naar j e kwartieren is een van de boeiendste bezigheden in de genealogie. Je 
weet zeker dat j e er nooit mee kunt klaar komen. Met enig speurwerk is men meestal wel 
in staat zo ' n duizend kwartieren op te sporen, soms heb j e geluk en reikt j e kwartierstaat 
zelfs tot in de vijftiende eeuw, anderen kunnen nog verder teruggaan (o.a. afstammelingen 
van Karel de Grote) . Vaak brengt het onderzoek van j e kwartierstaat j e buiten j e eigen 
Streek en in een groot aantal gevallen buiten de landsgrenzen. Het opzetten van een kwar
tierstaat brengt j e ook vaak in contact met andere genealogen. Daarmee krijg j e een breed 
beeld van de geschiedenis van j e voorouders. 
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Bijzondere maatregelen tegen vagebonden en 
bedelaars 
H . M . Lups 

De problemen ontstaan door o.a. werkloze 
Neder landse en vooral buitenlandse jünge
ren in deze tijd doet de neiging ontstaan 
eens terug te kijken in de geschiedenis. Hoe 
verging het onze voorouders? Hoe was de 
situatie bijv. in de z.g. Gouden Eeuw? Deze 
is enerzijds bekend als een periode van gro-
te bloei. Het is de tijd van de ontdekkings-
reizen, de tijd van het ontstaan van de Oost-
en de West indische Compagnieen. Het is 
echter ook een tijd dat er sprake is van een 
sterke bevolkingsaanwas door forse immi-
gratiestromen, vreemdelingen uit allerlei 
windstreken: Frankrijk, de Zuidelijke N e -
derlanden, Duitsers , Portugese, Duitse en 
Poolse Joden, Italianen, Grieken, Armeni
ers en Scandinaviers. Daarnaast was er ook 
een trek van het platteland naar de Steden. 
Zo steeg het aantal inwoners van Amster
dam van 50.000 in 1600 tot 115.000 in 
1630. Enerzijds hebben deze immigranten 
bun kapitaal en ondernemerslust inge
bracht. Anderzijds is er daarbij ook een 
grote instroom van werkelozen en vluchte-
lingen, maar ook van beroepsbedelaars in 
allerlei variaties. Hierbij komen bijv. ook 
huursoldaten, die afgedankt werden na een 
veldtocht. 

Enerzijds zien we het opkomend kapitalis-
me, anderzijds is er een schrikbarende ar-
moede. Vooral 's winters is er een grote 
stilstand van werkzaamheden, waardoor 
Stelen, bedelen en prostitutie (heel wat 
vrouwen van schepelingen bleven j o n g als 
weduwe over) de enige middelen waren om 
aan de kost te komen. Vooral voor hen die 
niet in staat waren een poorterschap te ko-

pen en buiten enige vorm van bijstand vie
len, was dat de enige manier. Er zijn meer 
misstanden te vinden: veel ambachtskinde-
ren bijv., die door hun ouders naar een baas 
zijn gezonden om van hen een vak te leren, 
werden door hun meesters uit bedelen ge
zonden om zo in hun eigen onderhoud te 
kunnen voorzien. 
Het spreekt wel vanzelf dat de magistraat 
hieraan paal en perk poogde te stellen door 
allerlei strenge maatregelen te nemen, o.a. 
in de vorm van strenge straffen. 
Naast de tuchthuizen stonden de overheid 
nog andere middelen ten dienste om op te 
treden tegen vagebonden en bedelaars. Zij 
werden bijv. gedwongen in de Steden 
grachten te graven of aan de bolwerken te 
werken. Ook werden zij door de Staten van 
Holland en West-Friesland ten dienste van 
de landsverdediging naar leger en vloot ge-
stuurd. Dit laatste geschiedde na een soort 
klopjacht, waartoe van tijd tot tijd werd be-
sloten en waarmede speciale landsdienaren 
werden belast. 

Gedurende körte tijd werden zelfs speciaal 
voor „het geboefte galeien gebouwd. Ook 
in de Noordelijke Nederlanden werd in na-
volging van Spanje de galeistraf toegepast . 
Zo werd in 1598 te Viaardingen op voorstel 
van Bartholomeus van Bueren de eerste 
Nederlandse galei naar Spaans model , de 
zogenaamde „Rode Gale i" gebouwd, waar-
op misdadigers als roeiers dienst moesten 
doen. In 1600 volgde een tweede, de 
„Zwarte Galei", die in Dordrecht werd ge
bouwd. Later liet men nog vier of vijf van 
dergelijke schepen bouwen. Deze galeien 
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werden in de Noordelijke Nederlanden 
vooral ter bewaking van de zeegaten ge-
bruikt. De gevangenen, kaalgeschoren, ge-
kleed in een grauwe pij met rode kap 
(vandaar waarschijnlijk de naam „Rode Ga
lei") geketend aan de banken moesten deze 
schepen roeien. Tijdens het gevecht moes
ten zij onder de banken kruipen om de Sol
daten geen hinder te bezorgen. Hun voe-
ding bestond uit twee pond roggebrood en 
een half pond kloot- of canterkaas ' per dag. 
Als hun verblijfplaats diende de in 1601 te 
Viaardingen gebouwde 'S lavenburch ' 2 . 
Herhaaldelijk werden klopjachten gehou-
den om het land van bedelaars en vagebon-
den te zuiveren en de galeien van de nodige 
manschappen te voorzien. Tijdens het ge
vecht tegen Spinola voor Sluis op 26 mei 
1603 bewezen de galeien grote diensten. Na 
de sluiting van het Twaalfjarig Bestand in 
1609 schijnt de galeistraf niet meer te zijn 
toegepast en verdween het scheepstype na-
genoeg uit onze wateren. Toch blijkt er om-
streeks 1630 nog een galei in gebruik te 
zijn geweest (zie Bijlage X X V bij Bijl) en 
is er in 1628 in de vergadering van de Sta-
ten van Holland en West-Friesland op 17 
maart nog sprake van het bouwen van een 

of twee galeien voor het geboefte, doch een 
beslissing schijnt daarin niet te zijn geno-
men (Resolution van 17 maart en 27 Sep
tember 1628). Vermoedel i jk is ergens vast-
gelegd welke personen tot deze galeistraf 
werden veroordeeld, maar ik heb nog niet 
kunnen achterhalen of en waar registratie-
documenten zijn te vinden. 

Noten: 
1. Goedkope ronde of platte kazen, voor zover 
ik weet, gemaakt van de afsnijdsels ontstaan bij 
het persen van kazen in de kaasvormen, ge-
mengd met komijn. 
2. Zie de „Ordonnantie aangaande de diensten 
ende het beleid op de Galeien deeser Landen " van 
8 Juli 1598. 

Literatuur: 
J. E. Elias, De vlootbouw in Nederland 1596— 
1655, Amsterdam 1933, pag. 2 5 3 1 . 
A. Bijl Mz, De Nederlandse Convooidienst. De 
maritieme bescherming van koopvaardij en zeevis-
serij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verle-
den, hoofdstuk4, 's-Gravenhage 1951. 
A. Hallema, Tijdschrift voor Strafrecht, p. 125, 
1951, Toepassing van galeistraf in de Nederlanden 
gedurende de 15e en 16e eeuw. 

Aanvulling W.J. Scholl 

Omtrent deze tyd was Viaardingen en gansch Delfland zeer belast met moordenaars , ro-
overs, dieven, brandstigters en andere landloopers, om welke aan te tasten ende te doen 
straffen, of te verjagen, tot Landdrost over Delfland en Viaardingen, in Wintermaand van 
den ja re 1595 op een berigtschrift, wierd aangestelt Barthel van Buren, Bail juw van 
Viaardingen, een wakker man, die goede diensten gedaan heeft, niet alleen te lande, maar 
ook te water, als zynde teffens Kaptein geweest op de Vlaardingsche galey, welke ook de 
oude, de kleine of roode genaamt wierd. Tot deze galey verwezen de Regters alle misda-
digen, die niet opentlyck ten voorbeelde aan den lyve moesten gestraft worden. 

(Viaardingen inl zyne opkomstt , aanwas, geschiedenissen, voorrechten, enz. (1807) , p . 
LXII.) 
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Ons Voorgeslacht 1946 - 2006 
Verenigingsnieuws 

ONS V O O R G I S L U H T 

Ons Voorgeslacht viert dit jaar het 60-jarig 
bestaan. Ter gelegenheid daarvan is een 
speciale jubi leumui tgave van het vereni-
gingsblad met een 25tal gevarieerde artike-
len versehenen. 
Aan het voorwoord van de voorzitter, de 
heer Ben de Keijzer, ontleen ik (verkort 
weergegeven) het volgende: 
Zes t ig jaa r geleden op 19 januari 1946 werd 
te Rotterdam een vergadering belegd, die 
leidde tot de oprichting van een genealogi
sche vereniging voor de regio Rotterdam. 
De naam van de vereniging luidde toen 
"Vereeniging ter bevordering van het Stam-
boom-onderzoek voor Rotterdam en om-
streken.' Er werd een bestuur gevormd, dat 
voortvarend te werk ging. Kort na de op
richting volgde op 18 februari van dat zelf-

de j aa r een ledenvergadering, waarin onder 
andere met a lgemene s temmen een voorstel 
werd aangenomen om van tijd tot tijd een 
mededelingenblad te laten verschijnen. 
Ook daar liet men geen gras over groeien, 
want al in april 1946 verscheen het eerste 
mededelingenblad het zogenaamde 'propa
ganda nummer ' bestaande uit vijf gestencil-
de bladzijden. 
In aanvang zien we, in overeenstemming 
met het geformuleerde uitgangspunt, uit-
sluitend allerhande mededel ingen in het 
blad staan. Echter al spoedig uitgebreid met 
een vragenrubriek. In het tweede jaar van 
haar bestaan kwam de grote wending al. In 
het mededelingenblad van november 1947 
werden voor het eerst twee bronnenpublica-
ties gepubliceerd. Dus voordat er überhaupt 
een genealogie - hoe klein dan ook - in had 
gestaan. De allereerste gepubliceerde bron 
was het eerste gedeelte van een fragment 
van het t rouwboek van De Lier 1660-1663, 
gevonden bij de inventarisatie van het ar
ch ief van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
En de tweede een naamlijst van pachters 
'alfabetisch gerangschikt naar de doopna-
men' in de polder Oostzomerland uit 1583 ' . 
In het j aar 1948 volgde de eerste - en 
meteen ook een omvangrijke - goed gedo-
cumenteerde genealogie over het geslacht 
Verzijl uit Gouda. Daarmee was , kan men 
wel zeggen, het Miek van de dam'. 
Het mededelingenblad werd vanaf de vijfde 
jaargang (1950) omgedoopt tot Ons Voor
geslacht. De vereniging zelf trad pas vanaf 
28 november 1950 officieel naar buiten als 
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 
"Ons Voorgeslacht ' . Het tijdschrift 'Ons 
Voorgeslacht ' is een van de belangrijkste 
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instrumenten om als vereniging naar buiten 
te t reden. Het ontwikkelde zieh tot een be-
langrijk genealogisch tijdschrift. Of om met 
de woorden van de toenmalige voorzitter te 
spreken ' , tot een vakblad. 
De kracht is nog steeds de hoge kwaliteit 
van de genealogische artikelen en de regel-
matig terugkerende bronnenpublicaties. En 
met het uitbrengen van de cd-rom 50 jaar 
' O n s Voorgeslacht ' in 1997 is de tot dan toe 
gepubliceerde informatie met een computer 
volledig doorzoekbaar op namen en onder-
werpen waardoor bijna onbegrensde moge
lijkheden zijn ontstaan. 
Ter gelegenheid van het jubileumjaar heeft het 
bestuur besloten om op verschillende momenten 
en wijzen gedurende het j aar 2006 aandacht 
te schenken aan het bereiken van deze mijl-
paal. Een daarvan is het uitbrengen van een 
bijzonder samengesteld nummer van 'Ons 

Voorgeslacht ' . Vele vrienden en kennissen 
zijn persoonlijk benaderd en hebben aan de 
samenstell ing van dit bijzondere nummer 
mee willen werken. In samenspel met de 
redactie is een bijzonder nummer (of zo u 
wilt een jubi leumuitgave) ontstaan. Het bij
zondere is de gevarieerdheid van de 25 bij-
dragen. Het is geen themanummer , maar 
laat zien wat de auteur zelf belangwekkend 
achtte. Het is een dwarsdoorsnee en een 
momentopname die duidelijk aangeeft dat 
de genealogiebeoefening zieh nog steeds 
verder ontwikkelt . 

Ik denk dat de leden van "Ons Voorge
slacht" deze publicatie met genoegen zullen 
lezen. En uiteraard feliciteren wij de vereni
ging gaarne van ganser harte en wensen 
haar nog vele jub i lea toe. 
H.M. Lups 

Jaarboek 2005 van het Centraal Bureau voor 
Genea log ie ( C B G ) 
Thema: Geschiedenis van de Nederlandse gene
alogie In dit jaarboek: 
- Het Genealogisch labyrint, door Jan van de 
Wetering 
- Genealogiebeoefening in Groningen tot de ze-
ventiende eeuw, door Redmar Alma 
- Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws 
Utrecht door M.J. Blok en N.Plomp 
- Dienaar van zijn heren door Rob van Drie 
- Genealogiebeoefening en adellijke pretenties 
door R.C. de Neve 
- Twee kanten van de médaille door L.M. van 
der Hoeven 
- Heraut van de oude orde door Conraad Giet-
man 
- Dichter bij gewone mensen door Jos van den 
Borne 
- Jaarverslag 2004 CBG' 

Boekennieuws 
V a n M a a s tot Mississippi . Hoofdstukken uit de 
geschiedenis van de families Craapels en Kra-
pels, publicatie van de Stichting Crapels & Kra-
pels, auteur L.J.A. Krapels. 
Na 25 jaar verzamelen van gegevens over de 
namen Crapels, Krapels en Varianten werd be
sloten uit de overvloed van materiaal een over-
zicht van de familiegeschiedenis in boekvorm te 
laten verschijnen. Volledigheid is moeilijk reali-
seerbaar, zowel naar het verleden als in het he-
den (privacy beleid). Deze zeer verzorgde uitga-
ve gaat over Godefridus Crapels, Joannes Kra-
pols en hun nakomelingen, die leefden in een 
klein dorp aan de Maas en die zieh vanaf de 
tweede helft van de achttiende eeuw over Ne-
derland verspreidden. In de negentiende eeuw 
scheepte de eerste emigrant zieh in naar Ameri
ka, waar de familie zieh eveneens verspreidde. 
Men heeft, hoe wel er met een laserprinter en 
DTP software ook thuis heel wat gerealiseerd 
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kan worden, voor een 'ambachtelijke' wijze van 
vervaardiging gekozen in samenwerking met 
uitgeverij Pirola, gespecialiseerd in genealogi
sche boeken. Voornaamste uitgangspunt was 
een leesbaar boek met aantrekkelijke onderwer-
pen, veel illustraties, randinformatie en ge-
bruiksvriendelijk, waarbij ook rekening werd 
gehouden met de oudere lezer. Een complete 
'familiebijbel' was niet haalbaar. Wanneer alle 
achterhaalde gegevens gepubliceerd zouden 
worden waren meerdere delen nodig geweest. 
Veel onderwerpen kwamen in de afgelopen 25 
jaar reeds in het stichtingstijdschrift aan de or-
de. In het boek zijn ze veelal beknopt weergege-
ven, zonodig met verwijzing naar het familie-
blad. Het boek start met een schematisch over-
zicht van de stammen en takken van de CI 
Krapels-families. Er zijn drie hoofdstammen, 
die mogelijk verwant zijn. Alle personen heb
ben een vast persoonscode m e e g e k r e g e n , zodat 
men kan zien tot welke tak en generatie een per
s o o n behoort. De oudste spelling in een doopre-
gister van 1621 is Krapels, maar al in 1621 
werd de naam in hetzelfde register met een C 
geschreven. Daarnaast bestaan ook nog de nodi-
ge andere V a r i a n t e n . Krapels is een herkomst-
naam, mogelijk afgeleid van Crapoel, waarvoor 
diverse p l e k k e n in aanmerking komen. De 
grondbetekenis is voor meerdere uitleg vatbaar. 
Van de 837 met naam en toenaam bekende CI 
Krapels'en leven er op dit moment 346 op min-
stens 115 plaatsen in zeven landen. Daarnaast 
z i j n e r van e e n dertigtal nu levenden te weinig 
gegevens bekend om ze in een genealogie te 
plaatsen. De bakermat van de familie ligt in het 
huidige Limburg. Aan het ontstaan van deze 
provincie, met extra aandacht voor de parochie 
Grevenbicht-Papenhoven, is hoofdstuk 2 ge-
wijd. Hierbij ook aandacht voor de pastoors van 
Penhoven en rectoren van Grevenbicht. Tevens 
aandacht voor de oudste voorouders. Complica-
tie was dat binnen de vrij kleine familie in ruim 
een halve eeuw zeven naamgenoten met de 
d o o p n a a m Jo(h)annes opdoken, waarvan twee 
m e t het verschil van slechts drie jaar, zodat het 
l a s t i g w a s w e l k e echtgenote bij welke J o ( h ) n n e s 
hoorde. In de hoofdstukken 3 t/m 16 worden de 
verschillende stammen e n takken behandeld., in 

hoofdstuk 17 wordt stilgestaan bij naamgenoten 
die onbekend en niet gei'dentificeerd zijn. 
Hoofdstuk 18 houdt zieh met naamgeving be-
zig, waaronder de C/Krapels toptien. Hoofdstuk 
19 heeft als onderwerp beroepen. Vervolgens 
komen hoofdstuksgewijs aan de orde: familie-
wapens, de familiestichting (onderzoek, familie-
blad, logo, stichting, archief en website. In 
hoofdstuk 22 worden allerlei tabellen en statis-
tieken besproken. Hoofdstuk 23 bevat de bijla-
gen: o.a. een verklärende woordenlijst, een af-
kortingen overzicht, maten, gewichten en valu
ta. Verder in hoofdstuk 24 de bronnen en ge-
bruikte literatuur. Tot slot noten en indexen, 
terwijl als losse bijlage een uit zes bladen be-
staand afstammingsschema van de tak Greven
bicht A. is opgenomen. Voor de familie zonder 
meer een interessant boek, maar ook, als 
'toevallige' lezer, heb i k aan de inhoud van dit 
boek met genoegen en interesse een aantal extra 
uurtjes besteed. Het was de moeite waard. Uit-
gave van de Stichting Crapels & Krapels, seer. 
Pomona 338, 6708 CM Wageningen. (HML) 

Historische Provincie At lassen opn ieuw uit-
gebracht 
Atlassen leggen onze geschiedenis vast. Hoe 
gedetailleerder het kaartmateriaal, des te ge-
makkelijker men zieh een beeld kan vormen van 
hoe het leven vroeger was. Onlangs kwam Uit
geverij Nieuwland met een nieuwe serie histori
sche atlassen van Nederlandse provincies, te 
beginnen met Overijssel, Zu id- Holland, Utrecht, 
Noord-Brabant en Gelderland. (In het voorjaar 
volgen de overige provincies). 
De kaarten in de Grote Historische Provincie 
Atlassen zijn reproducties van de originele staf-
kaarten met een schaal 1:25.000 van rond 1900. 
Deze kaarten werden ook gebruikt in de inmid-
dels legendarische Robas-atlas van 15 jaar gele-
den. Een snelle blik over de cartografie laat 
meteen zien dat een topografische kaart niet al-
leen interessant is voor het visualiseren van de 
omgeving, maar ook bijdraagt aan het historisch 
b e s e f . Op de kaarten van eind negentiende eeuw 
i s nog veel groen te zien, S t e d e n waren kleiner 
en de infrastructuur was beperkt. Honderd jaar 
geleden verplaatste men zieh voornamelijk per 
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stoomtram of per paard en dat valt meteen af te 
lezen aan de inrichting van het landschap. 
Eind negentiende eeuw was heel Nederland ge-
detailleerd op de kaart gezet. De topografische 
kaarten werden voornamelijk gebruikt voor mi
litaire doeleinden. Kaarten voor burgers waren 
Schaars en erg duur. Men was zo bang voor mi
litaire acties van buitenaf, dat alles dat ook maar 
iets met defensie te maken had op de ci viele 
kaarten als witte vlekken werd getoond. Later 
bedacht men dat die witte vlekken wel erg op-
vielen op de kleurige kaarten en verzon meteen 
fantasielandschap om het er geloofwaardiger uit 
te laten zien. 
Het verschil tussen de kaarten in de historische 
atlassen en de meest récente topografische kaar
ten met dezelfde schaal is enorm. Waar Neder
land rond 1900 voornamelijk uit woeste gron-
den, heide, bos en akkervelden bestond, zien we 
op de kaarten van nu de bebouwing en het asfalt 
overheersen. Romantisch meanderende rivier-
tjes werden rechtgetrokken om het water sneller 

naar zee te laten afvoeren. Kanälen werden ge-
graven om meer scheepvaart te kunnen verwer-
ken. Wegen werden verlengd, verbreed en ver-
hard en ook de Nederlandse Spoorwegen heb
ben intussen hun Stempel op het Nederlandse 
landschap gedrukt. In honderd jaar veranderde 
er zoveel om ons heen dat we ons af kunnen 
vragen hoe de topografische atlas van 2105 er 
uit zal gaan zien. 
De nieuwe Grote Historische Provincie Atlassen 
zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is 
in regionale geschiedenis. Het is een zeer fraai 
vormgegeven gebonden boek op A4-formaat, 
met informatieve, inleidende teksten op de topo
grafische kaarten. 
De historische atlassen zijn te koop bij de boek-
handel. De prijs is € 49,90. De atlas van Utrecht 
kost € 34,90. Tot 1 januari werden de atlassen 
met korting aangeboden. Helaas kregen wij de
ze informatie te laat om in ons voorgaande num
mer op te nemen. 

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. 

Kegelaar - Spies - Wijnands 
In 1718-1719 huwt te Echteld Leendert Kege
laar met Engeltjen Spies. Er zijn van die jaren 
geen huwelijksboeken. Leendert overlijdt voor 

A a n d i t n u m m e r w e r k t e n m e e : 

1739 te Echteld. Uit de namen van zijn kinderen 
kan blijken dat zijn ouders Leendert en Grietje 
of Henderijn heten. Bij de doophefsters komt 
tweemaal een Grietje voor, namelijk Grietje 
Wijnands en Grietje Kegelaar. 
Mogelijk is Leendert afkomstig uit Zuid-
Holland. Vraag is: wie weet mogelijk de namen 
van zijn ouders en de eventuele doop/ 
geboortedatum en plaats van Leendert? En wat 
is het verband met Grietje Wijnands en Grietje 
Kegelaar? 
drs. P.D. Spies 
Baljuwlaan 67 4336 GK Middelburg 
E-mail: p.d.spies@hetnet.nl 

H. Klunder . Z joekowlaan 2 5 . 2 6 2 5 PJ Delft K.J. Sl i jkerman, E m m a n u e l p o l d e r 1, 4 4 14 R V 
J W . Koten , W e e z e n h o f 2 1 - 0 7 , 6 5 3 6 JR Ni jmegen W a a r d e 
H . M . Lups , Bu i t enwate r s loo t 142, 2613 SV Delft 
W.J. Schol l , N i e u w e Kerks t raa t 1. 3 134 LR Vlaard in-
gen 
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Over mombers, binnenmoeders, regentessen 
en weesmeesters (3) 
De zorg voor onmondige ouderloze kinderen vanuit genealogisch perspectief 

J W . Koten 

De invloed van de hervorming, nieuwe visie 
wezenzorg 
De hervorming kwam er. Niet alleen een 
andere religie maar ook een heel andere vi
sie op de armoede-bestri jding. 
Ouderloos achtergebleven kinderen beli-
chaamden een aspect van het stedelijk ide-
aal, namelijk de zorg voor het algemeen 
welvaren. De stedelijke gemeenschap adop-
teerde als het ware deze kinderen. Daarbij 
werd het verboden dat weeskinderen ge-
dwongen werden om door bedelen aan de 
kost te komen, zoals in de Middeleeuwen 
vooral bij ambachtskinderen 1 nog regel 
was . De wezen van de poorters met stads-
rechten werden steeds opgenomen in bur-
gerweeshuizen. Zij werden daar redelijk 
gevoed, gekleed en gehuisvest in het huis, 
kregen er elementair onderwijs en volgden 

vervolgens, op kosten van het weeshuis , 
een vakopleiding. Ze verbeten het huis pas 
wanneer ze voor zichzelf konden zorgen, 
als ambachtslieden of als dienstpersoneel. 
Dat zal niet altijd gelukt zijn, maar dat ver-
anderde niets aan de ideologic Particulie-
ren en kerkelijke gemeenten sloten zieh bij 
dit ideaal aan. Liefdadigheid en een goede 
zorg waren uitingen van beschaving en 
trots, die diende om het prestige van stads-
besturen, stichters en kerken uit te dragen 
çn te verhogen. In het bijzonder de wees-
huizen kregen bijzondere aandacht, zoals 
tot uiting komt in de fraaie bouwstijl die 
zelfs heden ten dage nog bewonder ing op-
roept. 

Consequentie van de overgang van katho-
liek naar protestant 
De overgang van katholiek naar protestant 
was niet zo bruusk als men wel denkt, maar 
een geleidelijk procès. Geleidelijk aan wer
den specifiek katholieke instellingen naar 
de protestantse visie omgebogen. Eigenlijk 
is pas in de negentiende eeuw Nederland 
een overwegend protestantse natie gewor
den. De hervorming was veeleer een procès 
van geleidelijkheid waarbij veel vroegere 
katholieke instellingen gehandhaafd bleven, 
zij het wel met een andere bestuurlijke op-
zet en andere religieuze opvoeding en 
grondslag. Daarbij kregen het particulière 
initiatief en de overheid een steeds belang-
rijkere positie. Vaak ging een katholieke 
"heilige geest-instelling" over in een stede
lijke "kamer van chari tate 2 . Een goede ad-
ministratie van gelden uit de giften en ga-
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ven werd daarbij nagestreefd, zodat er een 
ruime documentat ie bestaat. Ik noem drie 
soorten bronnen die voor de genealoog van 
belang kunnen zijn: 

Welke bronnen zijn voor de genealoog rele
vant 
(ad 1) gegevens afkomstig van de weeshui-
zen 
(ad 2) de administratie van de weeskamers 
(ad 3) de besluiten van schout en schepen 
die de voogdij regelden 

Deze bronnen bevatten niet alleen gegevens 
over de pupil (wees, vondeling) zelf, maar 
nog meer over de verzorgers, de personen 
die de voogdij uitoefenden, de functionaris-
sen van de weeskamers enz. Vaak zullen de 
personen die de voogdij werd toegekend 
familieleden van betrokkene zijn. Zeker 
gold dit wanneer de familie en de weeskin-
deren niet onbemiddeld waren. Voor de ge
nealoog een belangrijk gegeven omdat dit 
zieht geeft op de familieomstandigheden. 

Ad 1 D e weeshuizen 
Aanvankeli jk waren er drie verschillende 
typen weeshuizen namelijk die van de loka
le overheid, die van de diaconie en die wel
ke gesticht werden door rijke particulieren. 
AI deze instellingen hadden ieder hun eigen 
opzet, een eigen règlement en doelstelling 
en een eigen organisatie van de besturen. 
Omdat in Nederland de gereformeerde kerk 
(hervormden) de staatsgodsdienst was, 
werkten burgerweeshuizen vaak nauw met 
de diaconie samen. In sommige plaatsen 
zijn de burgerweeshuizen in veel opzichten 
gelijk aan christelijke (lees Neder lands Her-
vormde) weeshuizen. 

• De burgerweeshuizen, waren in princi
pe uitsluitend bestemd voor de kinderen 

van de bewoners met stadsrechten, de zoge-
naamde stadsburgers. In het a lgemeen wa
ren het goede weeshuizen met redelijke 
voeding en goed onderwijs 3 . Omdat burger
weeshuizen niet de vondel ingen of kinderen 
van buitenstedelingen opnamen werd o.a. in 
Amsterdam ook nog een armenweeshuis 
(aalmoezeniersweeshuis) ingericht, in ande
re Steden noemde men dit het s tadswees-
huis. Vooral na de oorlog van 1672 (het be-
kende rampjaar) was er een groot aantal 
weeskinderen dat in deze weeshuizen moest 
worden opgenomen 4 . Dit jaartal markeer t 
ook het einde van onze Gouden Eeuw. 

• De echte diaconieweeshuizen richtten 
zieh vooral op de kinderen van de leden 
van de gereformeerde kerk die niet bij de 
burgerweeshuizen werden toegelaten. Deze 
weeshuizen werden uitsluitend uit de goede 
gaven van de kerkleden gefinancierd. Daar-
naast kende men het verschijnsel particulier 
weeshuis , dat gewoonlijk door een rijk kin-
derloos echtpaar bij hun dood werd ge
sticht. 

• Particulière weeshuizen richtten zieh op 
bijzondere groepen. Als voorbeeld geef ik 
de fundatie van Renswoude te Utrecht, 
waar men vooral veelbelovende kinderen 
een goede kans en opleiding bood. Bij par
ticulière weeshuizen hadden verweesde 
verwanten van de stichters natuurlijk voor-
rang. 

Weeshuizen met een andere kerkelijk deno-
minatie waren aanvankeli jk niet welkom. 
Mondjesmaat werd later aan lutheranen en 
kathol ieken 5 de mogeli jkheid geboden tot 
het stichten van eigen weeshuizen. Zodoen-
de konden de wezen in de familietraditie 
van hun ouders worden grootgebracht . Pas 
veel later (negentiende eeuw) zag men ook 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 2, maart 2006, blz. 44 



weeshuizen van andere d e n o m i n a t e s 6 op-
komen. Over igens werd de permissie om 
ook anders kerkelijke weeshuizen toe te 
staan ten dele ingegeven door de Hollandse 
tolerantie maar voor een belangrijk deel om 
niet voor de kosten van deze kinderen van 
andersgelovigen op te hoeven draaien 7 . De 
geldbuidel sprak dus meer dan de theoloog, 
de zakenman meer dan de dominée. 

De grootte van de weeshuizen 
Vooral de burgerweeshuizen waren statige 
gebouwen. De grootte van de weeshuizen 
verschilde nog al, in grote Steden konden 
wel vele honderden pupillen gehuisvest 
worden, in kleinere plaatsen waren wees
huizen met enkele tientallen kinderen. O p 
het platteland ontbreken weeshuizen en 
werden de kinderen eiders ondergebracht 
en betaald door particulieren. Naar schat-
t ing waren er in de 17/18de eeuw rond 200 
weeshuizen waarvan maar een kwart op het 
platteland. In de provincie Limburg waren, 
voor zover ik kon nagaan, maar twee kleine 
weeshuizen (Roermond 8 , Maastr icht) die 
zieh vooral op burgerwezen richtten. Wees
huizen waren vooral een protestant initiatief 
dat later ook in het katholieke zuiden werd 
overgenomen. Bij katholieken gaf men de 
voorkeur aan opvang binnen de eigen fami-
lie. Bedenk daarbij echter ook dat katholie
ke kloosters lange tijd niet waren toege-
staan. In andere landen waren het juis t non-
nen die zieh op deze zorg toelegden 

Regenten en regentessen 
Het bestuur van een weeshuis werd ge-
vormd door een college van regenten 9 . 
Vaak waren het s tadsbestuurders. Men ver-
gaderde één dag per week. Het was min of 
meer vrijwill igerswerk, waarbij af en toe 
een etentje en wat gezelligheid de beloning 
vormden. Wel gaf deze funetie nogal wat 

prestige en relaties (netwerk). Vaak zien we 
dat een succesvol regentschap van een 
weeshuis een opstapje is voor een ambte-
lijk-bestuurlijke loopbaan. Wie blijk gaf 
over bestuurstalent te beschikken kon op 
den duur zelfs stadsbestuurder worden. 
Binnen het regentencollege werden de 
funeties verdeeld afhankelijk van de be-
langstelling. Men kende bestuursfuneties 
zoals kassier, notulist, kinderopziener, 
boekhouder enz. Naast de regenten waren 
er de regentessen. Vaak, maar lang niet al-
tijd waren zij de echtgenoten van de zitten-
de regenten. Zij hielden oog op de gevoerde 
huishouding, controleerden de kwaliteit van 
het eten, inspecteerden de kleren en be-
waakten de hygiene in het huis. De benoe-
ming van de regenten en regentessen ver
schilde, van plaats tot plaats aanmerkelijk. 
Soms was het een stedelijke benoeming 
voor een beperkte période, in veel gevallen 
paste men coöptatie toe en behield men 
soms een leven lang de regentenfunetie. 

De directe zorgdragers 
De werkelijke zorg voor de kinderen werd 
uitgeoefend door "lagere goden" zoals een 
binnenvader en binnenmoeder (ook wel als 
weesouders betiteld), verder had men in een 
middelgroot gesticht (ca. 250 pupil len) een 
kleermaker, enkele schoolmeesters , een 
schoolmeesteres voor de kleuters, een brei-
meesteres, een linnennaaister, een zieken-
moeder, een bakker, een stijfster en een 
apotheker. Het eerder genoemde Maagden-
huis (ca. 350 pupillen) had een opperbin-
nenmoeder en 13 verzorgsters, waarvan 
twee breivrouwen en één wolnaaivrouw. 
De verhouding personeel/pupillen was glo-
baal 1/25. Soms had het weeshuis een 
groentetuin of een eigen boerderij met pas
send personeel. 
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De dagelijkse leiding hadden de binnenou-
d e r s 1 0 , waarbij men bij de benoeming aan 
schoolmeesters de voorkeur gaf, maar ook 
werden merkwaardig genoeg nogal eens 
kleermakers benoemd. Voor de scholing 
zorgden schoolmeesters die vaak intern wa
ren. Een belangrijke functionaris was ook 
de kleermaker, die naast het onderhoud van 
de kinderkleding ook instructie gaf en op de 
kinderen lette. Tot het "mindere personeel" 
behoorden diensters, naaisters, breisters, 
naaimoeders , breimoeders, matressen, en-
zovoort. De sociale kloof tussen dit lagere 
personeel en het leidinggevend kader van 
binnenvader , schoolmeester en kleermaker 
was groot. 

Financiering weeshuis, de buitenvader 
De financiering van een weeshuis was niet 
eenvoudig. Tijdens de "katholieke periode 
in de Middeleeuwen" was het niet onge-
bruikelijk dat welvarende stedelingen een 
flink legaat testamentair aan een weeshuis 
toekenden. Vaak verwachtte men dat dan 
door de wezen voor de zielenrust van de 
legataris werd gebeden. Veel van deze oude 
weeshuizen konden goed draaien op deze 
legaten. Dit veranderde na de reformatie, de 
financiering berustte van toen af vooral op 
rechtstreekse gaven van milde gevers. Van 
poorters werd op gezette tijden verwacht de 
collecten voor het weeshuis goed te beden
ken. De stad steunde het weeshuis verder 
met het schenken van de opbrengt van be-
paalde heffingen en boetes. Verder werden 
de opbrengst van sommige vermakelijkhe-
den (loterij, recette schouwburg) voor het 
weeshuis bestemd. De opbrengst van kerk-
banken was ook in sommige plaatsen voor 
het weeshuis een belangrijke geldbron. 
Burgerweeshuizen hadden onroerende goe-
deren die afkomstig waren van legatarissen 
uit de oude tijden. Deze goederen genereer-

den ook inkomsten. Incidenteel bes temde 
een kinderloos-echtpaar soms hun nalaten-
schap voor het weeshuis . Een afbeelding 
van de schenker kreeg dan een prominente 
plaats in het weeshuis . Soms kregen de kin
deren op de verjaardag van rijke schenkers 
een vrije dag en versnaperingen uitgereikt. 
Bij de begrafenis van een schenker bege-
leidden de wezen in hun zondagse uniform 
de afgestorven naar de begraafplaats, het-
geen aan het begrafenisritueel van de over-
leden schenker extra prestige verleende. 
Een aardig voorbeeld is de erfenis van Ge
rard Jacob Voorda die het noodli jdende 
Leeuwarder weeshuis voor ondergang be-
hoedde. Zijn portret (hij was oerlelijk) werd 
destijds prominent geplaatst in de regenten-
kamer. 

De buitenvader 
Het organiseren van geldinzamelact ies , het 
financieren van het weeshuis en het voeren 
van de boekhouding was de taak van de 
buitenvader en de bui tenmoeder . De buiten
vader (ook wel dispenser) en de bui tenmoe
der (procuratrix) hielden een register bij 
waarin de inkomsten en uitgaven werden 
geadministreerd. In sommige Steden werd 
de naam rentmeester of heilige gees tmees-
ter voor deze functies gebruikt. Jaarlijks 
moest de buitenouders hun boeken laten 
afhoren door de stadsmagistratuur. 

De toelating tot het burgerweeshuis 
De opvoeding van wezen was zoals w e uit 
de vorige opsomming zagen een kostbare 
zaak. Men liet niet ieder toe bij een wees
huis. Bij de s tadsburgerweeshuizen werden 
uitsluitend kinderen toegelaten van ouders 
met burgerrecht, Er waren ook leeftijdgren-
zen. Ieder weeshuis had hierbij zijn eigen 
regels. Kinderen die te j o n g waren werden 
tot ze zindelijk waren bij p leegouders on-
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dergebracht . Kinderen die ouder waren dan 
14 ja ren werden geacht bij een ambachts-
man in de leer te worden gebracht, de meis-
j e s moesten een dienstje nemen. Kinderen 
met gebreken, of onwett ige kinderen wer
den evenmin in een weeshuis opgenomen. 
De doelstell ing van het weeshuis was im-
mers de kinderen tot zelfstandigheid te voe-
ren. De eisen die burgerweeshuizen stelden 
waren dus redelijk streng. De toelating van 
de kinderen werd grotendeels bepaald door 
het regentencoliege. Maar ze hadden niet 
het laatste woord en hun besluit kon door 
de stedelijke autoriteiten "overruled" wor
den. Men hield zieh bij de toelating zeer 
nauwkeur ig aan vaste spelregels. Als men 
er al van afweek dan zorgde men er voor 
dat er toch geen precedenten werden ge-
schapen. In andere Steden had het stadsbe-
stuur de gemeentel i jke toezichttaak op het 
weeshuis en ook de voorbereiding van de 
beslui tvorming voor het stadsbestuur over-
gelaten aan een speciale functionaris, die 
men wel de bui tenvader noemde. In sommi
ge Steden was het gebruikelijk dat men de 
aanvraag naar een weeshuis via de buiten
vader regelde. 

Het lot van de overblijvers 
Wat gebeurde er met de andere kinderen 
die buiten deze "verzorgingsboot" vielen? 
Waren de kinderen echt arm maar behoor-
den ze tot l idmaten van een kerkgenoot-
schap, dan werden ze nogal eens in de 
weeshuizen opgenomen die door dat ge-
nootschap werden gesteund. Voor de overi
ge kinderen bestünden aanvankelijk weinig 
voorzieningen, later werden armenweeshui-
zen opgericht zoals te Amste rdam het Aal-
moezenierweeshuis . In Delft was men wat 
milder tegen over deze kinderen en werden 
zij van gemeentewege soms in een burger-
weeshuis opgenomen. Vrijwel iedere plaats 

had in Nederland zijn eigen spelregels. 

Burgerweeshuizen redelijk goed 
Wie in een Burgerweeshuis kon worden 
opgenomen behoorde tot de bevoorrechten. 
Ik stel hierbij dat dit begrip in onze ogen 
wel wat genuanceerd moet worden . Zelfs in 
zo'n bevoorrecht huis was het regiem zeer 
streng en de straffen soms onmenseli jk, ze-
ker als het nog kleine weerloze kinderen 
betraf. De regenten hadden grote invloed 
op de pupillen wat betreft beroep, geloofs-
overtuiging enz. en zij konden zelfs een hu-
welijk van een ex-pupil stuiten, Toch was 
het burgerweeshuis nog ver te prefereren 
boven andere weesinstell ingen. Wanneer 
men het weeshuis verliet kreeg men vol-
doende hulpmiddelen mee om zieh zelf-
standig in leven te houden. Voor jongens 
was dit o.a. een gereedschapskist . Meisjes 
kregen een uitzet mee. Ook nadat men het 
weeshuis verlaten had was er nog nazorg. 
Veel van deze financiële gegevens werden 
in de boekhouding van het huis nauwkeur ig 
gedocumenteerd. 

Kleding 
Een bijzonderheid van de weeshuizen was 
de kleding die de wezen droegen. M e n 
kreeg een uniform dat gebaseerd was op de 
stadskleuren. In Amsterdam hadden de kin
deren een verticaal gedeeld kos tuum in de 
stadskleuren, dat behoudens tijdens de 
Franse période, tot aan het einde van de ne-
gentiende eeuw zou blijven gehandhaafd. 
In sommige S t e d e n met meerdere weeshui 
zen, zoals te Leeuwarden, had ieder wees
huis zijn eigen kleur. In die stad kende men 
dus ' b l auwe ' en ' r ode ' wezen. 
De kinderen die in de andere typen wees 
huizen werden opgenomen hadden het zeer 
karig. De meeste overleefden niet. Bij 
weeshuizen met een religieuze denominat ie 

OnsErfgoed, 14ejrg. nr. 2, maart 2006, blz. 47 



was het weer beter dan bij de echte armen-
weeshuizen. Bij de op kerkelijke basis ge
suchte weeshuizen werd natuurlijk veel 
aandacht aan kerkgang en catechisatie ge-
geven. De kosten van de zorg drukten op de 
vaak niet zo welvarende gemeenteleden. 
Kerkleden behoorden vaak immers tot de 
kleine luyden. O p zondag gingen de wezen 
van uit het weeshuis in rijen van twee, de 
grootsten voorop in het zondagse uniform 
naar de kerk, zwijgend en in een eerbiedige 
houding. 

Armenweeshuizen 
Bij de ' a rmenweeshuizen ' was de toestand 
vaak ronduit deplorabel. De kinderen werd 
vanaf tien j aa r aan plaatselijke industrielen 
uitgehuurd, vooral in de textielindustrie. 
Daar deden zij zwaar, ongezond en onaan-
genaam werk, de opbrengst van hun arbeid 
kwam aan het tehuis ten goede. Maar een 
fractie van deze wezen bereikte de leeftijd 
van tien jaar . Zo ze nog gezond het wees
huis verbeten, hadden ze weinig geleerd en 
ze moesten meestal later hun kost verdie
nen met los ongeschoold werk terwijl de 
meisjes ergens in een huishouding als 
dienstbodes werden ondergebracht. Omdat 
ze een siechte vorming hadden gehad kwa-
men deze ex-wezen nogal eens in de des-
tijds bloeiende seksindustrie terecht. Een 
behoorlijk aantal wezen werden geronseld 
voor de vaart naar West- en Oost-Indie. 
Hiervan zijn o.a. te Delft de volledige 
naamlijsten bekend. 

De wezen op het platteland 
Als regel werden wezen op het platteland 
bij de familie geplaatst zeker als de ouders 
vermögend waren. Men wilde zodoende het 
famil ievermogen bij elkaar houden. Deer-
niswekkend waren wezen die geen erfenis 
meekregen en dan genadebrood bij de fami

lie moesten eten. N o g slechter lot troffen de 
wezen die niet door familie werden opge
nomen. Deze kinderen vielen dan onder de 
zorg van gemeente , de diaconie of de Heil i
ge Geest tafel. Zij werden dan uitbesteed. 
Vaak was er onvoldoende geld om dit goed 
te financieren. De kinderen werden dan on
dergebracht bij gezinnen die het minste 
geld vroegen. Deze wijze van uitbesteding 
had veel overeenkomsten met een soort sla-
venmarkt . De overlevingskansen van derge-
lijke kinderen was gering omdat aan hen 
verdiend moest worden. 

Genealogische aantekeningen. 
Vooral de laatste jaren zijn er veel publica-
ties versehenen die het weeshuis als onder-
zoeksobject hebben. Dit zijn nogal eens 
proefschriften maar ook gedenkschriften bij 
een eeuwfeest of jubi leum. In sommige ar
ch ieven zijn de verslagen van de weeshui 
zen goed ontsloten en bestaan er klappers 
met de namen van de pupillen. Deze kin-
derboeken bevatten de namen van de ou
ders en de achtergebleven wezen, de leef
tijd en de inschrijvingsdatum. Voor ts een 
körte beschrijving van de bes temming wan-
neer men vertrok. Jongens, vooral in de 
Hollandse weeshuizen, monsterden nogal 
eens op de Indische vaart aan. Dat werd 
zelfs vanuit het weeshuis aangemoedigd. 
Zij die een handwerk hadden geleerd kre-
gen een baas. Meisjes werden dienstboden. 
Belangrijk is ook dat in deze boeken de ve-
le overleden kinderen worden vermeld, die 
vaak in de begraafboeken niet met name 
worden genoemd. 

In de meeste van de publicaties, die ik on
der ogen kreeg, kan men tevens de namen 
van de regenten en regentessen vinden, en 
lijsten met namen van de binnenvaders / 
binnenmoeders , schoolmeesters en kleer-
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makers die de dagelijkse zorg voor de pu
pillen hadden. Uiteraard worden in deze 
administrat ies uitvoerig de giften en gaven 
van de schenkers en andere weldoeners ver
meld. 

Ad 2. De weeskamers 
Erfde een wees vermögen van zijn ouders 
dan was het de taak van de overheid toe te 
zien dat het kind niet door zijn voogden of 
familieleden werd bestolen. Als regel hield 
de lokale overheid (schout en schepenen) er 
toezicht op dat er niet te veel malversaties 
optraden. In grotere plaatsen werd deze 
taak gedelegeerd aan een officièle instelling 
die de weeskamer werd genoemd en die op 
het beheer van de nalatenschap toezag. De 
meeste weeskamers ontstonden toen de 
overheid zieh rechtstreeks met de wezen-
zorg ging bemoeien, dus zo vanaf 1400. 
Veel Hollandse weeskamers werden rond 
1550-1580 gevestigd. 

Doelstelling 
Doelstel l ing van de weeskamer was dus 
niet de rechtstreekse verzorging maar het 
beheer van de nalatenschap. Of zoals dat 
werd gesteld: een verscherpte contrôle op 
het beheer van het vermögen van met name 
onder dative voogdij staande kinderen. 
Doel was : een einde te maken aan de vele 
uit siecht en ononachtzaam beheer voort-
vloeiende geschillen en problemen waar-
mee het stadsbestuur zieh dagelijks gecon-
fronteerd zag. De weeskamer was gezien de 
grote verantwoordeli jk die dit beheer van 
weese igendommen nu eenmaal vergde, een 
van de hogere stedelijke colleges. Het lid-
maatschap van een weeskamer gaf nogal 
wat prestige en werd uitsluitend toegekend 
aan de grootburgers van de stad. 

Typen weeskamers 

In Nederland kende men drie typen wees
kamers, de juridische (schepenbank), de 
seigneurale (lokale soevereinen) en de ma
gistrale (stadsbestuur). In Neder land was de 
magistrale weeskamer de meest voorko-
mende vorm. De verantwoordeli jk voor de 
weeskamer was door het stadsbestuur in 
handen gelegd van enkele weesheren ook 
wel weesmeesters of administratoren ge
noemd. Daarnaast kende men raadsheren, 
een van hen beheerde het secretariaat. 
Raadsheren van de weeskamer waren be
langrijke vertrouwensfuncties waarvoor re-
genten-juristen werden aangetrokken. Zelfs 
de bode, meestal een (klein)burger had 
nogal wat status. Deze laatste was veelal de 
deurwaarder voor zaken die de weeskamer 
aanging. Daarom nam men nogal eens bo
des die met deze deurwaarderfunctie ver-
trouwd waren. Kosten en onderhoud van de 
weeskamer werden door de stad betaald. In 
Groningen was de weeskamer gevestigd in 
het stadhuis en dat zal in andere Steden niet 
veel anders zijn geweest. 

De leiding van een weeskamer 
Van de meeste weeskamers zijn de namen 
van de functionarissen en ook hun maat-
schappelijke achtergrond bekend c.q. gedo-
cumenteerd. 

• De weesheren waren meestal afkom-
stig uit de stedelijke regentenklasse (groot
burgers) en hadden een jur idische opleiding 
genoten. Weesmeesters bekleedden hun 
ambt voor een beperkte période. Onderl ing 
mochten de weesmeesters geen familie zijn. 
In de stedelijke 'p ikorde ' behoorden de 
weesmeesters tot de subtop en vaak vervul-
den zij binnen het stadsbestuur ook nog an
dere belangrijke posten. Vandaar dat wees
heren meestal een wat gevorderde leeftijd 
hadden en eerdere bestuurlijke ervaring 
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hadden opgedaan in andere stedelijke func-
ties. 

• De secretaris van de weeskamer had 
een meer permanente functie, deze functio-
narissen werden eveneens gerekruteerd uit 
de regentenklasse. Zij waren eveneens ju 
rist. Het was een belangrijke instapfunctie 
voor een jonge regent-jurist. Meerderen van 
hen zouden nadien nog belangrijke stede
lijke functies gaan vervullen. 

De hogere functionarissen van de stedelijke 
weeskamer werden door het stadsbestuur 
benoemd, alvorens zij hun functie opnamen 
werden zij beëdigd. Bij grotere weeskamers 
was er vaak nog een adjunct-secretaris en 
een penningmeester , soms ook een eigen 
chirurgijn of ziekenmoeder. 

Het lagere personeel 
De weeskamerdienaren werden geselec-
teerd uit de kleinburgers, vaak waren het 
deurwaarders . Wanneer hij in functie was 
droeg hij een deftig livrei en een bodebus 
met het s tadswapen als teken van zijn waar-
digheid. Bodebussen waren vaak het eigen-
dom van betrokkene en ze werden soms 
van vader op zoon doorgegeven. Weeshuis-
dienaren vervulden hun functie in principe 
levenslang. Gezien de eisen die men aan 
deze functie Steide was het niet ongebruike-
lijk dat deze functie in bepaalde families 
circuleerde. In de ambtelijke pikorde be-
hoorde de weeskamerbode tot de hogere 
subalterne functionarissen vergelijkbaar 
met stadsuitroeper, schrijver e.d. Andere 
lagere functionarissen waren de klerk en 
meestal enkele suppoosten (ook wel sollici
teurs g e n o e m d ) 1 1 . 

Naas t genoemde vaste functionarissen wa
ren er een of meerdere advocaten aan de 

weeskamer verbunden om bij jur id ische 
kwesties de minderjarige pupillen bij Pro
cessen te ver tegenwoordigen. Hij was dus 
niet onmiddelli jk bij de werkzaamheden 
van de weeskamer betrokken maar werd zo 
nodig ingeschakeld wanneer dit de omstan-
digheden vergde. Andere losvaste verbin-
dingen hadden bepaalde vaklieden, chirur-
gijnen enz. 

De bode had de functie van deurwaarder en 
hij moest in praktische zaken de raad bij-
staan wanneer deze in zitting was . Daar-
naast zorgde hij ook voor het onderhoud 
van de weeskamer en had hij het sleutelbe-
heer. In grote Steden had men meer weeska-
merboden, maar dan was de voornaamste of 
oudste van hen meestal de sleutelbeheerder. 

Honorering 
De honorering van de leden van de weeska
mer ontbrak aanvankelijk, het werd als een 
erebaan beschouwd. Wel werd toegestaan 
dat er enige "retributies of "sportulen' kon-
den worden geheven bij het jaarl i jkse afho-
ren van de rekeningen. De boden kreeg een 
stuiver voor het rondbrengen van de dag-
vaardingen. In later tijden heeft de weeska
mer een zekere kostenvergoeding geclaimd 
over het te beheren vermögen. In Gronin
gen hief men over de inkomsten de zestig-
ste penning. Later genoten de weesheren 
vanwege de stad ook nog een bescheiden 
traktement. Als emolumenten kreeg men op 
gezette tijden van het j aa r een anker goede 
stadswijn. Voor de lagere ambtenaren werd 
de dienstkleding vergoed en later ook man-
telgeld en een gratis lading brandstof (turf). 

Taken van de weeskamer 
De weeskamer was in eerste instantie be
trokken bij de aanstell ingen van voormon-
den (voogden, opsieners) . Als tweede lieten 
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de weesmeesters een boedelinventaris op-
stellen. Daarbij noteerde men de erfgena-
men met naam en leeftijd en de grootte van 
het erfdeel. Ieder j aa r moesten de wees
meesters de jaarrekening en verantwoor-
ding afhoren en de Staat van het vermögen 
van de pupil op te stellen. Daarover was 
geheimhouding verplicht. Belangrijk was 
voorts dat men er nauwlettend op toezag 
daj de boedel goed werd beheerd. De secre-
taris beheerde de archieven en notuleerde 
de activiteiten van de weesmeesters . Ook 
hem was zwijgplicht opgelegd. 

Her t rouwde een van de overlevende ouders 
dan moest deze zieh bij de weeskamer mel
den, in verband met de rechten van de half-
wezen. Werd een kind meerderjarig dan 
kon dit bij de weesmeesters zijn erfenis op-
vorderen. Van al deze handelingen werd in 
de weeskamerboeken aantekeningen ge-
maakt. 

Wat kan men aan bronnen in het weeska-
merarchief nog verder vinden? 
De afwikkeling van de erfenis en het beheer 
van de nalatenschap vergde een grote hoe-
veelheid administrat ieve handelingen. 
Wat werd er zoal gearchiveerd: allereerst 
natuurlijk de eigen huishoudelijke zaken, 
die voor de gemiddelde genealoog mogelijk 
minder aantrekkelijk zijn. Veel belangrijker 
voor deze zijn de stukken uit de nalaten-
schappen, de boedelbeschrijvingen, de boe-
delscheidingen, en de kinderafkoop (de uit-
betaling van het vaderlijke erfdeel aan kin-
deren indien de moeder met kinderen ach-
terblijft) en cedulen van leedaanzeggers. 
Dan natuurlijk de resultaten van de jaarlijk-
se afhoring van de voormonden ten aanzien 
van de goederen van de onmondige kinde
ren onder hun beheer. 

Noten 
1. Ambachtskinderen waren jongeren die bij een 
meester werden gehuisvest om zodoende een 
vakbekwaamheid te verwerven. Maar de toe-
stand waarin deze kinderen zieh bevonden was 
siecht, vandaar dat de Steden deze kinderen toe-
stond om aalmoezen te vragen. 
2. Ons woord Charitas of liefdewerk. 
3. Zie onder andere Endlich, B. (2003) 450 ja-
ren Burger-Weeshuys Amsterdam Uitgeverij 
Aspekt. Matig informatief, maar er is in het Ne-
derlandse taalgebied nauwelijks beter. De auteur 
geeft een beeld van de situatie van zijn vader 
die in het weeshuis is opgegroeid en breidt daar 
een verhaal om heen. Het meer serieuze werk is 
Engelstalig: Anne E.C. McCants (1997), 
Orphan care in early modern Amsterdam 
(dissertatie). 
4. De binnenvallende troepen vernietigden de 
oogsten, honger en eilende was alom en het land 
zou in een financiele crises terechtkomen, die 
het begin van het einde van de Gouden Eeuw 
zou inluiden. 
5. Een katholiek weeshuis dat tot op de dag van 
vandaag bekendheid zou houden was het Maag-
denhuis te Amsterdam, dat door ongetrouwde 
vrouwen werd bestierd en dat net voor de Re-
formatie (1570) werd opgericht. 
6. De Waals gereformeerden (1631), de Engelse 
presbyterianen (1651), de Nederduits gerefor
meerden (1657), Rijnsburger Collegianten 
(1675) en de Evangelisch Luthersen (1678). 
7. Bedenk dat Amsterdam in deze periode nog 
ongeveer voor de helft katholiek was. Pas in de 
negentiende eeuw heeft het protestantisme hier 
een dominante positie gekregen. Katholieke 
kinderen konden niet in het burgerweeshuis 
worden opgenomen en waren dus op de stads-
weeshuizen aangewezen, waarvoor de stad de 
kosten moesten dragen. 
8. Opgericht door de filantropische echtelieden 
Dulcken-Spee24juli 1737. 
9. Bij kerkelijk georienteerde instellingen sprak 
men ook wel van diakenen of protectoren. 
10. Er waren ook buitenouders, zie verder. 
11. De funetie van suppoost wisselde nogal, zijn 
taak lag op het administratief financiele vlak. 
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Varia Heraldica 
W.J. Scholl 

ÊÊ 
Gerhardus Voeth, Arenacensis 
Gelders Archief0352.1, 
Sint Lucasbr oeder schap, f.31. 
(foto A. C. Zeven) 

Hoewel niet wettelijk beschermd, wordt 
een familiewapen als zoiets eigens gezien 
dat we op zijn zachtst gezegd verontwaar-
digd zijn wanneer iemand anders ' ons ' wa-
pen gebruikt of ons een vreemd wapen pro
beert aan te smeren als zijnde 'het vanouds 
door uw familie gevoerde wapen ' . Om voor 
die wettelijke omissie een min of meer be-
vredigende oplossing te vinden is er door 
het C B G en een aantal verenigingen een 
registratiesysteem ontwikkeld. Men kan 
daar het nieuw ontworpen of het 'vanouds 
gevoerde ' wapen laten registreren waarbij 
twee belangrijke facetten zijn: contrôle op 
de heraldieke spelregels en het verifiëren 
van de uniciteit van het wapen. 
Het 'vanouds gevoerde ' wapen, dat is toch 
wel het mooiste , daarmee is in één afbeel-
ding de band met het verleden zichtbaar. 
Dat velen dit echt zo voelen, blijkt ook uit 
n ieuw ontworpen wapens die delen opne-
men van een wapen gevonden bij van een 
van de voorouders of een zijtak daarvan. 

Hoe komt zo 'n wapen nu tot ons? Dat kan 
in tweeerlei vorm: door een afbeelding of 
door een beschrijving, een blazoenering. 
Bij bovengenoemde registraties wordt aan 
de afbeelding altijd een blazoenering toege-
voegd. Vanuit het verleden zullen we het 
vooral moeten hebben van afbeeldingen, 
vaak in vorm van de zegelafdruk bij een 
belangrijk stuk. Wij kennen wel oude bla-
zoeneringen, maar dan gaat het vrijwel uit-
sluitend over r iddermatige of adellijke ge-
slachten waarvan de roemruchte daden ons 
in de historieverhalen worden geschilderd. 
Zo citeert ook Riets tap 1 de regels 4486 -
4490 uit de Rijmkroniek betreffende de 
slag van Woeringen van Jan van Heelu over 
hertog Jan I van Brabant: 

Dat hadde al teken van sire banieren 
Alst te rechte hebben soude: 
Van sabele, meten leeuwe van goude; 
Dit teken Voerde hi al geheel, 
Sijn broeder daerop dat palesteel 

Aardig is ook dat uit de volgende rege l s 2 

blijkt dat de hertog beslist niet wil dat een 
ander voor hem doorgaat of dat hij zelf, 
door een ander wapen te dragen, niet her-
kend zou worden: 

Want, hi wäre liever bleven doot 
Dan hi gedragen hadde door noot 
Vremde wapene , daer menne binnen 
Nie t en hadde mögen kinnen 

Zoals gezegd is voor gewone burgers in 
zo ' n heldendicht geen plaats, zodat er wei
nig tot geen kans is een wapenbeschri jving 
van hen te vinden. Des te opmerkeli jker is 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 2, maart 2006, blz. 52 



het dat in de recognit ieboeken van Harder-
wijk een beschrijving voorkomt van een 
bekend geslachtswapen waardoor de ouder-
dom daarvan tot een verder verleden is te-
rug te voeren. Het betreft het wapen van de 
familie Voet (h) waarvan vele leden in de 
Harderwijkse vroedschap zaten. Overigens 
zal het niet ineevallen de juis te familierela-
ties te reconstrueren zoals möge blijken uit 
de volgende inschrijving van 2 maart 1550, 
waarin drie Jannen figureren 3 : 

Jan Voet de olde en Jan Voet de jonge 
Gheerl ichszoen borgen voor Johan Voet 
hun bastertbroeder en neef voor het ver-
sterf van zal. Gerrit Wilhemss. 

In het Wapenboek Vereniging Veluwse ge-
slachteri1 worden diverse vondsten van 
(variaties op) het wapen Voett(h) genoemd, 
met jaartal len uiteenlopend van 1571 tot 
1636. In De wapenboeken der Gelders-
Overijsselse studentenverenigingerf wordt 
het wapen van Gerhardus Voeth (1612) als 
volgt geblazoeneerd: In zilver negen ruiten 
van sabel, elkaar en de randen van het 
schild rakend; dekkleden en wrong: sabel 
en zilver; helmteken: twee omgekeerde be
llen van zilver en sabel. 
Dat dit wapen in die tijd al het 'vanouds 
gevoerde ' wapen was , blijkt uit wat Johan 
Voet in 1551 meedeel t 6 . 

Johan Voi t Dericks zoen onze mede 
raatzgezel bekende dat nhadem zijn va-
der en moeder zal. toen hij tussen vijff en 
sess ja ren alt was op een dag gestorven 
zijn en hij noch rechte oehem, noch 
mhoye yewer ts bekant heeft, dat hij daar-
om durch quade berichtingen en misver-
stand in het gebruik van zijn zegel in het 
helmteken gedwaald heeft, zo hij negen 
ruyten in zijn wapen en twee beenen son
der voeten tot een helmteken tot de 25 
September lestleden gebruijckt heeft, na-

dem dan nu int zeker vernomen heeft en 
weet dat sijn vader en vooralderen de 
ruyten tot een wapen en twee beenen 
daar de voeten an zijn voor een helmte
ken lange over de tweehonderd ja ren ge-
voerd en gebruikt hebben, wilde hij on-
geerne zijn vaders en vooralderen lange 
gebruikte wapen of helmteken veran-
dersaten en breken, heeft hij daarom een 
nieuw zegel laten graveren met de negen 
ruyten in het wapen en dat helmteken 
twee beenen daar de voeten aan zijn... 

Waar het Johan en zijn mede raadsgezel len 
om te doen is, is rechtszekerheid te behou-
den c.q. te verkrijgen voor stukken die tot 
voor kort met het oude en vanaf nu met het 
n ieuwe zegel bekrachtigd worden . Zelfs 
wanneer we de mededel ing van Johan dat 
het verbeterde wapen al meer dan 200 j aa r 
zo gevoerd is, een overdreven schattt ing 
vinden, mögen we toch wel aannemen dat 
het vanouds gevoerde wapen Voet terug-
gaat op de 15 e eeuw. Gelet op de zorg die 
Johan zieh geeft over het al dan niet voor-
zien zijn van voeten aan de benen, zou j e 
uit hoffelijkheid tegenover deze wapen-
voerder de blazoenering zoals die nu gege-
ven wordt wil len aanpassen door te vermel
den dat de benen zijn voorzien van voeten. 
In het Wapenboek Vereniging Veluwse ge-
slachten is daaraan gedacht, daar wordt als 
helmteken vermeld: twee zilveren benen 
naast elkaar met de voeten omhoog en afge-
wend. Ja, dat kan ook nog: hoe staan de 
voeten! 

N o t e n : 
1 Pama, C., Rietstaps Handboek der heral-
diek, (Leiden, 1987 5 ) , p. 59 
2 Heelu, Jan van, Rijmkroniek, vs . 4497 -
4500 
3 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 
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nr. 135, fol. 12 
4 Zeven, A.C., Wapenboek Vereniging Ve
luwse geslachten, (Barneveld, 2004), s.v. 
Voeth 
5 Schutte, O., De wapenboeken der Gel

der s-Overijsselse s tudentenver entgingen 
(Zutphen, 1975), 1.2. 
6 Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 
nr. 135, fol. 99, 99v 

Paleografieoefening 
Fragment bisschop van Utrecht inzake dijkrecht in Sallandt 

Transcriptie: 

Dyt ys dat dijckrecht in Zallant in godesname(n) aamen 
Wij ghije by der ghenaden godes bisscop toe 
Utrecht doen kundych allen den ghenen 
dije nu syn en(de) nae komen sollen dat wij 
hebben aenghesien orber onser kerken onses ghe-
stychtes van Utrecht ghehoedet alsoe wij hopen 

Deze tekst heeft betrekking op het dijkrecht door Guy van Avesnes , bisschop van Utrecht 
(1301-1317) verleend aan het land tussen de Honnepe en de zee aan de zijde van de Ysle , 
waarop Deventer Iigt, op 4 juni 1308. Het oudste handschrift hiervan dateert van circa 
1400. 
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Beroepen van toen (praktisijn - prentmaker) 
H . M . Lups 

Praktis i jn, prakticijn, practizien, practi-
cien 
De algemene betekenis is: hij die zieh bezig 
houdt met de praktijk van enige kunst, we -
tenschap, vak of handwerk. 
Doorgaans : Al dan niet gegradueerd per-
soon die zieh bezighoudt met de rechts-
praktijk en vandaar een algemene naam 
voor verschil lende daarmee verband hou-
dende beroepen als advocaten, procureurs, 
notarissen of ambtenaren, verbonden aan 
rechtbanken of gerechtshoven. Later was 
het iemand die rechtskundige bijstand ver-
leent zonder daartoe de wettelijke bevoegd-
heid te hebben. 

Ook de deurwaarder werd wel practizijn 
genoemd. Mr. Van Capelle zei op een in 
1887 gehouden Taal- en Letterkundig con-
gres dat de deurwaarder of practizijn tegen-
over een boer die hem komt raadplegen, 
graag met enige geleerde termen begon, zo-
dat deze voelde dat hij met een man van het 
vak te doen had. Dat taalgebruik had in de 
17 e en 18 e e euw derhalve een zeer natuurlij-
ke reden van bestaan. 
O.a bij het C B G is een herdruk versehenen 
van het "Practicijns Woordenboekje" , dat 
een aantal jur id ische termen bevat, die wij 
in oude documenten tegen kunnen komen. 
In de lijst Epidemie op jaar , die op het in
ternet is te vinden en waarop ik in Compu-
tergeneaal nader hoop in te gaan, kwam ik 
o.a. tegen: 
De pest-strijt, beharnast met veel voortref-
felijke geneesmiddelen (Door Willem 
Swinnas , der medicinen doctor en practisijn 
in den Briele). 
In de Inventaris van de collectie Van Alp-

hen/Engelhard, (1615) 1791-1832 Raad 
(extra)-ordinaris van Indie 1798-1808, is 
a anwez igvan 14jul i 1798: 
"Aantekening op de verantwoording van de 
Hospitalier en eerste practisijn in het buiten 
Hospitaal (Kleinoghe)" . 
(Ook nu komt de term nog voor met ver
schillende betekenissen o.a. op para-me-
disch gebied, bijv. manueel practizijn.) 
Dit woord komt ook voor als (beroeps) ach-
ternaam. 

Preekstoe lenmaker 
De preekstoelmaker was gespecialiseerd in 
het vervaardigen van preekstoelen en be-
hoorde tot het St. Jorisgilde. De preekstoe
len waren vaak meesterstukjes met o.a. 
fraai houtsnijwerk. Zie afbeelding preek-
stoel Oude Kerk te Delft. Hij die het beroep 
uitoefende zette de preekstoel in zijn gevel. 
In 1567 vinden wij een Regent van ' t Bur-
gerweeshuis , Gerrit Jansz., die, blijkens zijn 
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bijnaam 'Preeks toel ' , in een huis woonde, 
waar dat voorwerp uithing. (De Uit-
hangteekens, II, pag. 130). 

Prentdrukker 
Drukker, gespeciäliseerd in het drukken 
van prenten van allerlei aard, o.a. in samen-
werking met een prentenkleurder, die de 
gedrukte prenten inkleurde en de prenten-
snijder/snijdsters, die ze uitsneedt. Deze 
prenten konden van allerlei aard zijn, bijv. 
centsprenten, prenten voor bruiloften, zin-
neprenten, afdrukken van houtgravures en -
snedes. 

Prenter , printer 
Met dit beroep werden twee verschillende 
beroepen aangeduid: 
1. Beambte van overheidswege bij de we-
verij , die belast was met het aanbrengen 
van waarmerken op de zieh nog op het 
weefgetouw bevindende stukken (laken, 
grein, karsaai enz.) en met het controleren 
van verschil lende werktuigen. Dit blijkt uit 
verschil lende verordeningen, bijv.: 
"Gen wevers en zullen eenige laeckenen 
van de getouwen afdoen . . . aleer dezelve 
by den gezworen printer zullen zijn bezien 
ende geprintet, (anno 1586). 
Den verkooren prenter sal gehouden zijn . . . 
goet boeck te houden van alle de stucken, 
die hy prenten sal, (Anno 1638). De Prenter 
(sal) gehouden zijn alle weken om te gaen, 
om de ongeteeckende Lakenen op ' t Ge-
touw te teekenen, Handv. v. Amst. 1114 a 
(Anno 1652).(WNJ) 
O.a. greinprenter en rokjesprenter. Rokjes-
goed was een stof waarvan vroeger vrou-
wenrokken werden gemaakt. 
2. Drukker: boekdrukker 

Prentmaker 
O o k dit beroep komt voor in verschillende 

Gravüre H. Goltzius, 1558-1617 

betekenissen: 

vervaardiger van prenten op papier. Zie 
prentdrukker. 
De tekenaar, Schilder, prenthandelaar en 
prentmaker Abraham Rademaker bijv. heeft 
een groot oeuvre van tekeningen en prenten 
nagelaten. Het grootste deel daarvan heeft 
topografie als onderwerp, een kleiner deel 
is landschappelijk of arcadisch van aard. 
Zijn werk werd vooral in de 18de eeuw 
zeer gewaardeerd. 
Een andere bekende prentmaker was Hen
drik Goltzius. Hij heeft vele prenten ver-
vaardigd waarin hij de werkwijzen van ver
schillende meesters imiteerde. Als een be-
paald onderwerp de mensen aansprak zag 
men er geen been in om een soortgelijk 
item te produceren. 
b. vervaardiger van houtprenten, o.a. hou-
ten koekvormen en houtsneden 
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Grafvondsten en DNA onderzoek in Viaardingen 
H . M . Lups 

Enige tijd geleden kwam ik een berichtje 
tegen, dat ik onderstaand, enigszins aange-
past, weergeef: 

Begin 2002 werd op de locatie Gat in de 
Markt in Viaardingen een deel van een dui-
zend j aa r oude begraafplaats opgegraven. 
De conserver ingsomstandigheden bleken 
uitstekend te zijn, niet alleen het botmateri-
aal, maar ook het hout van de kisten en 
zelfs het stro waarmee de lichamen duizend 
jaar geleden waren afgedekt, verkeerden 
nog in zeer goede Staat. Dit s temde hoopvol 
met betrekking tot het aantreffen van oud 
D N A in het skeletmateriaal . Van twee sche-
dels is nader onderzocht of er nog D N A 
aanwezig is. Voor het onderzoek is daartoe 
uit elk van deze schedels een kies getrok-
ken. De kiezen zijn vervolgens overge
bracht naar het Forensisch Laboratorium 
voor D N A Onderzoek (FLDO) van het 
Leids Universi tair Medisch Centrum waar 
DNA-deskundige prof.dr. Peter de Knijff 
het materiaal heeft geanalyseerd. 

Zoals u reeds weet , o.a. aan de hand van de 
artikelen van mijn vriend JW. Koten, heb-
ben menseli jke cellen erfelijk materiaal in 
zowel de kern van de cel als in de motor 
van die cel, de zogeheten mitochondrien. 
Met name het D N A uit de celkern, het zo
geheten ke rn -DNA is voor onderzoekers 
van belang, omdat daarin alle genetische 
informatie van een individu is opgeslagen. 
Dit materiaal blijkt nog aanwezig te zijn in 
de duizend j aa r oude Vlaardingse schedels. 
Het is volgens Peter de Knijff naar zijn we-
ten het oudste en tevens best bewaarde 
D N A uit Neder land. De uitkomsten noemt 

hij bijzonder. In de loop van 2006 zal dr. de 
Knijff in een nieuw DNA-laborator ium van 
het L U M C met verbeterde teehnieken meer 
Vlaardingse DNA-mons te rs gaan analyse-
ren. 

Het Vlaardingse materiaal is met name in
teressant omdat het afkomstig is uit een pe-
riode dat Viaardingen een turbulente ont-
wikkeling doormaakte . Zo bouwde graaf 
Dirk III er kort na 1000 een burcht en ont-
wikkelde Viaardingen zieh tot een belang-
rijke handelsplaats met een eigen muntslag. 
Uit archeologisch onderzoek bleken enkele 
Vlaardingse grafkisten voor een deel ge-
maakt te zijn van oude gesloopte Viking-
schepen, mogelijk afkomstig van Deense 
Vikingen die zieh in Engeland hadden ge-
vestigd. Uit diverse windstreken kwamen er 
mensen naar Viaardingen. Misschien ves-
t igden zij zieh ook in Viaardingen en ver-
mengden zij zieh met de plaatselijke bevol-
king. Veelzeggend is in dat verband dat de 
schedels die op de Vlaardingse begraaf
plaats zijn onderzocht door fysisch-
antropoloog Groen, een grote diversiteit 
laten zien in schedelvormen. Dit kan een 
aanwijzing zijn dat er zieh n ieuwkomers in 
Viaardingen hebben gevestigd. Op grond 
van de resultaten van het ke rn-DNA kon in 
ieder geval nu al worden bepaald dat de 
twee betreffende onderzochte Vlaardingse 
monsters niet afkomstig zijn van Vikingen 
of Noormannen . 

Inmiddels is men een stapje verder gegaan. 
Nu probeert men na te gaan of er nog nako-
melingen van die oude Viaardingers zijn te 
vinden. 
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Z o is er dit jaar is in Vlaardingen een on
derzoek van start gegaan naar menselijk 
D N A van echte 'Haringkoppen' . Het is de 
bedoel ing om dit D N A van authentieke 
Vlaardingse families te vergelijken met het 
D N A dat in die 1.000 jaar oude Vlaarding
se schedels is aangetroffen. 
Mensen waarvan de voorouders aantoon-
baar in de zestiende eeuw in Vlaardingen 
woonden , kwamen voor het onderzoek in 
aanmerking. Het is zo misschien zelfs mo-
gelijk dat nakomelingen van de duizend 
j aa r geleden overleden Viaardingers wor
den getraceerd en mogelijke verwantschap-
pen. 

Tot 1 maart 2006 kon iedereen die in aan
merking dacht te komen het aanmeldings-
formulier downloaden om mee te doen aan 
het onderzoek. 
In de loop van de maand maart worden dan 
de kandidaten geselecteerd voor het DNA-
onderzoek. Uiterlijk eind maart, hören de 
inzenders of zij voor dat onderzoek zijn ge
selecteerd. 
Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten 
van dit onderzoek. DNA-onderzoek be-

gint - denk ik - een steeds grotere rol te 
speien bij genealogisch onderzoek al zal 
niet iedereen blij zijn met de ui tkomsten. 
Denk maar aan het percentage kinderen, dat 
niet afkomstig is van de vader op wiens 
naam het staat. Anderzijds heeft D N A -
onderzoek reeds bepaalde familieverbanden 
aangetoond in gevallen dat er wel vermoe-
dens, maar geen aantoonbare zekerheid op 
grond van archiefvondsten kon worden aan
getoond. Mogelijk zet dergelijk D N A -
onderzoek ons ook op sporen, die wij an
ders niet gevonden zouden hebben. Het is 
toch de moeite waard deze ontwikkel ingen 
te volgen. Men denke aan het dreigement 
van Edwin de Roy van Zuydewijn in de 
richting van de koninklijke familie. Ander 
zijds zou ook bijv. voorkomen kunnen wor
den dat (ongeweten) halfbroer en halfzus 
met elkaar t rouwen, wat nu misschien in de 
praktijk wel eens gebeurt. Ook daar waar 
kunstmatige inseminatie plaats heeft plaats-
gevonden zou men DNA-onderzoek moe-
ten verrichten, want daar bestaat eenzelfde 
risico. 

Het echtpaar Etmans-Rijpstra 

Van de heer Ringers ontvingen wij de volgende 
mededeling: 

Geachte heer Lups, Naar aanleiding van de door 
u voor mij geplaatste advertentie in "Ons Erf-
goed" kan ik u berichten dat ik daar op een drie-
tal reacties ontving. Een daarvan bleek een pro-
fessioneel echtpaar onderzoekers te zijn die voor 
mij een zeer gedegen onderzoek hebben gedaan 
met het door mij gewenste resultaat en verge-
zeld van een zeer gedegen rapportage van hun 
bevindingen. 
Gaarne wil ik hen bij u aanbevelen indien ande
ren zieh bij u melden met een vraag voor profes-

sioneel onderzoek naar hun généalogie. 
Het betreft het echtpaar W.E.Etmans Rijpstra 
Zeedijk28 9172AR Ferwert(Fr) 

Red. Enkele jaren geleden bespraken we een 
publicatie van de heer Etmans, die in Indonésie 
een aantal registers heeft getranscribeerd en dat 
net op tijd, want de regio waarop hij zieh richtte 
heeft later veel strijd gekend met o.a. als gevolg 
dàt vele originelen verloren zijn gegaan. 
Het echtpaar is dus kennelijk niet op zijn lauwe-
ren gaan rüsten, maar doet nog steeds goed ge
nealogisch werk. 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 2, maart 2006, blz. 58 



DNA-genealogie explodeert in de Verenigde Staten 
J W . K o t e n 

The Newscient is t is een van die bladen die 
j e als genealoog voortdurend in de gaten 
moet houden. Dit vanwege hun signaleren-
de functie op gebied van wetenschap en sa-
menleving. Daartoe hoort ook de DNA-
technologie die zieh steeds ineer ineester 
maakt van de genealogen. 

Vooral de laatste ja ren explodeert het gene
alogisch D N A onderzoek in de Verenigde 
Staten, waar généalogie een van de belang-
rijkste nationale hobby's is. Mensen die uit 
Europa komen hebben het voordeel dat ze 
op geschreven documenten kunnen terug-
vallen. Bij heel wat Amerikanen ontbreken 
deze geschreven documenten echter en is 
men op DNA-onderzoek aangewezen. Ook 
al is dit onderzoek betrekkelijk van waarde, 
het kan een klein verlichtend kaarsje zijn in 
een totale genealogische duisternis. 

Vooral Afro-Amerikanen hebben grote be-
langstelling voor deze vorm van généalo
gie. Toch zijn niet alle genealogen zieh er-
van bewust dat genetische D N A onderzoek 
nogal wat onzekerheden in zieh herbergt. 
Uitspraken over DNA-onderzoek moeten 
goed worden ingekleed wil j e er geen nega-
tieve emotionele gevoelens en financiële 
nadelen van overhouden. 

Momentee l zijn er in de V S 15 onderne-
mingen met een redelijke reputatie die deze 
DNA-ana lyses aanbieden. Overwegend on-
derzoeken deze instituten de Y-chromo-
somen (afkomstig van de vader) , sommige 
doen dit tevens in combinat ie met het Mt-
D N A (afkomstig van de moeder) . In deze 
DNA-s t rengen zijn honderden markers ge-

vonden die verwijzen naar de etnische en 
geografische oorsprong van betrokkene. 
Veel van deze laboratoria beschikken over 
uitgebreide databanken waar de kennis van 
het Mt -DNA en Y-chromosoom D N A is op-
geslagen. Het onderzoek van de niet-
geslachtgebonden Chromosomen (autoso
men) wordt bij dit type studies buiten be-
schouwing gelaten. Momenteel krijgen 
Haplo's (fragmenten van het D N A van an
dere Chromosomen) steeds meer aandacht. 
Daarmee kunnen mijns inziens de genealo
gische DNA-studies binnen zeg 5 - 1 0 j aa r 
nog aanzienlijk verder worden verdiept en 
verbreed. 

Momenteel beschikken de Afrikaanse Data
bases in de V S over ongeveer 11.000 Y-
chromosoom gegevens. Hier mee kan men 
grofweg wel aanduiden welke Afrikaans 
land de oorsprong is van betrokkene. Voor 
meer verfijnde geografische gegevens zal 
men over aanzienlijk meer D N A gegevens 
moeten beschikken. Uitspraken op basis 
van de D N A studies moeten dus met een 
grote korrel zout worden genomen. Dit te 
meer omdat kwaliteitscontrole nog niet ver 
genoeg voortgeschreden is. 

Een tweede groep die voor het D N A -
onderzoek belangstelling heeft zijn de af-
stammelingen van de oorspronkelijke be-
woners (de zogenaamde native Americans) . 
Wanneer j e verwantschap kunt aantonen 
met een "indiaanse stam" kan dat economi-
sche betekenis hebben. Immers deze bevol-
kingsgroep heeft recht op inkomsten uit ca
sino's, landopbrengsten e.d. conform een 
uitspraak van het federale hof. 
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Ondanks alle bemerkingen die bij deze 
DNA-analyses kunnen worden gemaakt is 
het aantal aanvragen voor DNA-analyse de 
laatste 2 jaar sterk gegroeid. Vooral nadat 2 
belangrijke Afro-Amerikanen en TV-per-
sonaliteiten aan een dergelijke studie heb
ben meegewerkt . Dit betrof Quincy Jones 
en Oprah Winfrey. In een prominente TV-
show bleek dat er bij mevrouw Winfrey een 
genealogische relatie bestaat met de Kpelle-
groep uit Liberia. 

N a deze en soortgelijke uitzendingen ver-
veelvoudigde het aantal aanvragen voor 
DNA-genealogisch onderzoek. De business 
van dergelijke laboratoria groeit met 5 0 % 
per jaar. Dit heeft een spin-off voor Afrika. 
Amerikanen maken toeristische reizen naar 
de landen van hun oorsprong, In de politiek 
pleiten zij ook voor extra steun voor deze 
landen. Het DNA-onderzoek gaat dus een 
brug slaan tussen de VS en de Westkust van 
Afrika. 

We hebben hier deze studie genoemd omdat 
dergelijke resultaten ook Neder landse gene
alogen voor DNA-onderzoek zullen prikke-
len. Deze studie ondersteunt evenwel het 
standpunt dat de redactie van Ons Erfgoed 
altijd verkondigd heeft. Enige terughou-
dendheid is geboden, zeker nu de kwali-
teitscontrole nog niet het niveau heeft be-
reikt dat men zou moeten verwachten. 
DNA-onderzoek is een ernstige zaak met 
soms vergaande gevolgen. Enige prudentie 
is dus op zijn plaats. Alvorens dat men zieh 
door de commercie in deze zaken laat mee-
slepen, moet men goed bedenken wat men 
verwachten mag. Dat is momentee l nog 
maar zeer bescheiden en bovendien vol met 
onzekerheden. 

Literatuur 

Jessica Marshall (2006) Genes , M o n e y and 
the American quest for identity. N e w scien
tist 11 maart 2006 pag. 10. 

Acht maanden cel voor 'stamboom'verkoper 
H . M . Lups 

Aan een bericht uit de couranten, dat ons ook 
aangaat ontleen ik vrij samengevat: 
Het hoger-beroepshof in Antwerpen veroordeel-
de de bedrijfsleider van uitgeverij Historique uit 
Leidschendam W. Pince van der Aa. Wegens 
misleiding moet hij acht maanden de cel in. Te-
vens kreeg hij zestien maanden voorwaardelijk, 
een boete van 12.394 euro en een beroepsver-
bod van drie jaar. Alleen al in Vlaanderen zou-
den 20.000 mensen van zijn aanbieding gebruik 
hebben gemaakt. 
Als men rekent dat die 20.000 mensen tenmin-
ste ieder 46 euro hebben betaald, dan heeft deze 
man daar alleen al 920.000 euro gebeurd. Ge-
zien het hoger-beroepshof is dit kennelijk de 
zaak van enkele jaren geleden en niet de 

'internationale' ronde van vorig jaar. Als men 
de activiteiten in Duitsland, Engeland en ons 
land meerekent moeten er miljoenen zijn bin-
nengekomen. Voor iemand, die volgens een van 
mijn kennissen niet tot de allerpientersten be-
hoorde, knap gespeeld al doet dit laatste ver-
moeden, dat hij niet persoonlijk de initiator van 
deze activiteiten is. Ik ben benieuwd of het in 
ons land nog eens tot een verdergaand onder
zoek komt. Als een persoon of een bedrijf voor 
meerdere miljoenen wordt opgelicht is zo'n per
soon of bedrijf gemotiveerd om dader en midde-
len op alle mogelijke manieren te achterhalen. 
Voor een bedrag van minder dan 100 euro doe 
je dat niet. In dit geval moet het van justitie of 
de fiscus komen denk ik. 
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Stamreeks Becks 
M.J.H. Becks 

Wapen: in goud een gespleten dubbel rood slangenkopkruis. 
Hartschild: in zilver drie groene hulstbladeren. 
Helmteken: een ui tkomende rode slangenkop met hals met een schuinlinks 
omgekeerd groen hulstblad in de bek. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Dit wapen werd gevoerd door Petrus Johannes Beckx, geb. Kessel 4 augustus 1859, fabri-
kant van muziekinst rumenten, overl. Tegelen 13 mei 1929. 
De wapenvoerder en de auteur van deze stamreeks Mathieu Joseph Harry Becks hebben 
Andreas Becks (1771-1825) als gemeenschappeli jke voorvader. 

Dit wapen is op 10 maart 2005 geregistreerd onder nr. 931 bij het Centraal Bureau voor 
Genealogie . 

I. J A N V A N B E E C K , overl. Hoogeloon voor 1630, wellicht dezelfde als Jan Aertz. Van 
Beeck. Hij huwde met Aleit N.N., vermeid 1630. Adriaen Schellen, Cornells Peter 
Ariaens en Dirck Jan Loyen, schepenen; Joachim Adriaensen en Wouter Peters, Heil ige 
Geestmeesters ; Jan Lucas en Peeter Reepmaeckers , kerkmeesters; Jan Dridoncx, Ariaen 
Jans van Beeck, Barrel Jans van Beeck en Hendrick Jan Mertens en andere gequalificeer-
den van het dorp Hoogeloon, de hele gemeente (corpus) representerende, verkopen bij 
veil ing verschil lende percelen na voorafgaand octrooi van de Raad van Brabant d.d. 14 
januar i 1630 1 , d.d. 21 februari 1630. Aleit, weduwe van Jan van Beeckx zaliger, met Pe
ter Reepmaeckers , momber , verkoopt bij openbare veiling al haar roerende goederen. On
der de kopers worden genoemd Ariaen Beeckx en Battel Beeckx, d.d. 16 maart 1630 2 . 
Kinderen (vermoedeli jk): 
1. A R I A E N J A N S Z . V A N B E E C K , vermeld in 1630, overl. tussen 1630 en 1642. Hij 

huwde met Anneken Peters (de) Reepmaeker , dochter van Peter de Reepmaeker 
(vermeld in 1642). Nic laes Mollen en Lamber t Hendricx van Oerie, momber en toe-
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ziender van de onmondige kinderen van Ariaen Hans van Beeck bij Anneken, dochter 
van Peter de Reepmaeker, verhuren aan Peter Mathijsen een akker aan het Moleneyn-
de te Hoogeloon, genaamd de Clockgietersbocht d.d. 20 Oktober 1642 3 . 

2. B A R T E L J A N S Z . V A N BEECK, volgt II. 
3. JAN JANSZ. V A N BEECK, vermeld 1644-1646, overleden kort voor 1660. Hij huw

de met Maryken Henricks Boorts, vermeld in 1646, dochter van Henrick Boorts en 
Margriet Wouter Jansz. Neven. Zij hebben vijf kinderen, Jan, Ariaencke, Anneken, 
Mayke en Heylke. O p l februari 1664 erkent zijn zoon Jan Beecx en zijn v rouw van 
Corstiaan Nelkens van Rycxsel uit het land van Luik 300 gulden te hebben ontvangen 
en beloven daarvoor een jaarli jkse rente van 15 gulden te betalen uit een stuk akker-
land in Hoogeloon op Hoog-Casteren, genaamd de Grooten Bocht, aan het huis, groot 
omtrent 5 Vi lopenzaad, e n z . 4 . 
13 januar i 1660: erfscheiding en -de l ing tussen de erfgenamen van wijlen Jan van 
Beeck, genaamd Jan Jansen van Beeck, voor zieh; Wouter Loodewijckx, als man en 
momber van Adriaenken Jansen van Beeck; Peeter Verschuyl , als man en momber 
van Anneken Jans van Beeck, Cornelis Adriaens, als momber van Maeyken Jansen 
van Beeck, en Jan Jansen, als man en momber van Heylken Jansen van Beeck, voor 
zichzelf 5 .16 januari 1666: erfscheiding en -de l ing tussen de erfgenamen van wijlen 
Jan van Beeck, te weten Jan Beeckx en Barrel Jan Neeffs, als momber en toeziender 
van de twee onmondige kinderen van Anneken Beeckx; Cornelis Lathouwer, als man 
en momber van Maeyken Beeckx, en Wouter Loedewijck, als man en momber van 
Adriaentgen Beeckx, gelijke erfgenamen van Jan Jan van Beeck zaliger 6 . 

4. PETER JAN A E R T S Z . VAN BEEK, geb. ca 1600, wonend Middelbeers , begr. Mid 
delbeers, 24 november 1678. Hij huwde met Elizabeth Adriaans. Hij had een hofstede 
die hij verhuurde aan zijn schoonzoon wat duidt op erfgoed van zijn ouders uit 
Hoogeloon. 

II. B A R T E L J A N S Z V A N BEECK, vermeld 1630-1635, overl. tussen 1635 e n l 6 4 4 . Hij 
huwde met Jenneken N.N. Op 16 maart 1634 is er een rekening van de momber en toe
ziender van de nagelaten kinderen van Willem Ariaen Willemsen en zijn vrouw Mayken . 
Zij betalen aan Bartel Beecx een oude schuld van 17/4 stuiver 7 . O p 8 november 1635 is er 
een veiling van de goederen in het sterfhuis van Jan Cornelis Goossens en en zijn v rouw 
Jenneken. Bartel Beecx koopt een spade voor 9 stuivers 8 . De onmondige kinderen van 
Bartel Jans van Beeck, genaamd Jan, Martijn, en Grietken, verzoeken de schepenen om te 
worden voorzien van een momber en toeziender wegens het overlijden van hun vorige 
momber Ariaen Peter Ariaens. Jan Jans van Beeck wordt aangesteld als momber over de 
onmondige kinderen en het goed van Bartel Jans van Beeck. Hij legt de eed af in handen 
van de vorster d.d. 23 februari 1644 9 . Jan Jan Jacobs en Jan Jans van Beeck, momber en 
toeziender van de onmondige kinderen van Bartel Jans van Beeck, genaamd Jan, Martijn 
en Margriet; Aert van Beeck voor zieh en Huybert Hendrix als man en momber van zijn 
v rouw Jenneken Bartels, verkopen bij veiling de goederen in het sterfhuis van Bartel Jans 
van Beeck en zijn vrouw Jenneken d.d. 23 februari 1644 1 0 . Jan Jan Beex en Jan Jan Ja
cobs, momber en toeziender van de onmondige kinderen van Bartel Jans van Beeck, ge-
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Overzicht/bestellijst van de boeken, banden, en cd/dvd's te leveren door Alvo 
(prijzen in Nederland maart 2006 in euro's) 

Boeken (exclusief verzendkos ten) 
BK00001 Streken-roman. Speciale prijs 5,70 
BK00002 Familienamen in Nederland. Prijs 12,05 
BK00003 Jan Leenderts Lerk, een fries in het leger v Napoleon. Prijs 11,15 
BK00004 Levenbeschrijving van J. Koch. Prijs 5,70 
BK00005 Mijn uittocht als garde d'honneur 1813. Prijs 5,70 
BK00006 Herdruk naar Bernardus Kleynkens. Prijs 16,00 

Banden (exclusief verzendkos ten) 
BD00001 Bindband(en) voor Ons Erfgoed. Prijs 9,00 
BD00002 Naaldband(en) voor 1 jaargang van Ons Erfgoed. Prijs 11,00 
BD00003 Naaldband(en) voor 2 jaargangen van Ons Erfgoed. Prijs 12,75 

Cd/dvd ' s (Binnen Neder land inclusief verzendkosten) 
B045888 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Prijs 39,00: 
B045968 Adresboek der Stad Amsterdam 1855. Prijs 12,50: 
B045941 Algemeen Adresboek van Nederland (1934). Prijs 30,00: 
B045946 Algemeen Adresboek van Nederland en Nederlandsch-Indië (1920). 
Prijs 30,00: 
SH00001 Algemeen Nederlands Familieblad. Prijs 39,95: 
SH00002 Amstelodamum, 1900 - 2000, Genootschap. Prijs 45,00: 
SH00003 Armorial Général. Prijs 20,00: 
B046237 Armorial General Illustré (Rietstap/Rolland) (5 cd's). Prijs 40,00: 
B046243 Armorial General Illustré (Rietstap/Rolland) (DVD). Prijs 35,00: 
BO46202 Beschrijving van Amsterdam. Prijs 25,00: 
B046166 Beschrijving der stad Delft. Prijs 25,00: 
BO46170 Beschrijving van Dordrecht. Prijs 25,00: 
B046173 Beschrijving der stad Gouda. Prijs 25,00: 
B046153 Beschrijving van's Gravenhage. Prijs 25,00: 
BO46150 Beschryving der stad Leyden. Prijs 25,00: 
B046235 Beschrijving der stad Rotterdam. Prijs 25,00: 
BO46220 Beschrijving van Tholen en omstreken. Prijs 15,00: 
B046157 Beschrijving van Zaanlandsche dorpen. Prijs 20,00: 
B045986 Biogr. naamlijst van (Rem.) professoren, predikanten en proponenten (1905). 
Prijs 12,50: 
BO46130 Biographisch Woordenboek. Prijs 49,00: 
SH00004 Brabants Heem. Prijs 45,00: 
SH00005 De Brabantse Leeuw. Prijs 45,00: 
AL00004 Delft van toen Prijs 15,00: 
AL00004 Delft van toen. Ons Erfgoed en Computergeneaal abonnées tot 15 april 
Prijs 10,00: 
B045915 De Geschiedenis der Wereld na 1789. Prijs 30,00: 
B045918 De Geschiedenis der Wereld tot 1789. Prijs 40,00: 
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B046179 De Nederlandsche stad- en -dorp beschrijver. Prijs 60,00: 
BO46011 De Oude Tijd. Prijs 25,00: 
SH00028 De Zwolse Historische Vereniging Prijs 35,00: 
AL00002 Enqueste & Informacie Prijs 15,00: 
BO46016 Enquete Staatscommissie 1890, 2 cd's (verzamelcd's). Prijs 150,00: 
BO46033 Enq. Staatsc. Amsterdam. Prijs 17,50: 
BO46034 Enq. Staatsc. Zwolle, Deventer en Kampen. Prijs 17,50: 
BO46035 Enq. Staatsc. Friesland. Prijs 17,50: 
BO46036 Enq. Staatsc. Los- en Laadwerk bij Zeeschepen. Prijs 17,50: 
BO46037 Enq. Staatsc. Zaankant. Prijs 17,50: 
BO46038 Enq. Staatsc. Verslag. Prijs 17,50: 
B045923 Enq. Staatsc. Transport. Prijs 17,50: 
B045924 Enq. Staatsc. Onderscheidene takken van bedrijf. Prijs 17,50: 
B045925 Enq. Staatsc. Maatschappelijke toestanden. Prijs 17,50: 
B045926 Enq. Staatsc. Twente. Prijs 17,50: 
B045927 Enq. Staatsc. Groningen. Prijs 17,50: 
BO46029 Enq. Staatsc. Gelderland benoorden den Rhijn. Prijs 17,50: 
BO46030 Enq. Staatsc. veenderijen (Heerenveen, Hoogeveen en Emmen). 
Prijs 17,50: 
BO46031 Enq. Staatsc. Leiden. Prijs 17,50: 
BO46032 Enq. Staatsc. Haarlem. Prijs 17,50: 
BO46052 Enq. Staatsc. Bedrijven in onderscheiden Gem. en derde Afd. der Staatscommissie. 
Prijs 17,50: 
PB00001 Families of South Holland (5 cd's). Prijs 55,00: 
BO46090 Friesche Almanakken 1900 t/m 1904. Prijs 15,00: 
BO46102 Friesche Almanakken 1905 t/m 1909. Prijs 15,00: 
B046216 Friesche Almanakken 1910 t/m 1914. Prijs 15,00: 
B046217 Friesche Almanakken 1916 t/m 1920. Prijs 15,00: 
B046272 Friesche Almanakken 1922 t/m 1926. Prijs 15,00: 
B046273 Friesche Almanakken 1927 t/m 1931. Prijs 15,00: 
B046341 Friesche Almanakken 1932 t/m 1936. Prijs 15,00: 
B046268 Friesche Almanakken 1937 t/m 1941. Aanbieding Prijs 11,25: 
B046269 Friesche Almanakken 1942 t/m 1947. Prijs 15,00: 
B046338 Friesche Almanakken 1958 t/m 1961. Prijs 15,00: 
SH00008 Gelders Rivierengebied. Prijs 35,00: 
SH00009 Gelre, Registers & Grondslagen. Prijs 40,00: 
SH00010 Gelre, Ridderschap. Prijs 40,00: 
SH00011 Gelre, Bijdragen & Mededelingen. Prijs 45,00: 
AL00003 Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 
(1977-2004). Prijs 35,00: 
AL00003 Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 
(1977-2004). Voor abonnees GTWMB, Ons Erfgoed en Computergeneaal: Prijs 30,00: 
SH00012 Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden. Prijs 40,40: 
BO45980 Geschiedenis en Beschrijv. van Haarlem & Familienamenregister. 
Prijs 15,00: 
B046165 Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen. Prijs 40,00: 
B046248 Handboek der Wapenkunde (1875). Prijs 15,00: 
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B045985 Heedendaegse Rechtsgeleertheyt (1686). Prijs 15,00: 
B046249 Heraldiek. Prijs 17,50: 
BO46009 Het Geslacht Van Vollenhoven. Prijs 15,00: 
B046132 Het Groot Volkomen Molenboek. Prijs 40,00: 
BO45905 HetNotariaat in Friesland voor 1811. Prijs 12,50: 
SH00013 Historische Tijdschriften Noord-Holland (DVD-ROM !). Prijs 45,00: 
SH00014 Historische Tijdschriften Utrecht (Rhenen en omgeving). Prijs 40,00: 
SH00015 De Hoeksteen 1972-1998. Prijs 35,90: 
BO46027 Huiselijk en Maatschappelijk Leven. Prijs 25,00: 
PB00003 Index to Court Records of South Holland. Prijs 41,00: 
SHOOO'16 Indische Genealogische Vereniging. Prijs 40,40: 
SH00017 Kleine Meijerij, De. Prijs 25,00: 
SH00018 KNOB Bulletin (DVD !). Prijs 45,00: 
BO46203 Körte beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten. 
Prijs 20,00: 
SH00019 Land van Heusden en Altena. Prijs 40,00: 
B046222 Mengelwerk over Noord-Brabant. Prijs 20,00: 
B046197 Merkwaardige kasteelen in Nederland. Prijs 25,00: 
B046342 Naam-en Ranglijst der Officieren 1856/1864/1866/1867/1868. 
Prijs 15,00: 
B046343 Naam-en Ranglijst der Officieren 1870 t/m 1874. Prijs 15,00: 
B046344 Naam-en Ranglijst der Officieren 1875 t/m 1879. Prijs 15,00: 
B046345 Naam-en Ranglijst der Officieren 1880 t/m 1883. Prijs 15,001 
B046347 Naam-en Ranglijst der Officieren 1889 t/m 1893. Prijs 15,00: 
B046348 Naam-en Ranglijst der Officieren 1894 t/m 1900. Prijs 15,00: 
B046169 Naam-en Ranglijst der Officieren Alle jaargangen 1856 t/m 1900. 
Prijs 95,00: 
SH00020 De Navorscher 1851-1960. Prijs 44,95: 
B046369 Nederlandsche Gemeentewapens. Prijs 12,50: 
BO46010 Nederlandsche Jaerboeken 1748, deel 2. Prijs 15,00: 
SH00021 Nederlandse Historien. Prijs 35,90: 
SH00022 De Nederlandsche Leeuw. Prijs 45,50: 
BO46026 Ons Erfgoed, tijdschr. voor généalogie en fam.gesch.. Prijs 25,00: 
BO46026 Ons Erfgoed, tijdschr. voor généalogie en fam.gesch. Voor abonnées Ons Erfgoed 
Prijs 20,00: 
B046232 Ons Voorgeslacht. Prijs 25,00: 
BO45909 Register der protocollen van notarissen in Nederland. Prijs 15,00: 
BO46051 Staatkundig en Maatschappelijk Leven. Prijs 25,00: 
BO46097 Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1895. Prijs 20,00: 
B045919 Staatsblad medische codes 1862-1912. Prijs 17,50: 
B046224 Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien. 
Prijs 20,00 
B046135 Statistiek in Nederland, Deel I + Deel II. Prijs 25,00: 
SH00024 Taxandria. Prijs 44,95: 
BO46025 Tegenw. Staat Gelderland. Deel 3. Prijs 15,00: 
BO46053 Tegenw. Staat Holland. Deel 14, 15, 16, 17 & 18. Prijs 45,00: 
BO46060 Tegenw. Staat Utrecht. Deel 11& 12. Prijs 30,00: 
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BO46062 Tegenw. Staat Zeeland. Deel 9 & 10. Prijs 30,00: 
..... BO46105 Tegenw. Staat Friesland. Deel 23, 24, 25 & 26. Prijs 40,00: 

BO46106 Tegenw. Staat Groningen & ommelanden. Deel 20 & 21. Prijs 30,00: 
BO46107 Tegenw. Staat Overijssel. Deel 27, 28 & 29. Prijs 35,00: 
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B046223 Wandelingen door Nederland. Prijs 25,00: 
B046226 Wapenboek van den Nederlandschen Adel Prijs 20,00: 
SH00026 De Wapenheraut. Prijs 40,85: 
B046368 Wapens, Viaggen en Zegels van Nederland. Prijs 15,00: 
SH00029 Westerheem. Prijs 35,00: 
SH00027 Het Zaansche Huis. Prijs 37,00: 

Topografische cd's: 
TO00001 Assorti America. Prijs 25,00: 
TO00002 Assorti Canada. Prijs 25,00: 
TO00003 Atlassen 16e eeuw. Prijs 25,00: 
TO00004 Atlassen 18e eeuw. Prijs 25,00: 
TO00005 De Nederlanden rond 1600. Prijs 25,00: 
TO00006 De Nederlanden in de Gouden Eeuw. Prijs 25,00: 
TO00007 Duitsland + Noord-Europa rond 1600. Prijs 25,00: 
TO00008 Stadsplattegronden rond 1600. Prijs 25,00: 
TO00009 Wereldkaarten (2cd-rom's). Prijs 50,00: 
TO00010 Zeekaarten uit de 16e eeuw. Prijs 25,00: 

A b o n n e m e n t e n Ons Erfgoed/Computergeneaa l 
abonnée Ons Erfgoed. Prijs 12,50 p. jr. 
abonnée Computergeneaal. Prijs 12,50 p jr. 
Computergeneaal (is abonnée Ons Erfgoed). Prijs 10,— 
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naamd Jan, Martijn en Margriet, voor hun deel; Aert Bartel van Beeck voor zieh en Huy-
bert Handrix voor zieh en zijn vrouw Jenneken Bartels, verpachten bij openbare veiling 
een erfstede, bestaande uit een huizing, grond en erf in het dorp Hoogeloon. De erfstede 
wordt door Huyber t Handrix voor 321/2 gulden jaarlijks gemeint d.d. 23 februari 1644 1 1 . 
Jan Jan Jacobs en Jan Jans van Beeck, momber en toeziender van de onmondige kinderen 
van Bartel Jans van Beeck, Huybert Handrix, als man en momber van Jenneken Bartels; 
zieh sterk makend voor Aert Bartels; verkopen bij veiling verschil lende percelen schaar-
land d.d. 19 September 1644 1 2 . Jan Jans van Beeck, momber van de onmondige kinderen 
van Bartel Jans van Beeck, zieh sterk makend voor Jan en Aert, kinderen van Bartel Jans 
van Beeck, verkoopt bij veil ing verschillende percelen en schaarhout d.d. 9 april 1 6 4 6 l j . 
Jan Jans van Beeck, voor zieh; Cornelis Lathouwers , voor zieh en Joest Peters, momber 
van de onmondige kinderen van Jan Jans van Beeck, verkopen bij veiling verschil lende 
percelen en schaarhout op dezelfde voorwaarden als hiervoor Bartel Beex kinderen 9 
april 1646 1 4 . O p 7 januari 1658 verdeelden Jenneke, Jan en Margriet Bartel Beex de nala-
tenschap van hun ouders, bestaande uit een huis en land in Hoogeloon. Margriet Bartel 
Beex was toen inmiddels gehuwd met Willem Mijsz. K o e n e n ' 5 . 
Kinderen: 

1. A E R T B A R T E L S Z . B E E C K S , overleden voor 1694. Hij huwde met Hendrina N.N. 
Zij hebben zeker twee kinderen, Peter en Jennen, mogelijk nog twee, Bartel en Mar-
tijnt. Bartel is identiek als Bartel Aert Bartel Beecx, burgemeester van Hoogeloon op 
26 november 1 6 9 3 1 6 . Hij wist een "brandschat" door Frans krijgsvolk te voorkomen. 
Hij huwde mogelijk 2e tussen 1687 en 21 januari 1694 met Helena Geer i t s 1 7 . Op 24 
april 1694 testeert Hendrina, weduwe van Aert Bartel, wonend te Hoogeloon, ten be-
hoeve van haar dochter Mar tynt je 1 8 . Op 8 april 1701 rekening door Bartel Aerts Bar
tels inzake de boedel van zijn ouders zal iger 1 9 . Op 8 april 1701 rekening door Bartel 
Aerts en Gijsbert Wil lems, als voogd en toeziender van de minderjarige kinderen van 
wijlen Corstiaen Franssen bij wijlen Jenneken Aerts Bar te l s 2 0 . O p 23 februari 1706 
rekening door Bartel Aerts inzake de boedel aan zijn oude r s 2 1 . Op 30 maart 1712 re
kening van Bartel Aerts als voogd van de kinderen van Corstiaen Franssen en zijn 
vrouw Jenneken Aerts Bar te l s 2 2 . 

2. J E N N E K E N B A R T E L S B E E C K S . Zij huwde met Huybert Handricksz. Verhees . 
3 . JAN B A R T E L S Z . ( B A R T H O L O M E U W E N ) B E E C K S , volgt III. 
4. M A R T I J N ( M A R T I J N E ) B A R T E L B E E C K S , nog minderjarig in 1644. Op 7 juni 

1714 verkoopt de bejaarde Martijne Bartel Beex haar goederen in Hoogeloon aan 
Philips Bartel Beex, Peter Art Beex en Jennen Art B e e x 2 3 . 

5. M A R G R I E T ( G R I E T K E N ) B A R T E L B E E C K S , nog minderjarig in 1644. Zij huwde 
voor 1659 met Willem Mijsse Koenen. 

III. J A N B A R T E L S Z . ( B A R T H O L O M E U W E N ) B E E C K S , geb. na 1621, nog minder
jar ig in 1644, overleden voor 1684. Hij huwde met Jenneken N.N. O p 7 januar i 1658 
verkoopt Jan Bartel Beex zijn ouderlijk erfdeel aan Willem Mijssen Koenen en zijn 
v rouw Margr ie t Bartel B e e x 2 4 . Op 13 januari 1684 legt Willem Mijs Hendricx de eed af 
als voogd over het kind van de overleden Jan Bartholomeuwen, verwekt bij zijn vrouw 
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Jenneken 2 5 . Jan Bartholomeuwen was ongetwijfeld de zwager van Willem Mijs Hendr icx 
en dus de oom van het kind. 
Zoon: 
1. B A R T E L ( B A R T H O L O M E U S ) JANSZ. ( JOANNES) V A N B E E C K S , volgt IV. 

IV. B A R T E L ( B A R T H O L O M E U S ) JANSZ. ( J O A N N E S ) V A N B E E C K S Hij huwde 
Middelbeers 25 februari 1685 met Helena Nicolai (Nicolaus) Joannes . Zij woonde voor 
haar huwelijk in Hoogeloon. Zij gingen na 1685 in Hoogeloon wonen. Dat Bartel Jansz. 
Beecks, wiens sterfhuis in Hoogeloon lag, de zoon was van Jan Bartelsz. Beecks en diens 
vrouw Jenneken, die eveneens in Hoogeloon woonden, is gebaseerd op het feit dat beiden 
in Hoogeloon woonden, chronologisch gezien zeker vader en zoon kunnen zijn en het ze-
ker is dat Jan Bartelsz. Beecks en zijn vrouw Jenneken tenminste één kind hadden, dat 
dus zeer goed een zoon Bartel Jansz. zou kunnen zijn, die dan naar zijn grootvader zou 
zijn vernoemd. Verder vernoemt Bartel een dochter Jenneken naar haar grootmoeder , de 
vrouw van Jan Bartelsz. Beecks. Er is in Hoogeloon maar één enkele familie Becks 
(Beecx) gevonden. Jan Beecks kan dus slechts uit die familie afstammen. Verwanten van 
deze familie zijn onder andere op veel plaatsen in de Meierij aangetroffen, vooral in Ha
pert Casteren en Midde lbeers 2 6 . 
Kinderen: 
1. M I C H A E L B A R T H O L O M E U S , ged. Middelbeers 18 maart 1685, vroeg overleden. 
2. A D R A N U S , ged. Reusel 28 mei 1686. 
3 . PHILIP B A R T E L B E E C K S , schepen in Hoogeloon. Hij huwde Hoogeloon 11 fe

bruari 1720 met Maria Vissers. Zij hebben zes kinderen, Bar tholomeus, Luitgardis , 
Joanna, Joannes , Leonardus en Helena. Op 9 januar i 1721 koopt Philip Bartel Becx 
zijn broer Peeter Bartels en zijn zuster Jenneken Bartels uit inzake alle hoeve, schare 
en meubelen, schulden en wederschulden, geld, goud, zilver etc. Hij zal echter alle 
schulden ten laste van het sterfhuis betalen. Zijn broer en zuster ontvangen daarvoor 
elk 500 gulden, terwijl zij ook een bed met toebehoren daaruit mögen halen. De ren-
ten en obligaties zullen echter gelijk worden verdee ld 2 7 . 

4. J E N N E K E N ( J O A N N A ) B A R T E L B E E C X (BECKX) . Zij huwde Hoogeloon 26 fe
bruari 1722 met Peter Janszoon Verhees (Verlies). In de huwelijksacte voor schepe-
nen werden zij genoemd: Jenneken Bartel Beecx en Peeter Janszoon Verhees . In de 
doopacte van hun eerste kind Bartholomeus d.d. 26- 9bris (november) 1722 wordt 
Peter "Verhes" genoemd en Jenneken "Joanna Arnoldus Bex" . Waarschijnlijk een 
vergissing van de pastoor. Aart (=Arnoldus) Beeckx/Becx kwam destijds binnen de-
zelfde familie veelvuldig voor in Hoogeloon en omgeving. Zij hebben zeven kinde
ren. 

5. P E T E R B A R T E L B E C K X , volgt V. 

V. P E T E R ( P E T R U S ) B A R T E L B E C K S ( B E C K X , B E X S , B E E X , B E E C K S ) , geb. 
Hoogeloon voor 1697 2 8 , schepen en koster te Hoogeloon, begr. Hoogeloon 19 november 
1753. Hij huwde ca. 1724 met Barbara Jacobs Wil lems (Barbara Neefs , Barbara Wi l 
lems, Barbara Jacobs , Barbara Beckx). 
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Kinderen: 
1. H E L E N A B E C K X , ged. Hoogeloon juli 1725. Zij huwde Riel 1755 met Jan Beckers . 
2. J O A N N A B E C K S (BEXS) , ged. Hoogeloon 20 mei 1727. Zij huwde Hoogeloon 11 

februari 1760 met Joannes Adrianus Hendrixs. 
3 . B A R T O L O M E U S (BARTEL) B E C K X (BEECKS) , ged. Hoogeloon 24 januar i 1730, 

woonde Helvoirt 1753, overl. Helvoirt 5 november 1799. Hij huwde Helvoirt 4 maart 
1753 met Mar ia Catharina Joost Brocken, geb. Vught. Zij hebben tien kinderen. 

4. W I L H E L M U S B E C K X (BEXS, BEX, BECX, BEEX) , ged. Hoogeloon 19 mei 1732, 
begr. Hoogeloon 11 juli 1767. Hij had een relatie met Maria Stevens waaruit een on-

- wett ige zoon Hendricus die wel de naam Bexs voerde. Hij huwde Hoogeloon 30 ja
nuari 1760 met Maria Merten Mollen, geb. Reusei, begr. Hoogeloon 18 april 1771; 
zij huwde l e met Hoogeloon 25 april 1751 met Joannes (Jan) Thielens. Uit het huwe-
lijk zijn drie kinderen geboren. 

5. J A C O B U S B E C K X (BEEX) , ged. Hoogeloon 10 juni 1735. Hij vroeg een ontlast-
brief aan voor Gilze. 

6. PHILIPPUS B E C X , ged. Hoogeloon 12 november 1737. Hij is met een cautiebrief 
van 6 januar i 1777 2 9 naar Oosterhout vertrokken. 

7. A N T O N I U S B E C K S , volgt VI. 
8. M A R I A B E C K S , ged. Hoogeloon 18 augustus 1743, begr. Hoogeloon 26 augustus 

1766. Zij was ongehuwd, heeft haar dood aan voelen komen, want enkele weken voor 
haar overlijden op 2 augustus 1766 droeg ze haar aandeel in de erfenis van haar ou
ders over aan haar broer Wi lhe lmus 3 0 . 

9. E L I S A B E T H B E C K X , ged. Hoogeloon 8 September 1746, begr. Hoogeloon 16 maart 
1748. 

VI. A N T O N I U S ( A N T H O N Y ) B E C K X , ged. Hoogeloon 10 februari 1740. Hij vertrok 
met een cautiebrief in 1767 naar L o m m e l 3 1 . Hij huwde Lommel 29 Oktober 1767 met 
Margaretha van Beysen, geb. Lommel (B) 9 maart 1747, overl. Lommel 10 September 
1811, dochter van Jan Beysen en Jenneke Martens. Zij huwde 2e met Jan de Laat, die op 
10 januar i . 1803 doopheffer is in Kessel bij de doop van Antonius Becks (VIII). 
Kinderen: 
1. P E T R U S BICX, geb. Lommel 5 mei 1768. Hij is mogelijk naar Duitsland vertrokken, 

vermoedeli jk overl. voor 1807. 
2. A N D R E A S B E C K S , volgt VII. 
3 . J O A N N E S BICX, geb. Lommel 10 jul i 1773. Hij is wellicht naar Duitsland vertrok

ken. In 1807 stond hij in Lommel te boek als zijnde "uit landig". 
4. J O A N N A B A R B A R A V E R B E C K E ( V E R B E E K E ? akte siecht leesbaar), geb. Lom

mel 16 januar i 1777, overl. 11 december 1834. Zij huwde Lommel 18 augustus 1799 
met Jan Aalen, geb. Lommel uit een welgestelde Teutenfamilie (reizende kooplieden 
in het grensgebied van Belgie en Nederland) , overl. voor 1834. Hij was als 
" lubber" (castreerder van vee) veel onderweg met een teutencompagnie . Zij woonden 
in het gehucht Heuvel onder Lommel . Er zijn veel acten van de familie Aalen in het 
archief van Lommel . Er is één kind bekend uit dit huwelijk. 
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5. H E N R I C U S B E E C K S , geb. Lommel 13 maart 1779, ploeger, akkerman, overl. na 
1817. Hij huwde Lommel 19 Oktober 1806 met Margaretha Verdonk. Zij hebben zes 
kinderen. 

6. J O A N N A M A R I A B E C K X , geb. Lommel 12 mei 1781, overl. Lommel 9 november 
1830. Zij huwde l e Lommel 3 december 1809 met Cretien Linssen. Zij huwde 2e met 
Peter Vos. 

VII A N D R E A S (ANDRIES) B E C K S ( B E E K S , B E C K X , B E E K X ) , geb. Lommel (B) 
22 januar i 1771, handelaar, vroeg op 11 mei 1796 te Lommel een borgbrief aan voor 
Buggenum, overl. Kessel 8 november 1825. Hij huwde Buggenum (Limb.) 4 jun i 1796 
met Cornel ia Beurskens , geb. Buggenum 16 augustus 1777, overl. Kessel 25 September 
1857, dochter van Pieter Beurskens en Agnes Cnops . 
Kinderen: 
1. J O H A N N A M A R I A BEIJX (BECKX) , geb. Lommel 16 december 1796, overl. 27 

augustus 1829. Zij huwde Kessel 23 november 1820 met Petrus Ot tenheym, overl . 
Kessel 4 april 1849, zoon van Johannes Ottenheym en Agnes Benders (Boenders) . Zij 
hebben acht kinderen die allemaal vroegtijdig (nog in het j aar van geboorte) zijn 
overleden. 

2. P E T R O N E L L A B E C K S (BEEKS, BEKX) , geb. Kessel 3 juni 1800, overl . Venlo 21 
augustus 1828. Zij huwde Venlo 14 november 1825 met Pieter Hendrik Didden, geb. 
Kaldenkirchen (D) 17 maart 1802, zoon van Herman Didden en Emil ia van Essen. 

3 . A N T O N I U S B E C K X , volgt VIII. 
4. A N G E L I N A ( E N G E L I N A ) B E E K X (BEKX), geb. Kessel 1 februari 1805, overl. 

1819. 
5. M A T H I A S (MATHIJS) B E C K S (BEEKX, B E C K X , B E K X ) , geb. Kessel 20 maar t 

1807, beroepsmilitair, daarna pannenbakker, overl. Kessel 8 maart 1873. Hij huwde 
1 e Kessel 29 februari 1836 met Anna Cornelia Janssen, geb. Kaldenkirchen (D) 25 

jul i 1809, overl. Kessel 2 januari 1855, dochter van Paulus Janssen en Elisabeth Hen
driks. Hij huwde 2e Kessel 8 augustus 1855 met Petronella Wil lemsen, geb. Helden 
19 april 1817, dochter van Geraard (Gerardus) Wil lemsen en Sibilla Korsten. Mathias 
heeft elf kinderen uit zijn eerste huwelijk en drie kinderen uit zijn tweede huwelijk. 

6. P E T R U S BEX (BECKX, BEKX) , geb. Kessel 5 jun i 1809, hoefsmid, overl . N u n h e m 
28 maart 1857. Hij huwde Buggenum 23 november 1836 met Petronella Schaeken, 
geb. Haelen 8 Oktober 1813, winkelierster, akkerbouwster, overl. Haelen 4 Oktober 
1882, dochter van Peter Schaeken en Elizabeth Heckers . In de memor ie van successie 
zijn 10 kinderen vermeld. 

7. J O H A N N E S C O R N E L I U S BIEKX, geb. Kessel 27 december 1811, overl. Kessel 14 
april 1844. 

8. M A R I A A G N E S B E C K S (BIEKX, B E E K X ) , geb. Kessel 7 mei 1815, overl. Kessel 
23 augustus 1896. Zij huwde l e Kessel 8 jun i 1836 met Hendrik (Hendrikus) Knapen 
(Knaapen) , geb. Nederweert , weduwnaar van Helena Kessels , zoon van Hendr ik Kna
pen en Mar ia Joosten. Zij huwde 2e Kessel 6 april 1866 met Piet Wil lemsen, geb. 
Helden 7 maart 1815, zoon van Geraard Willemsen en Sibilla Korsten. Zij huwde 3e 
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met Mat ias Winkelmolen, overl. Kessel 10 februari 1883. 
9. M A R I A G E R T R U I D (GERTRUDIS) B E E K X (BEEKS) , geb. Kessel 4 april 1819, 

overl. Blerick 20 november 1855. Zij huwde l e Maasbree 6 mei 1846 met Petrus Ber-
den, geb. Blerick 10 september 1818, zoon van Jan Berden en Wilhelmina Beurskens . 
Zij huwde 2e Maasbree 9 november 1847 met Godefridus (Godfried) Kessels , geb. 
Helden 15 maart 1814, zoon van Godfried Kessels en Elisabeth van Lier. 

VIII . A N T O N I U S ( A N T O O N ) B E C K X (BEEKS) , geb. Kessel 10 januar i 1803, kanton-
nier, overl. Kessel 7 december 1872. Hij huwde Kessel 28 Oktober 1831 met M a r i a Ca-
tharina Dings, geb. Kessel 21 augustus 1810, overl. Kessel 21 Oktober 1869, dochter van 
Hermanus Dings en Petronella van der Linden. Hij bewoonde in Kessel aan de Napole
onsweg een boerderij (thans nr. 17). 
Kinderen: 
1. H E R M A N U S B E E K S (BECKS) , volgt IX. 
2. A N N A C A T H A R I N A B E K S (BECKS) , geb. Kessel 27 maart 1835, overl. Swalmen 

30 maart 1916. Zij huwde Swalmen 28 jul i 1862 met Theodoras Emans , geb. Kessel 
3 maart 1835, overl. Swalmen 5 april 1920, zoon van Johanna Emans (onwett ig kind, 
hij draagt de naam van zijn moeder) . Zij hebben zes kinderen. 

3 . P E T R O N E L L A B E C K X , geb. Kessel 16 januari 1838, overl. Kessel 22 februari 
1838. 

4. A N D R I E S B E E K S (BECKS) , geb. Kessel 26 februari 1839, overl. Kessel 25 novem
ber 1922. Hij huwde l e Kessel 29 april 1873 met Anna Maria Halverkans 
(Halverkamps) , geb. Kessel 1839, overl. Kessel 18 mei 1876, dochter van Pieter Ge
raard Halverkans en Catharina Christiaans. Hij huwde 2e Kessel 16 september 1876 
met Johanna Helena Sehers, geb. Helden 17 juni 1847, dochter van Gerardus Sehers 
en Wil lemina Janssen. Uit het l e huwelijk vier kinderen, uit het 2e huwelijk zes kin
deren. 

5. H E N D R I K B E C K X , geb. Kessel 2 februari 1842, overl. Kessel 7 april 1842. 
6. W I L L E M B E C K X , geb. Kessel 7 mei 1843, overl. Kessel 30 mei 1930. Hij huwde 

Kessel 17 november 1871 met Helena Jorissen, geb. Kessel 5 februari 1841, dochter 
van Antoon Frederik Jorissen en Elisabeth Spee. Zij hebben vier kinderen. 

7. P E T R O N E L L A B E C K S , geb. Kessel 19 juli 1846, overl. Kessel 19 september 1880. 
Zij huwde Swalmen 8 november 1873 inet Daniel Hubert Janssen, geb. Swalmen 18 
augustus 1840, zoon van Joannes Janssen en Catharina Slabbers. Zij hebben drie kin
deren. 

8. G E R T R U I D B E C K X , geb. Kessel 4 Oktober 1851, dienstmaagd, overl. na 1893. Zij 
is vertrokken naar Rijkel, een gehucht onder Beesel (bij Swalmen) . Zij is wellicht on-
gehuwd gebleven. 

IX. H E R M A N U S B E E K S (BECKS) , geb. Kessel 27 maart 1833. Hij huwde Swalmen 
11 april 1861 met Maria Jacomina Geeraedts , geb. Swalmen 8 mei 1838, overl . Swal
men 11 jul i 1906, dochter van Hermanus Geeraedts en Barbara Schoenmakers . Zij woon-
den in het buurtschap Wijler/Wieler onder Swalmen. 
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Kinderen: 
1. B A R B A R A B E C K S , geb. Swalmen 22 september 1863, overl. Roermond 23 jun i 

1939. Zij huwde Swalmen 20 augustus 1880 met Willem Emil ius Caquelein, geb. 
Ni jmegen 22 september 1832, oud-militair, later stationschef, overl. Swalmen 6 maar t 
1906, zoon van Amelius Caquelein en Anna Maria Vraan. Zij hebben vijf kinderen. 

2. H E R M A N U S B E C K S (BECKX) , geb. Swalmen 5 november 1865, overl. Swalmen 7 
jun i 1940. Hij huwde l e Swalmen 20 juli 1892 met A n n a Elisabeth van Buggenum, 
geb. Swalmen 10 januar i 1871, dochter van Hubertus van Buggenum en Barbara En
gels. Hij huwde 2e Swalmen 16 augustus 1897 met haar zus Anna Hubert ina van 
Buggenum, geb. Swalmen 21 juni 1873. Uit het l e huwelijk zijn drie kinderen, uit het 
2e huwelijk zijn zeven kinderen. 

3 . E L I S A B E T H B E C K S , geb. Swalmen 29 januar i 1868. Zij huwde Swalmen 7 mei 
1897 met Hubertus Hendricus Niessen, geb. Beesel 7 maart 1863, landbouwer, overl. 
Swalmen 29 november 1953, zoon van Jacobus Niessen en Aldegonda Crijns. Zij 
hebben vijf kinderen. 

4. A N T O N I U S B E C K S , volgt X. 
5. H E N D R I K W I L L E M B E C K S , geb. Swalmen 30 mei 1882, spoorwegbeambte , 

plaatsvervangend stationschef, telegrafist bij de Spoorwegen, wapendrager . Hij huw
de Swalmen 19 jun i 1903 met Maria Hubertina Raeven, geb. Swalmen 14 januar i 
1884, dochter van Peter Raeven en Maria Pijpers. Zij hebben elf kinderen. 

X. A N T O N I U S B E C K S , geb. Swalmen 17 mei 1870, stationschef te Noordbroek en 
Swalmen, overl. Roermond 1 juli 1934. Hij huwde Swalmen 8 januar i 1906 met A n n a 
Elisabeth Suilen, geb. Swalmen 10 januari 1870, overl. Stratum (Eindhoven) 2 augustus 
1925, dochter van Hendrik Suilen en Helena Hubert ina Ramakers . N a zijn pensioner ing 
ging hij terug naar Swalmen alwaar hij een huis had gebouwd aan het Kerkepad. 
Kinderen: 
1. L A M B E R T U S A N T O N I U S H E N D R I C U S B E C K S , volgt XI. 
2. H E R M A N U S L E O N A R D U S B E C K S , geb. Blerick 14 februari 1908, overl. Ni jme

gen 2 mei 1979. Hij huwde Brunssum 25 mei 1938 met Julia Maria Oberije, geb. 
Brunssum 3 april 1918, dochter van Peter Joseph Oberije en Mar ia Wilhelmina Ja
cobs. Zij hebben drie kinderen. 

3 . F R A N S JOZEF E M I L E B E C K S , geb. Blerick 11 september 1909, spoorwegbeambte , 
overl. Leeuwen (Roermond) 3 november 1966. Hij huwde Susteren 30 november 
1934 met Catharina Elisabeth Hanssen, geb. Linne 20 juli 1913, dochter van Huber
tus Wilhelmus Hanssen en Anna Frans of Maragretha van Baars. Zij hebben vijf kin
deren. 

4. T H R E S I A ELISA H E L E N E B E C K S , geb. Noordbroek 15 maart 1912, overl. Bruns
sum 8 januar i 1999. Zij huwde Waubach (Limb.) 5 maart 1937 met S j engNieve l -
stein, geb. Waubach 5 februari 1903, overl. Kerkrade 17 april 1987, zoon van Frans 
Nievelstein en Anna Gertruda Spiertz. Zij hebben één kind. 

XI. L A M B E R T U S A N T O N I U S H E N R I C U S B E C K S , geb. Blerick 17 november 1906, 
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assistent directeur van Zuivelfabriek St. Martinus, overl. Venlo 5 februari 1981. Hij huw
de Blerick (Maasbree) 28 april 1936 met Sybilla Wilhelmina Hermina Kaldenhoven, 
geb. Blerick 13 Oktober 1913, overl. Venlo 11 juli 2004, dochter van Mathijs Hubert Kal
denhoven en Maria Catharina Lemtnen. 
Kinderen: 
1. A N T O N I U S H E R M A N U S M A R I E B E C K S , geb. Venlo 13 juni 1937. Hij huwde 

Venlo 29 augustus 1963 met Maria Schreven, geb. Venlo 16 januar i 1943, dochter 
van Johannes Gerardus Schreven en Josephina Theodora van der Wielen. Zij hebben 
twee kinderen. 

2 . , M A T H I E U J O S E P H H A R R Y BECKS, volgt XII. 
3 . M A R I A A N N A E L I S A B E T H HENICA B E C K S , geb. Venlo 3 januar i 1942. Zij 

huwde Venlo 4 Oktober 1967 met Jos Schoenmakers , geb. Venlo 11 februari 1940, 
t ransportondernemer, zoon van Joseph Schoenmakers en Catharina Dekker. Zij heb
ben één kind. 

4. H U B E R T U S E L I S A B E T H G E R A R D U S HENRICA M A R I A B E C K S , geb. Venlo 
17 november 1944, verkoopleider bij HAVAM-Ven lo . Hij huwde Venlo 12 december 
1969 met Daisy Peeters, dochter van Jacobus Peeters en Theresia Folbers. Zij hebben 
twee dochters . 

5. G E R A R D U S G E R T R U D I S W I L H E L M U S H E R M A N U S B E C K S , geb. Venlo 30 
maart 1946, verkoopleider bij een Handelsonderneming in Tuinhout. Hij huwde Ven
lo 27 december 1972 met Marlies Titulaer, geb. Venlo 7 juni 1950, dochter van Pau
lus Titulaer en Theodora Lamberts . Het huwelijk bleef kinderloos. 

6. G E M M A E L I S A B E T H J A C O B A J O S E P H A SYBILLA B E C K S , geb. Venlo 16 Ok
tober 1953, kleuterleidster. Zij huwde Venlo 20 februari 1976 met Leonardus Ver-, 
coulen, geb. Venlo 13 september 1953, marktmeester te Venlo, zoon van Jacobus 
Vercoulen en Josephina Meijboom. Zij hebben twee kinderen. 

XII. M A T H I E U J O S E P H H A R R Y B E C K S , geb. Venlo 10 mei 1939, wapendrager , 
locat iemanager van de Jonker vestiging Paul Wil lems BV te Venlo . Hij huwde Venlo 19 
maart 1965 met Maria Francisca Wilhelmina Margaretha Goedmakers , geb. Venlo 
21 januar i 1943, dochter van Hendrikus Johannes Goedmakers en Hendrika Maria Bar
tels. 
Kinderen: 
1. B E L I N D A W I L H E M I N A H E N R I E T T A B E C K S , geb. Tegelen 9 jun i 1966. Zij huw

de Venlo 31 januar i 2003 met Theodorus Francken. Zij hebben twee kinderen. 
2. R E M Y J E A N SYBILLE B E C K S , volgt XIII. 

XIII . R E M Y J E A N S Y B I L L E L A M B E R T B E C K S , geb. Tegelen 12 januar i 1971, wa
pendrager, assistent bedrijfsleider bij Frans Maas-Nürnberg, daarna automatisering/ 
informatica bij een groot internationaal expeditie- en transportbedrijf Wormser te Herzo
genaurach (D) , wonende te Linden/Markt Erlbach (D). Hij huwde Venlo 6 Oktober 1995 
met He ike Vestner , geb. Bad Windsheim (D) 18 mei 1974, dochter van Georg Leonard 
Vestner en Hedwig Babette Schwemmer . 
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Kinderen: 
1. S A R A H B E C K S , geb. Fürth (D) 24 november 1998. 

2. S A M U E L B E C K S , wapendrager, geb. Neustadt/Aisch (D) 2 februari 2 0 0 1 . 

N o t e n : 
1. O.R.A. Hoogeloon nr. 53 d.d. 21-2-1630. 
2. O.R.A. Hoogeloon nr. 53 d.d. 16-3-1630. 
3. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 20-10-1642. 
4. O.R.A. Hoogeloon nr. 10 fol. 194vso-195 d.d. 1-2-1664. 
5. O.R.A. Hoogeloon nr. 10 fol. 41-42vso d.d. 13-1-1660. 
6. O.R.A. Hoogeloon nr. 10 fol. 232-232vso d.d. 16-1-1666. 
7. O.R.A. Hoogeloon nr. 75 d.d. 16-3-1634. 
8. O.R.A. Hoogeloon nr. 53 d.d. 8-11-1635. 
9. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 23-2-1644. 
10. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 23-2-1644. 
11. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 23-2-1644. 
12. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 19-9-1644. 
13. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 9-4-1646. 
14. O.R.A. Hoogeloon nr. 54 d.d. 9-4-1646. 
15. O.R.A. Hoogeloon nr. 10 fol. l-2vso d.d. 7-1-1658. 
16. R.A. Hoogeloon nr. 12 fol. 141 v. d.d. 26-11-1693. 
17. O.R.A. Hoogeloon nr. 9 Transportakte d.d. 21 -1 -1694. 
18. O.R.A. Hoogeloon nr. 9 d.d. 24-4-1694. 
19. O.R.A. Hoogeloon nr. 33 fol. 119v-120vso d.d. 8-4-1701. 
20. O.R.A. Hoogeloon nr. 33 fol. 121-122vso d.d. 8-4-1701. 
21. O.R.A. Hoogeloon nr. 77 fol. 9-10 d.d. 23-2-1706. 
22. O.R.A. Hoogeloon nr. 77 fol. 54v-55vso d.d. 30-3-1712. 
23. Not. Arch. Bergeijk, minuten notaris J.A. Wachtelaers d.d. 7-6-1714. 
24. O.R.A. Hoogeloon nr. 10 fol. lvso d.d. 7-1-1658. 
25. O.R.A. Hoogeloon nr. 1 d.d. 13-1-1684. 
26. De bekendste, meer of minder, voorkomende naamsvarianten van deze familie zijn in willekeurige volg-

orde: Becks, Beckx, Becx, Bex, van Beck, Beeckx, van Beeck, Beex, Verbeeke, Beijx en Biex. 
27. O.R.A. Hoogeloon nr. 34 fol. 186vso-187 d.d. 9-1-1721. 
28. De R.K. doopboeken van Hoogeloon beginnen in 1697. 
29. O.R.A. Hoogeloon nr. 37 fol. 177v d.d. 6-1-1777. 
30. O.R.A. Hoogeloon nr. 18 fol. 79 d.d. 2-8-1766. 
31. O.R.A. Hoogeloon 1767 fol. 200. 
Bovengenoemde akten zijn afkomstig en/of gecontroleerd door de heer P. N o u w t te 
Waalre . 

G e n e a l o g i s c h T i j d s c h r i f t v o o r M i d d e n - e n W e s t -
N o o r d - B r a b a n t e n d e B o m m e l e r w a a r d . 

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 gi ronummer 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 
De dubbel-cd van de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij A L V O . 
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Overzicht publicaties [59] 
H. Klunder 

H.T.M. de Raad: Stamreeks Van Asperen, 
C r o m (van Asperen) , Van Eck. [14e 
eeuw-1790.] Ons Voorgeslacht , jan . '06. 

C. Sigmond: De oudste generaties van het 
geslacht (Van) B e a u m o n t in Dordrecht. 
[Voor 1400-1618.] Ons Voorgeslacht , jan. 
'06. 

A.J. Stasse: Van Berge i jk (Wi jk en Aal-
burg en Waalwijk) tot begin negentiende 
eeuw. [1670-1882.] Gens Nostra , jan . '06. 

M.P. Neuteboom-Die leman: Bernouil le -
de Antwerpse afkomst van de 'Zeeuwse 
tak'. [1500-1681.] Van Zeeuwse Stam, 
maart '06. 

K.A. Reuvers : Cesare (Gent, Rotterdam). 
[1625-1768.] Ons Voorgeslacht , jan . '06. 

T. van der Vorm: De familie Van der 
Chijs uit Zoetermeer en Delft. [ 1525-
1697.] Ons Voorgeslacht , j an . '06. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Clapcoot te 
Zwijndrecht. [1530-1674.] Ons Voorge
slacht, j an . '06. 

G. van Genderen: Een tweetal families De 
C o c k t e Well en Slijkwell. [Ca. 1500-1769, 
resp. 1620-1818.] G.T.M.W.B.Bw, maart 
'06. 

B. de Keijzer: De oudere generaties van de 
familie Crooswijk - een fout hersteld. [Met 
stamreeks 13e-14e eeuw.] Ons Voorge
slacht, j an . '06. 

W. Goossens :Mar ie- Immaculee , prinses de 
Croy vierde haar honderdste verjaardag op 
het kasteel van Huldenberg. [Met kwartier-
staat: d'Ursel, de Robiano, van der Stra-
ten-Ponthoz.] Vlaamse Stam, jan.-feb. '06. 

K.J. Slijkerman: De afstamming van het 
geslacht Van Dalum (Dalem, Dalen) uit 
Groote Lindt. [1500-1687.] Ons Voorge
slacht, j an . '06. 

A.J. van der Zeeuw: De vicarieen van Mr. 
Matthijs Jansz van Delft - pastoor te Voor-
hout, overleden 29 September 1477 en de 
parenteel van zijn vader. [1380-1606.] Gens 
Nostra, j an . '06. 
Idem [Slot, div. familienamen, 1540-1848.] 
Gens Nostra , feb. '06. 

C. Droogers: Droogers . [Kwartierstaat: 
Hoek, Pollie, Giljam.] Van Zeeuwse Stam, 
maart '06. 

K.A. Reuvers: Kwartierstaat van Geertje 
(Geertruij) Ariens. [Gedoopt 10-1-1666, 
patroniemen.] Ons Voorgeslacht , j an . '06. 

D. van Bogaert: Onze kwartierstaat: 
Edwards Geniets prelaat van Averbode . 
[Nuyts, Van Bogaert, Van Winckel . ] 
Vlaamse Stam, kan.-feb. '06. 

H. Maliepaard, G.A. Klein: Genealogie 
Goers "Wortels van de familie Mal iepaard 
II". [1410-1751.] G,T.M.W.B.Bw. , maart 
'06. 

H.J.A. Woltering: Aanvul l ing ...: Het ge
slacht V a n de Gruiter. [Arnemuiden, 
1700-2004.] Van Zeeuwse Stam, maart '06. 

S.M. Auwerda-Berghout : De herkeuring 
van Luitenant Hatzmann. [Geb. 1680, 
Duitse kwartierstaat, o.a. Kreuszler, Bin-
ckehl, Helling.] Gens Nostra , maart '06.4 

G. Hoogeboom: Aanzet tot parenteel van 
Wolter Totelink (vervolg). [Jansen, omge-
ving Zutphen, 1798-1997.] Oostgelders T. 
G.B. , l e k w a r t . '06.44 
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M. Konniger: Kwartierstaat door M.A.J.H. 
Konniger uit Lichtenvoorde. [Temmink, 
De Vries, Meijer.] Oostgelders T.G.B., Ie 
kwart. '06. 

R.F. van Dijk: De. wapentekenaars en gene-
alogen Job de Lange en Jan van Kuyl. 
[Geb. Gorinchem 1652 resp. 1698, met hun 
kwartierstaten: Van Aelst, Rochatus, 
Cruydaen, resp. Van Neercassel, Van den 
Hove, Komans.] Ons Voorgeslacht j an . 
'06. 

P. Crombecq: Het Leuvense geslacht Leun-
ckens - een verhaal van zes eeuwen - deel 
2. [1619-2004.] Vlaamse Stam, jan.-feb. 
'06. 

A.L. Mellink: Genealogie Willem Meilink. 
[1625-1825.] Oostgelders T.G.B., Ie kwart. 
'06. 

G. Hoogeboom: Gevraagd aanvullingen en 
verbeteringen op [...] aanzet tot genealogie 
van Evert Nielant. [Later: Meijerink, Vor-
den, 1625-1933.] Oostgelders GT.G.B., Ie 
kwart. '06. 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
het geslacht uit West-Barendrecht met de 
naamdragers Muyer, In 't Velt, Coenen, 
Vermeulen, Weeda en Kapitein. [1550-
1757.] GensNostra, feb. '06. 

H.K. Nagtegaal: Rotterdamse Nachtegalen. 
[1613-1798.] Ons Voorgeslacht, jan. '06. 

K.P. de Bree: Problemen rondom het ge
bruik van patroniemen; een gezin 
'Olebrantssen' thuisgebracht. [ 1570-1717.] 
Van Zeeuwse Stam, maart '06. 

M.S.F. Kemp: Rams: de herkomst van een 
Westlands kwartier. [1660-1850.] Ons 
Voorgeslachtjan. '06. 

I. & H. Biezeman: Genealogie/parenteel 
families Reusken in Loenen. [1720-2005.] 
Veluwse Geslachtem, jan./feb. '06. 

F.J.A.M. van der Helm: Naast de roos, 
maar in de 'rost' geschoten! - Dolende fami
lie Roos, Ter horst, Ro(t)s(ch), blijkt uit
eindelijk Rost te heten! [17e eeuw-1810.] 
Ons Voorgeslacht Jan. '06. 

B. van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de ge
nealogie Van Rijswijk - De tak Midden-
Brabant, vervolg. [1650-1750.] G.T.M.W. 
B.Bw., maart '06. 

T. Oskam: Cornelis Pietersz. van Stave
ren - schout van Ammerstol 1658-1666, 
schout van Barwoutswaarder 1666-1667. 
[Met kwartierstaat van zijn kinderen: But-
terman, Snel(Ien), Pater.] Ons Voorge
slachtjan. '06. 

K.C. Numan: Hendrik Swarthoff. [Hall, 
Brummen, 1575-1814.] Veluwse Geslach
ten Jan./feb. '06. 

A.J. Tenkink: Genealogie van Johan (Jan) 
Tenckinck (vervolg). [Vooral gem. Win
terswijk, 1850-2005.] Oostgelders T.G.B., 
Ie kwart.'06. 

M.E. van der Boom-van Haren: Aanvul
ling ...: Genealogie van Geraerd Jansz. van 
der Velde. [17e eeuw-1797.] Van Zeeuwse 
Stam, maart '06. 

M. Los: Genealogie Verrij (1545-1885), de 
nakomelingen van Mathijs Jacobs en Leen-
tje Jans te Spijkenisse. Ons Voorgeslacht, 
feb. '06. 

J. Vervloet: Honkvast, hoezo. [1620-1748.] 
Ons Voorgeslacht Jan. '06. 

T.J. de Koning: Stamreeks van de familie 
Vonk(Hazerswoude). [1585-1856.] Ons 
Voorgeslacht Jan. '06. 

B. van Dooren: Wie waren de ouders van 
Machtelt Louris uit Haagambacht? [Met 
kwartierstaat Van der Voort, 15e-17e 
eeuw, i.h.a. patroniemen.] Ons Voorge
slachtjan. '06. 
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W.J. Spies: V a n Wetteren ( 's-Gravenhage, 
18e eeuw). [1655-1795.] Ons Voorgeslacht, 

Jan. '06. 

M . W . & R.A. van der Zedde: Een opmerke-

lijk laat-middeleeuws Overijssels geslacht: 
Van der Zed(d)e. [Vöör 1400-1632.] Ned. 
Leeuw, feb. '06. 

Genealogische Vereniging Prometheus 

Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 

15 e j aargang maart 2006 

Aan alle lezers van dit blad 

U I T N O D I G I N G 
voor de Voorjaarsbijeenkomst 

De Genealogische Vereniging Prometheus 
nodigt u hierbij uit voor een bijeenkomst op 

woensdagavond 19 april 2006, vanaf 18.30 uur 
PSOR-cafe, Pieter Calandweg 1, TU-wijk, Delft 

Toegang gratis 

P R O G R A M MA 

18.30 uur Zaal open; koffie of thee (gratis). 

19.00 uur Jaarvergadering van de Genealogische Vereniging. 

19.45 uur Korte pauze; tekenen presentielijst. 

20.00 uur Opening openbaar gedeelte. 

20.05 uur Lezing. 
Onderwerp en spreker worden bekend gemaakt op de websi te van de Ge
nealogische Vereniging:www.prometheus-delf t .org (onder de 'Agenda') . 

21.00 uur Pauze waarin koffie en andere drankjes kunnen worden 
gedronken (voor eigen rekening) en de stand van de Vereniging kan wor
den bekeken. 

21.30 uur Eventueel vervolg van de lezing en discussie. 

22.00 uur Sluiting. 
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Enkele moeilijke woorden uit de généalogie 
uitgelegd (deel II) 
JW. Koten 

Genealogie 
In de généalogie (familiekunde) zijn enkele 
standaarduitdrukkingen die voor beginners 
in deze tak van sport vragen oproepen. Op 
verzoek van diverse lezers zullen we in dit 
en de volgende nummers van dit tijdschrift 
de achtergronden van enkele genealogische 
begrippen wat verder uitdiepen. In dit num-
mer zullen we het woord généalogie nader 
verklaren. Dit woord is verwarrend omdat 
het in de "généalogie" twee betekenissen 
heeft. 

Betekenis 1 (brede betekenis) 
De eerste brede betekenis van généalogie is 
de officièle aanduiding van de wetenschap 
die zieh in eerste instantie met familiege-
schiedenis of afstammingskunde bezig 
houdt. Men probeert daarmee het relatienet-
werk in kaart te brengen dat door partner-
schap en kinderen in de loop der jaren is 
gegroeid. Vroeger sprak men wel van sib-
benkunde, maar dat woord is na de bezet-
t ing vanwege naziebijtonen in het verdom-
hoekje geraakt, ofschoon het woord in het 
Engels : sibling nog veel wordt gebruikt. 
Vooral in de klinische généalogie gebruikt 
men het woord sibling veelvuldig. Het is 
neutraal en duidt op een afstammeling of 
nakomel ing van een probandus (letterlijk 
proefpersoon, de willekeurige persoon die 
als ui tgangspunt is gekozen voor het erfe-
li jkheidsonderzoek) mee aan te geven 1 . 

Het woord généalogie bestaat uit 2 delen 
namelijk "logie" en "genea". 

logie is een bekend achtervoegsel en 
betekent dan meestal wetenschap of 
"kennis van" (denk maar aan woorden 
als psychologie: wetenschap van de 
geestesvermogens, pathologie: weten
schap van de ziekten, théologie: weten
schap over het godsbegrip, biologie: 
wetenschap van het leven e.d.) 
genea is afgeleid van genus (geslacht, 
ook wel bedoeld als familie) en komt 
ook in woorden voor als generatie, ge-
nitaal (geslachtsorgaan), genereus (edel 
van geslacht), generator (een machine 
die stroom voortbrengt) maar ook in 
technische woorden als "gen" (drager 
van de erfelijke eigenschap) , genetica 
(erfelijkheidsleer), genese (oorsprong, 
denk aan het bijbelboek genesis) . 

Het woord généalogie betekent in deze zin 
dus "familiewetenschap," of "kennis van 
het familiegeslacht". 

Betekenis 2 (de nauwe betekenis) 
Genealogie heeft in de généalogie (naast de 
betekenis in de genealogische wetenschap 
dus) nog een tweede betekenis nameli jk de 
kennis van de afstammelingen. De genealo-
gen (dus mensen die aan s tamboom onder-
zoek doen) gebruiken het begrip généalogie 
bij voorkeur om daarmee een afstammings-
reeks van naamdragers aan te geven. In het 
Neder lands spreken we wel van geslachts-
lijst. In het Dui ts spreekt m e n van Nachfah
ren. Het opstellen van een généalogie = af-
stammelingenlijst is bij genealogen het 
meest gewilde onderzoek, omdat het de 
oorsprong van de familie(-naam) betreft. 
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Het opzetten van een généalogie 
Bij het opzetten van een généalogie gaat 
men in het a lgemeen uit van de oudste 
s tamvader van de betreffende familie. De 
naam van deze oudste s tamvader (in dit ge-
val dus de probandus of doelpersoon) wordt 
aan het hoofd van een lijst-uitdraai gezet. 
Daaronder plaatst men al de afstammelin-
gen van deze probandus met dezelfde naam 
i a v o l g o r d e van de afstammingsreeks. Dus 

I Stamvader, 
II zonen dochters-naamdrager, 
III kleinzonen kleindochters-naamdrager 
IV achterkleinzonen achterkleindochters-

naamdrager. 
V enz. 

Omda t zonen hier het belangrijkste zijn 
spreekt men liever niet van opvolgende gé
n é r a l e s , maar een opvolgende reeks van 
zonen, in het ja rgon heet dat Filiatie (filius 
= zoon) 2 . De dochters die naamdrager zijn, 
worden eveneens in een généalogie opge-
nomen. Trouwt deze (klein)dochter en 
krijgt zij kinderen, dan worden deze kinde-
ren (met de naam van haar man) dus niet 
meer verder in een généalogie doorgezet. 
Deze nakomelingen zijn immers geen 
naamdragers meer. O p dit punt verschilt de 
généalogie dus van de parenteel dat we in 
een volgend nummer zullen bespreken. 

Het kan zijn dat in een plaats diverse naam
dragers zijn die vermoedeli jk verwant zijn 
maar waarvan men niet de gemeenschappe-
lijke s tamvader kan vinden en die men toch 
dan in een gemeenschappel i jke généalogie 
wil presenteren. O m dit probleem te over-
komen word t dan een dummypersoon aan-
gehouden die men een vermoedde stamva
der noemt, daaronder kan men dan de ver-
schil lende familietakken aanhangen. 

Nummering 
Er zijn diverse manieren om de opvolgende 
filiatie te nummeren. 
Geen enkele daarvan is duidelijk en bevre-
digend. 

De meest gangbare nummering in feeder-
land 
In de Nederlandse genealogieen geeft men 
de oervader het Romeinse cijfer I, de zonen 
II, de kleinzonen III, de achterkleinzonen 
IV enz. tot de jongs te generatie. De indivi-
duele vruchtbare zonen met nageslacht krij-
gen binnen hun filiatie een kleine letter in 
volgorde van de leeftijd dus IIa, IIb, IIc 
enz. 
De vruchtbare zonen van de zonen n u m m e 
ren l i la , I ü b , IIIc I l ld enz. Deze n u m m e -
ringeonventie a, b , c, d enz geldt voor de 
hele derde filiatie, waarbij eerst de zonen 
van IIA worden vermeld in volgorde van de 
leeftijd. Heeft zoon IIa vier vruchtbare zo
nen dan krijgen deze de nummers l i la , I l lb , 
IIIc, I l ld. Daarna komen de vruchtbare zo
nen van IIb aan de beurt eveneens in volg
orde van de leeftijd, heeft deze zoon IIb 
twee vruchtbare zonen dan krijgen deze de 
nummers Il le, en Ulf. De nummer ing loopt 
dan weer verder bij de zonen van IIc. .Zijn 
er te weinig letters voor afstammelingen in 
een filiatie dat nummert men na IIIz... I l laa, 
IHab, Il lac enz 

Voor de verdere uitwerking zie verder bij 
"presentatie van een genealogie" 

Er zijn nog andere nummersys temen die we 
volledigheidshalve hier noemen en die bij 
sommige genealogische software wel wordt 
toegepast. Vooral bij buitenlandse genealo
gische software moet men op een van deze 
Varianten bedacht zijn. 
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Henry-systeem 
Het bekendste systeem is dat van Reginald 
Buchanon Henry die in 1935 deze classifi-
catie het eerste gebruikte bij een publicatie 
van de nakomelingen van Amerikaanse Pre
sidenten. 
De probandus (dus de "oervader") wordt 
met 1 aangeduid, de volgende generatie 
krijgt in volgorde van de kinderleeftijd 11, 
12, 13, 14, enz. bij het t iende kind wordt dit 
IX , bij het elfde kind 1A, het twaalfde IB . 
Deze Iaatste letters worden als kapitalen 
geschreven. Is deze probandus voor een 
tweede, derde enz. getrouwd dan introdu-
ceert men een kleine letter (onderkast) . 
Dus het derde kind uit het tweede huwelijk 
van het tweede kind krijgt het nummer 
12b3. 

Saragossa-systeem 
Het Saragossa systeem volgt het Henry sys
teem vrijwel geheel. Meestal wordt dit sys
teem niet met een eigen naam benoemd. 
Het verschil met de nummering volgens 
Henry is dat men tussen de cijfers puntjes 
toevoegt . Daarom hoeft men geen hoofdlet-
ters meer te gebruiken bij het t iende en vol
gende kind. 
Dus de kinderen worden nu 1.1, 1.2; 
1.3...1.10; 1.11. 

Abovil le-systeem 
Abovil le is een moderne Franse genealoog 
die uit een bekend adellijk geslacht stamt. 
Hij volgt eigenlijk grotendeels het systeem 
van Saragossa. Hij duidt iedere volgende 
generatie aan met een Hoofdletter. dus kin
deren krijgen B , kleinkinderen C, achter-
kleinkinderen D. Bovendien scheidt hij de 
opvolgende generatie met een punt. 
Dus de Probandus wordt A l , de kinderen 
van deze probandus B l . l ; B1.2, B1.3 enz., 
De kleinkinderen van B1.3 worden nu 

Cl .3 .1 C1 .3 .2C1 .3 .4 enz. 
De kinderen van C l . 3 . 4 worden D 1.3.4.1, 
D l ,3 .4 .2 ; Dl ,3 .4 .3 enz. 

Het Systeem van Villiers en P a m a 
Cris de Villiers en Cor de Pama waren 
Zuid-afrikaanse genealogen. Chris was een 
afstammeling van een bekend Hugenoten-
geslacht. Zij gebruikten deze nummer ing 
rond 1890 bij de ui twerking van Zuid-
Afrikaanse boerengeslachten. 

Dit systeem wijkt nogal af van dat van 
Henry. 
De Villiers en Pama benoemen de stamva
der a, en de verdere generaties b, c, d enz. 
de kinderen van a zijn dan b l , b2, b 3 , b4 
enz. 
De kleinkinderen uit het huweli jk van b2 
zijn b 2 , c l ; b2.c2; b2.c3 enz.. 

De (achterklein)kinderen van b2.c2 zijn dan 
b2 .c2 .d l ; b2.c2.d2; b2.c2.d3 enz 

Bij de toekenning van deze alfanumerieke 
code wordt dus nooit de ' let ter a' van de 
probandus genoemd, hetgeen logisch zou 
zijn. 

Het famil iewapen 
In veel genealogieën hoort bij de familie-
naam een wapenschild dat aan alle naam-
dragers wordt doorgegeven. Een familiewa
pen stamt uit de tijd dat het gebruik van fa-
milienamen nog niet zo gangbaar was en 
men toch behoefte had om een familie te 
identificeren. Het wapenschi ld kwam voor-
al in de elfde eeuw hier in opkomst toen de 
ridders met harnassen en he lmen elkaar in 
de wapenstrijd of op het toernooiveld be-
streden. Omdat bij de krijg ( toernooi) het 
belangrijk was wie wie was , gebruikte men 
meestal eenvoudige patronen met feile 
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kleuren om elkaar te herkennen . Het is niet 
anders dan de fel gekleurde uitmonstering 
van de moderne voetbalelftallen bij wed-
strijden. De man die de schilden van ge
kleurde patronen voorzag noemde men 
schilder. Aanvankeli jk was het voeren van 
een wapen voorbehouden aan de ridders, 
later gingen ambachtsl ieden, kooplieden, 
bestuurders ook deze wapens gebruiken. De 
technische naam voor wapenkunde is He-
raldiek (Frans: Héraldique). Het is verwant 
aan het woord héraut, de persoon die de 
wapenschi lden kende en dus bij het begin 
van het toernooi de namen van de strijden-
de partijen kon aankondigen. Vaak blies hij 
daarbij op een hoorn om het begin van de 
tweestrijd aan te kondigen. Een ander 
woord voor wapen is blazoen, dat waar-
schijnlijk met het blazen van de hoorn bij 
de tournooien samenhangt . 

Het begrip nakomeling en descendentie 
Een généalogie is een reeks van nakomelin-
gen. Het technische woord voor nakome
ling is descendent (letterlijk afdalende). 
Vandaar dat men een généalogie ook wel 
een descendentie tafel (tafel wordt hier be-
doeld als tabel , overzicht e.d.) noemt. In het 
frans heet een généalogie tableau de des
cendent. In het Engels heet dit descenden-
cy als men het over de nakomelingen heeft. 

Naamgeving van kinderen gewijzigd, gevol-
gen voor de verwerking in een généalogie 
De laatste ja ren geeft het opstellen van een 
généalogie problemen. Dat komt omdat de 
Wet op de naamgeving is veranderd. Het 
ouderpaar heeft nu ook de mogelijk niet de 
naam van de vader maar die van de moeder 
te voeren. Hun kinderen krijgen dus niet de 
naam van haar man maar de familienaam 
van de v rouw (haar ouders) . In bijna 9 9 % is 
dit de naam van de vader van de vrouw. In 

vroegere tijden gebeurde dat ook wel eens. 
Was een kind buitenechtelijk verwekt en de 
naam van de biologische vader niet bekend, 
dan kreeg zo'n kind de naam van de moeder 
(dus de familienaam van moeders vader) . 
De mogelijkheid om kinderen-naamdragers 
van naamdragers-dochters in .een genealo-
giën op te nemen is nog niet geheel uitge-
kristalliseerd. Men neigt er toe om de af-
stammelingen van dochters met dezelfde 
familienaam als haar vader, zoals gebruike-
lijk binnen de généalogie te verwerken, als 
waren zij nakomelingen van naamdragers-
zonen. In het jargon noemt men dit type gé
néalogie ook wel een naamgenealogie . 
Daarbij worden pleegkinderen (niet bloed-
verwanten) die tijdens het huwelijk zijn ge-
adopteerd en de familienaam van de vader 
dragen tegenwoordig ook in een naamge
nealogie opgenomen. Kenmerk van een 
naamgenealogie is dus dat men het principe 
van de bloedverwantschap loslaat evenals 
het principe van uitsluitend de nakomelin
gen van de wettige mannen in de mannel i j -
ke lijn van een probandus. (zie verder het 
voortreffelijk artikel van Frans Manche in 
dit tijdschrift, zie literatuur). 

De presentatie van een (patrilineaire) gé
néalogie 
De généalogie kan men op twee manieren 
computermatig presenteren. 
Gewoonli jk begint men met de oudste 
stamouder. Daarna heeft men de keus, de 
gegevens te ordenen per filiatie (generatie) 
(zie a), of per tak, dus voor iedere familie-
tak apart (zie b). 

ad a. de uitwerking per generatie 
Bij de presentatie van een généalogie per 
filiatie, gaat zoals boven werd aangeven 
I probandus 
II zonen en naamdragende dochter 
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III kleinzonen en naamdragende klein-
dochters enz. 

Deze nummer ing is redelijk ingewikkeld 
(zie ook boven) . 
In de tweede generatie worden alle kinde-
ren-naamdragers (dus zonen en dochters) in 
volgorde van leeftijd gepresenteerd. Deze 
kinderen worden standaard genummerd 1, 
2, 3 , 4,. . . Dus 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Is de betrok-
kene voorvader hertrouwt dan wordt de 
tweede vrouw weliswaar genoemd maar 
wordt daarna de nummering van zijn kinde
ren gewoon voortgezet. Stel dat hij bij de 
eerste v rouw 4 kinderen had, dan wordt de 
nummer ing van het kind bij de tweede echt-
genote doorgezet dus 1,5, 1,6, 1,7 enz. Merk 
op dat bij iedere generatie naast de zonen 
ook de dochters-naamdragers worden opge-
nomen, maar niet hun kinderen. Stel dat 
van deze 7 kinderen van vorige voorbeeld 
uitsluitend 1, 4, en 6 zonen zijn, maar uit-
sluitend de zonen 1 en 6 nakomelingen krij-
gen dan krijgen uitsluitend deze vruchtbare 
zonen 1 en 6 een extra nummer dat naar de 
volgende filiatie verwijst namelijk IIa en 
IIb. Achter de vernoeming van de betreffen
de voornamen zet men meestal (volgt ...) 
om naar de volgende filiatie te verwijzen. 

Bij de nakomelingen van de 3de generatie 
ontbreken de nakomeling van de dochters 
omdat deze geen naamdragers meer zijn. 
Kortom men zet alleen de nakomelingen 
voort van de zonen die kinderen krijgen. De 
zonen die geen kinderen krijgen, hoeven 
geen extra nummer. 

H o e gaat men nu verder? 
Allereerst presenteert men de kinderen van 
zoon IIa (de kleinkinderen van de proban
dus) en nummert deze l i a i , IIa2, IIa3, 
IIa4... 

O p dezelfde manier nummer t men de kin
deren van zoon IIb met IIb 1, IIb2, I Ib3, 
enz. 
Stel dat van de kinderen van IIa nr 1 en 3 
vruchtbare zonen zijn dan krijgen deze de 
extra nummers l i la en I l lb , en stel vervol-
gens dat de bij de kinderen van zoon IIb nr 
4 een zoon is die kinderen krijgt, dan krijgt 
deze klein zoon het nummer IIIc. 

In de de nu volgende Hide filiatie (gene
ratie) gaat men op dezelfde manier door. De 
kinderen van kleinzoon IIIA, krijgen de 
nummers I l l a l , IIIa2 enz. De kinderen van 
kleinzoon I l lb , krijgen de nummers I l l b l , 
IIIb2 enz De vruchtbare zinen van l i l a , I l lb , 
IIIc enz krijgen wederom in de volgorde 
van de vertakking en de leeftijd de num
mers IVA, IVB, IVC enz. 

Ad b de uitwerking per tak (stam) 
Bij de ui twerking per tak heeft men het ge
neratie principe losgelaten maar werkt men 
eerst de familietak van de oudste vruchtba
re zoon verder ui., Vervolgens komen taks 
gewijs diens zonen enz. tot de jongs te gene
ratie, Daarna komt de tweede vruchtbare 
zoon die men vervolgens vol ledig uitwerkt , 
waarna vruchtbare zoon 3 enz. volgt. H o e -
wel deze opzet volledig anders lijkt volgt 
men voor de nummer ing van de personen 
toch het schema wat onder a is beschreven. 
(dus zoals bij de presentatie volgens gene
ratie). 

De presentatie (ad a) volgens generatie en 
(ad b) volgens tak hebben ieder zijn voor-
en nadelen. De afbeelding per generatie is 
prettig als men descenderende zoekt (dus 
van de oudste voorvader naar een jongere . 
De afbeelding per tak is handig als men as-
cenderend zoekt van j o n g dus naar oud. Wil 
men van een huidig kind snel de afstam-
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ming naar zijn voorvaderen vervolgen dan 
is de tak (of stam)-presentatie het prettigste. 

D e grafische presentatie van een généalo
gie 
Het aantal grafische ui tvoennogeli jkheden 
is met de huidige moderne software schier 
oneindig. De meeste genealogische pro-
gramma's bieden een groot aantal mogelijk-
heden, te veel om op te sommen. Er zijn 
echter twee hoofduitvoeringen die hier na
der dienen te worden toegelicht. 

Descenderende presentatie 
Bij de descenderende presentatie begint 
men met de afbeelding aan de top van het 
scherm, de navolgende filiaties volgen 
daarna in afdalende reeksen. Dit is de meest 
gebruikelijke vorm van afbeelding, vooral 
als men een ui tgewerkte généalogie fraai in 
een boekvorm wil presenteren. 

Ascenderende presentatie (stamboom) 
Hier zet men de s tamvader onder aan de 
pagina, de volgende generaties volgt daarna 
in een opsti jgende reeks. Men kan deze op-
stijgende reeks ook verwerken tot een 
boomfiguur waarbij de oudste voorvader de 
stam is, de zonen takken zijn en de vruch-
ten de dochters verbeeiden. Er ontstaat al-
dus een figuur die men wel s tamboom 
noemt. Je kunt dus eenvoudig stellen dat 
een s tamboom het omgekeerde van een gé
néalogie is. In het Duits spreekt men ook 
van S tammbaum maar ook wel , veel cor-
recter van een Nachfahrenbbaum. Vaak laat 
men zieh bij zo'n s tamboom inspireren tot 
prachtige afbeeldingen. Het zijn kunstpro-
dueten die een vaste hand en een goede 
smaak vergen. Pama, een bekend genea-
loog, omschreef een s tamboom ooit eens 
als een artistieke voorspelling van een gé
néalogie in de vorm van een boom. Daarbij 

is dus familienaam en familiewapen de bin
dende factor. Vaak zal men voor een mooie 
s tamboom een beroep doen op een kunste-
naar-genealoog-heraldicus. Maar voor min
der bedeelden kan de moderne software een 
helpende hand bieden. Er zijn utilities be-
schikbaar die dit kunnen fabriceren. Ik 
meen dat er enkele Amerikaanse genealogi
sche p r o g r a m m a i zijn die dit ook mogelijk 
maken. 

Nu is het ook mogelijk een kwartierstaat 
vertakt weer te geven en dat lijkt dus wat 
op een s tamboom. In de volksmond is deze 
vorm van presentatie van een kwartierstaat 
ten onrechte ook wel s tamboom genoemd. 
Het begrip s tamboom is dus verwarrend en 
wordt binnen de genealogische wereld in 
feite steeds minder gebruikt. 

Vrouwelijke (matrilinéaire) généalogie 
Op dezelfde wijze als men een mannelijke 
généalogie kan opzetten kan men ook een 
vrouwelijke généalogie ontwikkelen waar
bij vanuit een oervoormoeder, de dochters 
en hun nakomelingen worden uitgewerkt 
waarbij men ook de zonen kan opnemen. 
Deze zonen en de kinderloze dochters wor
den echter niet in volgende filiaties 
(generaties) vervolgd. De namen van een 
vrouwelijke généalogie veranderen dus per 
filiatie omdat haar kinderen gewoonli jk de 
naam van een van de vaders krijgen. 

Voor de vorm van genealogische presenta
tie bestond tot voor kort nauwelijks belang-
stelling. De laatste jaren heeft men vanwe-
ge biologische redenen voor deze presenta
tie vorm extra belangstell ing gekregen, 
vooral in de klinische généalogie. Alle per-
sonen in een matril inéaire généalogie heb-
ben namelijk het Mt -DNA gemeenschappe-
lijk. 
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Biologische betekenis van een généalogie, 
het Y-chromosoom en het M t - D N A 
Het verschijnsel généalogie heeft een biolo
gische connotatie. 

Mannelijke généalogie 
Alle mannen binnen een (mannelijke) géné
alogie hebben hetzelfde Y-chromosoom. 
Met het moderne DNA-onderzoek kan men 
dit Y-chromosoom onderzoeken. Alle af-
s tammelingen met een bepaalde naam die 
door een stamvader aan zijn nakomelingen 
werd gegeven, hebben dus hetzelfde Y-
chromosoom. Je kunt dus databanken op-
zetten waarin j e aan bepaalde namen de 
structuur van het Y-chromosoom kunt kop-
pelen. In de Verenigde Staten heb j e derge-
lijke databanken. Wanneer j e een D N A -
monster (bijvoorbeeld een schraapsel van j e 
wangsl i jmvlies) toestuurt, kun j e vragen of 
ze hetzelfde Y-chromosoom al in de data
bank hebben en welke naam daarbij hoort. 
Nie t lang geleden heeft een jongen op die 
manier zijn biologische vader (na een 
kunstmatige inseminatie) kunnen opsporen. 

Er is een probleem. Omdat men de laatste 
tijd er toe overhelt om dochter-naamdragers 
die de familienaam van haar vader op hun 
nageslacht (zonen) overdragen ook in een 
généalogie op te nemen is de rechtstreekse 
koppel ing Y-chromosoom en mannelijke 
naamdragers doorbroken. 

Waarom is de Studie van het Y-chromo
soom in de kliniek zo belangrijk. Heel wat 
erfelijke ziekten zijn immers geslachtsge-
bonden. De oorzaak is duidelijk. Vrouwen 
hebben een X-chromosoom, dat wil zeggen 
dat alle e igenschappen in beide Chromoso
men dubbel is aangelegd. Ontbreekt op een 
van deze Chromosomen deze eigenschap 
dan kan het gezonde chromosoom veelal 

deze functie overnemen. Maar mannen mis
sen in hun Y-chromosoom een extra stukje 
chromosoom. Zit in de enkelvoudige poot 
van het Y-chromosoom een fout, dan kan 
deze fout niet worden gecompenseerd, om
dat ju is t de man dit stukje mist. Heel wat 
erfelijke afwijkingen zoals kleurenblind-
heid, komen dan ook overwegend bij man
nen voor. 

Vrouwelijke généalogie 
Op soortgelijke wijze hebben alle personen 
(ook mannen) die in een vrouweli jke géné
alogie vermeldt staan een identiek Mt-
DNA. Voor de Studie van bepaalde ziekten 
is dit M t 4 - D N A belangrijk. Me t de toename 
van vrouwelijke genealogen krijgt dit as
pect ook bij de genealogen in het a lgemeen 
meer aandacht, terecht dacht ik gezien mijn 
eigen afstamming. 

Waarom is de Studie van het M t - D N A kli
nisch van belang. De erfelijke overdracht 
van dit deel van het D N A is minder stabiel 
dan dat van het kern-DNA. Vandaar dat het 
gevoeliger is voor fouten en de daaraan ge-
koppelde ziekten. 

Samenvatt ing 
Het uitwerken van een généalogie is de 
meest bedreven vorm van généalogie. Soms 
is het daarbij mogelijk een familiewapen 
aan deze généalogie te koppelen. Genealo
gie brengt familieleden bij elkaar. Soms be-
staan bij het speurwerk meerdere takken 
naamdragers naast elkaar. Het is dan moge 
lijk met DNA-onderzoek deze takken al 
dan niet aan elkaar te breien. In genealogi
sche literatuur ziet men hiervan spectaculai
re voorbeelden. Spectaculair is ook het ge-
val geweest , dat een reageerbuis-persoon 
met deze techniek zijn biologische vader 
kon opsporen. Het zal niet meer lang duren 
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dat men op basis van D N A onderzoek zijn 
biologische achternaam kan achterhalen. 

Literatuur. 
F.G.M. Manche (1999) Wat verstaat een 
genealoog onder généalogie. Oris Erfgoed 
7:135-41 

Noten: 
1, Wanneer je het risico van erfelijke ziekten 
wilt bestuderen, die in bepaalde families kunnen 
voorkomen, dan spreek je van klinische généa
logie. De klinisch genealoog bestudeert de fami-
lierelaties binnen een familie waar een bepaalde 
ziekte voorkomt. Hij probeert dan op basis van 
het aantal familieleden met deze ziekte het erfe
lijke patroon van overerving vast te stellen. Op 
basis daarvan kan hij dan een risicoanalyse op-
stellen. 

2. In een volgende nummer zullen we het over 
de moeder, dochter, kleindochter achterklein-
dochter enz. reeks hebben 
3. Geel (goud), Wit (zilver), Blauw (lazuur), 
Groen (sinopel), Rood (keel), Zwart (sabel) en 
later ook wel Purper. Het woord dat tussen de 
haakjes staat is de officiele heraldische betite-
ling van de kleur. De heraldische namen van 
deze kleuren verwijzen naar (oorsprong van de) 
grondstoffen die men bij de vervaardiging van 
de kleur gebruikte. (sinopel is de naam van een 
Griekse plaats, lazuur de naam van een blauwe 
steensoort, sabel, de kleur van sabelbont). 
4. Mitochondriaal DNA lig niet in de celkern 
maar in het cytoplasma (cellichaam) waar het 
vooral in de stofwisselingsorganellen van de eel 
is te vinden. Via de eicel wordt dit Mt-DNA aan 
het nageslacht medegedeeld. 

Raadsels rond Eduard Pronk 
Jaren en ja ren terug publiceerde ik een arti-
kel, dat tot titel kreeg 'Eduard Pronk, een 
A m s t e r d a m m e r die zakenman in de Lon-
dense city w e r d . Het betraf het verslag van 
een onderzoek waar ik - uiteraard me t tus-
senpozen - ruim twintig jaar m e e doende 
was geweest . In Engeland stond hij bekend 
als: Edward Itterson Pronk. Samen met ze-
kere Alfred Edward Davis richtte hij - den-
kelijk in 1883 - een onderneming op die 
'Pronk, Dav i s & Co. ' werd genoemd. 
Dit bedrijf richtte zieh vooral op de import 
van chemical ien voor het m a k e n van kleur-
stoffen. Duitsland had o p dat terrein een gro-
te voorsprong. In de Eerste Wereldoorlog 
w a s het voor Britse ondernemingen verbo-
den me t dat land handel te drijven. D e fir-
manten van Pronk, Davis & Go . lieten zieh 
overigens het behalen van fikse oorlogswin-
sten niet ontglippen, reden w a a r o m zij een 
vonnis aan hun broek kregen. Er werd nog 

heel wat meer wetenswaardigs over de on
derneming en grondlegger P r o n k v o o r a l , 
b o v e n w a t e r g e b r a c h t . 
Het was al spoedig duidelijk dat E d w a r d It
terson Pronk dezelfde was als Eduard Pronk 
geboren te Amste rdam op 5 jul i 1858 als ne-
gende kind van Jan Mat theus Pronk en Eli
zabeth Lindeman. Het kostte veel m e e r tijd 
o m de identiteit van zijn v r o u w vast te stel
len. Zij ging door het leven als Louise Bea
trice Itterson Pronk en aangenomen werd dat 
haar familienaam Itterson aan de zijne was 
gekoppeld, in Engeland e e n n ie t o n g e b r u i -
ke l i jke g a n g v a n z a k e n . 
Ondanks stug onderzoek bleek het lange tijd 
niet mogeli jk aan de wee t te k o m e n waar en 
wanneer Eduard Pronk en Louise Beatrice 
Itterson in het huwelijk waren getreden. Pas 
na een hele o m w e g te hebben bewande ld 
kon worden achterhaald, da t ze o p 20 augus-
tus 1891 in de St. Botolph's Church, Aldga-
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te, Londen zijn getrouwd. De bruidegom 
wordt aangeduid als Edward Itterson Pronk, 
een 32-jarige vrijgezel en koopman van be-
roep. Hij had dus al voor zijn huwelijk - o m 
totaal onbekende redenen - de familienaam 
Pronk uitgebreid met Itterson. De bruid 
bleek d e naam Trautner te dragen; ze was 
geboren in Londen op 14 januari 1873 en 
doch te r van Lou i s Trautner (de n a a m 
k o m t o o k voor als T r a n t n e r ) en M a r i a 
A b r a h a m s . 

Een en ander betekende het schrijven van 
een tweede artikel nl. 'Het mysterie Louise 
Beatrice Itterson Pronk ontsluierd ' 2 . Een ti-
tel die niet onterecht was , zij het dat in dit 
stuk reeds werd opgemerkt dat de toevoe-
ging van Itterson aan de n a a m een raadsel is 
"dat hopelijk in de toekomst nog eens kan 
worden opgelost". Gegevens die zeer on-
langs over Eduard Pronk werden verkregen 
waren een grote verrassing; wie weet dragen 
ze bij tot een goed inzicht in het ontstaan 
van deze dubbele naam. 
Het lijkt er tegenwoordig nogal eens op, dat 
informatie niet uit het archief komt, maar 
dat het gedigitaliseerd en wel op het internet 
te vinden is. Voor genealogen - zoals schrij-
ver dezes - die niet bij machte zijn de com
puter bij hun onderzoek te betrekken, is dat 
een te betreuren zaak. Gelukkig zijn in de 
familie- en vriendenkring soms personen, 
die wat in het gemis weten te voorzien. Een 
van mijn zwage r s 3 was zo vriendelijk 
'ancestor-searchresults' aan het internet te 
ontfutselen, hetgeen gegevens opleverde 
van omstreeks 2 5 0 dragers van de n a a m 
P r o n k . 

To t mijn niet geringe verbazing bleek toen 
dat in de Britse Volkstelling van 1881 een -

wellicht is het thans zelfs juis t te schrijven: 
die - Eduard/Edward Pronk voorkomt . Hij 
woonde in Middlesex, was in 1858 in N e -
derland geboren en zijn echtgenote Caroline 
Pronk 4 was twee jaar eerder nl. in 1856 in 
de Verenigde Staten geboren. Edward was 
hoofd van een gezin dat verder bes tand uit 
z o o n H e n r y C . P r o n k , g e b o r e n t e 
Hounslow, Middlesex, in 1876 en dochter 
Carrie E. Pronk, geboren te Tu rnham 
Green, eveneens in Middlesex, in 1880. Het 
betreft hier plaatsen in het westen van Groot 
Londen nabij het huidige Hea th row Airport. 
Het is niet meer dan een ve rmoeden - maar 
wel een erg sterk ve rmoeden - dat Edward 
en Eduard dezelfde persoon zijn. Hij zou 
dan vöör zijn huweli jk met Louise Beatrice 
van 1891 - hij werd toen aangeduid als vrij
gezel - getrouwd moeten zijn geweest me t 
zekere Caroline. Dit 'eerste huwelijk' dateert 
dan van plm. 1875 t o e n hij z e v e n t i e n e n 
zij n e g e n t i e n w a s . 

Computer-genealogen me t veel ervaring 
zijn nodig o m hier licht in de duisternis te 
brengen; wie pakt de uitdaging o p ? 

Noten 
1) Pronk-Stukken nr 9 (dec. 1977) 
2) idem nr 10 (dec. 1978) 
3 ) Veel dank aan Kees Visser te Heerjansdam. 
4 ) Naar Engels gebruik de familienaam van de 
vrouw 'vergeten'. 

Drs. S.E. Pronk Czn 
Generaal Spoor laan 199 
2283 G G Rijswijk 
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Boekennieuws 
H a n d m e r k e n v a n Wageningers 1586-1771 . 
Auteur Anton A. Zeven. Dit werkje, gebro-
cheerd en geniet, telt 25 pagina's A4 formaat. 
AI vroeg heeft de mens behoefte gevoeld om 
zijn eigendommen te merken: manden, zakken, 
kisten, gereedschappen enz. Omdat de meeste 
mensen niet konden schrijven maar wel een 
handmerk trekken/snijden, werd het handmerk 
ook gebruikt om als een handtekening docu-
menten te bekrachtigen. Bakkers bijv. moesten 
hun broden merken voor contrôle tegen wan-
prestatie wat vaak door middel van een hand
merk gebeurdeen ook op huizen werden ze aan
gebracht. Vandaar dat ze ook wel huismerken 
worden genoemd. In de archiefstukken, o.a. het 
Burgerboeck treft men ze aan. In dit boekwerkje 
zijn er zo'n 135, gezet door Wageningers, weer-
gegeven. De merken zijn nagetekend door me-
vr. Nineke Ch. Zeven-Hissink. Bij de tekening 
vindt men steeds de naam van degene, die het 
handmerk tekende en de bron. Nieuwe vondsten 
kunnen of in een supplément of op de website 
van Historische Vereniging Oud-Wageningen 
(www.oudwageningen.nl) geplaatst worden. 
Het werkje kan besteld worden door € 4,50 plus 
€ 2,00 verzendkosten over te maken op giro 
2946125 t.n.v. Historische vereniging Oud-
Wageningen te Wageningen onder vermelding 
van "Handmerken". 

Archiefwijzer . Handle id ing v o o r het gebruik 
van archieven in Neder land . 
Auteurs Yvinne Bos-Rops, Marijke Bruggeman, 
Eric Ketelaar. 
In ons land worden, zoals u als genealoog weet, 
bij de verschallende archiefdiensten honderden 
strekkende kilometers archieven bewaard. Om 
in deze massa iets te kunnen vinden, is het van 
belang te weten hoe dit archiefwezen is georga-
niseerd en welke informatie mogelijk gevonden 
zou worden. 
Deze archiefwijzer is in de eerste plaats ge-
schreven voor Studenten van HBO- en universi
taire opleidingen die in het kader van hun Studie 
te maken krijgen met archief onderzoek. Voor 

andere archiefonderzoekers, wetenschappers en 
ook genealogen is dit een zeer nuttig boek, dat 
gedegen informatie biedt die nodig is om effec-
tief in de archieven te werken. Het beschrijft 
hoe de moderne archiefdiensten zijn ontstaan en 
welke archieven zij beheren. Het gaat ook in op 
de rechten van de onderzoekers. Verder wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan de hulpmidde-
len voor archiefonderzoek, zoals de verschillen-
de (provinciale) gidsen om het materiaal op te 
sporen, inventarissen en andere toegangen. Bij-
zondere aandacht wordt er noch besteed aan de 
bronnen, die voor genealogen belangrijk zijn. 
Verder wordt stilgestaan bij zaken als oud-
handschrift, vroegere manieren van tijdsaandui-
ding en de voortschrijdende digitalisering. Bij 
het boek is een webpagina gemaakt met van 
belang zijnde webadressen. Gezien de auteurs 
kan men een gedegen archiefwijzer verwachten. 
Uitgever is Uitgeverij Coutinho te Bussum. Het 
ISBNnummer is 90-6263-474-4. De prijs is 
€23 . (HML) 

Struinen door Enkhuizen . Auteur Frits Ver-
sluijs. 
De auteur geeft op heldere wijze een compact 
overzicht over de historié van Enkhuizen. Als 
stadsgids heeft hij veel kennis verzameld over 
deze stad en dit samengebracht in een dossier 
van 260 blz. met 260 illustraties in zwart/wit. 
Het geheel is uitgevoerd op A4-formaat met een 
harde kaft en een füll color omslag. 
Na afloop van bijvoorbeeld een stadswandeling 
biedt dit boek de mogelijkheid om allerlei ge-
presenteerde feiten nog eens na te lezen en ken
nis te nemen van verdere achtergronden. Maar 
ook zonder stadswandeling zal de lezer er veel 
plezier aan beleven, omdat in kort bestek en 
zonder een halve bibliotheek te raadplegen toch 
de gehele geschiedenis van het fraaie Enkhuizen 
de revue passeert. 
Naast algemene informatie wordt veel aandacht 
besteed aan minder bekende détails. Verder be-
vat het boek vele nieuwe gezichtspunten en nog 
niet eerder gepubliceerd materiaal zoals: 
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- Gegevens over de opgraving van een pre-
historisch dorp ten Noorden van Enkhuizen; 
- Foto's van de oorspronkelijke inrichting van 
het Snouck van Loosenhuis aan De Dijk (1885); 
- Een körte toelichting op de verspreiding van 
de pest waarvan sinds kort bekend is, dat ratten 
en hun vlooien hierbij geen rol hebben ge-
speeld. 
Tot slot een kort overzicht van hoofdpunten uit 
de inhoud: 
- Het ontstaan van West Friesland. 
- Ontwikkeling van Enkhuizen (Algemeen, Ha
vens, Verdedigingswerken, Waterhuishouding). 
- Econotnische ontwikkelingen (Algemeen, 
Paalkistrecht, VOC, WIC, Gilden, Industrie, 
Vervoer, Nutsvoorzieningen). 
- Kerkelijke ontwikkelingen (Algemeen, rol van 
de Abdij van Egmond, Reformatie tot heden). 
- Historische personen uit Enkhuizen (Snouck -
Van Loosen; Mossel; van Linschoten; Waghe-
naer; Paludanus; Potter; Nieuwsgierig Aagje; 
Buyskes; Van Bleiswijk; Brandt; Maelson; 
Blauhulck; Semeyns). 

- Bouwkunde en Architectuur (Ontwikkeling 
van woningen; Bouw- en architectuurstijlen; 
Bouwkundige termen). 
- Achtergrondinformatie bij een groot aantal 
panden. 
- Gevelstenen. 
- Bijzondere panden en projecten (Stadhuis; 
Gomaruskerk; St. Pancraskerk; Waag; Drom-
medaris; Munt; Snouck van Loosenhuis; Euche-
riuskapel; Snouck van Loosen park; Patrimoni-
umwijk; Nieuwe Baan; Kaatje; Zuiderzeemuse-
um; Hofje van Glas; Almanak museum). 
- Enkhuizen in historisch perspectief. 
- Naamgeving van Straten en S t e g e n . 

- Monumentenlijst. 
- Literatuur en bronvermelingen. 

Bestelinformatie: De prijs Voor het boek be-
draagt € 23,95 indien u het afhaalt bij de auteur 
in Enkhuizen, Molenweg 83, tel. 0228-314120. 
Eventuele verzendkosten bedragen € 3,80. 
Het is in Enkhuizen tevens verkrijgbaar bij de 
boekhandels Smit, Peperback en Stumpel. 

Vraag: Mevr. N. Simoons bezit een kopie van een boedelinventaris uit de Leeuwarder boedelin-
ventarissen 1550-1790. Zij zoekt iemand die in staat is en bereid (tegen vergoeding) deze boedelin
ventaris voor haar te transcriberen. 
Het betreft nummer 615, signatuur: y 13; 19 d.d. 19-01-1601, inventarisant dr. Joannes 
Wilhelmus Velsius, beroep medicus en mathematicus. Eerste echtgenote: Aecht van 
Schoenhoven, tweede echtgenote IJmpck van Geel. 
De bladen (16 pag.) zijn door haar ingescand en kunnen per internet of per post toegezonden wor
den, (zie onderstaand voorbeeld) Haar e-mailadres is: T.Simoons@12move.nl 

A a n d i t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
M..J.H. Becks H.M. Lups. Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft D e | f t 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR W J - Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Nijmegen Viaardingen 
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Over mombers, binnenmoeders, regentessen 
en weesmeesters (4) 
De zorg voor onmondige ouderloze kinderen vanuit genealogisch perspectief 
JW. Koten 

Wanneer de pupillen het weeshuis verlieten 
(de leeftijd waarop dit gold verschilde 
plaatselijk nogal) en zij bewezen hadden 
dat zij zieh konden redden, kregen zij de 
beschikking over de goederen uit hun ou-
ders nalatenschap. Vaak kreeg het weeshuis 
tijdens het verblijf in het weeshuis de op-
brengsten uit de nalatenschap, soms ook 
had het het recht van vruchtgebruik. In late
re jaren was het niet ongewoon dat uit de 
ouderlijke boedel een heffing voor de uitzet 
en een pensionprijs voor ieder j aa r dat zij in 
het weeshuis verbleven, werd geclaimd. 

Beeindiging van de voogdij 
De officiele beeindiging van de voogdij 
vond plaats bij huwelijk, door handlichting 
(venia aetatis) en wanneer men de 25 jar ige 
leeftijd had bereikt. Vandaar dat de voog-
den tot 25 jar ige leeftijd een huwelijk kon
den stuiten. Vaak werden van de overdracht 
aan de volwassen wees-er f la te reen dechar-
gedocument en kwitanties opgesteld. Tij
dens de overdracht kreeg dan de ex-pupil 
de levering van alle bescheiden die op het 
vermögen betrekking hadden, inclusief con-
tanten, sierraden en andere objecten uit de 
nalatenschap. Onder deze overdracht vielen 
natuurlijk ook de documenten die betrek
king hadden op onroerende goederen. 

Genealogische aantekeningen 
Wanneer een kind met een nalatenschap 
verweesde, werd meestal dus door de wees
meesters een (manneli jke) voogd aange-
steld, bij voorkeur een bloedverwant , tenzij 
in het testament anders was bepaald. De 

voogden stelden een inventaris van de nala
tenschap op en noteerden het deel dat ieder 
van de voogdij kinderen reeds was toebe-
deeld. Daarnaast moesten zij jaarl i jks wat 
het beheer betreft door de schepenbank 
worden afgehoord. Dit alles werd nauwkeu-
rig vastgelegd. 

Men vindt dus in de voogdijregisters, de 
namen van de ouders, de namen van de 
(half)wezen, de namen van de voogden en 
op welke wijze zij bloedverwant waren met 
de wees . Wordt een wees volwassen (in een 
latere fase was dit 25 jaar) dan werd hem 
zijn erfdeel uitgekeerd. Aan de hand van dit 
gegeven kan men globaal dus de leeftijd 
vaststellen. Trouwde een meisje eerder dan 
ging de voogdij over haar nalatenschap 
over op haar echtgenoot. Voor de ontvangst 
van dit beheer zal de naam en leeftijd van 
de echtgenoot worden vastgelegd. 

Uit het voorgaande blijkt wel dat de archi-
valia aangaande de weeskamers een zeer 
belangrijke genealogische bron zijn, die 
zeer de moeite waard is om te bestuderen. 
Het is raadzaam dat men in de regionale 
archieven navraagt of weeshuizen bestan
den en of documentat ie nog beschikbaar is. 
Gelukkig zijn heel wat van deze weeska-
mergegevens reeds gei'nventariseerd, in 
vrijwel alle inventarissen die ik zag, waren 
uitvoerige lijsten van de weesmeesters , 
maar ook van het overige personeel. Daar
naast heeft men vaak ook een lijst van de 
pupillen met gegevens over de nalaten
schap, de boedelscheiding en de opvorde-

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 3, mei 2006, biz. 87 



ring van het erfdeel 
De meeste weeskamerarchieven vindt men 
bij de rijksarchieven en streekarchieven 
maar ook in de archieven van grote ge-
meenten. Vaak zijn de gegevens in diverse 
registers genoteerd. Ik noemde u reeds het 
register van seclusie. Verder zijn soms aan-
wezig het register van overledenen, het re
gister van het ouderlijke erfdeel en de di
verse akten van voogdij . 

Zeer wordt aanbevolen het proefschrift van 
mevr. Hempenius , die de weeskamer te 
Groningen uitvoerig heeft bestudeerd. Haar 
proefschrift kan als leerboek/handleiding 
dienen om ook de andere weeskamerarchi -
valia van elders te bestuderen. Ik heb diver
se van deze verslagen gezien. Niet alle zijn 
zo goed gedocumenteerd als het genoemde, 
maar de mees te zijn toch de moeite waard 
om er kennis van te nemen. 

Posit ie van wezen op het platteland 
De positie van de wezen op het platteland is 
moeili jker eenduidig te beschrijven. O p het 
Hol landse platteland waren relatief veel 
weeshuizen, maar in de overige provincies 
waren deze Schaars. Gewoonli jk kwamen 
kinderen bij familieleden terecht die de ver-
zorging en meestal ook de voogdij op zieh 
namen. Dat was zeker het geval wanneer de 
kinderen vermögend stierven en men het 
kapitaal in de familie wenste te houden. 
Was geen familie beschikbaar en waren de 
kinderen arm, dan vielen zij meestal onder 
de zorg van de plaatselijke diaconie. Deze 
plaatste de kinderen in pleeggezinnen, 
meestal op die plekken waar men er het 
minste geld voor vroeg. 

De bepaling van de voogdij was traditiege-
t rouw in de handen van schout en schepe-
nen gelegd. In veel schepenbankverslagen 

vindt men dan ook opmerkingen over voog-
dijschap. U vindt de momberzaken vaak 
onder het hoofdje vrijwillige justifie. Vaak 
traden mombers van minderjarigen ook op 
als ver tegenwoordiger in rechtzaken die bij 
de schepenbank aanhangig werden ge-
maakt . Zo'n momberschap zegt vaak iets 
over familierelaties en kan in moeilijke za-
ken soms genealogisch goud zijn. Versla-
gen van schepenbanken zijn in deze geval-
len zeker de moei te waard om bij het on-
derzoek te betrekken. 

Samengevat kan men dus stellen dat de re
gel ing van de voogdij vaak onderhands 
werd geregeld maar f o r m e d niet altijd werd 
vastgelegd. De zorg voor minderjarige kin
deren werd vaak onderl ing door de familie 
bekokstoofd. Voogdijgegevens, voor zo ver 
beschikbaar, zult u moeten zoeken in oud -
rechterlijke of schepenbankarchieven van 
schepenbank of het schoutsgerecht. In grote 
plaatsen had men vaak een Wees- of Mom-
berkamer die namens de schepenbank toe-
zicht hield op het beheer van het vermögen 
van de (half)wezen. Bij kleinere dorpen 
werden de weeszaken door de schepenbank 
zelf afgehandeld. Dit betreff echter uitslui-
tend zaken over het goederenbeheer en 
slechts zelden is er een register van wezen-
zaken. Vaak zult u langdurig moeten zoe
ken in civiele dingboeken, schepenakten en 
resolutieboeken met name wat betreff trans
p o r t e r testamenten of boedelrekeningen. In 
sommige plaatsen heeft men de schepenar-
chieven gei'ndexeerd op achternamen, men 
heeft dan geluk. 

De Franse période en de volgende 100 
jaar 
Voor de verzorging van ouderloze kinderen 
heeft de Franse période om vele redenen 
een geweidige omslag gebracht. Allereerst 
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moesten de deftige regenten, die voor een 
deel het beleid van het weeshuis of de 
weeskamer bepaalden, plaats maken voor 
het nieuwe revolutionaire elan, waarbij 
vaak op niet zo zachtzinnige wijze patriot-
ten de stoelen van de regenten innamen. 
Een tweede belangrijke zaak was , dat het 
poorterschap verdween en dus alle inwo-
ners van een plaats, inclusief de nakomelin-
gen, eenzelfde positie hadden. De burger-
weeshuizen die hun aanwas vooral vanuit 
de burgerklasse van de poorters kregen 
moesten nu ook andere kinderen toelaten, 
zelfs van niet calvinistische huize zoals j o 
den en roomsen. Toch ging dit niet overal 
even van harte want de regenten probeer
den op allerlei spitsvondige manieren te 
voorkomen dat "te veel gespuis" in de vroe-
gere burgerweeshuizen werd opgenomen. 
Een derde verandering was dat weeshuizen 
met de christelijk signatuur staatsweeshui-
zen werden, die door de overheid werden 
gesubsidieerd. Daardoor kreeg de overheid 
tevens invloed op het bestuur. 

Mede door de Franse bezett ing verviel het 
land steeds verder in de armoede. De situa-
tie in Steden als Delft, Den Haag en Leiden 
was nagenoeg catastrofaal. N a 1810, toen 
we een Franse provincie werden, kwamen 
de weeshuizen onder strikte overheidscon-
trole. Ogenschijnlijk werden allerlei bevor-
derlijke maatregelen opgelegd, maar deze 
"extra zorg" had een nare bijbedoeling. Na
poleon zag in de wezen die toch geen fami
liebanden hadden ideale toekomst ige mili-
tairen waaraan het Franse leger door de niet 
aflatende krijgshandelingen zo'n grote be-
hoefte had. De weeshuizen kregen dan ook 
een niet aflatende stroom van instructies 
om de gezondheid van de wezen te bevor
deren. Ondanks al deze op zieh goede 
maatregelen waren de meeste weeshuizen 

zo ve rannd dat de meeste van deze maatre
gelen geen effect hadden. 

Periode koning Wil lem I: een donkere 
tijd in de wezenzorg 
Toen Willem I het koningschap abdieeerde 
(1840) was Neder land nagenoeg bankroet. 
Vooral in de période 1820 - 1850 is door 
een combinat ie van een groot aantal ungün
stige factoren een zwarte bladzijde in de 
Neder landse geschiedenis . Neder land erfde 
uit de Franse tijd een ui tgeplunderde écono
mie, een siechte a lgemene gezondheidstoe-
stand, een verwoestend alcoholisme, een 
traag opkomende industrialisatie, grote mi-
gratiestromen van platteland naar stad, be-
smettelijke ziekten en een mannentekort . 
Vooral veel bekwame mannen waren in de 
oorlogen gesneuveld. Ook de Engelse oor-
logslasten ons na Water loo opgelegd, waren 
nauwelijks te dragen en bedroegen 50 mil-
joen pond. Veel overzeese gebieden zoals 
de Kaapkolonie vielen in Engelse handen. 
Er waren dus alom plunderaars van ons ver-
armde land. 

Geen terugkeer naar oude republikeinse 
stelsel maar voortzett ing van het Franse 
bewind 
De oude regentenklasse hoopte dat koning 
Willem I de oude toestand enigermate zou 
doen herstellen. Maar de machtverhouding 
die tijdens de Franse période was ingezet 
werd niet meer teruggedraaid. Sterker nog 
de n ieuwe Franse regelingen kwamen tege-
moet aan de autoeratische opzet van het be
stuur van Willem I. Willem I "profiteerde in 
niet geringe mate van de bestuurshervor-
mingen tijdens de Franse pér iode" . Deze 
pasten volledig bij zijn autoeratisch karak-
ter. Aangezien Neder land na de Franse be
zetting nagenoeg bankroet was , en de be-
staande voorzieningen voor wezen nauwe-

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 3, mei 2006, blz. 89 



lijks voldeden, werd door de koning het pri-
vé-initiatief gest imuleerd. Er ontstonden 
enkele verenigingen met grote sociale be-
wogenheid die het siechte lot van de vele 
wezen trachtte te verbeteren. Bekend zijn 
de namen Heldering (o.a. bekend van de 
Heldering-stichting te Zet ten) , Suringar en 
Sage ten Broek die zieh voor een beter lot 
van de wezen inzetten. Koning Willem I 
was daarbij nogal geporteerd om wezen bij 
de Maatschappij van Weldadigheid te laten 
doorstromen, die stedelingen naar de wei-
nig bevolkte gebieden trachtte te migreren. 
Daarbij werd door Johannes van den Bosch 
een soort arbeidskolonie opgezet . Hij be-
oogde uitvoering te geven aan art. 274 c.p. 
(code penal = strafwet) betreffende depots 
de mendici té (= vestigingsplaatsen voor be-
delaars), een systeem waarmee in Frankrijk 
reeds enig succès was geboekt . Door mid-
del van interne kolonisatie trachtte men dus 
paupers uit Amsterdam naar de Drentse 
heidegebieden te verplaatsen, waardoor zij 
uit de armoede zouden geraken en tevens 
deze gebieden door ontginning en land-
bouw een economische impuls zouden ge
ven. De filantropische inspanning leverde 
de bekende koloniale plaatsen op als Wil-
lemsoord, Frederiksoord en Wilhelriiina-
oord. Zelfs dreigde de overheid katholieke 
wezen naar Frederiksoord te sturen en de 
katholieke weeshuizen te dwingen hun 
fondsen in het diaconiehuis te störten waar-
over de koning meer zeggingsmacht had. 

Wie is verantwoordel i jk voor de wezen
zorg 
De wet van 1824 bepaalde dat B & W de 
eerste verantwoordeli jk had ten aanzien van 
de weeshuizen zodat ze van gemeentewege 
ondersteuning konden krijgen. Maar de ge-
meenten waren arm en veel van deze maat
regelen waren van papier. De enkele wees

huizen die nog over voldoende eigen finan-
cien beschikten (bijvoorbeeld het Utrechtse 
Burgerweeshuis) konden het eigen beleid 
bepalen. Dat was zeer selectief waarbij 
voornameli jk kinderen uit de burgerklasse 
werden toegelaten. Van de toestand van de 
weeshuizen uit deze periode is helaas wei-
nig bekend. Het is voor de genealoog een 
moeili jke periode voor onderzoek, omdat 
nogal wat materiaal is verloren gegaan en 
weinig werd gedocumenteerd. De meeste 
wezen verkeerden in zeer armoedige om-
standigheden omdat Neder land in een diepe 
financiele crises was gedompeld. Tekenend 
was een publicatie: lets over het Aalmoeze-
niers Weeshuis te Amsterdam en de beden-
kingen over de armoede. Een ander treurige 
zaak in deze hongerperiode was dat de ker-
ken en gemeenten voortdurend onderl ing 
conflicten hadden wie voor de kosten van 
de zorg moesten opdraaien. Men had nogal 
eens de neiging om de kinderen naar de di-
aconale en katholieke instellingen door te 
schuiven ook al kwamen deze kinderen niet 
uit gezinnen met deze overtuiging. Ook 
probeerden gemeenten de zorg op elkaar af 
te wentelen. List en bedrog werd bij dit af-
schuiven niet geschuwd. Het was t rouwens 
de mening van Willem I dat de staat primair 
geen zorg voor de armen had, maar dat dit 
een aangelegenheid van de kerken was . Al
leen in noodgeval len zou de overheid moe
ten bijspringen. Het werd dus in de ambte-
lijke wereld een sport elkaar de zwarte piet 
toe te schuiven. Allerlei uitvluchten werden 
door gemeentebesturen uitgedacht om te 
voorkomen dat een vondeling op kosten 
van de eigen gemeente kwam. 

Vanwaar dit ambteli jke gekibbel? Het is 
duideHjk dat door herhaalde wisseling van 
de wetgeving de bevoegdheid om een kind 
tot een stedelijke weesinrichting toe te laten 
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moeilijk was te verwezenli jken. Evenzo 
gold dit voor de rechtstreekse zorgplicht. 
De verantwoordeli jk werd afwisselend ge-
legd in de handen van de municipaliteit 
(1795-1797) Frans woord voor de gemeen-
te, de raad (1797-1802) , het gemeentebe-
stuur (1802-1808) de burgemeester (1808-
1811), de maire (Frans voor majoor, ook 
wel meier) (1811-1814), de burgemeester 
(1814-1824) en daarna bij burgemeester en 
wethouders . Dit is geen goede basis voor 
een consistent beleid. Dit maakt ook voor 
de genealoog het speurwerk niet gemakke-
lijker. 

Het paupérisme 
Het beleid van Koning I was in sommige 
opzichten zeer ongelukkig. Hij was hals
starrig en luisterde siecht naar de raad van 
anderen. Door zijn koppige natuur duurde 
de oorlog met België treurig lang. Grote 
hoeveelheden Soldaten moesten onder de 
wapens worden gehouden waardoor het 
land nog verder verarmde. Het tijdvak 
1820-1850 noemt men wel de periode van 
grote armoede (de periode van paupéris
me) . Rond 1845-48 kwam er bovendien een 
aardappelmisoogst , hetgeen honger voor 
velen betekende. Velen vreesden een totale 
ineenstorting van de samenleving. In de 

omgevende landen woedden dan ook de 
vreselijkste burgeroorlogen. Ook in Am
sterdam dreigde een oproer die door behen-
dig politiek spei van Thorbecke nog net kon 
worden voorkomen. De Staatsschulden 
moesten met drast ische middelen worden 
gesaneerd wat de a rmoede nog verder deed 
toenemen. 

Noten 
1. Generaal Johannes van den Bosch zou later 
terugkeren naar Indië en bekend (of berucht) 
worden als grondlegger van het cultuurstelsel 
aldaar. In feite was dit een verkapte herendienst. 
2. Genoemd naar de koning, de koningin en de 
broer van de koning, 
3. Cornelis Vollenhoven, 1815. 
4. In heel wat archieven is deze weinig fraaie 
manier van verantwoordelijkheid van zieh af te 
schuiven gedocumenteerd. 
5. De toestand kan men vergelijken met die van 
een huidig ontwikkelingsland. Vooral in Neder
land was het aantal teringlijders schrikbarend 
hoog. Naar schatting was 25% van de bevolking 
in meer of minder ernstige mate aangetast. 
6. Dezelfde misoogst die ook Ierland teisterde, 
maar waar de gevolgen nog ernstiger waren en 
ongeveer 1 miljoen mensen van honger omkwa-
men. Wie in Ierland rondreist ziet op markt-
plaatsen meestal een gedenksteen die aan deze 
great famine herinnert. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Redact ie Piet Sanders 
Per n u m m e r rond 80 A 4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5693 CD Eindhoven. De abonne-
mentsprijs voor Nederland is € 28, buitenland € 37, via bank € 40, te betalen door storting of over

schrijving op gironr 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
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Den waren bloei en welvaert onzer Gemeente 
Remonstranten in Rot terdam, 1790 
Ton Hokken en M a p van der Waal 

In het archief van de Remonstrants Gere-
formeerde Gemeente te Rot terdam (Ge-
meentearchief Rot terdam) bevat inv. nr. 
127 een lijst met allerlei beroepsbeoefe-
naars, voorzien van een inleiding en een 
slotwoord. 
Het stuk is in 1790 opgesteld, een tijd waar-
in het economisch gezien moeilijk was . De 
Republiek was niet lang daarvoor in een 
oorlog verwikkeld geweest (de Vierde En
gelse Zeeorlog, 1780-1784) en al geruime 
tijd verdeeld doör hevige interne twisten. 

Transcriptie (zonder titel) 
Daer, in de tegenwoordige omstandigheden 
der tijden, en ook al reeds voor lang, de on-
dervinding heeft geleerd, dat de meeste in-
gezetenen, buiten onze Gemeente , naeuw-
keurig in acht nemen om, in het gebruiken 
van deze of gene konsten of ambagten, be-
sterende lieden, of in het halen en koopen 
van huishoudelijke behoeften, onze Lede-
maten meestal voorbij te gaen, is er niets 
redelijker dan dat ook onze Ledematen, ten 
minsten zo veel mogelijk is, ook hier om-
trent elkander begünstigen. 
Dit laetste echter, word zeer gebreklijk in 
acht genomen, en meer dan eens zijn mij 
desaengaende de [***]ste klachten voorge-
komen, doch 't geen ik ver t rouw dat bij 
weinigen met voordagt , en bij niemand met 
een kwaed opzet geschied, maer, bij de 
meesten, zo niet bij allen, veroorzaekt word 
uit hoofde dat hen niet genoeg bekend is, of 
dat zij niet genoeg opsporens, of ter eeni-
gen van zulk of zulk een beroep, ambagt of 
neering, in onze Gemeente gevonden wor

den of waer zij wonen, om deze reden is 
het, dat de ondergeteekende de moeite op 
zieh heeft genomen, om, ter bevordering 
van den waren bloei en welvaert onzer Ge
meente , eene zo veel hem mogelijk is ge
weest , naeuwkeurige lijst op te stellen van 
alle de konsten of ambagten oeffenende, 
benevens alle de winkeliers en neringdoen-
de lieden in onze Gemeente , met hunne na
men en waer zij woonen. 

Wanneer er agter de mans naem, de woor-
den de vrouw staet, dan beteekend dit, dat 
niet die man, maer die vrouw, lidmate van 
onze Gemeente is; en wanneer er vöör eene 
mans naem, de woorden de vrouw staet, 
zonder dat haer naem zelf staet uitgedrukt, 
dan geeft dit te kennen, dat niet die vrouw, 
maer die man lidmaat bij ons is; wanneer 
een en dezelfde naem, meer dan eens ge
vonden wordt, dan duit dit aan dat zulk een 
onderscheidene neeringen doet; en wanneer 
er agter het een of ander beroep, ambagt of 
neering het woord niemand staet, dan dient 
dit ten bewijze dat er daer van niemand in 
onze Gemeente gevonden word; en welk 
laetste, bij eenige ouders, mogelijk van 
dienst zal können zijn in het uitkiezen van 
het een of ander ambagt of beroep voor 
hunne kinderen, of in het oprigten van deze 
of gene winkel . 

Om echter zo veele uitgebreide lijsten daer 
van op te stellen, dat ik aen de meeste huis-
gezinnen van onze Gemeente , eene daer 
van zal kunnen ter hand stellen, dat is geen 
werk voor een mensch, dus ik, eenigen daer 
van hebbende in orde gebragt, deezen en 
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geenen daer in belang hebbende lieden en 
andere goede vrienden minzaem zal verzoe-
ken om ook daer van 2 â 3 afschriften te 
maken, en mij dezelve ter hand te stellen, 
ten einde ik dezelve met mijn opstel verge-
lijken, en door mijne onderteekening, der-
zelver overeenkomst daer m e d e bevestigen 
möge , en tot welke billijke medehulp , ik 
ook bij dezen elk weldenkenden op het 
vriendelijkst uitnoodige, en waer na, ik aen 
de meeste huisgezinnen van onze Gemeen
te, een afschrift daer van zal doen toeko-
men, in hoop en ver trouwen, dat elk, zo 
veel mogelijk is, van dergelijk een afschrift, 
tot bloei en welvaert van onze Gemeente , 
het naeuwkeurigste gebruik zal maken, met 
zo veel gevoeglijk kan geschieden, hunne 
mede leden met hunne gunst te vereeren, en 
waer door de ondergeteekende, niet alleen 
zijnen arbeid en moeite dubbel zal beloond 
rekenen, maer waer door hem ook de groot-
ste vriendschap zal geschieden, en waer toe 
hij elk weldenkend braaf Remonstrant , bij 
dezen op het vriendelijkst bidt en smeekt. 

Aardwerk winkels , zie Porcelein 
&c. 
Advocaten. 

Mr. Arend de Gaaij , buiten de Schied. 
Poort, op Maas-Zigt . 
Mr. Joost van Vollenhoven. op de Leuveha-
ven. 
Mr. Arnoldus de Guliker. in de Hout-thuin. 

Apothecars . 
Jacob Pille, bij de Krattebrug. 
Jan van Schoonen. in de Molenstraat . 

Azijnmakers. 
Cornells van Stolk. in de Lombartstraat . 

Balansenmakers . 
Maerten de Haes. in de Nieuwehavens teeg . 

Band winkels . Zie Linnen &c . 
Banketbakkers . 

Bernardus Vroombroek. in de Naeuwekerk-

straet. 
Braders. niemant. 
Branders . 

Johannes van Sluis. in de Baen. 
Johannes Burger, op de Scheepmakersha-
ven. 
Adrianus Maas, in de Goudse Wagenstraat . 

Beeldhouwers . 
Hendrik de Visser. de vrouw. op het Spui-
watertje. 

Beddenwinkels . 
Sara Westerbaan. op de Boeren Vismarkt . 

Behangers . niemant. 
Bezem makers . 

Leendert de Ruiter. in de Toe Rijstuin. 
Breuk meesters . 

Johannes van Deuren. in de Lombartstraet . 
Andreas de Haan, de vrouw. op het Wolfs-
hoek. 

Bidders , niemant. 
Binders , zie Boekverkoopers . 
Blikslagers 

Frans Helmis. op de Leuvehaven. 
Borstelmakers . 

Jan Bezoet . op het Steigers. 
Johannes Roubos . in de Hoofdsteeg. 
Jan Boon, in de Kleine Draaisteeg. 
Bastiaan Kruis. in de Keizerstraet. 
Hugo de Man. op den Visschersdijk. 

Boterboeren. 
Jan Jansz: Bogaert . op 's Gravenweg. 
Jan de Graaf. de vrouw. te Krälingen. 

Boutverkoopers . 
Martijntje van der Schilden, op de 
Hoogstraet . 

Boekverkoopers , Binders of Druk-
kers 

Jacob Burgvliet . op de Hoogstraet. 
Arij Vis . op den Vischersdijk. 
Cornells van den Driest, de vrouw. op de 
Noord Blaek. 
Jan Adam Hein, de vrouw. in de Nieuw-
straet. 
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Bloemisten. niemant . 
Blokmakers . niemant. 
Bontwerkers . niemant. 
Brood-Bakkers . 

Nicolaas van Heukelum. in de Molenstraet . 
Hendrik Flaas. in de Hoofdsteeg. 
Jan Lunenburg, in de Toe Rijstuin. 
Jan Hendrik Vetten. de vrouw. in de Hout-
tuin. 

Brouwers . 
Barend van Lokhorst. op de Hoogstraet . 
Cornelis van Stolk. in de Lombartstraet . 

Cargadoors . 
Jacob Wallop, in de Rijstuin Wijnstraet. 
Dionijs Burger, in de Boompjes . 
Pieter Dubbeldemuts van Dijk. in de Boom
pjes. 

Chitsen & Cattoen winkels . zie 
Linnen &c. 
Chirurgijns. 

Gerrit van Maaswinkel , in de West-
Wagenstraet . 
Johannes van Deuren. in de Lombartstraet . 
Gerrit de Leeuw. in de Hoofdsteeg. 
Jacob Verbrug. in ' t afloopen van de Lui-
zenmarkt . 

Comenie winkels . 
Pieter Nieuwkerk. op de Stinksloot. 
Apolonia Roos. in de Lange Baanstraet. 
Pieter Zoutman. op de Zij 1. 
Aeltje Liefste. v rouw van Leendert Gores, 
op de Rotte. 
Gerrit Zoutman. op den Goudsenweg . 

Compasmakers . niemand. 
Comptoirbehoeften. zie Boekver
koopers. 
Confituriers, zie Banketbakkers . 
Medicinaer Doctoren. 

Abraham Heemskerk. op de Delfse Vaert. 
Hermanus Bezoet. op de Groote Markt. 
Gerrit Beijerman. op de Leuvehaven. 
Martinus Pruis. op de Delfse Vaert. 

Drogisten. 

Christ iaan Flaas. op de Nieuwehaven. 
Adriaan van der Hoop, op de Wijnhaven. 

Erweten & Boonenwinkels . 
Arij Fatsoen. op de Kaasmarkt . 
Paulus van Lind, op de Wijnhaven. 

Fruit winkels . niemand. 
Garen & Band winkels . zie Linnen 
& c . 
Garentwijnders. 

Jan van Scherpenzeel . op de Botersloot. 
Govert Spanjaert. de vrouw. op de Delfse 
Vaert . 

Galanteriewinkels , niemand. 
Glaswinkels , niemand. 
Glazenmakers . 

Simon Beerewout . op de Wijnhaven. 
Dirk Huis . op den Visschersdijk. 
De wed. Korssendonk. op de Nieuwehaven. 
Jacobus Sureveld. in de Houttuin. 
Maarten Bessan. op de Zee Vismarkt . 
Bastiaan vander Linden, de vrouw. op de 
Meent . 

Geelgieters . niemand. 
Geweer makers . 

Jan Mal iman. aen de Mosseltrap. 
Goud & Zilversmits, Kasthouders. 

Adrianus Suureveld, op de Huibrug. 
Frans Bison, de vrouw, op de Botersloot. 

Goud & Zilversmits , werkbazen. 
Anthonij Homberg , op de Delfse Vaert. 
Willem van Aaken, op de Botersloot. 

Groent winkels . 
Emmetje de Graaf, in de Lombartstraet. 

Grutters. niemant. 
Hammenkoopers . niemant. 
Hoedenmakers . niemant. 
Horologiemakers . niemant. 
Houtkoopers . 

De Gebroeders van Stolk & Zoon. op de 
Schie. 
Cornelis van Vollenhoven Janszn. in de 
Boompjes . 
Pieter Vijgh. op den Hoogen Zeedijk. 
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Hout winkels . 
Joan Boom, op den Schotsendijk. 
Hendrik Roubosch. i n ' t Hang. 
Johannes Roubosch. in de Hoofdsteeg. 
Bastiaen Kruis. in de Keizerstraet. 
Hugo de Man. op den Visschersdijk. 
Leendert Dooreman. de vrouw. in de Voge-
lensang. 

Juweeliers . 
Hendrik Karstens, de vrouw. 
Anthonij van Salk. de vrouw. op de 
Hoogstraet. 

Kaarssenmakers . 
Maerten Bessan. op de Zee Vismarkt . 
Bastiaen vander Linden, de vrouw. op de 
Meent. 

Kaes winkels . 
Elias Goudfijn. in de Speksteeg. 

Kras & Schuurzand winkels . 
Beatrix de Vos. op het Franse Watertje. 
Cornells Breukelman. in de Torenstraet . 
Gerrit Zoutman. op de Goudse Weg. 
Alida en Maria Zoetentijd. in de Korte 
Baenstraet. 

Kleederenmakers . 
Arent Kuithaen. de vrouw. op het Franse 
Watertje. 
Gregorius Abresch. de vrouw. in de Hee-
renstraet. 
Fredrik Dekker. de vrouw. op de Kipstraet. 

Keurslijf makers , niemant. 
Kinderwinkels . 

M: Boon, vrouw van Nicolaes Spenders , op 
den Steiger. 
Jacoba de Boer, vrouw van Jacobus West-
hoek. in de Kalverstraet. 

Koek-Bakkers . niemant. 
Koffij & Thee winkels . 

Izaak Westerbaen. op de Hoogstraet . 
Jan Esbeek. op de Botersloot. 
Thomas van der Zanden. op de Gelderse 
Kaeij . 
Jacob Snoeij. in de Prinsestraet. 

Paulus van Lind, op de Wijnhaven. 
Wil lemina Huis, op de Leuvehaven. 
Maria Huis. op de Kleine Delfse Vaert. 
H: De Lang, de vrouw. op de Botersloot. 
Maria Bijleveld, wed. Langenberg, op de 
Rotte. 

Koks, niemant. 
Konst schilders. 

Dionijs van Nimeegen . op de Korte 
Hoogstraet . 
Gerrit van Nimeegen . op het Vaste Land. 
Robbert Muis. in de Open Rijstuin. 
Pieter Stoiker, op de Hoogstraet . 
P: v: Zanten. de vrouw. in de Lombart
straet. 

Koolen koopers . 
Pieter vander Hoeven. in de Hoofdsteeg. 

Koper slagers. niemant. 
Koussen winkels . 

Pieter vander Swem. op den Steiger. 
Knoopmakers . niemant. 
Knoop winkels . 

Jan Bezoet. op den Steiger. 
Kuipers. 

Adrianus van Waasdijk. op de Botersloot. 
Ignatius van Waasdijk. in de Heerenstraet. 
Pieter vander Put. de vrouw. in de Lombart
straet. 

Kurke snijders. niemant. 
Kruideniers . 

Izaak Westerbaan. op de Hoogstraet . 
Bernardus Vroombroek . in de N a e u w e 
Kerkstraet. 
Paulus van Lind, op de Wijnhaven. 
Jacob Snoeij. in de Prinsestraet. 

Kruiden winkels . 
Arij Fatsoen. op de Kaasmarkt . 

Laken Persers, niemant . 
Laken verwers. niemant. 
Laken winkels . 

Jacob Verveer. op de Hoogstraet. 
Huibert van Ek. op de Hoogstraet . 

Leder koopers . 
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Jacob Hendrik Herrewijn. de vrouw. op de 
Botersloot. 

Linnen, Chitsen, Cat toene, Garen & 
Band winkels . 
Jan van Scherpenzeel , . op de Botersloot. 
Anna van der Pals, op de Noord Blaek. 
Adriana vander Hoeven. in de Hoofdsteeg. 
Wil lemina Huis . op de Leuvehaven. 
P: van Zanten. de vrouw. in de Lombart 
straet. 
Jacobus Westhoek. in de Kalverstraet 
Gerrit Zoutman. op de Goudseweg. 

Linnen Naei winkels , of Naei vrou-
wen. 
De Naei Winkel in ons Weeshuis . 

Linnen Naeisters . 
Antje Korssendonk. op de Nieuwehaven . 
Cornelia van Gunsteren. op de Hoogstraet . 
Kaetje Grim, in de Toorenstraet . 
Hendrina de Wit. op 't Hofje van de Heer 
G: de Koker. 
Anna Elizabeth Hinken, op de Rotte. 
Jannetje de Vries. op de Botersloot. 
Anna van den Aak. op de Meent . 
Maria van Waasdijk. in de Heerenstraet . 
Anna Glas, in de Banketstraet . 
De Gezusters van Pesch, in de Magere Var-
kensteeg. 
Sietje van Mens , in de Lange Baenstraet. 

Lijsten makers, niemant. 
Logementhouders . niemant. 
Lood gieters. 

Alewijn Kruit. op de Nieuwe Haven. 
Willem Rietveld. in de Molenstraet . 
Laurens Rietveld. op de Leuvehaven. 
Hendrik Ter Maate, de vrouw. in de Keizer-
straet. 
Sander Molenaer. de vrouw. in de West 
Wagenstraet . 

Lood-Wit-makers . 
De Gebröeders van Stolk & Zoon. op de 
Schie. 
Maria Spies, wed.van der Kragt, op de 

Schie. 
De Gebröeders van Rijkevorsel. in de 
Boompjes . 

Makelaers . 
Cornells Maastrigt . op de Leuvehaven. 
Jacob Nozeman . op de Zuidblaek. 
Jacob Beijerman de Jonge. op de Haring-
vliet. 
Jan Havelaer. de vrouw. op de Scheepma-
kershaven. 
Jan Havelaer Junior, op het Vaste Land. 
Hendrik Brouwer. de vrouw. in den Oppert . 
Cornells Kool . de vrouw. op de Nieuweha
ven. 

Mandenmakers . niemant. 
Manufacturiers . 

Huibert van Lockhorst , op de Hoogstraet. 
Willem Landmeter , in den Oppert . 
Willem Tornenberg Nozeman & Comp, in 
de Gapersteeg. 
Willem vander Pot & Havelaer. op de 
Wijnhaven. 
Gerrit Costerman. de vrouw. in de Lombart 
straet. 

Matten winkels . 
Johannes Roubosch. in de Hoofdsteeg. 
Bastiaen Kruis. in de Keizerstraet. 
Joan Boom, op den Schotsendijk. 
Hendrik Roubosch. in 't Hang. 
Hugo de Man. op den Visschersdijk. 

Mandenmakers . niemant. 
Messenmakers . niemant. 
Metselaars . 

Reijer Regenboog. op de Haringvliet. 
Mart inus Esbeek. in de Open Rijstuin. 
Marinus van Waasdijk. op de Zuidblaek. 

Minerale Bronwateren. 
Johanna van Es, Wed. C o m m e r Burger. op 
de Wijnhaven. 

Mutsenmaeksters . f 

De Gezusters Schoon. in den Oppert. ' 1 
De Gezusters Spenders, op het Steiger. • ' 
De Gezusters van Pesch, in de Magere Var-
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ken Steeg. 
De Gezusters van der Mij . buiten de Schie-
damse Poort. 
Hendrikje Lunenburg, op het Steiger. 
Catharina Mareling, vrouw van H. de Man. 
op 't Steiger. 
Cornelia Elizabeth van Dort, in de Lom
bartstraet. 

Muziekmeesters . 
J: C: Centgraef. de vrouw. in de Bierstraet. 

Naeisters . Zie Linnen en Wolle 
Nae isters. 

Notarissen. 
Anthony Westerbaen. op de Hoogstraet. 
Jan Petrus van Ede van der Pals, in den Op
pert. 
Jacob Pieter Beijerman. op de Wijnhaven. 

Oesterkoopers . niemant. 
Operateurs , niemant. 
Orgelmakers , niemant. 
Pell iessenmaeksters . 

De Gezusters Spenders, op het Steiger. 
Maria van Maeswinkel , vrouw van F. van 
Doornen. in het Hang. 
Hil legonda Versteeg, wed. Zonneblom. in 
de St. Jacob Straet. 

Paruikmakers . 
Jilles de Vos. in de Houttuin. 
Dionisius de Roode. in de Lombartstraet. 

Pennenbereiders . niemant. 
Pijpenbranders. niemant. 
Pi jpenkoopers. niemant 
Pondgaerders . 

Arij Meisters, op de Nieuwehaven. 
Porcelein of Aerdewerks winkels . 

Thomas van der Zanden. Op de Gelderse 
Kaaij . 
Sijbrand Marel ing. op het Steiger. 

Porten winkels . 
Pieter Zoutman. op de Zijl. 
Alida en Maria Zoetentijd. in de Korte 
Baenstraet. 

Procureurs. 

Anthonij Westerbaen. op de Hoogstraet . 
Jacob Pieter Beijerman. op de Wijnhaven. 

Raffinadeurs. 
Gerri t vander Pot, en 
Jacob Petrus Havelaer. op de Leuvehaven. 

Rijtuigenschilders. 
Gerri t Otterspeer, op de Hoogstraet . 

Rouw-winkels . 
De Gezusters Schoon, en 
Geertruid Izabella Nozeman . in den Oppert . 
A n n a vander Pals, op de Noord-Blaek. 
Hil legonda Versteeg, wed. Zonneb lom. in 
de St. Jacobstraet. 

Schavenmakers . 
Johannes van Leeuwen. in de Nieuwstraet . 
Johannes Mooijman. in de Banketstraet . 

Stalmeesters. niemant. 
Sleepers, niemant. 
Spekslagers. niemant. 
Steenhouwers . niemant. 
Schilders, zie Konst-schilders. 
Schrijnwerkers. niemant. 
Smits . niemant. 
Spiegelmakers . niemant. 
Stijfsters. 

Heinderina de Wit. op 't Hofje van de Heer 
G: de Koker. 

Schoenmakers . niemant. 
Schoonmaeksters . 

Magdalena de Munnik. in de Banketstraet . 
Sara Kieters, wed. Glas , in de Banketstraet . 
Aaltje Mooijman. in de Banketstraet . 
Lena de Graaf. op den Goudsen Cingel . 
De v rouw van Dirk Koopmanschap . op den 
Visschersdijk. 
De vrouw van Laurens in 't Hout. op de Bo
tersloot. 
De v rouw van Govert Felperlaan. in den 
Oppert . 

Schoorsteenvegers. niemant. 
Stoelendrajers. niemant. 
Stoelenmakers . niemant. 
Stoelenmatters. 
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Philippus van Schie. op de Binnenweg. 
Stovenmakers . 

Sijbrand Marel ing. op het Steiger. 
Pieter Marel ing. op den Goudsen Cingel . 
Joan Boom. , op den Schotsendijk. 

Schuurzand. zie Krasz. &c . 
Stukadoors. niemant . 
Tabak-winkels . 

Izaak Westerbaan. op de Hoogstraet. 
Jacob Snoeij . in de Prinsestraet. 
Batiaen Wallop, in de Prinsestraet. 
H: de Lang, de vrouw. op de Botersloot. 
Frans Reins, in de Jonkmansteeg. 

Tagerijn winkels . 
Arij Kleiweg. op de Wijnhaven. 

Tand meesters. 
Andreas de Haan, de vrouw. op het Wolfs-
hoek. 

Teeken meesters. 
Robbert Muis . in den Open Rijstuin. 

Theewinkels . zie Koffij en Thee . 
Timmerl ieden. 

Thieleman Been, op den Schotsendijk. 
Daniel van Waasdijk. op de Botersloot. 
Jacobus vander Zwem. in de Lombartstraet . 
Gerrit Heeremans . in de Boompjes . 
Arij van Smalen. op de Nieuwehaven . 
Wil lem Kouwenberg . de vrouw. op de 
Hoogstraet. 

Tingieters. niemant. 
Touw-slagers . 

Pieter vander Wallen van Vol lenhoven. op 
de Zuidblaek. 

Tuiniers. 
Johannes 't Hoen. bij Juffr. de Jong, op de 
Schie of in de Boompjes. 
Jan Hoos. op de Bijnnenweg in 't Hol. 

Turfdragers. 
Johannes Muurman. in de Lombartstraet . 
Govert Quakernaet . de vrouw. in de Lange 
Frankestraet. 

Turfstouwsters. 
Trijntje van Kooperen. in de Sleutelsteeg. 

Uitdraegsters. niemant. 
Vlaskoopers . 

Gerard Jonckheer Janszn. op de Leuveha
ven. 
Pieter vander Hoeven. in de Hoofdsteeg. 
Matthijs van Putten, de vrouw. op de 
Groote Markt . 

Verwkoopers . 
Jan Virulij. op het Beursplein. 
Pieter de Koker. op het West-Nieuwland. 
Jan de Quak Junior, de vrouw. in de Toe-
Rijstuin. 

Verwers . 
Simon Beerewout . op de Wijnhaven. 
Gerrit Otterspeer, op de Hoogstraet . 
De Wed. Korssendonk. op de Nieuweha
ven. 
Dirk Huis . op den Visschersdijk. 
Jacobus Suureveld. in den Houttuin. 
Maarten Bessan. op de Zeevismarkt . 
Bastiaen van der Linden, de Vrouw. op de 
Meent. 

Verlakkers. 
Gerrit Otterspeer, op de Hoogstraet . 
Maarten Bessan. op de Zeevismarkt 

Vleesch-houwers . 
Johanna Cornelia Versteeg. wed. van 
Boom, op de Kl: Kipstraet. 
Wil lemina Nieuwkuik , wed. Beekhüizen. 
in de Westwagenstr . 

Victualie winkels . 
Dirk Helmis. op de Leuvehaven. 
Paulus vander Lindt. op de Wijnhaven. 

Visch-draagsters . 
Maggeltje Felperlaen. op den Schotsendijk. 

Visch-vrouwen. niemant. 
Vroed-mees'ters. 

Hermanus Bezoet. op de Groote Markt. 
Vroed-vrouwen. niemant. 
Wagenmakers . niemant. 
Wantsnijders. 

Cornelis 't Hooft. aen de Mosseltrap. 
Wieldrajers. 
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Aart de Munnik. op de Meent . 
Wijnkoopers . 

Gerrit Post, op de Wijnhaven. 
Andries Krasser, o p ' t Haagse Veer. 
Daniel van Limburg & Roest. in de Wijn-
straet. 
Bernardus van Beveren. op het Vaste Land. 
Pieter Zoutman. op de Zijl. 
J:W: van Rein, de vrouw. op de Haring-
vliet. 
Pieter de Bie. de vrouw. op de Wijnhaven. 

Witwerkers . 
Hendrik Roubosch. i n ' t Hang. 

Wollenkamsters . 
Kaetje Mooijman. in de Lange Panne-
koekstraet. 

Wollen Naeivrouwen. 
Hester Tersteeg. vrouw van Js. van der 
Swem. in de Lombartstraet . 
Jacoba de Boer, v rouw van J. Westhoek. in 
de Kalverstraet. 
Hil legonda Versteeg. wed. Zonneblom. in 
de St. Jacob Straet. 
Maria van Maeswinkel . v rouw van Fr. v: 
Doornen. i n ' t Hang. 
De vrouw van. Corn: de Ligt. op de Spaen-
se Kaaij . 
Adriäna van Waasdijk. op de Botersloot. 
Diliana Koopmanschap . op den Vis-
schersdijk. 

Wollen Naeisters . 
Lijsje & Aagje Paauw. in de Hoofdsteeg. 
Jacoba van Mens , in de Hoofdsteeg. 
Neeltje de Mooij . i n ' t Hofje van den Heer 
G. de Koker. 
Cornelia van Gunsteren. op de Hoogstraet. 
Sietje Hinken, op de Rotte. 
Mietje Verbrug. op de Gekaernde Melksha-
ven. 

IJzerwinkels. 
Elias en Salomon van Nijmegen & Comp, 
in de Hoofdsteeg. 
Johannes van Leeuwen. in de Nieuwstraet . 

Zaedwinkels . 
Arij Fatsoen. op de Kaesmarkt. 

Zadelmakers . 
Hermanus Vonk. op den Schotsendijk. 

Zakkendragers . zie Turfdragers. 
Zalmrookers . 

Johanna Bool . wed. Hend: Verveer. op de 
Leuvehaven. 

Zeepzieders . 
Maria vander Hoeven, wed. H: van der 
Wallen, op de Hoogstraet. 
François van Vollenhoven. in den Oppert . 

Zi lversmits . zie Goud & Zilversmits . 
Zei lenmakers . 

Pieter Verstap. aan de Mosseltrap. 
Arij Klei jweg. op de Wijnhaven. 
Sander Verstap. op het Steiger. 
Paulus Smits . op de Leuvehaven. 
Nicolaes de Ligt. op de Delfse Vaert. 
Jan Flaes. op de Leuvehaven. 

Zie daer eene lijst, met het opregtste oog-
merk, en zo naeuwkeurig als mij mogelijk 
geweest is, opgesteld; zijn er eenigen welke 
hunne namen liefst daer op niet gezien had
den, die gedenken, dat ik, bij geene moge-
lijkheid, elkeen, voor af, daer over heb kun-
nen spreken; zijn er eenigen vergeeten, dit 
is uit onkunde geschied; zijn er eenige ver-
keerd geplaetst, laet dit verschoond wor
den; verbeeiden zieh eenigen te laeg in ca-
racter genoemd, laet dit n immer aen een 
hoonend grondbeginsel worden toegeschre-
ven; merken sommigen aen, dat deze lijst, 
door ui tscheidinge van affaire, door verhui-
zingen, door sterfgevallen, of door nieuwe-
ling bi jkomende lieden, weder terstond zal 
defect worden, ik erken dit; doch dit is het 
onvermijdeli jk gevolg van alle soortgelijke 
lijsten, terwijl dit echter, door de zulken die 
dit werk van zo veel gewicht mogten ach
ten, merkelijk zoude können verhoed wor
den met wit papier door deze lijst te schie-
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ten, en daer op de hun bekend wordende 
veranderingen of bijvoegsels aen te teeke-
nen; of zijn er eindelijk eenigen, die dit 
werk, of als schadelijk, of als ontijdig aen-
zien, laat ik denzulken mögen betuigen, dat 
niets dan een zuiver doel, ter bevordering 
van den waren bloeij en welvaert onzer Ge
meente , mijnen geest en mijne pen bestuurd 
heeft, terwijl ik mij zal troosten, met het 
beseff en de overtuiging, dat de man nog 
moet geboren worden, die iet verrigten zal 
't geen eene a lgemeene goetkeuring zal 
wegdragen, en hiermede teekene ik mij , na 
opregte Hei lbede, Ulieder, en aller men
schen genegen vriend. 
(niet onder tekend) 

N B In deze bewerking zijn alle namen 
voorzien van hoofdletters. In het geheel zijn 
kleine aanpassingen gedaan met betrekking 
tot hoofdletters en spatiering om de lees-
baarheid te bevorderen. 

Naschrift van de redactie 
In dit artikel vindt u o.a. een aantal beroe
pen, die destijds in Rotterdam werden uit-
geoefend en hun Remonstrantse beoefena-
ren. Het geeft ook iets weer van de gang 
van zaken destijds. Het is t rouwens een si-
tuatie, die de ouderen onder ons ook nog 
wel hebben gekend: begunst iging van de 
geloofsgenoten. De Protestant ging naar een 
protestantse winkel , de katholiek naar een 
katholieke winkel . 

Epigenese of wel: het grot 
ouders! 
T. Chang 

Epigenetics adds a whole new layer to ge
nes beyond the DNA. It proposes a control 
system of 'switches' that turn genes on or 
off and suggests that things people expe
rience, like nutrition and stress, can control 
these switches and cause heritable effects 
in humans. 
Bron: bbc.co.uk 

Oftewel vertaald in het Nederlands: Epige
nese voegt buiten het D N A een geheel 
n ieuwe laag toe aan genen. Het stelt een 
contrôle systeem voor van ' schakelaars ' die 
genen aan en uit zetten en suggereert dat 
dingen die mensen ervaren, zoals voedsel 
en spanning, deze schakelaars kunnen Con-
troleren en erfelijke effecten bij mensen 
veroorzaken. ; 

belang van onze voor-

In de TV uitzending van 24 april 06 van 
Netwerk werd uitgelegd hoe Pembrey en 
zijn Zweedse collega Bygren in het Zweed-
se stadje Overkal ix statistische en andere 
bewijzen hebben gevonden dat niet alleen 
het D N A verantwoordeli jk is voor de ei-
genschappen en het leven van volgende gé
n é r a l e s maar dat heel duidelijk ook omge-
vingsfactoren een zeer grote rol kunnen 
speien op het nageslacht. 
Op het kerkhof en in de archieven aldaar 
(Overkalix) werden vele s tamboomgege-
vens van de bevolking verzameld, vergele-
ken en geanalyseerd. Duidelijk is dat inder-
daad de uitspraak in het genealogisch pro
g ramma F a m Y X (Zie voorwoord van de 
Helpfile): "Wie het verleden begrijpt . . . 
kent de toekomst " hiermee een andere bij-
na letterlijke betekenis krijgt. Inderdaad 
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zullen gebeurtenissen bij uw voorouders -
misschien wel 10 generaties terug - nog hun 
sporen achterlaten, sterker nog hun invloed 
bij ons en onze kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen enz. enz. doen gelden. 

Even nog wat gereken om te illustreren hoe 
gigantisch veel mogeli jkheden er zijn om 
allerlei invloeden via het aan- en uitschake-
len van deze en die genen over te brengen 
naar ons nageslacht: 
Oorspronkeli jk ging men uit van het be-
staan van zo'n 100.000 genen bij de mens . 
Inmiddels is dat geslonken tot ca. 30.000 
stuks. Als het ene gen 'aan' en het andere 
gen 'uit' Staat, betekent dit in totaal bij 
30.000 schakelaars (denk maar aan de bits 
van een computer) een aantal combinatie-
mogeli jkheden van: 2 A 30 .000 ( twee tot de 
macht 30.000) ! Dit astronomische getal 
bedraagt ca. 10 A 3090 . Dus een 1 met meer 
dan 3000 nullen erachter. Hierbij verzinkt 
zelfs een 'GOOGLE ' (een 1 met 100 nullen) 
in het niet. 

Kor tom genoeg mogeli jkheden om iedere 
mill iseconde uit iemands leven door te ge-
ven via de genen aan zijn en haar kinderen. 
Uiteraard lijkt het ook nu weer te simpel 
om te stellen dat het erfelijkheidsgebeuren 
nu precies zus of zo verloopt, maar dit geeft 

al enigszins aan dat met het ontrafelen van 
het totale D N A van de mens de zaak niet 
stopt maar pas begint en misschien zijn we 
eigenlijk nog niet eens begonnen, wie 
weet? 

Dat a lgemene gebeurtenissen in iemands 
leven doorgegeven kunnen worden aan ons 
nageslacht is op zieh niet n ieuw. In allerlei 
godsdiensten is dit allang bekend! (Bijbel: 
erfzonde, kruisiging: 'zijn bloed kome over 
ons en onze kinderen' , enz. Weliswaar 
wordt daar vaak in intuïtieve en/of symboli
sche termen over gesproken. Dus dat de 
wetenschap daar nu pas achter is, is rijke-
lijk laat. Maar we moeten maar denken, be-
ter laat dan nooit. 

En wat u betreff: het uitzoeken van uw 
voorouders is het eerste en ook nog maar 
een begin en een goed en aantrekkelijk 
s t amboomprogramma is een tweede. Daar-
na begint evenals in de wetenschap het ei-
genlijke werk ordenen, sorteren en interpre-
teren van uw gegevens . 

F a m Y X kan u hierbij helpen en een hand-
vat bieden uw gegevens te ordenen en te 
overzien en uiteraard uit te wisselen of te 
presenteren aan anderen. Zie voor dit pro
g ramma ht tp: / /www.famyx.com 

Neanderthalers in Europa, vanaf 15 juli in het Drents Museum te Assen. 

Door middel van realistische scenes met maar liefst 23 levensechte figuren wordt 
het leven van de Neanderthalers, die tussen 150.000 en 30.000 jaar geleden ver-
spreid over Europa en het Midden-Oosten, uitgebeeld. Zij waren niet onze 
voorouders, maar hebben wel zo'n 10.000 jaar naast de Homo Sapiens in het-
zelfde gebied geleefd. Deze tentoonstelling toont op realistische wijze de mens 
achter de voorwerpen. Als u in Drenthe bent, is een bezoek de moeite dubbel en 
dwars waard. De tentoonstelling duurt t/m 29 Oktober. 
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Paleografie - Doopinschrijvingen 
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Hengelo 1669, RA Gelderland 
An(n)o 1669. 
Den 7 aug(ustus) is Jorgen Wassincks kint Derek gedoopt, getuijgen 
Gosselinck ten Rufs, Aeltien Egginck, Nel le j onge vrou op Wehs 
Jan Warnikeem. 

Joncker van der Leeuw sijn bastert kint is Derek gedoopt 
der selven dito ende sijn als getuygen, in plaets van de vader 
waer na het kint genoemt is, v(er)schenen aen den doop, Derek 
Regelinck, Sweer Cuijpers, Aeltien Duckelborgs . 

Berent Valewinckels kint is Dries gedoopt den 28 aug(ustus) ende sijn 
neffens de vader aen den doop v(er)schenen Gerirt Valewinck, Jorden op Langele. 

Jorden Mennincks kint is gedoopt Jan den selven dito get(uygen) Jan Brinck 
in Dremt, Gosselick op Ban inwoonder Sweerken Menninck. 

Derek op de Leemhuijls kint is Derek gedoopt den selven dito get(uygen) 
Warner Elderinck, Jan pagter op Holte, Berentien Holte. 

Toenis Roesinck heefft sijn kint Teunis den 10 septemb(er) selve aen den 
doop gepresenteer t . 

Wilem Mentinck den Ousten heefft sijn kint Albert den 11 dito 
neffens die gevaders selve aen den doop gepres(enteerd). 

Jan Tijmesen heefft sijn kint Hendnjn den selven dito selve gehoud(en) . 

{Dit is een zeer moeilijk te transcriberen document, er kunnen onjuistheden in zitten. 
Gaarne eventuele correcties) 

Enkele aandachtspunten bij het transcriberen 

Transcriptie 
De schrijfwijze van oude teksten wijkt af van die van vandaag de dag. Zo ontbreken vaak 
de leestekens, zoals punten, k o m m a ' s enz. Wel vindt men tekens voor het afbreken van 
woorden, hoewel die niet altijd aan het eind van een regel staan. 
Door het ontbreken van leestekens lijken oude teksten vaak uit een lange zin te bestaan. 
Bij het transcriberen worden leestekens wel geplaatst conform onze hedendaagse spelling. 
Het plaatsen van hoofdletters in oude teksten gebeurt te pas en te onpas. Bij transcripties 
gebruikt men ze conform het hedendaags gebruik. 
In oude teksten maakt men veel gebruik van afkortingen. Bij het transcriberen schrijft 
men de woorden voluit maar plaatst het deel dat in de oorspronkelijke tekst ontbreekt tus-
sen haakjes. 
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Men make de regels even kort of lang als in het origineel. 

Een handig hulpmiddel is het nummeren van de te transcriberen regels. Dit geldt even-
eens voor de transcriptie. Zo kan men gemakkelijk invullen wat men weet en geleidelijk 
de transcriptie voltooien. 

Raadplegen van originelen in een archief 
Dikwijls zal men bij het raadplegen stukken in boekvorm aantreffen, bijv. uit de rechter-
lijke archieven. In de praktijk maakte men vroeger veelal van standaard versies gebruik. 
Om de inhoud sneller onder de knie te krijgen heeft het zin in eerste instantie een aantal 
duidelijk geschreven teksten door te nemen. Zo raakt men vertrouwd met de tekst, krijgt 
de structuur in de vingers en ziet welke passages steeds terugkeren. Zo zal men ook de 
minder goed leesbare gedeelten van de voor u van belang zijnde akten gemakkelijker ont-
cijferen. En u weet waar de voor u van belang zijnde gegevens te vinden zijn, zodat u niet 
de hele tekst hoeft te transcriberen. 

Digitaal fotograferen in archieven en verwan-
te instellingen 
Ton Hokken 

Toen ik een jaar of drie geleden enkele di
gitale foto's nam van een vanwege de ou-
derdom niet uitleenbaar boek van de Uni-
versiteitsbibliotheek Utrecht, sprak een me-
dewerker mij bij het weggaan daarop aan -
hij wist eigenlijk niet of fotograferen toege-
staan was en zou het ter sprake brengen bij 
de bibliothecaris. Wat maanden later bleek 
dit te hebben geresulteerd in een verbod. 
Als redenen werden opgegeven dat kopieer-
personeel o verbod ig zou worden en dat het 
niet fair zou zijn als arme Studenten zonder 
camera wel kopieerkosten zouden moeten 
betalen en rijke niet-studenten daaraan zou
den ontkomen. Bij het betrekken van het 
n ieuwe gebouw, nadien, werd het verbod 
ongedaan gemaakt . Natuurlijk kwamen 
juist Studenten met digitale camera 's bin-
nenstappen en het verzamelen van informa-
tie ten behoeve van onderzoek heeft niet als 
nevendoel het instandhouden van de kopi-

eerindustrie of de functie kopieermedewer-
ker. 

Ook in sommige archieven werden (en 
worden) bijzondere argumenten genoemd 
om het digitaal fotograferen te verbieden. 
In Dordrecht was het de overlast voor ande
re bezoekers naast het risico van te ver 
openvouwen van stukken - hetgeen kopie
ren van dergelijke stukken echter niet in de 
weg bleek te staan. In het Nationaal Archief 
ging het weer om de privacy gevoeligheid 
van stukken, die zelfs tot in de genealogie-
zaal reikte. Bij dit laatste archief lijkt het tij 
nu te keren, wellicht omdat men ook voor-
delen bij deze nieuwe techniek onderkent 
of uit klantvriendelijkheid. Hoewel dit laat
ste eerder zou blijken uit het omkeren van 
de huidige testsituatie: de fotografietafel 
bestemmen voor het inzien van vertrouwe-
lijke stukken. Klantvriendelijk is Het 
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Utrechts Archief waar een fotostatief ge-
reed Staat voor de bezoeker. O p dit punt 
klantonvriendelijk is het Centraal Bureau 
voor de Genealogie - zie het Archiefforum 
van 4 april j . l . waarin Eric Hennekam ver
slag doet van de bejegening van een mede-
bezoeker. 

In verreweg de meeste archieven is digitaal 
fotograferen toegestaan. Bij navraag wor
den (ook) argumenten genoemd die betrek-
king hebben op de kerntaken van archieven. 
Dat bladeren in digitale (delen van) folian-
ten aanmerkelijk materiaalvriendelijker is 
dan bladeren in de folianten zelf. Dat stuk
ken minder lang in de studiezaal hoeven te 
liggen. Dat het ontsluiten van bronnen be-
vordert. 
Dat het vreemd zou zijn om het niet toe te 
staan waar vanuit de overheid digitale ont-
sluiting van archieven financieel wordt ge-
stimuleerd. 

De archiefwet van 1995 vormt het wettelijk 
kader waarbinnen de handel ingsbevoegd-
heid van archieven is vastgesteld. Artikel 
14 luidt: 'De archiefbescheiden die in een 
bewaarplaats berusten zijn openbaar, be-
houdens beperkingen die in art. 15, 16 en 
17 van de wet zijn omschreven. Ieder is (...) 
bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te 
raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldin-
gen, afschriften, uittreksels en bewerkingen 
te maken of op zijn kosten te doen maken. ' 
De beperkingen betreffen situaties waarin 
het materieel behoud van de stukken, hin
der aan de overige bezoekers of (wettelijke) 
beperking van de openbaarheid in het ge-
ding zijn. Inderdaad de situaties die door 
sommige archieven - niet gefundeerd - wor
den aangevoerd om te verbieden dat een 

bezoeker 'afbeeldingen maakt'. 
Voor de archiefbezoeker zijn de voordelen 
om digitaal te kunnen fotograferen groot. 
Vooral het veel efficiënter kunnen omgaan 
met (archief-)tijd, zodat thuis of op het 
werk het ui tzoekwerk en transcripties kun
nen worden gedaan. Het digitaal kunnen 
archiveren is een groot gemak. En ja , ook 
voor de archiefbezoeker is er een financieel 
voordeel ten opzichte van de situatie waarin 
door het archief digitale foto's of scans 
moeten worden gemaakt , tegen een tarief 
dat niet kostendekkend is, maar wel snel 
oploopt. Of bij voortduring moet wachten 
op de beschikbaarheid van een microfi-
cheprinter, de uitleg van de werking of de 
reparatie daarvan. 

De ontsluit ingsmogeli jkheden van bronnen 
zijn dank zij het digitaal fotograferen aan-
zienlijk verbeterd. Historische en genealo
gische verenigingen, veelal in samenwer-
king met archieven, als ook particulière ini-
tiatieven brengen afbeeldingen van brondo-
kumenten (bijvoorbeeld op cd-roms) dicht 
bij een grotere kring van gebruikers en sti-
muleren het ontsluiten daarvan. Zoals de 
genealogische vereniging 'De Stamboom' in 
Sliedrëcht en het project 'Van Papier Naar 
Digitaal ' , zie ht tp: / /geneaknowhow.net / 
project-papier-digitaal.htm 

Voor archieven lijkt de nieuwe technologie 
veel meer kansen te bieden dan bedreigin-
gen. S impelweg is het bezitten van afbeel
dingen van archiefstukken van groot belang 
aangezien archieven niet onkwetsbaar zijn. 
Een meer systematische samenwerking tus-
sen archieven en verschallende groepen ge
bruikers valt, mede in dat licht, toe te ju i -
chen. 
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Beroepen en functies van vroeger 
H. M. Lups 

Op gezette tijd bereiken ons vragen over bepaal-
de beroepen, maar ook over functies, die men 
destijds bekleedde. Verder is er langzamerhand 
vrij recentelijk een aantal beroepen verdwenen 
of aan het verdwijnen. Daarnaast is er een aantal 
beroepen, die nog wel bestaan, maar waarbij de 
toegepaste techniek geheel veranderd is. Ik denk 
hier bijv. aan de klompenmakerij, de drukkerij-
en, de schoen-, de sigaren- en de textielfabrica-
ge. Ook aan die functies en de oude technieken 
van toen willen we aandacht besteden. Ouderen 
onder ons hebben misschien zelf nog als hand-
of machinezetter of in de textielindustrie ge
werkt. Onze speurtocht destijds naar de fabrica-
ge van strohulzen, waar destijds flessen in wer
den verpakt, laat zien, dat we ook op die ver-
dwijnende of recent verdwenen vormen van be-
roepsbeoefening attent moeten zijn en zo veel 
mogelijk moeten vastleggen, zodat die kennis 
niet verloren gaat. Hoewel deze fabricage pas 
zo'n vijftig jaar geleden werd beeindigd, was 
het toch moeilijk gegevens te achterhalen. Ui
teraard houden we ons ook voor uw informatie 
aanbevolen. 
Het maakte allemaal deel uit van het leven van 
onze voorouders, voor een deel zelfs van ons 
eigen leven, waarvan we toch wel het een en 
ander willen nalaten aan ons nageslacht. 

Onlangs maakte mevr. M. van den Dobbelsteen 
van BoekopCD mij attent op een site, die nuttig 
is voor iedereen, die ge'interesseerd is in beroe
pen van vroeger. Het is de site van de vereni-
ging Ambacht & gereedschap. Aan deze site 
ontleen ik het volgende: Het is een actieve vere-
niging van, voor en door mensen en organisaties 
met belangstelling voor de geschiedenis van 
ambachten en de daarbij gebruikte gereedschap-
pen. Zij organiseren verschillende activiteiten 
zoals bijeenkomsten, excursies, lezingen en ex-
posities. 
In deze tijd van geavanceerde techniek is er 
steeds meer belangstelling voor wat onze voor-

vaderen konden maken met "eenvoudig" ge
reedschap. Bij een toenemend aantal mensen 
gaat deze belangstelling verder dan de zoge-
noemde 'oude ambachten' op braderieën en 
jaarmarkten. Zij verdiepen zieh in de historische 
aspecten van ambachtelijke beroepen en/of ver-
zamelen gereedschappen die door een bepaalde 
beroepsgroep werden gebruikt. Sinds 1991 is de 
vereniging Ambacht & Gereedschap hun thuis. 
Tot deze interessegroep behoren zeker ook vele 
genealogen, die wel wat meer willen weten over 
de beroepen die hun voorvaderen uitoefenden 
om het dagelijks brood te verdienen. 

De vereniging geeft twee keer per jaar een zeer 
verzorgd tijdschrift uit, gericht op de ambachten 
van vroeger, gebruikte technieken en gereed
schappen. Uit de inhoud van het onlangs ver
sehenen nummer 30 (april jl.) als voorbeeld: 
- De historié van het keramische pannendak. 
- Herdersschopjes, collectie Openluchtmuseum 
Arnhem. 
- De trogschraper en de deegsteker. 
- Edelsmeedgereedschap. 
- Reportage van een bezoek aan een Belgisch 
particulier houtambachten museum. 
- Bij de boekbesprekingen o.a. Cataloog kuiper-
gereedschap. 

De contributie bedraagt 18 euro per jaar en dat 
is inclusief twee maal per jaar toezending van 
het tijdschrift. Dit is niet los te koop. Gezinsle-
den en donateurs betalen 10 euro. 
Als u over internet beschikt: hun site is http:// 
www.ambachtengereedschap.nl 
Deze site is intussen aan onze links toegevoegd. 
Heeft u geen computer, het postadres is: Secre-
tariaat: Ambacht & Gereedschap, Boerhoorn 34, 
7861 BW Oosterhesselen. 

In dit nummer als functiebeschrijving de griet-
mannen. Verder worden functiebeschrijvingen 
in de série opgenomen. 
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Grietmannen 
Grietmannen bekleedden een overheidsfunctie. 
Ze hadden grote macht. Voorheen werden ze 
ook met de meervoudsvorm grietsluiden aange-
duid. Vanzelfsprekend zijn er ook o.a. verschil-
lende Friese benamingen. De naam grietman 
komt van greta, groeten in de zin van aanspre-
ken of eisen. Reeds in de Middeleeuwen, met 
zekerheid sedert de veertiende eeuw kwam deze 
functie voor. Het was de man die in rechte aan-
spreekt, de publieke vervolger en aanklager. 
Tevens was het de persoon die, de bijzitters ge-
hoord hebbend, recht had te doen en vonnis te 
wijzen. Het was de hoogste rechterlijke en bur-
gerlijk-administratieve magistraatspersoon in 
een van de 'delen' (de latere grieternijen) van 
Friesland tussen Lauwers en Vlie. Trouwens 
ook in West-Groningen kwam de grietman 
voor. Berucht is grietman Rudolf de Mepsche 
uit Faan, die o.a. door worging, voorafgegaan 
door het blakeren van de gezichten, en verbran-
ding van de lichamen op 24 September 1731 21 
mannen en jongens ter dood liet brengen we-
gens Sodomie oftewel homosexualiteit. 
Het is meer dan waarschijnlijk dat de grietman 
oorspronkelijk gekozen werd door de gezamen-
lijke inwoners van de grieternij. Het grietmans-
ambt en het recht daarop bestaan sinds de der-
tiende eeuw toen in de staatkundige eenheden 
delen werden^evormd. In 1795 beeindigde het 
Franse bestuur de oude bestuurlijke gang van 
zaken en kwam er een einde aan hun functie. Ze 
werden vervangen door baljuws en schouten. In 
1816 werd de omwenteling van 1795 te niet ge-
daan en de oude toestand hersteld. Het grietenij-
bestuur bestond uit een grietman met twee of 
drie assessoren en drie tot vijf leden die teza-
men de grietenijraad vormden, aan wie een se-
cretaris of schrijver was toegevoegd en een ont-
vanger-generaal en per dorp, onder de grietenij 
vallend, een dorpsontvanger. 
Het Koninklijk besluit van 23 juli 1825 licht 
zijn functie toe. 
Zijn zorg sterkte zieh verder o.a. uit over de 
stookplaatsen, brandspuiten, gezondheid, ziek-
ten, broodzetting, maten en gewichten en schou-

wen van wegen, Straten, vaarten enz. 

Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 
verdween de grietmansfunctie en werden de 
benamingen grietman, assessoren en grietenij 
vervangen door burgemeester, wethouders en 
gemeente. 
In de loop van de tijd wisselde de inhoud van 
hun functie. Aanvankelijk was de criminele en 
civiele justitie in de grietmannen verenigd, maar 
de eerst gemelde functie hebben zij in 1545 ver
loren, toen deze aan het Hof gekomen is. Zij 
gaven de consenten op verkopingen en voerden 
met de mederechters het hoogste gerecht. Zij 
waren tevens leden van de staatsvergadering. In 
1598 zijn er pogingen gedaan om hen van de 
Landdag te weren. Zij mochten gedurende de 
waarneming van het grietmansambt geen andere 
vaste bedieningen bekleden. 

Vereisten om grietman te worden 
Vaak waren de grietmannen van adel. Men 
moest geerfd hebben en jaarlijks 18 tot 20 goud-
gulden aan renten hebben. Vroeger was het op 
50 bepaald. Zij moesten tenminste 20 jaaroud 
zijn. Ingevolge een besluit van de keizer van het 
jaar 1539 moesten zij borg stellen. Dit omdat zij 
de ontvangsten van de belastingen bewerkstel-
ligden. 

Nieuwe wijze van benoeming 
De verkiezing geschieden van oudsher door de 
gemeente. Onder Albertus, de hertog van Sak-
sen, is de benoeming aan de hertog gekomen. 
Onder Karel V hebben enige personen van de 
Bourgondische partij van de keizer het recht 
verworven dat zij een nominatie van drie aan de 
keizer zouden voorleggen waaruit hij een tot 
grietman zou kiezen. Toen de Geldersen verdre-
ven waren, heeft de keizer de benoeming aan 
zieh gehouden. In het jaar 1539 is het recht be-
geven aan de stadhouder en het hof alhoewel de 
keizer het recht van aanstelling aan zieh be-
hield. Onder Philips schijnt de stadhouder dit 
alleen te hebben gedaan, zoals blijkt uit de ver-
zoeken van dejaren 1576 en 1577 aan de Sta-
ten-Generaal te Brüssel gedaan. In het jaar 1578 
is dit recht weerom aan de gemeente geweest, 
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welke rechten van nominatie de 22e februari 
1581, bij uitsluiting van het hof, aan de stadhou
der, met advies van gedeputeerden, is toege-
kend. Bij de provisionele instructie van Willem 
I, de eerste april 1581, is het hof in het oud recht 
hersteld. In het jaar 1600 is een resolutie aange-
nomen, waarin bepaald werd dat de keuze al-
leen bij de gouverneur en de gedeputeerden te 
plattelande, zonder dat de gedeputeerden bij de 
Steden geordonneerd, daarover zouden mögen 
communiceren, adviseren of stemmen, zouden 
berusten. In het jaar 1672 heeft men wederom 
getracht dit aan de stadhouder te brengen. In het 
jaar 1673 is het wederom, op de oude voet aan 
de stadhouder en gedeputeerden gekomen, en 
bij de resolutie van 19 mei 1748 is aan de stad
houder alleen de benoeming overgelaten. 

Gebruikte bronnen o.a. 
Nederlandsch Magazijn (ter verspreiding van 
algemene en nuttige kundigheden, 1837, pag. 
37,38. 
De grietmannen in Friesland, uitg. W. Eekhoff 
te Leeuwarden, nov. 1848 
Woordenboek der Nederlandsche Taal 
Diverse gemeentelijke homepages 

Eed 
De tekst, ontleend aan het Nederlandsch Maga
zijn, van de af te leggen eed zegt voldoende: 

Eed. Dit is der Grietmannen Ecdstaviiig in WijiiJ-
bri tzeradcel . W i l t gij dit arobt w a a r n e m e n ? Dan 
zult gij by God en bij u w e z i e l z eggen e n i w e r e n : 
«tat gij vau dezen huidinren dag tot den laatsten 
dag , na en op den dag v a n den Hei l igen Michae l , 
gehee l di t deel o f dit l a n d , en deze l i e d e n , door 
bi l l i jkea raad on w e t t i g reg t ged iens t ig e n g u n s -
t i g zult zijn. En wat u j e g e n s den Bisschop of Graaf 
of Hertog of j e g e n s e e n i g h o o f d , b o v e n de inagt 
r a n ons Yricsch r e g t , ter k lag te k o m t , dat gij 
7-ulks t e g e n gaat ( s c h u t ) met raad en daad, zoo als gij' 
zulks bes t zult k u n n e n e n inogen . En dat gij al 
de S t r a t e n e n w e g e n , d ie tot Vricsland o f tot het 
deel g a a n , a l le b e v r e d i g t b e h a l v e l e g e n u w e vij— 
anden. En w a t dat u ter k l a g t e k o n i t , a a n u w s 
lands g e r e g t , dat e e n lands Grietman b c h o o r d e t e 
beregten en l e b e k l a g e n , dal gij dat al les w e t t i g 

aanklaagt en beregt . Het zij w e g e n s gedoode m a n 
n e n , het zij aan hoofdwonden , aan uitgrestokene 
oogen of grasval l igc leden of lamme l e d e n , o f aan 
jngescheurde v e r w o n d i n g e n , of aan maalwonden , 
hetzij w e g e n s w e l k e zaken dat he t zij. Dat gij dat 
alles wet t ig beregt . Is het w e g e n s huisbrand o f 
huisbraak of huishesohadig ing of vruchtenroof o f 
v iuchtvertrapping , o f veeroof of schipberooving of 
straatroof, of van wapenen of van kleederen, of van 
goud of van z i lver , of van gemunt g e l d , of van 
grondsmijt ingen of waterdoinpel ing , van schaking 
of verkracht ing , hetzij wegens w e l k e zaken dat he t 
zij , w e l k e boven de acht pond zijn , waarover e e n 
Grietman behoort te r e g t e n , dat gij dat alles w e t -
tig beregt . E n , dat gij betrekkely'k de dijken en 
d ä m m e n , zijlen en zijlroeden alzoo h a n d e l t , als in 
he t landregt beschreven staat. En dat gij niet h a n 
delt tegen de geestelijko wet ten of den inhoud der 
a lgemeene verorden i n g e n ; en den huisman zijne 
onlschuld ig ing en zijne v e r d e d i g i n g , gelijk regt 
i s , g ebru iken laat , en dat gij met , w a l onder de 
acht p o n d i s , zult beregtcn . [Dit zal de Eheer 
(dorpregter) b e r e g t e n . ] 

AI deze d a d e n , die ik u opgenoemd of niet o p -
genoerad heb , en tot he t hoogste geregt behooren 
en cen l a n d s Grietman behoort aan te k lagen e n t e 
b e r e g t e n , dat gij dat aanklaagt en beregt . 

W a t dat bij u aangeklaagd wordt en in he t regt 
k o m t , aan u w Landsgeregt , dat g i j i n het v e r -
schil . vonnis zult v o l l e n , en w a t u te vomiisscn 
v a l t , l e l k e n s ' m e t u w e bijz i t ters , dat gij dat al les 
wet t ig vonnist; waar gij de waarheid kent ten voor -
deele derze lve , b o v e n alle va l sch regt te r e g t e n , 
zoo verre zulks volgens regt vermag en geschieden 
kan. En dat v o n n i s , he twe lk gij met overeens tem-
m i n g u w e r bijzitteren hebt opgemaakt, uit te spreken 
en af te kondigen , en vastelijk te houden, ten zij er 
een aanmerkeiijk groot verl ies door ontstaan mögt . 
En wanneer gij i emand op drie dagen minder 
of meerder dagvaart, en hij het regt niet w i l eerb ie -
d i g e n , dat gij den ongehoorzainen tot gehoorzaam-
heid brengt e n h e m met vuur en vuandel z o e k t , 
zoo als gij ro lgens r e j t verpl igt zijt. En dat gjj 
o m deze zaken, n o c h om e e n i g e a n d e r e zaken, g e e n c 
g e s c h e n k e n i i e e m t , n o c h van gangbaar g e l d , n o c h 
van ongangbaar g e l d , n o c h geldswaarde, gij , noch 
i emand u w e n t h a l v e of w e g e . Maar dat gij de armen 
gelijk de n j k e n , de vreemden gehjk de vrienden 
enz. zult regten . Dat gij dat niet zult nalateu , op 
aanrading van u w e n Heer of door v r o u w e n - v e i -
l e i d i n g , n o c h o m e i g e n e begeer l i jkhe id , n o c h we
gens vrees voor u w leven, n o c h om verlies van u w 
goed. Dat u God eu zijne Heiligen alzoo helpen to( 
eeuen wet t igen eed, en die n ie t valsch is. 
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De Hoogheyt (aanvullingen op Ons Erfgoed 

12e jrg (2004), nr. 3, blz. 119-123) K.J. Sl ijkerman 

In mijn artikel De Hoogheyt constateerde ik reeds dat Cornelis Pietersz. (de) (ouwe) 
Hoogheyt (zie gen. II.) merkwaardigerwijze ook met de naam Baers vermeld is gevonden. 
In het boek 'De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard 1590-1995' 1 

wordt melding gemaakt van een tezelfdertijd te Puttershoek gedomicil ieerde Cornelis Pie
tersz. Baers die een ti jdgenoot van voornoemde De Hoogheyt was en ik neig er toe te ver-
onderstellen dat er sprake moet zijn geweest van een en dezelfde persoon. Dit zou tot de 
conclusie leiden dat de Puttershoekse groep (de) Hoogheyt in feite een tak vormt van het 
geslacht Baers ! De 'kop' van de genealogie van dit geslacht laat zieh door de schaarste 
aan bewaard gebleven Puttershoekse bronnen van rond 1600 moeilijk volledig bewijsbaar 
reconstrueren. Toch wil ik hier een poging wagen om tot een opstelling komen. De 'kop' 
van de genealogie Baers alias (de) Hoogheyt zou er dan onder voorbehoud als volgt kun
nen uitzien: 
I. C O R N E L I S N.N., geb. ca. 1535 (geschat) . Hij huwde met N.N. (Elisabeth ofwel Lijs-
ken ?) 
Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. SEBASTIAEN C O R N E L I S Z . S C H U Y T E N A E R , schuitenaar, wonende te Putters

hoek, overl. na 2 2 november 1599. De te Puttershoek wonende Sebastiaen Cornelisz. 
verklaarde op 3 januar i 1598 39 Car. gld. schuldig te zijn aan de aldaar woonacht ige 
Neeltgen Lambrechtsdr . Hij verzekerde deze lening op zijn huis te Put tershoek 2 . Se
bastiaen Cornelisz. Schuytenaer tot Puttershoek Steide zieh bij akte van 26 februari 
1599 als borg voor Sebastiaen Michielsz. , wonende opt Gat onder de jurisdictie van 
Cillaarshoek, voor de vordering die Dierck Diercxsz. Bre(e)ckvelt of diens huisvrouw 
had op diens 'bootgen' l iggende in de Bommelvl iedt tot Put tershoek 3 . 

2. PIETER C O R N E L I S Z . B A E R S , volgt II. 
3. ADRIAEN C O R N E L I S Z . SCHIPPER, overl. voor 14 december 1598. Hij huwde ze

ker voor ca. 1593 met N .N . (Neel lemoer Jansdr.?). Neel lemoer Jansdr. eiste op 14 
december 1598 van Sebastiaen Cornelisz. tot Puttershoek een betaling van 10 Car. 
gld. welke haar volgens de vertichtbrief voor het weeskind van zaliger Adriaen Cor
nelisz. Schipper door de voornoemde bloedvoogd beloofd was . Deze verweerde zieh 
echter door te stellen dat zij het weeskind niet naar school had laten gaan om redelijk 
te leren lezen en schrijven, zoals zij volgens de vertichtbrief beloofd had te doen. Het 
gerecht van Puttershoek veroordeelde Neel lemoer tot het naar school laten van het 
weeskind en Sebastiaen tot betaling van de 10 gld. eers tkomende mei 1599 4 . Neel le
moer kan de moeder of stiefmoeder, maar misschien ook wel de h iema niet bij name 
genoemde overgrootmoeder van het weeskind zijn geweest . De te Puttershoek wo
nende Pieter Cornelisz. verklaarde op 22 november 1599 van het weeskind van zijn 
zaliger broeder Adriaen Cornelisz. Schipper, genaamd Lijsken Adriaensdr. , geduren-
de twee jaren 9 Car. gld. 3 stuivers 8 penningen opgenomen te hebben, als zijnde de 
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besterfenis van zijn bestemoeder, en dat met consent van Sebastiaen Cornelisz. , 
b loedvoogd van het weeskind. Hij verzekerde deze lening op zijn huis en al zijn ver-
dere goederen 5 . 
Kind: 
a. Lijsken Adriaensdr. , overl. na 22 november 1599. 

4. Wellicht: JAN C O R N E L I S Z . DE SNEES, overl . voor 8 apri! 1597. Hij huwde met 
Grietge Cornelisdr. , woonde te Puttershoek, overl . na 22 februari 1600. Grietge Cor-
nelisdr. weduwe van Jan Cornelisz. , met haar gekoren voogd Adriaen Joosten en met 
Sebastiaen Cornelisz. als bestorven voogd van haar achtergelaten kinderen bij Jan, 
genaamd Marighen, Grietghen en Lijsken Jansdr. en Cornelis Jansz., kwam op 8 april 
1597 tot vertichting. Zij zou in de boedel blijven zitten en daarvoor de kinderen op-
voeden en bij mondigheid aan ieder van hen 3 Car. gld. Uitreiken 6 . In een akte van 22 
februari 1600 is het huis en erf te Puttershoek van Grietghen Cornelisdr., weduwe van 
Jan Cornelisz. de Snees, genoemd als belending van een huis op de gemenelands 
grond aldaar 7 . 

II. P I E T E R C O R N E L I S Z . B A E R S , geb. ca. 1565 (geschat), woonde te Puttershoek, 
visser, pachter van de visrechten onder Oud-Beijerland (vermeid 1619-1621), wellicht 
overl. tussen 23 jun i 1629 en 24 maart 1637. Hij huwde met N.N. Op 18 oktober 1597 
deed Pieter Cornelisz. Baers beslag leggen op zodanige penningen als Cornelis Andriesz. 
tot Bergambacht van de te Puttershoek wonende Lauweris Jansz. Koeyman te vorderen 
had 8 . In 1599 is een Pieter Cornelisz. genoemd onder de personen te Puttershoek die 'op 
rekening' voor het j aa r 1599 waren gesteld 9 . De rond 1600 te Puttershoek wonende Rieter 
Cornelisz. diende zieh kennelijk niet van naarngenoten te onderscheiden, zodat ik ver-
moed dat hij aldaar toen de enige volwassen persoon met deze naam was , waaruit dan 
ook de conclusie kan worden getrokken dat hij dezelfde was als de te Puttershoek gedo-
micil ieerde Pieter Cornelisz. Baers . Zie voor meer gegevens over hem het boek Baars 1 

blz. 15 e.v. 
Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. C O R N E L I S P IETERSZ. B A E R S alias (de) (ouwe) H O O G H E Y T , volgt III. 
2. E L I S A B E T H PIETERSDR. B A E R S , overl. voor 21 juni 1621. Zij huwde voor 1614 

met Cornel is Jansz. Lamme, wonende aan de Strijensedijk te Strijen, overl. in of na 
1665. Hij hertr. na 21 jun i 1621 met N.N. Aan dit echtpaar is aandacht besteed in Ons 
Voorges lach t j rg . 1 9 9 5 1 0 . 

3 . P IETER PIETERSZ. (DEN) B A E R S alias P I E T E R M A N (ca. 1592-1666/1667), vis
ser, pachter van de visrechten op de Oude Maas onder Oud-Beijerland, later van de 
visrechten van het Borrekeen onder Zuid-Beijerland, woonde te Oud-Beijerland. Hij 
huwde ca. 1620 met Lydewey Cornelisdr. (Rooster) . Hieruit nageslacht Baers; zie 
boek Baars 1 blz. 17 e.v. 

4. JAN PIETERSZ. B A E R S , woonde te Zuid-Beijerland, overl. voor 29 juli 1659. Hij 
huwde waarschijnlijk Oud-Beijerland 18 januar i 1632 met Dirckgen Thonisdr . Zie 
verder: boek Baars 1 blz. 17. 

5. N E E L T G E N PIETERSDR. Zij huwde met Cornelis Hendricksz. Wieldrayer. Hij her-
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tr. 1637 met Margien Aryensdr. Hofman (zij hertr. Isaack Pietersz. Bestebreurtie, t im-
merman) . Zie verder: Ons Erfgoed j rg . 2004, blz. 119 e.v. 

6. Mogelijk: SIJCHIEN PIETERSDR. , zie: Ons Erfgoed j rg . 2004, blz. 120. 

Ill C O R N E L I S P I E T E R S Z . B A E R S A L I A S (de) (ouwe) H O O G H E Y T , weduwnaar 
wonende Puttershoek (1627), mogelijk schipper. Hij huwde l e met N.N. , huwde 2e met 
NeeJtgen Andriesdr . en huwde 3e (ondertr. Puttershoek 22 mei) 1627 met Janneken 
(Anneken) Jansdr. , weduwe van Cors Cornelisz. , wonende Puttershoek, zie verder: Ons 
Erfgoed j rg . 2004, blz. 120 e.v. en boek Baars 1 blz. 15 e.v. Neel tgen Andriesdr. kan een 
zuster zijn geweest van Cornelis Andriesz. en Gertruyt Andriesdr. , kinderen van Andries 
Cornelisz. en Berber Bastiaensdr., die op Puttershoek w o o n d e n 1 0 , een echtpaar dat in 
1627 nog in leven was toen zij met dochter Geertruyd als lidmaten werden g e n o e m d 1 2 . 
Truygen Andries was op 11 december 1624 lidmaat te Puttershoek g ew o rd en 1 3 . Janneken 
Jansdr. was ongetwijfeld een zuster van Pietertie Jansdr. , getrouwd met Anthoenis 
(Theunis) Jansz. van Hamont alias de Braber, die op 11 december 1640 te Puttershoek tot 
vertichting met haar enig overgebleven kind Lijsbeth kwam, waarbij Cornelis Pieterse als 
haar gekoren voogd optrad. Deze Cornelis Pietersz. was te Puttershoek ook getuige bij de 
doop van twee van haar kinderen. Tevens was hij op 4 juli 1638 voor Pietertien getuige 
toen zij als weduwe van Pieter Hillebrantsen te Puttershoek her trouwde met voornoemde 
van Hamont . Opmerkel i jk is dat er op 5 november (ondertr. 20 Oktober) 1643 te Putters
hoek een Maergie Cornelis , j . d . van Puttershoek, t rouwde met Willem Pieterse, j . m . van 
Puttershoek. Voor de bruid was haar vader, ene Cornelis Pieterse, getuige. Was deze ge
tuige wellicht identiek met Baers alias de Hoogheyt ? Ik ken in die tijd te Puttershoek 
geen andere Cornelis Pietersz. met een volwassen dochter. Hij moet in dat geval twee 
volwassen dochters (eventueel uit verschil lende huweli jken) met de naam Maergie heb
ben gehad, hetgeen in die tijd evenwel geen uitzondering was . Opmerkeli jk is dat voor
noemde Willem Pietersz. een zuster Aariaentien Pietersdr. had die in 1644 t rouwde met 
Jacob Adriaensz. Decker, weduwnaar van Maergien Cornelisdr. de Hoogheyt , dochter 
van Cornelis Pietersz."(Bäers alias) de Hoogheyt ! (zie: Ons Erfgoed j rg . 2004, blz. 28 en 
121). 

Kind uit een eerder huwelijk: 
1. DIRCK C O R N E L I S Z . (DE) H O O G H E Y T . Hij huwde l e met Neeltgie Adriaensdr. 

(Decker) en huwde 2e met Dingen(tje) Jacob(sdr.) Clase. Zie verder: Ons Erfgoed 
j rg . 2004, blz. 121 e.v. 

Kind uit een eerder huwelijk of bij Neel tgen Andriesdr.: 
2. M A E R G I E N C O R N E L I S D R . Zij huwde met Jacob Ariensz. Decker. Zie verder: Ons 

Erfgoed j rg . 2004, blz. 121 e.v. 
Kind uit het huwelijk met Neel tgen Andriesdr.: 
3. A R I A E N T G E CORNELISDR. , ged. Puttershoek 9 februari 1625 (get. Lenaert 

Lenaertsen, wonende op de Noort , Meewe Bastiaens, Geertgen Cornelis . wonende tot 
Dordrecht, en Truygien Andriesdr.) , j . d . van Puttershoek (1651). Zij huwde (ondertr. 
Puttershoek 4 november) 1651 met Ingen Jansz., j . m . van Usselmonde (1651). Bij 
hun huwelijk was voor de bruidegom Pieter Jacobse van Driel getuige en voor de 
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bruid Dirck Cornelis , die kan worden geïdentificeerd met haar halfbroer Dirck Corne
lisz. Hoogheyt (zie: Ons Erfgoed j rg . 2004, blz. 121 e .V. ) . 

Kinderen uit het huwelijk met (J)Anneken Jansdr.: 
4. A N N E K E N C O R N E L I S D R . , ged. Puttershoek 9 april 1628 (get. Pietergen Jans, Ma-

ritge Jans), van haar verder niets bekend. 
5. J A C O B CORNELISZ. , ged. Puttershoek 29 September 1630 (get. Gooltgien Heyn-

drix), van hem verder niets bekend. 
6. P IETER CORNELISZ. , ged. Puttershoek 1 januari 1633 (get. Dirrik Cornelis, Marit-

gien Rokes, Grietgie Weijers, Pieter Hillebrants, Heyndrick Claes), van hem verder 
niets bekend. 

Zijn er lezers die aanvullende informatie hebben op het voorgaande fragment? 

Noten: 

1. C. Baars en J. Baars, De familie Baars uit Oud-Beijerland in de Hoeksche-Waard 1590-1995, 
.uitg. 1995. 

2. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 37 vs. 
3. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 52. 
4. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 50 vs. 
5. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 68. 
6. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 23. 
7. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 82 vs. 
8. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 30 vs. 
9. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 62. 
10. J.H. van der Boom, Stamreeks Lamme (16e-18e eeuw), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1995, blz. 

348 e.v. 
11. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 11 en fol. 17 vs. e.v. 
12. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten, ontvangen en afgegeven acten van attestatie, ontvangen en 

afgegeven acten van indemniteit van de Ned. Herv. gemeente van Puttershoek (1623-1830), 
in: Ons Voorgeslacht jrg. 1971, blz. 216. 

13. Alsnoot 12, blz. 217. 

W i e heeft interesse? 
Ik ga binnenkort verhuizen naar een woning die beduidend minder 'verzamelru imte ' 
heeft. In verband daarmee wil ik best wat zaken kwijt, bijv. 16 jaargangen ' G e n s Nos t ra ' 
in naaldbanden. Ik schenk ze om niet. Als het in Den Haag of omgeving is, ben ik zelfs 
bereid ze even längs te brengen. 
Eventueel heb ik ook wat jaarboeken van het C B G over. 

J. Querens , Laan van Poot 474, 2566 DP Den Haag. E-mailadres: j .querens@hccnet .n l 
Tel. 070-3252672 
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Van den NES (Van NES, Van ES) uit 
RIJSOORD 
(aanvullingen en correcties op Kronieken jrg. 1999, blz. 233-266, 
jrg. 2000, blz. 32-62,104-136,194-197). 
K.J. Sl i jkerman 

Kronieken j rg . 1999, blz. 238 , generatie II, Vranck (Franck) Ghijsbrechtsz. van den 
Nes, huwde wellicht o.a. met N.N. Wijtensdr. Zie voor haar: Ons Voorgeslacht j rg . 58 
(2003) , blz. 65-66. 

Kronieken j rg . 1999, blz. 259, generatie I l lb , Wijt Francken van den Nes, had waar-
schijnlijk nog een dochter: N.N. die huwde ca. 1590 met Anthonis (Tonis) Jansz., geb. 
naar schatting ca. 1560, boer nabij Dirk Smeetsland onder Charlois, begr. Charlois (voor 
22 Oktober) 1610. Anthonis huwde l e voor 1588 met N.N. Zie voor hen: Ons Voorge
slacht j rg . 59 (2004), blz. 386. 

Kronieken j rg . 2000, blz. 39, generatie IVb-6, Maritgen (Maria, Maertge) van den Nes 
(Esch) , was overl. tussen 7 december 1650 (zoals blijkt uit een hierna te behandelen akte 
van die datum) en 5 maart 1659. 

Kronieken j rg . 2000, blz. 40, generatie Vd, Bastiaen Clementsz . Van den Nes (Esch) , 
was gehuwd met N.N. (Aagje?) Jansdr. Pors (zuster van Leendert Jansz. Pors, de eerste 
echtgenote van de voornoemde Mari tgen (Maria, Maertge) van den Nes) , overl . voor 7 
december 1650, dochter van Jan Leendertsz. Pors, kerkmeester van Charlois, waarsman 
binnensbans van Charlois, en Ingetje Krijnen. 
Op 7 december 1650 vergaderden ten huize van Herper Janss., sellout van Katendrecht , 
enerzijds Lenert Pieterss. Grawert , weduwnaar van Neel tge Jans Pors, en anderzijds, Jan 
Lenertss. Pors, vader van de voornoemde Neel tge Jans Pors, voor hem zelf en als voogd 
van de twee weeskinderen van Leendert Janss. Pors, waarvan de moeder is Maertge Cle
ments van den Esch, Cornelis Lenertss. Grawert , getrouwd met Adriaentge Jans Pors, 
voor hem zelf, Maer tge Jans Pors, huisvrouw van Staes van Jaersvelt, en de voornoemde 
Jan Lenertss. Pors namens Cornelis Lauwen en Bastiaen Clementss. Van den Esch, 'sijn 
swagers (N.B. lees: schoonzoons) , elx een van sijn dochters getrout hebbende ' , alien erf-
genamen van de voornoemde Neel tge Jans Pors, en kwamen tot een accoord over haar 
erfenis. Hun laatste accoord dateerde van 11 mei 1649 (Oud-rechterlijk Charlois inv.nr. 
42, akte d.d. 7 december 1650). De naam Aagje als voornaam van de vrouw van Bastiaen 
Clementsz . van den Nes zou overigens goed kunnen, daar zij dan vernoemd zou zijn naar 
haar grootmoeder van vaderszijde: Aechte Adriaens 'Por re ' , de vrouw van grootvader 
Lenaert Lenaertsz. Jonge Pors. 

Kronieken j rg . 2000, blz. 37 en 117, Wi l lem Bastiaensz. van den Nes, was op 17 decem-
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ber 1592 te Rijsoord niet als bastaard gedoopt maar als een legitiem kind. De notitie 
'bastaer tkindt ' heeft betrekking op de navolgende inschrijving van een op dezelfde dag 
gedoopt kind. Ik was destijds niet in de gelegenheid het originele doopregister in te zien 
maar moest gebruik maken van een bewerking (zo blijkt maar weer hoe belangrijk het 
kan zijn om originele registers in te zien !). Met dank voor de correctie aan mevr. M. van 
Es te Maastricht. 

Overzicht publicaties [60] 
H. Klunder 

L. van Dijck: De familie Albers te Grave. 
[Vervolg, 1728-1976.] Brab. Leeuw, 2006 
nr. 1. 

G. Schampers : Parenteel van Balthis Jans-
sen te Overloon. [Vervolg, patroniemen, 
ca. 1650-1881.] Brab. Leeuw, 2006 nr. 1. 

M.J.H. Becks: Stamreeks Becks. [Vöör 
1600-2004.] Ons Erfgoed, maart '06. 

G.J.A. Schampers , S..P..F.M. Roefs: Het ge
slacht De Bercker. [15e eeuw.] Brab. 
Leeuw, 2006 nr. 1. 

P.J.C. Elema: Een predikantszoon Bras? 
[1625-1897.] Gruoninga, 2004. 

U.M. Ubbens: De voorouders van Wytske 
Cornelis - Nieuw licht op een tak van de 
familie Brongers . [Kwartierstaat met patro
niemen 17e eeuw.] Gruoninga, 2004. 

P.J.C. Elema: Büchli , Büchli Fest - Neder-
landers van Zwitserse oorsprong. [1745-
2004.] Gruoninga, 2005 . 

L.M. van der Hoeven, E.W. Roscam A b -
bing: Genealogie van het geslacht van 
Couckelenbergh (Brüssel , Rot terdam, 
Brielle). [1552-1726.] Ned . Leeuw, april 
'06. 

D. Kranen: De familie Craen. [1520-1699.] 
Brab. Leeuw, 2006 nr. 1. 

H.K. Nagtegaal : Het tweede geslacht Van 
der Dussen in Delft. [15e eeuw-1733.] Ons 
Voorgeslacht , maart '06. 

M. van der Tas: De zeevaardersfamiiie 
Duijkeiaar uit Rotterdam. [Vöör 1600-
1817.] Ons Voorgeslacht , maart '06. 

A.E.M. Landheer-Roelants : Duyvesteyn. 
[Vöör 1500-1658.] Ons Voorgeslacht , april 
'06. 

P. Sanders: Het geslacht Edelenbosch in 
West-Friesland e.o. [Vollenhove, Enkhui-
zen, 1600-1915.] Westfriese Farn., maart 
'06. 

C.H. van Wijngaarden: Van Gelder te Ou-
dewater. [1565-1681.] Ned. Leeuw, april 
'06. 

De Gruijter. [Ca. 1500-2004.] Ned. Patri-
ciaat, 2005. 

Gunning. [1600-2003.] Ned. Patriciaat, 
2005. 

P.J.C. Elema: Hagel (Groningen) . [1660-
1912.] Gruoninga, 2004. 

G. van den Ham: Boerenhofstede "Den 
Grooten Ham". [Van den H a m , 1650-
1995.] Veluwse Geslachten, mrt./apr./mei 
'06. 
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N . van Spaendonk, A. Pijnenburg: Hamers . P. Bos: Het nageslacht van Reert Menkes. 
[Vervolg, 1690-1973.] Brab. Leeuw, 2006 [Patroniemen, Bedum e.o., 1585-1899.] 
nr. 1. Gruoninga, 2004. 

L. Adriaenssen: Herincx in olie, zeep, verf H.M. Kuypers: De familie Reus uit Goude-
en bankzaken. [1476-1670.] Brab. Leeuw, rak en Moordrecht . [1510-1680.] Ons 
2006 nr. 1. Voorgeslacht , april '06. 

Hintzen. [1660-2004.] Ned. Patriciaat, 
2005 . 

[Zonder auteur en titel: nageslacht van 
graaf Dirk (I Bis) van Hol land, 910-1377, 
met kwartierstaat van graaf Willem II van 
Holland.] Westfriese Fam., maart '06. 

Hulshoff - Hulshof - Hülshoff. [Vöör 
1600-2003.] Ned. Patriciaat, 2005. 

Van Hulten. [15e eeuw-2002.] Ned . Patri
ciaat, 2005. 

Koole - Van der Boor Koole. [1620-
2005.] Ned. Patriciaat, 2005. 

Ter Kuile - Ter Kuile Lemker . [Vöör 
1600-2004.] Ned . Patriciaat 2005 . 

Nieuwenkamp - Kits N ieuwenkamp. 
[1675-2003.] Ned . Patriciaat, 2005 . 

S. Kieft: Leijen. [1731-2002.] Westfriese 
Fam., maart '06. 

W. Nolten: De dertig voorouders van Wim 
Nolten. [Kwartierstaat, Diepstraten, W o b -
ma, Raes.] Limb. Tijdschr. Geneal . , maart 
'06. 

Van Outeren. [Vöör 1500-1997.] Ned . Pa
triciaat, 2005. 

Risselada. [Ca. 1500-2005.] Ned . Patrici
aat, 2005 . 

J .M. Reinders-Schut: Kwartierstaat Schut. 
[Van Zadelhoff, Reinders , Bosch.] Ve-
luwse Geslachten, mrt. /apr./mei '06. 

I. Lommen-Salden: Limburgse emigranten 
uit de negentiende eeuw - De familie Van 
Sloun, Honsbroek, Born. [1808-1964.] 
Limb. Tijdschr. Geneal . , maart '06. 

Van Stockum - V a n Stokkum. [1600-
2005.] Ned. Patriciaat, 2005 . 

M.T. Sprangers: Van Tilborgh in de 
Langstraat. [Vervolg, 1684-1995.] Brab. 
Leeuw, 2006 nr . 1. 

A.J.J. Struijk: De oudste generaties van de 
familie Val afkomstig uit Hazerswoude. 
[Vöör 1600-1776.] Ons Voorgeslacht , 
maart '06. 

V a n Waning. [16e eeuw-2002.] Ned . Patri
ciaat, 2005. 

K.H. van Straten: Genealogie Widmarius 
(Bierum, Zuidhorn en Stad Groningen) . 
[1552-1802.] Gruoninga, 2004. 
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Enkele moeilijke woorden uit de genealogie 
uitgelegd (deel III) 
parenteel en geneagram 
JW. Koten 

In de genealogie (familiekunde) zijn er en
kele standaarduitdrukkingen die voor be
ginners in deze tak van sport vragen oproe-
pen. O p verzoek van diverse lezers zullen 
we in dit en de volgende nummers van dit 
tijdschrift de achtergronden van enkele ge
nealogische begrippen wat verder uitdie-
pen. In dit nummer zullen we de woorden 
parenteel en geneagram nader verklaren. 

Het woord parenteel is afkomstig van pa
rentes dat een uiteenlopende betekenis 
heeft. Het woord parent betekent "ouder", 
maar in het Latijn waarvan dit woord is af-
geleid had het een bredere betekenis ni. af-
s tammeling en nakomeling. In het Engels 
noemt men parenteel een pedigree. In het 
Duits een Nachkommenl i s te , in het Frans 
een parentèle. Een parenteel is evenals de 
genealogie dus een afstammingslijst. In te-
genstell ing tot de genealogie worden nu 
ook aile vrouweli jké afstammelingen van 
een bepaald "oer-ouderpaar" vermeld. Ver-
schillend met een genealogie is ook dat in 
een parenteel niet alleen de familienaam 
van de "oervader" voorkomt. Er zijn hierin 
immers ook de namen van de echtgenoten 
van de vrouwen en hun kinderen en de 
daarop volgende generaties opgenomen. 
Daarmee is dit de zuiverste vorm van een 
afstammingslijst . Men kan daarmee de di
recte verwantschap ook tussen onderschei-
den families beter in overzicht brengen. 

In de genealogische wereld is de uitwerking 
van een parenteel minder populair dan een 

genealogie. In de medische sector daarente-
gen wordt deze vorm universeel gebruikt 
om de erfelijkheid van bepaalde eigen-
schappen te traceren. Het is daar een on-
misbaar instrument om de erfelijkheid van 
bepaalde ziekten binnen een familie te ach-
terhalen. O p basis hiervan kan men voor-
spellingen doen over de kansen op eventue-
le erfelijke afwijkingen bij het nageslacht 
bij een raadvragend ouderpaar. 

Bij het opzetten van een parenteel volgt 
men in principe dezelfde methodiek aïs bij 
een genealogie. Al heeft hier de afdalende 
méthode altijd de voorkeur, omdat zij een 
beter overzicht geeft van de studie van de 
afstammelingen. Een opstijgende parenteel, 
dus de stam-oerouders is ongebruikelijk. 
Bij de genealogie levert deze ascenderende 
uitbeelding zoals bekend, de s tamboom op. 
In principe zou j e dit ook voor een paren
teel kunnen doen, maar j e ziet het zelden. 

De volgorde die men dus aanhoudt bij een 
parenteel is dus: 
I probandus (de oerouders dus) 
II kinderen en aanverwanten 
III kleinkinderen en aanverwanten 
IV achterkleinkinderen en aanverwan

ten. 
Enz. 
De generatie worden zoals sedert het begin 
van de achtt iende eeuw met Romeinse cij-
fers aangeduid. Aile kinderen, dus niet al
leen naamdragers , worden in een genealo
gie opgenomen maar ook de namen van de 
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aangehuwde mannen en diens nakomelin-
gen. Om het deftig te zeggen een parenteel 
is dus in veel opzichten een combinat ie van 
een patrilineaire en matril inéaire genealo
gie. 

Nummering 
Er zijn diverse manieren om de opvolgende 
generaties te nummeren . Geen enkele daar
van is duidelijk en bevredigend. 

De meest gangbare nummering in Neder
land 
In de Neder landse genealogieèn geeft men 
de oerouders het Romeinse cijfer I. Vervol-
gens hun kinderen en hun echtgenoten II, 
de kleinkinderen en hun echtgenoten III, de 
achterkleinkinderen en eventuele echtgeno
ten IV enz., tot de jongs te generatie. De in-
dividuele vruchtbare nakomel ingen met na
geslacht krijgen binnen hun generatie een 
kleine letter in volgorde van de leeftijd dus 
IIa, IIb, Ile enz. Hun vruchtbaar nageslacht 
nummert men Ilia, I l lb , Hic Hid enz. Deze 
nummeringeonvent ie a, b, c, d enz. geldt 
voor de hele derde generatie. Daarbij wor
den eerst de kinderen van IIa vermeld in 
volgorde van de leeftijd en daarna de gene-
ratriegenoten. Heeft het kind IIa vier 
vruchtbare kinderen dan krijgen deze de 
nummers Ilia, I l lb, IIIc, Illd. Daarna kö
rnen de vruchtbare kinderen van IIb aan de 
beurt. Eveneens ordent men deze in volgor
de van de leeftijd. Heeft dit kind IIb twee 
vruchtbare kinderen (kleinkinderen van de 
probandus dus) dan krijgen deze de num
mers Ille, en Ulf. De nummer ing loopt dan 
weer verder bij de kinderen van Ile..Zijn er 
minder letters dan afstammelingen in een 
generatie dat nummert men na IIIz... Illaa, 
I l lab, Il iac enz. Voor de verdere uitwerking 
zie verder bij "presentatie van een geneako-
gie" 

Er zijn nog wel andere nummersys temen 
die bij sommige buitenlandse genealogi
sche software wel wordt toegepast. In grote 
trekken zijn die gelijk aan de Systemen die 
we eerder bij de bespreking van een afwij-
kende nummer ing van de genealogie heb
ben besproken. (zie vorig nummer van dit 
blad). Vooral bij buitenlandse genealogi
sche software moet men op een van deze 
Varianten bedacht zijn. 

De presentatie van een parenteel 
Zoals bij een genealogie kan men het pa
renteel op twee manieren computermat ig 
presenteren. Gewoonli jk begint men met de 
oudste s tamouders . Daarna heeft men de 
keus, de gegevens te ordenen per generatie) 
of per tak, dus voor iedere Staat iedere keer 
apart (zie b). 

ad a. de uitwerking per generatie 
Bij de presentatie van een genealogie per 
generatie, gaat zoals boven werd aangege-
ven: 
I probandus 
II kinderen en aanverwanten 
III kleinkinderen en aanverwanten 

Deze nummer ing is redelijk ingewikkeld 
(zie boven) . 
In de tweede generatie worden alle kinde-
ren-naamdragers in volgorde van leeftijd 
gepresenteerd. Deze kinderen worden stan-
daard genummerd 1, 2, 3, 4, 5,... Dus 1,1, 
1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Merk op dat bij iedere ge
neratie zowel de zonen als de dochters wor
den opgenomen maar ook de aanverwante 
personen (dus de echtgenoten). Stel dat van 
deze 5 kinderen van het vorige voorbeeld 
uitsluitend 1, 4, en 5 nakomelingen krijgen 
dan krijgen uitsluitend deze vruchtbare kin
deren 1, 4 en 5 een extra additioneel num
mer dat naar de volgende generatie ver-
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wijst. Te weten: namelijk IIa en IIb en Ile. 
Achter de vernoeming van de betreffende 
voornamen zet men meesta! (volgt ...) om 
naar de volgende generatie te verwijzen. 
Hoe gaat men nu verder ? 
Allereerst presenteert men de kinderen van 
Ha (de kleinkinderen van de probandus) en 
nummert deze l i a i , IIa2, I Ia3, IIa4... 
O p dezelfde manier nummer t men de kin
deren l ib met I l b l , IIb2, IIb3, enz. 
Hertrouwt een van de nakomelingen dan 
wordt de tweede v rouw genoemd maar 
wordt daarna de nummer ing van het betref
fende kind, kleinkind enz. gewoon voortge-
zet dus. Stel dat een dochter Ha, 4 kinderen 
had, dan wordt de nummer ing van haar kin
deren uit het tweede huwelijke gewoon 
doorgezet dus IIa5, IIa6, IIa7 enz. 
Stel dat van de kinderen van IIa nr 1 en 4 
nageslacht hebben dan krijgen deze de ex
tra nummers IHa en I l lb . 

In de nu volgende IVde generatie gaat men 
op dezelfde manier door. De kinderen van 
kleinkind IHa, krijgen de nummers I l l a l , 
IIIa2 enz. De kinderen van kleinkind I l lb , 
krijgen de nummers I H b l , IIIb2 etc. De 
kinderen met nageslacht van IHa, I l lb , IIIc 
etc krijgen wedbrom in de volgorde van de 
vertakking en de leeftijd de nummers IVa, 
IVb, IVc enz. 

Ad b de uitwerking per tak (stam) 
Bij de uitwerking per tak heeft men het ge-
neratie-principe losgelaten maar werkt men 
eerst de familietak van het oudste kind ver
der uit. Vervolgens komen taksgewijs diens 
kinderen enz. tot de jongs te generatie. 
Daarna komt het nageslacht uit het tweede 
kind dat men vervolgens volledig uitwerkt. 
Daarna het nageslacht van kind 3 enz. 
Hoewel deze opzet volledig anders lijkt 
volgt men voor de nummer ing van de per

sonell toch het zelfde schema zoals dat on
der a is beschreven. (dus zoals bij de pre
sentatie volgens generatie). 

De presentatie (ad a) volgens generatie en 
(ad b) volgens tak hebben ieder zijn voor-
en nadelen. De afbeelding per generatie is 
prettig als men descenderende zoekt (dus 
van de oudste voorouder naar een jongere . 
De afbeelding per tak is handig als men as-
cenderend zoekt van j o n g dus naar oud. Wil 
men van een huidig kind snel de afstam-
ming naar zijn voorvaderen vervolgen dan 
is de tak (of stam)-presentatie het prettigste. 

De grafische presentatie van een généalo
gie 
Het aantal grafische uitvoermogeli jkheden 
is met de huidige moderne software schier 
oneindig. De meeste genealogische pro-
gramma's bieden een groot aantal mogelijk-
heden, te veel om op te sommen. In tegen-
stelling tot de genealogie is hier uitsluitend 
de descenderende presentatie gebruikelijk. 
Men begint met de afbeelding aan de top 
van het scherm, de navolgende generaties 
volgen daarna in afdalende reeksen. Dit is 
de meest gebruikelijke vorm van afbeel
ding, vooral als men een uitgewerkt paren
teel op bepaalde erfelijke e igenschappen 
wil onderzoeken. 

In de geneeskunde is het gebruikelijk om 
parentelen zonder namen of andere data af 
te beeiden. Men gebruikt dan voor mannen 
het blokjes symbool en voor vrouwen het 
rondjes symbool . Grote rondjes en blok
j e s worden gebruikt voor personen die oud 
genoeg waren om een bepaalde eigenschap 
al te kunnen herkennen. Kleine blokjes en 
kleine rondjes duiden op kinderen die jong 
gestorven zijn en zodat de betreffende ei
genschap nog niet kan worden herkend. 
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Waar kwamen deze grafische Symbolen, 
hokje voor man en rondje voor vrou-
wen, vandaan ? 

Zoals alom bekend worden mannen aange-
duid met het symbool en vrouwen met 
het symbool . Deze notatie is gei'ntrodu-
ceerd door Linnaeus (de grondlegger van 
de beschrijvende taxonomie) die in de 18de 
eeuw leefde. Hij gebruikte en als een 
soort kortschrift om "papierruimte te spa
ren.". O p zijn beurt had hij deze Symbolen 
overgenomen uit de zeventiende eeuwse 
farmacopee. Dit is een samenvattend boek 
met de vermelding van geneeskrachtige 
kruiden en hun werking. Het betrof de 
Pharmacopoeia Leovardensis . In deze far
macopee gaf men de manneli jke en vrou-
welijke bloemen aan met deze Symbolen. 

Deze geslachtssymbolen komen van de be
noeming van de planeten Mars (de Romein-
se oorlogsgod) en Venus (de Romeinse 
vrouweli jke liefdesgod). Vandaar de ezels-
brug om deze Symbolen te onthouden: Na-
melijk de pijl van Mars en de spiegel van 
Venus. Anderen zien in deze Symbolen de 
oervorm van de geslachtsorganen. De ach-
tergrond van deze manneli jke en vrouwelijk 
Symbolen is echter dieper liggend. De Sym
bolen verwijzen naar de planeten Mars en 
Venus en s tammen uit de antieke Griekse 
astrologie, waar uiteraard deze planeten 
ook al bekend waren. De huidige opvatting 
over de Symbolen en is nu dat deze 
Symbolen een contractie (ligatuur of samen-
trekking) zijn van Griekse letters. In de 
Griekse mythologie werd aan iedere planeet 
een "metaaleigenschap" toegekend. De zon 
was goud, maar mars was basaler, onedeler 
en harder, en Venus beschouwde men zaeh-
ter en werd geassocieerd met phosphor (in 
de Griekte oudheid werd dit als metaal be-

schouwd) . Welnu de planeet Mars werd met 
Thourus (borstschild, denk ook aan het 
woord thorax, nl. borstkas) aangeduid met 
de Griekse letter Th-r = 0 - p en de planeet 
Venus kreeg het symbool Ph = <T> In de loop 
der geschiedenis wordt de lettercombinatie 
0 - p het symbool en de O het symbool 

De eerste parentelen die in vroegere tijden 
gemaakt werden gebruikten inderdaad de 
Symbolen en . Een Engelse gestichts-
arts, die het voorkomen van kleurblindheid 
in zijn eigen familie had onderzocht, ge
bruikte om zijn parenteel met de kleurblin-
de personen in overzicht te brengen de vier-
kantjes en de rondjes het eerst. Het waarom 
heeft hij niet gemotiveerd. Zijn vriend ver-
telde later dat er bij de drukker voor het 
drukken van zijn publicatie nog geen Sym
bolen man/vrouw bestünden. Waarschijnlijk 
heeft hij vanwege de spiegel van Venus een 
rondje voor de vrouw gekozen en toen maar 
een blokje om het manneli jke symbool mee 
aan te geven. Sedertdien hebben beroemde 
genetici in de negent iende eeuw (Galton, de 
schoonzoon van Darwin) dit overgenomen 
en aanbevolen. Daarnaast heeft. men nog 
enkele andere Symbolen ingevoerd, zoals 
een ruit voor een personen waarvan het ge
slacht niet bekend is. Tweel ingen worden 
als groepje afgebeeld. 

Geneagram 
In de genealogie worden zoals eerder ver
meid minder vaak integrale parentelen ge-
presenteerd. Delen van verschil lende paren
telen kunnen wel nuttig zijn om aan elkaar 
te worden gekoppeld tot een geneagram. 
Eén geneagram is een grafisch overzicht 
dat de aanverwantschap van twee of meer 
families in kaart brengt. In tegenstell ing tot 
een consanguiniteitstabel, waarbij men naar 
volledigheid streeft, zal men bij een genea-
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gram alleen de relevante takken uitwerken. 
Het woord geneagram is een samentrekking 
van genealogie en gram (afkomstig van 
grafein (schrijven), denk maar aan Steno
grafie en stenogram). 

Geneagrammen werden in het verleden 
vaak toegepast bij koninklijke families. 
Vaak werden deze geneagrammen dan ook 
opgesierd met de verschallende wapenschil-
len uit de verschallende families. Je krijgt 
dan van een ouderpaar bijvoorbeeld tevens 
de groofouders, ouders, broers en zusters 
van de man als de vrouw te zien met hun 
respectievelijke aanverwanten en hun kin-
deren c.q. kleinkinderen. De verwantschap-
pen binnen dergelijke koninklijke families 
kunnen dan beter in overzicht worden ge
bracht. 

Biologische aantekeningen 
De biologische betekenis van de Studie van 
een parenteel hebben we al benadrukt. Is de 
Studie van een genealogie vooral klinisch 
nuttig voor de opsporing van geslachtsge-
bonden eigenschappen, een grafische pa
renteel of geneagram maakt het daarente-
gen mogelijk de overdracht van erfelijke 
eigenschappen (of ziekten) die niet ge-
slachtsgebonden zijn, overzichtelijk weer te 
geven. Heeft een (of meerdere) s tamman/ 
vrouw(en) een bepaalde eigenschap die 
men in zo 'n grafische afbeelding tot uit-
drukking wil brengen dan gebruikt men 
voor de z ieke/gezonde mannen een gevuld/ 
leeg blokje en voor de zieke/gezonde vrou-
wen een gevuld/ leeg rondje. (zie Schema 
van het geneagram van de familie Wedge-
wood-Darwin-Gal ton) . 
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y t * =«1 <>4 j U a i c T L , r r a , "" i • V n ^ w » » ŜFĜ »*3M ^ w"̂ -- . « ****** auto***** ******* ngHt-IFCW» Iv*' *—-} ^ •• '.«tn» * l'jj* 

»*.-• • , 1 1 jM 

f I 

4* 
F W 1 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 3, mei 2006, blz. 120 



Samengevat 
Een parenteel /geneagram wordt in de géné
alogie minder vaak nageplozen dan een gé
néalogie of een kwartierstaat. In de klini
sche généalogie is dit echter de meeste ge-
bruikte vorm van genealogische presentatie. 
Door koppeling van parentelen kan men 
geneagrammen samenstellen die de aanver-
wantshap van twee families overzichtelijk 
weergeven. 

Literatuur 
Schott G D (2005) Sex symbols ancient and 
modern, their origins and iconagraphy on 
the pedigree. BMJ 331:1509-11 

Een travestiet te Klaaswaal anno 1663 
K.J. Sl ijkerman 

Vermeldingen van travestieten op de Zuid-
hollandse Eilanden in vroeger eeuwen zijn 
hoogst zeldzaam te noemen. Doorgaans 
zijn personen met deze geaardheid be-
schreven als verkerende in de kringen 
van aristocratie en kunstenaars, maar in 
1663 blijkt er een als vrouw verklede man 
in Klaaswaal rondgelopeh te hebben die de 
nodige opschudding moet hebben veroor-
zaakt in dat streng protestantse polder-
dorp. Op 18 Oktober 1663 leggen de schout 
en schepenen van Cromstrijen - de oude 
naam voor Klaaswaal - de volgende verkla-
ring af: 'dat [niet ingevuld] Walraven 
in de wandelingh genaempt aventuirtien op 
huyden is gekomen ten huysen van Willem 
Dircxsen Oostendt, herbergier alhier op den 
dorpe van Claeswaell in de Coninginne van 
Engelandt, wesende gekleet in vrouwe 
kleederen. te weten met een swarten 
borstrock met groene mouwen , een blau-

wen rock, geboort met drie, vier ofte vijff 
koorden, een swarte schort, den linde nacht 
mantell om den hals met een swarte kap op 
sijn hoofft ende een hooft douck voor sijn 
hooff ende ten selven huysen gecommand 
(eer)t een pinte bier die hem is getapt ende 
behandicht, verclaeren noch dat den voorn 
(oemde) Walraven soo op den voorleden 
Claeswaelsen kermis deses jaers 1663: en 
van te vooren ende naer des v(oor)s(egde) 
tijt veell ende meenichvuldige moetwill i-
cheyt, onbehoorli jckheyt ende straetschen-
derije heeft gepleeght ' . 
De schout en schepenen verzoeken dan ook 
aan de heer Cornel is Pompe van Meerder-
voort, baljuw van den lande en heerlijkheid 
van Strijen, om deze persoon uit de jur is-
dictie van Cromstrijen te weren ' ende daer 
van te zuyveren ' (bron: Gemeentearchief 
Dordrecht, Recht. Arch. Cromstrijen inv. 
nr. 29, a k t e d d . 18-10-1663). 
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Geen winnaar van de Nederlandse Aanmoedigings-
prijs voor Genealogie voor het jaar 2004. 
Zeer tot haar spijt heeft de jury van de Neder
landse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 
moeten besluiten geen winnaar aan te wijzen 
voor het jaar 2004. Dit keer is de reden met na
me gelegen in het bedroevend läge aantal aan-
meldingen voor bekroning met deze unieke ge
nealogische prijs in Nederland. 

Is er werkelijk sprake van een tanende belang-
stelling voor bekroning van deze prijs, zoals de 
jury in een eerder rapport suggereerde? Ligt dat 
aan de (relatieve) onbekendheid van de prijs of 
voelt een beginnend genealoog teveel schroom 
om zieh zelf aan te melden? Het blijtt gissen 
voor de jury naar de werkelijke oorzaak van het 
geringe aantal aanmeldingen. 

De jury roept nogmaals de redacties van alle 
genealogische bladen op om kandidaten voor de 
Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealo
gie bij de jury bekend te maken. De prijs is im-
mers ingesteld om de beoefening van de genea-
logie in Nederland te stimuleren en dat ziet de 
jury als een gemeenschappelijk belang. Ui-
teraard wordt inzending door auteurs zelf zeer 
op prijs gesteld en gewaardeerd. 

Hieronder volgt een nieuwe oproep voor de 
prijs voor 2005, waarin de voorwaarden voor 
deelname en criteria voor beoordeling omschre-
ven worden. 

Voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor 
Genealogie komen in aanmerking: 

in een tijdschrift), die om andere redenen naar 
het oordeel van de jury bekroning verdient. 

De publicaties moeten in 2005 zijn versehenen. 

U kunt voor bekroning met de Nederlandse 
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie in aan
merking komen door u aan te melden bij het 
secretariaat van de jury. Ook derden kunnen de 
jury op mogelijke kandidaten voor de Neder
landse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 
opmerkzaam maken. De jury doet een dringend 
beroep op belangstellenden - zij denkt hierbij 
vooral aan redacties van genealogische bladen 
(met name in de regionale bladen) - om haar te 
attenderen op beginnende genealogen, die voor 
het eerst met een interessante en opvallende pu-
blicatie voor het voetlicht treden. Tevens be-
houdt de jury zieh het recht voor om zelf publi
caties in hun beoordeling te betrekken. Auteurs 
en andere belangstellenden kunnen schriftelijk 
hun deelname kenbaar maken bij het secretari
aat van de jury: Nederlandse Aanmoedigings
prijs voor Genealogie, p/a Westduinweg 165, 
2583 AA 's-Gravenhage, vergezeld van een 
exemplaar van de publicatie. Bij de beoordeling 
zal de jury bijzondere aandacht hebben voor 
originaliteit, diepgang, visie en vernieuwing. 

De sluitingsdatum is bepaald op 1 September 
2006. Het oordeel van jury is bindend en over 
de uitslag is geen correspondentie mogelijk. De 
jury bestaat thans uit: B. van Dooren, L.M. van 
der Hoeven en W.J. Spies. 

a. een eerste genealogische publicatie of bron-
nenpublicatie in een regionaal of landelijk tijd
schrift. 

b. een genealogische publicatie (zelfstandig of 

De jury rekent erop in 2006 wederom een win
naar van de Nederlandse Aanmoedigingsprijs 
voor Genealogie voor 2005 te kunnen bekend 
maken. 
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Hinderwetvergunningen als bron 

Het onderstaande is ontleend aan een pu
blicatie van het Delfts Gemeentearchief. 
Deze vergunningen geven inzicht in de acti-
viteiten van bedrijven waar voorouders 
werkten of waarvan ze (mede)eigenaar wa
ren. Uit het artikel blijkt dat niet overal de 
hinderwetvergunningen bewaard zijn ge-
bleven. U zult dit moeten uitzoeken aan de 
hand van de inventarissen van de gemeen-
te- of streekarchieven uit de regio, waar uw 
voorouders actief waren. 

De vuurwerkramp in Enschede in 2000 
heeft laten zien hoe groot het belang van 
een overheidscontrole op de opslag en pro-
ductie van gevaarlijke of hinderlijke Stoffen 
kan zijn. De stad Delft heeft zelf ooit de 
gevolgen van een soortgelijke ramp erva-
ren: in 1654 ontplofte het kruitmagazijn 
van Holland, gelegen op de plek van de 
huidige Paardenmarkt . De menselijke en 
materiele schade was groot. Een gevolg van 
de ramp was dat het stadsbestuur geen nieu-
we kruitopslag meer tolereerde binnen de 
stadsmuren. 
De regelgeving om de overlast of schade 
als gevolg van economische bedrijvigheid 
tegen te gaah is al een oud verschijnsel. In 
Delft werd bijvoorbeeld gezorgd dat de wa-
tervervuilende textielnijverheid (denk aan 
volders en ververs) niet aan de grachten 
werd gevestigd waar de brouwers hun wa
ter uit haalden. 
De industrialisatie en moderniser ing van de 
samenleving in de negentiende eeuw bracht 
een verdere ontwikkel ing van de hinderwet-
geving. Met de Fabriekwet van 1875 wilde 
men de overlast voor het Ieefklimaat verder 
bestrijden. Het werd mogelijk om onderne-

mingen een vergunning te weigeren wan-
neer er een ernstige kans op gevaar, schade 
of hinder aanwezig was . Bedrijven konden 
worden gedwongen tot het treffen van voor-
zieningen om dergelijke situaties te voorko-
men. De Fabriekwet Staat na een uitbrei-
ding in 1896 bekend als de Hinderwet en 
bleef tot 1952 van kracht, toen een nieuwe 
hinderwetgeving werd ingevoerd. In de wet 
worden maar liefst achttien categorieen be
drijven opgesomd die vergunningplichtig 
waren. Daaronder waren bijvoorbeeld in-
richtingen die werkten met s toomwerktui-
gen of met gevaarlijke gassen. De vergun
ningen voor deze bedrijven werden ver-
leend door burgemeester en wethouders van 
het plaatselijk bestuur. Omwonenden kon
den tegen de verlening bezwaar aanteke-
nen. 

Wat kan ik met hinderwetvergunningen? 
Hinderwetvergunningen zijn doorgaans te 
vinden in de secretariearchieven van de ge-
meenten. Nie t altijd, omdat de vergunnin
gen in sommige gemeenten niet bewaard 
zijn. Nada t zo'n vergunning is verlopen, 
mag hij in principe worden vernietigd. In 
sommige archieven, zoals in Delft, zijn ze 
gelukkig bewaard vanwege hun historisch 
belang. Dankzij de dossiers van de hinder
wetvergunningen is het mogelijk om een 
beeld te krijgen van het bedrijf van de aan-
vrager: wat werd er verricht en hoe werd er 
geproduceerd. 

De Delftse hinderwetvergunningen tot 1918 
zijn ondergebracht in een database. Die is 
gebaseerd op een register uit het secretarie-
archief 1813-1938, dat bewaard wordt in 
het Gemeentearchief Delft: archiefnummer 
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2, inventar isnummer 3165 (zwart) . Het in-
ventar i snummer is een voorlopig nummer , 
omdat het archief momenteel ge'inventari-
seerd wordt . De bijbehorende aanvragen 
zitten tussen de correspondentie in het se-
cretariearchief en kunnen met behulp van 
de zogenaamde agenda's en de datum uit de 
database gevonden worden. De hinderwet
vergunningen van de Gistfabriek en de Ne-

derlandsche Oliefabriek tot 1921 zijn aan-
wezig in het archief van de gemeente Hof 
van Delft (Gemeentearchief Delft): archief-
nummer 152, inv.nrs. 1065-1067 en 1094-
1096. 
Wilt u een originele hinderwetvergunning 
raadplegen? In de studiezaal van het Ge
meentearchief helpt men u graag verder! 

Zeeuws Archief 

U heeft er lang op moeten wachten, maar 
eindelijk is sedert 10 april 2006 15.15 uur 
update 12 beschikbaar, waarvan u onder-
staand een deel aantreft. Aanvankeli jk was 
deze update gepland voor december 2005, 
maar door het vervangen van het compu-
ternetwerk van het Zeeuws Archief kon pas 
in maart j l . begonnen worden met het toe-
voegen van de bestanden. Het uitstel heeft 
weI als voordeel dat er deze keer meer be
standen zijn geplaatst dan gepland. U kunt 
hier u w voordeel mee doen. 

Het aantal naamsvermeldingen is toegenomen 
met 11 % tot 4,7 miljoen. Het gaat om de vol-
gende bestanden: 
Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-
1902/05 
Boschkapelle 1796-1905 [aantal akten: 4.056] 
Breskens 1796-1905 [aantal akten: 6.305] 
Burgh 1811-1902 [aantal akten: 2.116] 
Elkerzee 1811-1902 [aantal akten: 1.753] 
Graauw en Langendam 1796-1905 [aantal ak
ten: 6.743] 
Haamstede 1811-1902 [aantal akten: 2.815] 
Hoek 1796-1905 [aantal akten: 6.513] 
Kerkwerve 1811-1902 [aantal akten: 2.465] 
Nieuwerkerk 1811-1902 [aantal akten: 4.222] 
Nieuwerkerke (Schouwen) 1811-1812 [aantal 
akten: 16] 

Archiefnieuws 
Noordwelle 1811-1902 [aantal akten: 1.562] 
Oosterland 1811-1902 [aantal akten: 4.775] 
Ossenisse 1796-1905 [aantal akten: 3.353] 
Ouwerkerk 1811-1902 [aantal akten: 2.761] 
Renesse 1811-1902 [aantal akten: 1.835] 
Rengerskerke 1811-1812 [aantal akten: 14] 
Serooskerke (Schouwen) 1811-1902 [aantal ak
ten: 1.065] 
Zonnemaire 1811-1902 [aantal akten: 2.523] 
Opnieuw toegevoegd met aanvulling 1903-
1905: Hontenisse, Middelburg, Oud-
Vossemeer, 
Poortvliet, Scherpenisse, Sint Annaland, Sint 
Maartensdijk, Sint Philipsland, Stavenisse, Thü
len. 

Huwelijksakten-Burgerlijke Stand 1796/1811-
1922/30 
Een groot aantal plaatsen zijn opnieuw toege
voegd met een andere lay-out (inclusief correc-
ties): 
Aagtekerke (inclusief période 1923-1930), Koe-
wacht, Oud-Vossémeer (inclusief période 1923-
1930), Poortvliet (inclusief période 1923-1930), 
Rilland en Bath, Rilland en Maire, Rilland-
Bath, Ritthem, Sas van Gent, Scherpenisse 
(inclusief période 1923-1930), Schoondijke, 
Schore, Serooskerke (Schouwen), Serooskerke 
(Walcheren), Sinoutskerke en Baarsdorp, Sint 
Annaland (inclusief période 1923-1930), Sint 
Anna ter Muiden, Sint Joosland, Sint Kruis, Sint 
Jansteen, Sint 
Laurens, Sint Maartensdijk (inclusief période 
1923-1930), Sint Philipsland (inclusief période 
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1923-1930), Sirjansland, Sluis, Stavenisse 
(inclusief période 1923-1930), Stoppeldijk, Ter-
neuzen, Tholen (inclusief période 1923-1930), 
Veere, Vlissingen, Vrouwenpolder, Waarde, 
Waterdijk, Waterlandkerkje, Wemeldinge, 
Westdorpe, Westkapelle, West-Souburg, Wis-
senkerke, Wolphaartsdijk, Yerseke, Zaamslag, 
Zierikzee, Zonnemaire, Zoutelande, Zuiddorpe, 
Zuidzande. 

Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-
1955 
Nieuw toegevoegd is de période 1951-1955 
voor alle toenmalige Zeeuwse gemeenten. Ook 
is van een groot aantal plaatsen de période 
1941/43-1950 nog toegevoegd, zodat nu alle 
overlijdensakten over de période 1796-1811-
1955 in Zeeuws Archief ISIS beschikbaar zijn. 

Opnieuw toegevoegd (correcties en aanvullin-
gen): 
Axel, 1796-1955 
Bruinisse, 1811-1955 
Biervliet, 1811-1955 
Bommenede, 1811-1866 
Burgh, 1811-1955 
Clinge, 1796-1955 (inclusief aanvulling 1941-
1950) 
Ellewoutsdijk, 1811-1955 
Graauw en Langendam, 1796-1955 
Groede, 1796.-.1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
s-Heer Arendskerke, 1811-1955 
Hontenisse, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Hülst, 1796-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
IJzendijke, 1796-1955 
Kapelle, 1811-1955 
Koewacht, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
iddelburg, 1811-1955 
Nieuwerkerk, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Nieuwvliet, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Nieuw- en Sint Joosland, 1816-1955 (inclusief 
aanvulling 1943-1950) 

Nisse, 1811-1955 (inclusief aanvulling 1941-
1950) 
Noordgouwe, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Noordwelle, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Oosterland, 1811-1955 
Oostkapelle, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Oost- en West-Souburg, 1835-1955 (inclusief 
aanvulling 1941-1950) 
Oudelande, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Ossenisse, 1796-1936 
Oud-Vossemeer, 1811-1955 (inclusief aanvul
ling 1943-1950) 
Ouwerkerk, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Overslag, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Ovezande, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Philippine, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Poortvliet, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Renesse, 1811-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
Retranchement, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Rilland-Bath, 1878-1955 (inclu.sief aanvulling 
1943-1950) 
Ritthem, 1811-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
Sas van Gent, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Scherpenisse, 1811-1955 
Schoondijke, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Schore, 1811-1940 
Serooskerke (Schouwen), 1811-1955 (inclusief 
aanvulling 1943-1950) 
Serooskerke (Walcheren), 1811-1955 (inclusief 
aanvulling 1943-1950) 
Sint Anna ter Muiden, 1796-1880 
Sint Annaland, 1811-1955 
Sint Jansteen, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
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Sint Joosland, 1811-1815 
Sint Kruis, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Sint Laurens, 1811-1955 
Sint Maartensdijk, 1811-1955 (inclusief aanvul
ling 1943-1950) 
Sint Philipsland, 1811-1955 (inclusief aanvul
ling 1941-1950) 
Sluis, 1796-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
Stavenisse, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Stoppeldijk, 1796-1936 
Terneuzen, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Tholen, 1811-1955 
Veere, 1811-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
Vlissingen, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Vogelwaarde, 1936-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Vrouwenpolder, 1811-1955 (inclusief aanvul
ling 1941-1950) 
Waarde, 181 1-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
Waterlandkerkje, 1797-1955 (inclusief aanvul
ling 1941-1950) 
Wemeldinge, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Westdorpe, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Westkapelle, 1816-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Westkapelle-binnen, 1811-1815 
Westkapelle-buiten, 1811-1815 
West-Souburg, 1811-1834 
Wissenkerke (Noord-Beveland), 1811-1955 
(inclusief aanvulling 1943-1950) 
Wolphaartsdijk, 1811-1955 (inclusief aanvul

ling 1943-1950) 
Yerseke, 1811-1955 (inclusief aanvulling 1943-
1950) 
Zaamslag, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Zierikzee, 1811-1955 
Zonnemaire, 1811-1955 (inclusief aanvulling 
1941-1950) 
Zoutelande, 1811 -1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Zuiddorpe, 1796-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Zuidzande, 1801-1955 (inclusief aanvulling 
1943-1950) 
Zwake, 1811-1815 

Wijzing in zaterdagopenstelling studiezaal 
Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen ja ren 
de bezoekersaantal len van de studiezaal 
vooral op zaterdagen teruglopen. Deze te-
ruggang is mede het gevolg van de succes-
volle digitale dienstverlening via de websi
te. Om de schade zo veel mogelijk te beper-
ken heeft het Zeeuws Archief ervoor geko-
zen (vooralsnog) de dienstverlening alleen 
op zaterdag te beperken. 
De nieuwe openstel l ing is ingegaan op 1 
april 2006. 
De nieuwe openstel l ing ziet er als volgt uit: 

Studiezaal: 
Dinsdag tot en met vrijdag 
Elke l e zaterdag van de maand (1 april, 6 
mei , 3 jun i , 1 jul i , 5 augustus, 2 September, 
7 Oktober, 4 november , 2 december 2006) 
van 9.00 tot 17.00 uur. 
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Boekennieuws 
Procesgids. De Etstoel van Drenthe. 
In de laatst versehenen nummer van Computer
geneaal kondigden wij de verschijning aan van 
de eerste cd betreffende de etstoel van Drenthe. 
Deze cd bevat de période 1703 t/m 1723 (delen 
36 t/m 41, inventaris no. 14). Voor genealogen 
met Drentse voorouders een belangrijke bron. 
Inmiddels heeft mr. H.G.G. Becker een gids 
verzorgd. Het is het derde deel in een reeks, uit-
gegeven op initiatief van de Stichting tot uitgaaf 
van de bronnen van het Oud-Vaderlands Recht. 
De eerste twee gidsen hadden betrekking op de 
Staatse Raad van Brabant en het Hof van Fries
land. De Etstoel, het Drentse gerechtshof heeft 
zijn oorsprong in de Middeleeuwen en had toen 
bestuurlijke en rechtsprekende bevoegdheden. 
Onder het voorzitterschap van de drost als ver-
tegenwoordiger van de landheer hadden 24 ei-
genërfde boeren uit het gehele gewest zitting in 
deze Etstoel. De gewone rechtspraak vond voor-
al op regionaal niveau plaats op de zogenaamde 
goorspraken in de zes dingspeien, de Drentse 
rechtdistricten. 
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw fun-
geerde de Etstoel uitsluitend als rechtbank, zo-
wel in eerste aanleg als in beroep. 
De série protocollen van deze Etstoelzittingen, 
die bewaard bleven, gaan o.a. over eigendom en 
bezit van onroerend goed, zaken van erfrecht en 
voogdijkwesties. Omdat de DTBL registers van 
Drenthe vaak erg onvolledig zijn, vormen de 
protocollen een waardevolle (aanvullende) bron 
voor genealoog en historicus. 
De gids is uitgegeven door Uitgeverij Verloren, 
2005, ISBN 90-6550-825-2. Omvang 76 pagi-
na's, prijs € 10. Actueel nu de cd's worden uit
gegeven. (HML) 

Doorgaande wegen in Nederland, 16etot 19e 
eeuw, auteur Frits H. Horsten. 
Deze atlas geeft een beeld van de veranderingen 
in het net van doorgaande wegen in Nederland 
tussen 1600 en 1850. Een dergelijk overzicht 
bestond er tot nu toe nog niet. Vanouds ging in 
een groot deel van het land het verkeer overwe-

gend over water. Om die reden is de aandacht 
hoofdzakelijk uitgegaan naar de waterwegen. 
Dat neemt niet weg dat ook de landwegen van 
groot belang zijn geweest voor de welvaart van 
ons land. De atlas bestaat uit een algemeen en 
een regionaal gedeelte. Het laatste omvat onder 
meer zeven bladen op schaal 1:250.000. Hierop 
zijn voor respectievelijk 1600, 1810 en 1848 de 
belangrijkste wegen ingetekend. Door systema
tische bestudering van vele oude kaarten werd 
het verloop van deze wegen in alle delen van 
Nederland zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd. 
Omstreeks 1600 gebruikte het doorgaande ver
keer veel meer wegen dan in 1848. Nog in de 
tweede helft van de achttiende eeuw verkeerden 
verreweg de meeste openbare wegen buken de 
Steden 'in den staet der natuur'. Bodemgesteld-
heid en weersomstandigheden hadden grote in-
vloed op de begaanbaarheid van deze onverhar-
de wegen. Op vele plaatsen waren deze bij nat 
weer en in de winter niet te berijden. Eiders wa
ren ze bij langdurige droogte in de zomer moei-
lijk begaanbaar vanwege het mulle zand. In der-
gelijke gevallen zocht het verkeer zieh een weg 
via alternatieve routes. Een wegenstelsel dat 
was opgebouwd uit aardewegen, bestond dan 
ook voor een groot deel uit dergelijke routes. 
Alhoewel al in de late Middeleeuwen enkele 
wegen over een geringe lengte zijn verhard, 
heeft het tot de eerste helft van de negentiende 
eeuw geduurd voordat de aardewegen op grote 
schaal werden vervangen door straatwegen. De
ze modernisering heeft geleid tot een spectacu
laire verandering van het wegennet. Straatwe
gen waren namelijk in ieder jaargetijde en onder 
alle weersomstandigheden goed begaanbaar. 
Bovendien kon men er tweemaal zo snel op rij-
den als op de oude wegen. Door de aanleg van 
straatwegen verloren de alternatieve routes 
spoedig hun betekenis en concentreerde het 
doorgaande verkeer zieh op een veel kleiner 
aantal wegen. (HML) 

Uitgeverij Aksant, Amsterdam 2005, ISBN: 90-
5260-158-5, aantal pagina's: 138. Prijs: € 60,00. 
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Vragen en contacten 
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruim-
te dit toelaat. Maximaal per jaar 750 letters/ 
spades. 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 geinter esseerden. 

De Joode-Van Weelden 
Antonie de Joode, geb. Herwijnen, 24 jun i 
1870 t rouwde Herwijnen, 10 maart 1893 
Cornelia Pieternella van Weelden, geb. 
Herwijnen 21 dec. 1872, overl . Herwijnen 
20 nov. 1895. Antonie schijnt in 1895 te 
Waddinxveen te wonen. Vraag is: Is Anto
nie voor de tweede keer getrouwd en zo j a 
met wie en wanneer . Graag ook de plaats 
en datum van overlijden. Verder graag de 
datum van overlijden van de echtelieden 
Jan Willem van Weelden, geb. Herwijnen 
12 nov. 1869 en Adriana Verduin, geb. te 
' s -Gravenmoer . Zij t rouwden te Herwijnen 
14 febr. 1902. Zij vertrokken 28 aug. 1902 
riaar ' s -Gravenmoer . Ook zoek ik de ge-
boorte- en overl i jdensdatum van Maria 
Adriana van Genderen, geb. rond 1860 en 
overl. voor 1898. Zij t rouwde rond 1894 
met Jan Willem van Weelden. Plaats onbe-
kend. Van wie was zij een dochter? 
A. Vervoorn, Maria van Reigersberchstraat 
1, 5307 V H Poederooijen, e-mail a. ver-
voorn@kliksafe.nl 

Oproep Smid 
Wie heeft informatie over familienamen 
ontstaan of afgeleid van de beroepen smid 
(zilver-, goud-, hoef-, grof-, enz.) , kopersla-
ger, blikslager (enz.) , loodgieter, kopergie-
ter, kannegieter (enz.) en smelter (van me
taal). Ook informatie over familienamen 
uit andere talen zijn welkom. Uit de généa
logie moet de familienaam te verklaren 
zijn. Geen lange s tamboomgegevens . Graag 
kort aangeven wie de eerste naamdrager 
was en (indien bekend) hoe deze aan zijn 
naam kwam. 

Info sturen naar Jan Spendel, Prinses Bea-
trixlaan 23 , 2252GE 
Voorschoten. E-mailadres: j an . 
spendel@planet .nl 

Contacten met lezers 
Enkele lezers konden wij van dienst zijn 
naar aanleiding van vragen, die niet van al-
gemeen belang waren. 
Enkele lezers hebben gevraagd naar de 
teksten van de plaatjes op de openingspagi-
na van het vorig nummer . Momenteel zijn 
we bezig de boeken, die ik voor documen-
tatie gebruik, systematischer op te bergen. 
Het door mij gebruikte bronmateriaal heb 
ik nog niet boven water kunnen halen. 

Ook de beantwoording van enkele vragen 
betreffende de série van de heer Koten over 
moeilijke woorden moet nog wachten. 
Onze excuses daarvoor. 

Aan dit nummer werkten mee: 
T. Hokken, Oude Gracht 339, 3511 PC Utrecht 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 

K.J. Slijkerman, Emmanuelpolder 1, 4414 RV 
Waarde 
M. v.d. Waal, Nassaustraat 33 bis, 3583 XD 
Utrecht 
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Over mombers, binnenmoeders, regentessen 
en weesmeesters (slot) 
De zorg voor onmondige ouderloze kinderen vanuit genealogisch perspectief 
JW. Koten 

Kindersterfte vooral onder wezen en 
vondel ingen rampzal ig 
Zoals nu in ontwikkel ingslanden het geval 
is was ook toen hier de kindersterfte enorm. 
Bovendien was in industriesteden als Maas
tricht door de a rmoede het aantal vondelin
gen geèxplodeerd 1 . Er moesten dan ook di
verse maatregelen worden genomen om 
enige menswaardigheid te behouden. Ook 
in Amsterdam had men het bestedelingen-
huis waar men vondel ingen opnam. Slechts 
een heel klein percentage van deze stakkers 
bereikte de leeftijd van 10 jaar. Naast het 
groot aantal vondel ingen was ook de ouder-
sterfte schr ikbarend 2 . In 1850 waren onge-
veer 30.000 ouderloze kinderen waarvan er 
ca. 10.000 in weeshuizen moesten worden 
verzorgd. Deze getallen lijken niet zo groot, 
bedenk echter dat Neder land maar twee 
miljoen inwoners had. De toestanden in de 
weeshuizen waren ronduit erbarmelijk, de 
hygiene pover, de voeding siecht, de leiding 
onbekwaam en van scholing kwam niet 
veel terecht. Heel veel kinderen stierven 
voortijdig. Jonge mannen uit weeshuizen 
kwamen vaak in het criminele circuit, de 
meisjes die het overleefden verzeilden in de 
prostitutie. 

Wie de natuurlijk ouders van de vondelin
gen waren is veelal niet meer te achterha-
len. Voor genealogen in het Limburgse ci-
teer ik de opmerking van Regis de la Haye 
(handle id ing genea log i sch onderzoek , 
tweede druk 1994), dat diverse vondel ingen 
voordat ze te vondel ing werden gelegd ge-
doopt waren. Soms kan men met enige 

moeite van een vondeling de natuurlijke 
ouders dan toch nog achterhalen. 

De nieuwe armenwet , grote rol voor de 
kerken 
In 1854 kwam een nieuwe armenwet tot 
stand waarin ook zaken over wezen en von
delingen werden geregeld. De primaire in-
steek was dat de Staat op afstand bleef en 
dat de kerkgenootschappen een primaire 
taak behielden. Een van de argumenten dat 
de kerkgenootschappen deze taak tot zieh 
trokken kwam voort uit de vrees voor de 
uitholling van het kerkelijke leven 3 . Het 
werd een groot conflict tussen Kerk en 
Staat. Hoewel Groen zieh schaarde aan de 
kant van de meer verlichte richting binnen 
de hervorming, was zijn standpunt dat van 
een "Levende Kerk levend uit de regtvaer-
digmaking door het geloof ' , dit implieeerde 
de behoeftige door het evangelie naar een 
zedelijke heropvoeding te geleiden. In de 
armenwet is dit standpunt dan ook tot uit-
drukking gebracht: geen burgerlijk armbe-
stuur mag onderhoud verleenen aan armen, 
dan na zieh, zoveel mogelijk, te hebben ver-
zekerd dat zij dien niet van een kerkelijke 
instelling van weldadigheid kunnen erlan
gen. 

Opkomst van weeshuizen met kerkelijke 
s ignatuur 
Vanaf die tijd zijn vooral de kerkelijke in-
stanties zieh duidelijk met de voogdij en 
wezenzorg gaan bezig houden. Naas t de 
bestaande burgerlijke hervormde weeshui
zen zien we dat joodse , lutherse, remon-
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strantse weesinrichtingen rond die tijd wor
den opgezet . In vele plaatsen, zelfs de klei
nere, ziet men weeshuizen van de verschil-
lende kerkelijke denominaties . Bij katholie-
ke zien wij zelfs vanaf 1854 een explosie 
van weeshuizen, omdat de kerkelijke be-
1 emmeringen aan katholieken gesteld waren 
opgeheven. Deze explosie was mogelijk 
doordat steeds meer zustercongregaties zieh 
op de wezenzorg gingen störten. Niet 
zelden waren het nonnen die vanuit het bui-
tenland naar Neder land trokken en daar 
n ieuwe vestigingen stichtten. Deze kloos-
ters zouden later door eigen aanwas sterk in 
omvang toenemen. Jongensweeshuizen 
werden nogal eens opgezet door fraters 
(broeders: manneli jke kloosterlingen, niet 
pr iester) 4 . Toch was de tendens dat de jon-
gere jongens door zusters werden opge-
voed. 

Sociaal kl imaat in weeshuizen wordt be-
ter 
De toestand in de weeshuizen verbeterde 
pas wezenli jk na 1875 door toename van de 
sociale druk. Grote inbreng had de in 1869 
opgerichte Vereniging in het belang der 
Weezenverpleging. Door de industrialisatie 
verbeterde de économie en kwamen ruinie
re middelen beschikbaar ook voor de wees
huizen. Bovendien nam het aantal vonde
lingen af door de verbetering van de ge-
zondheid van de bevolking. Daardoor Steeg 
de levensduur van de ouders en nam het 
aantal wezen af. Ook konden de ouders de 
kinderzorg beter betalen. Niet temin zien we 
vanaf 1870 een sterke toename van het aan
tal weeshuizen. In Utrecht had men twee 
weeshuizen, 50 jaar later was dit aantal ge-
stegen tot acht, waar circa 300 wezen wer
den verzorgd. (dit op een stadsbevolking 
van ca. 75.000 inwoners) . De inwendige 
organisatie van de weeshuizen veranderde 

weinig. Er waren een binnenvader en bin-
nenmoeder, vaak een echtpaar. Deze wer
den bijgestaan door suppoosten, meestal 
oudere weduwen en ex mili tairen. De lei-
ding van het weeshuis bestond uit regenten 
die voornameli jk uit het s tadsbestuur wer
den gerekruteerd. Zij behoorden meestal tot 
de plaatselijke elite. Veel van de kosten van 
de weeshuizen werden bestreden uit private 
gaven, waarbij de regenten vaak ook diep 
in eigen beurs tastten. N a 1875 zien we dat 
de weeshuizen bovendien ruime legaten 
kregen toegewezen en soms gehele erfenis-
sen. De wezen genoten de sympathie van 
veel goede gevers. Weeshuizen kregen 
daardoor wat ruimere middelen die het le-
ven van de wezen aanzienlijk veraange-
naamden waardoor zaken als badinrichting, 
meer privacy, sportfaciliteiten, gevarieerder 
voeding en beter onderwijs mogeli jk wer
den. 

Aantal katholieke weeshuizen is vervier-
voudigd 
In de période 1860-1890 verviervoudigt het 
aantal katholieke weeshuizen. Hoewel vaak 
met veel goede bedoel ingen was de zorg 
aanvankelijk weinig professioneel, boven
dien kil en uitermate preuts. De herinnerin-
gen in egodocumenten zijn dan ook vaak 
zoet-zuur 5 . Nochtans werd de overgang van 
de niet professionele binnenvader en bin-
nenmoeder naar de zusters toch wel als ver
betering gezien. Zusters al thans deden deze 
zorg zonder commercië le nevenbedoel in-
gen, al moest men vaak met de karige mid
delen heel erg woekeren. Voor het bestuur 
van zo'n weeshuis betekende de overdracht 
van de zorgtaak aan de nonnen wel een 
overdracht van een groot aantal bestuurlijke 
bevoegdheden. De externe contrôle was 
daardoor minder sterk dan in burgerlijke 
weeshuizen. Hoewel veel goeds is te vertel-
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len, is het toch geen rozengeur en mane-
schijn. 

Invloed van de moderne opvoedkunde 
Een laatste belangrijk gegeven vanaf 1850 
is de betere pedagogisch begeleiding van de 
wezen. Vanuit de christelijk optiek Steide 
men dat kinderen het beste konden opgroei-
en in een omgeving die het gewone huise-
lijke leven nabij kwam. Aan vrije tijd en 
meer wärmte werd aandacht gegeven. 
Veelal waren zij verder bereid aan de zorg 
hunner pupillen veel aandacht te geven. Ge-
leidelijk aan werd de voeding beter en er 
werd meer aandacht aan de medische zorg 
besteed. De hygiene verbeterde (o.a. door 
het bouwen van een badinrichting) en de 
scholing werd op een redelijk peil gebracht. 
Aandacht werd ook besteed aan nazorg om 
na het afs tompende levensritme van het 
weeshuis op eigen benen te leren staan. 

Als sluitstuk van deze ontwikkel ing in het 
einde van de 19de eeuw, die een warm-
menseli jke verzorging van de wezen propa-
geerde zien we ca. 1900 de kinderbescher-
ming ontstaan, wordt de voogdij op moder
ne voet gesteld, kor tom er komt een profes-
sionalisering van de wezenzorg, waardoor 
de achterstanden in belangrijke mate wer
den ingelopen. Een voorloper van deze 
wetsherziening is het boek van onze grote 
Asser geweest 6 . 

Genealogische kanttekeningen 
De gegevens over de weeshuizen in de 
vroegere pér iode van de 19de eeuw zijn be-
trekkelijk Schaars, behalve die van de ge-
vestigde grote instellingen als de rijkere 
burgerweeshuizen met een langdurige tradi-
t ie. Vanaf 1850 zijn er zeer veel publicaties 
over de weesinstel l ingen. Bij een zoekactie 
in de Pica-bestanden zag ik 780 vermeldin-

gen. Vaak zijn het jub i leumui tgaven 7 waar-
in de geschiedenis van het weeshuis en het 
vroegere personeel wordt behandeld maar 
ook veel gegevens zijn opgenomen over de 
pupillen zelf. In de meeste publicaties die 
ik raadpleegde waren pagina's lange kolom-
men met namen van weesmeesters , regen-
ten, binnenmoeders , regentessen enz. aan-
wezig. Verder zijn er van de weeshuizen 
ook nogal wat egodocumenten te vinden 
over het (vaak beroerde) leven in een wees
huis. Voor een deel zijn in archieven nog de 
administratieve bescheiden van dergelijke 
weeshuizen beschikbaar, ze zijn niet altijd 
goed ontsloten. De laatste ja ren worden de
ze steeds vaker bewerkt en uitgegeven. 

De regelingen w a t betreft de voogdij t i j -
dens de Franse période en daarna 

De weeskamers worden overbodig 
N o g meer dan voor de weeshuizen waren er 
tijdens de Franse période veranderingen bij 
de wetgeving met betrekking tot de rege-
ling en toekenning van de voogdi j . De eer-
ste stap was dat in het Wetboek (1809) van 
koning Lodewijk Napoleon (de broer van 
Napoleon die hier van 1806-1810 de eerste 
Neder landse koning was) een belangrijke 
verandering werd opgenomen. Deze hield 
in dat de positie van de weeskamers dras
tisch veranderde. Enerzijds kreeg deze in-
stantie een inperking van de bevoegdheden 
anderzijds werd men met n ieuwe taken be-
last. Een jaar later echter werd hier echter 
het Franse burgerlijk wetboek ingevoerd, 
waardoor de voogdijregelingen zodanig 
veranderden dat de weeskamers overbodig 
werden. Heel wat weeskamers eindigen dan 
ook rond 1811 hun activiteiten. Het perso
neel van de weeskamer werd ontslagen, een 
beperkt aantal functionarissen (met name 
de commissar is voor liquidatie) werd voor 
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de afhandeling van lopende zaken aange-
houden. Enkele weeskamers bleven dus zij 
het in afgeslankte vorm, nog voortbestaan, 
mede omdat de Franse wetgeving geen 
overgangsregel ing voorzag en de weeska
mers met bestaande verplichtingen opge-
scheept zaten. Tijdens de eerste regeringsja-
ren van Willem I dachten veel ex-raadsheren 
van weeskamers zelfs dat de wetgeving uit 
de Franse periode zou worden terugge-
draaid. Maa r de Franse code civil had zijn 
bruikbaarheid bewezen en veel Franse zaken 
bleven dus gehandhaafd. Toch zat men met 
de verplichtingen van de weeskamers . De 
liquidatie van de weeskamers poogde men 
rond 1835 bij wet (staatsblad 5) nog te be-
spoedigen. Bij wet van 1852 droeg men de 
liquidatie op aan een commissar is van liqui
datie. Het duurde echter nog tot 1860 alvo-
rens de boeken definitief konden worden 
gesloten. Dat is dus ongeveer een halve 
eeuw na de invoering van het Franse burger-
lijk wetboek. Ambteli jke molens maalden 
zeker in de 19de eeuw zeer langzaam. 

Het nieuwe wettel ijke kader van de voog-
dij 
Waarom werd de functie van de weeskamer 
overbodig? In tegenstell ing tot de wetgeving 
tijdens de Republ iek werden de voogd en de 
toeziende voogd tevens belast met het be-
heer van de geerfde nalatenschap van hun 
toegewezen pupillen. De wetgever bepaalde 
via het B W de rechten en verplichtingen bij 
het aanvaarden van een voogdij of toeziende 
voogdi j . Daarbij was de benoeming van een 
voogd in de handen gelegd van de plaatselij-
ke vrederechter (juge de paix). Deze diende 
bij de voorbereiding van de beslissing een 
aantal familieleden te hören. De taak van de 
j uge de paix [vrederechter is later (1838)] 
overgegaan naar die van de kantonrechter. 8 ] 

Bij meer complexe voogdijzaken zoals het 
uit de ouderlijke macht zetten van de ouders 
k w a m e n de officier van just i t ie en de arron-
dissementsrechtbank er aan te pas . Het be
treffen dan kwest ies als de benoeming van 
een voogd bij echtscheidingsprocedure of 
een uitzetting uit de ouderlijke macht . Bij 
echtscheiding is de verzorgende ouder de 
voogd en de wettelijke vader wordt dan toe
ziende voogd. Bij ontheffing van de ouder
lijke macht en het onder curatele stellen van 
de kinderen gelden diverse spelregels, die 
we hier niet in extenso zullen bespreken. Bij 
de ontheffing uit de ouderlijk macht zijn 
complexe procedures aan de orde. O m een 
ontheffingsprocedure te starten moet er een 
verzoek om ontheffing worden gedaan. Dit 
verzoek kan komen van de toeziende voogd, 
maar ook van familieleden, de rechterlijke 
macht , de plaatselijke overheid en later de 
raden voor kinderbescherming. Meestal be
treff het dan kinderlijke verwaarlozing, aan-
zetten tot crimineel gedrag, ontoereikende 
geestelijke vermögen van de ouders, gevan-
genschap e.d. 

Voogden krijgen een duidel i jker juridi
sche positie 
Bij halfwezen werd de natuurlijke ouder van 
rechtswege gezinsvoogd, maar er werd wel 
een toeziende voogd aangesteld. Deze moes t 
de belangen van het kind in het oog houden, 
zeker wanneer de langstlevende ouder her-
t rouwde. Waren beide ouders overleden dan 
werd in eerste instantie geprobeerd de wees 
bij familie te plaatsen. Incidenteel kregen de 
pleegouders soms van gemeentewege onder-
steuning. De aangewezen persoon kreeg dan 
naast de verplichting tot verzorging ook de 
voogdij . Daarbij werd tevens een toeziende 
voogd benoemd die toezag dat de voogd zijn 
taak naar behoren vervulde. Waren er geen 
potentiele voogden in de familie beschik-
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baar of stond het kind alleen op de wereld, 
dan pas werd plaatsing in een weeshuis aan-
bevolen. De regenten van het weeshuis wer
den dan met de voogdij belast. Bij de plaat
sing in een weeshuis werd indien mogelijk 
met de religieuze achtergrond van het ou
derlijke gezin rekening gehouden. Deze 
laatste regelingen gold in grote trekken ook 
voor vondel ingen, als bijgiften of naamge-
ving een bepaalde geloofsovertuiging waar-
schijnlijk maakten (bijvoorbeeld een reeks 
van doopnamen met veel heiligen met typi
sche katholieke signatuur) . De beslissingen 
van de vrederechter c.q. kantonrechter met 
betrekking tot de voogdij zijn voor genealo-
gen belangrijke gegevens. Nie t alleen weet 
men dan de plaats waar het voogdijkind 
werd ondergebracht maar tevens is bekend 
wanneer een van de ouders overleed. Verder 
kan men afleiden of er nog andere familie 
was en zo neen wie dan de voogdij kreeg 
toegewezen. N a 1900 worden bij veel van 
de voogdij taken een beroep gedaan op de 
raden voor de kinderbescherming. Boven-
dien vindt na 1909 de inschrijving in het 
voogdijregister plaatst dat in ieder kanton 
moest worden bi jgehouden. Dit register is 
publiek, maar de onderl iggende stukken 
worden pas verstrekt als betrokkene overle-
den is en geen problemen ten aanzien van de 
privacy bestaan. 

W a a r vindt m e n de bronnen over de 
voogdi j , genealogische kanttekeningen 
Uit voorgaande is duidelijk geworden dat de 
zaken met betrekking tot het regelen van de 
voogdij na de periode van Napoleon in jur i 
dische handen was gelegd. Vandaar dat men 
deze zaken het beste kan vinden bij de ge-
rechtelijke archieven. Veel van deze voog-
dijzaken werden later in het provinciale ar-
chief opgenomen. Voor eenvoudige voogdi j -
zaken kan men de stukken vinden in de ar

chieven van de j uge de paix (vrederechter, 
een instituut dat wij niet meer kennen) of 
later de kantongerechten. Meestal zijn deze 
te vinden in het provinciale a r ch i e f .He t op-
sporen van de akten is een t i jdrovende be-
zigheid wanneer men niet precies weet wan
neer de voogdijzaak heeft gespeeld. In veel 
gevallen zal men dan enige ja ren het reper-
torium (in het jargon vaak repertoire ge-
noemd) moeten doorzoeken. Het repertori-
um toont immers de vo lgnummers van de 
akten. Achter dit vo lgnummer staan de na-
men van betrokkenen en het soort zaken. 
Let in dit geval op het trefwoord voogdijza-
ken. O p basis van het ak tenummer kan men 
dan de voogdijakte verder opvragen. Later 
worden voogdijzaken gerubriceerd onder 
het hoofdje burgerlijke zaken. Voor grote 
plaatsen werden voogdijzaken vaak in een 
apart repertoireboek bijgehouden. U zult 
zieh dus plaatselijk moeten orienteren hoe 
de voogdijzaken zijn gearchiveerd. 

Gaat het om meer complexe zaken dan moet 
u zoeken in het repertoire van de arrondisse-
mentsrechtbank. Over voogdijzaken zijn 
meestal meerdere stukken bewaard gebleven 
onder andere het rekest tot voogdijbeslis-
sing, het verslag van de beraadslagingen en 
de besluitvorming. Deze kunnen voor de ge-
nealoog aanvullende interessante informatie 
bevatten. 

Literatuur: 
Delfos G , Doek J.E. (1984) Kinderrecht . 
Zwolle : Tjeenk Willink (civielrechtelijk 
deel) ( een uitputtende beschrijving van de 
voogdij zoals deze de laatste tijd heeft ge-
golden, s tandaardwerk voor Juristen, vergt 
dus nogal wat jur idische voorkennis) 
Groenveld S., Dekker J.J.H., Wil lemse Th. 
R .M. (1997) Wezen en Boefjes, Zes eeuwen 
zorg in wees en kinderhuizen. Hilversum 
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Verloren (een pracht boek, het bevat een 
mooi geillustreerd en overzichtelijk verhaal 
dat iedereen kan worden aanbevolen; voor 
een goed overzicht over deze materie haast 
onmisbaar, zeer uitvoerige literatuurlijst) 
Hempenius-van Dijk B.S . (1991) De Wees-
kamer van de Stad Groningen 1613-1811. 
Wolters Noordhof (een uitermate goed 
proefschrift dat uitvoerig de weeskamer be-
schrijft, het geeft een goed model ook voor 
andere weeskamers) 
D a m RR. (1987) Inventaris van de Archie-
ven van Het nieuwe stadsweeshuis te Leeu-
warden 1678-1967 (dit boekje geef ik als 
demonstrat ie welke gegevens men al niet in 
een archief bestand kan vinden, een aanra-
der, bovendien geeft het de personeellijst 
vanaf het begin van het weeshuis , aanrader) 
Endlich E. (2003), 450 ja ren Burger-Wees-
huys. Amsterdam, Uitgeverij Aspekt, (een 
persoonlijke geschiedenis waar de bekende 
historica Nanda van der Zee aan heeft mee 
gewerkt . Enkele hoofdstukjes zijn nuttig en 
wel aardig, maar globaal wat onder de maat) 
Vlis I. van der, met medewerking van Rin-
sema Th., (2003) Weeshuizen in Nederland. 
De wisselende gestalten van een weldadig 
instituut. Zutphen: Walburg Pers (dit is een 
gedenkboek van het weeshuis van Meppel , 
dat een brede visie geeft op het weeshuiswe-
zen in Neder land. Er worden uit iedere pro-
vincie exemplarisch een weeshuis bespro-
ken: Middelburg, Bergen op Zoom, Maas
tricht, Meppel , Groningen, Enkhuizen, 
Amersfoort , Schiedam, Sneek, Deventer. 
Locale verschillen krijgen aandacht. Dit 
boek leest lekker en kan van harte worden 
aanbevolen) . 

Noten: 
1. In Maastricht had men een tour: doorgeefluik 
of draailuik waar men kinderen kon achterlaten. 
Zulk een tour was aan de buitenkant van het ge

sticht en was wettelijk zelfs verplicht. Zodoende 
konden ouders ongezien het kind daarin depone-
ren en zieh van de zorg voor het kind bevrijden. 
Vaak voegde de moeder een papiertje met de 
voornaam er bij en soms een ander bijzonder 
teken. Bij de naamgeving van het vondeling-
kind verwijst men vaak naar de vindplaats 
(omstandigheden) of de "bij giften" van de von-
deling. Een van de belangrijkste redenen was om 
vrouwen te ontlasten die door het verbod van het 
onderzoek naar het vaderschap voor het onwetti-
ge kind verantwoordelijk waren. Dit verbod op 
vaderschapsactie was door Napoleon, ingevoerd, 
om zieh van de verantwoordelijkheid te ontdoen 
na legering van militairen. Pas aan het einde van 
de negentiende eeuw is de vaderschapsactie 
weer mogelijk geworden. Veel kinderen over-
leefden door de betere verzorging en men wilde 
de stijgende kosten op de vaders verhalen. 

Voor een Studie van de vondelingen te Maas
tricht tussen 1814-1823 verwijs ik naar Dullikers 
J.H.J, en Smeets M.K.J., gedenkboek Verzijl. 
Roermond 1967. 
2. O.a. door een cholera-epidemie. 
3. Vooral binnen de protestante visie was milda-
digheid en sociale zorg een rechtstreekse geeste-
lijke opdracht waaraan men de getuigen van 
Christus kon herkennen. Met het wegnemen van 
deze taak viel dus een deel van het raison d'etre 
van het geloof weg. 
4. Een goed voorbeeld is het jongensweeshuis te 
Tilburg (gesticht rond 1845). Dit weeshuis zou 
faam krijgen door de uitstekende typografenop-
leiding die aan de pupillen werd gegeven. De 
drukkerij kreeg een goede naam door het kwali-
teitsdrukwerk dat werd afgeleverd. 
5. Soethout E.M. (1990) Vele Vaders en Moe-
ders, herinneringen aan het Maagdenhuis als 
Weeshuis. Baarn: AMBO 
6. Mr H.L. Asser (1897) Bescherming van min-
derjarigen. Het ouderlijke gezag en de voogdij. 
Haarlem: de Erven Bohn. 
7. Sommige van deze jubileumuitgaven zijn nau-
welijks de moeite waard omdat ze de werkelijk-
heid verhüllen. Sommige documenten (o.a. van 
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het Weeshuis Neerbosch-Nijmegen) zijn door 
hun zalvende toon niet door te komen. 
8. De juge de paix waren meer mediatoren dan 
echte rechters, vaak hadden ze slechts een be
scheiden opleiding. De ervaring leerde echter dat 

na langdurige mediatie er toch een rechterlijke 
uitspraak werd gewenst. Het systeem van de ju
ge de paix functioneerde hier niet zo goed. Van-
daar dat de kantonrechter veel meer een recht-
sprekend persoon werd. 

Speurtocht naar de Middeleeuwen (12) 
W.J. Scholl 

Onderzoek in de recognitieboeken van Harderwijk kan genealogische gegevens opleveren, 
waarbij door vergelijken en combineren het soms mogelijk is familiebanden te traceren 
teruggaande tot het midden van de 15" eeuw. Regesten van deze familieboeken zijn in 2002 
op cd-rom uitgebracht door Herderewich, de oudheidkundige vereniging van Harderwijk 
en Hierden . Op de cd-rom zijn ook andere bronnen opgenomen, waarvan in dit onderzoek 
af en toe eveneens met vrucht gebruik wordt gemaakt. 

Inleiding 
Aan het slot van aflevering 11 van deze serie art ikelen 1 kwam het bewijs op tafel dat Wou-
tertje Dageraet een dochter is van Wil lem Dageraet en Alyt en dus een zuster van Thomas 
Dageraet . Doordat we daar vanuit het verleden naar het heden werkten is van deze Wil lem 
al het een en ander onderzocht. Wil lem is schepen van Harderwijk geweest , maar slechts 
korte tijd. Hij wordt voor het eerst in 1529 als schepen vermeid en aangezien Thomas op 
16 april 1533 zijn moeder Alyt dankt voor de betaling van dertien gulden op zijn vaders 
vers terf 2 , zal Wi l lem kort daarvoor zijn overleden. O p 12 januar i 1513 wordt hij voor het 
eerst genoemd als echtgenoot van Alyt 3 . Een morgengave van Wil lem is niet in de Harder-
wijkse recogni t ieboeken te vinden. Stellen w e zijn huwelijksjaar op 1512 en zijn huwe-
lijksleeftijd op 25 jaar , dan zou hij omstreeks 1487 geboren zijn. Van zijn zuster Stijne is 
wel de morgengave gevonden, 16 jul i 15 l l 4 en aannemende dat zij toen ook omstreeks 25 
jaar was , komt haar geboortejaar op circa 1486. Aangezien het huwelijk van hun ouders, 
Thomas Dageraet en Geertgen, dateert van 1485 en vader Thomas eind 1494, begin 1495 is 
overleden, zullen bovengenoemde schattingen er niet al te ver naast zijn. 

Het gezin van Wi l l em Dageraet 
Over Alyt valt wein ig te melden. N a de dood van Wil lem verdwijnt zij met haar kinderen 
zoniet uit Harderwijk, dan toch uit de recognit ieboeken. Gelet op haar dood in Elburg zijn 
zij daar naar toe getrokken en mogeli jk kwam zij daar ook vandaan zodat haar morgengave 
aldaar aangetekend zou kunnen zijn. Dit alles is uiteraard speculatief. Wat betreft de kinde
ren van Wil lem en Alyt: w e wisten al van zoon Thomas en nu blijkt er nog een zoon 
Cracht genaamd, geweest te zijn. Immers in 1556 wordt Jouffer Pael van Wi lsum zijn we -
duwe genoemd en uit de inschrijving in het Liber Sententiarum van Elburg maken we op 
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dat Cracht al in jun i 1555 overleden moet zijn 5 . Dat overlijden kan nog iets vroeger gesteld 
worden omdat op 7 September 1548 burgemeesters , schepenen en raad de kwest ie die zij 
hebben met o.a. juffer Paelt van Wilsum voorleggen aan de s tadhouder 6 . In het stuk uit het 
Elburgse Liber Sententiarum wordt ook een Wil lem N a g g h e genoemd en uit het Harder-
wijkse recognit ieboek blijkt dat hij echtgenoot is van Marie Dageraets . 
O p 30 maar t 1565 worden Wilhem Nagge en zijn huisvrouw Mar ie Dageraets genoemd als 
collatoren of patroons van de vicarie op het schoenmakersal taar 7 . Dit collatierecht komt 
van haar vader Wil lem die het in 1524, dus nog voor hij schepen is geworden, heeft verkre-
gen. Hoe komt Willem aan dat collatierecht en wanneer c.q. door wie is deze vicarie ge
sticht? W e beginnen met het laatste. 

D e Dageraetsvicarie 
O p 10 mei 1445 stichten Peter Lubbertssoen en Trude Stockmans, zijn vrouw, met toe-
s temming van hun zoon Lubbert en van Neudo Roest, diens v rouw Trude en haar zuster 
Belie, een vicarie in de Vrouwekerk 8 . Dit houdt in dat zij gelden beschikbaar stellen waar-
voor een door hen aan te wijzen priester op maandag, dinsdag en woensdag een mis moet 
opdragen op het Sint Crispinus en Crispinianusaltaar, dat is het schoenmakersal taar . De 
gelden zijn 15 rijnse gulden jaarli jkse rente uit een drietal huizen. Collatoren, degenen die 
de priester mögen voordragen, zijn de mannelijke nakomel ingen en de meesters van het 
schoenmakersgi lde . De eerste priester zal ReynerAler tssoen geweest zijn, aangezien Lub
bert Peterssoen akkoord gaat met een Schenking van 15 rijnse guldens aan hem, waarvoor 
deze de beoogde dienst in de Vrouwekerk zal doen, m a a r . . . totdat een van de zoons van 
N e u d o Roest priester wordt . Deze zal dan de dienst en de rente van Reyner overnemen 9 . 
W e zien dus dat gepoogd wordt zowel het collatorschap als het priesterschap in de familie 
te houden. De manier waarop Lubbert, Neudo en Trude en Belie genoemd worden, doet 
vermoeden dat alleen Lubbert een zoon is uit het huwelijk van Peter en Trude en dat Neu-
d o ' s echtgenoot en Belie dochters zijn uit een eerder huwelijk van hetzij Peter Lubberts 
hetzij Trude Stockmans. Vermoedeli jk was Peter bezorgd voor zijn zieleheil want al op 1 
augustus van datzelfde j aa r 1445, blijkt hij overleden te zijn. Zijn zoon Peter en zijn wedu-
w e Trude dragen dan bovenop de vastgestelde 15 rijnse gulden een extra gulden rente op 
voor de dienst op het a l taar 1 0 . Deze rente zal tot haar overlijden door Trude worden betaald 
en daarna de helft door haar erfgenamen en de helft door Lubber t of zijn erfgenamen. Deze 
formulering duidt er mogelijk op dat Trude en Belie voorkinderen zijn van Trude. 
Wanneer we weer iets tegenkomen over deze vicarie is het 1524. Op 8 maar t draagt heer 
Marys Lubber tz met Gerrit van Spuelde zijn gecoren momber op, daar hij ging voor de 
dorpel , Wil lem Dageraet een officium op die Schomaeckersal taar in O.L.Vr. kerk, te weten 
15 gld. 's j aa r s , 10 gld. uit Pilgrum van Hierdens huis en 5 gld. uit het huis van zel. Amel -
rynck Brynck, dat Wil lem vurs. en zijn erven dat officium als collatoren zullen mögen ver-
geven en daarmee doen gelijk Heer Marys en zijn olderen plegen te d o e n " . De uitdrukking 
'daar hij ging voor de dorpel ' wordt, met een kleine variatie, even later herhaald: 

Heer Marys vurs. , daar hij ging over de dorpel, heeft opgedragen den convente van 
St. Ciaren (de Grauwe zusteren) 1 dagmaat hooiland op Rietmeeden, die hem gege
ven was voor zijn Patrimonium na vermögen eens maechsgescheytzbrief, die hij ge-
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bruikt heeft 33 jaar , voor hun arbeid en voor die armoede die de Grauwe zusteren 
gehad hebben met zijn zel. broeder Heer Peter in zijn krankte, tzelve zij wel ver-
diend hebben al had het veel beter geweest, en heeft daarop die zusteren bezit en 
bruyckweer gedaan daar hij dezelve in wil holden en voor staan te alien t i jde 1 2 . 

Heer Marys Lubber tsz zal zijn einde voelen naderen en weldra de drempel overschrijden 
naar het eeuwige leven, op 13 ju l i 1524 blijkt hij inmiddels overleden te z i jn 1 3 . Hij regelt 
allerlei zaken, waardoor w e te weten komen dat hij ook een broer Peter Lubbertsz heeft 
gehad, net als hijzelf geestelijke, en een zuster Ryckelant , gehuwd geweest met Jacob 
Jansz.: 

Heer Marys Lubber tz met Wolter Ryckz zijn gecoren momber heeft bekend, zo Ja
cob Janz en Ryckelant zijn echte huisvrouw in voortijden bekend hebben dat het 
huis tegen Arnt van Corler over missen zullen wezen daar een schepenbrief van is, 
heeft Heer Marys als een collator en rectoer van dat vurs. huis, die twee missen te 
doen toe Grauwezusteren ten ewigen dage zondags en alle hillige dagen, die de fra-
ters bedienen zullen zolang als pater Aernt leeft en na dood des vurs . paters mögen 
zij ze laten doen wie dat convent believet en mögen zij de fraters voort laten doen 
willen, zij voort zullen die Grauwe zusteren van stonden aan dat voorhuis met die 
loeyve boven de kelder met de hof als heer Goert dat plach te bewonen, verhuren en 
af te korten en geven van elke misse vier gld. 's j a a r s 1 4 . 

Die regeling waarnaar Heer Marys verwijst dateert van 1505. O p 23 September 1505 geeft 
Jacob Jansz zijn echte wijf Rickelant 100 enkele gld. te morgengave na de volgende rege
ling getroffen te hebben: 

Voor Reyner Bluet en Aernt te Boekop bekende Jacop Jansz schuldig te wezen heer 
Peter Emansz (Stockmans?) en heer Maryss zijn zwagers samen 80 gld., indien Ja
cop sterft voor Rickelant zijn huisvrouw zonder kinderen en zet daarvoor te onder-
pande de 100 gld. die hij heeft van Volker Henricksz. 
Voor dezelfde schepenen voorgen. bekenden Jacop voorgen. en Rickelant zijn echte 
wijf dat de husinge gelegen op de hoek van de Vangenstrate tegen Aernt van Korler 
over, zal komen na Jacops en Rickelants dood, indien zij zonder blijvende geboorte 
van hen beiden sterven, op Peter Lubberts vicarie in de Vrouwenkerk en laten zij ge
boorte achter, dan zal daar de husinge op komen en blijven, beheltelick dat heer Pe
ter en heer Maryss de achterkamer en de voorkamer hebben en gebruiken zullen van 
stonde aan ter rechter Iijftocht, zolang een van hen beiden leeft . 1 5 

In Peter, Marys en Rickelant zie ik rechtstreekse nakomelingen van de stichter van de vica
rie Peter Lubbertsz . Wat hun ouders betreff is de inschrijving van 16 december 1 5 1 2 1 6 het 
meest helder waar sprake is van ... een minnelijk gescheyt gededingt tussen heer Peter 
Lubber tsz en heer Marys zijn broeder met Eva Lubber ts hun beider moeder t.e. en Berwen 
van Estvelt met Jan zijn broeder en Gheerloff Voet met Truge zijn zuster met hun broede-
ren en zusteren, zel. Jacop Jansz erfgenamen t.a.z. beroerende van het versterf als zel. Ja
cop voorgen. en zel. Rickelant zijn wijf was achtergelaten, . . . 
Vader en moeder van Peter, Marys en Rickelant zijn Lubbert en Eva. Het enige echtpaar 
dat in de recogni t ieboeken zo genoemd wordt betreff Lubbert van Deventer en Eva waar-
van de morgengave genoteerd wordt in december 1482 1 7 . De toevoeging Van Deventer 
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roept vragen op, maar het jaar tal past redelijk in een voorzichtige reconstructie. In 1486 is 
sprake van een Lubbert Jansz van Deven te r 1 8 . AI met al durf ik niet te besluiten hoe de drie 
kinderen Lubberts afs tammen van Peter Lubberts al is wel vrij zeker dat het via zijn zoon 
Lubber t Peters is. Zijn zij diens kinderen, diens kleinkinderen? W e moeten het antwoord 
schuldig blijven. Echter de manneli jke nakomelingen blijken in 1524 uit te sterven, wel is -
waar heeft heer Marys een zoon, maar als natuurlijke zoon van een priester komt hij waar-
schijnlijk niet in aanmerking voor het collatorschap van deze vicarie. He t is niet gelukt om 
een relatie te vinden tussen heer Marys en Willem Dageraet . Toch vermoed ik dat zij op 
enigerlei wijze aan elkaar verwant zijn want niet alleen draagt heer Marys het collator
schap aan hem over en dat niet als waarnemer voor zijn zoon, want aan "Wi l l em en zijn 
erven", maar bovendien maakt hij Wil lem tot momber over zijn natuurlijke zoon. Het ver
band zou dan te zoeken zijn via Willems moeder, grootmoeder of overgrootmoeder . Zijn 
moeder , Geertgen, lijkt mij onwaarschijnlijk omdat die ook kinderen heeft uit een eerder 
huwelijk, die dan allicht voor zouden gaan op Willem. N u het spoor hier doodloopt , richten 
w e ons weer op het voorgeslacht van Wil lems vader, Thomas Dageraet . 

D e grootouders van Wil lem Dageaet 
In de eerste plaats merken we dan op dat Thomas een broer Reyner heeft. O p 5 jun i 1474 
machtigt heer Reyner Dagerait Thomas Dagerai t zijn broeder in te manen wat men hem 
schuldig i s 1 9 en in mei 1483 heeft Stijne Wil lem Dagerai ts wijf was met Thomas Dagerai t 
haar zoon en gekoren momber opgedragen Heer Ghijsbert Gheri tsz deken van Ve luwen en 
pastoor van Harderwijk twee gld.'s j aars als Heer Reyner Dagerai t had uit Jan tGlas h u i s . 2 0 

*!e« i&F ""ft ' ' ' * 
juni 1474: Heer Reyner Dagerait machtigt zijn broeder Thomas Dagerait 

Kenneli jk is heer Reyner kortelings overleden en behoort zijn vader ook niet meer tot de 
levenden. Wil lem Dagerait zal overleden zijn tussen maart 1474 en januar i 1477 op welke 
laatste datum sprake is van Willem Dagerait en zijn e rven 2 1 . Interessant is de aantekening 
van juni 1464 omdat daar niet alleen een nieuw familielid opduikt maar ook de sterfdatum 
van Wil lem nader bepaald is: Wil lem Dagerai t bekent schuldig te wezen Henric de Boeck-
op 100 gld. hoofdsom en 5 gld. van rente. Marge: voor Heyne Volkersz en Jan van Wijn-
berghen dankte Henric to Boickop en Gherbrich zijn echte wijf Wil lem Dagerai ts erfgena-
men en Stijne zijn echte wijf voor de betaling. Actum anno 74 dominica can ta te . 2 2 Wil lem 
zal dus overleden zijn voor de laatst genoemde datum, dat is voor 8 mei 1474. Hij is lange 
tijd schepen van Harderwijk geweest . De eerste vermelding daarvan dateert van 16 april 
1 4 4 7 2 3 zodat hij het schepenambt zo ' n 27 jaar vervuld heeft. Begin 18 e eeuw lag de gemid-
delde leeftijd Waarop men schepen werd op ongeveer 37 j a a r 2 4 en in vroeger tijd lijkt het 
mij waarschijnlijk dat deze leeftijd zeker niet lager gelegen zal hebben. Hiervan ui tgaande 
kunnen we Wil lems geboortejaar schatten op circa 1410. Eerder merkten we op dat zoon 
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Thomas omstreeks 1460, j a vermoedeli jk zelfs eerder geboren zal zijn. Het geschatte ge-
boortejaar van zijn vader wijst eveneens op een geboortejaar van Thomas dat voor 1460 zal 
liggen. Hierboven zagen w e in 1474 voor het eerst Thomas optreden als volwassene, mo-
gelijk omdat zijn vader zojuist was overleden, maar hij zal dan toch 25 jaar zijn geweest . 
Een betere schatt ing van zijn geboortejaar lijkt dan ook te zijn: voor 1449. Me t een ruime 
marge schatten w e 1445, waardoor hij niet meer zoveel zal schelen met zijn v rouw Geert-
gen wier geboortejaar w e geschat hadden op circa 1441. Thomas komt regelmatig in de 
recognit ieboeken voor hetzij als schuldeiser hetzij als schuldenaar. Mees t opvallend is ech
ter hoe hij niet voorkomt, nameli jk als schepen, terwijl zijn vader Wil lem voor hem en zijn 
zoon Wil lem na hem dat wel waren. Een mogelijke verklaring kan zijn dat hij te nauw ver-
want was , al weten w e niet hoe, aan een van de zit tende schepenen. 
Over vader Wil lem merkten we reeds op dat zijn geboortejaar geschat kan worden op 
1410. Hij heeft waarschijnlijk, eenmaal volwassen, steeds in de Hogestraat gewoond. Zo 
stellen Warmbout Warmboutszoon en Evermoet , zijn vrouw op 7 december 1449 o.a. een 
huis in de Grotestraat , dat is de Hogestraat, naast Wil lem Dageraet als onderpand . 2 5 en op 
6 mei 1472 stelt Arnt Warmboutsz tot onderpand "zijn huis in de Hogestraat s taande bij 
Wil lem Dageraet dat Casijn ten Broeck bewoon t " . 2 6 Terzijde merken we op dat genoemde 
Arnt Warmbou t sz toen gehuwd was met Geertgen die als zijn weduwe in 1485 zal huwen 
met Thomas , de zoon van Wil lem Dageraet . Over de activiteiten van Willem worden we 
o.a. ingelicht door een aantekening van 12 ju l i 1451 — Willem Dagerai t heeft de t ienden 
van den Ni jenlande van de stad gepacht voor 170 molders haver en 7 pond "to r i j -
soen" 2 7 — en van 17 augustus 1453 - de schepenen hebben aan Wil lem Dageraet uitbe-
steed het onderhoud en de verzorging met ruw voeder van drie paarden, gedurende twee 
jaren , die ingaan op Purificationis Mariae eerst komend, voor I6I/2 rijnse guldens per jaar 
en met conditie dat hij ze alleen laat gebruiken in stadsdienst en op verlangen van de bur-
gemees te r s . 2 8 Een decennium later lijkt hij op te treden als een soort rentmeester van de 
Sint Paulusabdij , het oudste Utrechtse klooster, dat uitgebreide bezitt ingen had op de Velu-
we , althans zo interpret ier ik de volgende twee vermeldingen: in maart 1465 bekent Wil
lem Dagerai t vanwege de abt van St. Pouwels te Utrecht schuldig te wezen heer Goert pa
ter der frateren b innen Harderwijk 222 g ld . 2 9 en op 6 mei 1469 bekent Derick van Hue-
kelom dat hij ontvangen heeft van Wil lem Dagerai t 14 gld. in betaling van 50 gld. als hem 
de abt van Sint Pouwels te Utrecht schuldig i s 3 0 . Tot slot zij vermeld dat voorafgaand aan 
bovengenoemd activiteiten Wil lem al in 1431 de richting daarvan aangaf. O p 2 januar i van 
dat j aar verpachten schepenen en raad het teilen van vis in vier percelen, elk voor 75 rijnse 
guldens. Het eerste perceel wordt verpacht aan Willem Dageraet waarvoor Engber t Dage
raet borg Staat en het vierde perceel aan Engbert waarvoor Wil lem weer borg Staat. 3 1 Be
treff, het hier twee broers of vader en zoon? 

N o g een generatie verder 
Hierboven wezen we al op de inschrijving van jun i 1464 waarbij Wil lem Dagerai t een 
schuld bekent aan Henric de Boeckop, gevolgd door de aantekening in de marge dat Hen
ric to Boickop en Gherbrich zijn echte wijf in 1474 Wil lem Dagerai ts erfgenamen en Stijne 
zijn echte wijf danken voor de betaling. W e merkten toen op dat hiermee een n ieuw fami-
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lielid opduikt. O p 23 december 1461 bekende Henric de Boeckop nameli jk dat hem Alyt 
Dagerai ts , zijns wijfs moeder , voldaan heeft wa t zij hem in medegave en hi l ixvoorwaarden 
me t haar dochter geloofd heef t . 3 2 

december 1461: Henric de Boeckop bekent dat Alyt Dageraits, zijns wijfs moeder, hem vol
daan heeft 

De vrouw van Henric is dus een Dageraet . Dit blijkt ook uit een aantekening van 4 april 
1443 inhoudende dat Schepenen (en Raad) bekennen, dat zij aan Alijt Dagerai ts en hare 
dochter Gerberich schuldig zijn 119 rijnse guldens, die zij aannemen jaarli jks op Pasen te 
verrenten met 82 gülden, en waarvoor zij hun raadkamer benevens het recht- en wijnhuis 
ve rb inden . 3 3 Kenneli jk is de man resp. vader van Alijt en Gerberich niet meer in leven. N u 
gaat aan de schuldbekentenis van jun i 1464 een aantekening vooraf die nu interessant 
wordt : Henric de Boeckop bekent als een momber van zijn wijf dat hem Rutger Claisz van-
wege de nonnen tot Sint Agnieten binnen Harderwyk afgekocht heeft de halve wal met de 
vrede van een kamp die in voortijden placht toe te hören Reyner Dagera i t . 3 4 Reyner Dage-
rait, dit kan moeilijk de zoon, heer Reyner Dageraet , van Wil lem zijn. W e vinden Reyner 
Dageraet op 16 mei 1410 als meester van het Sint Jor iaensgi lde 3 5 en op 11 augustus 1439 
als s chepen 3 6 . In De Wapenheraut is een lijst gepubliceerd van leden van het Sint Jorisgil
d e 3 7 vanaf 1423. Eerst volgt een opsomming van de leden in dat beginjaar, daar vinden we 
o.a. Reiner Dageraet , Henrick Dageraet en Gerrit Dageraet genoemd. Vervolgens 1424 
Engbert Dageraet , 1434 Willem Dageraet , 1461 Jan Dageraet , 1465 Heer Reijner Dageraet , 
1477 Tomas Dageraet , 1479 Willem Dageraet en 1513 Wil lem Dageraet die in 1517 gilde-
meester wordt . De meeste heren zijn zonder moeite in Schema 17 terug te vinden. 
N a a r alle waarschijnlijkheid zijn Engbert , Wil lem en Gherberich kinderen van Reyner Da
geraet en Alijt. Dit ouderpaar moet geboren zijn in de 14 e eeuw, ruw geschat omstreeks 
1380. 

E(n)gbert Dagearaet 
O p 23 jun i 1444 stelt hertog Arnolt van Gelre Engelbert Dageraet , burger te Zutphen voor 
2400 rijnsgld. in het bezit van zekere te Harderwijk en in de hof te Ermel verschuldigde 
tynsen a lsmede de oude tiend te Harderwi jk . 3 8 Mogelijk betreff dit de broer van Wil lem 
maar we kunnen ook denken aan de latere commandeur van ' s Herenloo. Wat dit laatste 
betreff, twee vermeldingen wijzen uit dat dat een andere persoon is. Nameli jk: op 15 maart 
1473 wordt gesproken over Engbert Dageraits e r fgenamen 3 9 en anderhalf j a a r later, op 14 
november 1474 over Engbert Dageraits erfgenamen van Zutphen die jaarli jks de minder-
broeders 100 molder koren schuldig zijn uit de tijns en t ienden binnen Harderwijk gele-
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schema 17 

Reyner Dageraet x Alyt Henrick Dageraet 
.... - c. 1443 . . . . - n . 1461 JG 1423 

JG 1423 

1 
Willem Dageraet 
c. 1 4 1 0 - 1474 
JG 1434 
x 
Stijne 

nomas Dageraet 
c. 1445 - 1494 
JG 1477 
x 1485 
Geertgen > schema 16 
c. 1441 - c . 1535 

Engbert Dageraet 
ft c. 1473) 

JG 1424 

Gerrit Dageraet 
JG 1423 

Gerberich 
.... - n. 1474 

xc . 1461 
Henric de Boeckop 
. . . . - n . 1478 

Heer Reyner Dageraet 
. . . . - c . 1483 

JG 1465 

{Heer Engbert Dageraet 
commandeur) 

Stijne Dageraets 
c. 1486 -
x I e 1511 Jan Brantsz 
x 2 e c. 1513 Hanske van Rostwyck JG 1525 
x 3 e 1538 Geerliff van Campvelt 

Willem Dageraet 
c. 1 4 8 7 - c . 1533 
JG 1513 
x c . 1512 
Alijt 

Thomas Marie 
x 
Willem Nagge 

Cracht 
x 
Pael van Wilsum 

Woutertje > schema 9 
x 1550 
Simon Albertsz Witt 
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gen. De commandeur Engbert Dageraet treedt z o ' n vijftien j aa r later op . De meeste keren 
word t hij genoemd omdat het goederen van de commanderi j betreft. T w e e inschrijvingen 
brengen hem echter in verband met onze Dageraets , in het bijzonder met Geer tgen, de w e -
duwe van Thomas . O p St. Thomas , dat is 21 december, 1493 bekenden heer Egbert Dage-
raid commandeur in der Heren Loe en Geertken Dageraidts dat zij verkocht hebben Gerit 
Reynersz drie morgen land in Arkemeden, die zij mögen lossen binnen twee j a r e n 4 1 . En op 
31 ju l i 1498 heeft heer Otto van Spuelde, schaffener van Sinte Jansdaell , dat is de com
manderi j in ' s Herenloo, kwijt gescholden German Boy een brief van 7 oort golts 's j aa r s 
uit zijn erve toe Boyen en dit voorschr. heeft Geertgen Dageraets met Pi lgrum Woltersz 
haar gecoren momber voor haar en haar kinderen mede beliefd en geconsen tee rd 4 2 . Er zijn 
dus zaken die gemeenschappeli jk e igendom zijn van Egbert Dageraet en van Geer tgen of 
liever, van haar onmondige kinderen, dat zijn de kinderen uit haar huwelijk met Thomas 
Dageraet . Voorlopig lijkt mij de commandeur het beste in de genealogie te plaatsen als 
broer van Thomas . W e geven een en ander weer in schema 17 waarbij de hypotheses weer 
cursief en tussen haakjes staan. JG 1423 betekent hierin: genoteerd als lid van het St. Joris
gilde in 1423. 
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28. Berends, regest 296 
29. ORAH 129, fol. 185 
30. ORAH 129, fol. 185 
31. Berends regest 49 
32. ORAH 129, fol. 138v 
33. Berends, regest 154 
34. ORAH 129, fol. 174v 
35. Berends, regest 131 
36. Getypte regesten nr. 115 m.v.n. O A H 798, fol. 6v 
37 . D . C J . van Doorninck, "Het St. Jorisgilde te Harderwijk", De Wapenheraut 1 (1897) 

p . 13 e.v. 
38. Archief Gelderse Rekenkamer, Toeg,nr. 0012,4 Supplement, 4.2. regestenlijst, regest 159 
39. ORAH 130, fol. 128 
40. ORAH 130, fol. 213v 
41. ORAH 131, fol. 183v 
42. ORAH 132, fol.21v 

Een moeilijk moment 
H.M. Lups 

Ons erfgoed is aan de veertiende jaargang bezig, Computergeneaal aan de vierde. Vooral aan het 
eind van vorig jaar hebben we nogal wat abonnees verloren, hoofdzakelijk ouderen, die de financie-
le toekomst niet vertrouwden. Ook wij hidden rekening met de mogelijke ontwikkelingen in die 
richting en hebben daarom ook dat jaar de abonnementsprijzen niet aangepast. Het gevolg is echter 
dat beide tijdschriften verliesgevend zijn. Een tweede factor is, dat de ontwikkelingen binnen de 
Computergenealogie zieh beginnen te stabiliseren. Meest actueel zijn de vele bronnen die op het in
ternet worden ontsloten of als cd/dvd beschikbaar komen. In ruim 60 procent van de huishoudens 
Staat een computer en bijna iedereen heeft de mogelijkheid zelf of via (klein)kinderen of anderen 
zieh op de hoogte te stellen of er informatie is die voor haar of hem interessant is. In Belgie is het 
computerblad al in de verenigingsbladen opgegaan. Gens Nostra, het verenigingsblad voor de leden 
van de NGV begint ook computernieuws te bevatten. 
Wij, uw redactie, stellen ons voor nieuwtjes die belangrijk zijn voor (computerjgenealogen als bijv. 
cd-romnieuws, programmanieuws of belangrijke ontwikkelingen in het verenigingsleven of op het 
internet in Ons Erfgoed op te nemen. Daarnaast zullen we zo mogelijk onze site aanpassen, bijv. om 
bepaalde cd's/dvd's iets uitgebreider te bespreken. 
Het abonnementsgeld voor Ons Erfgoed wordt (in Nederland) voorlopig op € 13,50 gesteld. 
Computergeneaal wordt dus aan het eind van dit jaar beSindigd. Ongeveer 80 procent van onze CG-
lezers is ook abonnee op Ons Erfgoed. Zij worden dus niet met een prijsverhoging van beide bladen 
geconffonteerd. De overige CG-lezers kunnen, om bij te blijven, desgewenst overstappen op Ons 
Erfgoed. 

Een andere factor, die speelt als uitgever en eindredacteur, is mijn leeftijd. Ik ben nu 81. 

We hebben niet tot het laatste ogenblik van deze jaargang willen wachten, zodat u voldoende de ge-
legenheid heeft een en ander te verwerken en eventueel te reageren. 
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Reizen in ruimte en tijd 
T. Hokken 

Interview met mr. G . J J . van Wimersma 
Gre idanus 1 . 

Veel genealogen zijn behend met het levens-
werk van de heer Greidanus, zijn kwartier-
staat. Deze is prachtig uitgegeven, heeft een 
mooie lay-out en is opgesteld in een bijzon-
dere vorm, volgens stamreeksen. Veel van 
die reeksen zijn zeer leesbaar als eenfami-
lieverhaal in het kort over meerdere genera-
ties, met eigen karakteristieken. De bronver-
melding is zorgvuldig, het geschrevene gaat 
makkelijk over van citaat naar samenvat-
ting. De proband is geboren in 1924. 

In 1952 begon ik met archiefonderzoek. 
Hoewel de archiefinstellingen even toegan-
kelijk waren als nu, gold dat niet voor de 
archieven die zij bewaarden: er waren nog 
maar wein ig klappers of andere toegangen. 
Je moest zelf j e weg maar zien te vinden. 
Dat gold ook voor de handschriften. Er wa
ren nog geen cursussen paleografie. Ik heb 
het mijzelf aangeleerd. Aangezien ik gelei-
delijk naar het verleden toewerkte, raakte ik 
ook geleidelijk ver t rouwd met steeds oudere 
handschriften. Door de verspreide afkomst 
van mijn voorouders ook met een grote ver-
scheidenheid aan handschriften. Het lastig
ste handschrift dat mij ooit onder ogen is 
gekomen betrof een zeventiende eeuwse 
Duitse tekst met betrekking tot een overlij-
den, waar in onder meer een onleesbare ziek-
te werd genoemd. Ook de archivaris kwam 
er niet uit. Gelukkig wist hij iemand die ge
special iseerd was in dat handschrift. Daar 
reden we samen naar toe en die bracht uit-
komst. Teksten uit die zelfde tijd met be
trekking tot een familie Egner, wonende in 
een watermolen aan het riviertje de Kocher 

in Zuid-Duitsland, leverden geen enkel pro-
bleem op. 

Ik heb geluk gehad dat ik zoveel heb kunnen 
vinden. Me t sommige kwart ieren ben ik re-
latief niet zo ver terug gekomen omdat er 
geen vroege bronnen zijn. Zoals in Fries-
land. Tot mijn voldoening lukte het me toch 
om daar een paar j aa r geleden de namen te 
vinden van de ouders van de schoonvader 
van Tjeerd Greidanus (1726-1782) . Die 
stond nog niet in de genealogie Greidanus 
die de neef van mijn vader in 1936 heeft uit
gegeven (wijst naar een Statenbijbeldikke 
foliant boven op een kast). Dat was dank zij 
een nieuwe reeks ontsluit ingen van de gehe-
le provincie, op plaats geordend. Ik begon in 
het archief van Leeuwarden bij Aduard en 
vond ze in Wi tmarsum. Ook bij andere 
kwartieren moest ik soms ja ren geduld heb-
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ben voor ik ze vond. Als j e bijvoorbeeld de 
plaats van afkomst niet weet , of deze ver-
keerd is aangegeven, als de geboorteplaats 
een naam heeft die vijftien maal voorkomt 
in het Duitstalige naam gebied. Johannes 
Christoffel Schrikkel, overleden in 1784 te 
Amsterdam, get rouwd met Charlotte Kin
nen, is zo iemand. Ik heb al in tientallen 
plaatsen in Duitsland gezocht, enkele sporen 
gevonden in Potsdam, Braunschweig en 
Hannover , maar niet zijn geboorteplaats, 
niet zijn ouders. 

De hoeveelheid materiaal die j e van diverse 
voorouders vindt is heel verschil lend. Af-
hankelijk van de tijd waarin zij leefden, hun 
gedrag, maatschappeli jke positie, overgele-
verde brennen enzovoort . Daarmee kun j e j e 
het leven van sommige voorouders beter 
voorstellen dan van andere. Vorige jaar had 
ik wat dat betreff een bijzondere ervaring. 
Toen ben ik naar India geweest . Daar in het 
verre Malabar was van 1764 tot 1769 Cor
nells Breekpot commandeur . Een voorouder 
die me bijzonder intrigeerde. Het fort waar 
hij resideerde, in Cochin, is nu een hotel, op 
de punt van een schiereiland gelegen, met 
een prachtig uitzicht over zee. Daar heb ik 
enige tijd gebivakkeerd, 240 jaar na mijn 
verre voorvader . We keken over de zelfde 
baai uit. 

Onze vakanties vroeger voerden doorgaans 
naar plaatsen waar ik in een archief wilde 
zoeken. Ik heb immers veel Vlaamse en 
Duitse voorouders . In die Streek van de fa-
milie Egner zijn w e wel twaalf maal ge
weest . Dat k w a m doordat de oude kerkboe-
ken bij de predikanten thuis liggen en vele 
dorpen rond Langenburg moesten worden 
bezocht. Ook in Engeland was ik enkele ma
len, toen ik eenmaal na lange tijd met be-
hulp van een Engelse genealogische vereni-

ging ontdekte dat Thomas Averij behoorde 
tot de familie Avery uit Greenwich. Daar 
kon ik toen in de parochieregisters gaan zoe
ken. 

Maar - ik heb het ook ja ren zonder archie-
ven moeten doen. Vanaf 1955 hebben wij 
een jaar of vier in Toronto gewoond. Daar 
moest ik voor een Neder lands verzekerings-
bedrijf, samen met anderen, iets n ieuws op-
zetten. Ik had rechten gestudeerd maar dat 
werk had daar bepaald niet mee te maken. Ik 
weet er ook niets meer van, van die rechten. 
We hadden Romeins recht van prof. van 
Oven. En die zei al: 'Studenten zijn na een 
tijdje meester in de rechten, maar ze zijn de 
rechten nog niet meester' . Nou , dat gaat he-
lemaal op voor mij . 
Toen door een fusie het pioniersachtige van 
het werk er af was besloot ik er mee te stop
pen. Maar alvorens naar Neder land te gaan, 
zagen we onze kans schoon om een felbe-
geerde lange reis te maken, waar we die j a 
ren voor hadden gespaard. W e kochten een 
Volkswagen en koersten naar het zuiden, 
door de Verenigde Staten, Mex ico en zo 
door, tot de w e g stopte in Costa Rica. Daar 
namen we de boot naar Colombia en reden 
we verder, we sliepen in de auto. Bij het 
fjordengebied in Chili ver legden we de 
koers oostwaarts, de Andes over. Vanui t Ar-
gentinie zijn we na veel omzwervingen uit-
eindelijk weer in Canada gekomen. Vanui t 
San Francisco zijn we met allerlei schepen 
via Hawaii , Japan en Hongkong en daarna 
allerlei andere havens , uiteindelijk weer in 
Europa gekomen. W e waren een j aa r onder-
w e g geweest . Het was fantastisch. Ook 
daarna heb ik nog veel gereisd, ik doe dat 
graag. Later heb ik nog een keer een reis om 
de wereld gemaakt. De eerste maal passeer
de ik de datumlijn van oost naar west, het-
geen betekent dat j e een dag overslaat. Dat 
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was in mijn geval 30 Oktober 1959. Ik heb 
nooit goed kunnen verdragen om een dag 
van mijn leven kwijt te zijn. Er is maar één 
manier om dat ongedaan te maken: de da-
tumlijn passeren van wes t naar oost, dan heb 
j e een dag dubbel . Zo heb ik 11 december 
1985 twee keer beleefd. 

Ik begon met kwartierstatenbladen, daarna 
gebruikte ik op kwart iernummer gerang-
schikte persoonskaarten, ieder kwartier een 
kaart, met aan de voorkant de gegevens en 
aan de achterkant de brennen. Over bepaal-
de delen die ik had afgerond en leuk vond, 
of die heel lastig te v inden waren, schreef ik 
artikelen. Veelal in de Neder landsche 
Leeuw. Bijvoorbeeld over de famile van 
Teylingen, die geen 'echte' van Teylingens 
waren. De man was schilder, latere auteurs 
maakten daar prompt kunstschilder van. En 
dat was hij nou juis t niet. Want ik had in 
Lille een akte gevonden waaruit bleek dat 
hij betaald was voor het verven van kanons-
lopen. Nou , dat klinkt toch niet zo artistiek! 
Het is natuurlijk iets waar velen zieh aan 
bezondigen, dat ze het voorouderlijk leven 
mooier maken dan het is. Ach, dat gebeurde 
eeuwen geleden ook al. 

Toen ik mijn boek wilde gaan schrijven be-
sloot ik alles over te gaan zetten op een 
computer . De opdracht in mijn boek is ge-
richt aan mijn zoon en schoondochter, zij 
hebben mij daarmee geholpen, mij wegwijs 
gemaakt op de computer . Anders was het 
nooit gelukt. Mai len vind ik een gemakkeli j -
ke vorm van communiceren, ik maak ook 
gebruik van bepaalde websites, volg bij
voorbeeld de ontwikkelingen van de deel-
tjesversneller van het CERN. Nee , voor gé
néalogie heb ik het internet nooit gebruikt, 
dat is van na mijn tijd. Als ik nog volop be-
zig zou zijn, zou ik natuurlijk wel gebruik 

maken van het internet. 
Ik heb mijn werk nu afgerond. N a het eerste 
deel van mijn kwartierstaat is nog een twee-
de deel verschenen, gevolgd door losbladige 
aanvullingen. In de latere j a ren heb ik voor-
al in de Periodiekenrubriek van Gens Nos t ra 
nog nuttige aanknopingspunten kunnen vin
den, met name uit de bui tenlandse tijdschrif-
ten. Voor die overzichten ben ik mevrouw 
Vulsma zeer erkentelijk. De derde serie los
bladige aanvull ingen bevat een stamreeks 
vanaf de Merovingen. Dat leek m e een mooi 
punt om te stoppen. Ik heb de aanvull ingen 
op de desbetreffende plaatsen ingeplakt, 
maar eigenlijk zou het geheel nu weer op-
nieuw moeten worden ui tgegeven - alles op 
de plaats waar het hoort . En ik zou een re
gister op plaatsnamen kunnen toevoegen. Ja, 
wie weet , op een cd-rom. 

Ik ga wel binnenkort nogmaals naar Saint-
Denis bij Parijs. Daar zijn zeventiende 
eeuwse graftombes van de koningen en ko-
ninginnen van de Merovingen en van de 
beelden daarop heb ik foto's gemaakt . Daar 
klopt iets niet mee , en ik wil ui tzoeken hoe 
dat zit. De beelden zijn eeuwen na het over-
lijden van de Merovingen gemaakt - die zul-
len dus weinig gelijkenis ver tonen. Maar ik 
vind het een leuk idee om de graven van de-
ze voorouders te bezoeken. 
Toch heb ik het gevoel dat ik klaar ben. Dat 
mag ook wel na een halve eeuw intensief 
archiefonderzoek. Maar als ik nog eens een 
hint krijg, waar ik verdere informatie zou 
kunnen vinden over Johannes Christoffel 
Schrickel, ga ik er natuurlijk onmiddelli jk 
achteraan. 

1) In Gens Nostra van april/mei 1996 p. 182-187 
is ook een interview met de heer Greidanus 
weergegeven. Ik heb beoogd de informatie die 
daarin staat hier niet te herhalen. 
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Stamreeks Duijverman 
Alex F. W. Dui jverman 1 

Wapen: geschuind van zilver en rood, twee vliegende duiven van het een op het ander. 
Helmteken: twee afgewende schuingekruiste zilveren sleutels. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2005 ontworpen door H.K. Nagtegaal in samenwerking met de aanvrager. 
Geregistreerd op verzoek van Alex Frederik Willem Duijverman, geb. Leiden 8 juli 1939, wonende 
te Dordrecht, zoon van Jan Pieter Duijverman en Anne Marie van Hensbergen, voor alle naamdra-
gende nakomelingen van de stamvader. 
Aanvrager stamt af van Hendrik Jansz. Duijverman (Deuverman, Douverman), ged. Utrecht 14 
maart 1649, metselaar, begr. Utrecht 4 maart 1693, zoon van Jan Janz. en Anna Margriet Hede-
wegh. Hendrick Jansz. Duijverman huwde Utrecht 25 juni 1671 met Agnietjen Joosten Sweeserijn. 

I. H E N D R I C K ( H E N R I C ) J A N S Z . D U I J V E R M A N ( D E U V E R M A N , D O U V E R 
M A N ) , ged. Utrecht (Jacobikerk)14 maart 1649, metselaar, wonend in de Slootsteeg te 
Amsterdam (1671) , begr. Utrecht 4 maart 1693, zoon van Jan Jansz. en Anna Margriet He -
dewegh 2 . Hij huwde (vermoedeli jk Utrecht) 25 jun i 1671 met Angnietjen (Annichje) 
Joosten Sweeserijn (Swesermans) , ged. Utrecht (Jacobikerk) 25 november 1649, wonend 
in de Slootsteeg te Amste rdam (1671) , begr. Utrecht (Claeskerk) 18 februari 1737, dochter 
van Gijsbert Joosten en Met tgen Gijsberts 3 . 
Hun ondertrouw vond plaats te Amsterdam op 13 juni 1671. "Compareerden Hendr(ik) Jansz Deu
verman van uytregt (Utrecht), metselaar, out 22 jaar, geassisteert met Anna Margriet Hedewegh, 
sijn moeder, woont inde Slootsteeg ende Annetje Joosten Sweeserijn van uytregt, out 22 jaar, ouders 
doot, geassist(eer)rt met Dirk Joosten haar broeder, woont als voren". Hun ondertrouw werd tevens 
aangekondigd te Utrecht op 15 juni 1671. 
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Het is onduidelijk wat het geloof van Hendrik en Angenietje was. Van de eerste zes kinderen is de 
doop niet gevonden, mogelijk zijn zij katholiek gedoopt. De laatste drie kinderen zijn hervormd ge-
doopt. Theodoras b.v. is een duidelijke katholieke naam en zijn nageslacht is katholiek. Vier kinde
ren huwen voor het gerecht, wat eveneens duidt op katholiek. Twee kinderen huwen hervormd. 
K i n d e r e n : 
1. J A N ( J O H A N N E S ) , volgt II. 
2. T H E O D O R U S . Hij huwde ca. 1705 met Gerarda N.N. , geb. ca. 1680. Zij hebben nage

slacht wat R.K. is. 
3 . JOSIJN. Zij huwde l e Utrecht 10 juli 1703 (N.H.) met Johannes Felix, begr. Utrecht 

16 maart 1713. Zij huwde 2e Utrecht 26 januar i 1715 (gerecht) met Johannes Cal. 
4. H E N D R I C K J E . Zij huwde Utrecht 2 augustus 1704 (gerecht) met Johannes Versu. 
5. M A R T I N A (MARTIJNTJE) . Zij huwde Utrecht 11 jun i 1707 (gerecht) met Johannes 

Bacckum (Frison). 
6. M A R G A R E T H A (GRIETJE) . Zij huwde l e Utrecht 14 november 1708 (N.H.) met Jo

hannes van Vreeswijk (van Teijswijk), overl. Utrecht ca. 1711. Zij huwde 2e met 
A d a m Crijnen. 

7. J A C O B U S , ged. Utrecht (Catharinakerk) 7 april 1689 (N.H.) , begr. Utrecht 8 maart 
1734. Hij huwde Utrecht 17 mei 1719 (gerecht) met Jannigje (Hendrix) Delman, doch-
ter van Hendrik Delman en Catrina de Jongh. 
Jannigje is op 9 februari 1732 te Utrecht vermeld als erfgename van haar vader bij de verkoop 

4 
van onroerend goed, haar moeder is dan overleden . 

8. W I L H E L M U S , ged. Utrecht (Catharinakerk) 14 april 1691 (N.H.) . 
9. A D R I A N U S , ged. Utrecht (Domkerk) 3 augustus 1692 (N.H.) . 

II. J A N ( J O H A N N E S ) H E N D R I C K S D U I J V E R M A N , geb. Utrecht ca. 1672, spinder 
(spinner), begr. Leiden 2/9 december 1747. Hij huwde l e Utrecht (Catharinakerk) 24 Sep
tember 1700 met Pieternel (Pieternella, Peternel) van Wijck, ged. Utrecht 2 januar i 1677 
(Buurkerk) , begr. Leiden 4/11 maart 1719, dochter van Jacobus Aertz van Wijck en Jan-
nichje Gerrits van Wijck. N a het overlijden van Pieternel van Wijck had hij een verhouding 
met Jannet ie Fasseur, ged. Leiden 17 augustus 1688, dochter van Pieter Fasseur en Judith 
Carlier. Hij huwde 2e Utrecht (Catharinakerk) 27 jun i 1719 met Catrijn de Pree, ged. Lei
den 20 februari 1697, begr. Leiden 26 mei/2 juni 1743, dochter van André de Pree en Sara 
Francke. Hij huwde 3e Leiden 7 mei 1746 met Barbera Hendriks , ged. Leiden 24 augus
tus 1710, begr. Leiden 7/14 december 1748, dochter van Jacob Hendr iks en Dirkje Gooses . 
Bij zijn ondertrouw met Pieternel van Wijck was zijn moeder Angnietjen Joosten Sweeserijn getui-
ge-
Kinderen uit het l e huwelijk: 
1. H E N R I C U S , ged. Utrecht 17 februari 1702 (Domkerk , de vader was bij de doop buiten 

de stad). 
2. GILLIS , ged. Leiden 30 maart 1704. Hij huwde Leiden 15 mei 1722 met Catharina Lo-

dewijekx, ged. Leiden 2 januari 1689. 
3 . J A N N E T J E , ged. Leiden 21 december 1706, begr. Leiden 23/30 augustus 1738. Zij 

huwde Leiden 8 april 1724 met Pieter de(s) Tombe , ged. Leiden 30 jun i 1701, begr. 
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Leiden 16/23 januar i 1768, zoon van Barend de Tombe en Ida Barentsdr. Ducks . 
4. J A C O B U S , ged. Leiden 23 September 1712, begr. Leiden 5/12 augustus 1713. 
5. TRJJNTJE, ged. Leiden 1 augustus 1714, begr. Leiden 27 februari/6 maart 1717. 

Zoon uit zijn verhouding me t Jannetie Fasseur: 
6. J O H A N N E S , ged. Leiden 4 januar i 1720. 

Zoon uit het 2e huwelijk: 
7. J O H A N N E S , volgt III. 

III. J O H A N N E S (JAN) D U I J V E R M A N , voegde later "de jonge" toe, ged. Leiden 
(Hoogl .kerk) 3 april 1722, doopgetuige Jannetje de Pree, meesterschoenmaker, wonende 
aan de Ciarensteeg en aan de Cley- of Galgstraat (nu Morsstraat) , overl. Leiden 13 januar i 
1791. Hij huwde Leiden 18 mei 1742 met Santje (Susanna) van der Helder, ged. Leiden 
26 december 1718, begr. Leiden 25 februari/4 maart 1786, dochter van Arie van der Helder 
en Elisabeth Boekhorst . 
Kinderen: 
1. N .N. , doodgeboren, begr. Leiden 23 februari 12 maart 1743. 
2. J O H A N N E S , volgt IV. 
3. H E N D R I K , ged. Leiden 14 Oktober 1745, haardmaker, begr. Leiden 2/9 november 

1805, huwde Leiden 18 december 1767 met Willemina (Willempje) de Kooning, ged. 
Leiden 9 Oktober 1746, overl . Leiden 9 jun i 1828, dochter van Jacobus de Kooning en 
Dijna Karton. 

4. L E N A , ged. Leiden 28 jun i 1747, ongehuwd, overl. Leiden 8 augustus 1801, begr. Lei
derdorp. 

5. E L I S A B E T H , ged. Leiden 11 januar i 1750, overl. Leiden 9 ju l i 1829. 
6. ARIE, ged. Leiden 17 September 1752, overl. Leiden 17 September 1826. Hij huwde 

Leiden 16 april 1779 met Barber (Barbara) Poelijoe, ged. Leiden 3 april 1757, overl. 
Leiden 21 mei 1843, dochter van Phil ippe Poelijoe en Geertje Bennet. 

7. K A A T J E , ged. Leiden 14 jul i 1754, overl. Leiden 21 december 1812. Zij huwde Lei
den 2 September 1774 met Johannes Aerzier, ged. Leiden 21 februari 1753, zoon van 
Johannes Aerzier en Jannetje Secreeven. Sinds 1788 was Johannes afwezig. 

8. P IETER, ged. Leiden 5 mei 1757, begr. Leiden 26 december 1761/2 januar i 1762. 
9. N .N. , doodgeboren Leiden 30 april 1759, begr. Leiden voor 5 mei 1759. 
10. P IETER, ged. Leiden 6 januar i 1762, begr. Leiden 6/13 maart 1762. 

IV. J O H A N N E S D U I J V E R M A N , ged. Leiden (Hoogl . kerk)14 april 1744, schoenmaker, 
overl. Leiden 6 ju l i 1802. Hij huwde l e Leiden 24 april 1767 met Grietje Oppelaar, geb. 
Leiden 28 mei 1741, begr. Leiden 28 jul i /3 augustus 1776, dochter van Samuel Oppelaar 
en Jannetje Nobels tede . Hij huwde 2e Leiden 10 Oktober 1776 met Maria Straten 
(Straaten), ged. Leiden 11 ju l i 1728, overl. Leiden 25 december 1814, dochter van Jan 
Straten en Jannetje Vergeijl . 
Kinderen uit het l e huwelijk: 
1. S U S A N N A , ged. Leiden 2 februari 1768, begr. Leiden 2/9 april 1768. 
2. J O H A N N E S , volgt V. 
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3. S A M U E L , ged. Leiden 16 februari 1772, "waarschijnlijk onder Napoleon gestorven". 
4 . E L I S A B E T H , ged. Leiden 3 jul i 1774, overl. Leiden 15 Oktober 1803. 
5. N .N. , doodgeboren 20 jul i 1776, begr. Leiden 20/27 jul i 1776. 

V. J O H A N N E S D U I J V E R M A N , ged. Leiden (Hoogl . kerk) 3 Oktober 1769, doopgetui-
gen Johannes Duijverman en Suzanna van der Helder. Hij was schoenmaker , laatst wonen
de aan de Stevenhof op de Haarlemmerstraat , verdronken Leiden (in het Galgewater bij de 
Blaauwpoortsbrug) 24 december 1828. Hij huwde Leiden 17 april 1791 met Magda lena 
Sterkeman, geb. Leiden 19 jun i 1765, overl. Leiden 13 mei 1844, dochter van Hendrik 
Sterkeman en Rachel Boudri . 
Kinderen: 
1. M A R I A M A R G R I T H A , geb. Leiden 27 december 1791, tapster, overl . Leiden 31 

maart 1865. Zij huwde l e Leiden 2 mei 1822 met Johannes van Wijk, ged. Leiden 8 
ju l i 1790, waagwerker , overl. Leiden 25 februari 1833, zoon van Klaas van Wijk en 

Jo- hanna Oenout. Zij huwde 2e Leiden 20 augustus 1835 met Jacob Et ienne, geb. Leiden 
23 januar i 1806, sjouwer, overl. Leiden 5 maart 1865, zoon van Frans Etienne en Adri -
ana de Graaf. 

2. H E N D R I K A , geb. Leiden 7 december 1793, dienstmaagd, overl . Leiden 9 april 1863. 
Zij huwde Leiden 11 april 1816 met Johannes Hendrik Midderhof, geb. Den Haag 26 
november 1791, letterzetter, overl. Leiden 30 Oktober 1875, zoon van Dirk Midderhof 
en Johanna Zilverschoon. 

3 . J O H A N N E S , geb. Leiden 14 mei 1796, kleermaker, overl. Leiden 15 februari 1874. 
Hij huwde l e Leiden 13 augustus 1818 met Catharina Somerwil , geb. Leiden 4 decem
ber 1796, dienstbode, overl. Leiden 9 Oktober 1831, dochter van Pieter Somerwil en 
Catharina Bossai . Hij huwde 2e Leiden 24 april 1834 met Lucretia van der Vegt (ook 
h a a r t w e e d e echtgenoot) , geb. Hasselt (B) 19 januar i 1801, overl . Leiden 14 jun i 1866, 
dochter van Marcus van der Vegt en Klaasje Ridderhof. 

4. H E N D R I K , geb. Leiden 24 September 1798, zadelmaker, overl. Oud- en N i e u w M a 
thenesse 7 april 1853, na omzwervingen onder meer naar Amerika . Hij h u w d e l e Lei
den 10 Oktober 1816 met Mintje Daniëlse van der Veer , geb. Vlieland 14 September 
1795, dienstmaagd, overl. Leiden 10 januar i 1836, dochter van Daniel van der Veer en 
Trijntje Jans. Hij huwde 2e Harlingen 12 mei 1837 met Mintje Lammer t sma , geb. 
Bolsward 8 mei 1802, overl. Bolsward 13 december 1889, dochter van Johannes Hen
driks Lammer t sma en Leentje Jelles van der Veer. 
Hendrik had met zijn familie een enerverend leven. In 1837, na het overlijden van zijn le 
vrouw, verhuisde hij naar Bolsward, zijn vier dochters (Maria, Mintje, Magdalena en Cornelia) 
bij zijn familie verdeeld achterlatende; zijn zoon Daniel was in militaire dienst in garnizoen te 
Delft gelegen alwaar hij op 24-jarige leeftijd is overleden in 1843. Verlaten zijnde door zijn 2e 
vrouw in Friesland, keerde Hendrik terug naar Leiden. Zijn dochters Maria en Mintje emigreer-
den in 1845 naar Noord Amerika, alwaar Mintje (Mina) in 1848 in het huwelijk trad met L.S. 
(Salomon) de Markas uit Amsterdam. Op uitnodiging van de laatste vertrok Hendrik met zijn 
beide jongste dochters, Magdalena en Cornelia, in 1851 ook naar Amerika. Hij kon daar echter 
niet wennen en kwam al in 1853 weer terug en belandde in Oud Mathenesse waar hij in dat 
zelfde jaar daar overleed. Cornelia trad in 1854 in het huwelijk en verhuisde met man en een 
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kind naar Hartem en overleed aldaar. Maria, de oudste dochter overfeed in Brooklyn. Mintje, 
gehuwd met L.S. de Markas, kwam terug uit Amerika en ging ca. 1870 naar St. Josse ten Nood 
(B) met drie kinderen alwaar zij in 1875 overleed. De Markas woonde in 1889 in Amsterdam 
vanwaar hij naar Brüssel is vertrokken in 1891. Magdalena ging weer naar Amerika, kwam 
nogmaals terug om voor de derde keer naar Amerika te verhuizen alwaar zij in 1860 in het hu
welijk trad. 

5. P IETER, volgt VI . 
6. J A C O B U S S A M U E L , geb. Leiden 25 mei 1803, overl. Leiden 28 januar i 1804. 
7. J A C O B U S S A M U E L , geb. Leiden 2 december 1804, overl. Leiden 14 februari 1807. 
8. M A G D A L E N A J O H A N N A , geb. Leiden 21 ju l i 1806, overl. Leiden 22 September 

1809. 
9. J A C O B A , geb. Leiden 21 September 1808, overl. Leiden 31 mei 1875. Zij huwde Lei

den 7 jul i 1830 met Frans Mieremet , ged. Leiden 5 januar i 1807, weggelopen bij zijn 
v rouw zonder iets achter te laten, overl. Veenhuizen (Norg) 13 jun i 1874, zoon van 
Gabriel Mieremet en Petronella van der Zeeuw. Jacoba moest om die reden een onder-
geschikte betrekking zoeken en vond deze te Middelburg. He t huwelijk werd ontbon-
den bij vonnis Arr. Rechtbank Middelburg 24 September 1851, akte Burgerli jke Stand 
Middelburg 6 december 1851. 

VI. P I E T E R D U I J V E R M A N , geb. Leiden 2 mei 1801, ged. Leiden (Pieterskerk) 6 mei 
1801, doopgetuige Elisabeth Duijverman, letterzetter bij de Firma Bril, destijds gevestigd 
in het Bagijnhof op het Rapenburg te Leiden, catechiseermeester" (godsdienstonderwijzer) , 
laatstelijk wonende Mare 44, overl . Leiden 20 april 1865. Hij huwde Leiden 16 jul i 1829 
met M a r i a L a m b e r t , geb. Leiden 8 jun i 1801, linnennaaister, overl. Leiden 21 februari 
1879, dochter van Jan Lamber t en Margaretha Not te . 
In familiebezit berusten portretten van Pieter Duijverman en Maria Lambert, ca. 30 x 25 cm, door 
Du Chatel geschilderd tussen 1840 en 1850. 
Kinderen: 
1. M A G D A L E N A M A R I A , geb. Leiden 18 mei 1828, bewaarschool-onderwijzeres, 

overl. Leiden 9 Oktober 1895. 
2. JAN PIETER, volgt VII. 
3 . P I E T E R J O H A N N E S , geb. Leiden 23 januar i 1832, tabaksnijder, hoboist (liefhebber), 

overl. "door de slag eens paards van de Heeren Leembruggen" Leiden 2 februari 1845. 
4. C A T H A R I N A M A R G A R E T H A , geb. Leiden 23 maart 1834, bewaarschoolonder-

wijzeres, overl . Leiden 4 februari 1907. Zij huwde Leiden 22 december 1858 met Pie 
ter Hendrik Spijker, (hoofd)onderwijzer, geb. Leiden 17 april 1830, overl. Leiden 26 
jul i 1909, zoon van Barent Egbert Spijker en Utje Bruininga. 

5. M A R I A H E N D E R I K A , geb. Leiden 4 jun i 1836, overl. Leiden 5 december 1838. 

VII. J A N P I E T E R D U I J V E R M A N ( D U Y V E R M A N ) , geb. Leiden 14 februari 1830, 
smid en winkel ier in ledikanten, tuinmeubelen, haarden, kachels en fornuizen, vanaf zijn 
eerste huwelijk tot aan zijn dood wonend Pieterskerkhof 26 in Leiden, samensteiler van het 
genealogische register Duijverman en enkele aanverwante families, overl. Leiden 4 jul i 
1917. 
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J.P. Duyverman, 1830-1917. 
Foto waarschijnlijk ca. 1905-1910 

Hij huwde le Leiden 18 april 1852 met Francina Frederika Gutberiet , geb. Leiden 21 
augustus 1830, wollennaaister, overl. Leiden 19 december 1876, dochter van Jacobus Fre-
derikus Gutberiet en Philippina Diepenbach. Hij huwde 2e Leiden 11 april 1877 met Cat
harina Ciasina van der Wallen, geb. Leiden 26 mei 1837, linnennaaister, overl . Leiden 2 
Oktober 1879, dochter van Nicolaas van der Wallen en Johanna Catharina van Embden . Hij 
huwde 3e Leiden 11 augustus 1880 met Maretje van der Vooren, geb. Utrecht 3 decem
ber 1839, linnennaaister, overl. Utrecht 17 mei 1918, dochter van Cornells van der Vooren 
en Margare tha Anna Christina van Beest. Zij huwde le Leiden 2 Oktober 1867 met Corne
lls van Oppen. 
Jan Pieter Duyverman (1830-1917) was de opsteller van "ophelderingen", en van familiegegevens 
op linnen geschreven, verzameld en opgemaakt 1890/1-8-1894. Een uittreksel daarvan is nog in het 
bezit van zijn achterkleinzoon A.F.W. Duijverman, die het originele stuk uit overwegingen van pri
vacy en respect heeft vernietigd. 
Kinderen: 
1. M A R I A F R A N C I N A , geb. Leiden 30 april 1852, overl. Leiden 3 mei 1852. 
2. M A R I A F R A N C I N A , geb. Leiden 15 jun i 1853, overl. Leiden 4 ju l i 1853. 
3. P I E T E R J O H A N N E S , geb. Leiden 27 februari 1855, overl. Leiden 1 ju l i 1855. 
4 . P I E T E R J O H A N N E S , geb. Leiden 7 maart 1856, t immerman, aan tyfus overl . Leiden 

3 September 1875. 
5. PHILIPPINA F R A N C I N A , geb. Leiden 29 april 1858, modis te , overl. ("aan bloedar-
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De winkel en smederij van J.P. Duijverman in de Pieterskerkhof 26 te Leiden, gesigneerd AR (= 
J.M.A. Rieke). Boven de deur Staat J.P.Duyverman met daar boven 26. Boven de ramen Staat 
"LEDEKANTEN EN TUINMEUBLEN" om de hoek loopt de winkel verder in de Pieterskerkkoor-
steeg en Staat boven de ramen "HAARDEN RACHELS FORNUIZEN". Boven het er naast gelegen 
pand staat "SMEDERIJ". De winkel bestaat nog steeds, maar is thans een galerie. 
De originele gouache is geschonken aan het Leidse gemeentearchief. 

moede") Leiden 16 September 1875. 
6. JAN PIETER, geb. Leiden 15 jul i 1860, smid, overl. Den Haag 28 mei 1894. Hij huw

de Den Haag 30 ju l i 1884 met Jacoba Gerardina van Bensem, geb. Den Haag 16 au
gustus 1865, overl. Den Haag 19 december 1955, dochter van Gerrit Adr ianus van 
Bensem, smid, en Huberdina Jacoba Galjard. 
Jan Pieter wilde evenals zijn vader graag smid worden, werd voor de Nationale Militie goedge-
keurd, was 10 maanden in dienst, te Haarlem, waarvan hij twee keer in het hospitaal lag, en 
kwam op 28 april 1881 met groot verlof. Hij vond werk als smidsgezel bij de heer Hots op de 
Langegracht in Den Haag, kwam daarna in de werkplaats van de heer France op de Pooten in 
Den Haag te werk. Hij trad aldaar in 1884 in het huwelijk, huurde en betrok in Oktober/ 
december 1885 een woning op de Breestraat 132 in Den Haag met recht van koop en begon als 
smid een eigen zaak. De eerste jaren gingen de zaken zeer naar wens, maar steeds was zijn 
ziekte een probleem en om die reden gingen ook de zaken achteruit. Op 5 april 1894 werd hij 
opnieuw ziek en de dood maakte op 28 mei 1894 "na een volijverig leven in siechte gezond-
heid" een einde aan zijn bestaan. 

7. M A R I A M A G D A L E N A , geb. Leiden 10 november 1862, onderwijzeres met ruim 25 
jaar dienstverband, overl . Oegstgeest 1 augustus 1915. 

8. F R A N C I S C U S F R E D E R I K U S , geb. Leiden 5 december 1864, onderwijzer, overl. Lei
den 18 februari 1944. 

9. F R A N C I N A F R E D E R I K A , geb. Leiden 25 mei 1867, modiste , overl. Leiden 5 mei 
1929. Zij huwde Leiden 18 januar i 1893 met Pieter Otto, geb. Ouder-Amstel 18 de
cember 1864, overl . Leiden 2 januar i 1951, zoon van Lodewijk Otto en Grietje van 
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Duijker. 
10. M A G D A L E N A M A R I A , geb. Leiden 25 december 1868, overl. Leiden 21 ju l i 1870. 
11. F R E D E R I K H E N D R I K , volgt VIII. 
12. M A G D A L E N A C A T H A R I N A , geb. Leiden 20 november 1871, overl . Rot terdam 21 

november 1955. Zij huwde met François Haalebos, geb. Leiden 29 januar i 1873, 
broodbakker, overl. Leiden 3 September 1932, zoon van Cornel is Haalenbos en Maar-
tje Jacoba Spaanderman. 

13. C A T H A R I N A M A R G A R E T H A , geb. Leiden 10 Oktober 1873, overl. Leiden 23 fe
bruari 1877. 
Dochter uit het 2e huwelijk: 

14. C A T H A R I N A C L A S I N A , geb. Leiden 28 September 1879, overl . Leiden 22 ju l i 1880. 

VIII . F R E D E R I K H E N D R I K D U I J V E R M A N , geb. Leiden 28 april 1870, onderwijzer, 
rekenaar bij de Sterrenwacht, overl. Leiden 25 Oktober 1957, laatste adres Wit te Rozen-
straat 51A-2 (het Justus Carel-huis). Hij huwde Leiden 12 Oktober 1904 met M a r i a Cat
harina van Campen, geb. Middelburg 1 juni 1880, onderwijzeres, overl . Leiden 6 novem
ber 1948, dochter van Sybrandus Dirk van Campen, Adminis t ra teur Militair Hospitaal Lei
den, en Mar ia Catharina Meekhof. 
Kinderen: 
1. JAN PIETER, geb. Leiden 27 november 1905, dr. in de staatswetenschappen, docent 

V .H.M.O. , raadslid Leiden 1958-1970, wethouder in Leiden, auteur, overl . Leiden 10 
September 2003 . Hij huwde Leiden 22 jul i 1937 met Anne Mar ie van Hensbergen, geb. 
Merauke (voormalig Ned . N ieuw Guinea) 19 december 1911, overl . Leiden 31 mei 
2004, dochter van Wil lem Karel van Hensbergen, makelaar in effecten, en Louisa 
Jeanette Geertruida Smoes. 
Auteur van o.a.: Revolutie in Leiden; Tien burgemeesters (korte biografieën van de Leidse bur-
gemeesters); De Amuzijkschool van Toonkunst; De formatie van het kabinet Van Zuylen van 
Nijevelt-Heemskerk; Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay (dienaar des konings 
1806-1876); De staatswetenschappen in het middelbaar onderwijs en het middelbaar onderwijs 
in de staatswetenschappen. 
Kinderen: 
1. A L E X F R E D E R I K W I L L E M (auteur van het stuk). 
2. A N N E M A R I E LOUISE. 
3. DORTNE R O B E R T E S Y B R A N D A . 

2. S Y B R A N D U S DIRK, geb. Leiden 21 april 1907, (hoofd)officier van administrat ie K o -
ninklijke Marine, militaire detentie door de Duitse bezetters, directeur generaal M i m s 
t e d e van Defensie, directeur Stichting Studiecentrum voor Administrat ieve Automat i -
sering, verschil lende onderscheidingen, overl. Den Haag 19 januar i 1995. Hij huwde 
Soerabaya (voormalig Ned. Oost-Indiè) 17 februari 1931 met Aleida van der Lee , geb. 
Grissee (Grisek, voormal ig Ned. Oost-Indie) 27 april 1907, overl . Den Haag 13 maar t 
1993, dochter van Alfred van der Lee, assistent-resident, en Lucy Holle . 
Sybrandus Dirk vertrok op 16 Oktober 1929 als officier van administratie 3e klasse vanuit Rot
terdam met het s.s. Patria naar Ned. Oost-Indië, in krijgsgevangenschap regelde hij de voeding 
voor duizenden medegevangenen totdat zij door de Russen werden bevrijd. Hij werd Kapitein 
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Jan Pieter D uyverman 
1905-2003 

Op 10 September ts overleden de eru-
diete econoom. Jan Pister Ouyvermaa 
Meer dan veertig (aar doceerde hij aan 
middelbare Scholen Gepromoveerd 
op eer» proefschrift over Thorbecke. 
Betend als econoom door zijn over-
äcbt$artikelen over het ormtaan van de 
economrsche wewnschapsbeoefenirig 
in Nederland. SemeenteraadsÜd later 
wethouder te Leiden, in Economenblad 
nr. 2 van 2001 hebten w« stilqestaan bij 
zfjn musicale kam. Hij had Einstein nog 
viool hören speien in zijn achte rtuin. De 
bydraqe op pagina 17. Een zakboetc met 
kertrtis, H aan hem opgedragen vanwege 
een aantal boeken die hij kon teueren 
aan andere economen die daar naar op 

zoek waren. Een echte econoom. Economenblad jrg. 26 sept./okt. 2003 

ter Zee (A) en vervolgens directeur-generaal (materieel) bij Defensie. Daar was hij de grondleg-
ger van de automatisering. Daarna was hij directeur van het Studiecentrum voor Administratie 
ve Automatisering en bestuurder van veel organisaties op zijn terrein. Hij was onderscheiden in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw, van Oranje Nassau en van Leopold II van België. Vermeld 
in het Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1954 en 
in: Who's who in The Netherlands 1962/1963, Deel 200. 
Kinderen: 
1. S Y B R A N D U S DIRK. 
2. A L F R E D F R E D E R I K . 
3 . L U C Y A L D O N S E . 
4. I N A M A R G R E E T . 

3. M A R I E C A T H A R I N E , geb. Leiden 11 augustus 1909, verpleegster, overl. Willemstad 
(N-B) 12 Oktober 1988. Zij huwde Willemstad (N-B) 15 Oktober 1936 met Wil lem M a 
ris, geb. Rot terdam 14 oktober 1910, firmant bank Maris en Schippers, later vestigings-
directeur Rot terdamse Bank, rentmeester, overl. Willemstad (N-B) 27 april 1982, zoon 
van Jan Adriaan Maris , bankfirmant, en Anna Elisabeth van IJsendijk. 
Kinderen: 
1. J A N A D R I A A N . 
2. A N N E M A R I E . 
3. F R E D E R I K E W I L H E L M I N A . 
4. M A R I E - C A T H A R I N E . 

Noten: 
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1. Layout en tekstverwerking in eerste opzet Pien Duijverman, in tweede opzet Henk Morien die 
ook mede gegevens aanleverde. Genealogisch advies: Anita M. Bannink-van der Tier, ARGEON. 
2. G.A. Utrecht, N.H. Jacobikerk, doop 14-3-1649. Hendrick wordt in de doopakte vermeld als kind 
van Jan Jansz. en Anna Jansz. De redactie heeft enige twijfel over de juistheid van de doop, mede 
omdat er geen doopgetuigen zijn. 
3. G.A. Utrecht, N.H. Jacobikerk, doop 25-11-1649. De redactie heeft ook hier enige twijfel over de 
juistheid van de doop, met name omdat het patroniem anders is. 
4. G.A. Utrecht Not. inv.nr. U174a4 akte 57 d.d. 9-2-1732. 

N.B. Naast de schrijfwijze Duijverman die in deze stamreeks is aangehouden en naast de meer fone-
tische schrijfwijzen in de tweede generatie (Deuverman en Douverman), zijn bijvoorbeeld ook aan-
getroffen: Duyverman, Duiverman, Duijveman, Duivemans. 

Overzicht publicaties [61] 
H. Klunder 

H. Maliepaard: "Worteis van de familie M a 
liepaard". [Van Baerle, 1340-1607.] G.T.M. 
W . B . B w . J u n i '06. 

G. Schampers : Parenteel van Balthis Jans
sen te Overloon. [Patroniem, vervolg, ver
schallende achternamen, 1723-1907.] Brab. 
Leeuw, 2006 nr. 2. 

R. van Bessen-Jongman, B. van Dooren: Jan 
van Besten aan de IJssel en de latere 
familie Van Bessen. [1670-1998.] Gens 
Nostra , april/mei '06. 

R.A.J. Dix: De längste matrilinéaire lijn? 
[Vrouwelijke voorouders in rechte lijn van 
Marguer i ta van Bourbon-Parma vanaf 13e 
eeuw.] Gens Nostra , april/mei '06. 

A .M. Bosters : Brusselaars. [Halsteren, 
1645-1801.] Brab . Leeuw, 2006 nr. 2. 

H. Bruyland: De familie Bruyland(t) in de 
Streek van Aals t (13de tot 16de eeuw). [Met 
'hypothetische afstammingstabel van de eer
ste gekende generaties'.] Vlaamse Stam, 
mei-juni '06. 

D. Kranen. De familie Craen. [Vervolg, 

1627-1783.] Brab . Leeuw, 2006 nr. 2. 

P. Sanders: He t geslacht Edelenbosch in 
West-Friesland e.o. [Vervolg, 1798-2002.] 
Westfriese Fam. , jun i '06. 

C.G. Eulink: Kwartierstaat van Karel Eu-
link. [Gielink, V a n Vugt , P a a u l s e n ] Oost-
gelders T.G.B. , 2e kwart . '06. 

H. Evertse: Kwartierstaat van Jan Paulusse 
Evertse. [Geb. 1795, Roon , Kloet , V a n 
Nieuwenhuijze . ] Van Zeeuwse Stam, jun i 
'06. 

W. Spies: Het kopje van mijn tante. [Met 
s tamreeks van Mar ia Wilhe lmina Frerichs, 
1730-1947.] Gens Nostra , april/mei '06. 

K.J. Spijkerman: De oudere generat ies van 
het geslacht Van der Gijp alias V a n der 
Grip uit Barendrecht . [1565-1782.] Ons 
Voorgeslacht , mei '06. 

N . van Spaendonk, A. Pijnenburg: H a m e r s . 
[Vervolg, 1720-1996.] Brab . Leeuw, 2006 
nr. 2. 

L. Adriaenssen: Her incx in ol ie , zeep, verf 
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en bankzaken. [Vervolg, 1579-1678.] Brab . 
Leeuw, 2006 nr. 2. 

H .M. Kuypers : D e erfgenamen van Lysgen 
en Claes Jan Woutersz.z . uit Stolwijk. [O.a. 
H o o g e n b o o m , 15e eeuw-1688.] Ons Voor-
geslacht, jun i '06. 

K.J. Slijkerman: D e Hoogheyt 
(aanvull ingen .. .). [1535-1651.] Ons Erf-
goed, mei '06. 

G. Kind-Renskers : Genealogie Kempers . 
[Aalten, 1650-1942.] Oostgelders T.G.B., 2e 
kwart. '06. 

A.J. Stasse: V a n der Mast ( 's-Gravenmoer). 
[1665-1886.] Gens Nostra , jun i '06. 

A.L. Mell ink, E. Reuzel-Gerri tsen: Vervolg 
généalogie Wil lem Mellink. [1729-1931.] 
Oostgelders T.G.B. , 2e kwart . '06. 

T. Vruink, E. Reuzel-Gerr i tsen: Aanzet tot 
généalogie Ol thof / Vruink. [1600-2006.] 
Oostgelders T .G.B. , 2e kwart . '06. 

J .C.M. Hoornick: Genealogie van Cornelis 
van Oosten. [Wemeldinge e.o., 1675-1982.] 
Van Zeeuwse Stam, jun i '06. 

G. Noor loos : Fragment généalogie van de 
familie V a n den Oven. [1680-1804.] G.T. 
M . W . B . B w . J u n i '06. 

P. van Eeten: Een familie herenigd (De V a n 
Oversteechs u i tUi twi jk ) . [Vöör 1500-
1659.] G.T.M.W.B.Bw. , jun i '06. 

A. Neggers : Een Spaanse jonker in Oir-
schot. [Pardo, 1545-1761.] Brab . Leeuw, 
2006 nr. 2. 

R.A.J. Dix: Vererving familienaam in vrou-
welijke lijn. [Voorbeeld: Pongers , Markelo , 
vôôr 1650-1815.] Gens Nostra , april/mei 
'06. 

B . van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de gé
néalogie Van Rijswijk. [Vervolg, 1660-
1805.] G.T.M.W.B.Bw. , jun i '06. 

Boeken en tijdschriftennieuws: D e familie 
Sigmond in Werkendam. [1730-1798.] G.T. 
M . W . B . B w . J u n i '06. 

M.T. Sprangers: Van Tilborgh in de 
Langstraat. [Vervolg, 1610-1984.] Brab. 
Leeuw, 2006 nr. 2. 

A.J. Wesseling: Stamreeks Antonie Johan
nes Wesselink. [1584-1974.] Oostgelders T. 
G.B., 2e kwart. '06. 

L.A. Luteijn: Genealogie van de familie 
Wisse. [Walcheren, 1460-1765.] Van 
Zeeuwse Stam, jun i '06. 

G. van Genderen: Genealogie van de familie 
W i j b u r g t e Well. [1620-1960.] G.T.M.W. 
B . B w . J u n i '06. 

Voor redactieadressen zie onze home
page:" www.onserfgoed.com 

16 September a.s. Oost-Gelderse Contactdag 
voor généalogie, boe rde r i j - en streekonderzoek. Deze dag vindt plaats in Groenlo in het 
C u l t u r e d Centrum " De Bron" , het voormal ige kerkgebouw aan de Ruur loseweg nabij het 
centrum van Goenlo . 
De openingstijden zijn van 10 tot 16 uur. 
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Beroepen en functies va 
(Presmeester - put(jes)schepper) 
H.M. Lups 

Presmeester , prestmeester 
1 .In oorlogstijd iemand die goederen vordert 
en personen dwingt dienst te nemen bij le
ger of vloot. 
2. Een door de stad aangestelde presmeester 
(stalhouder) die toezicht hield en er voor 
zorgde dat de stal voor de scheepsjager-
spaarden schoon bleef (Gron.) . 

Preter (praeter) 
Opzichter over bossen en landerijen. Sinds 
einde van de zeventiende eeuw blijkbaar 
verouderd woord. Andere term: vorster. 

Priemvlechter (vitter) 
Mogeli jk vervaardiger van gevitte wanden, 
d.w.z. wanden van gevlochten tenen, die 
met leem bestreken werden. 

Priemwerkster 
Een priem is een dun scherp steekwapen of 
werktuig. Zo werd eertijds bij iemand die 
zieh schuldig had gemaakt aan ketterij of 
lastertaal de tong met een priem doorstoken. 
Als werktuig werd het gebruikt om gaatjes 
voor te prikken in Stoffen zoals leer, die 
moeilijk met een naald te doorboren waren. 
Als werktuig kende men priemen in velerlei 
uitvoering. 

Prikster 
Werkzaam in een tricotfabriek. 
N . b . Ik beschik wel gegevens over de ver-
vaardiging van tricotage, maar heb (nog) 
geen functiebeschrijvingen kunnen achter-
halen van het personeel dat in een tricotage-
fabriek werkzaam was . Voor informatie 
houd ik mij aanbevolen. Bij voorbaat dank. 

vroeger 

Principaelvinder 
Belangrijkste rechter, hoofdrechter. "Nu en 
es te wetene , dat die vorseide viere principal 
vinders, elke tue ouer hare parie, seiden hare 
sentencie ende hären segh."(Corp.I 347 , 28 -
29, 1277). 

Procurator , procurateur 
Gekozen en gemacht igd beheerder en be-
stuurder van de stoffelijke aangelegenheden 
(huishouding, geldmiddelen enz,) van een 
geestelijke stichting, in het bijzonder van 
een klooster: "Dat die Procurators elcx in 
syn tyt van syn administrat ie gehouden 
wort, alle j aa r over te leveren goede perti
nente reeckeninge. (Utr. Placaatb. 3 , 575 a 
(1571) 

Procureur fiscaal 
Aanklager . 

Procureur postulant 
Advocaat aan de Nedergerechten. 

Proefmeester 
Gildemeester , belast met het examineren 
van gezellen. 

Prosser 
In verschil lende opvatt ingen, die aansluiten 
bij het begrip morsebel , knoeier, gebruikt. 
O.a. iemand (bijv. een dokter) , die graag 
snijdt, handelaar in oude paarden, paarden-
viller. 

Provisor 
Plaatsvervangend bisschop. 
Beheerder van de stoffelijke zaken van een 
instelling en handhaver van de tucht aldaar 
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bijv. 
- van een klooster 
- van een armenhuis of van een "gasthuis"of 
hofje 
Zo vinden w e bij het Richtersambt Olden-
zaal /Buurschap Berghuizen 
o.a. de volgende vermeldingen: 
1550 dec 1 2 ( O B 2 f o l lOv) 
Johan Vriesen, provisor, namens het ge-
noemde gasthuis na de dood van Johan 
Schölte en na kwij tschelding van het ver-
zuim. 
1558 j an 15 (OC1 fol 66) 
Johan Vriese, provisor van het genoemde 
gasthuis in zijn naam. 
- van een onderwijsinrichting in R.K. krin-
gen: 
In dit huys sal meede moeten woonacht ig 
syn en het selve bedienen een provisor of 
huysbesorger , die de nodige saken, tot tafel, 
kleeding en verder huyshouding behooren-
de, op sig neemt . 
Gediplomeerd apotheker die in dienst van 
de eigenaar aan het hoofd van een apotheek 
Staat en daarvoor verantwoordeli jk is. 

Provoost (prevoost) 

In het a lgemeen bestuurder, beheerder. Ook 
naam van bepaalde gerechtelijke ambtena-
ren, wier rang het meest overeenkwam met 
die van een ambtman of baljuw. Verder ge-
rechtsdienaar. Ook was het de benaming van 
bepaalde militaire ambtenaren; o.a. van be-
velhebbers van een legerafdeling, of ambte-
naar die de mili taire tucht in een legerplaats 
of kazerne uitoefende. Ook was hij bij alle 
strafzaken de tussenpersoon tussen de 
schout, die het recht uitoefende en het von-
nis uitsprak en de scherprechter die het ten 
uitvoer bracht. 

Provoostgeweldige(r) 
Ambtsdrager bij de land- of zeemacht . Een 

functie die ook in het vroegere Neder lands-
Indie voorkwam. 
Uit de af te leggen ambtseed krijgt men een 
indruk van de inhoud van zijn functie: Ik 
belove , dat ik mijn ambt als Provoost-
geweldige, met alle v l i j t . . . . zal waarnemen; 
dat ik omtrent de gevangenen en geconfir-
meerden, welken aan mijne bewaring wor
den toevertrouwd, alle oplettendheid zal 
aanwenden (Regtspl. Landmagt van 1814). 

Pruikenmaker (paruykmaker) 
Maakt en verkoopt pruiken. Voorbeelden 
van werkzaamheden: meet het hoofd van de 
klant op en zoekt een bijpassende hoofd-
vorm uit, geeft het haar de gewenste kleur, 
draagt zorg voor het knippen, permanenten 
en verven van haar voor pruiken, wast ge-
dragen pruiken en adviseert klanten over 
pruiken. 
"De Pruikenmakers hadden ook iets buiten 
staan, dat lang niet altijd veil ig was voor 
baldadige handen; 't waren de Pruikenma-
kerspoppen. Te Amsterdam noemde men 
die: Kamijnpoppen, een naam, die nog voor 
circa een halve eeuw bekend was , maar nu 
vergeten is. Waar die naam vandaan kwam, 
wordt ons in volgende legende verklaard. 
Eens - wanneer doet er niet toe , 't was na-
tuurlijk in 't bloeiendst van den pruikentijd -
woonde op de Leidschestraat bij de Keizers-
gracht een pruikenmaker, die zieh zeer ver-
dienstelijk maakte door het redden van dren-
kelingen, - een deugd, voor welker beoefe-
ning toen nog geen premien en medailles 
werden uitgereikt. Nu kregen Latijnsche 
schoolknapen den goddeloozen inval om 
zijn pop weg te nemen en in de gracht te 
plompen, en toen naar den pruikenmaker te 
hollen met den kreet: "Baas! daar leit er een 
in 't water!" Hij er op af, met een langen 
haak, en al wat op straat beenen reppen kon, 
hem na. 't Groot rumoer dreef eenige oogen-
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blikken zijn vrouw de deur uit. Maar de 
goede man had al het bedrog ontdekt, en 
r iep zijn vrouwlief van verre toe: "Ka, blijf 
maar! Ka, 't is mijn pop!" Sedert dien tijd 
heette elke pruikenpop een Kamijnpop". 
Vanaf omstreeks 1500 was Frankrijk toon-
aangevend voor wat betraf kleding en le-
vensstijl. D e schoonheidsverzorging genoot 
steeds meer waarder ing en ook het beroep 
van kapper won aan betekenis en invloed. 
Dit was o.a. te danken aan de steeds kaler 
wordende Lodewijk XIII. Hij introduceerde 
de pruik aan het hof en dit werd door Lode
wijk XIV overgenomen. In korte tijd werd 
de pruik een onmisbaar attribuut in het mo-
debeeld, niet alleen in Frankrijk, maar in 
grote delen van Europa. Het pruiken maken 
was een n ieuwe specialisatie in de haarver-
zorging geworden. Me t de Franse revolutie 
was de pruikentijd voorbij . De Franse tijd 
maakte ook hier te lande een eind aan de 
periode van de p(a)ruickenmakers. 

Pruimtabakmaker/ -handelaar 
David Valentyn en Zoon op de Korte Prin-
segragt tusschen Haar lemmerdyk en Hout-
tuinen te Amsterdam - dewelke met het fa-
briceeren van hunne in de Indien en op de 
Kaap zoo welbekende gesponne en geperste 
roltabak continueeren . . . . Adverteeren, dat 
by hun ook wordt gefabriceerd en verkogt 
fraai gesponne- , geperste en ongeperste 
pruimtabak. Hunne land- en stadgenooten, 
de zeelieden en alien, die a a n ' t gebruik der 
Engelsche pruimtabak of zoogenaamde 
piggtaill gewoon zyn, durven zy verzeke-
ren, dat hunne tabak in fraaiheid van bewer-
king en in deugd meede, zooeven gemelde 
piggtail niet alleen gelyk staat, maar dezel-
ve overtreft . . . . Voorts is by hun te beko-
men zuivere en nagesponnen varinas by de 
rol en gekorven tabak, Duinkerker rappe en 
andere soorten van snuif, porcelynen en fy-

ne kabaal- en maatpypen, zoo voor de ver-
zending als daaglyks gebruik . . . 
(Adv. Ohtleend aan Amst . Crt van 6 maar t 
1798) 

Putbaas 
Voorman, ploegbaas van een ploeg grond-
werkers of polderjongens, gewoonli jk in 
ploegen van 10 tot 12 man . Een aannemer 
van aarde- of grondwerken besteedde het 
werk in gedeelten uit aan dergelijke ploe
gen, die onder leiding stonden van de put
baas die alles regelde. 
Een geheel ander aspect van deze functie 
wordt naar vorwen gebracht door W. 
Dijkstra, die naar aanleiding van de uitdr. 
de polderjongens trouwe oer 'e putheak me -
dedeelt: ' T w e e hunner, reeds op ja ren , hou-
den het werktuig (een puthaak) ieder bij een 
einde vast, bruidegom en bruid springen er 
over e n ' t huwelijk is ges loten ' . Het huwe-
lijk wordt dan tegenover de putbaas geslo
ten. 

Put(ten)boorder 
De putboorder boort putten, o.a. om pom-
pen te slaan. Mr . E., puttenboorder, heeft 
van de heeren tresorieren aangenomen te 
boren seeckere putten op alsulcke plaetsen 
daer hem aangewesen sal worden. 
( W N T 4963) . 

Putgraver 
Graver van putten. 
In Zuid-Neder land ook doodgraver . 

Putleeger, put( te)ruimer 
Nachtwerker , leger van secreten (toiletten-). 

Putmeester 
Het bestuur van putten of wijken was opge-
dragen aan twee of meer put- of wi jkmees-
ters. 
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Put(jes)schepper 
Leger van beer- of zinkputten. 

Wat is een gen? 
JW. Koten 

De ervaring van de redactie is dat artikelen, 
die over erfelijkheid gaan, door de lezers 
van dit tijdschrift zeer worden gewaardeerd. 
Wij constateren dit herhaaldelijk uit de reac-
ties van onze lezers. Het is om deze reden 
dat wij aan dit onderwerp aandacht geven, 
omdat het D N A en erfeli jkheidsonderzoek 
steeds meer bij het genealogisch onderzoek 
worden betrokken. Inderdaad, genealogie en 
erfelijkheid zijn de bekende munt met de 
twee zijden, die onverbiddelijk met elkaar 
zijn verbünden. Wie erfelijkheidsonderzoek 
wil bedrijven stuit onmiddell i jk op de hulp-
wetenschap genealogie. Dit geldt zowel bij 
plant, dier als de mens . Het woord stam-
boekvee weerspiegel t dit duidelijk. De gene
alogische term s tamboom springt onmiddel
lijk in het oog. Van dieren werden uitgebrei-
de s tambomen bijgehouden om bepaalde 
eigenschappen, die men bij dieren wenst , 
door selectie naar voren te brengen. Hetzelf-
de geldt natuurlijk ook voor veredeling van 
land- en tu inbouwproducten. Het is duide
lijk dat j e , wanneer j e een gewenste stamlijn 
te pakken hebt, de erfelijke eigenschappen 
binnen zekere grenzen op het nageslacht 
kunt overbrengen. ledere veehouder of agra-
rier weet dat als j e deze zaak niet volop bij-
houdt bepaalde eigenschappen in stamlijnen 
weer verwateren. Waarom is dat zo? 

Epigenet ica 
Drs. T. Chang gaf in het vorige nummer een 
overzicht van enkele n ieuwe ontwikkelin-
gen. Hij introduceerde bij u het woord epi

genetica. Zoals u weet is genetica = de erfe-
lijkheidsleer. Het woord gen komt van genus 
of geslacht, het zit ook in het woord genea
logie. Het woord epi betekent: bij ernaast, 
bovenop, toe enz. Het zit in woorden als 
epiloog (nawoord) , epidemie (onder de 
mensen, dus besmettelijk), epigram enz. Het 
woord betekent dus een erfelijkheid naast de 
gewone erfelijkheid. 

De laatste tijd wordt het duidelijk dat het 
begrip "gen", de drager van een menseli jke 
eigenschap, niet het einde is van het erfelijk-
heidsverhaal . Naast de genetica (of erfelijk-
heidsleer) ontwikkelt zich dus nu een 
"aanvullende erfelijkheidsleer": de epigene
tica. Deze aanvullende wetenschap tracht te 
ontsluieren hoe een erfelijke eigenschap op-
geslagen in een gen wordt gereguleerd en tot 
uitdrukking wordt gebracht. Daarbij is de 
invloed van de omgeving (zoals de persoon-
lijke leefstijl) van groot belang. Door deze 
invloeden kan het gen worden bijgesteld zo-
dat deze beter op deze nieuwe omgeving is 
ingesteld. Deze veranderingen van het gen 
kunnen soms aan de volgende generaties 
worden doorgegeven. 

De omgeving is van invloed op de erfelijk
heid 
Iedereen weet dat identieke tweel ingen op 
den duur steeds minder op elkaar gaan lij-
ken, terwijl ze toch dezelfde genen hebben. 
Hoe zit dat? Dit probleem doet zich het 
meest gevoelen wanneer een van de gelijke 
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tweel ingen een ziekte krijgt, zoals kanker, 
diabetes of multiple sclerose (MS) en hulp 
zoekt. De vraag die dan bij de andere helft 
van de tweel ing op komt is: krijg ik die ziek
te nu ook? Het antwoord op deze hulpvraag 
is dan: dat hoeft niet. De Studie van vraag-
stukken als dit is nu het gebied van de epi-
genetica. 

Voor de bespreking van het verschijnsel epi-
genetica moeten we eerst de gegevens over 
het begrip "gen" (zie vorige nummers van 
dit tijdschrift) nog eens herhalen. Daarbij 
hebben we dan tevens de gelegenheid enke-
le nieuwe inzichten over de klassieke erfe-
lijkheidsleer over het voetlicht te brengen. 

H o e k w a m de erfelijkheidsleer tot stand 
Hoe kwam de erfelijkheidsleer of genetica 
tot stand. De notie van het overerving van 
goede en kwade eigenschappen gaat terug 
tot het ontstaan van de menselijke geschie-
denis. Maar een systematische Studie daar-
van begint pas rond 1860. 

Gregor Mende l 
Deze eerste experimenten worden verricht 
door een Oostenrijkse abt, een soort bis-
schop dus, met de voor ons ieder bekende 
naam Mendel. Als jonge priester had Men
del biologie, wiskunde en meteorologie ge-
studeerd. Hij was daarin docent geworden 
bij een klooster waar hij later ook abt zou 
worden. Zoals bekend deed Gregor zijn 
werk bij erwten. De belangstelling voor tui-
nieren was Gregor, ook al was hij priester, 
niet vreemd. Mendels ouders hadden een 
tuinderij waar aan gewasveredeling werd 
gedaan. Tijdens zijn schooljaren had Mendel 
natuurlijk in de groentetuin van zijn ouders 
gewerkt. Van zijn ouders erfde Mendel dus 
de belangstell ing voor tuinieren, het experi-
menteren met plantjes en verder ook nog 

een zakelijke en boekhoudkundige instel-
ling. Het is duidelijk dat hi j , toen hij priester 
in het klooster was geworden, in zijn vrije 
tijd wat aan tuinieren deed. Door zijn goede 
kennis van de rekenkunde was hij uitstekend 
in Staat om zijn gegevens goed te kunnen 
analyseren. Het wordt wel eens voorgesteld 
dat Mendel bij toeval de erfelijkheidswetten 
heeft ontdekt. Mogelijk is dit zo , maar dan 
werd het toeval wel goed geholpen door 
grote ervaringskennis, aanleg voor het tui
nieren en kennis van de rekenkunde. Boven-
dien was er in het klooster een zeer goed 
gesorteerde bibl iotheek en een drukkeri j , 
hetgeen ook hielp bij het verspreiden van 
zijn vindingen. 

Wetten van Mende l herontdekt door H u 
go de Vries 
Deze wetten van Mendel werden herontdekt 
door onze landgenoot Hugo de Vries en ver
der uitgewerkt rond 1900. H u g o had een 
groot deel van zijn Studie in Duitsland ge-
volgd. N a een korte periode als leraar biolo
gie kreeg hij een aanstell ing bij de afdeling 
biologie van de Universiteit van Amster
dam. Een van de wetenschappeli jk onder-
zoekingen waa rmee de Vries zich bezig 
hield waren kruisproeven. Uit zijn proeven 
concludeerde hij dat bepaalde eigenschap
pen erfelijk waren vastgelegd in wat hij 
noemde "pangenen". Hij deed hiermee de 
oude Griekse term weer herleven die ook 
door Darwin was gebruikt. Toen hij de pu-
blicatie van Mendel na veel omzwervingen 
onder ogen kreeg, zag hij dat hij het werk 
van Mendel bevestigd had. Dit woord 
"pangen" was de naam van een theoretische 
begrip dat hij gebruikte om de proeven van 
Mende l te kunnen verduideli jken. Niemand 
had ooit zo'n pangen gezien, het was meer 
een veronderstel l ing dat zo iets moest be-
staan. He t was net zo'n begrip als a toom, 
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molecuul dat ook niemand had gezien, maar 
waarmee j e toch praktisch kon werken. Jam
mer voor de Vries en Mende l . Maar het was 
de Deense bioloog Wilhelm Johansen die de 
naam "pangen" veranderde in kor tweg "gen" 
een woord dat nu onmiddell i jk aansloeg. 

Het vl iegenlaboratorium (de "flyroom") 
Ondertussen verplaatste zich het erfelijk
heidsonderzoek voor een deel naar de V S . 
Daarbij kreeg Thomas Morgan (1920), die 
in Europa had gestudeerd de spilfunctie. 
Morgan kreeg een klein laboratorium toege-
wezen aan de beroemde Columbia Universi-
teit te N e w York. Zijn lab zou later bekend 
worden als de fly-room (vl iegenkamer) om-
dat hij daar met fruitvliegen experimenteer-
de. De keus van dit proefdier was om diver
se redenen zeer gelukkig. Fruitvliegen heb-
ben een korte levensduur, zij leven op rot 
fruit en het telen van deze dieren is niet 
moeilijk en ook nog goedkoop. Een gelukki-
ge en onverwachte bijkomstigheid was ver
der dat in de speekselklieren van de maden 
reuzenchromosomen zijn te vinden. Die zijn 
met een microscoop vrij gemakkelijk zicht-
baar. Deze reuzenchromosomen ziet men 
vaker in cellen met supersnelle aanmaak. 
Daarbij worden extra Chromosomen ge-
vormd om een goede werking van deze snel 
delende cellen te blijven garanderen. Door 
erfelijke e igenschappen in samenhang met 
de structuur van de reuzenchromosomen te 
bestuderen konden Morgan en medewerkers 
de grondslag leggen voor de moderne gene
tica. De veronderstel l ing, die Morgan verder 
lanceerde, was dat de genen als kraaltjes in 
een draad in de Chromosomen waren opge-
slagen. De kraaltheorie bleek hardnekkig. 

De chemische bouw van het gen wordt 
ontsluierd 
Het "gen" was een theoretisch hulpbegrip 

dat diende om de wetten van de erfelijkheid 
te verklaren. Dat veranderde enigermate 
toen bij een schimmel (niet het paard maar 
een soort gist) ontdekt werd dat ieder gen 
een apart eiwit kon maken. Dit onderzoek 
werd in 1940 gedaan door een leerling van 
Morgan, George Beadle met Edward Tatum. 
Schimmels zijn betrekkelijk eenvoudige le-
vende wezens die gemakkeli jk groeien en 
waar j e met niet te grote problemen zulk on
derzoek kunt doen. De klap op de vuurpijl 
kwam echter toen Oswald en Avery in 1944 
aantoonden dat deze genen waren samenge-
steld uit een stof die bekend stond als DNA. 

Wat is D N A 
Dit D N A was al 80 j aa r bekend, maar wat 
het deed werd pas later duidelijk. In 1864 
was door Miescher uit etter deze substantie 
gei'soleerd. Aangezien etter grotendeels uit 
kernmateriaal bestaat werd deze stof daarom 
nuclei'ne (nucleus is kern) genoemd. Deze 
etter won Miescher uit vuil verband, afkom-
stig van het plaatselijke ziekenhuis . Mie
scher heeft zijn leven lang de overtuiging 
gehad dat dit nuclei'ne iets met de erfelijk
heid te maken had. Het zou echter nog vele 
ja ren duren aleer zijn voorspell ing uit zou 
komen. De opleider van Miescher was Hop
pe Seyler. Hij ontdekte dat dit nuclei'ne een 
zure fractie had, vandaar dat men het nuclei'
ne toen nucle'fnezuur (kernzuur) noemde. 
Later ontdekte Phoebus Levene, een naar de 
VS uitgeweken Russische jood , dat het nu
clei'nezuur een suikerverbinding had die 
"ribose" bleek te zijn. Vandaar den naam Ri-
bonuclei'nezuur (Engels: Ribo-Nucleic-Acid, 
afgekort RNA). Verder ontdekte men dat er 
twee Varianten bestanden. Een variant heeft 
extra zuurstofatomen, (zuurstof is oxigeen, 
twee zuurstofatomen desoxy). Vandaar 
Desoxy-Ribo-Nucleic-Acid oftewel D N A . 
Het bleek later dat D N A hoofdzakelijk in de 
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kern zit, maar het R N A in het cell ichaam 
rond de kern. 

D e komst van de erfelijkheidspiraal 
N a 1950 volgden de ontdekkingen elkaar 
snel op. De oorlog, die veel onderzoek had 
gestagneerd, was voorbij . Watson en Crick 
ontdekten in 1953 de structuur van het D N A 
als een helix (de wenteltrap, waarbij iedere 
trede een letter is). Verder lanceerden zij het 
dogma dat D N A de matrijzen geeft voor 
vorming van het RNA, die op haar beurt in 
het cel l ichaam de synthese (samenstelling) 
van eiwitten regelt. Dit onderzoek bevestig-
de min of meer de Stelling van Morgan 
(1910) die genen vergeleek met kralen aan 
een snoer. 

Daarmee leek de zaak rond. Het theoretische 
gen was geen theorie meer maar werkelijk-
heid geworden, zoals door onderzoek min of 
meer bevestigd. Maar zoals dat meer gaat de 
werkelijk was moeilijker dan het theoreti
sche concept, zeker toen de chemische 
structuur van het D N A beter bekend werd. 
De gedachte dat genen de kraaltjes zijn van 
een DNA-st reng, die te vergelijken zijn met 
matrijzen, ligt momenteel ernstig onder 
vuur. 

Genen zijn kleine fabriekjes en geen een-
voudige matrijzen 
O m een lang verhaal kort samen te vatten 
zijn. Genen zijn geen eenvoudige kraaltjes 
meer, uit matrijzen bestaande, die uitslui-
tend volgens een vast stramien worden afge-
lezen. Het is veel ingewikkelder. Genen zijn 
ingewikkelde fabriekjes die complexe pro-
ducten afleveren. Ne t zoals in een goed ge-
ordende fabriek kunnen de meeste genfa-
briekjes meerdere producten (verschillende 
typen RNA-st rengen dus) leveren, hetgeen 
tegen de bekende dogma's ingaat. In sommi-

ge gevallen werken meerdere fabriekjes Sa
men om een extra moeilijk product (een 
complexe RNA-streng) te fabriceren. 

Het gen wordt door de omgev ing ge-
stuurd 
Net zoals bij een gewone fabriek wordt het 
productieproces gestuurd. Al s er te weinig 
product in de markt is, zal de fabriek de af-
zet vergroten. Omgekeerd zal deze fabriek 
de afzet staken wanneer de fabriek het sig-
naal krijgt dat er teveel van deze producten 
in de markt liggen. Soms zal de genfabriek 
dan overgaan op een ander product. Wan
neer door omstandigheden een bepaald pro
duct niet meer goed in de markt past, zal 
men doorgeven dat het product moet wor
den bijgesteld. Dit om aan de wensen van de 
markt te voldoen. Aan het D N A van de gen
fabriek wordt dan wat gerommeld om een 
beter passend product te maken. 

Deze n ieuwe vorm van D N A wordt soms 
wel aan de volgende generatie doorgegeven. 
De ervaring van de voorouders kleeft dus in 
volgende generaties. O m de genfabriek goed 
te laten lopen komt heel wa t kijken. De Stu
die van al deze processen die zich met de 
regulatie van de afzet van dit R N A bezig 
houdt noemt men de epigenetica. Het is een 
term waar u körnende j a ren nog veel van 
zult hören. Het is bijv. een belangrijk gege-
ven bij het kankeronderzoek. 

Begin van de epigenetica 
Het begin van de epigenetica ligt zo rond 
1977 toen Roberts en Sharp ontdekten dat, 
in tegenstell ing tot wat vroeger gedacht 
werd, eenzelfde gen verschil lende R N A -
strengen kon maken. N o g ingewikkelder 
bleek de zaak, toen Thomas Gingeras ont
dekte dat voor de productie van sommige 
R N A strengen een gezamenli jke activiteit 
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van diverse genen noodzakeli jk was . Dit 
lijkt een revolutionaire gedachte . We komen 
er echter steeds meer achter dat onderl inge 
genen steeds meer met elkaar samenhangen 
en in werking elkaar soms overlappen. Dit 
alles vergt een complexe organisatie binnen 
de kern. Het ene gen kan het andere gen bij-
voorbeeld bijsturen zoals bij de opbouw van 
de immunitei t tegen ui teenlopende Stoffen al 
bekend was . 

N o g be langwekkender is de ontdekking dat 
naast de genen ook andere factoren de erfe-
lijke overdracht van bepaalde eigenschap
pen sturen. Dit zijn de epigenetische facto
ren. Onlangs is dit ontdekt bij muizen. Som-
mige muizen die een bepaalde erfelijke ei
genschap in één van de twee R N A strengen 
missen krijgen vlekjes op de staart. Het gek-
ke nu is dat het nageslacht van deze muis 
die wel in beide D N A strengen deze erfelijk
heid eigenschap hebben, toch gevlekte staar-
ten krijgen. Dat klopt dus helemaal niet met 
wat we vroeger bij Mendel leerden. Ook bij 
planten zijn er meer van deze voorbeelden te 
vinden. Dit Staat dus haaks op de wetten van 
Mendel . Het verklaart wel dat op een of an
dere manier de erfelijke eigenschappen door 
omgevingsfactoren aanvullend worden ge-
stuurd. Voorts dat bepaalde eigenschappen 
die in een bepaalde omgeving beter passen, 
aan een volgende generatie worden doorge-
geven. 

Mendel zal niet w a k k e r l iggen 
Dat betekent niet dat wetten die Mendel 
heeft opgesteld nu helemaal niet meer klop
pen. Maar is het op het ogenblik wel zo dat 
deze wetten niet zo onverbiddelijk meer zijn 
als we vroeger aannamen. We weten nu dat 
bij de uitvoer van deze wetten ook omge
vingsfactoren en de voorgeschiedenis een 
rol spelen. Een oud dogma is daarmee on-
deruitgehaald. Voor veel niet-wetenschap-
pers, die denken dat wetenschap zekerheid 
brengt, is dit mogelijk een schok. Maar zij 
die wetenschappeli jk werk doen weten wel 
beter. Wat j e nu voor waar houdt is over niet 
al te lange tijd minder waar en mogeli jk 
zelfs niet waar. Het hangt er maar van af van 
welke kant j e het bekijkt. Ik vermoed dat 
Mendel zelf door deze nieuwigheden zich 
niet in zijn graf zal omdraaien. Hij zal waar-
schijnlijk denken dat hij door zijn kennis 
van het tuinieren dit al lang had vermoed. 

Wel weten we nu zekerder dat de geschiede-
nis van ons voorgeslacht mogeli jk ons le
ven, ons doen en laten bei'nvloedt. Daarom 
zijn niet alleen de namen en de jaartal len, 
maar ook familiegeschiedenissen belangrijk 
om vast te leggen. 

(dit artikel is een vereenvoudiging van enke-
le artikelen uit Nature 2006) 

Erratum artikel 'Enkele moeilijke woorden uit de genealogie uitgelegd (deel 
3) ' , Ons Erfgoed, 14 e jg. nr. 3 , mei 2006, pag 118 en 119. 

Bij het invoeren van het Worddocument in het opmaakprogramma zijn de figuurtjes van de 
Symbolen voor mannen en vrouwen weggeval len. 
Pag. 118 en 119: blokjessymbool voor mannen • en symbool voor vrouwen o; 
notatie Linnaeus: symbool voor mannen S, symbool voor vrouwen 9 

(Info over Linnaeus zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Linnaeus) 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 4, juli 2006, biz. 167 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Linnaeus


Foutje in nr. 1 van januari-2006 
Onlangs zag ik in het j anuar inummer 2006 op pag. 32 een typfout zit die zich voortzet. 
Bij XI Staat tussen haakjes een getal van 1024 en dat is het aantal voorouders wat j e in die 
generatie maximaal hebt. Bij XII Staat tussen haakjes een getal van 1048 en wat 2048 zou 
dienen te zijn, dus 1000 hoger), enz. Aldus de heer A. v. Waardenburg . 

Ondanks enkele correctieslagen heeft u w redactie dit over het hoofd gezien. Onze excuses 
daarvoor en dank aan de heer Van Waardenburg. Onderstaand vindt u de gecorrigeerde ta-
bel: 

tijd generatie getal, naam (aantal personen in generatie) 
(heden) I = Probandus (1) 

II = ouder, (2) 
III = grootouder, (4) 
IV = overgrootouder (8) 
V = betovergrootouder (16), 

(ca. 1800) VI = oudouder, (32) 
VII = oudgrootouder, (64) 
VIII = oudovergrootouder (128) 
IX = oudbetovergrootouder (256) 

(ca. 1650) X = stamouder,(512) 
XI = stamgrootouder, (1024) 
XII = stamovergrootouder, (2048) 
XIII = stambetovergrootouder, (4096) 

(ca. 1500) XIV = stamoudouder, (8102) 
XV = stamoudgrootouder (16204) 
XVI = stamoudovergrootouder (32408) 
XVII = stamoudbetovergrootouder (64816) 

(ca. 1350) XVIII = edelouder, (129632) 
XIX = edelgrootouder, (259264) 
XX = edelovergrootouder, (518528) 
XXI = edelbetovergrootouder, (1037056) 

(ca. 1200) XXII = edeloudouder, (2074112) 
XXIII = edeloudgrootouder, (4148224) 
XXIV = edeloudovergrootouder, (8296448) 
XXV = edeloudbetovergrootouder, (16592896) 

Wilt u op pag. 32 verwijzen naar deze pagina. 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 4, juli 2006, blz. 168 



De Verkeerde Wereld 
H . M . Lups 

De afbeelding die wij op de voorpagina van 
nummer 2 van Ons Erfgoed opnamen als 
voorbeeld van een product van een prent-
drukker heeft, hoewel dit geen genealogisch 
onderwerp is toch verschil lende lezers er toe 
gebracht vragen te stellen met betrekking tot 
deze prent. Eigenlijk zijn ze bedoeld als een 
soort maatschappijkri t iek. Voor de internet-
ters onder u zie: 
h t tp :www.hetoudekinderboek.nl / 
Centsprenten/TekstO Wintro .htm 
Joannes Kannewet II was tussen 1725 en 
1780 succesvol als boek- en prentdrukker en 
verkoper. Hij werkte in de Nes, in de Ge-
kroonde Jugte Bybel, zoals zijn adres luid-
de. Naas t bijbelse literatuur en schoolboe-
ken, zoals Hakvoor ts Gemeene Zend-
brieven gaf Kannewet vooral volksboeken 
uit, waaronder kluchtboeken, middeleeuwse 
verhalen, l iedbundels enz. Het boekenfonds 
lijkt vooral bepaald door goedkope drukwer-
ken die vlot verkochten. In het prentfonds 
dat Kannewet niet doorlopend heeft genum-
merd, zijn talrijke prenten uit de 16 e , 17 e en 
18 e eeuw opgenomen, waaronder blokken 
van Abraham Kanjewiele en Gysbert de 
Groot. Van Kannewets ui tgaven zijn veel 
prenten overgebleven, waarui t kan worden 
afgeleid dat het veel succes heeft gekend. 
De prentdrukkers De Groot en de erven 
Hendrik van der Putte fungeerden zelfs als 
wederverkopers voor de prenten van Kanne
wet. N a zijn overlijden werd in 1781 Kanne
wets bezit geveild en kwamen de blokken in 
bezit van W . Hegerman , die er maar weinig 
prenten mee drukte; slechts een prent met 
zijn adres is bekend. Via de prentdrukkers 
Stichter, N o m a n en Van Staden kwamen de 
blokken uiteindelijk bij de Belgische uitge-
vers Brepols en Glenisson & Van Genech

ten terecht. Een fraai voorbeeld van het lan
ge leven dat de houtblokken voor centspren-
ten beschoren was . 
De verkeerde Wereld met nummer K 41 
heeft als adres: t 'Amsterdam / by J. KANNE
WET, Boekverkooper in de Nes / in de Ge-
kroonde Jugte Bijbel. De prent toont 4x3 
houtsneden met korte onderschriften en zou 
gedrukt zijn met houtblokken uit de zestien-
de eeuw gezien de kleding. De blokken zijn 
grof en tamelijk onbeholpen gesneden naar 
een (onbekend) Italiaans of Dui ts voorbeeld 
en de teksten geven in enkele gevallen on-
juis te informatie of zij geven niet de essentie 
van de afbeelding weer. Zo scheert de kat 
volgens bijschrift bij afbeelding 4 de mees-
ter, terwijl het getoonde beest toch meer 
heeft van het gebruikelijke schaap. In het 
zevende tafereel, zit de boer en Staat de 
graaf, maar belangrijker is dat hier de land-
heer zijn pachter betaald. In het laatste 
plaatje is het de zieke die als piskijker fun-
geert en dus de arts onderzoekt. Het zijn 
voorbeelden die in deze context er op wijzen 
dat deze prent niet als geheel is ontworpen, 
maar dat waarschijnlijk bij bestaande blok
ken op slordige wijze tekst is gevoegd. Me t 
nummer 62 heeft Kannewet nog een omge-
keerde wereldprent uitgegeven. Deze prent 
is een kopie, deels in spiegelbeeld, van de 
overeenkomstige prent van Isaak van der 
Putte. 

Teksten (in Gotische letter gedrukt) 
De Boer leerd de Geleerde. 
De Leerung leerd de Pastoors 
De Papegay leerd de Man klappen. 
De Kat Scheerd zijn Meester. 
De Blinde leyd de Ziende. 
De Arme geeft de Rijke. 
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De Graaf Staat en de Boer zit. 
De Visse Nestelen in de Boomen, 
't Kind wiegt zijn vader 

Hollandse Bronnen, deel 1 
Bij de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealo
gie "Ons Voorgeslacht" is de eerste in deze serie 
versehenen met als inhoud de Schoorsteengelden 
te Ridderkerk, 1638, 1644 en 1665 en het Kohier 
van Huishoudingen te Ridderkerk uit 1680. Be-
werker van deze bronnen is T. Hokken. 
De in deze uitgave ontsloten bronnen van Rid
derkerk zijn in originele vorm te vinden in het 
Gemeente Archief van Rotterdam en kenmerken 
zich door het noemen van alle gezinshoofden en 
alleenwonenden op verschillende momenten. 
Het eerste deel van deze bewerking betrett de 
schoorsteengelden, een vorm van belasting die 
men ook elders kent. Per haardstede, oven en/of 
smidse diende een vast bedrag betaald te wor
den. 
Het tweede deel betreft het "Kohier van Huis
houdingen te Ridderkerk, 1680. Hierin de gege
vens van de gezinnen. Als voorbeeld: 
'Arijen Arijense van der Steen schoenlapper en 
sijn huijsvrouw belast sijnde met twee kinderen 
benede de acht jaeren niet anders hebbende als 
hij dagelijeks met schoenlappen windt.' 
Men krijgt dus naast de naam een indruk van de 
gezinssamenstelling op dit ogenblik, de wijze 
waarop de kost al dan niet verdiend wordt en de 
financiele toestand. 
Beide delen zijn gei'ndiceerd. 
Als Addendum is toegevoegd het Familiegeld 
1674, een opgave van het kapitaal van een aantal 
personen en het Familiegeld dat zij daarover ver-
schuldigd zijn. 

De Os vild de Slager 
Die de Wereld wel beziet is verkeerd en anders 
niet 

Boeken- en cdnieuws 
Het werkje is ingenaaid en telt 62 pagina's. 
Deze publicatie is verkrijgbaar voor € 12,50 
( l eden ) en € 15,00 (n ie t l eden ) . 
De verzendkosten bedragen € 4,00 (binnenland), 
€ 6,00 (binnen Europa) en € 9,00 (buiten Euro
pa). 

Nieuwe cd-rom Ons Voorges lacht (II) 
De eerste cd van Ons Voorgeslacht is nog steeds 
leverbaar. Wel is de prijs verlaagd. Leden beta-
len nu € 7,50, niet-leden € 10,00 

Op de algemene ledenvergadering van 6 mei 
2006 is ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum 
de nieuwe cd-rom II gepresenteerd. 

Hierin zijn opgenomen: 
Het maandblad met de jaargangen 51-60 (1996 -
2005); 
Zuid-Hollandse Stam- en Naamreeksen; 
Parenteel Doen Beijensz, deel I; 
Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel I; 
Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel II; 
Bloedverwanten van Prins Maurits. 

Deze cd-rom II is verkrijgbaar voor € 12,50 
(leden) en € 15,00 (niet leden). 

De verzendkosten bedragen voor de cd's per cd 
€ 3,50 (binnenland), € 4,50 (binnen Europa) en 
€ 6,00 (buiten Europa). 
Zie voor bestellen en eventueel afhalen (niet in 
juli en augustus): http://www.onsvoorgeslacht.nl 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West -Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Redactie Piet Sanders 
Per nummer rond 80 A4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5693 CD Eindhoven. De abonne-
mentsprijs voor Nederland is € 28, buitenland @ 37, via bank € 40, te betalen door, storting of over-
schrijving op gironr 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 
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Archiefnieuws 
Groninger Archieven 
Openingstijden vanaf 1 januari 2007 gewij-
zigd 
De Groninger Archieven gaan vanaf 1 januari 
2007 een keer per maand op zaterdag open. Elke 
tweede zaterdag van de maand, behalve in juli en 
augustus, is de studiezaal van 10.00 tot 16.00 uur 
toegankelijk. Deze openstelling wordt zo veel 
mogelijk gecombineerd met activiteiten, die t.z.t. 
onder 'agenda' op de site vermeld zullen wor
den. Met ingang van 1 januari 2007 zijn de nieu-
we openingstijden: dinsdag 9.00 - 21.00 uur, 
woensdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur, elke 
tweede zaterdag van de maand: 10.00 - 16.00 
uur. In de maanden juli en augustus geldt: 
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

Grootste Holocaust-archief wordt geopend 
De archieven van de Internationale Zoekdienst 
van het Rode Kruis (ITS) over in de Tweede 
Wereldoorlog verdwenen personen, worden 
geopend voor historici. Dit heeft de commissie 
van de elf landen die de ITS beheren onlangs 

besloten. De ITS-archieven in Bad Arolsen in de 
Duitse deelstaat Hessen bevatten circa 50 mil-
joen documenten over 17,5 miljoen kampgevan-
genen, dwangarbeiders en verdreven personen. 
Het archief werd na de Tweede Wereldoorlog 
opgezet om gezinnen weer bij elkaar te brengen. 
De gegevens waren tot nu toe uit privacyover-
wegingen niet toegankelijk voor historici. 
Het akkoord over de opening van de archieven 
moet nog worden geratificeerd door de elf be-
trokken landen, waaronder Nederland. Het is 
niet bekend wie onder het begrip historici vallen. 

Westfries Archief weer normaal open 
Het Westfries Archief te Hoorn hervat met in
gang van begin juli de volledige dienstverlening. 
Het nieuwe gebouw zal waarschijnlijk in Oktober 
officieel worden geopend. 
De verhuizing van het Westff ies Archief van het 
stadhuis aan de Nieuwe Steen naar een volwaar-
dig eigen gebouw op de Blauwe Berg is volledig 
achter de rug. De archieven en collecties zijn de 
afgelopen weken overgebracht. 

Cursus s t a m b o o m o n d e i z o e k Alphen a/d Rijn 
Frans Goedemondt, Secr. HCC Genealogie gg). 

Stamboomonderzoek voor iedereen: een cursus genea
logie in 8 x 2 uur, beginnend op 19 September 2006, 
onder auspiciën van de Volksuniversiteit van Alphen 
a/d Rijn en de hcc-genealogie gebruikersgroep, toe
gankelijk voor leden en niet-leden. 
In deze cursus leert u hoe u uw voorouders terug kunt 
vinden. De cursus geeft informatie over stamboom
onderzoek in het tijdvak van 1650 tot 1950; een pério
de van 300 jaar die een scala aan informatieve docu-
mentatie over uw familie kan opleveren. 
De belangrijkste onderwerpen die in de cursus behan-
deld worden, zijn: 
o Burgerlijke Stand (1811-1950) 
o Bevolkingsregister (vanaf 1849) 
o Doop-, trouw- en begraafboeken (1650-1811) 
o Notariele en rechterlijke archieven ( 1650-1900) 
o Het archiefwezen (aangevuld met een bezoek 

aan het streekarchief) 
o Bronnen, zoals: persoonskaart, bevolkingsregis

ter, familiaire papieren, enz. 

o Opzetten en uitwerken van een familiegeschie 
denis 

o Genealogische computerprogramma's 
o Voor- en nadelen van het raadplegen op Internet 
o Moeilijk leesbare documenten kunt u na de cur

sus zelf vertalen en begrijpen, want de paleogra-
fie (oud schritt) wordt ook behandeld. 

De cursus bestaat uit 8 lessen van 2 uur, op dinsdag-
avonden, aanvang 19.30 u., te beginnen op 19 Septem
ber; dan 26-09; 10-10; 17-10; op 24-10 een bezoek 
aan het streekarchief Alphen a/d Rijn; we vervolgen 
de cursus op 31 -10; 07-11 ; 21 -11 en de laatste avond 
is 28-11. De cursus vindt plaats in het ID-college, 
voorheen Castellumschool te Alphen a/d Rijn. De 
kosten voor de cursus bedragen 75 â 80 euro per per-
soon. Men kan detailinformatie opvragen en aanmel-
den bij de heer L.P. van Kessel, Ter Aar; e-mail-adres: 
l.p.v.kessel@hccnet.nl 
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Vragen en contacten 
Gratis voor abonnées Ons Erfgoed. De vragen en contacten worden ook op onze site op het inter
net geplaatst (www.onserfgoed.com 

Oproep 
Bij een bezoek aan een verzamel-
beurs vond ik in een der bakken die ik 
aan het doorzoeken was bijgaande 
briefkaart uit Nederlands-Indie, afge-
stempel. Hierbij viel mij het adres op. 
Deze kaart was Post Restante verzon-
den aan Mevr.T.Bannet van beroep 
artieste. Dc vraag mij nu af wie was 
deze artieste en wat moest die zoeken 
in Tientsjin. In 1925 lijkt mij dit nu 
geen stad voor een artieste. De kaart 
is verstuurd uit Weltevreden. Volgens 
de beschrijving op de kaart zou het 
gaan over het overmaken van geld. 
Wie weet meer over deze mevrouw? Graag een 
berichtje aan de redactie, bij voorbaat dank. 
P.Uitenbogaart. 

De briefkaart is van maart 1925. Op het internet vond 
ik geen antwoord op deze vraag maar ik kreeg wel de 
indruk dat het om een joodse familie gaat. Mogelijk 
was ze violiste of speelde piano. Maar wie weet meer? 
Red 

Van Gorp 
Wie kan mij helpen? Willem van Gorp waar-
schijnlijk overleden 1837 te Almkerk. Gehuwd 
met Geertrui de Gast. Wie zijn zijn ouders, 
broers en zusters en kinderen? Bij voorbaat 
dank. 
Ditthy Blok-Stout, Bourgondischelaan 5, 2983 
SH Ridderkerk 

E-mail: ditthyblok@hotmail.com 

Emck 

Kunt U mij evt. verder helpen? Ik ben op zoek 

A a n d i t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
A.F.W. Duyverman, 
T. Hokken, Oude Gracht 339. 3511 PC Utrecht 
H. Klunder, Zjoukowlaan 25, 2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JRNijmegen 

fiitÄiî lililii 
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naar A.J. Stasse (niet meer te bereiken op A.J. 
Stasse@UBU.RUU.nl. Dit in verband met zoe
ken voorouders Emck Jan Hendrik, geb. Gade-
busch(Mecklenburg). Bij voorbaat dank. 
P.J.Emck, Hoogstraat 62, 4141 Leerdam, tel. 
0345650401, e-mail: embis@hetnet.nl 

Almelose textielindustrie 
Over de Almelose textielindustrie is veel be
kend. Het merendeel van die kennis is echter 
'onder de mensen'. Van de archieven van 
veel Almelose textielbedrijven is slechts een 
zeer klein deel bewaard. 
Om deze reden is het voor onderzoekers niet 
goed mogelijk om zich te verdiepen in het Al
melose textielverleden. Indien u over interes
sante archiefstukken (geen krantenknipsels) be
treffende Almelose textielbedrijven beschikt, 
kunt u deze in het historisch archief van de ge-
meente Almelo onderbrengen. Langs deze weg 
worden ze voor toekomstige generaties voor een 
breed publiek toegankelijk. 

H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft 
W. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Viaardingen 
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Het erfgoed 
Het was in mij, nog vöör ik werd geboren, 
Mijn vader kreeg het van zijn vader mee, 
Het kon niet anders dan mij toebehoren, 
Gelijk een schelp het ruisen van de zee. 

En in mijn ogen Staat het klaar geschreven, 
Dat ik het koesteren zal tot aan mijn dood, 
En dat ik 't aan mijn kinderen zal geven, 
En dat het bloeien zal, van loot op loot. 

En dat nooit een van hen het af zal leggen, 
Maar dragen als een eeuwig-fris aroom, 
AI zullen immer andre monden zeggen: 
Ach, vriend, men kan niet leven van een droom. 

Marcel Coole, geb. 1913 

Aangetroffen in "Van der Lugt in vogelvlucht" 
auteur Paul van der Lugt 

Kort redactioneel 
De aangekondigde beëindiging van onze uitga-
ve Computergeneaal is met begrip ontvangen. 
Geleidelijk zullen we dus in Ons Erfgoed weer 
wat computergenealogie verwerken. Ook de 
niet-computeraar wil, zoals geregeld blijkt, toch 
op de hoogte blijven van bepaalde ontwikkelin-
gen. Bovendien kan een niet computerende ge-
nealoog toch op gezette tijden het internet nodig 
hebben. Steeds meer ouderen wagen er zich aan. 
Anderen hebben als regel wel iemand bij de 
hand, die bereid is een en ander na te kijken. Zie 
bijv. het artikel "Afkortingen in de généalogie". 
Inmiddels is ook het mededelingenblad van de 
NGV, Gens Nostra, die richting ingeslagen, ex
tra aantrekkelijk voor de leden omdat door de 
financiële problemen, die zich het vorig jaar bij 
de afdeling Computergenealogie voordeden, het 
blad Gens Data voorlopig maar vier keer per 
jaar verschijnt. Wel hoop ik, dat deze afdeling 
in stand blijft, niet alleen voor de programma-
tuurontwikkeling(en), maar ook omdat men als 
team meer kan betekenen dan een enkel indivi
du. 

Oorspronkelijk is Ons Erfgoed ontstaan als re-
actie op de toenmalige vorm van Gens Nostra, 
dat hoofdzakelijk familieoverzichten produceer-
de, waar eigenlijk alleen de betrokkenen in wa-
ren gei'nteresseerd. Uiteraard is zo wel in de 
loop van de jaren een grote hoeveelheid gege-
vens gepubliceerd en die - mede door de uitga-
ve op dvd van de eerste 60 jaargangen - be-
schikbaar is voor (nieuwe) onderzoekers. Ik 
weet niet of ieder lid van de NGV blij is met de 
huidige bij storing van de inhoud van Gens 
Nostra, maar ik vermoed dat de meeste leden er 
wel over te spreken zijn. Ook voor de NGV-
leden telt dat een steeds groter percentage direct 
of indirect gebruik maakt van de computer. 
Anderzijds biedt het internet meerdere moge-
lijkheden om familieoverzichten op verschillen-
de manieren op het internet te plaatsen en zo 
beschikbaar te stellen voor gei'nteresseerden. En 
vaak levert dat contacten op, soms uit onver-
wachte hoek, mogelijk met aanvullende gege-
vens. 
Henk Lups 
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De onderwijzers, de intellectuele elite op het 
platteland (1) 
JW. Koten 

In veel families komen onderwijzers voor, 
zo ook in de mijne. Een van mijn voorva-
ders die leefde rond 1750, was , zo luidde 
een aantekening van de pastoor bij het hu-
welijk, zowel koster als onderwijzer. Naast 
zijn kerkelijke besognes voerde hij boven-
dien de boekhouding van de kerkfabriek. 
Later is hij ook nog secretaris van het sche-
pencol lege geworden. Hij combineerde de-
ze functies met die van een destijds redelijk 
welgestelde boer. Hoewel hij niet rijk was 
in onze zin, behoorde deze zeer bezige man 
toch tot de meer vooraanstaanden van het 
dorp. 

Een ongetrouwde oudtante van mijn moe-
der (de zuster van haar grootvader) was 
rond 1810 oprichtster van een Franse 
(kost)-school voor gegoede meisjes. Mede 
doordat zij afkomstig was uit een welge
stelde Antwerpse koopmansfamilie was 
haar invloed in deze kleine gemeenschap 
bij de plaatselijke elite toch vrij groot, ook 
al omdat de plaatselijke apotheker haar 
zwager was . De zwager van mijn grootva
der tenslotte was rond 1900 eveneens on
derwijzer. Zijn invloed reikte zo ver dat 
men enkele ja ren na zijn dood zelfs nog een 
straat naar hem heeft genoemd. Naast zijn 
hoofdonderwijzerstaak was hij voorzitter 
van een muziekvereniging en dirigeerde hij 
het kerkelijke zangkoor. Daarnaast beheer-
de hij de financiën van de boerenleenbank, 
leidde hij de Vincentiusvereniging (steun 
aan behoeftigen) en was hij kerkmeester. 
Aan het einde van zijn loopbaan kreeg hij 
de gouden eremedail le behorende bij de or-
de van Oranje Nassau. Verder nog de be-
kende onderscheiding pro ecclesia et ponti-

fice, door de deken opgespeld. Hoewel zijn 
inkomen uiterst bescheiden was , had hij 
toch een mooie gemeentewoning. Hij 
kweekte daar in zijn ruime moestuin voor 
zijn levensonderhoud ook nog aardappelen 
en groente. Binnen het dorp had hij niette-
min groot aanzien. Wie hem tegenkwam 
groette hem zeer beleefd en men nam daar-
bij zijn hoofddeksel af. Hij werd met de 
grootste eerbied aangesproken met meester 
"zus en zo". Ieder had hem wel eens een 
dienst gevraagd, al was het hulp bij het 
schrijven van een sollicitatiebrief. Werkge-
vers uit de omgeving kenden hem en een 
kort overleg bij het aannemen van een solli
citant zal ongetwijfeld vele malen zijn 
voorgekomen. In de provincie Limburg be-
hoorden de onderwijzers en later ook de 
leraren van de middelbare Scholen tot de 
intellectuele elite zeker buiten de grotere 
Steden. Dat heeft in meer of mindere mate 
voortgeduurd tot de bezett ingsperiode 
(1940). De benoeming van onderwijzers 
had rond 1900 zeker in kleine gemeen-
schappen heel wat voeten in aarde. Er werd 
stevig gelobbyd. De meeste raadsleden za
gen graag een jongeman uit de eigen gele
deren. De schoolleiding voelde meer voor 
een kandidaat van buiten, die ervaring had 
en zijn kwaliteiten eiders al had bewezen. 
Was de kandidaat benoemd dan was het een 
bericht waarvan in de provinciale pers soms 
uitvoerig melding werd gemaakt . Vaak ver-
scheen er ook een kort bericht hierover in 
landelijke kranten. 

Bijzonder voor de tijdgeest was ook dat de 
opleiding tot onderwijzer reeds vroeg open 
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stond voor vrouwen. Vaak waren het doch-
ters van welgestelde burgers en hadden zij 
daarom nogal wat aanzien. Zij gaven 
meestal de lagere klassen onderwijs, maar 
zij genoten toch niet het prestige van hun 
manneli jke col lega 's 1 . De onderwijzeressen 
zouden later echter een spilfunctie krijgen 
bij de bijzondere (= kerkelijk georiënteer-
de) meisjesscholen. Door de katholieke 
emancipat ie ziet men vanaf 1870 steeds 
meer vrouwencongregat ies (onderwijsge-
meenschappen voor vrouwen) die voor wei-
nig geld de onderwijstaak op zich namen. 
Katholieke Scholen kregen geen financiële 
ondersteuning uit r i jksmiddelen. De komst 
van re l igieuzen 2 bij het onderwijs (zoals 
broeders en nonnen) was dan ook uit kos-
tenoogpunt uitzonderlijk welkom. Voor de 
intellectuele vorming van de katholieken 
zijn deze onderwijsorden van geweldige 
betekenis geweest . Specifiek in de negen-
t iende eeuw was er gesegregeerd onderwijs 
(aparte j ongens en meisjesscholen), maar 
dat was vooral bestemd voor de welvarende 
gezinnen. De openbare Scholen waren ech
ter gemengd, ook in de zuidelijke provin-
cies met overwegend katholieke leerlingen. 
N a invoering van de leerplicht (1900) en de 
gelijkstelling van het openbare en bijzonde
re onderwijs (1920) werd vooral in de zui
delijke provincies de bijzondere meisjes-
school echter a lgemeen. 

Onderwijzers kregen door hun opleiding en 
beroepservaring geregeld nationale beteke
nis. Hun inbreng in de grote provinciale en 
landelijke organisaties zoals de politieke 
partijen (waarbij ook de alcoholbestrijding 
genoemd moet worden) , de vakbond, de 
pers en de grote maatschappeli jke organisa
ties (o.a. natuurbehoud, boerenleenbank, 
kruisverenigingen) was relatief groot. 

Onderwijzers hebben ten onrechte een 
matig imago 
In de literatuur worden de onderwijzers als 
arm, streng en pedant afgeschilderd en voor 
velen gold dit ook wel in zekere mate. Vaak 
vond men hen halfintellectuelen waar nogal 
eens meesmuilend over werd gesproken. 
De invloed van de sch i lder - en tekenkunst 
heeft aan dit wat negatieve imago mogelijk 
bijgedragen. In de meeste afbeeldingen van 
dorpsscholen deelt de onderwijzer rake 
klappen uit, een roede of plak is onder 
handbereik. De schrik zat er dus zelfs op 
oudere leeftijd bij de schilders nog danig in. 
Ondanks dit wat negatieve imago was de 
sociale invloed van de onderwijzer soms 
ongemeen groot. In kleine dorpskernen 
stonden zij in intellectueel opzicht in de 
frontlinie. Het is aardig naar de intekenlijst 
van de 'Grote van Da le ' (overigens ook een 
onderwijzer) te wijzen. Daar staan heel wat 
'hoofden ener school ' vermeld. Kenneli jk 
zaten er toch heel wat knappe koppen tus-
sen de schoolhoofden, geen wonder dat zij 
gezag hadden. Dat neemt echter niet w e g 
dat mogelijk door dit siechte imago het on-
derzoek naar de lotgevallen van de onder
wijzers wat op de achtergrond geraakt. Dit 
is volledig ten onrechte. 

Onderwijzer genealogisch een complex 
beroep 
Kortom voor de genealoog is deze beroeps-
groep in al zijn veelvormigheid de moeite 
waard om eens nader te bestuderen. Wij 
richten ons dit keer vooral op de onderwij 
zers van de lagere school. Later zullen wij 
dan nog de ontwikkeling van het kleuteron-
derwijs bespreken. Naas t de omschri jving 
van het onderwijzersberoep gaan we na-
tuurlijk in op de bronnen waar gegevens 
over de onderwijzers zijn te vinden. Daarbij 
betrekken we natuurlijk ook de rechtstreek-
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se schoolomgeving. 

Bij de inleiding heb ik de onderwijzers uit 
drie t i jdsperioden voor het voetlicht ge
bracht. De eerste voorvader leefde nog in 
een tijd dat onderwijzer nog een nevenfunc-
tie was , een functie die werd gecombineerd 
met andere werkzaamheden. De onderwijzer 
en zwager van mijn grootvader had een full-
t ime onderwijzersfunctie. Hij genoot een 
relatief groot aanzien, ondanks de matige 
bezoldiging. De school van de oudtante van 
mijn moeder was in feite een klein bedrijf 
dat klantjes moest trekken. Het hielp natuur-
lijk dat ze zelf van goede komaf was . Deze 
drie beroepsprofielen wijzen er op dat, wan-
neer j e het over onderwijzers hebt, het over 
een sterk uiteenlopend type professie gaat. 
Dit beroepsprofiel kan j e niet los zien van 
de historische achtergrond. Ik zal deze be
roepsprofielen daarom spiegelen tegen de 
achtergrond van de tijd. Verder worden de 
verbeteringen bij het onderwijs toegelicht en 
met name wordt het kader geschetst waarin 
deze beroepsontwikkel ing plaats kon vin-
den. Het zal duidelijk zijn dat het onderwijs 
duidelijk een product is van de tijdgeest 
waarbij de economische dimensie vaak heel 
belangrijk was . Liefst zat de overheid, wat 
het onderwijs betreff, voor een dubbeltje op 
de eerste rang. Het was vroeger niet anders 
dan vandaag de dag. 

Onderwijzer een 'modern' beroep on
danks een lange voorgeschiedenis 

De onderwijzer in het begin de Bataafse re-
publiek (ca. 1800) 
Ook in vroegere tijden waren er wel onder
wijzers die aan kinderen uit de gegoede 
stand onderwijs gaven. Maar bekijkt men dit 
beroep nader dan is het beroep van onder
wijzer, zoals wij het thans zien, toch van be-

trekkelijk recente datum. Nu ongeveer twee 
eeuwen geleden kreeg de onderwijzer pas de 
professionele status die we nu vanzelfspre-
kend vinden. Eerst door de schoolwetten 
van 1801, 1803 en vooral 1806 (dus tijdens 
het bewind van koning Lodewijk) verwierf 
de onderwijzer een duidelijk omschreven 
positie. Aan de schoolwet van 1806 is voor
al de naam van Van der Palm verbonden. 
Hij was de agent voor het Onderwijs , we 
zouden nu zeggen minister van onderwijs . 
Zijn schoolwetgeving maakte ook in het 
buitenland nogal indruk en was ondanks te-
kor tkoming een magistraal stuk wetgeving. 

De schoolwet van 1806 en de gevolgen voor 
het onderwijs 
Desondanks bleef de functie van onderwij 
zer de hele negentiende eeuw toch betrekke-
lijk vrijblijvend, met een gering prestige. 
Pas in 1900 werd de leerplicht ingevoerd die 
de ouders verplichtte hun kinderen voor ten-
minste zeven j aa r naar school te sturen. De 
meeste kinderen bezochten gedurende de 
negentiende eeuw uitsluitend tijdens de win-
termaanden enkele j a ren de school. Tijdens 
de zomermaanden waren voor de oogst alle 
handen nodig, ook die van de jongens . 
Meisjes werden nog vaker thuis gehouden 
om moeder te helpen. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat rond 1900 nog een 
groot aantal mensen analfabeet was . Geen 
wonder dat bij de uitvoering van de onge-
vallenwet in 1902 dit grote problemen ople-
verde, zoals de administrateur van de Rijks-
verzekeringsbank opmerkte . De meeste ver-
zekerden konden amper lezen en schrijven 
en waren zeker niet in Staat de benodigde 
formulieren in te vullen. Velen wisten amper 
hun officiele naam of hun geboortedatum. 
Zo siecht was het goed honderd j aa r geleden 
nog in Nederland gesteld. 
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De schoolstrijd, de gelijkberechtiging van 
openbare en bijzondere Scholen. 
Een andere zaak die tijdens de negentiende 
eeuw het onderwijs heel sterk heeft bezig 
gehouden is de schoolstrijd geweest . Kern 
van de schoolstrijd gelijkstelling van open-
baar en bijzonder (godsdienstgebonden) on
derwijs. De facto was de schoolstrijd al be
gonnen tijdens de Franse période, toen de 
kerken werden geseculariseerd. Toen Thor-
becke in 1848 de nieuwe grondwet invoerde 
had dit grote gevolgen voor het onderwijs. 
De vrijheid van onderwijs was immers in 
deze n ieuwe grondwet een speerpunt. Maar 
bij de Schoolwet van 1857 kregen alleen de 
openbare Scholen subsidie. Dit wakkerde de 
reeds s luimerende schoolstrijd nog verder 
aan, een strijd die nog tot 1920 zou voort-
duren. Het bijzondere (zeg het christelijke 
onderwijs) en het openbare onderwijs werd 
van af die tijd, wat betreff de erkenning en 
de ri jksondersteuning, gelijk gesteld. Daar-
mee was de schoolstrijd voor het oog gepa-
cifïceerd 3 , dit ten gunste van het bijzonder 
onderwijs. 

Situering van de tijdvakken 
De geschiedenis van de onderwijzer is com
plex zoals uit dit artikel zal blijken. Ik zal 
mij echter beperken tot de hoofdpunten. 
Probleem is dat pas de laatste jaren meer 
eenheid bij dit onderwijs werd bereikt. 
Voordien gaf iedere regio, provincie of ge-
meente zijn eigen invulling aan de onder-
wijsopdracht. Dat geldt met name de open
bare Scholen en openbare kweekscholen en 
andere vormen van beroepsonderwijs . Van-
daar dat men bij het onderzoek op regionale 
verschillen moet zijn ingesteld. N o g veel-
vormiger is de complexe ontwikkel ing van 
de bijzondere Scholen. Voor de bevordering 
van het bijzonder onderwijs heeft vooral het 
protestantse deel van de natie zich ingezet 

en zich daarvoor ook grote offers getroost. 
De katholieken hebben op het succès van 
deze protestantse inspanningen kunnen mee-
liften. Vaak zal men dus voor gegevens ook 
de kerkelijke archieven moeten nalopen. 
Wat het bijzondere katholieke onderwijs be
treff beperk ik mij hoofdzakelijk in deze bij-
drage tot de Limburgse onderwijsgeschiede-
nis. Deze ken ik redelijk wel. Er zijn boven-
dien goede gronden om deze Limburgse 
ontwikkeling als voorbeeld te stellen voor 
de gang van zaken in andere katholieke 
Scholen. 

Om de historische ontwikkel ing toe te lich
ten begin ik met de période voor de Hol-
landse revolutie (1795). Daarna bespreek ik 
de revolutionaire veranderingen van het on
derwijs tijdens de Franse bezett ing door de 
invoering van de schoolwet van 1806. Deze 
wet heeft met kleine wijzigingen (1814) t i j
dens de regeringsperiode van Willem I, Wil
lem II en Willem III tot 1857 standgehou-
den. Belangrijk is het tijdvak van 1857-1940 
waarin heel wat n ieuwe wetten tot stand zijn 
gekomen. Dit tijdvak begint met de school
wet van 1857 door de grondwetswijziging 
van Thorbecke (1848). Daarna komt er in 
betrekkelijk snel tempo aanvullende wetge-
ving zoals de schoolwetten van 1878 en 
1889 waarbij de schoolstrijd hoog oplaait. In 
het laatste tijdvak vanaf 1900 wordt het ver-
plichte onderwijs (schoolwet 1900) inge-
voerd en eindigt de schoolstrijd (1920). De 
voor het onderwijs moeilijke tijd tijdens de 
economische crisis voor de Duitse bezett ing 
(1930-1940) wordt eveneens besproken, 
waarbij veel onderwijzers in armoede leef-
den. Dit heeft vergaande gevolgen had voor 
de naoorlogse onderwijzersopleiding en de 
status die onderwijzers kregen. 

Het beroep van schoolmeester is in deze 
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verschil lende tijdsperioden, mede door de 
vele vormen van opleiding verschillend. 
Voor bijna iedere onderwijzer uit deze ver
schil lende perioden zal men een aparte aan-
pak bij het genealogisch onderzoek nodig 
hebben. Wie zich in deze zaak verdiept zal 
als genealoog snel een heel aardig stuk ge-
schiedenis aantreffen dat best heel boeiend 
kan zijn. 

He t onderwijs en de onderwijzer voor de 
Franse revolutie 
Het volksonderwijs begon in de middeleeu-
wen onder invloed van de katholieke kerk. 
Doel van de school was in eerste instantie 
de kinderen kerkelijke instructie (catechis-
m u s ) 4 te geven en de standaard gebeden aan 
te leren. In tweede instantie was ook de aan-
w a s van priesters belangrijk. Hoewel het 
merendeel van de priesters werd geworven 
uit gezinnen die het betalen konden, was er 
toch een ruime carrière kans voor minder 
rijke jongens , mits zij maar intelligent en 
kunstzinnig waren. Pastoors hadden kijk op 
de leerlingen. Zij vroegen de veel belovende 
leerlingen uit gelovige gezinnen om misdie-
naar te worden. Dit misdienaarschap was 
best een hele eis want de jongen zat veel in 
de kerk en moest vaak vroeg uit de veren. 
Wanneer zo'n jongen vele ja ren als misdie-
naar goed had gefunctioneerd en "roeping 
kreeg" tot het priesterschap dan was dit niet 
zelden het begin van een geestelijke carriè
re. Mochten voldoende financiële middelen 
ontbreken dan waren er genoeg beurzen om 
deze veelbelovende knapen te s teunen 5 . 
Naas t de volksscholen van de plaatselijke 
kerk had men ook wel kloosterscholen die 
veel j o n g e kinderen aantrokken met de be-
doeling hieruit kloosterlingen te rekruteren. 
In grotere Steden werden de Scholen door de 
bisschop georganiseerd. Verder sloten deze 
aan bij de Latijnse Scholen die voor het ver-

dere onderwijs zorgde en die een eerste stap 
naar de universiteit betekende. Deze Latijn
se Scholen werden vaak door kanunniken 6 

kapittels bestierd. Later t rokken de stedelij-
ke autoriteiten het organiseren van Scholen 
en de Latijnse Scholen tot zich. 

De Scholen na de reformatie 
Bij de reformatie kwamen de Scholen steeds 
meer onder het beheer van de Staat. Het on
derwijs werd geseculariseerd en gereorgani-
seerd tot publieke door de overheid geregu-
leerde Scholen. De facto waren het toch 
christelijke Scholen, omdat deze bevolkings-
groep de dienst ui tmaakte. De betekenis van 
de goede opvoeding in bijbelse zin werd 
door de synode van Dordrecht 1618 sterk 
benadrukt. Er werd daarom grondig aan-
dacht aan lezen en schrijven besteed. Na-
tuurlijk stond het leren lezen van de bijbel 
daarbij centraal. 

Positie joden 
Andere religieuze groeperingen zorgden 
voor het eigen onderwijs . In veel Steden wa
ren er speciale regelingen voor Joden omdat 
ze naast het Neder lands ook Hebreeuws 
moesten leren. Joden besteedden zeer veel 
aandacht aan de opvoeding van de kinderen. 
AI j o n g kreeg men les in het lezen van de 
thora en oefende men zich in het discussiè-
ren over de betekenis van het gelezene. O p 
13 jar ige leeftijd deed de j ongeman zijn 
"Bar Mitzwa". Daarbij werd hij dan "zoon 
van de we t 7 " en kreeg hij daarmee de status 
van een volwassen jood . Als bewijs dat hij 
daartoe waardig en capabel was , moest de 
bar mitzwa-kandidaat een stuk Hebreeuwse 
tekst in het openbaar voorlezen. Dat is geen 
sinecure omdat het Hebreeuws een klassieke 
taal is. Dergelijke hoge eisen bevorderden 
uiteraard de studiezin en het kritische denk-
vermogen. Geen wonder dat Joden met deze 
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training zoveel mensen tot wetenschapsbe-
oefening hebben gestimuleerd. In zekere 
mate gold dit ook voor de traditionele pro-
testantse Scholen. Daar werd vlijtig de bijbel 
bestudeerd en besproken waardoor een kriti
sche geest werd gevormd. 

Centrale overheid weinig concrete invloed 
Het is duidelijk dat de centrale overheid 
greep op het onderwijs trachtte te krijgen 
om het onderwijs te verbeteren en meer toe-
gankelijk te maken. Veel betekenis had die 
inspanning overigens niet. Zeker gold dit in 
een tijd dat de Steden zich onafhankelijk op-
stelden en zich soms anticentralistisch op-
stelden. Vooral op het platteland trachtte 
men de zaak zo goed mogeli jk zelf te rege-
len. Wel was in sommige plaatsen een offi-
ciële bevestiging van de benoeming van een 
onderwijskracht nodig. In de breedte werd 
het volksonderwijs toch grotendeels overge-
laten aan de kerken die de onderwijzers be-
noemden. Het waren vaak niet de beste kan-
didaten die onderwijzer werden, vaak was er 
een duidelijk népotisme. In gunstige geval-
len was er een sollicitatieprocedure door de 
kerkenraad. 

Het katholiek onderwijs in Holland was in 
die période volledig clandestien en dit gold 
zeker ook in de general iteitslanden als Bra
bant. In het katholieke Brabant werd in iede-
re plaats gezorgd voor protestants onder
wijs, waarbij de onderwijzer door de Raad 
van State werd aangesteld. De kwaliteit van 
het onderwijs was sowieso niet best maar 
voor katholieken nog armzaliger. 

N o g erger was de situatie als voor de benoe
ming van een onderwijzer een plaatselijke 
adellijke familie (ambachtsheer of am-
bachtsvrouw) het col lat ierecht 8 had. Deze 
kon een onderwijzer benoemen, de inkom-
sten uit de school vloeiden dan in de beurs 

van deze machthebber. Meestal is dan de 
huisknecht, de lakei of de koetsier de 
schoolmeester, die echter meestal kennis 
noch bekwaamheid had. 

N o t e n : 
1. Mijn vader vertelde mij altijd (hij ging op 
school rond 1895) dat wanneer de onderwijzeres 
hoogzwanger was, de kinderen extra blij waren. 
Want ze wisten dat er vrije dagen op komst wa
ren omdat de onderwijzeres afwezig zou zijn. 
2. Religionem betekent tot de godsdienst of het 
kloosterleven behorende. Een regulier is ge-
woonlijk iemand die tot een kerkelijke gemeen-
schap behoort. Het tegengestelde woord is sécu
lier, dat letterlijk "behorende tot de generatie van 
deze eeuw" betekent (denk aan het Franse woord 
"siècle" = eeuw) en dus tijdelijk is. In het katho
lieke spraakgebruik wordt séculier ook wel ge-
bruikt voor geestelijken die niet in een klooster-
orde zijn opgenomen, maar tot het bisdom beho-
ren. In het gewone Nederlandse spraakgebruik is 
séculier een persoon die tot het openbare leven 
behoort. Men bedoelt dan "leken" d.w.z. mensen 
die niet tot de geestelijke stand behoren. Het 
woord secularisatie betekent dat iets wat tot het 
kerkelijke religieuze domein behoorde nu verwe-
reldlijkt wordt. 
3. Pacem = vrede 
4. Catechismus betekent mondelinge les. Het is 
afgeleid van kate dat van boven naar beneden 
betekent en dat in heel wat bekende woorden 
voorkomt zoals katheder (het "neerspreken" op 
een verhoogde zetel, katheter (buis om urine af 
te laten), kathode (stroom die er van af gaat), 
catalogus (een lijst die van boven naar beneden 
gaat) katholiek een geloof van de eenheid die 
wordt verspreid e.d. echismus is laten klinken, 
verwant o.a. aan ons woord echo. 
5. Belangrijk voor de financiële steun van veel 
belovende jongemannen was het bursalensys-
teem. Veel bekende Limburgse families stichten 
beurzen. Ik noem specifiek de beurs van Perigri-
neus Vogels als voorbeeld. Hij was destijds ka-
nunnik en deken van Nederweert. Deze beurs 
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was bestemd om veel belovende jongemannen 
van zijn familie een Stipendium voor studie te 
verschaffen. Over deze beurs en de familieleden 
die hiervoor in aanmerking kwamen, is uitvoerig 
gepubliceerd. 
6. Kanunniken waren meestal priester en ze had-
den een gemeenschap rond een belangrijke kerk 
(kapittelkerk) waar zij het koorgebed verzorg-
den. Hun belangrijkste functie was echter die 
van een intellectuele elite, die steun gaf aan het 
stadsbestuur en die ook vaak een taak had bij het 
hogere onderwijs. 
7. In het Hebreeuws is br = zoon (uitgesproken 
bar ook wel bor); m is een voorvoegsel dat zo-
iets als "van" betekent en "ts.v" (gebod) uitge

sproken tsoa (een v wordt uitgesproken als O of 
V.) Bedenk dat het woord zoon in het Hebreeuws 
een heel brede betekenis heeft en dat het, ruw-
weg, identiek is aan woorden als beoefenaar, 
volger van e.d. Je kunt het beste Bar Mitzwa dan 
ook vertalen als "iemand die de wet/gebod 
volgt". 
8. Aan bepaalde kerkelijke nineties waren in-
komsten verbonden. In de middeleeuwen was 
het benoemingsbeleid vaak aan plaatselijke ge-
zagsdragers (de lokale adel) toegekend. Merk-
waardig genoeg is dit recht na de reformatie in 
verschillende vormen toch gebleven, zoals bij de 
beroeping van predikanten en de aanstelling van 
kosters. 

Betrouwbaarheid van vernoeming en DTB-gegevens 
H . M . L u p s 

Aanle iding tot dit artikel is een van de heer De doopnaam van Arie is waarschijnlijk 
W. Duiker ontvangen vraag: welke bewijs- Adrianus. 
kracht m a g worden ontleend aan vermeldin- Volgens de gewoonte de kinderen naar hun 
gen in DTB-boeken? grootouders te vernoemen, zou de vader van 
Zijn voorvader was Arie Duker. Het poorter- Arie vermoedeli jk de naam Wil lem moeten 
boek van Utrecht vermeldt op 30-3-1762: hebben, omdat een zoon van Arie Willem 
Duker, Arie , gereformeerd opgevoedt in de- heette, maar ik weet niet of die Willem het 
zer Stadt Kinderhuis , ' t borgerrecht gratis, oudste kind was . In 1750 Iaat een Willem 
een l innenwever. In het Gereform. Burger- Duijker een kind begraven. Het bestaan van 
weeshuis is de naam van Arie Duker niet te een Wil lem Duijker is dus aangetoond. Een 
vinden, ook niet met een andere schrijfwijze. kleinzoon van Arie heet bij zijn doop Adria-
Het Ambachtskinderhuis jongens 1743-1825 nus (waarschijnlijk dus naar zijn opa). Een 
vermeldt: Kledingnr. 23 - Inkomst 3 dec. ander kleinkind heette Arnoldus . En in 1717 
1742 Adrianus Duker in huis gebracht: van laat te Utrecht een Arnoldus Duycker een 
het Huis . " Over dit Ambachtskinderhuis kon kind dopen. O p grond van de naamgeving 
de heer Duiker niets aan de weet komen. zou dat misschien de grootvader van Arie 
In 1780 is hij woonacht ig in Meppel . Het kunnen zijn. 
Burgerboek van Meppel vermeldt namelijk 
op 28-1-1780: Dit zijn al bij al summiere gegevens , die om 
"Heeft Arie Duijker van Utrecht zijn Bur- nader onderzoek vragen. Als bewijsvoering 
gerschap gewonnen en betaalt met 4 g. zijn ze ontoereikend, maar waarschijnlijk 
gu ldens" Arie is in Meppel ook linnenwever. zijn er meer gegevens te vinden. Als u als 
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lezer over aanvullende gegevens/ bruikbare 
tips beschikt, dus heel graag uw informatie 
naar de redactie. Wij kunnen dan de heer 
Duiker inlichten of u met hem in contact 
brengen. 

In de zuidelijk gelegen gewesten was , an
ders dan in de meer noordelijk gelegen, het 
gebruik van familienamen zeer algemeen. 
Famil ienamen stonden echter niet vast. Zo 
was de familienaam van mijn moeder meer 
dan 150 jaar uit het gezicht om toch weer 
plotseling in de openbare stukken op te dui-
ken. 
Een dergelijk verschijnsel deed zich vaker 
voor. Ook nam men het niet zo nauw met de 
schrijfwijze. Er bestonden wat dat betreff 
geen vastgestelde regels. Degene , die op de 
een of andere manier stukken op moest ma-
ken zoals de pastoor, de dominée, de notaris 
en degene die grafrechten administreerde of 
de gi ldeboeken bijhield schreef de namen 
zoals hij ze hoorde. 
In bepaalde streken bestond lange tijd een 
vaste regel wat vernoemingen betreff: de 
eerste zoon werd vernoemd naar de vader 
van de vader enz. Stierf een kind dan kreeg 
een tweede de betreffende naam en zo kun
nen er bijv. drie Hendrikken in een gezin 
zijn. Waar al vroeg familienamen werden 
gebruikt zijn die waardevol , vooral in grote-
re gemeenschappen als Steden, waar bepaal
de patroniemen veelvuldig voor kunnen kö
rnen. Maa r zelfs in kleine gemeenschappen 
kunnen patroniemen verwarr ing veroorza-
ken. Een van de voorvaders van mijn vrouw, 
afkomstig uit een klein dorp had een aparte 
naam. Toen ik die persoon vond dacht ik dat 
ik de goede voorvader had, maar achteraf 
bleken er in dat dorpje twee personen onge-
veer gelijktijdig geleefd te hebben en in eer
ste instantie had ik de verkeerde te pakken. 

Eerst in de Franse tijd, bij een Decreet uit 
1811 werd iedereen in Neder land verplicht 
binnen een jaar een geslachtsnaam aan te 
nemen, maar men gaf daar lang niet altijd 
direct gevolg aan. Of men dacht dat het 
slechts van tijdelijke duur zou zijn en nam 
' l euke ' namen aan. Daarna volgden nog en-
kele verlengingen. In 1825 volgde er in dit 
opzicht een Koninklijk Besluit, waarin met 
strafvervolging werd gedreigd. Van die tijd 
af zouden er geen problemen moeten zijn, 
maar vooral in de eerste helft van de negen
t iende eeuw werden er nog vele fouten ge-
maakt. Ook toen werd nog geregeld ge-
schreven wat men hoorde of meende te we-
ten. Ik heb al meerdere keren gewag ge-
maakt van een van mijn voormoeders die 
door elkaar in de akten de achternaam 'van 
der Schuur ' en ' M a r s ' kreeg toebedeeld. 
In vele genealogieën ziet men dan ook voor 
de familienamen diverse schrijfwijzen. Ook 
kwamen en komen bepaalde achternamen 
voor bij niet verwante families. Voor de 
hand liggende voorbeelden zijn Bakker, Jan-
sen, Post, Visser en de Vries. Maar er be-
staan/bestonden ook meerdere families 
Lups, zowel in Neder land als elders, die op 
zich niet groot zijn maar ook niet verwant . 
Naamsgeli jkheid zonder meer is dus geen 
bewijs van verwantschap. 
Bij minder vaak voorkomende namen kan 
het wel zin hebben zoveel mogeli jk naam-
dragers te lokaliseren en na te gaan of zij 
over familiegegevens beschikken. 

De naam duiker, duyker, duker komt niet 
veel voor als achternaam. In théorie is het 
een beroepsnaam 1 ) . Het professionele dui-
ken moest echter nog tot ontwikkel ing ko
men. Wel zou tijdens het bewind van Prins 
Mauri ts gedoken zijn met duikklokken om 
de lading van gezonken schepen te bergen, 
maar eerst later in de geschiedenis komt het 
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professionele duiken op gang. En hoe die 
bezigheid te koppelen aan het beroep lin
nenwever? Mogeli jk is natuurlijk dat deze 
laatste beroepsuitoefening tot stand kwam 
onder invloed van het Ambachtskinderhuis 
en geen enkel verband had met de beroepen 
van vader en grootvader. Geintrigeerd hier-
door ben ik gaan zoeken naar het mogelijke 
ontstaan van de familienaam. Zo kwam ik 
bij de 'Genealogische verkenningen van 
Heemskerk Düker ' o.a. tegen Arnoldus 
Dücker , geboren 10-8-1714 te Wesel in het 
Rheinland en overleden in 1775, vierde kind 
van Cornel is Dücker en Regina Schenk. 

De naam Arnoldus komt ook voor in de fa-
milie van de heer Duiker en de verbastering 
van Diicker tot Duker , Duyker , Duiker lijkt 
me waarschijnlijker dan de afleiding van de 
beroepennaam duiker. 
Ik ben mij bewust , dat dit slechts enkele gre-
pen zijn die geen bewijs leveren. Moge het 
een eerste aanzet zijn. De heer Duiker heeft 
derhalve nog heel wat speurwerk voor de 
boeg. Ik wens hem daarbij alle succes. 

N o o t : 
1. Zie Johan Winkler , de Neder landsche Ge-
slachtsnamen, pag. 352 

Een trieste huwelijksdag 
Ria Oude Vriel ink-van Zuidam 

Op 12 januar i 1831 t rouwden in Amsterdam: 
Jan Albert Hutten, gedoopt 28 Oktober 1800 
in Haarle (Hellendoorn-Overijssel) en Sop
hia Wilhelmina Maria Edelmeijer, gedoopt 3 
mei 1802 in Amsterdam. 
Het was geen vrolijke dag. Ondanks alle in-
spanningen van de kant van de bruid hebben 
haar ouders n immer toestemming verleend. 

Als j o n g e man is Jan Albert naar Amsterdam 
getrokken, het grote avontuur tegemoet. Hij 
was opgegroeid op een boerderij aan de 
Regge, in het dorp Hellendoorn. In Amster
dam was hij werkzaam als koetsier en leerde 
hij Sophia kennen, de dochter van een ge-
goede familie. Die twee werden zo verliefd 
dat ze wilden t rouwen. Dat was zeer tegen 
de zin van de ouders van Sophia, die tot het 
laatste toe hun toestemming hebben gewei-
gerd. Het huwelijk van Sophia met een koet
sier van boerenafkomst was in hun ogen een 
mesal l iance. 

Sophia is naar notaris Tideman in Amster
dam gestapt, die een akte van eerbied heeft 
opgesteld, zodat ze toch kon t rouwen. Maar 
eerst is Jan Albert met Sophia naar haar ou
ders gegaan in een poging om ze van ge
dachten te doen veranderen. Doch vergeefs. 
Hoe het gesprek is verlopen staat in de akte 
hieronder. 

"Op den negenden December des jaars 
Achttien honderd dertig, ten tien Ure des 
voormiddags verscheen voor mij Bruno Ti
deman, Openbaar Notaris te Amsterdam re-
sideerende, in het bijzijn der na te noemen 
getuigen: 
Mejufvrouw Sophia Wilhelmina Maria Edel
meijer, buiten beroep, wonende thans op de 
Nieuwerzijds achterburgwal bij de Toren-
Steeg Nommer 305, zijnde ongehuwd en de 
ouderdom van ruim acht en twintig jaren 
bereikt hebbende, gelijk aan mij Notaris Ti
deman is gebleken. 
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Dewelke heeft verklaard dat, hoezeer zij 
reeds eenigen tijd alle pogingen heeft aan-
gewend om de toestemming harer Ouders de 
Heer Frederik Edelmeijer en Mejufvrouw 
Catharina Margareta van Maasland Echte-
lieden te verkrijgen, ten einde een wettig hu-
welijk aantegaan met de Heer Jan Albert 
Hutten meerderjarige zoon van de Heer 
Gerrit Hutten en Mejufvrouw Theodora 
Woolderink, van beroep koetsier en woon-
achtig alhier op de Prinsegracht tusschen 
de Westermarkt en Leliengracht, echter de 
genoemde ouders van haar komparante tot 
op heden steeds geweigerd hebben die door 
haar gewenschte toestemming te verleenen. 

Dien ten gevolge heeft Mejufvrouw kompa
rante ons Notaris verzocht haar wel te wil
len vergezellen naar en ten huize van ge
dachte hären ouders, ten einde daardoor te 
constateeren het eerbiedig verzoek van kom
parante aan hare gezegde ouders om het 
bedoelde consent te willen geven en heeft de 

jufvrouw komparante na voorlezing met mij 
Notaris en de getuigen alhier geteekend. 

Tengevolge van hetwelk heb ik Notaris met 
de jufvrouw komparante en de getuigen mij 
dadelijk vervoegd ten huize van bovenge-
melde Heer Fredrik Edelmeijer en Huis-
vrouw op den Singel bij de blaauwburgwal 
Nommer 314 alhier en daar zijnde en spre-
kende met dezefve Heer en Mejufvrouw 
Edelmeijer, is hun door mij Notaris voorge-
lezen het bovenstaande verzoek. Waarna de 
jufvrouw komparante in het bijzijn van mij 
Notaris en de getuigen hare gezegde ouders 
eerbiediglijk heeft verzocht hunne toestem
ming wel te willen geven tot het door haar 
voorgenomen huwelijk met de Heer Jan Al
bert Hutten voornoemd. 

Waarop door de Heer en jufvrouw Edelme

ijer is geantwoord geworden dat zij blijven 
persisteeren in hunne weigering van Con
sent in het gezegde huwelijk op grond dat zij 
hetzelve ongeschikt achtten om het geluk 
hunner Dochter te bevorderen. Uit hoofde 
van het verschil van Stand in de Maatschap-
pij van beide partijen en uit vreeze dat het 
den genoemde aanstaande echtgenoot aan 
middelen zouden ontbreken om hunne Doch
ter op eene fatsoenlijke wijze te kunnen on-
derhouden. 

En heeft de jufvrouw komparante Sophia 
Wilhelmina Maria Edelmeijer wijders aan 
hare Ouders te kennen gegeven, dat zij zon-
der de achting welke zij hun verschuldigd is 
uit het oog te verliezen, echter zich nu ge-
noodzaakt zal zien die middelen te bezigen 
welke haar de wet ter bereiding van haar 
oogmerk vrij laat en heeft zij van dit haar 
verzoek aanvrage en antwoord verzocht. 
(etc.). 
Daarna is ten huize van de ouders procès 
verbaal opgemaakt , ondertekend door Sop
hia, de notaris en de getuigen, waarbi j : 

verklärende de heer en jufvrouw Edelmeijer 
dit niet te kunnen teekenen door gemoeds-
aan-doeningen. 

Genealogische gegevens: 
Fredericus (Fredrik) Edelmeijer en 
Catharina Margari the van Maas(e land) 
kregen zeven kinderen: 

1. Anna Christina Maria, gedoopt 24 mei 
1786, r.k. kerk ' t Boompje Amsterdam, 
door pastor Bar tholomeus Alberts , ge
tuigen Christiaan Edelmeijer en Anna 
Christ ina van Wolfswinkel . 

2. Joannes Josephus, gedoopt 8 januar i 
1788, r.k. kerk ' t Boompje Amsterdam, 
door pastor Bar tholomeus Alberts , ge-
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tuigen Joannes van Maaseland en Anna 
Frederiks. 

3 . Sophia Josepha, gedoopt 19 maart 1789, 
r.k. kerk ' t Boompje Amsterdam, getui
gen de eerwaarde heer Adrianus van 
Maase land en Anna Wuijsman. 

4. Joannes Adrianus , gedoopt 7 april 1793 
r.k. kerk ' t Boompje Amsterdam, door 
pastor Bar tholomeus Alberts , getuigen 
de eerwaarde heer Adrianus van Maas
eland en Joanna Fredericks. Overle-
den 11.10.1851, 58 jaar , begraven Die 
men, grafnr. 0443 

5. Fredericus, gedoopt 15 februari 1795, 
r.k. Maagdenhuis , Amsterdam, door pas
tor Jacobus Cramer. Getuigen: Joannes 
Petrus Josephus van Maaseland en Anna 
Mar ia Catharina van Maasland. Overle-
den 14.01.1844, 49 jaar , begraven Die 
men, grafnr. 0443 

6. Franciscus Maria, gedoopt 25 maart 
1799, r.k. Maagdenhuis , Amsterdam, 
door pastor Joacobus Cramer. Getuigen: 
Joannes Petrus Joseph van Maasland en 
Anna Catharina van Maasland. 

7. Sophia Wilhelmina Maria, gedoopt 3 mei 
1802 r.k. Maagdenhuis , Amsterdam, 
door pastor Jacobus Cramer, getuigen 
Wi lm Offerman en Anna Christina Maria 
Dalmeijer. 
Overleden 14.03.1882 Zwollerkerspel, 
7 9 j a a r oud. 

Jan Albert Hutten en Sophia Wi lhe lmina 
Mar ia Edelmeijer zijn samen naar Zwoller

kerspel getrokken, waar zij zich vest igden in 
Huize Selhorst. 
Zij kregen zes kinderen: 

1. C a t h a r i n a M a r g a r e t h a , g e b o r e n 
23.05.1832, overleden 16.08.1862 Zwol
lerkerspel, Huize Selhorst, ge t rouwd op 
15.09.1852 met Albertus Godefridus 
Tombergh. 

2. Maria Josepha, geboren 25.03.1834, 
overleden 03.04.1834 Zwollerkerspel . 

3. Sophia Maria, geboren 11.05.1835, over 
leden 10.02.1888 Zwol le , getrouwd op 
23.05.1859 met Antonius van Vilste-
ren. 

4. Frederikus. geboren 07.07.1837, overle
den 18.02.1913 Zwol le , getrouwd op 
04.02.1860 Zwollerkerspel met Kathari 
na Rankenberg. 

5. Maria Josepha, geboren 06.11.1839, 
overleden 19.11.1904. 

6. Johannes Adrianus Albertus, geboren 
29.08.1843, overleden 18.10.1843 Zwol
lerkerspel. 

Het is niet bekend of Sophia ooit nog con
tact heeft gehad met haar ouders in Amster
dam. 
Nu, bij het uitpluizen van de geschiedenis 
van de familie Hutten valt het me op, dat zij 
haar oudste dochter heeft vernoemd naar 
haar moeder en haar eerste zoon naar haar 
vader. De naam Frederikus is tot op heden 
van generatie op generatie overgegaan. 

Wijziging abonnementsprijs 

W i j h e b b e n e n k e l e j a r e n d e pr i j s s tab ie l g e h o u d e n o n d a n k s d i v e r s e p r i j s v e r -
h o g i n g e n . P e r 1 j a n u a r i g a a n d e p o s t t a r i e v e n o m h o o g . W e w i l l e n d e v e r h o g i n g 
to t € 1 b e p e r k e n , z o d a t een a b o n n e m e n t b i n n e n N e d e r l a n d m. i .v . k o m e n d j a a r € 
1 3 , 5 0 g a a t b e d r a g e n . Z i e v o o r h e t b u i t e n l a n d p a g . 1 7 4 
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Het eerste Nederlandse koninkrijk 
JW. Koten 

Veel mensen zullen het niet beseffen maar 
dit j aa r vieren we het tweede eeuwfeest van 
ons eerste Neder landse koninkrijk. Met de 
benoeming van Koning Lodewijk in 1806 
door zijn broer keizer Napoleon werden we 
tijdens de Franse bezett ingsperiode (1795-
1813) gedurende vier jaar een koninkrijk. Je 
kunt de duur daarvan dus ongeveer vergelij-
ke met een kabinetsperiode. 

Lodewijk werd hier sceptisch ontvangen. 
Hij leed zoals bekend aan syfilis, een chro
nische venerische aandoening die men eni-
germate kan vergelijken met tuberculose. 
Meer dan 10% van de bevo Iking leed aan 
deze ziekte. Hoewel het verloop tamelijk 
goedaardig is kunnen wel bijzondere handi
caps optreden die heel hinderlijk zijn. Als 
gevolg van de syfilis had hij een zenuwont-
steking waardoor hij lam Hep en ook het ge-
bruik van zijn hand/arm/functie enigermate 
moest missen. He t gebruik van de pen was 
door de ver lamming van zijn rechter arm 
moeilijk. O m toch te kunnen schrijven bond 
hij de pen aan zijn vinger. Hij deed geweldig 
zijn best om Neder lands te leren, maar zijn 
uitspraak van het Neder lands liet te wensen 
over. Zo sprak hij het woord koning op zijn 
Frans uit, vandaar dat men hem in de volks-
mond wel spottend het Hol landse Konijn 
noemde 1 . Vanwege zijn zenuwaandoening 
noemde men hem ook wel spottend de lam
me. 

In de eerste helft van de 19de eeuw is bij de 
geschiedschrijving vooral nadruk gelegd op 
de vele fouten die Lodewijk heeft gemaakt 
en is op tal van zijn eigenaardige onhebbe-
lijkheden gewezen. Daarbij werden zijn hu-

welijksproblemen met zijn vrouw Hor tense 2 

zijn grilligheid en ook zijn spilzucht vooral 
kritisch uitgelicht. Bekijkt men wat hij in 
vier j aa r tijd (de lengte van een kabinetsperi
ode) voor elkaar heeft gebracht dan moet de 
objectieve beschouwer toch toegeven dat 
ondanks zijn beperkingen hij veel van de 
grond heeft gekregen. Vooral op het gebied 
van kunst en cultuur. Zo is hij oprichter van 
de Koninklijke Académie van Wetenschap-
pen, de oprichter van de Koninklijke Biblio-
theek, de grondlegger van de eerste verza-
meling van kunst die de basis van ons Rijks-
museum zouden gaan vormen, de Koninkli j 
ke Schouwburg enz Verder is hij betrokken 
geweest bij het oprichten van het kadaster 
en de koninklijke munt. Met geringe veran-
deringen werd ook een burgerlijk wetboek 
(1809), het wetboek van koophandel (1809) 
en het wetboek van strafrecht ingevoerd. 
Daarbij werd het land voor de rechtspraak 
verdeeld in Kantons en Arrondissementen. 
Voorts heeft hij veel gedaan voor verbete-
ring van het wegennetwerk en de bedijking. 
Voor de architectuur heeft Lodewijk ook 
veel betekend, door de instelling van de 
functie van Rijksbouwmeester. Voor een 
deel zijn de bekende rijkswaterstaat kerken 
onder diens leiding ontworpen. 

Lodewijk heeft zich ingezet voor het Neder
landse onderwijs door de schoolwet van 
1806 sterk te steunen. Zijn belangstell ing 
voor de ramp op het Rapenburg in Leiden 
(ontploffing van een munit ieschip) en de 
overstroming in de Betuwe werden door de 
bevolking zeer gewaardeerd. Toen hij ver-
trekken moest, had hij geleidelijk aan een 
zekere reputatie in Neder land opgebouwd, 
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waardoor hij zich toch bemind had gemaakt. 
Hij trok zich terug en Voerde de titel Graaf 
van St. Lieu, hij woonde , gescheiden van 
Hortense achtereenvolgens in Oostenrijk en 
I t a l i c Toen hij stierf schonk hij een deel van 
zijn vermögen aan de armen van Amster
dam. Zijn zoon zou veel van zich laten hö
ren. Dit was de bekende Napoleon III die 
veel heeft gedaan voor het tot stand komen 
van de sociale verzekeringen. Hij was de 
tweede keizer in Frankrijk van 1852-1870. 
Het aardige is dat er bij veel families nog 
wel verhalen over deze koning circuleren, 
die mogeli jk de moeite waard zijn om geno-
teerd te worden. Hier hebben genealogen 
beslist mogeli jkheden. 
Zo las ik in het Neder lands Dagblad (J. Slot-
man Hardenberg) een aardig verhaal dat de 
waarder ing van de gewone man voor Lode
wijk speels weergeeft. Ik neem hier enkele 
punten uit over. 

In mijn familie gaat het verhaal dat Lo
dewijk zich aan de Hendrik Het overzet-
ten door mijn betovergrootvader Kwant , 
die daar veerman/taveerne-houder was . 
Mijn betovergrootmoeder moest toen wa
ter schenken, maar de koning dronk er 
niet van alvorens zij eerst een slokje daar-
van gedronken had. De koning logeerde 
bij aanzienlijke mensen uit de Streek zo
als de familie Blijdensteijn. In het Rijks-
m u s e u m w o r d t de po bewaard die hij t i j 
dens de nachtelijke uren gebruikt had. 
Toen hij in Hardenberg bij een bekende 
familie logeerde gaf hij de dienstbode een 
flinke fooi zodat men zich in het dorp af-
vroeg w a t dat te betekenen had. 

Koning Lodewijk heeft veel gedaan voor de 
vredestichting tussen de verschillende reli-
gies. In Twente waren nogal wat katholieke 
kerken overgegaan tijdens de reformatie 

naar de Protestanten. Voor een deel werd dit 
door de koning teruggedraaid, omdat de ka-
tholieken in de open lucht hun diensten 
moesten doen. Als compensat ie bouwde Lo
dewijk de bekende waterstaatskerken in Em
pire stijl te Denekamp, Ootmarsum en Tub-
bergen. Een fraaie waterstaatskerk kan men 
ook in Utrecht vinden, zoals in tal van ande
re plaatsen. 

De koning ondervond gedurende zijn be-
stuur gaandeweg meer waarder ing. Toen 
Napoleon na het vertrek van zijn broer in 
hoogst eigen persoon Zwol le bezocht , wer
den de mensen opgeroepen längs de keizer-
lijke weg te gaan staan en vive l 'empereur te 
roepen. Maar wat riepen de Zwollenaren: 
Vive de lamme zijn breur. (de lamme was 
Lodewijk, de broer van Napoleon) . Een van 
de mensen merkte op dat Napoleon sjofel 
gekleed was , waar de andere op antwoord-
de. Als j e koeien (Nederlanders) gaat mel
ken dan trek j e toch ook niet j e beste kleren 
aan. 

Nada t Neder land een Oranje monarchie was 
geworden heeft Lodewijk nog diverse malen 
Neder land bezocht. Hij werd dan altijd met 
veel respect ontvangen. Vooral de mensen in 
Leiden waren hem zeer erkentelijk. Wellicht 
zijn er lezers van ons blad die nog uit de familie-
verhalen iets over Lodewijk Napoleon weten. 
We zullen zulke familieverhalen hier graag 
plaatsen. Het is een verlaat eerbewijs aan een 
man, die toch in zijn hart een goede kerel was en 
het ook wel goed met Nederland bedoelde. Maar 
als je broer van de bazige Napoleon bent, is het 
wel moeilijk manoeuvreren. 

Noten: 
1 .Het woord koning uitgesproken met een Frans 
accent legt nadruk op een verlengde 'ing' klank, 
zoiets als in het woord 'jardin'. 
2. Het huwelijk was niet gewild door beiden, 
maar werd door Napoleon aan zijn jongste broer 
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opgedrongen. Het was een 'droevige' bruiloft'. 
Joséphine de Beauharnais was gehuwd met haar 
stiefvader Napoleon. Haar biologische vader was 
een beroemde Franse generaal, die geexecuteerd 
werdtijdens deze moeilijke jaren. Josephina was 
afkomstig uit Martinique, een Franse kolonie 
waar haar vader officier was en haar moeder een 

lokale schone. Hortence bedroog haar man 
openlijk. Toen zij koningin van Nederland was 
geworden wilde ze niet in Nederland wonen, 
maar amuseerde zich liever in Parijs, hetgeen 
heel wat commotie en roddels opleverde 

Beroepen van toen (quartiermeester - ratelaar) 
H.M. Lups 

Quart iermeester 
Wijkmeester, belast met het toezicht op de 
wijk (deel van een stad). 

Questor 
Oorspronkeli jk in het oude Rome de rech
ters van instructie voor halsmisdaden. Op 
gegeven ogenblik werden zij tevens belast 
met het beheer van de financiën. Toen hun 
rechterlijke bezigheden naar anderen over
gingen, bleven zij het financiële beheer 
doen. Het waren zo Romeinse ambtenaren, 
zowel burgerlijk als militair. De questoren 
in burgerdienst inden de belastingen en an
dere staatsinkomsten. De questor in militai
re dienst moest de oorlogsbuit verkopen, de 
soldij uitbetalen, voor de oorlogsbehoeften 
zorgen enz. Later werd de term ook ge-
bruikt voor penningmeester . In de Neder l . 
Herv. Kerk werd de penningmeester van 
een ring, classis of synode questor ge-
noemd. Men kende bijv. Classicale Questo
ren en een Questor-generaal . 
Ook de penningmeester van een studenten-
vereniging of -corps werd questor genoemd. 

Quaranta ine-beambten 
Waren werkzaam bij de quarantaine-dienst . 
Zij waren o.a. belast met het toezicht op de 
quarantaine-houders . Omkoping van qua

rantaine-beambten schijnt niet zeldzaam te 
zijn geweest. 

Quarantaine-dokter 
Deze was belast met de zorg en behandel ing 
van de zieken van in quarantaine l iggende 
schepen. Hij werd ook wel quarantaine-
geneesheer genoemd. 

Quarantaine- loods 
De loodsdienst op de quarantaineplaats. De 
quarantaine loods was tevens de opzichter 
van de quarantaineplaats. 

Questeerder 
Persoon, later vooral een geestelijke van de 
r.k. kerk die rondtrok met een reliquieën-
kas, om daarmee aan de gelovigen voor 
geld aflaat van zonden of genezing van 
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ziekte te brengen. 

Raambewaarder , raembewaarder 
Deze controleerde het aantal weefgetouwen 
in een plaats . 

R a a m w a c h t e r 
Wächter, bewaker op een raamveld. O p een 
dergelijk veld werden de ramen, die nodig 
waren voor de laken industrie, opgeslagen. 

R a a m z a g e r 
Een raamzaag is een grote zware zaag, 
waarvan het blad in een horizontaal of verti-
caal raam gespannen is. Hij werd gebruikt 
door twee mannen en diende om boomstam
men en balken tot planken te zagen. De on-
derstaande man was er het minst aan toe. Hij 
kreeg, vooral als de wind ongunstig was , het 
zaagsel in zijn gezicht. Zie ook kraanzager. 

Rachelaar , raggelaar 
Rachels/raggels , smallere stroken hout van 
geringe dikte, latten dus, werden gebruikt 
om plafonds te bet immeren om er daarna het 
riet voor de bepleistering aan te brengen. 

Racker , rakker 
Persoon, die voor de politie of justi t ie het 

"vuile werk" opknapt, hetzij als helper van 
de schout of baljuw (en dan ook wel dieflei-
der wordt genoemd) , hetzij als helper van de 
beul. De benaming zou zijn afgeleid van 
recker. Het waren oorspronkelijk beuls-
knechten, helpers van de beul bij het onder-
vragen van verdachten (Het W N T geeft 
hierover echter geen uitsluitsel, het Middel-
nederlandsch Handwoordenboek van J. Ver-
dam kent wel het woord racke = pijnbank, 
folterwerktuig). Zij voerden de pijnigingen 
uit zoals het rekken van de ledematen. Ken-
nelijk waren het geen gewaardeerde figuren. 
Ook nu nog wordt het woord gebruikt als 
scheldwoord. 

Raddraaier 
Werkzaam op de lijnbanen 
Hield het wiel in beweging waarmee men de 
touwen in elkaar draaide. W a s veelal kinder-
arbeid. 
De term werd ook in ongunst ige zin ge
bruikt: aanstichter van een beweging van 
verzet. 

Rad(e) (n)maker 
In het noorden en oosten van ons land ge-
bruikte term voor de wielmaker , degene die 
karrewielen vervaardigde. 

Raswercker 
Wever van een soort laken, dat ras genoemd 
werd, mogeli jk ontleend aan de Franse 
plaats Arras , waar dat weefsel zou zijn uit-
gevonden. 

Ratelaar, ratelwacht 
Nachtwacht met een ratel 
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Paleografie 
Afkondiging te A m s t e r d a m van huwelijk Adriaen Cornelisz en Mary Gerbrants 14 
okt. 1581 
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De familiegroep met de namen Welboren en 
Keysersdijck uit West-Barendrecht (1) 

K.J. Sl i jkerman 

Inleiding: 

In de hier te behandelen familiegroep kwamen rond 1700 de namen Welboren en Keysers
dijck in gebruik. Laats tgenoemde naam werd aangenomen door Gerrit Meeuwisz . (1679-
1758, zie gen. IVb) die deze ontleende aan zijn woningstede aan de Strijense Keysersdijck. 
De naam Welboren of Welborn echter moet al lang een sluimerend bestaan in deze familie 
hebben geleid, want zeker al rond het midden van de zeventiende eeuw gingen diverse 
kleinkinderen van de omstreeks 1517 geboren gezeten West-Barendrechtse boer Job Ae-
rtsz. en zijn vrouw Trijntge Cleysdr. 1 zich met de naam Welborn tooien. Ook bij nakome-
lingen van Job's broer, de rond 1520 geboren West-Barendrechtse boer Adriaen Aer tsz . 2 , 
werd de naam Welborn of Welgheboore rond het midden van de zevent iende eeuw aange-
troffen, terwijl andere nazaten van hem de naam Hordijck aannamen. Het is verleidelijk 
om te veronderstel len dat dit geslacht uit de stand der welgeboren zou kunnen zijn voortge-
komen. In de hier te behandelen familiegroep was Cornelis Hendricksz. 
T i m m e r m a n ' (1666-1716, zie gen. IVa) de eerste die met de naam Welboren vermeid is 
gevonden. Hij was een achterkleinzoon van Cornelis Joppen waarmee deze généalogie be-
wijsbaar aanvangt. Deze Cornelis Joppen was ongetwijfeld een vrij j o n g overleden zoon 
van de voornoemde Job Aertsz., uit wie een welvarend boerengeslacht op het eiland IJssel-
monde is gesproten met takken op Voorne-Putten, De Hoeksche Waard en in West-
Brabant . Terwijl de uit Job's zoon Aert Joppen 3 s tammende tak Welborn te Strijen tot grote 
r i jkdom en aanzien kwam en daar op een gegeven moment veruit de rijkste lokale familie 
was , leefde daar in hun nabijheid het zich later Keysersdijck noemende groepje in beschei
den omstandigheden. Voornoemde Cornelis Joppen is tot op heden niet vermeld gevonden 
in de bewaard gebleven brennen en zijn kinderen komen ook niet voor als mede-
participanten in erfgoed van hun grootouders Job Aertsz. en Trijntge Cleysdr. - die dan 
naast Cornelis nog tien volwassen kinderen hadden - al heeft men door de schaarste van de 
aan ons overgeleverde brennen daar geen goed zieht op. Mijns inziens moeten de weeskin-
deren van deze vrij j o n g overleden Cornelis Joppen dan ook voordien uitgekaveld zijn in 
de grootouderli jke boedel. Misschien was dit erfdeel wel opgegaan aan langdurig onder-
houd gedurende hun minderjarigheid. Toch geven optredende doopgetuigen aanwijzingen 
voor deze afstamming uit Job Aertsz. en zijn vrouw, zoals hierna nog ter sprake zal worden 
gebracht. Voornoemde Job Aertsz. zegelde met een wapen met een ui tkomend zwijn, door-
boord met een degen 4 (zie afbeelding). Het gebruik van dit of een ander wapen werd in de 
hier te behandelen groep Welboren / Keysersdijck door mij niet vastgesteld. 
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Zegel van Job Aertsz. (ca. 1517-ca. 1595) aan een charter 
van 27 augustus 1560 (G.A. Leiden, Huisarchief Warmond 
inv.nr. 732/756, foto: N. van der Horst, Leiden). 

Genea log ie : 

I. C O R N E L I S J O P P E N , geb. ca. 1565 (geschat), bewoonde wellicht een eigen boeren-
woning op pachtgrond in het Oudeland van West-Barendrecht , overl. voor 6 jul i 1619, 
waarschijnlijk zoon van Job Aertsz., boer in het Oudeland van West-Barendrecht , heem-
raad van West-Barendrecht en Carnisse, hoogheemraad van Barendrecht, en Trijntje 
Cleysdr. ' Hij huwde met N .N . (Neelt je ?). 

In de bewaard gebleven bronnen van West-Barendrecht en Carnisse en omgeving kon Cornelis Jop
pen niet worden getraceerd. 
Op 6 juli 1619 zijn de nog in leven zijnde kinderen en de weeskinderen van een overleden dochter 
van Jop Aertsz. in een transportakte genoemd, waarbij zij gezamenlijk ouderlijk erfgoed van de 
hand deden. Daarin is evenwel geen sprake van Cornelis Joppen of diens weeskinderen. Cornelis 
was mogelijk al vele jaren daarvoor gestorven en zijn vroeg wees geworden kinderen kunnen hun 
grootouderlijke erfportie in 1619 gedurende hun opvoeding inmiddels hebben opgesoupeerd, dan 
wel geen deelgenoot zijn geweest van het voornoemde perceel land. De vrouw van Cornelis Joppen 
kan Neeltje genaamd zijn geweest, want hun kinderen Lijsbeth en Adriaen gaven hun oudste doch
ter deze naam mee, terwijl zoon Cleys zijn tweede dochter zo noemde. 

Kinderen (volgorde wil lekeurig): 
1. L I JSBETH(KEN)) CORNELISDR. , j . d . van West-Barendrecht (1612), woonde laat-

stelijk aan de Reedijck te Heinenoord, overl. voor 29 mei 1652, begr. Heinenoord. Zij 
huwde Barendrecht 28 Oktober 1612 met Joost Cornelisz.,j.g. van Heinenoord (1612), 
woonde aan de Blaak voor Heinenoord (tot in 1628), aan de Reedijck aid. (1630) , 
overl. tussen 14 december 1630 en wellicht 6 november 1644. 

In de jaren 1615-1629 lieten zij acht kinderen te Heinenoord dopen. Bij de op 30 juni 1619 ge 
doopte zoon Cornelis was Grietgen Meeus getuige. Zij was de vrouw van Cleys Cornelis Jop-
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pen (gen. IIb). Op 20 September 1626 verhypothekeerde de aan de Blaak voor Heinenoord wonende 
Joost Corneliss. zijn huis aan 'sHeerendijck' aldaar met een schuld van 50 Car. gld. ten behoeve van 
Lendert en Willem Bastianss., welke op 20 mei 1632 was afgelost5. Bij akte van 16 januari 1628 
verklaarde de aan de Blaak wonende Joost 29 Car. gld. schuldig te zijn aan Willem Aerien Ingenss. 
vanwege de koop van een 'bruyn root melck vaers beest'. Deze schuld werd op een niet nader ver
meid tijdstip ingelost6. Op 26 maart dat jaar was hij 31 Car. gld. schuldig aan Joris Gleynen van der 
Lindt vanwege de koop van een 'swart tweejarigh vaers beest'. De schuld was eveneens op een niet 
nader genoemde datum afgelost7. Op 30 april en 10 december 1628 belastte Joost zijn 'huys, berch, 
schuier' met de beterschap van boomgaard, alles gelegen aan 'sHeerendijck' aan de Blaak voor het 
huis van Joris Janss. van de Lae, met leningen van 94 Car. gld. en 52 Car. gld. 2 st. 8 p. 8 . Uit de om-
schrijving van zijn woning lijkt dat een hofstede te zijn geweest. Op 24 december 1628 werd in de 
kerk te Heinenoord het eerste gebod afgekondigd van de verkoop door Joost Corneliss. van zijn huis 
met 'berch' aan 'sHeerendijck' aan de Blaak voor Heinenoord aan Adryaen Dirckss. Cruythoff en 
Thonis Pleunen. De schout en gerechten taxeerden dit goed op 250 gld. 9. De transportakte hiervan 
heb ik niet teruggevonden. Joost Corneliss. (er stond eerst geschreven: Cleys Cornelis Joppen, wo
nende onder de jurisdictie van 'Strien'), wonende onder de jurisdictie van Heinenoord, verklaarde bij 
akte van 23 juni 1630 82 Car. gld. schuldig te zijn aan Lendert en Willem Bastiaenss., residerende 
aan de Blaak voor Heinenoord. Voor deze lening Steide Cleys Cornelis Jopss., residerende onder de 
jurisdictie van Strijen, zieh als zijn borg. Op 6 november 1644 had Cleys op deze schuld 40 gld. met 
alle verlopen interesten tot die datum betaald en op 29 mei 1652 was deze geheel afgelost 1 0. Het 
laatste levensteken van Joost dateert van 14 december 1630 toen hij, als wonende aan de 'Reedijcke1 

van Heinenoord, 90 gld. 18 st. schuldig verklaarde te zijn aan Zijchgen, weeskind van Joost Pou-
wels. De volgende dag hadden Jan Pieterss. Huys te Strijen en Baerent Heynricxss. te Heinenoord 
zieh hiervoor als zijn borgen gesteld 1 1. In 1652 werd te Heinenoord de betaling verricht voor het 
'kerckcleet' van de weduwe van Joost Cornelisz. 1 2. Op 29 mei 1652 werden te Heinenoord door de 
kinderen en erfgenamen van Lijsbeth Cornelis, weduwe van Joost Corneliss., publiekelijk verkocht 
het door haar nagelaten huis aan de Reedijck alsmede inboedel en vrouwenkleding, welke ca. 75 
gld. opbrachten, terwijl het huis voor 240 gld. van de hand ging 1 3 . Op 1 juli dat jaar deden Job Velt-
houve, secretaris van Heinenoord en getrouwd met Pleuntgen Joosten, Jan Jacobss. Troost, ge
trouwd met Anneken Joosten, en Neeltgen Joosten, geassisteerd met haar zwager Troost als gekoren 
voogd, transport van het huis aan Jasper Bastiaenss. Maescant 1 4. Dezelfde dag werd hiervoor een 
schuldbrief van 240 gld. opgemaakt 1 5. Van de acht kinderen van dit echtpaar hadden er dus slechts 
drie de volwassen leeftijd bereikt. 

2. A D R I A E N C O R N E L I S JOPPEN, volgt Ha. 
3 . C L E Y S CORNELIS JOPPEN, volgt l ib . 

Te Charlois vond ik nog vermeld een Neeltge Cornelis Joppen die eerder was getrouwd met Corne
lis Gerritsz. van der Tolen, waaruit de Charloisse familie Van Tertolen is gesproten. Op 18 april 
1660 ondertrouwde zij te Charlois (op 2 mei aldaar vertoog gegeven om te Rotterdam te trouwen) 
met Pieter Willemsz. Wever, weduwnaar van Trijntje Aerjens en woonachtig te Rhoon. Neeltge 
Cornelis Joppen, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Gerrits van der Tolen, inwoonster van 
Charlois, verklaarde bij akte van 26 mei 1657 aan haar (niet bij name genoemde) vier kinderen 120 
Car. gld. schuldig te zijn, welk bedrag de kinderen hadden geerfd van hun oom Leendert Janss. 
Ruyter. Zij zette hiervoor haar huis met erf, boomgaard enz. op 'de Santplack' onder Charlois op 
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hypotheek . Bij akte van 31 december 1668 transporteerde Pieter Willems Wever, als getrouwd 
hebbende Neeltgen Cornells, aan (haar zoon) Cornells Cornells van der Tolen voor 220 Car. gld. 
een huisje met erf in 'den Zuythouck' te Charlois 1 7. Ik heb niet kunnen vaststellen of deze Neeltje 
thuis hoort onder de kinderschaar van de hiervoor genoemde Cornells Joppen uit West-Barendrecht. 
Zij lijkt mij niet eerder dan ca. 1615 te zijn geboren, terwijl zij wellicht pas in 1687 stierf. Zie voor 
hen verder: Ons Voorgeslacht 1990 1 8 . 

IIa. A D R I A E N (ARIEN) C O R N E L I S J O P P E N alias T I M M E R M A N alias B O O D E , 
geb. ca. 1590 (geschat) , j .g. van West-Barendrecht (1616), t immerman te Barendrecht 
(1625, 1654), bode van Barendrecht (zeker de periode 1640-1664), overl. na 16 november 
1664. Hij huwde l e Barendrecht ( l e gebod 6 november) 27 november 1616 met Lijntgen 
Hendricksdr . Outraet de oude, j . d . van West-Barendrecht (1616), overl. tussen 29 Okto
ber 1629 en 1659, dochter van Heyndrick Adriaensz. Outraet, schout van West-
Barendrecht en Carnisse, heemraad van Barendrecht , en Neel tghen Bast iaensdr . 1 9 . Hij 
huwde 2e voor 1659 met Jannet ie Leendertsdr. 

Aryen Corneliss. Timmerman leende per 1 augustus 1619 150 gld. van de Armen van Barendrecht. 
In daarop volgende jaren is hij hiervoor in de diakonierekeningen geboekt als Aryen, Arien of 
Adriaen Cornells Joppen met sedert 1640/1641 de toevoeging 'boode'. Blijkens laatstgenoemde re-
kening had hij de lening van 100 gld. overgenomen die zijn broer Cleys in ieder geval al volgens de 
rekening van 1621/1622 van de Diakoniearmen had opgenomen. Blijkens de rekening over 
1661/1662 had Ary deze leningen afgelost 2 0. Bij akte van 21 mei 1625 transporteerden Fop Dircxs. 
en Arien Coornelis Joppen, 'timmerluyden' in Barendrecht en 'geswaghers', aan de vijf nagelaten 
kinderen van zaliger Antonis Ghemenss. en Neeltgen Joppendr. (die een tante van Arien moet zijn 
geweest) een van hun 'swaghervader' geerfde aanwas of uitergors buiten de nieuwe dijk van West-
Barendrecht 2 1. In latere jaren komt Arien Cornelis Joppen nog diverse malen voor in transportakten 
vanwege uit de familie van zijn vrouw geerfde aanwassen 2 2. In een akte van 29 Oktober 1629 deed 
hij als man en voogd van ouwe Lijntgen Heyndricxdr. met haar familieleden overdracht van land in 
het Oudeland van West-Barendrecht 2 3. Adriaen is niet genoemd in de in 1626 en 1638 opgestelde 
verpondingskohieren over Oost- en West-Barendrecht en Carnisse; dit ondanks zijn geerfde aandeel 
in de Outraet-landerijen. Bij akte van 22 Oktober 1629 Steide Arien Coornelis Joppen zieh als borg 
voor Jacob Coornelis Bollaert, metselaar wonende te Oost-Barendrecht 2 4. In het verpondingskohier 
van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse over 1632 is 'Aerien Coorn(elis) Joppen' onder het 
hoofd 'huysen aen dijck' geboekt voor 6 stuivers 2 5, waarmee hij tot de aangeslagenen met een be
scheiden woning behoorde. Uit naam van de kinderen van zaliger Margreta van Matenes, vrouwe 
van Duckenborch, kreeg Arien Coornelis Joppen op 26 Oktober 1635 1 hont in hetNieuw Bedijkte 
Land van West-Barendrecht getransporteerd 2 6. Zeker vanaf 1640 vervulde Cornelis de funktie van 
bode van Barendrecht; een (neven)baantje dat hij dank zij zijn connectie met de vooraanstaande 
schoutenfamilie Outraet zal hebben kunnen bemächtigen! Cornelis Corneliss. Bravenboer verklaar-
de op 2 december 1654 43 gld. schuldig te zijn aan 'Adriaen Corneliss. boode timmerman' tot Ba
rendrecht en dat vanwege verdiend arbeidsloon en gedane leverantie 2 7. Op een waarschijnlijk in 
1659 aangelegd Barendrechts lidmatenregister zijn Ary Cornelisz. en Jannetie Leenderts, uxor, en 
Henrik Ariensz., filius, genoemd onder het hoofd 'de Cingel van 't oosten na 't westen ' 2 8 . Adriaen 
Corneliss. 'onssen booden van Barendrecht', droeg bij akte van 16 november 1664 aan zijn zoon 
Heyndrick Adriaenss. zijn huis 'aen sHeeren dijck aende Singel' in West-Barendrecht over. Noorde-
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lijk werd dit goed door de 'sHeerendijck genaempt den Singel' belend. Tevens transporteerde hij nog 
1 morgen 50 roeden weiland in het Buitenland van Barendrecht, noordelijk belend door 'den ouwen 
Barendrechtse Dijck' 2 9 . Dezelfde dag passeerde zoon Heyndrick ten behoeve van zijn vader een 
schuldbrief van 1300 Car. gld., welke hij zou aflossen nadat zijn vader overleden zou zijn. Hierbij is 
gerefereerd aan een op 23 Oktober 1664 voor notaris Dirck Meesters te Rotterdam opgesteld con
tract 3 0. Op 15 april 1685 werd een Jannetie Leenderts lidmaatte Barendrecht 3 1. Zij was mogelijk 
identiek met de (kennelijk dan veel jongere) tweede vrouw van Adriaen, welke toen al wel zijn we-
duwe moet zijn geweest. Zij vertrok in april 1691 met attestatie van Barendrecht naar Charlois 3 1. 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. N E E L T G E ADRIAENSDR. , ged. Barendrecht 28 januar i 1618 (geen get.) , overl . na 

22 September 1669. Zij zal identiek zijn geweest met de doopgetuige van een kind van 
haar broer Hendrick te Barendrecht op 22 September 1669 (zie bij gen. IIIa-2). 

2. C O R N E L I S A D R I A E N S Z . , ged. Barendrecht 21 april 1619 (get. Machtel tge) , van 
hem verder niets bekend. 

3 . H E N D R I C K ADRIAENSZ. , volgt Il ia. 
4. M A R f T G E ADRIAENSDR. , ged. Barendrecht 5 april 1624 (geen get.), van haar ver

der niets bekend. 

Il ia. H E N D R I C K A D R I A E N S Z . T I M M E R M A N , ged. Barendrecht 16 januar i 1621 
(get. Lijntge Fleuren), j . m . van en wonende Barendrecht (1664) , woonde te West -
Barendrecht (1664), diaken (1676-1678) 3 2 , ouderling (1681-1683) 3 1 van Barendrecht , 
heemraad / schepen van West-Barendrecht en Carnisse (1683-1684) , overl. well icht 
1684/1688. Hij huwde Barendrecht (ondertr. 25 Oktober) 1664 met J a e p i e C o r n e l i s d r . , j . d . 
van Barendrecht , wonende opt Sluis (1664). 

Henrik Ariensz. komt met zijn vader en stiefmoeder voor op een waarschijnlijk in 1659 aangelegde 
Barendrechtse lidmatenlijst onder het hoofd 'de Cingel van't oosten na ' t westen ' 2 8 . Zijn toekomsti-
ge echtgenote komt in hetzelfde register voor als Jaepie Cornelis onder het hoofd 'de oude sluijs van 
achteren af, van' t westen na ' t oosten'. Zij is genoemd als 'cognata' (= verwante) van de lidmaten, de 
weduwnaar Willem Jacobsz. (noemde zieh ook wel: opt Sluys) en zijn dochter Neeltie Willems. 3 j . 
Ik kan haar voorlopig niet in een familieverband plaatsen. Zij lijkt mij niet identiek met de in 1617 
te Barendrecht gedoopte dochter van Cornelis Pietersz. Bravenboer en Adriaentgen Heyndricxdr/ 4 , 
aangezien zij in 1669 nog moeder werd. In 1675 stond Henrick Arentsz. Timmerman op nominatie 
voor diaken te Barendrecht en in 1680 voor het ambt van ouderling. Beide keren werd hij echter niet 
verkozen 3 2 . Op 23 februari 1688 is zijn zoon Cornelis genoemd als belender van Hendrick's perceel 
land in het Buitenland van West-Barendrecht 3 5, terwijl Cornelis in een akte van 2 november 1689 
genoemd is als eigenaar / bewoner van het huis aan de Singel te Barendrecht 3 6, zodat vader Hen
drick toen niet meer in leven zal zijn geweest. 

Kinderen: 
1. C O R N E L I S H E N D R I C K S Z . T I M M E R M A N , volgt IVa. 
2. LIJNTIE H E N D R I C K S D R . , ged. Barendrecht 22 September 1669 (get. Neel t ie 

Aryens) , van haar verder niets bekend. 
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IVa. C O R N E L I S H E N D R I C K S Z . T I M M E R M A N alias W E L B O R E N , ged. Baren-
drecht 18 September 1666, j . m . van West-Barendrecht / wonende onder Carnisse (1701), 
regerend-kerkmeester van Barendrecht ( 1706) 3 7 , overl. (3 gld. impost betaald West-
Barendrecht en Carnisse 16 januar i ) 1716. Hij huwde Barendrecht (ieder 6 gld. impost be
taald West-Barendrecht en Carnisse 19 november) 11 december 1701 met Mar ia 
(Marijgje) Wil lemsdr. Beelt, ged. Barendrecht 6 april 1676, j . d . van West-Barendrecht , 
wonende onder Carnisse (1701), overl. West-Barendrecht (3 gld. impost betaald aid. 28 
mei) 1750, dochter van Wil lem Cornelisz. en Cornelia Hendricksdr. Binnendijck. 

Cornelis Heyndricxss. Timmerman komt in tal van akten voor als eigenaar en/of bewoner van zijn 
ouderlijk huis aan de Singel op het dorp Barendrecht 3 8. Tevens is hij genoemd als belender van land 
in het Buitenland van Barendrecht 3 5. De 24 j aar oude Marijtie Willems Beelt werd op 19 december 
1700 na belijdenis als lidmaat te Barendrecht aangenomen 3 1. Als Maria Willems Beelt, weduwe van 
Cornelis Hendricxe Welboren, wonende onder West-Barendrecht, geassisteerd met Cornelis Hen-
dricxe Binnendijck en Cornelis Pieterse Barendrecht als haar geëligeerde voogden, deed zij bij akte 
van 13 februari 1716 transport aan Gijsbert van Dalem, meester chirurgijn wonende onder West-
Barendrecht, van het huis met boomgaard aan 'de Straatwegh' onder West-Barendrecht; zuidelijk 
belend door 'den Zingel'. Verwezen is naar een op 3 juli 1715 opgemaakt kontrakt voor notaris Ni-
colaas Stoop te Rotterdam 3 9. Dit moet opgemaakt zijn toen Welboren zelf nog in leven was. 

Kinderen: 
1. JAEPJE C O R N E L I S D R . W E L B O R E N , ged. Barendrecht 1 Oktober 1702 (get. Corne

lis Pieterse Barendregt , ten doop gepresenteerd door Pietertie Pieters Barendregt) . 
2. JAEPJE C O R N E L I S D R . W E L B O R E N , ged. Barendrecht 2 September 1703 (get. Cor

nelis Pieterse Barendregt , ten doop gepresenteerd door Pietertie Pieters Barendregt) . 
3 . H E Y N D R I C K C O R N E L I S Z . W E L B O R E N , ged. Barendrecht 20 jun i 1706 (ten doop 

gepresenteerd door Mar ia van Rlioon schoutin). 
4. C O R N E L I A C O R N E L I S D R . W E L B O R E N , ged. Barendrecht 10 mei 1711 (get. Gerrit 

Pieterse Dinclagen, ten doop gepresenteerd door Cornelia Heyndricks Binnendijck). 

Noten: 
1. L.W. Hordijk, Geschiedenis en généalogie van de families Hordijk, deel 4 (nieuwe série), de 

stam Welborn, uitg. 2001, biz. 13 e.v. 
2. Als noot 1, biz. 17 e.v. 
3. Als noot 1, biz. 16. Aert Joppen vestigde zieh te Prinsenland. 
4. Als noot 1, biz. 12. 
5. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 2, fol. 9 e.v. 
6. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 2, fol. 21 e.v. 
7. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 2, fol. 22 e.v. 
8. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 2, fol. 24 e.v. en inv.nr. 6, akte d.d. 1 decem

ber 1628. 
9. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 6, akte d.d. 24 december 1628. 
10. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 2, fol. 50 e.v. 
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11. G.A.Dordrecht, Weeskamerarch. Heinenoord, inv.nr. 1, akte d.d. 14 december 1630. 
12. Arch. Gemeente Heinenoord inv.nr. 46. 
13. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 24, fol. 202 e.v. en fol. 203 e.v. 
14. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 3, fol. 205 e.v. 
15. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 3, fol. 204 e.v. 
16. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 17, fol. 22 e.v. Zie voor mede-erfgenamen van 

Leendert Jansz. Ruyter: N.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, fol. 63. 
17. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 18, fol. 102 vs. 
18. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde, in: 

Ons Voorgeslacht jrg. 1990, biz. 280. 
19. Mr. G. van Niekerken, Outraet, een schoutengeslacht te Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht jrg. 

1991, biz. 172. 
20. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nrs. 127 en 128. 
21. G.A. Rotterdam. Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 83 vs. 
22. G.A. Rotterdam. Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 93 e.v. en fol. 107 

vs. 
23. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 108 e.v. 
24. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 107. 
25. K.J. Slijkerman, Verpondingskohier over Oost- en West-Barendrecht en Carnisse anno 1632, 

in: ons Voorgeslacht jrg. 2001, biz. 312. 
26. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 232 e.v. 
27. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, fol. 8 vs. 
28. Drs. J. van Veelen, Naem-register der ledematen welke in Barendrecht en Carnisse tot de ge-

meinschap des H. Avondsmaels behooren, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1982, biz. 466. 
29. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, fol. 128 vs. e.v. 
30. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, fol. 152 e.v. 
31. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 4. 
32. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 3. 
33. Als noot 28, biz. 469. 
34. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht (Den) Bravenboer alias Schoon uit Ba-

rendrecht, in: De Nederlandsche Leeuwjrg. 1988, kolom 158. 
35. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 4, fol. 181 e.v. 
36. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 4, fol. 202 e.v. 
37. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 5, fol. 174 e.v. 
38. Als noot 36. Zie o.a. ook: G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 

5, fol. 61 e.v. 
39. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 5, fol. 242 vs. e.v. 
40. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 127. 
41 . G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 128. 
42. G.A. Dordrecht. Stadsarchief 1572-1795, inv.nr. 3975. 
43. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 92 vs. 
44. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 90. 
45. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 58. 
46. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 157. 
47. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 43. 
48. G.A.Dordrecht, Weeskamerarch. Strijen inv.nr. 3, fol. 74 e.v. 
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49. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 3, fol. 266 vs. e.v. 
50. G.A.Dordrecht, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7652, fol. 244 e.v. 
51. Jan Versluys, Het West-Brabantse geslacht Versluys 5 eeuwen, uitg. z.j., biz. 16 e.v. 
52. K.J. Slijkerman, De oudere 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. 184. 

53. G.A.Dordrecht, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7649, fol. 241. 
54. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nrs. 

158 t/m 161. 
55. G.A.Dordrecht, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7650, fol. 41. 
56. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nr. 

159. 
57. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 233 vs. e.v. 
58. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 234 e.v. 
59. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 71. 
60. G.A.Dordrecht, Arch. Höge Vierschaar Strijen inv.nr. 12, akte d.d. 5 September 1672. 
61. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 45. 
62. Dit geeft een correctie op de artikelen : K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht 

(van) Steenbergen uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1982, biz. 216, en J.H. van der Boom, 
Stamreeks Lamme (16e-18e eeuw), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1995, biz. 349. Zie ook: K.J. Slij
kerman, Duizend jaar voorgeslacht, uitg. 1987, biz. 90. 

63. Dr. D.W. Gravendeel, Quotisatie bij de heeren gerechte gedaen, tot lasten van ingesetenen, tot 
reparatie van de kerck en tooren van Strijen 18 Meij 1677, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1969, biz. 
25. 

64. G.A.Dordrecht. Not. Arch. Klaaswaal inv.nr. 5099, akte d.d. 5 juni 1680. 
65. G.A.Dordrecht, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7653, akte d.d. 11 mei 1681. 
66. G.A.Dordrecht, Arch. Höge Vierschaar Strijen inv.nr. 2, akte d.d. 22 mei 1685. 
67. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 5, fol. 39 vs. 
68. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 5, fol. 241 e.V.. Zie ook: Arch. Gemeente Strijen 

inv.nr. 72. 
69. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nr. 

165. 
70. K.J. Slijkerman, Van den Nes (Van Nes, Van Es) uit Rijsoord, in: Kronieken jrg. 2000, biz. 37. 

Zie ook als noot 1, biz. 15. 
71. G.A.Dordrecht, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7649, fol. 60 e.v. 
72. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 175 e.v. 
73. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 175 vs. 
74. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nrs. 

157 en 158. 
75. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 72. 
76. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 238 vs. e.v. 
77. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 44. 
78. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 45. 
79. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oude Klem inv.nr. 84. 
80. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 41. 
81. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 175 e.v. 
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82. G.A.Dordrecht, Arch. Höge Vierschaar Strijen inv.nr. 12, akte d.d. 19 mei 1668. 
83. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 3, fol. 106 e.v. 
84. Als noot 63, biz. 18. 
85. G.A.Dordrecht, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7654, akte d.d. 14 mei 1690. 
86. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 42. 
87. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv. nr. 107 e.v. 
88. G.A.Dordrecht, Weeskamerarch. Strijen inv.nr. 3, akte d.d. 14 maart 1680. 
89. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 1. 
90. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 10, akte d.d. 12 maart 1708. 
91. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 8 e.v. 
92. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 182 vs. 
93. G.A.Dordrecht, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 183 e.v. 
94. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-1815), in: Ons 

Voorgeslacht jrg. 1963, biz. 254. 
95. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Nieuwe Klem inv.nr. 66. 
96. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 91. 

Overzicht publicaties [62] 
H. Klunder 

L. van Dijck: De familie Albers te Grave. 
[Vervolg, 1869-1993.] Brab. Leeuw, 2006 
nr. 3 . 

G. Schampers : Parenteel van Balthis Jans-
sen te Overloon. [Vervolg, Baltussen, Jans-
sen, Linders , 1791-1990.] Brab. Leeuw, 
2006 nr. 3 . 

G.J.A. Schampers , S.P.F.M. Roefs: Het ge
slacht De Bercker. [Vervolg, 15e-16e 
eeuw.] Brab. Leeuw, 2006 nr. 3 . 

F. Renssen: De voornamen van de auteurs 
van Gruoninga. [Met enkele stamreeksen: 
Bos (1797-1957) , Mes (1681-1798), Van 
Heel (1764-2005) , Datema (17e eeuw-
1985), De W e e r d (1744-1924) , Van der 
Ley (1782-2005) , Wi ldeman (1672-1999).] 
Gruoninga, 2005 . 

T. Hokken: De joodse familie Brandel te 
Rot terdam rond 1811. [1727-1890.] Gens 
Nostra , jul i /aug. '06. 

H. Vermeulen: Het geslacht V a n Bronk
horst en de boedelscheiding van 26 Oktober 
1328. [1191-1347.] Ned . Leeuw, juni '06. 

A .M. Bosters: Brusselaars . [Vervolg, 1681-
1824.] Brab. Leeuw, 2006 nr. 3 . 

W.J. Scholl: Speurtocht naar de Middeleeu-
wen (12). [Met schema Dageraet , Harder-
wijk, 15e-16e eeuw.] Ons Erfgoed, jul i '06. 

T. Frijters: Kwartierstaat van Mar ia Helena 
Dekkers . [Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw. , sept. 
'06. 

C. van Silfhout-van Ravenswaai j , A. Silf-
hout: Genealogie van Dibbet Janssen per 
generatie. [Vöör 1700-2006.] Ve luwse Ge-
slachten, juni/juli/aug. '06. 

Th. Makkink-van Dülmen: Kwartierstaat 
van Gradus Wilhe lmus Laurent ius van Dül
men. [Gerritsen, Staring, Hendriks . ] 
Oostgelders T.G.B. , 3e kwart . '06. 
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Th. Makkink-van Dülmen: Aanzet tot pa-
renteel van Wi lhe lmus van Dülmen. [1765-
1974.] Oostgelders T.G.B. , 3e kwart. '06. 

A.F .W. Duijverman: Stamreeks Duijver-
man. [Leiden, 1649-2003.] Ons Erfgoed, 
ju l i '06. 

R.H. Alma: De Ruigewaard. [Met 'Bijlage 
Genealogie Grijp', ca. 1400-1591.] Gruonin-
ga, 2005 . 

P. Donche: De familie He inderycx in de 
kasselrij Veurne in de 16de tot de 18de 
eeuw. [Vöör 1500-1735.] Vlaamse Stam, 
jul i-aug. '06. 

L. Adriaenssen: Her incx in olie, zeep, verf 
en bankzaken. [Vervolg, Heimond, 1563-
1757.] Brab. Leeuw, 2006 nr. 3 . 

A. Flikweert: De familie H o y (ook Hoij) te 
Ouwerkerk, afkomstig van het eiland Tho-
len. [1630-1812.] Van Zeeuwse Stam, sept. 
'06. 

H.M. Jansen: Kwart ierstaat van Hendrikus 
Mar inus Jansen. [Kok, Appelo , Bouw-
meester.] Oostgelders T.G.B. , 3e kwart. '06. 

M.M. Plemper, F .P .H.M. Thorissen, R.F. 
Vulsma: 16 kwartieren van Lou de Jong 
(1914-2005) . [Serlui, Aleng, de Wolf.] 
Gens Nostra , jul i /aug. '06. 

P.J.C. Elema: Genealogie van het joodse 
geslacht Kiek (Groningen/Leiden/ 
Amsterdam) . [1745-1972.] Gens Nostra , ju 
li/aug. '06. 

F .A.M. van Gorkum: Genealogie Koenders 
Dinxperlo e.o. [1630-1882.] Oostgelders T. 
G.B. , 3e kwart. '06. 

P.J.C. Elema: Een honderdjarige in de fami
lie? (Van der Linde, Groningen) . [1730-
1914.] Gruoninga, 2005 . 

A.L. Mellink: Vervolg genealogie Wil lem 
Mellink. [1811-1996.] Oostgelders T.G.B. , 

2006 nr. 3 . 

K.J. Slijkerman: De familiegroepen Munter 
op de Zuidhollandse eilanden (ca. 1400-
1700). Ons Voorgeslacht , jul i /aug. '06. 

L.M. van der Hoeven, H.M. Morien: Genea
logie van het joodse geslacht Olman. [1720-
1981.] Gens Nostra, jul i /aug. '06. 

M.T. Sprangers: Genealogie van Leijn Cor-
nelisz. Priester. [De Priester, 1645-1928.] 
Van Zeeuwse Stam, sept. '06. 

P. Bos, J.Th. Tjadens: Genealogie De Raad 
(Veenkolonien en stad Groningen). [Soms 
Raad, 1590-1974.] Gruoninga, 2005 . 

A.J. Stasse: Families De Robemont in Loon 
op Zand en Almkerk. [Vöör 1600-1795.] 
Brab. Leeuw, 2006 nr. 3 . 

G.A. Klein: Rommens(s ) te Sprundel, Et-
ten, Rucphen en met hun oorsprong in Zun-
dert. [1500-1672.] G.T.M.W.B.Bw. , sept. 
'06. 

P. van Eeten: De Van Rijswijks uit Eethen 
en Woudr ichem - Een Revisie. [Twee fami
lies: Van Malland en Van Rijswijck, 14e 
eeuw-1639.] G . T . M . W . B . B w , sept. '06. 

B. van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de ge
nealogie Van Rijswijk - De tak Miden-
Brabant, vervolg... [1714-1847.] G.T.M.W. 
B . B w , sept. '06. 

J .M. Reinders-Schut, B.J. van den Enk: 
Kwartierstaat Schut. [Vervolg.] Veluwse 
Geslachten, juni/juli/aug. '06. 

P.J.C. Elema: Genealogie Schut 
(Woltersum e.o.). [1660-1906.] Gruoninga, 
2005. 

R. Voeten: Genealogie vanaf Joannes Cor
nells Meeus Voets. [Ook Voet , later Voe
ten, 1545-2004.] G . T . M . W . B . B w , sept. '06. 
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T. Wieers: De dertig voorouders van Thieu Wisse (1). [Ook nakomelingen met andere 
Wieers . [Kwartierstaat, Rutten, Verl inden, namen, 1687-1940.] Van Zeeuwse Stam, 
Scheepers.] Limb. Tijdschr. G e n , juni '06. sept. '06. 

L.A. Luteijn: Genealogie van Antheunis 

Genealogische Vereniging 
Prometheus 

Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 

Nr. 2 1 5 e j a a r g a n g O k t o b e r 

2006 

UITNODIGING 
aan alle lezers van dit blad 

voor een lezing over 
STADSRECHTEN 

op 
woensdagavond 15 november 2006 

om 20.00 uur 
in het 

PSOR-cafe, Pieter Calandweg 1, TU-wijk, Delft 
Georganiseerd door de 

Genealogische Vereniging Prometheus 
Toegang gratis (ook voor niet-leden) 

Zaal open: 19.30 uur; einde: 22.00 uur 
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Spreker 
drs. J.C.M. (Joost) Cox 

Onderzoekingen in de afgelopen 25 j aa r hebben een nieuw licht geworpen op het begrip 
'stadsrechten'. He t stadsrecht is ontstaan in de middeleeuwen. In Neder land zijn de meeste 
stadsrechten in de dertiende en veert iende eeuw verleend, maar tot zelfs na de Franse revo-
lutie is er nog sprake van de 'verheffing' tot stad. De laatste stad welke die eer te beurt viel 
was Delfshaven in 1825. De Gemeentewet van 1851 maakte een eind aan het onderscheid 
tussen Steden en dorpen. Vanaf dat moment is er officieel alleen nog sprake van 
'gemeenten' . 

De heer Cox is auteur van het enige tijd geleden uitgegeven nieuwe standaardwerk 
'Repertorium Stadsrechten in Nederland' . Hij is gemeentesecretaris van Alkmaar en stu-
deerde bestuurswetenschappen en rechten in Leiden. Hij heeft zieh de afgelopen ja ren ver-
diept in stadsrechten en is bezig aan een proefschrift over vergelijkend onderzoek naar 
stadsrechtverlening in de Neder landen. 

Na de lezing zal er, na een pauze waar in consumpties verkrijgbaar zijn, gelegenheid 
zijn tot het stellen van vragen. 

Afkortingen voor genealogen 
H . M . L u p s 

Van verschil lende kanten bereikte ons de 
vraag eens een (gestandaardiseerde) afkor-
tingenlijst te publiceren van termen die men 
in brennen en genealogische publicaties kan 
tegenkomen. Reden om ons hierin te verdie-
pen. Zoals gewoonli jk werk ik niet graag 
alleen, zodat ik ook enkele mensen uit mijn 
omgeving met deze vraagstell ing heb opge-
zadeld. Ook via het internet kreeg ik mede-
werking toegezegd o.a. van de heer Krom. 
Hiervoor uiteraard gaarne dank. 
Wel staan er in de verschil lende handleidin-
gen en ook in Ons Erfgoed een aantal afkor
tingen vermeld, ten dele compleet met sym-
bool. Dit is echter een beperkt aantal. Ook 
hebben we geconstateerd bij een eerste glo
bale onderzoek dat het afkortingengebruik 
niet algemeen gestandaardiseerd is. 

Inmiddels kregen we ook reeds inzendingen 
toegeleverd. Zo ontving ik een verzorgde 
eerste aanzet van de heer P.H. Krom met 
twee lijsten in Excell en van mevr. H. Du-
mont een lijst met Latijnse afkortingen. In
middels kwamen meer brennen boven wa
ter. Een van mijn relaties, de heer T. Hok-
ken, sedert kort ook rédacteur van Gens 
Nostra , maakte mij er echter op attent dat ik 
mogelijk het wiel opnieuw probeerde uit te 
vinden: op de site van André Dumont zou 
een woordenlijst en een lijst met afkortingen 
staan. 

Van deze site ontleen ik o..a. het volgende: 
Deze woordenlijst is, zoals bij de eerste édi
fie was vermeld, samengesteld uit onvrede 
met de bestaande woordenlijsten voor de 
genealogie. Steeds meer verklärende woor-
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denboeken, woordenlijsten en publicaties 
zagen het levenslicht, alleen na een paar 
honderd begrippen was de koek op en moest 
j e weer een ander boekje raadplegen, met 
veelal de zelfde gegevens. 
AI de begrippen, woorden en woordenlijsten 
welke hij de afgelopen vijf j aar vond op in
ternet, in genealogie-boeken, publicaties 
enz. zijn in alfabetische en/of fonetische 
volgorde door hem in een "Trefwoorden-
lijst" opgenomen. 

Het voordeel is, dat er nu een boekfje) op 
het internet geraadpleegd kan worden met 
ca. 14.000 trefwoorden, begrippen, afkortin
gen, veelgebruikte teksten e n z , in oud Mid-
del-Nederlandse, Latijnse-, Franse-, Duitse-, 
Vlaamse en ook enkele Nederlandse (heden-
daagse) woorden van 1400-1900. 
Hij is er zieh van bewust dat er nog veel 
meer begrippen over een woord in omloop 
zijn. Ook zal hij niet voor alle woorden, alle 
begrippen en vertalingen enz. de juis te af-
kort ing hebben gevonden. 
De "Trefwoordenlijst" is opgezet als een 
prive-lijst maar wordt aan iedereen ter be-
schikking gesteld die er belangstelling voor 
heeft. 

Het is een goed gebruik om de bron te ver
melden als men werk van een ander over-
neemt. De heer Dumont is hiervan echter 
afgeweken omdat het bijna onmogelijk is 
alle bronnen te achterhalen en te vermelden. 
O p internet is de bron vaak niet vermeld. 
O m niemand te kort te doen en omdat er 
geen commercieel doel is, heeft hij deze 
bronvermelding in zijn geheel weggelaten. 

De gegevens op deze internetpagina's, zowel 
de downloadversie als de boekvorm, zijn 
nadrukkeli jk verstrekt en bedoeld voor per-
soonlijk gebruik. Verspreiding is alleen na 
overleg met de samensteller toegestaan ©. 

Tot zover de heer Dumont . 

Ik kan zo gauw niet beoordelen of deze 
woordenlijst geheel correct is, maar het lijkt 
me een aantrekkelijke mogelijkheid: 
1. De lijst is behoorlijk uitgebreid 
2. De lijst is zowel toegankeli jk voor com-
putergenealogen en niet-computergenealo-
gen en is als volgt verkrijgbaar: 
a. De Woordenlijst Genealogie 3e editie 
(310 biz) in boekvorm, met meer dan 14.000 
trefwoorden) 
b. De Woordenli jst Genealogie 3e editie 

voor zelf uit te printen (gratis). 

Internetters kunnen via de homepage van de 
heer Dumont de gedrukte versie bestellen of 
een te printen versie downloaden. Nie t com-
puteraars kunnen door overmaking van 
€ 17,00 voor de 3e editie als bijdrage in de 
reproduktie- en verzendkosten, op postgiro 
12 23 917 t.n.v. A. Dumon t te Oss. Voor 
betaling uit het buitenland BIC nr; P S T B N -
L21 en IBAN nr; N L 14 P S T B 0001223917. 
Wei uw adres ook op het mededel ingendeel 
vermelden. 

Het leek me nutt ig u hierover te informeren, 
maar inmiddels zijn we zo wel op een zijpad 
geraakt. 

Op de site van de heer Dumon t vinden we 
een lijst met Symbolen met toelichting en 
andere afkortingen. Daarnaast krijgt men als 
men een van de letters aanklikt een over-
zicht van genealogische te rmen die met die 
letter beginnen met een aantal afkortingen. 
Voorlopig dus zonder meer goed bruikbaar, 
maar toch niet helemaal wat mij voor ogen 
Staat. Voorlopig prefereren w e een wat sys
tematischer opzet, die ook harmonieer t met 
de door de heer Krom ingezonden voor-
beeldlijsten. W e komen dan tot de volgende 
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ontwerp opzet van de afkortingenlijst: 
A. Genealogische, gebruikt voor genealogi
sche begrippen, ten dele tevens aangegeven 
als symbool . 
B . 'Pa leograf ische ' , d.w.z. de afkortingen 
die gebruikt worden in o.a. doop-, t rouw-, 
begraaf- en l idmaatboeken en rechterlijke 
archieven. 
C. W e worden geconfronteerd met een vrij 
groot aantal kerkelijke richtingen. Ook hier 
komen we een aantal afkortingen tegen. 
D. In katholieke registers en andere in het 
Latijn gestelde documenten komen we La-
tijnse afkortingen tegen. 
E. Plaatsnamen. Ook hiervan bestaat een 
lijst die o.a. gehanteerd zou worden door het 
Nationaal Archief. Door de gemeenteli jke 
reorganisaties kan men zieh mogelijk tot de 
plaatsnamen beperken. 
F. Afkortingen voor de diverse archieven. 
Maar ook hebben we te maken met reorga
nisaties en verplaatsingen van archieven. 
Ook dit is t rouwens een item dat bij genea
logische publicaties een probleem kan ople-
veren, omdat bepaalde archiefmstellingen 
worden gereorganiseerd, soms fuseren, bijv. 
tot streekarchief en soms delen van andere 
archieven over krijgen. Bij bronnenweerga-
ve zou men daarom een jaar tal toe moeten 
voegen. 

G. Enkele genealogische verenigingen en 
het Centraal Bureau voor Genealogie, bijv. 
N G V en CBG. 

Alvorens met voorbeelden te komen lijkt het 
ons het beste eerst de opzet aan onze lezers 
voor te leggen. Het is in eerste instantie de 
bedoeling zo tot een verantwoorde opzet te 
komen, die we dan partieel in Ons Erfgoed 
opnemen, maar verder, gezien de uitgebreid-
heid, hoofdzakelijk op onze site. Een vraag-
punt is, op welke wijze we deze afkortin-
genlijsten zullen presenteren. De heer Krom 
geeft de voorbeelden in Excell , wa t een mo-
gelijkheid is. 
De lijsten moeten gemakkelijk zijn te wijzi-
gen als zieh tussen te voegen afkortingen 
voordoen. Bij de paleografische afkortingen 
zou het ook aantrekkelijk zijn aan die ter-
men een of enkele voorbeelden toe te voe
gen in het gebruikte schritt. 
Voor de niet-computeraars zouden de lijsten 
uitgeprint moeten kunnen worden. 
Voor we met enkele voorbeeldbestanden 
komen dus gaarne uw commentaar . 

De site van de heer Dumont bereikt u via: 
h t t p : / / h o m e . p l a n e t . n l / ~ d u m o n 0 0 2 / i n d e x . 
html 

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 A4 pagina's vol gege
vens uit de regio. Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5693 CD Eind
hoven. De abonnementsprijs voor Nederland is € 28, buitenland € 37, via bank € 40, te betalen door 
storting of overschrijving op gironummer 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd van de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. 
Te bestellen schriftelijk bij Uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142 of via de Bestellijst op www. 
onserfgoed.com. Deze dubbel-cd kost voor abonnees van het GTMWB en/of Ons Erfgoed € 30, 
voor de overigen € 35. 

Ons Erfgoed, 14ejrg. nr. 4, juli 2006, biz. 205 

http://home.planet.nl/~dumon002/index
http://onserfgoed.com


DNA onderzoek en genetische privacy 
J W . K o t e n 

Hoewel het D N A onderzoek bij het genea-
logieonderzoek spectaculaire gegevens kan 
opleveren en in goed gei'ndiceerde gevallen 
ook wel verantwoord is, hebben we in dit 
blad altijd een wat afhoudende mening 
voorgestaan. In een recent nummer van het 
were ldberoemde blad the N e w England 
Journal of Medicine Staat een hoofdartikel 
waarin op de gevaren van niet goed gepland 
DNA-onderzoek wordt gewezen. 

D N A onderzoek heeft niet alleen genealogi
sche betekenis, maar kan, zoals bekend, ook 
worden gebruikt bij het ontdekken van oor-
zaken van sommige ziekten of bepaalde li-
chameli jke en geestelijke kenmerken/gebre-
ken. Ik zwijg hier nog maar wat betreff de 
jur id ische aspecten. 

De bezwaren richten zieh in dit artikel op de 
commercie le toepassing van het DNA-on
derzoek, dat niet altijd met de nodige kwali-
teitscontrole wordt uitgevoerd en vaak ook 
nog allerlei humbug produeeert waarbij 
mensen "geneesmiddelen krijgen aangera-
den" die nauwelijks verantwoord zijn. 

De uitslag van een DNA-onderzoek is vaak 
zo ingrijpend voor betrokkene, dat dit moet 
worden omgeven met voldoende zorgvul-
digheid. Daarbij is een persoonlijke 'face to 
face ' consultatie vaak essentieel. Ook is de 
verstrekker van DNA-mater iaal niet altijd 
zeker wat er met de resultaten van het 
D N A - onderzoek gebeurt en of met name 
de privacy voldoende door de commerciele 
laboratoria wordt bewaakt. Veel donoren 
van DNA-mater iaa l zijn op dit gebied vaak 
te goedgelovig, ze houden daarbij te weinig 

rekening met de familieleden die indirect 
daardoor ook pr ivaeyschade kunnen onder-
vinden. Denk maar aan kinderen die niet 
van de eigenlijke (voor)vader blijken te zijn 
De Neder landse overheid kan ook niet bui-
ten schot blijven. In Engeland bestaat reeds 
een biobank waarbij gegevens van 500.000 
personen worden bewaard. In de V S wil 
men dit onderbrengen bij het National Insti
tute of Health. Daarmee wordt D N A -
onderzoek een haast wel industriele en com
merciele onderneming, zonder dat alle pri
vacy aspecten goed zijn doordacht . Opge-
slagen D N A kan worden gebruikt voor van 
alles en nog wat. Bovendien is de toekomst 
op dit punt nog veelal onduidelijk. Dit 
DNA-onderzoek verkeert in een zodanige 
stroomversnell ing dat men gewoonweg niet 
kan weten wat morgen mogeli jk is. 

De auteurs van het artikel pleiten dan ook 
voor overheidsregulat ie betreffende wat kan 
en wat niet kan. Daarbij is het van belang 
dat betrokkene voldoende wordt ge'infor-
meerd en weet waar het DNA-staa l wordt 
bewaard inclusief de resultaten van het 
DNA-onderzoek en met wat voor veilig-
heidsmaatregelen de privacy wordt afge-
schermd. Bedenk dat een persoonlijk D N A -
code niet de code is van een bankpas of cre-
diteard, die naar believen kan worden ver-
anderd. De voorzichtigheid die wij in dit 
tijdschrift altijd hebben voorgestaan blijkt 
ju is t te zijn geweest . 

D N A Testing, Banking and Genet ic Privacy 
Patrica A Roche N E J M 355:6 pag 545 10 
Augustus 2006 
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Een bijzonder Belgisch verhaal 
JW. Koten 
Uit: Genealogie en Heraldiek Vlaanderen 

Ter lering ook voor Nederland. 

In Genealogie en Heraldiek las ik een ver
haal dat ik hier vrij uitvoerig meedeel , om
dat door waakzaamheid van het archiefper-
soneel een waardevol le bron kon worden 
gelokaliseerd en weer op de juis te bestem-
ming teruggebracht . 
Een zeventiende eeuws notit ieboek van Sint 
Pietersrode (een plaats boven Leuven) werd 
vorig jaar op het internet te koop aangebo-
den. Het betrof een boek van de Tafel van de 
Heilige Geest, de vroegere sociale bijstand 
zouden we nu zeggen 1 . Een medewerker 
(Herman van Isterdaal) van het rijksarchief 
Leuven merkte dit op. N a een reeks van ma
noeuvres kwam uiteindelijk het boek terecht 
op de juis te bes temming, het Leuvens ar-
chief. 
Het is niet zo ongewoon dat kostbare manu-
scripten op internet worden aangeboden, 
waaronder ook voor de genealoog belangrijk 
materiaal. Het genoemde werk werd door 
een ant iekhandelaar voor 500 euro aangebo
den. Hoe dit boek in de vrije handel is geko-
men blijft een raadsel. Wellicht is het gesto-
len geweest . Jammer dat het boek heel veel 
heeft geleden. Er staan in het boek heel wat 
namen van ontvangers en begunstigers. 
Wat voor Belgie geldt is well icht ook in Ne 
derland van toepassing. De les die aan N e -
derlandse genealogen wordt gegeven is: let 
op wat er antiquarisch wordt aangeboden. 
Ook hier kunnen waardevol le genealogische 
brennen tussen zitten, die beter in het ar-
chief thuis hören. Hoe meer mensen er op 
letten des te minder verdwijnt waardevol 
materiaal, dat later door ondeskundigheid 
bij het bewaren sterk achteruit gaat. 

1. In België noemt men dit de Commissie van 
openbare understand, nu ook OCMW. 

Naschrift H.M. Lups 
Van het R.K. oude mannen- en weeshuis 
voor jongens , Stephanus Glorieux, te Delft, 
dat in 1973 met het Annagest icht werd sa-
mengevoegd tot het wooncent rum Stefanna, 
kreeg ik bij toeval een deel uit het archief, 
dat in particulier bezit was, ter inzage. De 
bezitster, waarvan de echtgenoot een functie 
in het bestuur had, mocht bij de opheffmg 
iets uitzoeken als herinnering. Ze viel van 
een trapje en nam bij de val dat boek mee en 
heeft dat mögen houden. Dus volkomen le
gaal. Ik heb van dat deel een kopie gemaakt 
en Jan van den Berg heeft een bestand ge
maakt van alle persoonsgegevens, een item 
dat ik vermenigvuldigde voor mogelijk ge-
interesseerden. Daartoe behoorde ook het 
gemeentearchief van Delft. Het bleek dat ze 
het archief van Stephanus in bewaring had-
den gekregen, maar dat ze een deel misten. 
Ik heb ze niet aan het origineel kunnen hel-
pen, maar wel aan de inhoud. Van de bezit
ster van het origineel kreeg ik de toezegging 
dat als haar nageslacht er geen belang bij 
had, het origineel naar het archief mocht. 
Geleidelijk aan heb ik ook een aantal docu-
menten gekocht, maar die zijn voor het me-
rendeel uit particulière archieven afkomstig. 
Ook hier te lande kan men op gezette tijden 
interessante documenten kopen, zowel op 
veilingen, op rommelmarkten en op het in
ternet. Vaak is het verkrijgen längs legale 
weg gebeurd, maar niet altijd is dat zo, bijv. 
gezien de medewerker van het Legermuse
um hier, die oude gravures uit hun boeken 
haalde en verkocht. Men zij dus voorzichtig. 
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Zestig jaar "Ons Voorgeslacht" 
H . M . L u p s 

In de oorlogsjaren 1940- '45 stond men niet 
zo sympathiek tegenover genealogie beoefe-
ning, dank zij de opvattingen van de bezet
ter. Toch was er wel degelijk interesse en 
werden er al plannen gemaakt voor de op-
richting van organisaties wanneer ons land 
weer vrij zou zijn. Als eerste ontstond lande-
lijk gericht het Centraal Bureau voor Genea
logie (1945), gevolgd door de Nederlandse 
Genealogische Vereniging (1946). Maar er 
ontstonden ook regionale en plaatselijke ac-
tiviteiten. Zo werd op initiatief van de heren 
Lingbeek en Van der Loos op 19 januari 
1946 de 'Vereeniging ter bevordering van 
het Stamboomonderzoek voor Rotterdam en 
omstreken 'opger icht . De vereniging richtte 
zieh vanaf het begin op de regio Rotterdam 
ondanks de naamswijziging in 1950 toen het 
werd: Zuidhollandse Vereniging voor Gene
alogie "Ons Voorgeslacht". Ook het mede-
delingenblad werd in dat jaar omgedoopt tot 
"Ons Voorgeslacht". 

De vereniging heeft in de loop van de jaren 
een belangrijke collectie documentat ie op-
gebouwd, die thans is ondergebracht aan de 
Walenburgerweg 109 te Rotterdam. Naast 
allerlei genealogische overzichten heeft de 
vereniging zieh gericht op bronnenpublica-
ties, waarbij men vooral keek naar bronnen 
die men zelf niet altijd even gemakkelijk 
kan raadplegen. Zo begon men in 1956 aan 
de publicatie van de leenkamer-repertoria, 
die dit j aa r in beginsel zal worden afgerond. 
In de loop van de tijd zijn er besprekingen 
gevoerd met het C B G en de N G V over sa-

menwerking, maar dit leidde niet tot resulta-
ten. Wel werd er samengewerkt vanaf 1954 
met de in 1952 opgerichte NGV-afdel ing 
Rotterdam, waarmee men gecombineerde 
contaetbijeenkomsten houdt. Ook mögen de 
leden van die afdeling sinds 2005 gebruik 
maken van de bibliotheek van "Ons Voorge
slacht". 
Voor de leden van de vereniging is dit jub i -
leumjaar niet onopgemerkt aan het voorbij 
gaan. In januar i verscheen een omvangrijk 
en gevarieerd nummer van het maandblad. 
Op 6 mei werd een nieuwe cd-rom gepre-
senteerd met daarop o.a. de laatste 10 jaar-
gangen van Ons Voorgeslacht en de door de 
vereniging uitgegeven Stam- en naamreek-
sen. Ook werd de start aangekondigd van 
een nieuwe serie "Hol landse Bronnen" 
waarvan de eerste, bestaande uit Schoor-
steengelden (1638-1644-1665) en het 
Kohier van "Huishoudingen"(1680) van 
Ridderkerk, inmiddels verscheen. Verder 
wordt nog een wapenboekje, oorspronkelijk 
vervaardigd door de Haagse glasschilder 
Willem Jacobsz. in fullcolor ui tgegeven. 
Op 14 Oktober vindt de jub i l eumdag van 
"Ons Voorgeslacht" plaats van 11.00 tot 
16.00 in ' D e Tuyter ' , Nachtegaals traat 8 te 
Krimpen aan den IJssel. De toegang is gratis 
en de dag is ook voor niet-leden open. Zie 
ook de Website www.onsvoorgeslacht.nl 
Voor genealogen uit de regio een aanrader. 
Het spreekt wel vanzelf dat wij een vereni
ging, die zo actief is van harte nog vele 
vruchtbare j a ren toewensen. 
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Waar gaan we met onze archiefînstellingen naartoe? 
H . M . L u p s 

Steeds meer archiefgegevens, van belang 
voor genealogen, worden op het internet ge-
presenteerd. Het is een stroom die op ver-
schil lende manieren op gang is gekomen. 
Nie t ieder archief hanteert hetzelfde sys-
teem. Met het een kon men kennelijk beter 
uit de voeten dan met het ander. Ook längs 
andere wegen zijn er mogeli jkheden geko
men. Ik heb een j aa r of wat geleden een cd 
van het rijksarchief in Overijssel gekocht 
met gegevens. De cd was niet duur, maar 
kon alleen met een via een vrij duur pro-
gramma, dat ik niet had, geopend worden. 
Hoe dan ook momentee l zijn zowel via het 
internet als längs andere w e g veel, j a heel 
veel gegevens te vinden, die veelal 
(betrekkelijk) gemakkeli jk toegankelijk zijn. 
Op het internet kan men veelal de gegevens 
van de burgerlijke stand vinden met plaats, 
datum, ak tenummer en eventuele aanvullen-
de gegevens. Geleidelijk aan worden ook de 
gegevens van o.a. DTB-regis ters beschik-
baar gesteld. Bij geboortes zal men veelal 
aan de internetgegevens voldoende hebben. 
Bij huwelijken zal men in een aantal geval-
len ook de huwelijksbijlagen willen zien, 
waarvoor men wel in de studiezalen moet 
zijn. Globaal kan men stellen dat het bezoek 
aan de studiezalen zal gaan afnemen. Dit 
biedt de medewerkers mogelijk wat meer 
mogeli jkheden ora de verschil lende aanwe-
zige collecties te ontsluiten. Vaak is er meer 
te vinden dan men vermoedt . Ik denk hier 
bijv. aan de lakzegels aanwezig in het Wa-
geningse gemeentearchief, een klus overi-
gens die door de heer Zeven is verricht. 
Naas t degenen, die werkzaam zijn in de ar-
chieven bestaat er nog steeds in vele geval-
len dringend behoefte aan vrijwilligers. 
Ook begint de behoefte te ontstaan histo

risch uitgebreider actief te zijn. Zo vindt per 
1 Oktober te Delft de fusie plaats van de ver
schillende erfgoedinstellingen: archéologie, 
het gemeentearchief en de gemeentemusea 
vormen dan samen één organisatie, waarbij 
men op termijn tot één presentatie en ken-
niscentrum hoopt te komen. Van de Proble
men bij het hoe blijf ik gaarne af, want om 
eerlijk te zijn zie ik dat nog niet zo zitten. 
Denk maar aan het Prinsenhofmuseum. 
In feite past deze gedachtegang bij de géné
alogie van vandaag en morgen. W e willen 
niet alleen weten, wie onze voorouders wa
ren, maar ook hoe zij leefden, werkten en 
woonden. Wat was hun gedachtewereld? 
Een en ander wordt in Delft via het internet 
toegankelijk gemaakt. Als men bijv. infor-
matie wil hebben over Willem van Oranje 
kan men in de nabije toekomst via http:// 
collectie.delft.nl het complète beeld krijgen: 
brieven, schilderijen, gebruiksvoorwerpen 
enz. Wat er tevoorschijn komt als u w voor-
vader bijv. Pieter Ciaassen, rond 1675 bak-
ker te Delft is, weet ik niet. Ik ben be-
nieuwd. 

Voorafgaand aan de fusie was er al een in-
tensieve samenwerking. In het Erfgoedhuis 
volgde ik vorig jaar een cursus over bewo-
ningsonderzoek. Hierbij was o.a. ook het 
gemeentearchief betrokken, waar we een 
dagdeel onderzoek pleegden. 
Men probeert ook de grenzen te verleggen. 
Gemeentegrenzen zijn in de loop van de tijd 
erg variabel gebleken. Honderden gemeen-
ten zijn alleen al na de laatste wereldoorlog 
verdwenen en nog steends gaan annexaties 
en fusies door. De plannen voor hechtere 
contacten met de regiogemeenten als Rijs-
wijk, Pijnacker, Nootdorp , Midden-Delfland 
en het Westland zijn in een vergevorderd 
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Stadium. Uiteindelijk wil men het hele ge-
bied tussen Den Haag en Rotterdam bedie
nen. In 2009 moet de laatste reorganisatiefa-
se van de gebundelde erfgoed instelling met 
ee presentatie- en een kenniscentrum met 
gespecialiseerde depots een feit zijn. 
Het lijkt me een hele klus om dit alles in en-
kele j a ren te realiseren. Ik weet niet of dit 
elders wordt nagevolgd. Men kan daar heel 
andere gedachten hebben. Het spreekwoord 

zegt niet voor niets: zoveel mensen, zoveel 
zinnen. De opzet lijkt me goed. Het zijn 
geen kwajongens die aan het roer zitten, 
maar zoals meer blijkt, kunnen ook zij be-
oordelingsfouten maken. Voor ons genealo-
gen is het zaak de ogen open te houden en 
tijdig aan de bel te trekken als de toeganke-
lijkheid voor onze onderzoekingen er onder 
lijdt. 

Historisch Fotoarchief 
Woensdag 6 September 2006 - Samen met twee 
leerlingen van het Zandvlietcollege in Den Haag 
heeft minister Maria van der Hoeven 
(Onderwijs) het ANP Historisch Fotoarchief of-
ficieel in gebruik genomen. In dit digitale archief 
zijn ongeveer 70.000 foto's van het ANP te zien. 
Deze mögen gratis gebruikt worden voor privé-
en educatieve doeleinden. 
http://www.anpfotoarchief.nl 

Burgerlijke stand Loosdrecht weg uit het 
Utrechts archief 
Ingaande 1 november 2006 zullen de archieven 
van de burgerlijke stand en de doop-, trouw- en 
begraafboeken van de gemeente Loosdrecht niet 
meer raadpleegbaar zijn in Het Utrechts Archief. 
De reden hiervoor is de provinciale grenswijzi-
ging, waardoor Loosdrecht tegenwoordig deel 
uitmaakt van de provincie Noord-Holland. 
De archieven van de burgerlijke stand zullen 
worden overgedragen aan het Rijksarchief van 
Noord-Holland in Haarlem. Omdat de actes van 
de burgerlijke stand altijd in tweevoud worden 
opgemaakt, zijn deze archieven ook raadpleeg
baar in het Streekarchief voor het Gooi en de 
Vechtstreek in Hilversum. Daar zijn ook de ar
chieven van de doop-, trouw- en begraafboeken 
raadpleegbaar. 

Gemeentearchief Kampen vijftig strekkende 
meter rijker 

Archiefnieuws 

Deze zomer is het Gemeentearchief Kampen 
vijftig strekkende meter archiefstukken rijker 
geworden. Het betreff de archieven van de voor-
malige gemeenten IJsselmuiden, Kamperveen, 
Grafhorst, Wilsum, Zalk en Veecaten, die in het 
verleden in bewaring waren gegeven aan het 
Rijksarchief in Overijssel, tegenwoordig het His
torisch Centrum Overijssel te Zwolle. 

In juli zijn de archivalia 'vervreemd', dat wil 
zeggen dat ze in eigendom zijn gegeven aan het 
Gemeentearchief van Kampen. 
Het gaat om de volgende archieven: 
de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken 

en de schepentrouwboeken van vöör 1811 van 
de gemeenten die per 1/1/37 zijn opgegaan in de 
Gemeente IJsselmuiden; het oud-rechterlijk ar
chief van de tot de vroegere gemeente Usselmui-
denbehorende plaatsen; het notarieel archief van 
IJsselmuiden, 1811-1823; de in enkelvoud bijge-
houden bijlagen bij de registers van de burgerlij
ke stand van Kampen, Grafhorst, Wilsum, IJssel
muiden en Zalk, 1811-1936; het notarieel ar
chief van Kampen, 1916-1925. 
De vervreemding van overheidsarchieven is een 
wettelijke taak als gevolg van de Archiefwet 
1995. Hierin is de oude regeling vervallen die de 
inbewaringgeving regelde van archieven van 
gemeenten aan het rijk. Die regeling is vervan-
gen door een regeling tot vervreemding. Het 
doel ervan is om de spreiding van historisch-
cultureel erfgoed voor lokaal historisch onder-
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zoek te bevorderen. 

Archieven Protestantse Kerk Nederland on-
dergebracht bij Het Utrechts Archief 
Overeenkomst waarborgt professionele conser-
vering en ontsluiting kerkelijke documenten 
De landelijke archieven van de Protestantse 
Kerk in Nederland worden ondergebracht bij Het 
Utrechts Archief. Daartoe tekenden beide partij-
en op dinsdag 5 S e p t e m b e r in Utrecht een over
eenkomst. Hierin wordt onder meer overeenge-
komen dat de historische archieven van de Ne-
derlandse Hervormde Kerk (1566-2004) en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (1836-
2004) nu op een piek worden samengebracht in 
Het Utrechts Archief. Ook wordt met deze over
eenkomst de toegankelijkheid van de archieven 
voor historisch onderzoek vergroot. 

In 2004 verenigden drie kerkgenootschappen 
zieh tot de Protestantse Kerk in Nederland: de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeer
de Kerken in Nederland en de Evangelisch-
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlan-
den. De archieven van de kerken waren op drie 
verschillende plaatsen ondergebracht, resp. bij 
het Nationaal Archief in Den Haag, Het Utrechts 
Archief in Utrecht en het Gemeentearchief van 
Amsterdam. Door de kerkvereniging werd het 
wenselijk om voor zowel de historische als toe-
komstige archieven van de Protestantse Kerk een 
gezamenlijke locatie te zoeken. Dat is Het 
Utrechts Archief geworden. 

Het Utrechts Archief is - behalve het archief 
voor de stad en provincie Utrecht - ook het lan-
delijk centrum van de kerkelijke archieven en 
beheert archieven van diverse landelijke kerke
lijke organen. Zo was het grootste deel van de 
archieven van de Gereformeerde Kerken in Ne
derland al bij Het Utrechts Archief onderge
bracht. Met de nieuwe overeenkomst worden de 
körnende jaren ook de hervormde archieven naar 
Utrecht verplaatst. 

De overeenkomst van de Protestantse Kerk Ne
derland met Het Utrechts Archief waarborgt een 
professionele conservering en ontsluiting van de 

kerkelijke archieven. Ook ondersteunt de over
eenkomst de aanpak van een meerjarenproject 
om nog niet geinventariseerde archiefdelen ver-
sneld te bewerken en toegankelijk te maken voor 
onderzoekers en andere belangstellenden. 

De archieven bevatten uniek materiaal uit de Ne
derlandse kerkgeschiedenis. De oudste stukken 
uit het (hervormde) archief dateren van 1566. In 
de gereformeerde archieven zitten bijvoorbeeld 
alle synodestukken vanaf 1836, enkele jaren na 
de Afscheiding. Enkele topstukken hieruit zullen 
op de landelijke Archievendag op zaterdag 14 
Oktober in Het Utrechts Archief te zien zijn. 

Vanaf 5 S e p t e m b e r is de inventaris van het Oud 
Synodaal Archief van de Nederlands Hervormde 
Kerk 1566-1816 ook via de Webs i t e van Het 
Utrechts Archief te raadplegen (www. 
hetutrechtsarchief.nl). 

Naar verwachting zullen in 2015 alle archieven 
tot 2004 volledig bewerkt en naar Het Utrechts 
Archief overgebracht zijn. Het historisch archief 
van de Evangelisch-Lutherse Kerk blijft geves-
tigd bij de gemeente Amsterdam, omdat dat ar
chief sterk verbunden is met de geschiedenis van 
de evangelisch-lutherse gemeente van de hoofd-
stad. 

Pince van der Aa actief in Frankrijk 
In Computergeneaal nr 4 publiceerden we het 
bericht van de heer Willem J. de Zoeten, dat hij 
uit Frankrijk ontving. Omdat niet iedere Ons 
Erfgoed lezer daarop geabonneerd is, nemen we 
het ook hier op, zodat u uw Franse relaties kunt 
waarschuwen. 

Genealogische oplichting in Frankrijk 
Vele jaren geleden, omstreeks 1997, ontving ik 
van Antiquariaat Boekhandel "De Herauf, een 
Rotterdamse boekhandel aan de Schieweg een 
leuke aanbieding voor een boekje met familiege-
gevens en ons familiewapen voor een zacht 
prijsje. Toen ik bij hen längs ging om te kijken 
wat ze dan hadden, bleek dat dus helemaal niets 
te zijn. Een lijst van mensen met dezelfde achter-
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naam zonder de verwantschap weer te geven en 
een flodderig wapen dat niet ons familiewapen 
was. 
Inmiddels ben ik naar Frankrijk verhuisd en deze 
week juli 2006 kwam er een fraaie Franse brief 
van een "Fondation Généalogie et Héraldique' 
die mij wederom een boek over mijn familie 
aanbood "l'histoire passionante de la famille 
Bik" plus "armoiries de la famille Bik" plus in-
geval ik er drie bestel "votre arbre généalogique 
mural". De toon en de prijssetting 39,95 deden 
mij aan de aanbieding van destijds denken. 
Deze Fondation heeft een besteladres in Frank
rijk, maar zit zelf aan de Schieweg in Rotterdam. 
Ze voeren het KvK nummer 24387557 en daar-
onder Staat geregistreerd Stichting Naamgeno-
ten, Broekweg 88, 2266 LJ Leidschendam. Dat 
is de straat waar Wilhelmus J.J. Pince van 
der Aa woont, die reeds voor de ffauduleuze ver-
koop van stamboomboekjes is veroordeeld in 

België, maar ook in Nederland, Engeland en 
Duitsland opereert. 

Ik dacht dat hij zijn acht maanden Belgische ge-
vangenisstraf aan het uitzitten was, maar hij is 
blijkbaar weer op vrije voeten of de buren zijn 
ook met deze lucratieve oplichting begonnen. 
Meilleures salutations/Vriendelijke groeten 
Henri Bik, 

Naschrift van de redactie: Wij hebben u er 
reeds op attent gemaakt dat op grond van inlich-
tingen over de per soon Pince van der Aa wij de 
indruk hebben gekregen dat deze mogelijk een 
stroman is, terwijl anderen aan de touwtjes trek-
ken. Dit vermoeden wordt in de hand gewerkt 
door het Rotterdamse adres van de Stichting. 
Fondation, maar die persoon/deze personen op 
de achtergrond blijven buiten schot. 

Persoonlijke was- en lakzegels in het gemeen-
te-archief van Wageningen. 

Deel I Inleiding en Initialen A-L , deel II Initia
len M-Z en Indexen. Auteur: Anton C. Zeven, 
Publicatie: Gemeente-archief Wageningen 2006 

Dit door dr. Anton C. Zeven samengestelde boek 
begint met een literatuuroverzicht. Vervolgens 
behandelt hij in de inleiding de begrippen verze-
gelen en bezegelen. Ook geeft hij een körte ge-
schiedenis, terwijl verder aan de orde komen: 
zegelstempel en zegelafdruk, zegelstempelverza-
melingen, zegelverzamelingen, iets over de af-
beeldingen en uiteraard zegels in het (Wage-
ningse) gemeentearchief. Ook gaat hij in op ver-
schillende aspecten die een rol speelden bij het 
samenstellen van de foto-collectie. Het is inte
ressante informatie voor hen die in zegels zijn 
gei'nteresseerd. Er wordt stilgestaan bij allerlei 
bijzonderheden. Deze inleiding is ook interes
sant voor hen, die niet specifiek in Wageningse 
zegels is geinteresseerd. 

Boekennieuws 

De beide delen bevatten tezamen 1234 afbeel-
dingen van persoonlijke zegels, zoals die door 
hem in het Gemeentearchief van Wageningen 
gevonden zijn. Van elk zegel beschrijft hij de 
naam van de zegelaar, de plaats en datum van 
zegeling, de vindplaats in het archief, de be-
schrijving van het zegel en enkele regels over 
het verzegelde of bezegelde document. 
De meeste zegels zijn in Wageningen en Arn-
hem afgedrukt. Daarnaast komen ook zegels 
voor die afkomstig zijn uit het hele land, maar 
ook uit de vroege kolonien, uit omliggende lan
den, inclusief Ierland. Zo vond hij zegels van 
personen die eiders woonden en de magistraat 
van Wageningen machtigden eigendom in Wa
geningen voor hen te verkopen. Zo vond hij ver
der ook zegels van personen die een of meer lo
ten van een te Wageningen te houden loterij be-
stelden. Tevens trof hij zegels van Oranje-
Nassau's aan, die meestal als veldheer vanuit een 
legerplaats bezegelde opdrachten verstuurden. 

Ons Erfgoed, 14e jrg. nr. 4, juli 2006, blz. 212 



De oudste zegelafdruk dateert van 1527 en is 
afkomstig van de Wageninger Johan van der Ste
ge. Het een na oudste zegel dateert van 1539 en 
is van Willem, hertog van Gelre, Gulick, Cleve 
en Berg, graaf van Marek, Zutphen, Ravensberg, 
heer van Ravenstein e.v. De jongste zegels stam
men uit het midden van de negentiende eeuw. Ze 
zijn meestal door notarissen afgedrukt. 
De zegels zijn met zorg afgedrukt. Heiaas zegel-
de niet iedere zegelaar even goed, zodat men 
soms naar de voorstelling moet gissen. Soms is 
een zegel incompleet, maar de meeste afbeeldin-
gen zijn goed herkenbaar. 
Het fotograferen is duidelijk met veel zorg ge-
daan om tot een optimale herkenbaarheid te ko
men. 
Naast zegelkundigen en heraldici, zullen genea-
logen belangstelling voor dit boek hebben, want 
mogelijk heeft een voorouder gezegeld en be-
vindt zieh dit zegel in het gemeentearchief van 
Wageningen. 

Belangstellenden kunnen het boek 'Persoonlijke 
was- en lakzegels in het Gemeentearchief van 
Wageningen' van dr. Anton C. Zeven bestellen 
bij het Gemeenterarchief Wageningen. Het post-
adres van het gemeentearchief is als volgt: Post
bus 1, 6700 AA Wageningen. Het boek kan ook 
per e-mail worden besteld op het volgende adres: 
gemeentearchief@waqeningen.nl. Het boek kost 
15 euro, dit is exclusief 5 euro administratie- en 
portokosten. 

Voer voor genealogen: Friezen uit vroeger 
eeuwen; opschriften uit Friesland, 1280-1811 

Begin 2007 verschijnt bij Uitgeverij Van Wijnen 
te Franeker het boek Friezen uit vroeger eeuwen, 
opschriften uit Friesland 1280-1811. 
In dit boek vindt u een verzameling van zeven-
duizend inscripties, gevonden op graven, klok-
ken, gevelstenen, geboortelepels, ramen. Ze le-
veren een schat aan informatie over personen. 
Dit monumentale boek brengt ze samen, uit heel 
Friesland. Met uitvoerige registers. Schitterend 
materiaal over duizenden mensen die tussen 
1280 en 1811 in Friesland leefden en stierven. 
Bij het boek wordt een cd-rom gevoegd, met alle 

informatie digitaal doorzoekbaar! 
Het boek wordt ffaai gebunden en telt bijna 1000 
bladzijden. De prijs van dit magistrale boek be-
draagt € 89,50. Wie voor het verschijnen in-
schrijft betaalt echter € 79,50. Bovendien gaat 
het boek een lijst bevatten van alle intekenaren, 
waar uw naam en woonplaats desgewenst in 
kunnen worden opgenomen. Zo wordt dit een 
project van Friezen over Friezen. 

Hoe vaak is er al niet begonnen aan de publicatie 
van een corpus Friese inscripties? Tot dusver is 
er niet veel meer dan vijf delen Grafschriften 
tussen Flie en Lauwers, een reeks losse uitgaven 
en een bijna onontwarbare verzameling aanteke-
ningen op Tresoar. 
Je mag het in Fryslän eigenlijk niet hardop zeg-
gen, maar het was beter geweest wanneer hier 
het voorbeeld van Pathuis was gevolgd die zijn 
Groninger Gedenkwaardigheden al in 1977 uit-
bracht. De bevlogen amateur-onderzoeker Hes
sel de Walle wilde niet langer wachten en geeft 
nu de eerste aanzet tot de 'Friese Pathuis': ruim 
1000 pagina's druk met alle in- en opschriften in 
Fryslän ~ (nog) zonder wapenbeschrijvingen, 
maar wel met een systematische ontsluiting van 
persoonsnamen die aansluit op de on-line DTB-
bestanden van Tresoar. 
Wat ik er nu als historicus van heb gezien, geeft 
mij alle vertrouwen. 
Aldus dr. Kees Kuiken, Haren, lid Fryske Aka-
demy 
Besteladres: Uitgeverij Van Wijnen, Zilverstraat 
4, 8801 KC Franeker 
Tel. 0517-394588, fax 0517-397179, homepage: 
http://www.uitgeverijvanwijnen.nl, 
e-mail info@uitgeverijvanwijnen.nl 

'Hic Conditur ' (Hier ligt begraven.) 
De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht. 

Dit is de titel van het 368 pagina's teilend boek 
over de zerken en graven in en rondom de 
Nieuwkerk te Dordrecht. Een buiten gebruik ge-
stelde kerk, min of meer in de vergetelheid ge-
raakt, waarover nog niet eerder een publicatie is 
versehenen. 
Dit boek van de hand van Arie Nelemans is een 
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vervolg op het door hem geschreven, en bij de 
vereniging "De Stamboom" in 1998 uitgegeven, 
boek over de graven in de Augustijnenkerk. 
De auteur heeft, evenals in het boek over de Au
gustijnenkerk, zoveel mogelijk dezelfde wijze 
van omschrijven van grafkelders, zerken en op-
volgende eigenaren gehanteerd. 
De opsomming van de opeenvolgende eigenaren 
van een graf of grafkelder omvat, naast gegevens 
uit 1690 en 1720, een periode van omtrent 100 
jaar t.w: 1722-1823. Daarnaast wordt van elk 
graf vermeld wie en wanneer hier begraven is. In 
deze gegevens komen ook vaak beroep, adres, 
doodsoorzaak en hoe men begraven werdt voor. 
Een voorbeeld is graf no. 51: 1690 is dit in bezit 
van Joris Roelands Miloer (Mijlarde of 
Mijlaer). Vermeid wordt: is gemetseld 
(grafkelder) met een boeijer daer op gehouwen. 
Deze Joris Roelands was "Londen vaerder", wo-
nende bij het Groothoofd. Dit graf is t/m 1771 in 
het bezit van deze familie Millaer en gaat daarna 
over naar de familie de Wit, maar reeds in 1691 

wordt een kind van Jan de Wit hier begraven. 
Dit doet vermoeden dat beide familie's verwant 
waren. In deze grafkelder zijn 47 personen be
graven waarvan de namen en diverse andere ge
gevens bekend zijn. 
Naast de gegevens van eigenaren en begraven 
personen is een beknopte geschiedenis, die aan-
vangt in het jaar 1175 van de Nieuwkerk opge-
nomen. Aardig om te vermelden is dat deze 
Nieuwkerk, gebouwd in de plaats van een kapel, 
in het Heer Daniels van de Merwe ambacht 
stond. Dit ambacht viel, voor de annexatie door 
Dordrecht, onder de parochie van Sliedrecht. 
Voor hen die hun voorgeslacht in of om Dor
drecht hebben een aanbevelenswaardig boek. Dit 
boek, waarvan de prijs € 29,95 bedraagt is bij 
elke boekhandel in Dordrecht te koop. 
Ontleend aan de bespreking door de heer K. 
Blokland in "De Stamboom", verenigingsblad 
van de gelijknamige vereniging (Vereniging 
voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserdam 
en omgeving jg. 8, nr. 3. 

Vborouders op de eilanden 
U s s d m o n d e en de Hoeksche Waard 

Ken sclrclic van gvui-alogiiihv pubhiativ* \an 
K.J. Slijki'rman 

ITK-: bijdKH'.LTi\.ui .1. Bcryjioui i r 111 \ m ikr IW>m, 
til̂  I .M. \ <i. Iloctctt. R Rdp|\. i i s MHI 

Uitgeverij ALVO 
AL00005 

Deze verzamelcd bevat een 
rijkdom aan gegevens. 

Meerdere van de opgenomen 
publicaties zijn inmiddels uitver-
kocht. 

De S u p p l e m e n t e n van Duizend 
jaar Voorgeslacht zijn geheel 
nieuw samengesteld met correc-
ties en vele n ieuwe kwart ieren. 

De prijs van deze cd bedraagt 
€ 22,50. Abonnees van Ons 
Erfgoed krijgen een kort ing van 
€ 2,50 en betalen € 20 . 
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Fout in de correctie van nr. van januari 2006 (pag. 42) op pag. 168 
van nr. 4 
H.M. Lups 

U w rédacteur schaamt zieh diep. Ook de 
correctie ging fout, derhalve een fweede cor
rectie. Mijn nederige excuses 

Generatie Aantal voorouders in die 
generat ie 

XIII 4096 (dat klopte nog) 
XIV 8192 
X V 16384 
XVI 32768 
XVII 65536 
XVIII 131072 
XIX 262144 
XX 524288 
XXI 1048576 
XXII 2097152 
XXIII 4194304 
XXIV 8388608 
X X V 16777216 

Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit 
toelaat. Maximaal per jaar 750 letters/spaties. Con-
laclzoekers en vragen worden ook op het internet 
geplaatst. Dus zoveel mogelijk ook uw internetadres 
vermelden. Antwoorden op vragen gaarne naar de 
redactie, zodat deze ze, al dan niet samengevat, in dit 
tijdschrift gepubliceerd kunnen worden, mede als 
informatie voor andere geinteresseerden. 

Van Gorp 
Wie kan mij helpen? Willem van Gorp waar-
schijnlijk overleden 1837 te Almkerk. Gehuwd 
met Geertrui de Gast. Wie zijn zijn ouders, 
broers en zusters en kinderen? 

Vragen en contacten 

Bij voorbaat dank. 
Ditthy Blok-Stout, Bourgondischelaan 5, 2983 
SH Ridderkerk 

E-mail: ditthyblok@hotmail.com 

Hollander 
Hollander, Abraham, militair, geboren 1816 ? 
Gothenburg Zweden. Abraham Hollander, gebo
ren te Gothenburg in april 1816, komt als mili
tair op 10 Oktober 1834 op Curagao aan. 
Gehuwd (1) ca. 1839 met Kolmeyer, Eliza
beth Carolina. 
Gehuwd (2) voor 1870 met De Graaf, Maria. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Hollander, Godfried Hendrik 
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(nageslacht bekend) 
2. Hollander, Romanus Martules 
(nageslacht bekend) 
Gevraagd: datums van geboorte, huwelijk, en 
overlijden en verdere gegevens van dit gezin. 
Wim Hollander, Masiusplein 330, 6901 CN Ze-
venaar 

E-mail: wim.hollander@hetnet.nl 

Eliens 
Ik zoek naar Johannes Eliens, geb ? te ?, 

7 Oktober 

14 Oktober 

28 Oktober 

4 november 

*) Op deze dagen zijn wij present 

A a n d i 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 JR 
Nijmegen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV 
Delft 
R. Oude Vrielink-van Zuidam, 

overl. ? te ?,gehuwd 24-01-1723 ZeelstN.B. 
met Anna van der Meulen, geb ? te ?, overl. ? 
en wie waren de (voor)ouders van hen? ik heb 
van dit gezin 8 kinderen: 7 jongens en 1 meisje 
Jozua Weessies, Nic.Beetsstraat 20 9721 RN 
Groningen 
Tel/Fax 050 5264674 Mobiel 06 10202114 
E-mail adresjweessies@home.nl 

K.J. Slijkerman, Emmanuelpolder 1, 4414 RV 
Waarde. 

Agenda 
DEN HOORN (ZH) 15e Genealogische Delflanddag in de Hoornbloem te Den 
Hoorn (ZH), Koningin Julianaplein 1-3, goed bereikbaar per auto en met openbaar 
vervoer. (11-16 uur). 's Middags worden enkele lezingen gehouden. Er zullen onge-
veer 20 stands bezet zijn. *) 
HAARLEM Themadag over kleding van onze voorouders 
Het Noord-Hollands Archief (Kleine Houtweg 18 te Haarlem) organiseert een thema 
dag over kleding van onze voorouders (10.00 - 15.00). Er is een modeshow van onze 
voorouders over de periode 1900-1950, er worden tevens kostuums getoond 
(streekdracht) uit de Zaanstreek uit 1780-1900. Er zijn lezingen over de Noord-
Hollandse streekdracht en over kleding van onze voorouders (gebaseerd op onderzoek 
in boedelinventarissen). Er is een fototentoonstelling over kleding, er zijn deskundi
gen om oude familiefoto's te kunnen dateren, er is een schilderijenrestaurator en pa-
pierrestaurator aanwezig evenals het hoedenmuseum, de vereniging voor kostuum, 
kant en streekdracht enkele historische verenigingen. Traditiegetrouw zullen ook wij 
aanwezig zijn. *) 
Naast de lezingen worden enkele oude films getoond, o.a. oude Libelle modeshows) 
Landelijke Archievendag 
Thema: Geloof en Bijgeloof. 
Info: www.archievendag.nl 
LEEUWARDEN 1 l e Friese Genealogische Contactdag in "Tresoar" Boterhoek 
1, Leeuwarden. 
Thema: Geloof en bijgeloof. (10-16 u.) Info: ngvfriesland@chello.nl 
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De schoolmatres werd ook wel leervrouw genoemd. Zij was houdster van een klein-
kinderschool. In 1823 verscheen door toedoen van het Nut een handleiding voor deze 
houdsters. 
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Van de redactie 
Met dit nummer ontvangt u het laatste num
mer van de veert iende jaargang. Wij hopen 
dat u voor u nuttige informatie heeft kun
nen vinden. Ook ditmaal haakten een aantal 
lezers af en evenals vorig j aa r veelal om 
financiele redenen met dank voor het gebo-
dene. Wei was het aantal opzeggingen be-
duidend minder dan vorig jaar . En de laats
te tijd komen er ook, zij het beperkt, weer 
n ieuwe lezers bij. 

Computergenealogen kunnen tegenwoordig 
veel op het internet vinden. Men is echter 
wel genoodzaakt systematisch te zoeken en 
dat wa t interessant is, op te slaan. Zo zijn er 
bijv. op het gebied van de paleografie aar-
dige dingen te vinden, zelfs cursussen. Ik 
noem als voorbeeld twee sites: 
w w w . g e n e a k n o w h o w . n e t / g e n e a / p a l e o / d l / 
download-star tpag. h tm en 
www.klopgeest .nl /paleografie/ 
Dit neemt niet weg , dat ook wij doorgaan 
met het geven van paleografische voorbeel-
den met de transcriptie. 
Iemand, die geregeld op het internet rond-
waart zal zonder meer ontdekken, dat ver-
schil lende sites het eeuwige leven niet heb-
ben, j a soms al vrij gauw weer van het net 
verdwijnen. Dit brengt ons bij een onder-
werp , waarin naast verschil lende lezers ook 
wij geinteresseerd zijn: een gestandaardi-
seerde afkortingen lijst. Wij hoopten op 
korte termijn het begin te realiseren en deze 
lijst dan ergens onder te brengen. Enkele 
j a ren geleden hebben wij een artikel betref
fende afkortingen van archieven gepubli-
ceerd van Eric Hennekam, met zijn toe-
s temming ont leend aan het Archievenblad. 
V a n enkele lezers kregen we ook enkele 

voorbeelden toegezonden, o.a. ontleend aan 
de HCC-Genealogie Gebruikersgroep. On
ze eerste gedachte was de lijst op onze site 
te zetten of bijv. de heer Dumont te verzoe-
ken zijn woordenlijst met een uitgebreide 
afkortingenlijst te completeren. Ook hierop 
ontvingen we reacties: Gezien de beperkte 
duurzaamheid van verschil lende homepa
ges zou het beter zijn hier een duurzame 
partij mee te laten doen, bijv. het C B G of 
de N G V . Verder is het zo, dat niet-com-
puteraars meestal wel iemand in de nabij-
heid hebben, die bij tijd en wijle wil helpen 
om internet-gegevens te achterhalen, maar 
liever een afkortingenlijst in gedrukte vorm 
ter beschikking willen hebben. Voor beide 
gedachtesprongen valt iets te zeggen. Zo-
wel bij het C B G als bij de N G V wordt deze 
periodiek gelezen, dus ik ben benieuwd of 
er spontaan reacties komen. Hoe dan ook, 
we laten het er niet bij liggen, al hoop ik 
niet dat het even 'v lo t ' gaat als de aanleg 
van de A 4 om de A13 te ontlasten. Daar 
zijn ze, geloof ik, al 20 j aa r mee bezig. 
Het komende j aa r zal er dus weer enig 
computernieuws in Ons Erfgoed worden 
opgenomen, dat mogelijk ook voor niet-
computergenealogen interessant is of ze 
mogelijk zelfs over de streep trekt. Verder 
zullen we, zo nodig, op onze site items in-
zake genealogie + computer aan de orde 
stellen. 

Wij wensen u voor het komend j aa r het 
beste, veel informatie en leesplezier via 
Ons Erfgoed en succes met u w genealogi
sche onderzoekingen. Ook onze beste wen-
sen voor hen, die ons aan het eind van dit 
j aa r (moeten) verlaten. 
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De onderwijzers, de ii 
platteland (2) 
JW. Koten 

Beeld van het onderwijs in de achttiende 
eeuw 
Van de onderwijssituatie midden achttiende 
eeuw hebben we een redelijk beeld. Het 
w a s de tijd van economische achteruitgang 
waarbij ook het onderwijs veel te lijden 
had. De kinderen leerden ten hoogste wat 
schrijven, lezen en het memoriseren van 
enkele gebeden zoals het Onze Vader plus 
de eenvoudige vragen over bijbel (zoals de 
tien geboden) en de catechismus 1 . 

De aanzetten van de verandering van het 
volksonderwijs in de 18de eeuw 
Vooral na het concilie van Trente (1655) 
trad in de katholieke kerk een reformbewe-
ging op waarbij allerlei uitwassen werden 
bestreden. Een van deze vernieuwingen 
was dat rond zeventienhonderd in katholie
ke landen kloosterorden ontstonden die zieh 
op de scholing van de verwaarloosde jeugd 
richtten. Vooral Jean Baptiste de la Salle 
(1651-1719) 2 streefde door nieuwe metho-
den naar een verbetering van het volkson
derwijs hetgeen wereldwijd navolging 
kreeg. Ook op de protestantse geloofsge-
meenschap in Holland had dit streven in-
vloed. Diverse vooraanstaande figuren uit 
de protestantse kring hebben voor beter 
volksonderwijs geijverd. Daarbij moet Au
gust Francke (1663-1727) in het bijzonder 
worden genoemd, die een seminarie voor 
leerkrachten opzette om bij dit volksonder
wijs les te geven. Doch zulke goede initia-
tieven waren, spaarzaam. De grote stoot 
voor de verbetering van het onderwijs 
kwam eigenlijk pas later toen de verlichting 

elite op het 

hier doorbrak (1760-1785) . Dit komt door 
de opkomst van o.a. de pedagogiek 
(opvoedkunde) waardoor over dit onder-
werp veel werd geschreven. Dit deed de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen (zie 
verder) ontstaan. De betekenis van deze in-
stelling voor het publieke onderwijs is 
groot en langdurig geweest en kan moeilijk 
worden overschat. 

De verlichting en de gevolgen voor het on
derwijs 
Het onderwijs was zo lamentabel dat in de 
opiniepers van die dagen nogal wat klaag-
zangen zijn te vinden. Ik wijs op de diverse 
spectoriale publicaties, een veelgelezen opi-
nieblad als De Menschenvriend. Vooral de 
verslagen van geleerde genootschappen, die 
in hun vergaderingen ernstig over deze zaak 
discussieerden, waren nogal kritisch. De 
vraag kan geste ld worden van waar deze 
belangstell ing? Vanaf het midden van de 
achtt iende eeuw zien we een n ieuwe idee-
enwereld ontstaan. Deze duidt men ge-
woonlijk aan met de naam verl icht ing 3 . Me-
de nog door de geschriften van de verlich-
t ingsdenker J.J. Rousseau, een bekend 
Frans filosoof, was de belangstell ing voor 
de opvoeding van kinderen gestimuleerd. In 
Duitsland kreeg het geschrift van Rousseau 
een meer verregaande uitwerking bij de 
groep van denkers (Basedow 1723-1780) 
die zieh de philantropijnen 4 noemden. Deze 
hadden als doelstelling de verheffing van de 
volksmassa, waarbij zij het nut van een 
volkschool propageerden. Het besef drong 
door dat de economische teruggang alleen 
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door een breed a lgemeen vormend onder
wijs kon worden teruggedrongen. De be-
kendste ijveraar voor volksonderwijs was 
een Pruisische landjonker Fr. Rachow 
(1734-1805) die ook voor dit streven buiten 
de Duitse grenzen, waaronder Nederland, 
bekendheid kreeg. In Neder land ziet men 
dat deze gedachte wordt opgepikt door de 
in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen (hier ook "het Nut" ge-
n o e m d ) 5 . Deze gaf later de stoot tot de op-
richting van de bekende Nutscholen waar in 
zij de moderne onderwijsmethoden invoer-
den. Zij propageerden niet alleen beter 
volksonderwijs , maar vooral de oprichting 
van kweekscholen voor een betere vorming 
van onderwijzers . Deze waren gebaseerd op 
de nieuw verworven pedagogische inzich-
ten. De betekenis van "het Nu t" is belang-
rijk en verreikend geweest . Dit zou zijn 
kansen pas goed krijgen tijdens de Franse 
bezett ing. 

Beeld van het onderwijs op een volkschool 
rond 1780 
Dat dit nodig was begrijpt u als u het relaas 
leest van een schooldag zoals opgetekend 
in De Menschenvriend (1788) . 

"De school begint met een lamentabel 
geteem, het morgengebed. De leerlingen 
begrijpen er geen snars van en trekken el-
kaar onder het gebed aan het haar, fluiste-
ren en lachen. Pas is het amen j a amen uit-
gesproken of een verschrikkelijk lawaai 
barst los. De scholieren beginnen met het 
Spellen van woorden en ieder kind probeert 
b o v e n ' t lawaai uit te komen. Klaas de zoon 
van een schepen, roept; Meester: Zwar te 
Dirk heeft mij voor de neus gestompt, 
waarop de schoolmonarch 6 met een woest 
gebaar de bul lenpees grijpt en met donde-
rende stem door het lokaal schreeuwt: Loe-
dert, kom hier. Dirk probeert zieh nog te 

verontschuldigen, maar omdat het maar een 
arme jongen is, wordt niet naar hem geluis-
terd en krijgt hij een duchtig pak slaag. Me t 
een blauwe rug wordt de arme knaap naar 
zijn plaats gestuurd. 

N a dit incident komen verschil lende leerlin
gen bij de katheder om uit hun boekje een 
paar woorden te Spellen. Ondertussen houdt 
de meester zieh bezig met het versnijden 
van pennen en het maken van fraaie letters, 
versiert met allerlei figuurtjes. N a het Spel
len komt het lezen aan de beurt. De leerling 
die het luidste schreeuwt en het dichtst de 
toon van de voorlezer in de kerk benadert 
krijgt de mooiste loftuitingen. Alles wordt 
op dezelfde dreuntoon voorge lezen . 
Niemand begrijpt er iets van. De morgen 
schooltijd wordt onderbroken door een pau-
ze, waar in de ma t r e s 7 met een grote t rom
mel vol koekjes op het toneel verschijnt. 
Het ene kind neemt voor een ander voor 
twee duiten tot ieder is voorzien. Alles 
wordt met woekerwinst verkocht. 
Daarna roept de matres, meester het halfelf-
j e n Staat klaar. Dat hoeft ze geen tweede 
keer te zeggen en met bekwamen spoed 
vertrekt de meester, de leiding van de klas 
aan zijn zoon overlatende. Maar in plaats 
dat hij de orde houdt begint hij met de kin-
deren te speien. Als de meester naar de 
school terugkeert en dat ziet grijpt hij naar 
de bullepees om zijn zoon te bestraffen. 
Maar de knaap kruipt onder de tafel. Vader 
volgt dan, boven de banken, tot dat de j on 
gen begint te schreeuwen "Moeder Help" , 
waarop de matres binnenkomt en een goed 
woordje voor haar zoon doet. 
Daarna wordt schrijfles gegeven. De mees 
ter stroopt de rechter m o u w op, en wanneer 
de kinderen op hun beurt met hun schrift 
bij hem komen, worden de letter, die zij ge-
schreven hebben, met een overvloed van 
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krullen, vogeltjes, versieringen en mannetjes 
bedolven, zodat de letters en hun gebreken 
onder de tierlantijnen onzichtbaar worden. 
Het is ondertussen twaalf uur geworden en 
nu wordt de morgenschoolti jd besloten met 
het zingen van twee verzen uit psalm 109 en 
"nu rijst er een geluid op, waarbij het ge-
blaet van honderd schaapen lieflijk is. Dan 
volgt het dankgebed." 

Dit artikel in De Mensenvriend (1788) geeft 
een helder beeld van hoe het op een school 
op het platteland er aan toe ging. Hoe de 
schoollokalen er uit zagen kunnen we op de 
talrijke schilderijen bestuderen die in de 
loop der ja ren zijn gemaakt. Men ziet over-
voile mimten . Veel kleine kinderen zitten op 
läge bankjes. Heeft men de schrijfkunst on
der de knie dan kan men aan de tafeltjes zit
ten. In het midden ziet men de schoolmees-
ter die als een koning op zijn katheder 
troont, de plak en de roede onder handbe-
reik. Toilet en dergelijke voorzieningen zijn 
er niet. Vaak is het kou lijden want veel sto-
ken werd niet gedaan. Bij de ergste koude 
moesten kinderen maar turf meebrengen. 

De kritiek die leidende auteurs uit die tijd 
over de Scholen en het onderwijs hadden 
was niet mals . Er werd veel te veel gestraft 
en te hard gestagen. De kinderen werden 
mechanisch zonder begrip onderwezen, de 
schoolboeken waren siecht en zaten vol fou-
ten. De meeste onderwijzers konden niet 
behoorlijk Spellen en waren onbekwaam 
voor hun taak. 

Positie van de onderwijzer droevig 
Dat de onderwijzer zieh niet altijd volledig 
inzette was te begrijpen. Onderwijzer was 
een parttime baan, het jaarlijkse basistrakte-
ment bedroeg tussen de 100 en 200 gulden. 
Daarnaast werd schoolgeld van de ouders 

geheven dat schommelde tussen de 10 en 20 
stuivers per jaar. Voor veel ouders was dit 
haast niet op te brengen. Vaak was de onder
wijzer gedwongen om voor de rijkere Ger
lingen een hogere betal ing te vragen wat ge-
woonli jk in natura werd gedaan 8 . Hoe beter 
de prestaties van de zoon, des te meer kon 
de meester als toelage verwachten. Bezwaar 
was ook dat de onderwijzers werden opge-
volgd door hun zonen. De kinderen van de 
onderwijzer moesten immers hun vader in 
de klas helpen, het was dus een veredelde 
vorm van kinderarbeid. Bovendien gold de 
Stelling in die ja ren: gelyk brengt zijns gely-
ken voord, dus sterft dit soort nimmer uit. 

Gilde van onderwijzers in s o m m i g e Ste
den 
In sommige Steden was het onderwijs wat 
beter. Zo had men in Delft een onderwij -
zersgilde. Het hoofd van het gilde bestond 
uit hoofdlieden die verantwoording ver-
schuldigd waren aan het stadsbestuur. Deze 
overl ieden controleerden het gilde en zij na
men examens af wanneer iemand tot het gil
de wilde toetreden. Ook in andere Steden 
waren dergelijke gilden, maar deze zaak is 
nog niet geïnventariseerd. Hoewel deze 
Scholen zieh vooral richtten op het rijkere 
publiek, gaf men ook wel bij wijze van car-
r ierevorming volksonderwijs . 

Samenvatt ing van de stand van het on
derwijs in de achtt iende eeuw 
Het onderwijs in de achtt iende eeuw was 
nog in hoge mate een amateurist ische aan-
gelegenheid. Zeker gold dit voor het platte
land waar het beroep van schoolmeester een 
nevenfunctie was . Een reguliere opleiding 
tot (volks)onderwijzer bestond eenvoudig 
niet. Meestal volgde de zoon zijn vader op 
in dit beroep, nadat hij j a ren in de klas van 
zijn vader had mee geholpen. Vaak was de 

Ons Erfgoed, 14ejrg. nr. i, november 2006, biz. 222 



meester tegelijkertijd koster, cantor, orga
nist, hulpnotaris , schrijver van de schepen-
bank e.d. De schoollokalen waren uiterst 
primitief. Onderwijshulpmiddelen waren er 
nauwelijks. Het rendement van deze Scholen 
was dan ook niet groot. Het onderwijs voor 
het merendeel van de kinderen bleef beperkt 
tot enkele j a ren leren lezen en schrijven t i j -
dens de wintermaanden. Het aantal analfa-
beten was groot. De banden met de kerk wa
ren bij het onderwijs evident. Belangrijkste 
drijfveer voor het lesgeven was de religieu-
ze instructie. Bij katholieken was het vooral 
de selectieplaats voor toekomst ige priesters 
en geestelijken. De kerken hadden grote in-
vloed op de benoeming van onderwijzers en 
de lesinhoud. Door het opkomen van de 
Verlichting komt er in het midden van de 
achtt iende eeuw een streven naar verbete
ring van het volksonderwijs op gang. Vooral 
het Nut heeft zieh daar nadrukkelijk voor 
ingezet. Deze ideeën van de verlichting 
spoorden echter niet goed met de kerkelijke 
opvatt ingen betreffende het onderwijs. Zij 
waren de oorzaak van de latere heftige 
schoolstrijd. 

Genealogische aantekeningen 
Uit bovenstaande is duidelijk dat het moei -
lijk is iets te v inden over onderwijzers en 
onderwijzeressen. Vaak zal men in eerste 
instantie aangewezen zijn op de kerkelijke 
brennen. Daar kan men hopen iets over de 
benoeming te vinden of een aanwijzing voor 
de bezoldiging. Bij katholieken ziet men 
nogal eens dat de kostersfunctie of die van 
de kerkelijke cantor/organist gecombineerd 
was met de onderwijzersfunctie, zeker op 
het platteland. Incidenteel zelfs was hij de 
doodgraver daarbij . Da t had voor de kerke
lijke overheid veel voordelen. Ook op het 
protestantse erf zijn deze beroepscombina-
ties niet zo zeldzaam. Het kosterambt vroeg 

enige kennis van schrijven en rekenen en dat 
hadden de meeste onderwijzers wel . Boven-
dien beslisten de kerkbesturen vaak bij de 
aanstelling van de schoolmeester. Veelal zal 
bij de aanstelling van de onderwijzer de ge-
schiktheid voor koster, organist enz. hebben 
meegewogen. Een sterk punt was echter dat 
wanneer men als onderwijzer enige be-
kwaamheid had, men snel doorstootte naar 
administratieve functies. Ik noem secretaris 
van een schepenbank of die van een ander 
bestuurlijk college. Deze laatste benoemin-
gen zijn bij het genealogische speurwerk 
wat gemakkelijker te vinden. Meestal staat 
er dan bij dat betrokkene ook schoolmeester 
was . 

Binnen de Steden ligt de zaak iets gemakke
lijker omdat men vaak in de schepenbankbe-
sluiten de benoemingen kan achterhalen. 
Dat geldt natuurlijk het duidelijkste voor 
aanstellingen bij de Latijnse school, maar 
dat is zeker geen volksschool te noemen. 
Waar men onderwijzersgilden had kan men 
dan veel van deze onderwijzerszaken bij de 
gildenarchieven vinden. 

De onderwijsvernieuwingen tijdens de 
Franse période en de volgende jaren 
Vanaf het midden van de achtt iende eeuw 
was er in Neder land een economische crisis. 
Deze werd veroorzaakt door een complex 
van zaken die we elders in dit tijdschrift al 
eens uitvoerig hebben uiteengezet. De ar-
moede zou in de loop van ca. 70 j aa r toene-
men tot een vorm die ons land nog niet eer-
der had gezien. Vooral door de vierde Engel-
se oorlog (1780) waren w e onze handelspo-
sitie kwijtgeraakt, hetgeen een verval van 
onze industriesteden (zoals Le iden 9 ) met 
zieh meebracht . Armoede en verpaupering 
en zelfs ontvolking waren in deze Steden 
troef. Bovendien waren onze instituties 
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(zoals het a lom machtige gildensysteem) 
verouderd en door de modernere tijd achter-
haald. De gilden blokkeerden de moderne 
ontwikkel ing en frustreerden de opkomende 
industrialisatie. Ook het klimaat hielp niet 
mee , vele j a ren waren erg koud. Daardoor 
w a s het een période van honger, veesterfte 
en terugkerende epidemieën. Door de invoe-
ring van de aardappel was er een relatieve 
overbevolking ontstaan. De Franse bezetting 
bracht een korte opleving. Vrij snel daarna 
raakte de économie zo in verval dat toen de 
Fransen het land verlieten de Staat in feite 
bankroet was . Erger nog, heel veel capabele 
mannen waaronder veel onderwijzers, waren 
in de diverse veldslagen van de Napoleonti
sche légers gesneuveld. Er was echter een 
posit ief punt door de Franse bezetting. Hoe-
wel de Fransen een economische ramp had
den veroorzaakt , lieten zij toch wetgeving 
en instituties achter, die zeer goed waren op-
gezet en die daarom de tijd hebben door-
staan. Tegen deze achtergrond van grote po-
li t ieke-economische verschuivingen, moet u 
de ontwikkel ing van het onderwijssysteem 
tijdens de Franse période bezien. Men wilde 
veel maar men kon toch weinig. 

Onderwijs wordt gecentraliseerd 
Nadat de Fransen door het koude weer de 
bevroren rivieren waren overgestoken ver-
liet 18 januar i 1795 Willem V, onze laatste 
prins-stadhouder het land. Op 1 maart 
kwam een nationale vergadering bijeen. Na 
veel politiek gemanoeuvreer kwam er in 
1798 een voorstel dat de zorg van het onder
wijs een nationale zaak was . Van der P a l m ' 0 , 
die agen t 1 1 voor het onderwijs was , kwam 
met een reeks van onderwijsverbeteringen 
die sterk berustten op ideeën van het Nut . 
Hij bevorderde daarbij de inrichting van 
neutrale openbare lagere Scholen gesteund 
met ri jksmiddelen en met een leerprogram-

m a in de moderne geest van de verlichting. 
Het tweede belangrijke punt was dat er offi-
cieel gekwalificeerde leraren moesten ko
men om de kinderen te onderwijzen. Verder 
werd er een aantal boeken voorgeschreven 
welke bij het onderwijs moesten worden ge-
bruikt. Een belangrijk punt w a s tenslotte dat 
in iedere provincie (in die dagen départe
ment genoemd) een schoolopziener werd 
aangesteld. Deze moest controleren of de 
plaatselijke Scholen het nationale beleid wel 
volgden. 

In de période 1796 en 1806 zat het Nu t niet 
stil. Het beijverde zieh tot het opzetten van 
kweekscholen waar, in plaats van de interne 
opleiding, een dagopleiding voor onderwij
zers werd gegeven. Zulke (dépar tement) 
S c h o l e n ziet men in Amsterdam, Haar lem 
(waar Prinsen de leiding had) , maar ook in 
andere plaatsen. Ik noem dan met name 
Groningen en Leiden, later volgden ook 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Delft. 
Hierin werden de vakken lezen schrijven en 
rekenen onderwezen, verder de vakken wis -
en natuurkunde, aardri jkskunde, geschiede-
nis, zedenleer en Frans. Het cursusgeld be-
droeg Fl. 40.- een ongehoord hoog bedrag 
dat alleen rijke gezinnen zieh konden per-
mitteren. Geen van deze Scholen heeff de 
Franse tijd overleefd. Toch kan men zeggen 
dat het Nut zeer veel goed werk heeft ge
daan voor de versterking van het imago van 
de onderwijzers. Daarmee gaven zij ook een 
Stimulans voor het volksonderwijs . 

Noten 
1. De catechismus was een verkorte versie van 
de katholieke leerstellingen in 350 vragen en 
antwoorden. Deze werden dagelijks geoefend 
door ze mechanisch, meestal zonder enig begrip, 
te laten opdreunen. Na enkele jaren was het niet 
ongebruikelijk dat men de hele catechismus uit 
het hoofd kende. De betekenis van het geleerde 
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zou later bij het ouder worden pas duidelijk wor
den. Een belangrijke auteur van de bekendste 
catechismus was Petrus Canisius. Hij werd gebo
ren in Nijmegen maar stierf als hoogleraar théo
logie in Zwitserland. Zijn catechismus zou vele 
eeuwen de basis zijn van het katholieke gods-
dienstonderwijs. Waarschijnlijk is de naam Ca
nisius een verbastering van zijn eigenlijke Ne-
derlandse naam: de Hond. In Limburg is de fa-
milie de Hond/Canisius een aanzienlijk geslacht 
en telgen uit de Limburgse familie vermoeden 
dat de voorouders van Petrus Zuid-Limburgers 
waren. Het woord catechismus heeft een Griekse 
oorsprong. In het woord zit cate. Dit kent u 
waarschijnlijk wel bij woorden als catastrofe, 
kathode, kateter en betekent van boven naar be-
neden. Het woorddeel echismus is verwant aan 
ons woord echo dat klinken betekent. Catechis
mus is dus van boven naar beneden laten klinken 
van regels, anders gezegd: instructie of onder
wijs. 
2. Jean was een katholiek priester maar reeds bij 
zijn opleiding hield hij zieh bezig met het onder
wijs aan achtergestelde kinderen. Toen hij stierf 
had hij 27 Scholen met duizend leerlingen. Hij 
ontwikkelde een nieuwe leermethode. In princi
pe was het onderwijs voor arme kinderen gratis 
en de benadering van de kinderen menslievend, 
met weinig harde strafmaatregelen. Je kunt Jean 
als een voorloper van Pestalozzi beschouwen. 
Daarnaast probeerde hij ook opleiding voor on
derwijzers op te zetten. 
3. Een moeilijk te omschrijven Europese gees-
tesstroming. Uitgangspunt is de redelijkheid en 
de kennis te baseren op waarneming en experi
ment. Dit leidde tot een optimistisch vooruit-
gangsgeloof. Daarbij waren het streven naar 
zelfverbetering en zelfontplooiing, de vrijheid 
van meningsuiting en de menselijke gelijkheid 
de veel gehoorde sleutelwoorden. Deze geestes-
stroming zou uiteindelijk in die van de humanis-
ten, de vrijdenkers, uitmonden die bepalend 
werd voor de cultuur van de negentiende eeuw. 
Zij geloofden daarbij ook op een rationalistisch 
ingerichte samenleving. Deze gedachtenwereld 
stond diametraal tegenover de uitgangspunten 
van de religie, die de bijbel als uitgangspunt 
voor de menselijke samenleving wenste. 

In Nederland kreeg het verlichtingsdenken voor
al aandacht bij de geleerde genootschappen die 
zieh maatschappijen noemden. Die van "het 
Nut" kreeg grote betekenis voor de volksontwik-
keling. 
4. philo = liefde (denk aan homofiel) en anthro-
pos=mens; liefde voor de mensen 
5. de Maatschappij (= vereniging) tot Nut van 
het Algemeen is één van die achttiende eeuwse 
instellingen geweest, die diepgaande invloed 
zouden krijgen op de gedachtevorming binnen 
onze gemeenschap. In de série over het vereni-
gingsleven in dit tijdschrift werd hieraan uitvoe-
rig aandacht geschonken. Resumerend "het Nut" 
was een vereniging die was opgezet door Jan 
Nieuwenhuyzen, een doopsgezind predikant te 
Monnikendam, met behulp van zijn zoon Marti-
nus. Ze kregen daarbij morele steun van de latere 
Prof Swildens een merkwaardige maar originele 
geleerde en tevens aanhanger van de patriotten. 
De vereniging was een duidelijk product van de 
verlichting, een geestesstroming die vooral 
waarde hechte aan het vrije denken, niet gebun
den aan traditie of geloofsovertuiging. Hun leuze 
was de verdraagzaamheid. Veel leden van deze 
vereniging waren dissidente protestantse groepe-
ringen zoals de Lutheranen, Remonstranten, 
Doopsgezinden e.d. 
6. De deftige naam voor de onderwijzer 
7. matres, de verbastering van het franse woord 
maîtresse (meesteres), de naam waarmee een 
schooljuf werd betiteld. In veel gevallen was dit 
de echtgenote van de schoolmeester die zieh ook 
met de kinderopvang bezig hield. Vaak hadden 
deze matressen aparte lokaaltjes. Daar hielden ze 
kinderen, meestal meisjes, tegen betaling bezig, 
gaven zij lessen in breien en soms ook in wat 
lezen en schrijven. Het beroep schoolmatres had 
geen hoog aanzien. De reden is niet geheel dui
delijk, mogelijk komt dit doordat deze dames 
geen formele opleiding hadden gehad en men er 
teveel van verwachtte. 
8. Hoe belangrijker de plaats hoe hoger de jaar-
wedde. Scharwoude betaalt Fl 90, Beverwijk 
Fl 315, HobreedFl 90 en Haarlem (1757) 
Fl 400. Soms is er een stadswoning beschikbaar 
en hier en daar licht en wärmte 
9. Leiden, dat rond 1720 nog ca. 80.000 inwo-
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ners had en tot de grote Hollandse Steden be-
hoorde, halveerde in bewonersaantal in een ge-
neratie. Het werd zoals dat heette een "nerings-
loze" stad. 
10. Jan van der Palm had te Leiden gestudeerd 
en was een "keezendominee", de scheldnaam 
waarmee men deze patriot-theoloog aanduidde. 
Zijn vader was een Franse kostschoolhouder te 
Delfshaven. Hij kreeg bekendheid door de beant-
woording van een prijsvraag, uitgeschreven door 
het Zeeuws genootschap van Wetenschappen in 
1779. Van der Palm senior kreeg de gouden prijs 

voor zijn suggesties hoe het onderwijs te verbe-
teren. Dit feit heeft waarschijnlijk zijn carrière 
sterk bemvloed. Jan studeerde théologie in Lei
den. Hij was een geboren redenaar en hij deed 
mee aan de Franse omwenteling. In 1799 werd 
hij agent voor Nationale opvoeding en hij is dus 
in feite de eerste Nederlandse minister van on
derwijs. Later was hij hoogleraar klassieke bij-
beltalen in zijn studentenstad Leiden. 
11. Men sprak liever van agent dan van minister, 
omdat het woord minister letterlijk onderge-
schikte betekende. 

Valkuilen in de généalogie 
Anton van Nostrum 

Iedereen zal wel weten dat het in de généa
logie oppassen geblazen is met het klakke-
loos overnemen van gegevens van medege-
nealogen. Wat dat betreft dienen we een do-
sis gezond want rouwen ten opzichte van 
hun websi tes of andere publicaties te koeste-
ren. Ook kwartierstaten en genealogieën in 
gerenommeerde bladen kunnen foutieve ge
gevens bevatten. En het primaire bronnen-
materiaal uit DTB-boeken is ook niet altijd 
even betrouwbaar. 
O m (beginnende) genealogen op het hart te 
drukken voldoende te controleren volgen 
hier enkele fraaie voorbeelden van dergelij
ke gevallen die elders gepubliceerd zijn en 
die aan mijn s tamboom raken. 

D e Brabantse Leeuw 
In De Brabantse Leeuw van 2005 nr. 4 
wordt de généalogie van "De familie Van 
Mol l uit Hooge Mierde" door Hanns Fried-
helm van Mol l gepubliceerd. Daarin lees ik 
op pagina 243 : 
VIII-e . Hendrick Jan van Mol, gedoopt te 
Oirschot op 18 december 1685, overleden 
op 18 September 1739. Hij was gehuwd met 

Adriana Willems van Haestricht, die overle
den is op 15 januari 1787. 
N . B . Let op het grote verschil tussen de j a 
ren van overlijden van beide partners! 

Nu is genoemde Adr iana geen onbekende 
voor mij . Zij komt ook voor in mijn stam
boom. Summiere gegevens over haar heb ik 
gepubliceerd in mijn artikel in hetzelfde 
blad in 2000 (nr. 3 en 4) onder de titel De 
geboorte van een naam, van Stoopen via 
Haestricht naar Nostrum. He t is ook na te 
lezen op de websi te van de Brabantse 
Leeuw onder Artikelen. Indertijd schreef ik 
over haar: 
5. Adriana d.v. Willem Andriessen, gedoopt 
op 24 mei 1680 te Boxtel. Bij haar huwelijk 
op 1 februari 1711 te Boxtel met Hendricus 
Jansen van Mol wordt zij Adriana van 
Ostrickx genoemd. Te Oirschot laat dit echt
paar een viertal kinderen dopen, waarbij de 
moeder aangeduid wordt als Adriana Wil-
helmi van Osterick, Adriana Wilhelmi Oost-
ricx, Adriana Wilhelmi van Ostricht en 
Adriana Wilhelmi van Haestricht. 
Als Adr iana ' s geboortedatum uit mijn arti-
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kel gekoppeld word t aan haar overlijdensda-
tum uit de genealogie Van Moll , dan moeten 
we concluderen dat Adr iana de formidabele 
leeftijd van ruim 106 j aa r bereikte. Zowaar 
een unicum in die tijd. Zonder gedegen aan-
vullend bewijsmateriaal dat haar hoge leef
tijd zou kunnen bevest igen, wil ik het gege-
ven van haar overl i jdensdatum niet accepte-
ren. In de DTB-boeken is alleen maar te vin
den dat op 15 januar i 1787 overleed: de 
vrouw van Hendrick van Mol. Uit andere 
gegevens blijkt dat er meerdere Hendrikken-
van-Mol geweest zijn. O p genoemde datum 
overleed waarschijnlijk de vrouw van een 
andere Hendr ick van Mol . Een wat al te 
voorbarige conclusie van de kant van Hanns 
Friedhelm van Moll . 

Henny de Ruyter 
O p de websi te van Henny de Ruijter (niet de 
minste onder ons genealogen) lees ik: 
III. 1 Johannes Goossens de RUIJTER, geb. 
te Riel (gehucht onder Geldrop), ged. op 11-
12-1700 te Geldrop, overl. 00-06-1781, zn. 
van Gosuinis Jois de RUIJTER. Otr. op 13-
11-1728 te Geldrop, tr. op 27-jarige leeftijd 
op 28-11-1728 te Geldrop Henrica Claas-
sen van LITH, zonder beroep, geb. te 
Geldrop, begr. op 24-12-1799 te Geldrop, 
dr. van Nicolaas van LITH en Elisabeth van 
de SANDEN. 
N . B . Henr ica Claasen van Lith overleed 71 
jaar na haar huweli jksdatum! 
De Ruyter vermeldt geen doopdatum van 
genoemde Henrica. Ui t mijn genealogisch 
onderzoek blijkt dat genoemde Henrica 
Claassen van Lith gedoopt moet zijn op 10-
04-1699 te Geldrop als Henrina, de jongs te 
dochter van Nicolaus Jan Pauluszn en Mar ia 
Tijssens. De achternaam V a n Lit/ Lith wordt 
in de doopboeken rond 1700 nog niet ver
meid. De 've rwar r ing ' tussen de voornamen 
Henr ica en Henr ina komt vele malen voor 

en is dus normaal , ze zijn identiek. Het echt-
paar Nicolaus Janssen en Maria Tijssens laat 
tussen 1684 en 1699 in totaal zeven kinde
ren dopen. 

Volgens genoemde websi te werd Henrica 
begraven op 24-12-1799. Ze werd dus 100 
jaar en 8 maanden oud! Uit de DTB-boeken 
van Geldrop blijkt dat op die datum inder-
daad werd begraven ene Hendrien vrouw 
van Jan Goossens de Ruijter. Maar of deze 
vrouw identiek is aan bovengenoemde Hen
rica Claassen van Lith valt te betwijfelen. 
Wat is namelijk het geval? 
Genoemde Johannes Goossens de Ruijter 
had een halfbroer met precies dezelfde voor-
naam Johannis, echter gedoopt 22-11-1717 
te Geldrop en aldaar begraven op 07-12-
1799. Deze zullen we verder Jan 2 noemen. 
Volgens de website van Henny de Ruyter 
t rouwde Jan 2 driemaal, de derde keer op 
23-08-1778 te Geldrop met Hendr ien Peters 
van de Ven, ged. 00-00-1691 . Jan 2 was bij 
zijn derde huwelijk dus 60 j aa r oud en zijn 
bruid 87 jaar . Toch wel een verdacht hoge 
leeftijd om in het huwelijksbootje te stap-
pen. 

Een 100-jarige Hendrien Claassen van Lith 
en een 87-jarige bruid Hendrien Peters van 
de Ven waren voor mij redenen om alle ge-
vonden gegevens opnieuw te beoordelen. 

O m een lang verhaal kort te houden: er is 
namelijk een andere Hendrien Peters van de 
Ven (ged. 02-03-1728 te Geldrop) die - vol
gens de DTB-boeken - aanvankelijk ge-
t rouwd was met Wil lem Peters van Hoof en 
later t rouwde met Johannis Goossens de 
Ruijter (Jan 2) . Haar doopdatum kon pas 
achterhaald worden na een reconstructie van 
de hele gezin Van de Ven, de broers en zus-
sen van Henrica van de Ven die allen in 
Geldrop t rouwden en er kinderen kregen. 
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Vervolgens kon gezocht worden naar de bij-
behorende doopdata van deze broers en zus-
sen. Internet en de database van het Regio
naal Historisch Centrum in Eindhoven ble-
ken daarbij een onmisbaar hulpmiddel . Zeer 
belangrijk daarbij is - hier draait het hele 
verhaal om - dat men moet weten hoe de 
namen in de database geïndexeerd zijn. 
Voor Brabant wordt aangenomen dat ieder-
een na 1700 een vaste achternaam Voerde. 
Dat wil zeggen dat de kinderen van bijvoor-
beeld ' Jan Pietersen ' in de database zijn te-
rug te vinden met de achternaam Pietersen, 
terwijl ze volgens het systeem van de patro-
niemen ' Janssen ' geheten zouden hebben. In 
de praktijk gebruikte men in het begin van 
de 18e eeuw echter nog veelvuldig patronie-
men om een bepaalde persoon te registreren. 
Passen we deze wetenschap toe op onze 
zoektocht naar de doopdatum van Henrica 
Peters van de Ven, dan kunnen we zoeken 
naar een Henrica Peters met 'Pe ters ' als pa-
troniemische achternaam. W e vinden dan 
helaas niets bruikbaars, want we moeten 
zoeken naar een vader met Peter (of Petrus) 
als voornaam. W e vinden dan weliswaar 
veel te veel namen, maar het aantal vond-
sten kunnen we inperken door in een bepaal
de période van 5 of 10 j aa r te zoeken. Kort
om, na een zekere selectieprocedure kunnen 
w e een gezin samenstellen dat voldoet aan 
onze criteria. In ons geval blijkt dat het ge
zin van Petrus Franssen en Maria Jansen te 
zijn die tussen 1713 en 1728 zes kinderen 
laten dopen waaronder ene Henrina (die ge-
indexeerd is als Henrina Fransen, maar die 
patroniemisch Henrina Peters, Henrina Pe
trus of Henrina Petri zou moeten heten). Ei-
genlijk is haar ' ach ternaam' afgeleid van de 
voornaam van haar grootvader, een avoniem 
dus (naar 'avus' . dat in het Latijn grootvader 
betekent) . 

Behalve van Petronella zijn alle huwelijks-

data (rechter kolom) van het gezin 
'Franssen ' terug te vinden met de achter
naam Van de V E N . 
De gevonden Hendr ien blijkt dus de dochter 
van Petrus Franssen en Mar ia Jansen en is 
gedoopt op 02-03-1728 te Geldrop. Bij haar 
huwelijk met Jan Goossens de Ruijter (Jan 
2) op 23-08-1778 was zij dus geen 87 maar 
' s lechts ' 50 jaar , een alleszins acceptabele 
leeftijd. 
Alle kinderen van Petrus Fransen en Maria 
Jansen zijn: 
Joanna Franssen, ged . 07 -02-1713 
tr .24-02-1737 als Johanna Peters van der 
Ven 
Petronella Franssen, ged. 21-09-1715 
tr. vöör 1745 
Petronella Peters van de Ven en Bartholo-
meus Joosten Coppens laten vier kinderen 
dopen 
Franciscus Franssen, ged. 09-09-1717 tr. 05 -
02-1769 als Francis van de Ven 
Antonius Franssen,ged. 12-02-1723 
tr. 06-09-1751 als Anthonij Peeters van de 
Ven 
Joannes Franssen, ged. 24-04-1725 
tr. 13-02-1763 als Jan Peeters van de Ven 
Henrina Fransen, ged. 02-03-1728 
tr. 04-03-1764 als Henrica van de Ven 
T o t slot: 
Welke Hendrien overleed op 24-12-1799? 
Volgens de database van het R H C E was zij 
de echtgenote van Jan Goossens de Ruijter, 
maar welke van de twee Jannen? Ik neem 
(voorlopig) aan dat h iermee niet Hendrien 
Claasen van Lith bedoeld wordt , maar Hen
drien Peters van de Ven, die dus overleed op 
71-jarige leeftijd. 

A a r t v a n Ri j swi jck 
Op de websi te van Ben van Rijswijk vond ik 
dat Aart Jan van Rijswijk (XII-6) op 19-05-
1782 te Vught getrouwd was met Maria 
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Jansdr Papen. Maar volgens mijn gegevens 
in mijn s tamboom was dezelfde persoon op 
dezelfde dag get rouwd te Boxtel met Maria 
Adriaansdr Papen. Vanwaar dit verschil in 
de naamgeving? 
Een van de twee huwelijksinschrijvingen 
kan niet ju is t zijn. De gegevens komen uit 
het NG- t rouwboek van Vugh t en het RK-
t rouwboek van Boxtel . Het feit dat er zowel 
katholiek als protestants getrouwd werd, is 
voor Brabant een normaal verschijnsel als 
we bedenken dat het katholieke huwelijk 
niet rechtsgeldig was . Een wettelijk huwe
lijk kon alleen gesloten worden voor een 
schepenbank of door een dominée. Aange-
zien een huweli jkssluit ing voor een sche
penbank duurder was , togen de katholieke 
t rouwlust ige paartjes in Brabant massaal 
naar de protestantse dominée. 
Het was mij bekend dat Mar ia Adriaansdr 
Papen werd gedoopt op 21-09-1752 te Box

tel als dochter van Adrianus Papen en Joan
na Adrianus van Hal. Hoe kon zij in Vught 
t rouwen als zijnde de dochter van Jan Pa
pen? De dominée lijkt hier een foutje be-
gaan te hebben. Is de vergissing van de do
minée verklaarbaar? Ja! Adrianus Papen was 
omstreeks 1760 overleden waarna de achter-
blijvende weduwe in 1764 her t rouwde met 
Johannes Heesters. De dominée uit het na-
burige Vught zal niet met deze gezinssitua-
tie op de hoogte geweest zijn. Hij combi-
neerde de voornaam van de stiefvader met 
de achternaam van de bruid. Het patroniem 
in het NG-t rouwboek van Vught verwijst 
dus naar de stiefvader van de bruid, niet 
naar de vader. Ook de bronnen zijn niet al-
tijd even betrouwbaar. 

Overgenomen uit NGV afdelingsblad 'Amers-
foort en Omstreken' met dank aan blad en au
teur. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

He t tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Redactie Piet Sanders 
Per n u m m e r 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 bedraagt voor Neder land € 28 , buitenland @ 37 , via bank € 40 , te 
betalen door storting of overschrijving op Gironr 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindho
ven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij A L V O . 
Prijs € 35, voor abonnées op G T M W B en/of Ons Erfgoed € 30. Te bestellen via w w w . 
onserfgoed.com 
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Het Y-chromosoom nogmaals 
JW. Koten 

Onze gepopulariseerde artikelen over de 
grondslagen van het moderne D N A -
onderzoek en de verbanden die dit heeft met 
de généalogie blijken door onze lezers te 
worden gewaardeerd. Uit de vele positieve 
reacties die we ontvangen menen we dit te 
mögen opmaken. Onlangs kregen we het 
verzoek van een groep lezers die meer wilde 
we ten over het Y-chromosoom. Bovendien 
vroegen zij zieh af wat dat Y-chromosoom 
eigenlijk "deed". 

Dat is een eenvoudige vraag... maar het ant-
woord is helaas complex. O m dit in eenvou
dige mensentaal uiteen te zetten is niet sim
pel, maar ik waag me er hier toch aan. Ik 
doe dus een poging om over het Y-
chromosoom in vereenvoudigde vorm iets te 
verteilen dat u w belangstelling heeft. Moge
lijk helpt dit voor een eerste oriëntatie met 
name als men als genealoog bij de Studie 
van de geboorteregisters met een geslachts-
keuzeprobleem te maken heeft. 

Zoals eerder beschreven zijn de geslachts-
chromosomen van een man X Y en van een 
v rouw X X . Het Y chromosoom overheerst 
het X-chromosoom en is dus direct geslacht-
bepalend. Het verschijnsel X- en Y- ge-
s lachtschromosomen komt niet bij alle die-
ren voor. Deze erfelijk bepaalde geslachts-
aanleg is pas laat bij de ontwikkeling van 
het dierenrijk tot stand gekomen. Maar ge-
slachtelijke voortplanting komt in de biolo
gie echter al heel vroeg voor. Dit mechanis-
me van de geslachtelijke voortplanting is 
vooral bedoeld om eventuele fouten, die nu 
eenmaal ook bij de aanleg van de geslachts-
cellen optreden, te herstellen. Siechte chro-

mosoomdelen kunnen nameli jk via het me-
chanisme van crossing-over met goede wor
den uitgewisseld. Daarbij wordt verder door 
de partnerrivaliteit en de keuze van het 
meeste geslaagde dier een aanvul lende se-
lectie van het beste individu bereikt. 

Bij lagere soorten dieren bepalen de externe 
omstandigheden of een bevruchte eicel uit-
groeit tot een mannetje of een wijfje. Vaak is 
het de omgevingstemperatuur die bepalend 
is voor de geslachtstypering. Is het omge-
vingssignaal niet duidelijk dan zie j e soms 
dat een dier de kenmerken van beide ge
s u c h t e n heeft. M e n spreekt dan van her-
mafrodieten. In feite zie j e de echte ge-
s lachtschromosomen pas ontstaan bij de ho-
gere reptielen. In dit geval is tijdens de be-
vruchting het geslacht bepaald. Dit komt 
omdat er dan in de geslachtschromosomen 
het SRY (afkorting van Sexbepalende Re
gio) gen is opgenomen. In aanleg begint ie
der hoger dier zijn ontwikkel ing als wijfje, 
maar als er een SRY gen in het geslachts-
chromosoom zit dan groeit dat potentiele 
wijfje uit tot een mannetje. 

Aanvankeli jk ziet dit chromosoom met een 
SRY gen er nog grotendeels uit als een X-
chromosoom maar bij de ontwikkel ing van 
het hogere dierenrijk wordt dat X-
chromosoom steeds kleiner waarbij het 
chromosoom met het SRY de meeste eigen-
schappen verliest die ook op het X-
chromosoom aanwezig zijn. Uiteraard be-
halve de eigenschappen die nodig zijn voor 
de geslachtelijke kenmerken en de manneli j -
ke voortplanting, die niet in het X-
chromosoom zijn opgenomen. Het lange 
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staafje van het X wordt dus steeds kleiner en 
verändert dan in een kort staafje, zodat de 
vorm van het ch romosoom van een letter X 
in een letter Y evolueert. 

Bij de mens zie j e in het X chromosoom ca. 
1000 erfelijke e igenschappen en in het Y 
chromosoom maar 78 genen die hoofdzake-
lijk op de manneli jke geslachtsvorming en 
de manneli jke voortplanting betrekking heb
ben. Wat het Y chromosoom verder doet is 
nog niet geheel duidelijk. Er zijn geen ziek-
ten bekend die betrekking hebben op de an
dere erfelijke e igenschappen die in het Y 
chromosoom zitten die niet aan de ge
slachtsvorming bijdragen. Een tip van deze 
sluier wordt mogeli jk opgelicht door het ge-
geven dat bij sommige mensen (1 op de 
2000) het Y gedeelte van het chromosoom 
ontbreekt. Men spreekt dan wel van een X-
nul patroon, gewoonli jk aangegeven met het 
symbool X0 . 

Bij de eicelvorming komen soms stoornis-
sen voor waardoor niet alle Chromosomen of 
delen van een Y-chromosoom aan het poten-
tiele nageslacht worden doorgegeven. In het 
merendeel zijn deze chromosoomdefecten 
niet met het leven verenigbaar. In de meeste 
gevallen eindigt zo'n zwangerschap in een 
miskraam. Wanneer j e de Chromosomen van 
miskramen onderzoekt zie j e vaak dat de 
chromosomale overdracht gestoord is ge-
weest . Betreff het echter de heel kleine Chro
mosomen zoals chromosoom 21 of het Y-
chromosoom dan is levensvatbaarheid in 
principe wel mogeli jk maar dan heeft deze 
borel ing wel ernstige aandoeningen. De 
meest bekende ziekte is het Syndroom van 
Down, genoemd naar een Londense arts 
(1819-1896) . Bij Down-ziekte is er een ver-
dubbel ing van het ch romosoom 2 1 , waar
door de functie van dit chromosoom ge

stoord is. Vroeger werd deze aandoening 
wel ten onrechte als "mongool" bestempeld. 
De kans op een Down-syndroom is 1 op 
2000. Het is een ernstige aandoening die 
veel zorg geeft. 

Maar ook bij afwijkingen van chromosoom 
23 (het Y-chromosoom) kunnen levensvat-
bare kinderen komen. Er komen dan wel 
weer veel afwijkingen voor. Een bekende 
afwijking in dat geval is dat een mens wordt 
aangelegd zonder het Y-chromosoom, waar
door het manvormende signaal ontbreekt. In 
deze situatie is er dus een X 0 toestand zoals 
boven gesteld. Z o ' n bevruchte eicel groeit 
dan ook uit tot een meisje, maar ze heeft wel 
een reeks van afwijkingen die als de ziekte 
van Turner (een Amerikaanse endocrino-
loog, geboren 1892) bekend staat. Deze af
wijking is zeldzaam en komt bij 1 op de 
2000 geboorten voor. Vaak hebben deze pa-
tienten geringe misvormingen van de nek en 
aandoeningen van de grote l ichaamsslagader 
(aorta). Ook is de l ichaamsbouw kleiner dan 
normaal . Vaak is er een lichte mentale ach
terstand. Kennelijk heeft het Y-chromosoom 
ook invloed op de hersenvorming, uiteinde-
lijk zijn er grote verschillen in de hersenen 
bij mannen en vrouwen. Is de manneli jke 
factor dus gestoord of ontbreekt deze, dan 
kan er een geringe hersenmisvorming optre-
den die tot een lichte mentale handicap leidt. 
Zulke vrouwen kunnen geen kinderen krij-
gen. Waarom het ontbreken van het Y-
chromosoom dit type afwijkingen van de 
ziekte van Turner veroorzaakt is niet geheel 
duidelijk. 

Sommige jongens (1 op de 1000) worden 
met twee Y-chromosomen geboren (dus 
X Y Y ) en incidenteel zelfs als X Y Y Y Bij 
deze combinatie is er een versterkte lengte-
groei met afwijkingen van de botvorming, 
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maar er is bovendien een leerachterstand en 
vaak bestaan er tevens (geringe) gedragspro-
blemen. 
Sommige mensen missen slechts een deeltje 
van het Y chromosoom of functioneert het 
mangevende SRY gen niet naar behoren. Je 
ziet dan het verschijnsel dat deze jongen als 
meisje geboren wordt, dat tot een heel 
mooie v rouw met een wat längere l ichaams-
bouw, kan uitgroeien. Soms zijn er toch wat 
manneli jke kenmerken bij dit type vrouwen. 
Deze vrouwen hebben dan bij sportbeoefe-
ning een krachtsvoordeel waardoor ze in be-
paalde sporten uitblinken. Dit heeft nogal 
eens geleid tot uiterst pijnlijke gebeurtenis-
sen waarbij een succesvolle sportende 
v rouw toch een Y-chromosoom drager bleek 
te zijn. Vanwege dit oneigenlijke geslachts-
voordeel werden deze pseudovrouwen niet 
tot de vrouwenspor ten toegelaten. In het 
ver leden zijn er enkele tennissters geweest 
die deze nare ervaring hebben gehad. Ik 
noem hier liever geen namen. In meer ern-
stige gevallen zie j e bij een gestoorde func-
tie van het Y-chromosoom ernstige mis-
vormde geslachtsorganen, wat men wel her-
mafrodit isme noemt, maar deze personen 
zijn toch geen echte hermafrodieten, omdat 
ze niet beide geslachtskenmerken tegelijk 
hebben. In het verleden sprak men dan ook 
van pseudohermafrodieten. Tegenwoordig 
spreekt men wel van een gemengde gonada-
le (geslachtelijke) dysgenesie, dat zoiets be
tekent als een geslachtelijke misvorming. 
De geslachtsorganen hebben kenmerken van 
beide geslachten. Naast de geslachtelijke 
afwijkingen bestaan er bij deze patiënten 
vaak ook nog andere afwijkingen. De ge-
slachtskeuze bij onduidelijke geslachtsken
merken door een ernstige misvorming wordt 
als regel enige tijd uitgesteld, tot meer ze-
kerheid is verkregen welke geslachtskeuze 
bij de patient het beste is. M e n neigt er toe 

het patientje eerder een meisje dan een jon -
getje te noemen. Dat zijn uiterst pijnlijke en 
vervelende zaken voor de ouders die veel 
tact van de dokter vragen. Voor de genea-
loog kan dat betekenen dat bij de geboorte-
aangifte men in deze gevallen de nodige re
serves in acht neemt, zowel wat betreff de 
inschrijving van de geslachtsaanduiding als 
de naamgeving. Er zijn hier vaste procedu
res voor deze patiëntjes. Meesta l wordt dit 
door de vroedvrouw of betreffende arts af-
gehandeld. Incidenteel kan de genealoog 
met zo'n registrat ieprobleem geconfronteerd 
worden. In een latere levensfase zal men via 
hormonale of chirurgische ingrepen een pas
sende behandel ing insteilen waarbij het defi-
nitieve geslacht wordt bepaald. 

U begrijpt dat de Studie van het manneli jke 
geslachtschromosoom momentee l in volle 
gang is, vooral omdat van het grote beteke-
nis is voor de kennis van de geslachtsont-
wikkeling, maar ook vanwege de bijzondere 
genealogische betekenis die aan het Y-
chromosoom moet worden toegekend. Ik 
breng u hierbij in herinnering de Studie van 
de Joodse naamdragers Cohen en meer re
cent van de Lembas tam in Afrika die meent 
van joodse origine te zijn. (zie vroegere Ons 
Erfgoed). Voor de Studie van migratie-
antropologie is dit Y-chromosoom onder-
zoek ook zeer belangrijk. 

Met het schrijven van deze bijdrage besef ik 
wel dat ik hier en daar de zaak iets eenvou-
diger heb voorgesteld dan de werkelijkheid 
is, maar het geeft u hopelijk wel een grove 
oriëntatie. Bovendien is dit artikel voor veel 
mensen toch al ingewikkeld genoeg. Wie 
echter meer wil weten raad ik aan het be-
roemde tijdschrift Nature te raadplegen 
(Cordum S et al (2003) j g 423 pag 825-37) 
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Noten: 
1. De benaming Hermaphroditen is een samen-
trekking van de namen van twee goden, namelijk 
Hermes en Aphrodite. Hun zoon zou de geslach-
telijke kenmerken van een meisje en jongen heb-
ben gehad. Misvormingen gaven in het verleden 
voedsel aan mythevorming en de verbeelding. 
Denk aan de cyclopus die eenogig was, een aan-
doening die (zeer zelden) ook bij de mens voor-

komt, of de syrene, een misvorming die ook bij 
de mens bekend is. 
2. Het woord 'pseudo' is uit het Grieks afkom-
stig en betekent vals. Het woord pseudo wordt 
ook in het dagelijks taalgebruik veel gebruikt om 
het begrip 'oneigenlijk' mee aan te duiden. 
3. Volledigheidshalve kunnen ook pseudoher-
mafrodieten optreden bij andere aandoeningen, 
zoals bij bepaalde bijniergezwellen e.d. 

Interview met Adrie Maliepaard 
Ton H o k k e n 

-T, V l̂K ' ' 1 / 

V. < *P *//V? " / />ä 

Adrie Maliepaard in het Gemeente Archief van 
Rotterdam. Hier zijn, naast vele andere, de ar-
chieven van Ridderkerk, Rijsoord en Huis ten 
Donck te vinden. 

Een nauwgezet te manier van werken, een 
grote kennis van Ridderkerk en omstreken, 
een tongval uit de Streek, praktische zin en 
veel gevoel voor humor kenmerken Adrie 
Mal iepaard (* 1935). Hij heeft zijn kwartier-
staat gepubliceerd in de Prometheusreeks . 1 

Ander genealogisch werk van hem is ver
sehenen in Ons Voorgeslacht en G T M W B . 
N u is hij het meest actief als lokaal histori-
cus en schrijft bijna wekelijks een artikel in 
het plaatselijk weekblad 'De Combinat ie ' , 
met zo'n 40.000 lezers. 
Hij heeft in de bouw gewerkt als t immer-
man, later als maatvoerder ofwel uitzetter. 
Als genealoog werd hij gevraagd in een 
werkgroep van de Stichting Oistat Neder-
land zitting te nemen, om onderzoek te doen 
naar theaters en voorstell ingen van voor 
1940. 

Je schrijft in je artikel over de herberg St. 
Joris (voorheen 'De Vragtwagen', al ge-
noemd in 1646, later 'Het Regthuis'), dat 
rekeningen van bijvoorbeeld het zitplaatsen-
geld van de Singelkerk, meestal in de her
berg werden opgemaakt 'want daar brandde 
de kachel altijd'.2 Hoe weet je dat laatste? 
De herbergier woonde er met zijn gezin en 
dagelijks kwamen er in dit Regthuis ook 
klanten in zijn zaak. Dus de kachel brandde 
daar altijd. En voor zo'n körte bi jeenkomst 
gingen ze niet de consistorie verwarmen - en 
de innerlijke mens moest natuurlijk ook 
worden gesterkt. Er moest helder kunnen 
worden nagedacht! Veel van het sociale le-
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ven in dorpen speelde zieh in dergelijke ge-
legenheden af, zoals bijvoorbeeld openbare 
verkopingen en rechtspraak door schout en 
schepenen. In kerk-, waterschap - en notari-
ele archieven vind j e daar vaak kleine ver-
wijzingen naar. En de kastelein in het 
Regthuis was meestal ook nog gerechtsbo-
de, dus die was altijd bij de hand als getuige. 

In dat verhaal valt me op hoe mooije daar 
de geschiedenis van de herberg hebt verwe-
ven met de verschillende - soms opvolgende 
familiegeneraties van - eigenaren. En dat 
namen uit andere artikelen weer terugko-
men, zoals kastelein Jan van der Hilt en mo-
lenaar Johannes Rijsdijk, die hun respectie-
velijke bedrijven ruilen.3 

Ja, dat vind ik zelf interessant en ik krijg 
daar vaak opmerkingen over van lezers. Het 
is in zo'n dorp nog allemaal erg herkenbaar. 
D e herberg Staat er nog en over die molen 
(in 1933 gedeeltelijk afgebroken en ver-
bouwd tot woonhuis) hebben mensen nog 
gehoord en er zijn nog foto 's van. En ik 
vind dan in het archief dat die molen in 
1843 verplaatst is van de ene plaats in het 
dorp naar een andere! Ca. 300 meter is deze 
verplaatst, maar nu boven op de dijk en de 
romp van de molen wordt nog steeds be-
woond. 

O p de oudste kadastertekening Staat een 
klein rondje en dat was de plaats van de mo
len. 
Niemand, ook niet de eigenaar van het huis 
naast de oorspronkelijk plaats, was zieh be-
wust dat op zijn grond de molen heeft ge-
staan. Gewis t uit het collectieve geheugen 
van het dorp. Ik ken Ridderkerk natuurlijk 
nog van vroeger, dat maakt veel uit. Het 
dorpsleven uit mijn j eugd stond in verhou-
ding dicht bij de gang van zaken zoals die in 
vroeger eeuwen is geweest. 

Hoe kom je aan je onderwerpen? 
Aanvankeli jk werkte ik vanuit materiaal dat 
ik bij het onderzoek naar mijn kwartierstaat 
had gevonden. Twee j aa r geleden ben ik het 
notarieel archief van Ridderkerk en Rijsoord 
vanaf 1915 naar vroeger tijden systematisch 
gaan doornemen. En vervolgens het Rech-
terlijk Archief en de archieven van de Höge 
Vierschaar en de kerkenraadshandel ingen 
van Ridderkerk en Rijsoord. Van alles wat 
ik tegenkom, waarvan ik denk dat het maar 
enigszins bruikbaar is, maak ik in het ar
chief, indien mogelijk, digitale foto's en 
thuis een uittreksel en op naam en onder-
werp verwijzingen in mijn database. 
Dan vallen de stukjes uit de genoemde ar
chieven in elkaar en heb j e een compleet 
verhaal . Want een verhaal komt bijna nooit 
uit een archief. 

Hoe was dat werken aan je kwartierstaat? 
Spannend, j e creeert voortdurend meer Pro
blemen dan j e al had. Sommige personen of 
families zijn dan weer leuk om verder uit te 
werken. Daar is onder meer een publicatie 
ui tgekomen over de familie Kranenburg 4 

waar ik met veel genoegen op terug kijk. En 
dan het verhaal over Neeltje Arien s van der 
Leer, dat was heel lastig om uit te zoeken, 
daar waren al veel mensen op vast gelopen. 5 

Dat geeft dan veel voldoening om eindelijk 
de puzzel in elkaar te kunnen zetten. 

Wanneer en waarom ben je met dit alles be
gonnen? 
Ruim 20 jaar geleden werd er een reünie ge-
organiseerd van mijn familie. En op een of 
andere manier kwam ik op het idee om iets 
over de geschiedenis van de familie op te 
zoeken, zo ontstond een eerste boekje. 
Ik speelde toen nog in mijn vrije tijd bariton, 
in een brassband. Dat was heel veel oefenen 
en concoursen en concerten tot in het bui-
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tenland toe. En ju is t in die tijd kreeg ik het 
gevoel dat ik met muziek maken tegen mijn 
grenzen aan liep en alles had meegemaakt 
wat ik mee had wil len maken. Daarbij komt 
dat als ik iets doe, het graag ook zo goed 
mogelijk doe - en zo ben ik aan een heel 
n ieuw en intensief leerproces begonnen. 

Waar liep je tegenaan? 
Ik merkte dat ik dat ui tzoekwerk erg leuk 
vond, werd lid van genealogische verenigin-
gen, volgde cursussen en leerde - vooral al 
doende - een heleboel . Voor oudschrift heb 
ik een cursus gedaan bij het Centraal Bureau 
voor Genealogie , maar het meeste leer j e om 
vanaf 1800 naar vroeger te lezen. Het be-
langrijkste is dat j e aan een schrijver moet 
wennen, ongeacht in welk j aa r het document 
is geschreven. Genealogische begrippen zijn 
me duidelijk geworden uit naslagwerken en 
ook door artikelen van anderen goed te le
zen. En door vragen te stellen aan mensen 
met meer ervaring. 

Het moeili jkste probleem ontstond toen ik 
wilde gaan publiceren. Daar had ik niet voor 
geleerd. Ik vertel graag, maar om dat op te 
schrijven is een heel ander verhaal . Ik ben 
ook op dat gebied cursussen gaan volgen en 
heb hulp gekregen van mensen die mijn 
teksten op fouten controleerden. Ik ben ook 
gaan merken hoe belangrijk het is om j e 
teksten goed in te delen. Als j e een structuur 
hebt voor een verhaal ben j e al een heel eind 
op w e g naar een artikel. 
Daarnaast het hele computergebeuren. Ik 
ben uiteraard begonnen met de kaartenbak 
waar in ik alles op schreef. N a een j aa r of 
vijf schaffe ik een Computer aan en een ge-
nea logieprogramma en ben alles gaan over-
zetten. Iedereen die dat heeft meegemaakt 
weet natuurlijk dat dat niet vanzelf gaat! 
Maar op een gegeven m o m e n t wordt j e toch 
ver t rouwd met het apparaat en is het een on-

gelooflijk praktisch hulpmiddel . Je kunt j e 
généalogie bijna niet meer zonder computer 
voorstellen! Ik gebruik hem ook graag voor 
e-mail, surfen is er nog weinig bij. Mis-
schien komt dat nog. 

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
Verder met mijn werk in het archief en van-
uit het materiaal wa t ik daar vind artikelen 
schrijven. En die zou ik graag op een gege
ven moment willen bundelen tot een boek 
over de geschiedenis van Ridderkerk. 

Wat is het leukste dat je ooit hebt meege
maakt in een archiefî 
Dat ik een dame hielp bij het ui tzoeken van 
haar familie en dat er op een gegeven m o 
ment een microfiche op het scherm stond 
waaruit bleek dat er in haar (vroege) familie 
een ongehuwde moeder voorkwam. Kwaad 
en ook onthutst over deze ontdekking, zette 
zij het leesapparaat uit en bracht met een 
illusie armer de fiche snel terug.. 'Die komt 
er niet in!' riep zij ontdaan. 

Ook een leuke herinnering is dat een echt
paar, met niet zoveel ervaring, samen knus 
aan het zoeken was in het doopboek naar 
een bepaalde doop. Soms wordt vermeld of 
het l idmaten zijn en het woord ledematen 
wordt ook voor dezelfde betekenis gebruikt. 
Een kreet van herkenning en vol blijdschap 
keek het echtpaar elkaar aan, want de ge-
zochte doop was gevonden. Maar de droefe-
nis sloeg al snel toe. 'Jan kijk eens wat zie
lig, geen ledematen en dat in die tijd'. Voor 
dat zij bedroefd naar huis gingen heb ik hen 
uitgelegd wat zij gelezen hadden en waren 
ze weer opnieuw blij. 

Noten: 
1) Deel XIV, uitgave Genealogische Vereniging Prometheus 
te Delft, 1998. 
2) De Combinatie van 25 maart 2004, uitgave drukkerij 
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Com. Broekzitter. 
3) Het Rotterdams Dagblad van 18 mei 2005. 
4) Ons Voorgeslacht 507, 1999. Een doorwrocht artikel 
waarin verspreid wonende familieleden, met deels verschil-
lende familienamen, worden aaneengesmeed. 
5) Ons Voorgeslacht 555,2004. Uit de inleiding van het 

artikel: 'Viermaal liefst kwam zij tot een huwelijk en met 
twee van haar echtgenoten behoorde zij toch tot mijn kwar-
tieren. Mede daardoor is zij een graag en veel geziene vrouw 
tijdens mijn onderzoek, maar ook voor andere onderzoekers 
bleek zij aantrekkelijk en is ten onrechte (..) als familie bin
nen gehaald.' 

Fryske Rie foar Heraldyk (Friese Raad voor 
Heraldiek) 50 jaar 
J .C. Terluin, vice voorz. F.R.f.H. 

FRYSKE RIE foar HERALDYK 

1956 - 9 mei 

50 jaar 

2006 

De Raad voor de Wapen- en Viaggenkunde 
in Friesland (de Fryske Rie foar Heraldyk) 
bestaat dit j aa r 50 jaar . W e hebben dit feit 
op 23 September 2006 gevierd met een fees-
telijke bijeenkomst in het gebouw van de 
Fryske Akademy. De F.R.f.H. vormt een 
onderdeel van het Genealogysk Wurkferban 
(een Genealogische Werkverband) binnen 
de Fryske Akademy. Destijds opgericht na 
de tots tandkoming van een rapport over de 
Friese vlag dat in januar i 1954 het licht zag, 
een rapport aan de Friese Staten betreffende 
de geschiedenis van het Friese wapen en de 

vlag. Men vond het j ammer , dat de commis-
sie, die dit rapport had samengesteld, uiteen 
zou vallen. Een groep deskundigen op heral
disch en banistiek terrein zou eigenlijk van 
groot nut kunnen zijn voor onze provincie. 
Er werd besloten deze commiss ie om te vor-
men tot een adviserend l ichaam, bestaande 
uit deskundigen inzake heraldische en banis-
t ieke zaken. De oprichters waren de heren 
K. Sierksma, K .M. van der Kooi , drs. J. Vis-
ser, G.A. Bontekoe, G.E. van Dieren, W.T. 
Vleer, A. Pathuis en dr. F.S. S ixma baron 
van Heemstra . 
De eerste j a ren heeft men zieh bezig gehou-
den met de herziening van een aantal ge-
meentewapens en tot 1962 met de totstand
koming van gemeentevlaggen. O p de Frisia-
na, een tentoonstell ing in de n ieuwe Fries
landhallen in September 1962, werden alle 
Friese gemeentevlaggen gehesen. Publica-
ties over heraldische en banistieke zaken 
vonden plaats in het Genealogysk Jierboek 
(Genealogisch Jaarboek) van de Fryske 
Akademy. Vanaf 1964 werd begonnen met 
de registratie van famil iewapens, zowel ou-
de als nieuwe, en dat is doorgegaan tot op 
heden. De tekeningen werden aanvankelijk 
gemaakt door de heer Dull . N a 1967 is dit 
overgenomen door de heer Terluin, die tot 
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1979 tekenaar van de Rie zou blijven. In 
1967 werd de Rie gevraagd wapens voor de 
dorpen van Wonseradeel te maken als aan-
vulling op de dorpsvlaggen, die al in 1955 
waren verleend aan de 26 dorpen van deze 
gemeente . Dit vond in 1968 zijn beslag. Het 
12 V2 j a r ig jub i l eum werd gevierd in de kan-
selarij te Leeuwarden met lezingen en een 
uitgave van het orgaan van de Fryske Aka
demy, louter gevuld met heraldische zaken. 
Hierin werd ook een uitgave gedaan met 
nieuwe tekeningen van het oudste Friese 
wapenboek, de Conscript ion Exulum van 
1581. In de volgende ja ren werden vele dor
pen in Friesland van wapen en vlag voor-
zien. Momentee l Staat de teller op ca. 232 
(van de 400) dorpen en de aanvraag van 
dorpen om een eigen symbool gaat nog 
steeds door. In 1975 werd het Flaggeboek 
Hesman ui tgegeven ter gelegenheid van een 
internationaal Vlaggencongres , dat ook 
Friesland aandeed (als varend congres) . In 
dat j aa r en tijdens dit congres werd de teke
naar benoemd tot Heraut Frisia, een titel die 
echt past bij een heraldisch college. In 1979 
werd de tekenstift overgenomen door de 
heer P. Bultsma, die tot 1989 dit werk voor 
de Rie en voor Friesland heeft gedaan. In 
1984 vond er een herindeling van gemeen-
ten plaats en daar heeft de Rie gezorgd voor 
n ieuwe gemeentewapens en -vlaggen. Ook 
de waterschapswereld was in beweging. 
Concentrat ies a lom en ook hier werden wa
pens, vlaggen en wimpels ontworpen voor 
de waterschappen. J ammer genoeg hebben 
ze niet een lang leven gehad, want in het 
jaar 2004 werden alle waterschappen gecon-
centreerd in een waterschap, het Waterschap 
Fryslan. In de tachtiger j a ren zag een zgn. 
"Wimpelrapport" het licht. Dit naar aanlei-

ding van het steeds toenemend gebruik van 
wimpels , dat rond 1981 begon met de intro-
ductie van de Friese wimpel , die in körte tijd 
razend populair werd in de provincie. In 
1996 werd het 40-jarig jubi leum gevierd 
met een aantal lezingen en een tentoonstel-
ling in het Rijksarchief Friesland. Door de 
Dokkumer Vlaggencentrale, die in dat j aa r 
60 jaar bestond, werd ons College voorzien 
van echte tabberds met het Friese wapen, 
die nu steeds op hoogtijdagen en bij optre-
dens van de leden eiders, worden gedragen. 
In 1993 verscheen in het Gen. Jierboek het 
Wapenboek Hesman, en wel het deel waar 
de "borgelijke wapenen" in staan. In 1989 
trad onze tekenaar P. Bultsma terug en werd 
opgevolgd door R. J. Broersma, die tot op 
heden deze functie bekleedt. Ter gelegen
heid van ons 50-jarig jub i leum wilden we 
een boek uitgeven betreffende de overheids-
en dorpsheraldiek in Friesland. Het werk is 
echter zo omvangrijk, dat we de uitgave er-
van met enkele ja ren moeten uitstellen. Er 
wordt hard aan gewerkt. Wel hebben we ter 
gelegenheid van ons jubi leum een boek-
werkje met diverse onderwerpen het licht 
doen zien, waarbij bijna ieder lid van de 
Raad een hoofdstuk heeft gevuld met zaken 
die ons bezighielden. 

Gedurende de afgelopen ja ren werden door 
onze leden lezingen gehouden en ook heral-
dieklessen verzorgd in het rijksarchief. 
Zo wordt onze doelstelling: "bestudering, 
beoefening, bevordering, registratie, toe-
zicht op protocol en uitvoering (in tekenin
gen) en gebruik van wapens" in Friesland en 
voor de bevolking hier, gestalte gegeven. En 
we hopen dat tot in lengte van dagen te m ö 
gen doen. 
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Beroepen van toen 
H . M . Lups 

Vervaardig ing der halfkam-garens, sa-
jetten of saaijetten 
Reeds lange tijd lagen er bij mij enkele vra-
gen betreffende de sajetvervaardiging, o.a. 
wa t hield het beroep van de sajetoverjaag-
ster in. Sajetgarens werden o.a. in Leiden en 
Veenendaal geproduceerd, waarschijnlijk 
ook in Noord-Brabant . In Leiden had een 
vijftal fabrieken in 1950 volgens een telling 
van het C B S meer dan 1300 werknemers in 
dienst. Bij het zoeken naar genealogische 
overzichten met mensen, die op een of ande
re manier in de sajetfabricage hadden ge
werkt , k w a m ik diverse functies tegen, voor-
al in Veenendaal en omgeving. Deze plaats 
was destijds onder meer bekend door de 
Scheepjeswol, die daar vandaan kwam. Op 
een gegeven ogenblik heb ik daarom contact 
opgenomen met het gemeentearchief van 
Veenendaal . AI vlot kreeg ik antwoord van 
de heer Dave Eickhoff. Er waren wel archi-
valia, maar geen beschrijvingen van oude 
functies. Wel kreeg ik het adres en telefoon-
nummer van de heer J. van Walsum (uit 
1921), die vroeger in de textiel gewerkt 
heeft en er veel vanaf zou weten. Deze heer 
was zo vriendelijk me te verteilen, wat ver
schallende van die functies inhielden. Aan 
de hand van wat hij vertelde plus de beroe
pen uit de verschil lende familieoverzichten 
kwam ik tot een aantal functies die bij de 
sajetfabricage werden toegepast. Aan de 
hand van het Handboek der Mechanische 
Technologie , 2 e deel (o.a. het spinnen en 
weven) door dr. Karl Karmarsch en vertaald 
door G. Kuijper, versehenen in 1861, heb ik 
getracht het procede te reconstrueren. Een 
en ander met enig voorbehoud, o.a. wat be-
treft de volgorde van de produetie van wol 

tot en met sajetgaren. 
De produetie is ontstaan als kleinschalige 
huisarbeid. In Veenendaal was de wolver-
werking in handen van wolkammersbazen . 
In feite kleine zelfstandige ondernemers , die 
wolverwerkingsbedrijfjes exploiteerden. Zij 
kochten de wol op bij de boeren, waarna in 
hun bedrijfjes de wol werd gekamd. N a het 
kämmen ging de wol naar de spinners, die 
thuis op een spinnewiel de draad spönnen. 
Ten dele was het in Veenendaal seizoenar-
beid. In de zomer werd in het veen gewerkt 
(tot dat afgegraven was) . Naas t de man hiel-
pen meestal ook vrouw en kinderen zieh met 
het spinnen bezig. Daarna ging de gespon
nen draad terug naar de wolkammerswerk-
plaats, waar er sajet van getwijnd werd, 
d.w.z. dat twee of meer draden ineenge-
draaid werden. Als laatste behandel ing werd 
het sajet geverfd, toen dikwijls in de kleuren 
zwart of donkerblauw. 
Deze sajet werd onder meer gebruikt om er 
stof van te weven. In Veenendaal gebeurde 
dat alleen op zeer kleine schaal. De sajet 
werd vooral verkocht aan wevers eiders, 
vooral in het westen van ons land (Leiden). 
Daar werd de sajet verwerkt tot lakens, kou-
sen, vloerkleden en kleding. 
Rond 1800 waren er z o ' n 50 wolkammers 
bazen, die naast de vele spinners een paar 
knechten in dienst hadden. Een van hen, 
Dirk Stevenszoon van Schuppen, was de 
grootste. In 1837 besloot hij zijn wol machi-
naal te laten spinnen in Leiden. N a het spin
nen ging deze wol weer naar Veenendaal 
voor verdere bewerking. Dit was het begin 
van het ontstaan van grootschalige fabrie
ken. Naast die van Van Schuppen (het nog 
steeds bekende Scheepjeswol) ontstonden er 
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verschil lende andere. Zo rond de ja ren vijf-
tig van de vorige eeuw ging het achteruit 
met de grootschal ige textielindustrie in Ne -
derland en in de ja ren zestig en zeventig 
verdween fabriek na fabriek uit Neder land. 
De koninklijke D.S . van Schuppen sloot, 
wat Veenendaal betreft als laatste in 1987. 
Het archief van deze fabriek is aanwezig in 
het gemeentearchief van Veenendaal . Gei'n-
teresseerden kunnen de inventaris via http:// 
www.gemeentearchief .veenendaal .nl door-
nemen en/of de documenten raadplegen in 
de studiezaal. In hoeverre er bij deze fabrie-
ken in latere tijd sajet werd geproduceerd is 
mij niet bekend. 

Mogeli jk dat in de toekomst dus nog een 
gecorrigeerde versie van dit artikel ver-
schijnt. De sajetindustrie bestond reeds voor 
de industriele omwentel ing, die mogelijk 
werd door de komst van de s toommachine . 
De functies komen aan de orde in de volgor-
de van het product ieproces. 

Sajetkammer 
De na het scheren gesorteerde en gereinigde 
wol werd eerst door de sajetkammer ge-
kamd. Oorspronkeli jk gebeurde dit met de 
hand. (Men deed dit op twee manieren, de 
Duitse en de Engelse) . De kammen beston-
den uit een houten onder lade en een kam 
van hout met daarin ijzeren tanden. Deze 
tanden werden in een kampot , een soort ka-
chel, waarom een zestal kammers zaten, 
sterk verwarmd. De kammer nam dan een 
pluk met olie besprenkelde wol (om de wol 
soepeler te maken. ) en kamde de haren in 
een richting. Als de pluk wol gekamd is, 
maakt hij daarvan een trek, krul of vlij, 1 Vi 
tot 1 % el lang en 15 dm. breed. Voor sajet 
werden, anders dan voor kamgarens , korte 
wolvezels niet verwijderd. 
Later gebeurde dit k a m m e n op kaard- of 
krasmachines . M e n kende enkele, dubbele 

en driedubbele kaardmachines . Hier ging 
men uit van gewassen wol . De trek of vlij 
die machinaal tot stand kwam was uiteraard 
veel langer dan de met de hand vervaardig-
de. Deze trek of vlij moest eerst nog verder 
uitgerekt, en onderling evenwijdig gelegd 
worden. Er moesten uit die trekken zeer lan
ge gelijkvormige banden worden gevormd 
en door trapsgewijze uitrekking verfijnd en 
tenslotte ook flauw ineengedraaid. Zodoen-
de werd de wol in voorspinsel veranderd. 

Sajetnopster 
Enkele knopen en onzuiverheden worden 
later door afzonderlijke werksters verwij
derd, die daarbij de trek of vlij tegen het 
daglicht hielden en controleerden en de on-
gerechtigheden met de Uppen wegnamen. 

Sajetspoeler, sajetwasser 
Het was niet ongewoon de reeds in banden 
verwarmde wol met zeepwater te wassen 
teneinde de vöör het kammen ingebracht 
olie te verwijderen. Ook gebeurde dit was 
sen wel na het spinnen. Dit wassen was de 
taak van de sajetspoeler o f - w a s s e r . 

Sajet(garen)spinner 
De al dan niet gereinigde vlij of trek werd 
door de sajet(garen)spinners tot draden ge
sponnen. 

Saj ettwij nder/-tweenster 
De gesponnen draden werden vervolgens 
door de sajettwijnderAtweender of twijnster/ 
tweenster in elkaar gedraaid tot garen van de 
gewenste dikte. 

Sajetwinder/windster 
De sajetwinder/windster was degeen die 
zorgde voor de verwerking van het getwijn-
de garen tot grote klossen. 
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Als regel vond hierna het verven plaats, oor- grote bossen sajet werden omgezet in knot-
spronkelijk in enkele, later in meer kleuren. ten van 50 of 100 gram, hanteerbaar om te 

breien. 
Saj etoverj ager/jaagster 
De sajetvoerjager/jaagster zorgde dat de 

Paleografie 
Fragment uit voideringhe der reynicheyt (voorschriften voor begijnen) 

Transcriptie 

Item geen beghijnen sullen t(e) samen slapen op een bedde sonder 
consent van eene van de meestersse die t selfde nyet en zal 
toelaten sonder wettelijcke redene. 
Item op t hoff en seien geen mans persoonen slapen die boven 
thien jaeren oudt zijn, 1 sij geestelijck oft weerlijck dan alleen 
inde ffermerye, al waert oyck vaider oft broeder. 
Item geen beghijne en sal knechtkens houden in haeren cost 
oft anderssints in haer huys metten woone ontfangen, 
hoe j o n c k die oyck zijn. 

(bron onbekend) 
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De familiegroep met de namen Welboren en 
Keysersdijck uit West-Barendrecht (slot) 
K.J. Slijkerman 

IIb. CLEYS (CLAEYS) CORNELIS JOPPEN alias TIMMERMAN, geb. ca. 1595 (geschat), j .g 
van West-Barendrecht (1618), bewoonde een hofstede in het Oudeland van West-Barendrecht tot in 
1626, woonde sedertdien te Strijen, overl. tussen ca. 1655 en 29 april 1656. Hij huwde Barendrecht 
( le gebod 7 januari) 28 januari 1618 met Grietgen Meeusdr. Palsrock, j .d . van Oost-Barendrecht 
(1618), woonde aan het buitenste einde van het dorp Strijen (1656), overl. tussen 26 januari 1666 en 
21 mei 1671, dochter van Meeus Adriaensz. Palsrock, boer en heemraad te Oost-Barendrecht, pen-
ningsmeester van het gemene Land van Barendrecht, en Mariken Feysen. 

Op 1 augustus 1622 leende Cleys Cornells Joppen 100 gld. van de Barendrechtse Diakoniearmen 4 0. 
Blijkens de rekening over 1640/1641 was deze Schuldbrief door zijn broer Arie Coornelis Joppen 
boode overgenomen 4 1. In het in 1626 opgestelde verpondingskohier der lOOOe penning over Oost-
en West-Barendrecht en Carnisse stond Cleys Cornells Joppen aanvankelijk geboekt voor 2 gld., 
maar deze notitie werd doorgehaald 4 2. Ongetwijfeld hield dit verband met zijn verhuizing naar Strij
en. Cleys Coornelis Joppen, wonende in Strijen, transporteerde op 3 april 1627 aan Leendert Tue-
niss. (stamvader van het geslacht Legerstee) in West-Barendrecht een 'huysinghe, teelinghe, berch, 
ceet' etc., staande op 2 morgen 300 roeden bruiklands in het Oudeland van West-Barendrecht, zui-
delijk belend door 'den ouwen Barendrechtsen Dijck' 4 3 . Vermoedelijk was dit Cleys' ouderlijke hof
stede. In een akte van 23 juni 1630 Steide de onder de jurisdictie van Strijen wonende Cleys Corne-
lis Jopss. zieh borg voor de onder de jurisdictie van Heinenoord gedomicilieerde Joost Corneliss. 
voor diens schuld van 82 Car. gld. Op 6 november 1644 deed Cleys een gedeeltelijke betaling van 
deze schuld 1 0. Deze Joost Cornelisz. was in 1621 te Barendrecht doopgetuige bij een kind van Cleys 
en was getrouwd met de zuster van Cleys. In het in 1648 opgestelde haardstedenkohier over Strijen 
is Cleys Cornelis Joppen aangeslagen voor een huis met een schoorsteen 4 4. Voor zijn huis moest hij 
omstreeks 1655 1 stuiver maandelijks betalen voor nachtwakersgeld 4 5. Griettie Meeuwesdr., wedu-
we van Cleys Cornelis, 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, westelijk belend aan 's Keysersdijck' en 
oostelijk aan de oude haven 4 6 . In het Strijense haardstedenkohier van 1665 verklaarde Cornelis 
Cleys dat het huis van zijn moeder Griettie Meeuwes twee haardsteden bevatte 4 4. Op 26 januari 
1666 Steide Grietje zieh op een openbare verkoping te Strijen nog borg voor (haar schoonzoon) Pie-
ter Gerritsz., 'molenaer vant land van E s ' 4 1 , maar op 21 mei 1671 kwamen Meeuwis Cleysse, Jan 
Jans Ryerkerck, getrouwd met Maeycke Cleys, Pieter Gerritse Molenaer, getrouwd met Neeltie 
Cleys, Jacob Bastiaens Snel, getrouwd met Teuntgie Cleys, en voorts voor Annitgie Cleys, weduwe 
van Govert Bastiaens Jonge Koningh, tot uitkoop met Jan Pieters Romeyn als vader en voogd over 
Claes Janse Romeyn, zijn minderjarige zoon bij Lijntgie Cleys, vanwege de erfenis van Griettie 
Meeuwis, in leven weduwe van Cleys Cornelis Joppe. Het weeskind kreeg 40 gld. uit de erfenis van 
zijn grootmoeder toebedeeld. Bij eventuele nog aan het licht körnende schulden in de boedel van 
Griettie moest het weeskind wel contribueren 4 8. In een rond 1677 gedateerd register, waarin de in-
woners van Strijen zijn genoemd met materialen voor brandbestrijding, is de weduwe van Cleys 
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Cornelis Joppen vermeld met een leer van 14 sporten, een brandhaak, emmer en lantaarn 4 5. Of deze 
datering is niet juist ofwel er is sprake van het voormalige huis van de weduwe dat toen nog onge-
deeld bezit van haar kinderen moet zijn geweest. Johannis Jansz. als last hebbende van Maeyke 
Cleys zijn moeder, Pieter Gerrits Molenaer, getrouwd met Neeltie Cleys, Jacob Bastiaens Snel, ge-
trouwd met Teuntie Cleys, voor hen zelf als voor de nagelaten weeskinderen van Annigie Cleys bij 
Govert Bastiaens Jonge Koningh, allen kinderen en erfgenamen van Cleys Cornelis Joppe en Griet-
ge Meeuwisdr., deden op 14 maart 1680 transport voor 208 Car. gld. aan Berber Gerrits van den 
Honaert, weduwe van Meeuwes Cleys, van een huis en e r f aen het buytenste ende van Strijen'. 
Westelijk werd dit belend door De Keen, oostelijk door 'des gemeenenlants wateringh genaemt den 
oude haven' en zuidelijk door voornoemde Jacob Bastiaens Snel 4 9 . 

Kinderen: 
1. MARITGE (MAEYCKE) CLEYSDR., ged. Barendrecht 7 april 1619 (geen get) , overl. Strijen 

tussen 27 maart 1690 en 19 december 1699. Zij huwde naar schatting ca. 1650 met Jan Jansz. 
Ryerkerck, boer in de Strijense Polder bij Strijen-Sas, overl. na 23 november 1675, zoon van 
Jan Huygens Meyntgens, boer te Strijen, en Ariaentge Cornelisdr. Grasdijck. 

Op 23 november 1675, rond de klok van 12 uur, maakten de ziek te bed liggende Jan Jans Ry
erkerck en zijn gezond zijnde vrouw Maeycke Cleys in hun huis in de Strijense Polder een tes-
tament op de langstlevende. Deze zou voogd over hun kinderen zijn en diende deze op te voe-
den en bij mondigheid of eerder huwelijk aan ieder van hen vier zilveren ducatons uit te reiken. 
Getuigen hij het opstellen van de akte waren (haar zwager) Pieter Gerritse Molenaer, wonende 
aan den Schenckeldijck van de Lande van Essche, en (haar broer) Meeuwes Cleyse, wonende 
aan 'het buytenste eynde' van het dorp Strijen. Allen plaatsten hun handmerk maar van de testa-
trice ontbreekt elke bekrachtiging ! 5 0 . Zie voor meer gegevens over dit echtpaar de uitgave: Het 
West-Brabantse geslacht Versluys 5 1. 

2. NEELTGE CLEYSDR., ged. Barendrecht 25 april 1621 (get. Franck Gerritss., Joost Corneliss., 
Feys Meeuss., Maritge Geemans, Grietge Meeus), overl. (impost pro deo Strijen 13 mei) 1698. 
Zij huwde naar schatting ca. 1645 met Pieter Gerritsz. Molenaer alias Weeda, geb. ca. 1620 
(geschat), watermolenaar van de twee hoogmalende molens van het Land van Essche onder 
Strijen (zeker in de periode 1661-1701), woonde aan de Schenckeldijck ofwel op Nassauwen-
oort onder Strijen, overl. (waarschijnlijk impost pro deo Strijen 31 Oktober) 1711. 

Neeltge's doopgetuige Maritge Geemans kan geidentificeerd worden als de vrouw van de West-
Barendrechtse boer en heemraad Coenraet Joppen 5 2 (zoon van Job Aertsz. en Trijntje Cleysdr.), 
welke een oom van 's kinds vader Cleys Cornelis Joppen moet zijn geweest. De Barendrechtse 
boer Franck Gerritsz. de Vos moet ook tot de naaste familiekring hebben behoord, terwijl de 
andere drie getuigen met behulp van deze genealogie met absolute zekerheid in het familiever
band kunnen worden geplaatst. In een akte van 3 juni 1660 legde de te Strijen wonende P(iet)er 
Gerrits Molenaer met een advocaat voor het Hof van Holland een verklaring af over zekere 
koop van beesten door "cappiteyn" Johan van Eyssel van ene Cornelis A. Weeda. Pieter plaats-
te zijn handmerk 5 3. Zeker sedert 1661 tot in 1701 was Pieter Molenaer alias We(e)da watermo
lenaar van de twee hoogmalende molens in het land van Essche. In die jaren verrichtte hij ook 
geregeld werkzaamheden als het schoonmaken van de molenvlieten e.d. 5 4. Op 21 augustus 1662 
verklaarde Pieter Gerrits Molenaer dat hij voor 28 ponden van Tonis Bastiaen Schilperoort de 
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helft van ca. 11 hont vlas had gekocht, hetwelk op dat moment voor een gedeelte nog te velde 
stond in de Strijense Polder. De vörkoper verklaarde gehouden te zijn om het vlas ten huize van 
de koper of eiders in een 'bequaeme schuyr' te mennen en met zijn paard en wagen te rijden in-
dien nodig. Molenaer plaatste weer het van hem bekende handmerk 5 5. Op 19 november 1665 
kocht de vrouw van Pieter Gerritsz. Molenaer te Strijen uit het erfhuis van een zekere Trijntie 
Teunis. Als haar borgen stelden zieh (haar moeder) Griettie Meeuwes en ene Gerrit Pieters 
Maesdammenaer 4 7. Sedert 1666 had Pieter een erf in de Bosch bij de sluis van het Oudeland 
van Strijen in pacht en sedert 1668 een wisselend deel van de Schenckeldijck 5 6. Bij akte van 12 
november 1667 transporteerde Gijsbert Pieters Moerkercke, als getrouwd hebbende Bastiaent-
gie Aeryensdr., voor 295 Car. gld. aan Pieter Gerrits Molenaer een huisje met meljoratie (= ge-
bruik van) van erf aan de Schenckeldijck van den Lande van Essche. Zuidelijk werd dit goed 
belend door genoemde dijk en noordelijk door 'den barmsloot'. In de marge van deze akte werd 
op 10 april 1676 genoteerd dat de dijkgraaf en heemraden van het Land van Essche op 14 april 
1667 met Pieter een akkoord waren aangegaan dat hij dit huisje niet zonder hun toestemming 
zou mögen verkopen 5 7 . Op 12 november 1667 werd er ten laste van Pieter Gerrits, 'molenaer 
van de landt van Essche watermolen', en ten behoeve van de voornoemde dijkgraaf en heemra
den een schuldbrief van 328 gld. 16 st. opgemaakt, welke op 22 april 1677 door hem werd afge-
lost 5 8. Dit huis was kennelijk op Nassauwenoort gesitueerd, want met deze lokatie werd hij in 
de jaren 1676-1687 in de huisverponding aangeslagen 5 9. De stadhouder en mannen van de hoge 
vierschaar van het land van Strijen visiteerden op 5 September 1672 diverse steekwonden van 
Pieter Gerrits, molenaar van het land van Essche, welke hem de voorgaande dinsdagnacht rond 
1 uur waren toegebracht door Leendert Hendriks van der Linde en volgens Pieter "sonder hem 
eenige reedenen van offentie gegeven te hebben" 6 0 . Op een op 27 en 28 april 1673 te Strijen 
gehouden verkoping Steide de vrouw van Pieter Gerrits Weeda zieh als borg voor de vrouw (= 
haar dochter Lijntje) van Pieter Jans Steenbergen 6 1 en op een op 14 april 1674 gehouden verko
ping aldaar had zij als vrouw van Pieter Gerritsz. Molenaer zieh borg gesteld voor (haar 
schoonzoon) Pieter Jans van Steenberge 6 1. Ik heb Lijntje Pietersdr. Weeda 6 2 , de vrouw van 
voornoemde Steenbergen, nu definitief kunnen plaatsen als dochter van het hier te behandelen 
echtpaar. Op de boedelverkoop van haar overleden tante Annitgie Cleys te Strijen op 4 januari 
1674 Steide de vrouw van Pieter Gerrits Molenaer en (haar dochter Lijntje Pietersdr. Weeda) de 
vrouw van Pieter Jans Steenbergen zieh als borgen voor de vrouw van een Pieter Gerrits Wee
da 6 1 en in deze laatstgenoemde persoon moet Ariaentje Cornelisdr. Lamme, de vrouw van Pie
ter Gerritsz. Weeda 6 2 , gezien worden, welke naamgenoot in het dorp Strijen zelf woonde en -
om de verwarring nog groter te maken- bovendien ook enige tijd watermolenaar was geweest! 
Het lijkt mij dat beide Pieter Gerritszonen Weeda nauw aan elkaar verwant kunnen zijn geweest 
en wellicht wel broers of neven waren. Rond 1700 liepen er alleen al te Strijen tenminste drie 
personen met de naam Pieter Gerritsz. Weeda rond en deze zijn in de bronnen niet altijd even 
gemakkelijk te onderscheiden ! Op 18 mei 1677 werd de op Naussauwenoort wonende Pieter 
Gerrits Molenaer aangeslagen voor 3 gld. in de quotisatie voor de reparatie aan de kerk en toren 
van Strijen 6 3 waaruit blijkt dat hij tot de minder gegoeden behoorde. Pieter Gerrits Molenaer en 
zijn ziek te bed Iiggende vrouw Neeltien Cleys, wonende buiten het dorp van Strijen, maakten 
op 5 juni 1680 in hun huis voor de notaris uit Klaaswaal een testament op de langstlevende. De
ze moest na overlijden van de eerste der echtelieden aan hun kinderen Lijntie en Maeycken Pie
ters 40 gld. uitreiken. Zij plaatsten elk hun handmerk 6 4. Op 11 mei 1681 plaatste Pieter Gerrits 
Meulenaer als getuige bij het opmaken van een notariele akte zijn handmerk 6 5. Omdat Pieter 
Gerrits, molenaar van het Land van Essche, leden van de vierschaar van Strijen had uitgeschol-
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den moest hij volgens vonnis van 22 mei 1685 voor hen op zijn blote knieen om vergiffenis 
smeken 6 6 . In een akte van 16 augustus 1694 is Pieter Gerrits Meulenaer vermeld als belender 
van een huis en erf in den Bos te Strijen 6 7. Wellicht betrof deze belending zijn gepacht erf van 
de polder het Oudeland van Strijen. Het lijk van Neeltje Cleys werd ongetwijfeld op 13 mei 
1698 voor de gaarder te Strijen aangegeven door haar neefje (tantezegger) Bastiaen Goverde 
(Coning), zoon van haar zuster Annetge Cleysdr. Of Neeltje identiek is geweest met de naam-
genote die zeker in de jaren 1676-1679 woonachtig was in een huisje van Jop Aertsz. Welborn 
in het Land van Essche 5 9 en waarvoor zij in 1677 ook werd aangeslagen (maar niets hoefde te 
betalen) in de omslag tot reparatie van de kerk en toren van Strijen 6 3 is niet duidelijk. Haar man 
Pieter Gerrits Molenaer werd immers toen als wonende op het nabij gelegen Nassauwenoort 
aangeslagen ! Overigens moet deze schatrijke Strijense herenboer Job Aertsz. Welborn een vol
le neef van de vader van Neeltje, de dochter van Cleys Cornelis Joppen, zijn geweest! Zou hij 
zijn achternichtje in haar sobere levensomstandigheden tegemoet zijn gekomen door haar dit 
huisje te laten gebruiken? Pieter Gerrits Weda, inwoner van Strijen, transporteerde op 26 april 
1701 voor 300 gld. aan (zijn neefje = oomzegger) Bastiaen Jacobs Snel zijn huis met schuurtje 
en melioratie (gebruik) van erf 'aen den hoeck' van de Schenckeldijck van den Lande van Es
sche, zuidelijk belend door genoemde dijk en aan de oost- en noordzijde door 'den schijslooten' 
van de Strijense Polder 6 8 . In 1711 komt Pieter Gerrits Molenaer voor het laatst voor als bruiker 
van een met erfpacht belast erf aan de Schenckeldijck en ook van een erf in de Bos bij de 
sluis 6 9. In 1711 zal hij op hoge leeftijd zijn gestorven en moet zijn lijk door de gaarder van 
Strijen op 31 Oktober dat jaar per abuis als 'Pieter Corn(elis) Weda1 zijn geboekt. 

3. CORNELIS CLEYSZ., ged. Barendrecht 18 december 1622 (get. Lijntge Joppen), zonder nage-
slacht overl. tussen 1665 en 21 mei 1671. 

Doopgetuige Lijntge Joppen kan ge'identificeerd worden met de vrouw van de West-
Barendrechtse boer Clement Bastiaensz. van den Nes 7 0 . Zij zou dan een tante van 's kinds vader 
Cleys Cornelis Joppen geweest moeten zijn. Cornelis Cleyss., jongman, ziek te bed liggend, 
maakte op 29 april 1656 rond 11 uur 's-avonds voor de notaris te Strijen zijn testament, waarin 
hij zijn moeder Griettie Meeuwesdr. tot zijn universeel erfgenaam benoemde. Zij zou echter 
van de obligatie van 150 Car. gld., welke was verzekerd op haar huis, alleen het vruchtgebruik 
hebben. Na haar overlijden zou dit geld moeten worden aangewend tot opvoeding en allimenta-
tie van zijn eventueel dan nog onmondig zijnde broeder Meuwes Cleyss, en zuster Teuntgie 
Cleys. Het resterende bedrag zou nadien komen aan zijn broeders (!) en zusters. Tevens lega-
teerde Cornelis aan zijn zusters en broeders (!) elk nog 12 gld. Hij plaatste zijn signatuur met 
een vaste hand 7 1 . In 1665 verklaarde Cornelis Cleys dat het huis van zijn moeder Griettie 
Meeuwes twee haardsteden had 4 4 . Voor 21 mei 1671 was hij zonder nakomelingschap gestor-
ven 4 8 . 

4. ANNETGE CLEYSDR., ged. Barendrecht 25 januari 1626 (get. Lijntgen Hendricx), overl. tus
sen 12 maart 1667 en 21 mei 1671 4 8 . Zij huwde voor 16 februari 1656 met Govert Bastiaensz. 
jonge Koningh, overl. tussen 12 maart 1667 en wellicht 1674, zoon van Bastiaen Govertsz. Co-
nynck, molenaar in de polder Oud-Bonaventura. 

De doopgetuige kan ge'identificeerd als Lijntgen Outraet, de vrouw van 's kinds oom Adriaen 
Cornelis Joppen (zie gen. IIa). Annetge en haar man lieten op 16 februari 1656 voor het eerst 
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een kind te Strijen dopen in het vanaf 1655 bewaard gebleven oudste doopregister. De curato-
ren over de boedel van zaliger Rijck Jans Smoudt transporteerden op 30 november 1656 door 
overwijzing van Jacob Willems Claeswael aan Govert Bastiaens Jonge Koningh een huis met 
erf op het dorp Strijen, noordelijk belend door 'den buyren straet ' 1 1 . Dezelfde dag werd er ten 
laste van Koningh een schuldbrief van 235 gld. opgemaakt, waarvoor genoemde Claeswael zieh 
als zijn borg Steide 7 3. In 1660 en 1665 kreeg Govert Bastiaensz. jonge Coning werkzaamheden 
in de polder het Oudeland van Strijen aanbesteed 7 4. Het huis van Govert werd in 1663 in het 
Strijense verpondingskohier aangeslagen 7 5 en blijkens het haardstedenkohier van 1666 had zijn 
huis een haardstede of schoorsteen 4 4. Meeuwes Cleysse kreeg op 9 november 1666 bij "brieve 
van decreet" het huis van (zijn zwager) Govert Bastiaens Jongen Coningh overgedragen omdat 
deze dit vanwege nalatigheid van betalingen door executie was kwijtgeraakt 7 6. Op 12 maart 
1667 kocht de vrouw van Coning nog uit een erfhuis te Strijen 7 7, zodat beiden toen nog in leven 
waren. Op 4 januari 1674 werd te Strijen de boedelverkoop van wijlen Annetgie Cleys gehou
den. Hierbij kocht o.a. de vrouw van Pieter Jansz. Steenbergen (= Lijntje Pietersdr. Weeda, 
dochter van Neeltje Cleysdr.), waarbij Meeus Cleys en de vrouw van Pieter Gerrits Molenaer (= 
Neeltge Cleysdr.) zieh voor haar als borgen stelden. Haar broer Meuws Cleysse bleek geduren-
de haar ziekte en voor en na haar begrafenis betalingen te hebben verricht tot een bedrag van 31 
gld. 10 st. 7 8. Meeuwis bracht aan in 1674 het huis van Govert de jonge Coningh voor 200 Car. 
gld. te hebben verkocht 7 5. 

5. LL1NTGIE CLEYSDR., geb. Strijen na 1626, overl. tussen 22 September 1658 en 21 mei 
1671 4 8 . Zij huwde voor 21 maart 1655 met Jan Pietersz. Romeyn, wagenaar te Strijen, overl. na 
21 mei 167 1 4 8 . 

Op 21 maart 1655 en 22 September 1658 liet dit echtpaar kinderen te Strijen dopen. In 1654 is 
Jan Pieters Romeyn als wagenaar te Strijen genoemd 7 9. In 1657 beploegde en bezaaide hij al-
daar land voor ene Samuel Luytenant 8 0. Het is onduidelijk of hij identiek was met de naamge-
noot wiens lijk op 29 april 1710 pro deo voor de gaarder te Strijen werd aangegeven. 

6. MEEUWIS CLEYSZ., volgt Illb. 

7. TEUNTGIE CLEYSDR., geb. Strijen, onmondig op 29 april 1656, overl. na 15 oktober 1681. 
Zij huwde voor 21 mei 1671 met Jacob Bastiaensz. Snel, geb. ca. 1637, landgebruiker te Strij
en, overl. tussen november 1693 en 13 juni 1694. Hij hertr. 1682/1685 met Lijntie Antonisdr. 
Verweel (ged. Strijen 12 mei 1658, overl. na 13 juni 1694, dochter van Anthonis Adriaensz. 
Verweel alias Hoogewerff, boer onder Strijen, en Grietje Pietersdr.). 

De erfgenamen van Pieter Corn(elis) Snel transporteerden op 24 november 1665 voor 500 Car. 
gld. aan Jacob Bastiaens Snel een boomgaard met 'boomgaerthuyssie' dichtbij het dorp Strijen 
in het Heiligegeestland onder de dijkage van Nieuw-Bonaventura 8 1. Op 19 mei 1668 visiteerde 
een chirurgijn de wond aan het voorhoofd van Jacob Bastiaens Snel, hem aangebracht door de 
vrouw van Jan Corn(elis) Buyser, die op de voorgaande dinsdagavond van de 15e mei Snel een 
aarden schotel naar het hoofd had geworpen ten huize van Joost Woutersz. Raemsdoncq en dat 
'alleenlijck omdat hij de vrouw wat railleerde in de compagnie van haer m a n ' 8 2 . Cornelis Dircx 
jonge Quartel, getrouwd met Susanna Jans Jabaey, die weduwe was van Jan Aeryens Hordijck, 
transporteerde bij akte van 25 September 1674 voor 525 Car. gld. aan Jacob Bastiaense Snel een 
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huis met erf en boomgaard met toebehoren 'aen tbuytenste eynde' van Strijen, strekkende van 
de vliet van Outstrijen tot sKeysers dijck toe en oostelijk belend door de oude haven van Strij
en 8 3 . Op 4 april dat jaar had Snel deze aankoop te Strijen aangegeven bij het memoriaal der ver
kochte goederen. Tevens gaf hij daarbij op aan voornoemde Susanna een boomgaard in Nieuw-
Bonaventura (= wellicht het in 1665 door hem aangekochte perceel) verkocht te hebben 7 5 , maar 
daarvan vond ik geen transportakte terug. In de quotisatie van 18 mei 1677 tot reparatie van de 
kerk en toren te Strijen werd Jacob Bastiaens Snel aangeslagen voor 4 gld. Hij is na zijn zwager 
Meeuwes Cleyssen geboekt 8 4. In 1678 gebruikte Snel 2 morgen 187 roeden in Oud-Strijen 5 9. 
De 'onpasselijk' zijnde Jacob Bastiaens Snel en zijn ziekelijk te bed liggende huisvrouw Lijntie 
Thonis Verweel maakten op 14 mei 1690 een testament op de langstlevende. Bij zijn voorover-
lijden diende zijn weduwe aan zijn drie voorkinderen bij Teuntie Kleys boven hun moeders be-
wijs nog 36 gld. uit te reiken 8 5 . Op 7 mei 1692 liet dit paar nog een kind te Strijen dopen, maar 
bij de doop van hun jongste kind op 13 juni 1694 bleek Snel reeds gestorven te zijn. 

IHb. MEEUWIS CLEYSZ., geb. Strijen, onmondig op 29 april 1656, landgebruiker, woonde te 
Strijen, overl. tussen 4 maart 1679 en 14 maart 1680. Hij huwde voor 2 augustus 1676 met Barbara 
(Barbertie) Gerri tsdr. van de Hoonaert, overl. na 26 november 1684, dochter van Gerrit Hen-
dricksz. van den Honaert, buurmeester, pachter van de wijn- en bieraccijns van Strijen. Zij hertr. 
voor 9 januari 1683 met Barent Thijsz. (Moerkerken). 

Op 26 april 1664 verkocht Meeuwis Cleysz. voor de Strijense schout en schepenen een 'roo k o e ' 8 6 . 
Dirrick Spruyt, deurwaarder ter comptoire van Zuid-Holland, transporteerde op 9 november 1666 
aan Meeuwes Cleysse in plaats van "brieve van decreet", het aan Govert Bastiaens Jongen Coningh 
toebehoord hebbende maar door zijn nalatigheid van betaling door executie verloren, huis te Strijen, 
oostelijk belend aan 'den buerenstraet' en westelijk de haven van Strijen 7 6. Meeuwes Cleys, inwoner 
van Strijen, deed op 25 September 1674 aan Cornelis Dirricx Jonge Quartel, getrouwd hebbende 
Susanna Jans (=Jabaey), weduwe van Jan Aeryens Hordijck, transport van dit huis 8 7 . In 1674 diende 
Meeuwis een rekening van 31 gld. 10 stuivers in de boedel van zijn overleden zuster Annechie 
Cleys en dat voor betalingen gedaan tijdens haar ziekte en voor en na haar begrafenis. Uit de boe-
delverkoop van haar goederen ontving hij 22 gld. 5 st. 9 p. Uit haar boedel kocht hij op 4 januari dat 
jaar 'nachtmantelgies' waarbij (zijn zwager) Pieter Gerits Molenaer en de vrouw van Pieter Jans 
Steenbergen (= zijn nichtje Lijntje Pietersdr. Weeda) zieh voor hem als borgen stelden 6 1. Zelf stond 
Meeuwis toen ook als borg voor genoemde vrouw van Steenbergen 6 1. In de quotisatie van 18 mei 
1677 tot reparatie aan de kerk en toren van Strijen werd Meeuwes Cleyssen aangeslagen voor 4 gld. 
Na hem is zijn zwager Snel geboekt 8 4. In de jaren 1671-1679 is Meeus Kleyse vermeld als eigenaar 
van 1 morgen 300 roeden in het Oudeland van Strijen, terwijl hij in de jaren 1678-1680 met (zijn 
zwager) Hendrick Gerritsz. van den Honaert 2 morgen 100 roeden pachtland aldaar gebruikte 5 9. 
Ook komt hij in de jaren 1676-1679 voor in de huisverponding van Strijen 5 9. Op 14 maart 1680 
kwamen enerzijds Berber Gerrits van den Honaerdt, weduwe van Meeuwes Cleys, wonende 'aen het 
buytenste eynde van Strijen', en anderzijds Pieter Gerritse Molenaer, als getrouwd hebbende Neelt-
gie Cleysdr., en Jacob Bastiaense Snel, als getrouwd hebbende Teuntgie Cleysdr., en uit dien hoofde 
ooms over de ca. 1 jaar oude Gerrit Meuwes, nagelaten weeskind van voornoemde Meeuwes Cleys, 
tot akkoord over's kinds vaderlijke erfdeel. Berber zou in de boedel blijven zitten en haar kind tot 
mondigheid of eerder huwelijk opvoeden en vervolgens 170 gld. uitreiken. Bij diens vooroverlijden 
zou dit geld vererven op zijn naaste 'vrunden1. Berber verzekerde voor deze uitkering 1 Vi morgen in 
het Oudeland van Strijen en het huis te Strijen, westelijk belend door De Keen, oostelijk door 'des 
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gemeenlants watringh genaempt de oude haven' en zuidelijk aan haar zwager Snel . Dit huis had 
Berber dezelfde dag van de erfgenamen van haar schoonouders overgenomen. In dat jaar 1680 werd 
de weduwe van Meuwis in de huisverponding te Strijen aangeslagen 8 9. Met haar tweede man Barent 
Thijse liet Barbera op 9 januari 1683 en 26 november 1684 kinderen te Strijen dopen. 

Kinderen: 
1. GRIETIE MEEUWISDR., ged. Strijen 2 augustus 1676, overl. voor 14 april 1680. 
2. GEERIT MEEUWISZ. KEYSERSDIJCK, volgt IVb. 

IVb. GEERIT (GERRIT) MEEUWISZ. KEYSER(S)DIJCK, ged. Strijen 4 maart 1679, bouw-
man, woonde aan de Keysersdijck te Strijen, in het Land van Essche, overl. (3 gld. impost betaald 
Strijen 13 januari) 1758. Hij huwde (ieder 3 gld. impost betaald Strijen 18 September) 1705 met Ja-
comijntje (Jacomijna, Jacobmijntie) Jacobsdr. Doesburgh 9 0 , ged. Strijen 24 december 1680, 
overl. (3 gld. impost betaald Strijen 8 oktober) 1756, dochter van Jacob Pietersz. Dousburgh, woon
de op Luchtenburgh te Strijen, en Aryaentje Bouwensdr. 

Op 10 maart 1705 kreeg Gerrit Meeuwis Keysersdijck door de Heilige Geestmeesters van Strijen 
een huisje met ca. 38 roeden erfpachtgrond en nog 50 roeden eigen grond op Luchtenburgh op de 
uitgegeven erven van de Nieuwe Klem overgedragen. Hier tegenover stond dat Keysersdijck hier-
voor Ary Anthonis van Drongelen, zoon van Jaepje Smouter, gedurende zes jaar diende te onder-
houden in kost en kleding. Als Ary binnen een of twee jaar zou komen te overlijden zou alsnog een 
redelijke koopsom worden afgesproken tussen de Heilige Geestmeesters en Keysersdijck. Op dat 
moment bleek het goed moeilijk op waarde te schatten, maar de schout en schepenen taxeerden dit 
formed op 50 gld. voor de betaling van de 40e penning 9 1. Kennelijk ditzelfde goed -ongetwijfeld 
gerenoveerd of herbouwd- en bestaande uit een huis met schuur op erfpachtgrond op Luchtenburgh 
aan de beim van de Schenckeldijck, werd op 10 mei 1713 door Keysersdijck voor 200 gld. overge
dragen aan Leendert Cornelis van Roy 9 2 . De bijbehorende schuldbrief was op 9 december 1723 aan 
Keysersdijck afgelost 9 3. Blijkens een in 1722 opgemaakt Strijens lidmatenregister woonden Gerrit 
Meuwisse Keyserdijck en Jacomijntje Jacobs Doesburg in het Land van Es(sche) 9 4 . In 1745 is Gerrit 
genoemd als wonende aan de Keysersdijck te Strijen 9 5. In het Strijense kohier over het gemaal van 
1748 is Gerrit genoemd met een gezin van zes hoofden met wat vee en oude paarden 9 6 . In het ge
maal over 1749 is hij aangeduid als bouwman 9 6 . In genoemde jaren woonde hij in het Land van Es
sche. In de verponding over 1750 is hij vermeld als landgebruiker in het Oudeland van Strijen 1 5. 

Kinderen: 
1. BARBARA GERRITSDR. KEYSERSDIJCK, ged. Strijen 2 juni 1709 (get. Soetje Barentse 

Moerkerken). 
2. MEUWIS GERRITSZ. KEYSERSDIJCK, ged. Strijen 30 november 1710 (peet: Swaantje 

Jans). 
3. ARIANTIE GERRITSDR. KEYSERSDIJCK, ged. Strijen 15 april 1714 (get. Marygje Jacobs 

Doesburg). 
4. BARBER GERRITSDR. KEYSERSDIJCK, ged. Strijen 28 februari 1717 (get. Zoetje Bea-

rentsd.). 
5. JACOB GERRITSZ. KEYSERSDIJCK, ged. Strijen 29 September 1720 (get. Aarjaantje Korsd. 

Hoogendijk). 
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Noten: 
40. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 127. 
41 . G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nr. 128. 
42. G.A. Dordrecht. Stadsarchief 1572-1795, inv.nr. 3975. 
43.N.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 92 vs. 
44. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 90. 
45. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 58. 
46.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 157. 
47. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 43. 
48.N.A., Weeskamerarch. Strijen inv.nr. 3, fol. 74 e.v. 
49.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 3, fol. 266 vs. e.v. 
50.N.A., Not. Arch. Strijen inv.nr. 7652, fol. 244 e.v. 
51. Jan Versluys, Het West-Brabantse geslacht Versluys 5 eeuwen, uitg. z.j., blz. 16 e.v. 
52. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, van der Vliet, 

Strevelshouck, van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht, in: Ons Vroot-geslachtjrg. 2000, blz. 
184. 

53.N.A., Not. Arch. Strijen inv.nr. 7649, fol. 241. 
54. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nrs. 

158 t/m 161. 
55.N.A., Not. Arch. Strijen inv.nr. 7650, fol. 41. 
56. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nr. 

159. 
57. N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 233 vs. e.v. 
58.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 234 e.v. 
59. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 71. 
60.N.A., Arch, Höge Vierschaar Strijen inv.nr. 12, akte d.d. 5 September 1672. 
61. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 45. 
62. Dit geeft een correctie op de artikelen : K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht 

(van) Steenbergen uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1982, blz. 216, en J.H. van der Boom, 
Stamreeks Lamme (16e-18e eeuw), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1995, blz. 349. Zie ook: K.J. Slij
kerman, Duizendjaar voorgeslacht, uitg. 1987, blz. 90. 

63. Dr. D.W. Gravendeel, Quotisatie bij de beeren gerechte gedaen, tot lasten van ingesetenen, tot 
reparatie van de kerck en tooren van Strijen 18 Meij 1677, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1969, blz. 
25. 

64.N.A.. Not. Arch. Klaaswaal inv.nr. 5099, akte d.d. 5 juni 1680. 
65.N.A., Not. Arch. Strijen inv.nr. 7653, akte d.d. 11 mei 1681. 
66.N.A., Arch. Höge Vierschaar Strijen inv.nr. 2, akte d.d. 22 mei 1685. 
67.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 5, fol. 39 vs. 
68.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 5, fol. 241 e.V.. Zie ook: Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 72. 
69. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nr. 

165. 
70. K.J. Slijkerman, Van den Nes (Van Nes, Van Es) uit Rijsoord, in: Kronieken jrg. 2000, blz. 37. 

Zie ook als noot 1, blz. 15. 
71.N.A., Not. Arch. Strijen inv.nr. 7649, fol. 60 e.v. 
72.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 175 e.v. 
73.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 175 vs. 
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74. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oudeland van Strijen inv.nrs. 
157 en 158. 

75. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 72. 
76.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 238 vs. e.v. 
77. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 44. 
78. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 45. 
79. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Oude Klem inv.nr. 84. 
80. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 41 . 
81.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 2, fol. 175 e.v. 
82.N.A., Arch. Höge Vierschaar Strijen inv.nr. 12, akte d.d. 19 mei 1668. 
83.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 3, fol. 106 e.v. 
84 .Alsnoot63 , blz. 18. 
85.N.A., Not. Arch. Strijen inv.nr. 7654, akte d.d. 14 mei 1690. 
86. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 42. 
87.N.A., Recht. Arch. Strijen inv. nr. 107 e.v. 
88.N.A., Weeskamerarch. Strijen inv.nr. 3, akte d.d. 14 maart 1680. 
89. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 1. 
90.N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 10, akte d.d. 12 maart 1708. 
91.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 8 e.v. 
92.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 182 vs. 
93.N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 183 e.v. 
94. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-1815), in: Ons 

Voorgeslacht jrg. 1963, blz. 254. 
95. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. Polder Nieuwe Klem inv.nr. 66. 
96. Arch. Gemeente Strijen inv.nr. 91. 

Overzicht publicaties [63] 
H. Klunder 

J.W. Joosten: Bakker-Borst uit Oudkarspel . 
[1715-1963.] Westfriese Farn., sept. '06. 

M.A.G. van Heumen: De ware Jakob? Op 
zoek naar Jacobus van Haren, de vader van 
Johannes van den Berg (1817-1903) . [Met 
'Deelparenteel V a n den Berg (Boxmeer) ' , 
1742-1909.] Gens Nostra , sept. '06. 

H. Vermeulen: Het geslacht V a n Bronk
horst en de boedelscheiding van 26 Oktober 
1328 (vervolg). [Met schema's V a n Bronk
horst (1191-1386) , V a n Batenburg (1159-
1351), V a n B e n t h e m (1284-1474) , V a n de 

Bergh-Bronkhorst -Randerode ( 1241 -
1369), Van Bronkhorst -Rheden (1283-
1381), Van Wisch-Keppel (13e eeuw-
1381).] Ned . Leeuw, aug. '06. 

E. Vermij : Van Busscher tot Bosker 
(Meeden, Groningen, 17e-19e eeuw). [Met 
o.a. 'Naamgenealogie van de familie Bus 
scher te Meeden' , 1600-1888.] G en sN o s t r a , 
okt. 06. 

H.M. Kuypers: De oudste generaties van de 
familie Deelen te Lekkerkerk. [ V o ö r 1500-
1784.] Ons Voorgeslacht , sept. '06. 
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R. Oude Vrielink-van Zuidam: Een trieste 
huweli jksdag. [Met 'Genealogische gege-
vens ' : (klein-)kinderen van Frederik E d e l -
me i j e r en Catharina Margari the van Maas 
(eland), A'dam, Zwollerkerspel , 1786-
1913.] Ons Erfgoed, sept. '06. 

J.F. van der Wal : Het geslacht O v e r b o s c h 
en het landgoed "De Overbosch". [1700-
2003.] Ve luwse Geslachten, sept./okt. '06. 

B . van Dooren, P.J.C. Elema, J. Rientjes, A. 
J. Stasse: 30 kwartieren van Gerard v a n he t 
Reve /Gerard Reve (1923-2006) . [Wee r -
n i n k , D o o r n b u s c h , K a r p . ] Gens Nostra, 
okt. '06. 

H .M. Kuypers : Een onjuiste bron, een bron 
van inspiratie - De voorouders van Joost 

Fredericxz. T r o m p e r t . [Geb. 1667, met 
'fragment-kwartierstaat ' 16e-17e eeuw.] Ons 
Voorgeslacht , okt. '06. 

G. Bakker-Bruijn: Fragment parenteel van 
Pieter Arisz. Vis te Venhuizen. [V66r 1700-
1923.] Westfriese Farn., sept. '06. 

K.J. Slijkerman: De familiegroep met de na-
men W e l b o r e n en K e y s e r s d i j c k uit West-
Barendrecht (1). [1565-1750.] Ons Erfgoed, 
sept. '06 

Red. Ve luwse Geslachten, A. Tanke-
Oosterbroek: Famil iegeschiedenis in drie 
generaties van de D e Wilde ' s . [1845-2003.] 
Ve luwse Geslachten, sept./okt. '06. 

60 jaar Ons Voorgeslacht 
Ton H o k k e n 

In het voorgaande nummer van Ons Erfgoed 
werd reeds aandacht besteed aan dit jubi le-
um van de Zuid-Hollandse vereniging 'Ons 
Voorgeslacht ' . 
Een forumdiscuss ie met als t hema 
'Internetgenealogie een nieuwe loot aan de 
stam?' maakte deel uit van het feestelijk 
dagprogramma ter gelegenheid van dit 60-
jar ig bestaan. 
Onder inspirerende leiding van de genea-
loog en lokaal historicus drs. L.M. (Leon) 
van der Hoeven ontstond een interessante 
discussie tussen leden van het forum (zie 
foto) en publiek (zo'n 60 personen). 

In eerste instantie werd gedebatteerd over de 
'betrouwbaarheid van internet'. Het gemak 
waa rmee ju is te informatie kan worden uit-
gewisseld geldt immers ook voor onjuiste 

informatie. Veel op internet gepubliceerde 
genealogieen bevatten fouten, die door an
deren kritiekloos kunnen worden overgeno-
men. Natuurli jk zouden mensen zelf gege-
vens moeten controleren, daartegenover 
staat een n ieuwe groep (internet-) genealo-
gen die nooit een archief van binnen heeft 
gezien en dat ook niet van plan is om te 
doen. En ja , ook vöör de komst van internet 
hing de mate van betrouwbaarheid van een 
publicatie af van de publicist. 

De publicist van dit verslag vraagt zieh af 
hoeveel k loostergemeenschappen 15 j aa r na 
de uifvinding van de boekdrukkunst een fo
rum hebben georganiseerd over de snelle 
verspreiding van onjuiste informatie via de
ze n ieuwe techniek. 
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Achter de tafel de leden van het forum, v.l.n.r. Teun van der Vorm (rédacteur Ons Voorgeslacht), 
Martijn Spruit (Centraal Bureau voor Genealogie), Ingrid Koolhoven (Nationaal Archief), Enno van 
der Graaf (bestuur Ons Voorgeslacht). Geheel links Léon van der Hoeven. 

Vervolgens ver legde de aandacht van de 
discussievoerenden zieh van particulière 
naar institutionele fouten. Foutief gefnter-
preteerde en ingevoerde namen in onder 
meer Genuas ten gevolge van niet-
streekeigen vrijwilligers, patroniemen die 
ongewenst verstenen, snelheid van invoer 
van gegevens versus nauwkeurigheid, alles 
twee maal invoeren in een goedkoop land en 
dan de versies met elkaar vergelijken, een 
keurmerk insteilen voor betrouwbaarheid 
('hier zou een taak kunnen liggen voor O V ) , 
scans van de originele aktes e.d op internet 
zetten, kostenaspekten enz., het regende ze-
kere fouten en mogeli jke oplossingen daar-
van. 

In het kader van reageren op onjuistheden 
die j e tegenkomt in het raadplegen van digi
tale genealogische databanken, werd het be-
grip 'wiki' genoemd, een méthode van geza-

menlijk kunnen werken aan een publicatie 
of database op internet. De inmiddels zeer 
bekende encyclopédie Wikipedia is daar een 
voorbeeld van. Even werd gefilosofeerd 
over het op die manier gezamenlijk bouwen 
aan een weergave van ons voorgeslacht, on-
derling chattend analoog aan het nageslacht. 

Ook de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens kwam aan de orde. Levende personen 
mögen pas na expliciete toes temming wor
den vermeld. Als kinderen 18 j aa r worden 
kunnen zij hun ouders verzoeken hun namen 
van de familiewebsite af te halen. Als uit-
vloeisel van deze wet kan een direct recht-
hebbende het C B G vragen het inzagerecht 
van een persoonskaart in te trekken, of op-
vragen wie inzage heeft verzocht. Beide 
rechten zijn tot op heden niet uitgeoefend. 

Hoewel zoeken toch meer gewoon is voor 
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een genealoog dan vinden, werd kritiek uit-
geoefend op het scala aan verschillende 
zoekmethoden dat door verschil lende ar-
chieven en databanken wordt gehanteerd. 
Naas t het probleem dat voor een bepaalde 
vraag soms wel op 20 verschillende sites 
moet worden gezocht. Hoewel dit probleem 
voor een deel begrijpelijk is omdat bijvoor-
beeld instellingen, die al vroeg met digitali-
sering zijn begonnen, nu last hebben van 
een remmende voorsprong - omschakelen 
naar een ander systeem is immers zeer tijd-
rovend en daarmee duur - en G e n u a s en 
Toegang op Personen (TOP) voorbeelden 
van een tegenbeweging zijn - en de Virtuele 
Studiezaal (heel archiefland verenigd, gelar-
deerd met scans van de originele documen-
ten) als paradijselijke toekomst werd voor-
gespiegeld, hield het gemor pas op toen de 
discussieleider de deelnemers herinnerde 
aan de zoekwerkeli jkheid van tien jaar gele-
den. 

Ook het volgende punt gaf de nodige relati-
vering. De digitale ontsluiting van archieven 
is in de ons omliggende landen nog zo wei -
nig gevorderd, dat de discussie zieh aanvan-
kelijk ontspon rondom de problematiek van 
de geringe toegankelijkheid van de archief-
gebouwen, -studiezalen en -bronnen aldaar. 
Me t betrekking tot de V S werd opgemerkt 
dat er wel iswaar veel genealogische infor
matie is gedigitaliseerd, maar dat er ook 
veel voor betaald moet worden. Vooral in
teressant voor degenen bij wie noodzaak 
van betalen de suggestie van betrouwbaar
heid oproept. 

Gelukkig k w a m vanuit het panel ook een 
suggestie hoe de kosten voor de genealoog 

zouden kunnen worden geredueeerd, name-
lijk door middel van het digitaliseren van 
tijdschriften - i.e. Ons Voorgeslacht - tegen 
een halvering van de abonnementskosten. 
Hoe de aanwezigen daar tegenover zouden 
staan? De voorzitter van het bestuur schrok 
van een eventuele verlaging van de vereni-
gingsinkomsten, doch zei dat digitalisering 
wel onderwerp van bespreking is. Wellicht 
zal op den duur een keuzemogeli jkheid wor
den gecreëerd voor de wijze van ontvangst 
van het blad. Hoewel het Genealogisch Tijd-
schrift van Oost-Brabant deze stap al heeft 
gezet, en veel tijdschriften in de a- en ß-
wetenschappen in gedigitaliseerde vorm 
verschijnen, was het voor vele aanwezigen 
nog moeilijk zieh het leven zonder papieren 
lijfblad voor te stellen. Uit een peil ing bleek 
overigens dat slechts 1 persoon geen PC be-
zat en 2 anderen geen internetaansluiting. 
Waarop een aanwezige replieeerde dat ande
re digibeten mogeli jk geen interesse hadden 
in een forumdiscussie over het thema digita
lisering. 

Nada t werd gesproken over de mogel i jkhe-
den van het digitaal fotograferen van inte
grale archieven door vrijwilligers - in Zoe-
termeer uitgevoerd - met toegankeli jkheid 
voor allen, opperde een andere aanwezige 
de mogeli jkheid van ledenwerving door 
middel van een afgeschermde websi te - met 
kostbare genealogische gegevens daarop -
alleen toegankelijk voor leden. Ook deze 
mogelijkheid blijkt O V te onderzoeken, met 
als bi jkomend voordeel , dat het de leden op 
die manier makkeli jk wordt gemaakt - afge-
schermd - met elkaar te communiceren . 
Möge dat niet ten koste gaan van de open-
heid van life discussies zoals deze. 
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Familiehuwelijken en erfelijke gevolgen 
JW. Koten 

Onze lezers zijn, zoals blijkt uit vele ver-
volgvragen geinteresseerd in eenvoudige 
artikelen waarin zaken van het genetische 
erfgoed ( D N A ) zoals familietrekken of ziek-
ten worden besproken. In dit kader bericht-
ten w e eerder uitvoerig dat huwelijken van 
bloedverwanten werden ontraden. Rond de
ze toes temming bij familiehuwelijken be-
stond immers een toes temmingsprocedure 
(dispensatie aanvrage) die voor de genea
loog belangrijk is. Hoe deze regels in de 
loop der eeuwen gehandhaafd werden of 
veranderden zijn natuurlijk daarbij belang-
rijke vragen. Veel van deze vragen hingen 
samen met de Mozaische wetgeving (de 
Thora) die sterk regulerend optrad t.a.v. de 
huweli jkskeus. Z o mocht j e niet t rouwen 
met j e zusters, sommige aanverwanten e.d. 
Maar in deze wetgeving was het neef-nicht 
huwelijk wel toegelaten. De katholieke kerk 
volgde deze mozaische wetgeving niet maar 
zij heeft wel de veel strengere tradities van 
het Romeinse Rijk overgenomen. Deze gel-
den voor katholieken tot heden ten dage 
nog, zij het in wat afgezwakte vorm. N a de 
reformatie ging men meer het bijbelse voor-
schrift volgen. Vanaf die tijd zag men in de 
protestantse kring weer een toename van 
nicht-neef huwelijken omda t zij zieh weer 
strikter aan de mozaische wetgeving gingen 
houden. Toen wij Frans gebied werden 
(1795-1813) werden de Romeinse regels 
voor de huwelijksbeletselen meer algemeen 
gangbaar. Dat bleef ook zo nadat de Fransen 
hier vertrokken waren tot globaal na de 
Tweede Wereldoorlog. Onze burgerlijke 
wetgeving ten aanzien van dit punt werd 
versoepeld. Wie vroeger een neef-nicht hu
welijk wilde aangaan moest toen toestem

ming daartoe bij de koningin aanvragen en 
meestal werd deze ook wel gegeven vooral 
als gewichtige redenen (zwangerschap) 
daartoe noopten. Voor katholieken was een 
huwelijk met achterneef-achternicht en 
neef-nicht weliswaar niet helemaal verbo-
den maar ook dan moest er toch nog een ex
tra dispensatie worden aangevraagd. Toch 
zag men binnen de katholieke gemeenschap 
niet graag huwelijken met bloedverwant-
schap. 

Etnische groeperingen 
Binnen sommige kleine etnische groeperin
gen zoals de kleine Joodse gemeenschappen 
(killen) was natuurlijk de mozaische traditie 
gebruikelijk. Ook om pragmatische redenen 
werd veelvuldig met een bloedverwant ge
trouwd. Er was maar een beperkte partner-
keuze nogelijk. Dat gold ook vöör de Franse 
tijd bij sommige protestante groeperingen 
zeker op het platteland en in gei'soleerde ge-
bieden. Dit heeft een spoor van erfelijke 
aandoeningen achter gelaten. Vooral in de 
kleine Joodse gemeenschap zag men ernsti
ge erfelijke ziekten. Treffend zijn in dit ka
der ook de familiehuwelijken binnen de 
kleine groep van adellijke en koninklijke 
families. Een ernstige bloedziekte bij de kin
deren en kleinkinderen van koningin Victo
ria van Engeland is mede de oorzaak ge
weest van de ondergang van het Russische 
tsarenrijk. Ons koninklijk huis had te lijden 
van een erfelijke geestesziekte in de Russi
sche koningsfamilie via Anna Palowna en 
koningin Sophie. Trouwens koning Willem 
III en zijn eerste vrouw Sophie waren volle 
neef en nicht. 
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Arabische traditie 
Binnen de Arabische wereld die de heilige 
koran volgt zijn geen beletselen wat betreft 
neef-nicht huwelijken. In deze volgen zij de 
Thora waarvan een deel van de heilige ko
ran is afgeleid die de kadiedt wordt ge-
noemd en waaraan bij de mosl ims leergezag 
wordt toegekend. Daarnaast is er ook nog 
bij de mosl ims een stevige traditie. Een 
daarvan is dat men voor bruiden vaak een 
aanzienlijk bedrag als bruidschat eist. Voor 
de gewone jongeman is deze amper op te 
brengen. Vandaar dat het vaak voor de är
mere jongens de enige optie is een bloed-
verwante te t rouwen. Consanguinitei t 
(bloedverwantschap) komt dus binnen de 
Arabische wereld heel veel voor met alle 
nare gevolgen vandien. Bedenk dat partners 
gehaald vanuit het moederland niet zelden 
bloedverwant van betrokkene hier zijn. Het 
risico van erfelijke belastende aandoenin-
gen is groot zoals ook in Joodse gemeen-
schappen is gebleken. Het aantal heterozy
gote aandoeningen (de toestand waar zowel 
de vader als de moeder drager van een zelf-
de ernstige ziekte zijn, zonder deze ziekte 
zelf te tonen) , door neef-nicht-huwelijken is 
dan ook zeer hoog. Daarbij moeten vooral 
bloedziekten worden genoemd. 

H e t probleem wordt nu erkend 
Vooraanstaande mosl imgeleerden van diver
se Arabische universiteiten hebben dit pro
bleem erkend en duidelijk aan de orde ge-
steld. In een uitvoerig en zeer deskundige 
hoofdartikel van het meest gelezen medi-
sche tijdschrift in de wereld: the British 
Medical Journal (21 Oktober 2006) geven 
zij ui tvoerig raadgevingen dit probleem on
der de ogen te zien. Deze ernstige ziekten 
binnen de mosl imwereld vormen een ernsti
ge financiele last zo concluderen zij . Vaak 
zijn het toch al niet zo welvarende landen. 

De toch al beperkte gezondheidszorg in de
ze landen wordt daardoor nog eens extra 
aangesproken. Vooral de ärmere bevol-
kingslagen worden daarbij nog eens extra 
belast. Zij die het financieel breed hebben 
kunnen zieh immers een aantrekkelijke jon
ge v rouw uit een andere familie permitteren 
waardoor het risico op ernstige ziekten sterk 
vermindert . 
In genoemd artikel concluderen deze voor
aanstaande mosl imgeleerden: moslimfami-
lies tonen kinderrijke families waarhij tot 
op hoge leeftijd van de ouders nog kinderen 
worden verwekt. De mate van bloedver
wantschap bedraagt 25-60% afhankelijk 
van het land van origine. De kons op ernsti
ge erfelijke aandoeningen is dan ook groot. 
Zij veroorzaken veel lichamelijke en geeste-
lijke gebreken. Preventieve maatregelen 
worden nog maar weinig genomen. Niette-
min is het dringend gewenst dat door voor-
lichting hier verbetering wordt gebracht. 
Daarnaast zal men binnen de Arabische ge
meenschap sommige tradities moeten bezien 
of deze wel tot de gezondheid van het nage-
slacht een bijdrage leveren. Tot zover de 
beschouwing van deze grote Arabische ge-
leerden. 

Het zou goed zijn als bij deze wijze lessen 
ook de Neder landse medische zorg zou kun
nen worden betrokken. Het m ö g e duidelijk 
zijn dat sommige tradities moeili jk zijn te 
veranderen. Hoewel in de vroegere tijd deze 
wetgeving uit de Heil ige Koran wel de bes
te levensvoorwaarde gaf is het nuttig zieh af 
te vragen of deze tradities nog wel voldoen 
aan de goede bedoel ing van de boeken 
waar in deze voorschriften worden vermeld. 
Een stap in de goede richting zou het af-
schaffen van (de zeer hoge) bruidsschatten 
kunnen zijn. Deze kunnen zeer aanzienlijke 
bedragen ver tegenwoordigen, bedoeld om 
de kosten van de opvoeding van de dochters 
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te compenseren. Vaak beschouwt men deze 
bruidsschat als een appeltje voor de dorst, 
een investering op lange termijn. Een moge-
lijkheid dus om op oudere leeftijd te kunnen 
overleven. Binnen de katholieke kerk heeft 
men de bijbelse leer los gelaten en wordt het 
neef-nicht huweli jk ontraden. Uit allerlei 
wetenschappeli jke studies blijkt dat dit ju is t 
was . 

Noten 
1. Thora betekent letterlijk "stam" (grondslag), 
het zijn de eerste vijf boeken van de bijbel waar 
vele gedragsregels zijn opgenomen. 

2. Sanguis is bloed. 
3. Verschil in dna-structuur wat betreft de over-
eenkomstige erfelijke eigenschap binnen een 
chromosomenpaar, dus ieder van de Chromoso
men apart is genetisch verschillend wat betreft 
een bepaalde eigenschap. Hetero betekent an
ders) 
4. Voor de insiders: hemoglobinopatie (verkeer-
de rode bloedkleurstof van de rode bloedcellen), 
glucose-fosfatase dehydrogenase tekort (oorzaak 
van favisme waarbij een levensbedreigende toe-
stand ontstaan bij het eten van Favusbonen) en 
stofwisselingsziekten als fenylketonurie, schild-
klierziekte (hypothyreoidie) en cysteuse fibrose 
(taaislijmziekte) 

Middelburg - Waterschap Zeeuwse Eilan
den draagt archief over 

Met de verhuizing naar de nieuwe locatie in 
Middelburg in mei 2004, bracht waterschap 
Zeeuwse Eilanden de statische archieven al on-
der in het Zeeuws Archief en ook de water-
schapsarchivaris die verantwoordelijk is voor het 
beheer ervan kreeg er domicilie. Met zijn pensi-
onering in zieht besloot waterschap Zeeuwse 
Eilanden nu ook het archiefbeheer uit te beste-
den aan het Zeeuws Archief. Met ingang van 1 
januari 2007 wordt drs. Roelof Koops, directeur 
van het Zeeuws Archief, formeel waterschapsar-
chivaris. Het feitelijke archiefbeheer wordt uit-
gevoerd door funetionarissen van het Zeeuws 
Archief, waarmee de continui'teit en de kwaliteit 
van het beheer gewaarborgd blijven. De vele -
vaak bijzondere- archieven zijn openbaar en 
door het publiek te raadplegen in het informatie-
centrum van het Zeeuws Archief. 

Om welke archieven gaat het? 
De waterschapsarchieven bestaan uit de archie
ven van de ongeveer 190 rechtsvoorgangers van 
waterschap Zeeuwse Eilanden. Denk daarbij aan 
polders of waterschappen, uitwateringsschappen, 
waterkeringen van calamiteuze polders en water-

Archiefnieuws 
schappen*, het wegschap Walcheren, de Tech
nologische Dienst Zeeuwse Waterschappen, het 
Centraal Laboratorium Zeeuwse Waterschappen 
en het recreatieschap Het Veerse Meer**. 
AI deze archieven, die vaak eeuwen teruggaan, 
zijn openbaar en behoudens enkele uitzonderin-
gen allemaal toegankelijk door middel van een 
inventaris. Gei'nteresseerden kunnen de originele 
stukken inzien in de studiezaal van het Zeeuws 
Archief. Binnen afzienbare tijd wordt ook digita
le raadpleging ervan via internet (www. 
zeeuwsarchief.nl) mogelijk. 

Wat zit er in die archieven? 
Natuurlijk zijn de archieven een weerslag van de 
taken van de diverse waterschappen. Voor pol
ders en waterschappen zijn dat de zorg voor de 
waterkeringen, waterbeheersing en de wegen. 
Naast notulen van bestuursvergaderingen vor-
men stukken van technische aard de ruggengraat 
van deze archieven: bestekken van dijken, afwa-
teringsgemalen, rioolgemalen, rioolwaterzuive-
rings-installaties en wegen. Zogenaamde peilre-
gisters geven inzicht in wijzigingen in de voor-
oever. De peilingen moesten duidelijk maken 
waar dijk- en oevervallen konden worden ver
wacht. En de overlopers, registers waarm voor 
de hefflng van het dijkgeschot (waterschaps-
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belasting op onroerend goed) de afmeting en lig-
ging van onroerend goed zijn vastgelegd, bren-
gen de toenmalige eigendomsverhoudingen in 
kaart. In de loop van de 19e eeuw maakte de in-
voering van de kadastrale administratie de over-
lopers overbodig. 
Enkele archieven bevatten zogenaamde bedij-
kersarchieven. Dit zijn archiefstukken die be-
trekking hebben op de bedijking van buitendijk-
se gronden, waarvoor na de bedijking een polder 
of waterschap werd ingesteld. 
In vrijwel alle archieven komt ook kaartmateri-
aal voor, maar de meeste -vaak ffaaie- zijn te 
vinden in de archieven van de Polder Walcheren 
(1570 - 1953). In tegenstelling tot vele andere 
archieven is het archief van de Polder Walcheren 
bij de brand van 10 mei 1940 behouden geble-
ven, omdat het in een brandvrije kluis was opge-
borgen. Aan andere archieven is door oorlogs-

handelingen en de watersnood van 1953 wel 
schade toegebracht, doch die is inmiddels zo 
veel mogelijk hersteld. 
Tenslotte zijn eveneens veel foto's beschikbaar 
van diverse waterwerken. 

Tresoar Leeuwarden 
De eerste 4955 kentekens die in Friesland vanaf 
1906 aan auto- of motorbezitters zijn uitgereikt, 
kunnen binnenkort op de website van Tresoar 
worden bekeken (www.tresoar.nl). In de databa
se kan gezocht worden op naam, woonplaats en 
B-nummer. 
(De lijsten t/m april 1924 van de vijf noordelijke 
provincies, waarover wij beschikken, staan op 
nummer, niet op naam. Wij kunnen dus opgeven 
op wie een bepaald nummer betrekking heeft, 
maar niet zoeken op naam. (Zie onze homepage, 
www.onserfgoed.com bij 'nuttige bestanden') 

Naamregister Ons Erfgoed 2006 
In principe zijn geen patroniemen opgenomen 

A 
Aak, van den 96 
Aaken, van 94 
Aalen 65 
Aboville 76 
Abrahams 82 
Abresch 95 
Aelst, van 72 
Aerzier 151 
Albers 27, 114,200 
Alberts 185, 186 
Aleng 201 
Aling 27 
Allershof27 
Alting 27 
Appelo 201 
Arent, van den 27 
Asperen, van 71 
Atteveld, van 28 
Averij(y) 147 
Avesnes, van 54 

B 
B(o)enders 66 
Baars, van 68 
Bacckum (Frison) 150 
Baerle, van 158 
Baers 109, 110,111 
Bakker 249 

Baltussen 200 
Bannet 172 
Bannink-van der Tier 
158 
Barendrecht 197 
Bartels 69 
Basedow 220 
Batenburg, van 249 
Be(e)(c)ks 66, 67, 68, 
69 
Be(e)ckx61,65, 66 
Beadle 165 
Beaumont71 
Becker 127 
Becks 61, 64, 70, 114 
Bee(c)k(s), van 61, 62, 
63 ,64 
Bee(c)x 62, 63, 64 
Beekx 66 
Beek 197 
Been 98 
Beerewout 94 ,98 
Beest, van 154 
Beijerman 94,96, 97 
Bennet 151 
Bensem, van 155 
Benthem, van 249 
Bercker, de 114,200 
Berden 67 

Berg, van den 207, 
249 
Bergeijk, van 71 
Bernouille 71 
Bessan 9 4 , 9 5 , 9 8 
Bessen, van 158 
Beurskens 66 
Beveren, van 99 
Beysen, van 65 
Bezoet 93 ,94 , 95, 98 
Bicx 65 
Bie, de 99 
Biekx 66 
Bijleveld 95 
Bik212 
Binckehl 71 
Binnendijck 197 
Bison 94 
Blijdensteijn 188 
Blok-Stout215 
Bo(e)ckop, (to)(de) 
141 
Boeck, de 140 
Boekhorst 151 
Boer, de 95, 99 
Bogaert 93 
Bogaert, van 71 
Boickop 140 
Bollaert 195 

Bontekoe 236 
Boode195 
Bool 99 
Boom 95, 98 
Boon 93 ,95 
Boor Koole, van der 
115 
Boorts 62 
Borst 249 
Bos 200 
Bosch 115 
Bosker 249 
Bos-Rops 83 
Bossai 152 
Boudri 152 
Bourbon-Parma 158 
Bouwmeester 201 
Brabant 28 
Braber, de 111 
Brandel 200 
Bras 114 
Bravenboer 195, 196 
Breekpot 147 
Brenen, van 15 
Brepols 169 
Breukelman 95 
Bril 153 
Brinck 103 
Broeck, ten 140 

Broersma 237 
Broickhusen, van 14 
Brongers 114 
Bronkhorst, van 200, 
249 
Brouwer 96 
Bruggeman 83 
Bruininga 153 
Brusselaars 158,200 
Bruyland(t) 158 
Bueren, van 35 
Buggenum, van 68 
Buijsen 27 
Bultsma 237 
Buren, van 36 
Burger 93, 94 
Burgvliet 93 
Busscher 249 
Butterman 72 
Buyser 245 
Bygren 100 

C 
Cal 150 
Camenel 27 
Campen, van 156 
Campveit, van 13, 14 
Capelle,van 55 
Caqueleuin 68 
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Carlier 150 
Carsten 27 
Centgraef97 
Chang 163 
Chijs, van der 71 
Christiaans 67 
Claeswael 245 
Clapcoot71 
Cock, de 71 
Coelwagen 15 
Coenen 72 
Coers 71 
Coetwijck, van 12 
Cohen 232 
Coninck 245 
Coningh 246 
Conynck 244 
Coole 175 
Corler, van 139 
Costerman 96 
Couckelenberg, van 
114 
Cox 203 
Craen 114, 158 
Cramer 186 
Crapels 38 
Crick 166 
Crijns 68 
Crom (van Asperen) 
71 
Crooswijck 71 
Crops 66 
Croy, de 71 
Cruydaen 72 
Cruythoff 194 
Cuijpers 103 

D 
Dagerae(i)t 10 
Dageraet 137, 138, 
141, 142, 146,200 
Dagerait 140, 141 
Dalem, van 197 
Dalmeijer 186 
Dalum (Dalem, Da-
len), van 71 
Dam 136 
Darwin 120, 164 
Das 27 
Datema200 
Davis 81 
Decker 111 
Deelen 249 
Dekker 69 ,95 , 135 
Dekkers 200 
Delfos 135 
Delft, van 71 
Delman 150 
Demandt 28 
Deuren, van 93, 94 

Deuverman 149,158 
Deventer, van 139, 
140 
Dibbet200 
Didden 66 
Diepenbach 154 
Diepstraten 115 
Dieren, van 236 

("Dijkstra 162 
Dijverman 158 
Dinclagen 197 
Dings 67 
Doek 135 
Doesburgh 247 
Dompseler 27 
Dooreman 95 
Dooren, van 122 
Doornbusch 250 
Doornen, van 97, 99 
Dort, van 97 
Douverman 149 
Douverman 158 
Driest, van den 93 
Drongelen, van 247 
Dii(c)ker 184 
Du(ij)(c)ker 182, 184 
Du(y)ker 184 
Dubbeldemuts 94 
Duckelborgs 103 
Ducks 151 
Duij(y)verman 154, 
155 

Duijkelaar 114 
Duijker 156 
Duijverman 149, 156, 
158,201 
Duiker 182 
Duivemans 158 
Dull 236 
Dülmen, van 200,201 
Dumont 203, 204, 
205 ,219 
Dura 27 
Dussen, van der 27, 
114 
Duy(ij)verman 150, 
151, 152, 153, 154 
Duycker 182 
Duyverman 154, 157, 
158 

Duyvesteyn 114 

E 
Ede van der Pals, van 
97 
Edelenbosch 114, 158 
Edelmeijer 184, 185, 
186,250 
Eenink 27 
Egginck 103 

Egner 146, 147 
Eickhoff 238 
Ek, van 95 
Elderinck 103 
Eliens 215 
Emans 67 
Embden 154 
Emck 172 
Ende, van de 224 
Endlich 136 
Engels 68 
Entrop 27 
Erck, van 13 
Es, van 96, 113 
Esbeek 95, 96 
Essen, van 66 
Etienne 152 
Etmans 58 
Eulink 158 
Evertse 158 
Eyzinger 30 

F 
Fasseur 150, 151 
Fatsoen 94, 95, 99 
Felix 150 
Felperlaan 97 
Felperlaen 98 
Fl aas 94 
Flaes 99 
Folbers 69 
Forche, de 28 
France 155 
Francke 150,220 
Francken 69 
Frans 68 
Frerichs 158 

G 
Gaaij, de 93 
Galiard 155 
Galton 120 
Gast, de 172,215 
Geel, van 84 
Geeraedts 67 
Gelder, van 114 
Genderen, van 128 
Genechten 169 
Geniets 71 
Gerritsen 200 
Gielink 158 
Gijp, van der 158 
Gingeras 166 
Glas 96 ,97 
Glenisson 169 
Goedmakers 69 
Goltzius 56 
Gor(c)kum, van 11,12 
Gorp, van 172,215 
Gossel ick 103 

Goudfijn 95 
Graaf, de 93 ,94 ,97 , 
152,215 
Graaf, van der 251 
Grasdijck 242 
Grawert 113 
Greidanus 146 
Grijp 201 
Grim, 96 
Grip, van der 158 
Groenveld 135 
Groll 14 
Gruijter, de 114 
Gruijter, van de 27 
Gruiter, van de 71 
Guberlet 154 
Guliker, de 93 
Gunning 114 
Gunsteren, van 96 ,99 

H 
Haale(n)bos 156 
Haan, de 93 ,98 
Haes, de 93 
Haestricht, van 226, 
227 
Hagel 114 
Halverkamps 67 
Halverkans 67 
Harn van den 114 
Hamers27,115, 158 
Hamont, van 111 
Hanssen 68 
Haren, van 249 
Hatzmann 71 
Havelaer 96, 97 
Heckers 66 
Hedewegh 149 
Heel, van 200 
Heelu 62 
Heemskerk94, 156 
Heeremans 98 
Hegerman 169 
Hein 93 
Heinderycx 201 
Helder, van der 151, 
152 
Heldering 90 
Helling 71 
Helmis 93 ,98 
Hempenius 88 
Hempenius-van Dijk 
136 
Hendriks 200 
Hendrix 28 
Hennekam 105,219 
Henry 76 
Hensbergen, van 156 
Herderwijck, van 15 
Herincx 158,201 

Herinx 115 
Herrewijn 96 
Hesman 237 
Heukelum, van 94 
Hilt, van der 234 
Hinken 9 6 , 9 9 
Hintzen 115 
Ho(o)f(f)man 25 
Hoemaeckers 12 
Hoen, 't 98 
Hoeven, van der 95, 
96 ,98 ,99 ,122 ,210 , 
250,251 
Hofman 111 
Hogen Esch 27 
Hokken 203 
Holland, van 115 
Hollander 215 
Holle 156 
Holte 103, 
Homan 27 
Homberg 94 
Honaert, van de 246 
Hoof, van 228 
Hooft, 't 98 
Hoogenboom 159 
Hoogewerff 245 
Hoogheyt, de 109, 
110, 111, 112 
Hooheyt, de 159 
Hoop, van der 94 
Hoos 98 
Hordijck 245 
Horst, ter 72 
Horsten 127 
Hots 155 
Houff, van der 27 
Hout, in 't 97 
Hove, van den 23, 72 
Hoy(ij) 201 
Huekeleum, van 12 
Huis 9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 8 
Hulshof(f) 115 
Hülshoff 115 
Hulten, van 115 
Hutten 184, 185, 186 

I 
Usendijk 157 
Isterdaal, van 207 
Itterson 81 

IttersonPronk81,82 

J 
Jabaey 245 
Jacobs 68 
Jan I, hertog 52 
Jans 152 
Jansen 71,201 
Janssen 27, 66, 67, 
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114, 158,200 Kool 96 Lingbeek 208 Meulenaer 243 ,244 Oosten, van 159 
Jessels 66 K o o l e l l 5 Linssen 66 Midderhof 152 Oppelaar 151 
Johansen 165 Koolhoven 251 Linthorst 27 Mieremet 153 Oppen, van 154 
Jonckheer 98 Kooning, de 151 Lith, van 227 Miescher 165 Opstraet 28 
Jones 60 Kooperen, van 98 Lockhorst, van 96 Mij, van der 97 Oranje, van 209 
Jong, de 98 Koopmanschap 97, 99 Lodewijk 188 Mo(l)l, van 227 Ost(e)ri(x)cks, van 
Jongh, de 150 Koops 255 Lodewijk Napoleon Moerkercke 243 227 
Joode, de 128 Korssendonk 94 ,96 , 133 Moerkerken 246 Ostricht, van 227 
Joosten 66 98 Lodewijk XIII 162 Molenaer96,241, Ottenheym 66 
Joppen 241 Korsten 66 Lodewijk XIV 162 242, 243, 244, 246 Otterspeer 9 7 , 9 8 
Jorissen 67 Kouwenberg 98 Lodewijk, koning 187, Moll, van 28, 226 Otto 155 

Kranenburg 234 188 Mollen 61, 65 Outeren, van 115 
K Krape(o)ls 38 Lokhorst, van 94 Monnens 28 Outraet 195,244 
Kaldenhoven 69 Krasser 99 Loos, van der 208 Mooij, de 99 Oven, van 147 
Kanjewiele 169 Kreuszler 71 Lugt, van der 175 Mooijman 97, 99 Oven, van den 159 
Kannewet 42, 169 Krom 203 Lunenburg 94, 97 Morgan 165, 166 Overbosch 28 ,250 
Kapitein 72 Kruis 93, 95 Morien 158 Oversteechs, van 159 
Karel de Grote 34 Kruit 96 M Muis 95, 98 
Karel V 107 Kuijper 238 Maas 93 Munnik, de 97, 99 P 
Karmarsch 238 Kuiken 212 Maas(e)(land), van Munter 201 Paaulsen 158 
Karp 250 Kuile (Lemker), Ter 185, 186 Muurman 98 Paauw 99 
Karstens 95 115 Maas(eland), van 250 Muyer 72 Pael(t) van Wilsum 
Kegelaar 40 Kuithaen 95 Maastrigt 96 137, 138 
Keijzer 28 Kuyl, van 72 Maaswinkel, van 94 N Palm, van der 224 
Keijzer, de 37 Kwant 188 Maate, ter 96 Nagg(h)e 16, 17 Pals, van der 96, 97 
Kekule (von Strado- Kymmell 27 Mackay 156 Nagghe 138 Palsrock 241 
nitz), 30 ,31 Maesdammenaer 243 Nagtegaal 72 Pama, de 76 
Kempers 159 L Maeswinkel, van 97, Napoleon 4, 133, 187 Pardo 159 
Keppel 249 Laat, de 65 99 Napoleon III 188 Pater 72 
Kessel, van 171 Lambert 153 Maliepaard, 71, 158, Neer, van der 27 Pathuis 236 
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I. 172 
opsieners 50 
opvoedkunde133 
opziener 4 
ouder 31 
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oudouder 32 
Over mombers, binnen-
moeders, regentessen en 
weesmeesters 3, 43, 87, 
131 
overgrootouder 31 
Overheidsregulatie 206 
overlijdensakten Burger-
lijke Stand 125 
Overzicht publicaties 38, 
77, 126, 132, 171,221, 
249 
Paleografie 22, 54, 191, 
102, 240 
pangen 163 
parentatie 31 
parenteel 75, 116 
parenteel, presentatie van 
een 117 
parentelen 118,119, 121 
parochie 7 
paruykmaker 161 
paternale stamlijn 33 
patroniemen 228 
patroons 16 
paupérisme 91 
Pelletier 20 
Peltenier 20 
Periodiekenrubriek 148 
Persoonlijke was- en lak-
zegels in het gemeentear-
chief van Wageningen 
212 
Pesthuys 20 
Pestmeester 20 
philantropijnen 220 
Pince van der Aa actief in 
Frankrijk 211 
Plaetsnijder 21 
pleegezinnen 8 
pleegouders 134 
Plumassier 21 
poorters 8 
poorterschap 35, 89 
positie joden 180 
positie onderwijzer 222 
pr(a)eter 160 
Practicijns Woordenboek-
je55 
praktisijn 55 
preekstoelmaker 55 
prentdrukker 56 
prenter 56 

prentmaker 56 
presentatie (grafische) 
118 
presmeester 160 
priemvlechter (-vitter) 
160 
priem werkster 160 
prikster 160 
principaelvinder 160 
prins-stadhouder 224 
printer 56 
privacyschade 206 
privé-initiatief 90 
probandus 29,31,75, 76 
Procesgids. De Etstoel 
van Drenthe 127 
procurator, procurateur 
160 
procureur fiscaal 160 
procureur postulant 160 
proefmeester 160 
prosser 160 
provisor 160 
provoost (prevoost) 161 
provoostgeweldige 161 
pruikenmaker 161 
pruimtabakmaker/-
handelaar 162 
pupillen 4, 133 
put(jes)schepper 163 
put(te)ruimer 162 
put(ten)boorder 162 
putbaas 162 
putgraver 162 
putleeger 162 
putmeester 162 
quarantaine loods 189 
quarantaine-beambten 
189 
quarantaine-dokter 189 
quartiermeester 189 
quartiermeester 21 
questeerder 189 
questor 189 
Raad van Brabant 61 
Raadsels rond Eduard 
Pronk81 
raadsheren 49 
raambewaarder 190 
raamwachter 190 
raamzager 190 
rachelaar, raggelaar 190 
racker, rakker21, 190 

rad(e)(n)maker 190 
raddraaier 190 
raswercker 21, 190 
ratelaar, ratel wacht 190 
rechtszekerheid 53 
recognitieboeken 10, 11, 
14, 15, 17, 53, 137 
reformatie 180 
regelgeving 123 
regenten 45, 48 
regentencollege 47 
regentenklasse 50, 89 
regentessen 45, 48 
Regthuis 234 
Reizen in ruimte en tijd 
146 
rentmeester 46 
repertorium 135 
resolutieboeken 88 
retributies 50 
reuzenchromosomen 165 
ribonuclei'nezuur 165 
rijksarchieven 88 
Rijksmuseum 187 
RK-trouwboek 229 
Rode Galei 35 
Ryembeslager 21 
saaijetten 238 
sajet(garen)spinner 239 
sajetgarens 238 
sajetkamer 239 
sajetnopster 239 
sajetoverjager/-jaagster 
240 
sajetspoeler 239 
sajetten 238 
sajettween(st)er 239 
sajettwijn(d)(st)er 239 
sajetwasser 239 
sajetwind(st)er 239 
Saragossa-systeem 76 
schakelaars 100 
schepenakten 88 
schepenbank 6, 88,229 
schepenen 15, 16 
school Latijnse 223 
schoolgeld 222 
schoolmeester(es) 
45,46,48 
schoolopsiener 224 
schoolstrijd 179 
schoolsysteem 224 
schooltypen 225 

schoolwet van 1806, 
1857, 178, 179, 187 
schoorsteengelden 170 
schoutgerecht 88 
schuldbekentenissen 10 
Schuldbrief 24 
secretaris 50 
sibling 74 
skeletmateriaal 57 
Slavenburch 36 
sollicitatieprocedure 181 
solliciteur(s) 50 
Solpherpriemmaecker 21 
Speelman 21 
Spekman 21 
Speurtocht naar de Mid-
deleeuwen 10, 137 
Spinnewyelmaecker 21 
sportulen 50 
SRY gen 230 
staatsgodsdienst 44 
staatsweeshuizen 89 
stadsbestuur 47 
stadsbestuurder 45 
stadsburgers 44 
stadsburgerweeshuizen 
46 
Stads-doorenbreyer 21 
Stadsmedraeger 21 
stadsrechten 6, 8 
stadsuitroeper 50 
stamboom 79 
stamboomgegevens 100 
stamboomprogramma 
101 
stam-oerouders 116 
stamouder 32 
stamoudouder 32 
Stamreeks Becks 61 
Stamreeks Duijverman 
149 
standsverschillen 225 
Stephanus Glorieux 207 
stichtingen 7 
stijfster 45 
streekarchieven 88 
Struinen door Enkhuizen 
83 
Studiezaal, virtuele 252 
suppoost(en) 50 
Suyckerbacker 21 
Syndroom van Down 231 
Systeem van Villiers en 
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Pama 76 
Tafel van de Heilige 
Geest 207 
Tapissier 21 
testamenten 88 
Teurenfamilie 65 
Toegang op Personen 
252 
toernooiveld 76 
toestemmingsprocedure 
253 
transcriberen 103 
transcriptie 54 
transporten 88 
Trefwoordenlijst 204 
tuchthuizen 35 
tutor 4 
Twaalfjarig Bestand 36 
uitbesteding 48 
Uitnodiging lezing over 
stadsrechten 202 
uitvoermogelijkheden, 
grafische 118 
uitwerking per generatie 
117 
uitwerking per tak 118 
Universiteitsbibliotheek 
104 
vaderschapsacties 3 
vagebonden 35 
Valkuilen in de généalo
gie 226 
Van de redactie 219 
Van den Nés (Van Nés, 
Van Es) uit Rijsoord 
(aanvullingen en correc-
ties) 113 
Van Maas tot Mississippi 
38 
Varia Heraldica 52 

venia aetatis 87 
verlichting 220 
vernoemingen 183 
verpondingskohier 23, 26 
verpondingskohier 26 
verweerders 17, 18 
verzekeringen, sociale 
188 
verzorgsters 45 
vicarie 16 
Viaardingers 58 
Vlaggencongres 237 
vliegenlaboratorium 165 
Voer voor genealogen: 
Friezen uit vroeger eeu-
wen; opschriften uit 
Friesland (1280-1811) 
213 
Vogelvrouw 21 
Voideringhe der reyni-
cheyt 240 
volksonderwijs 180, 220, 
222 
Volksscholen 180 
volksschool 223 
vondelingen 6, 131, 135 
voogd 4, 8, 134 
voogden 7, 50 
voogdij 4, 6, 7, 8, 134, 
135 
voogdij, beeindiging 87 
Voogdijregister 3 
voogdijregisters 87 
voogdijschap 6 
voogdijstelling 5 
voogdijtaken 135 
voogdijzaak 135 
voorbeeldfunctie 3 
voormond 4, 5,6 
voormonden 50 

voorstaander 4 
voorwaarden, huwelijkse 
13 
Vraag 84 
Vragen en contacten 40, 
128, 172,215 
vrederechter 134, 135 
vroedschappen 7 
Vroedwijf21 
vrouwencongregaties 177 
Waar gaan we met onze 
archiefinstellingen naar-
toe? 209 
waarsman 23 
wapen 149 
wapenbeschrijving 52 
Wapenboek Hesman 237 
wapenboek(en) 53 
wapenkunde 77 
wapenschild 76 
wapenstrijd 76 
wapenvoerder 61 
waring 12 
Wat is een gen? 163 
Waterschap Zeeuwse 
Eilanden 255 
W e b s i t e 227 

wees- of Momberkamer 
88 
wees-erflater 87 
weesheren 49, 50 
weeshuis 7, 135 
weeshuizen 8, 44, 45, 
131, 132, 133 
weesinrichtingen 132 
weeskamer(s) 5, 6, 44, 
49, 133, 134 
weeskamerarchief 51 
weeskamerarchieven 88 
weeskamerarchivalia 88 

weeskamerbode 50 
weeskamerdienaren 50 
weeskamergegevens 87 
weeskamers 
weeskinderen 7, 8, 43 
weesmeester 7 
weesmeesters 51 
welgeborenen 192 
Westfries Archief weer 
normaal open 171 
wet van 1824 90 
wetboek van strafrecht 
187 
wetten van Mendel 164 
wezen 6, 131 
wezenzorg 3, 5, 7, 89, 
132 
Wimpelrapport 237 
wolkammerswerkplaats 
238 
wolnaaivrouw 45 
wolverwerkingsbedrijfjes 
238 
X-nul patroon 231 
Y-chromosomen 59 
Y-chromosoom 80 
zaterdagopenstelling, 
wijziging 126 
Zeeuws Archief 124 
zegelafdruk 52 
Zestig jaar "Ons Voorge
slacht" 208 
ziekenmoeder 45 
ziekten 116 
zorgplicht 3 
zorgtaken 7 
zustercongregaties 132 
zusters 132 
Zwarte Galei 35 

In het volgend nummer worden weer Vragen en contacten opgenomen 

Aan dit nummer werkten mee: 

T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht A. van Nostrum, Nassaulaan 72, 3871 CZ Hoevela-
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft ken 
JW. Koten, Weezenlaan 21-07, 6536 JR Nijmegen K.J. Slijkerman, Emmanuelpolder 1, 4414 RV Waar-
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft de 

J. C. Terluin, Hazzeleger 19, 9244 Beetsterzwaag 
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