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Van de redactie 
In de eerste plaats onze beste wensen voor het komend jaar. Wij hopen, dat u ondanks de 
crisis toch een goed en gezond jaar beleeft. De productie van dit nummer van ons blad 
liep behoorlijke vertraging op. Naast de overgang van Wanadoo naar Ziggo was de 
hoofdoorzaak het uitbranden van het bedrijfsgedeelte van het door mij bewoonde pand, 
waarbij computers met inhoud verloren gingen of mee werden genomen om gecontro
leerd te worden. Het postadres blijft hetzelfde, maar woon- en werkadres zijn tijdelijk el
ders. Onze voorraad is geheel verloren gegaan. Zodra er weer voorraad is worden de 
meeste bestellingen uitgeleverd. We doen ons best. Zie verder pag. 24. 

Mogelijke voortzetting van ons blad! De afgelopen dagen hadden wij contact met iemand, 
die overweegt het blad aan het eind van dit jaar voort te zetten. De persoon in kwestie is 
actief als (amateur) genealoog en historicus met de nodige publicistische ervaring 
(tijdschrift en boek). Het tijdschrift zou zo ongeveer op de oude voet door kunnen gaan. 
Uiteraard wordt dan ook de nog voorradige kopij overgedragen. Zodra er meer concreet 
iets valt te melden zullen we u op de hoogte brengen. 

We hebben een aantal nieuwjaarswensen en berichten van medeleven van onze lezers 
ontvangen. Daarvoor onze dank. Ook was er respons op een aantal punten die in het tijd
schrift aan de orde waren gesteld, ten dele met uitgebreide uitleg. Zo is de foto met de 
groep gevangenen, waarvan ik vermoedde dat het te Bennekom zou kunnen zijn, geno
men in Amersfoort, waar in de oorlog een berucht kamp was. Verder kreeg ik informatie 
over Putten. Ook werd gereageerd op het artikel waarin de vraag werd gesteld: wat zetje 
in een genealogie. Voor een aantal lezers een moeilijke zaak. Een van de inzenders bijv. 
had te maken met een niet goed sporende broer, die in de oorlog SS-er werd, lange tijd na 
de oorlog vermist was, maar uiteindelijk toch weer boven water was gekomen. Hij bleek 
in Duitsland getrouwd te zijn en had daar kinderen. Op gegeven ogenblik is hij weer naar 
Nederland gekomen, heeft daar zijn straf ondergaan, waarna hij kennis kreeg aan een Ne
derlandse vrouw, waarmee hij ging samenwonen. Hij scheidde van zijn Duitse vrouw en 
huwde hier met als gevolg dat ook uit dit huwelijk kinderen werden geboren. Uiteraard 
zaken, waar de familie niet trots op was, maar zowel de kinderen, die in Duitsland op
groeiden, als de kinderen hier, horen wel in de stamboom thuis. 

Op een enkele reactie zullen we in een volgend nummer terugkomen. Hoewel ons blad 
door enkele mensen wordt gecorrigeerd, werden we ook attent gemaakt op enkele spel
fouten, die er toch doorgeslipt zijn. Toch nog te veel haastwerk, maar we doen ons best. 
Qua inhoud doen we ons best actueel te blijven. Dit houdt in dat ook in dit nummer het 
DNA-gebeuren de nodige aandacht vraagt. We zijn dan redelijk bij, zodat we ons in ko
mende nummers meer op andere (genealogische) zaken kunnen richten. 

Voor de buitenlandse abonnees slecht nieuws. Het is gebleken dat we de portokosten 
zwaar onderschat hebben. U kunt voor dit jaar met het oude tarief volstaan, maar in de 
toekomst gelden de nu aangegeven abonnementskosten zolang deze althans zijn te hand
haven. 
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Genealogie - heden en 
JW.Koten 

Het meer/ander ouderschap 
Het meer/ander ouderschap is geen typisch 
computergenealogisch probleem, maar het 
zal wel heel andere eisen gaan stellen aan 
de genealogische software. Het maakt de 
zaak veel ingewikkelder. Tot voor kort was 
het duidelijk. Ieder kind had een vaste va
der en een vaste moeder. Binnen de samen
leving is er zoveel heterogeniteit met be
trekking tot het ouderschap opgetreden dat 
andere relatietypen mogelijk zijn. De vraag 
die steeds meer actueel bij de genealogie 
wordt is: wie beschouwt men in een be
paald geval als de ouders. In de meeste ge
nealogische software wordt tegenwoordig 
het geslacht van de ouders al buiten be
schouwing gelaten. Het is echter ook moge
lijk dat binnen het ouderschap andere mo
gelijkheden zijn. Denk aan het BOM-
ouderschap waarbij de vader bewust uit 
beeld blijft en van een enkelvoudig ouder
schap sprake is. Soms zal men naast de 
maatschappelijke vader ook de gegevens 
van de biologische vader in een genealogie
programma willen verwerken. Hoe moeten 
deze gegevens in een kwartierstaat of af-
stammingsreeks worden verwerkt? Proble
men doen zich ook voor wanneer het kind 
de naam van de maatschappelijke ouders 
krijgt en hoe moeten de gegevens verwerkt 
worden wanneer de kinderen niet de achter
naam van de vader, maar van de moeder 
wensen. Het begrip van parenteel en genea
logie is dan aan herijking toe, ook software
matig. Tenslotte wijs ik op de invloed van 
de multiculturele samenleving en de ver
werking van polygamie in een genealogie. 

morgen (3) 

Wetenschappelijke ontwikkelingen bin
nen de genealogie 
Aanvankelijk stond de wetenschappelijke 
wereld ten aanzien van deze genealogische 
ontwikkelingen nogal sceptisch. De genea
logie verkeerde in een kalm vaarwater waar 
nauwelijks iets gebeurde en had ook niet 
veel betekenis voor de samenleving. De in
voering van de computer bij de genealogie 
heeft niet alleen een geweldige impuls aan 
het genealogisch onderzoek gegeven maar 
tevens de bruikbaarheid van genealogische 
bevindingen vergroot. De genealogische 
data worden nu in tal van wetenschappelij
ke disciplines bij de research betrokken. Je 
mag zeggen dat klassieke genealogie en de 
wetenschappelijke toepassingen van genea
logisch speurwerk steeds meer naar elkaar 
convergeren. Verzamelingen van genealo
gische data zoals Genlias of Gendalim enz., 
blijken een belangrijke bron voor allerlei 
ontwikkelingen te zijn. Het is massief fei
tenmateriaal dat zich leent voor veel weten
schappelijk onderzoek. In Duitsland is de 
genealogie reeds sterk geacademiseerd. 
Wie de sprekerslijst en de onderwerpen van 
de Duitse Algemene Genealogische Vereni
ging (DAGV) beziet, komt onder de indruk 
van het niveau. 

Van waar deze (wetenschappelijke) be
langstelling ? 
Hoe komt hetdat vooral de laatste jaren de 
wetenschappelijke belangstelling zo sterk is 
gegroeid, ook internationaal gezien? Het is 
waarschijnlijk een combinatie van een 
groot aantal factoren die op dit moment el
kaar versterken, zo dat men een positieve 
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opwaartse spiraal ziet. Ik noem hier enkele 
van deze bevorderende factoren: 
- de explosie van nieuwe onderzoeksme

thoden en technieken bij de genealogie 
met name de mogelijkheid van digitali
sering op grote schaal van bibliotheken 
en archieven. 

- de grote beschikbaarheid van data via 
cd-rom/dvd en het internet 

- De belangwekkendheid van maatschap
pelijke vragen die door het genealogisch 
onderzoek worden geadresseerd 

- Een gunstig sociaal-politiek klimaat en 
de bereidheid schaarse middelen voor 
dit type onderzoek te bestemmen. 

- Een groeiende belangstelling voor de 
geschiedenis van het privéleven, met 
name de lotgevallen van "de gewone 
man". 

- de explosie van biologische genealogie 
en met name de DNA-technologie. Deze 
DNA-bevindingen zullen grote invloed 
gaan krijgen op de genealogie en dus 
ook op de computergenealogie. 

Technische ontwikkelingen 
Een zeer belangrijke ontwikkeling is ge
weest de mogelijkheid van digitalisering 
van de genealogische data en de versprei
ding daarvan via het internet. Momenteel 
zijn al heel wat gegevens vanaf de eigen 
computer op te roepen. Maar voor de toe
passing van de computer bij de genealogie 
moesten wel software pakketten worden 
geschreven en heel wat andere zaken wor
den ontwikkeld waaraan men niet zo snel 
denkt. Alleen al het gebruik van de soundex 
(= woord-klank) binnen de genealogische 
software, de formulering van zaken als 
gedcom, de conversiemogelijkheid van het 
ene naar het andere programma e.d., vereist 
het oplossen van vraagstukken die geweldig 
complex liggen. Deze recente nieuwe mo

gelijkheden van de genealogische software 
berusten op een geweldige technische en 
wiskundige vooruitgang, ook al beseft men 
dit niet altijd. 

Beschikbaarheid gegevens 
Bestond de genealogie vroeger uit het di
rect raadplegen van de bronnen, deze weg 
is bemoeilijkt omdat deze bronnen te 
kwetsbaar zijn. In plaats daarvan zijn nu 
documenten gedigitaliseerd en via elektro
nische methoden beschikbaar. Vrijwel alle 
bibliotheken zijn doende om hun boekenbe
stand in rap tempo digitaal beschikbaar te 
stellen. Met moderne technieken kan men 
een handboek van enkele honderden pa
gina's in minder dan een uur verwerken. 
Wanneer men een dik boek uit de band 
haalt gaat dat zelfs binnen enkele minuten. 
Voor het verwerken van deze gedigitali
seerde pagina's, is een tweede bewerkings
slag nodig namelijk de tekst van deze grafi
sche pagina moet kunnen worden ingelezen 
via OCR en tot een tekstdocument worden 
verwerkt. Momenteel staat de optical cha-
racter recognation (optisch lezen en herken
nen van letters) nog in de kinderschoenen al 
zijn er goede programma's. Veel boeken en 
kranten zijn reeds in digitale vorm als tekst
document beschikbaar datje met eenvoudi
ge zoekopdrachten kunt adresseren. Soms 
is nog een tekstbewerking nodig om de 
leesbaarheid te verbeteren. Veel is op cd of 
dvd verkrijgbaar. Zie bijv. de bestellijst op 
de homepage van uitgeverij ALVO (www: 
alvo.com). 

Voor documenten die niet voor optical cha-
racter-recognation geschikt zijn is trans
criptie nodig. Vele vrijwilligers zijn doende 
om deze teksten te lezen en te interpreteren 
zodat ze ook voor de moderne lezer toegan
kelijk zijn. Veel van deze documenten wor
den via cd-rom of dvd verspreid waarbij 
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naast het origineel ook de transcriptie, 
eventueel met aantekeningen, is toege
voegd. Dan zijn er talloze genealogen die 
hun onderzoeksresultaten willen delen met 
anderen. Soms is dit binnen het kader van 
een familievereniging. Zodoende komen 
heel veel gegevens van individueel onder
zoek van bepaalde families beschikbaar. Ik 
wijs op gegevens die momenteel via zoge
naamde genwikis beschikbaar zijn geko
men. Het is een vooruitgang waarvan men 
vroeger slechts kon dromen. Internet biedt 
inderdaad een mogelijkheid van ongekende 
dataverspreiding. Wel zal er een geschikte 
infrastructuur moeten worden ontwikkeld 
die deze verspreiding gemakkelijker maakt 
waardoor gegevens inderdaad gevonden 
kunnen worden. Het internetverkeer van 
genealogische gegevens is zo sterk geste
gen dat het de welbekende sekssites over
treft. 

Tenslotte noem ik de heemkundige vereni
gingen die uit het persoonlijke domein zijn 
gestapt en nu op lokaal niveau van gemeen
ten/plaatsen/streken enz. gegevens van per
sonen, woonplaatsen, beroepen, belastingen 
e.d. verzamelen waardoor op meer regio
naal niveau ook systematisch verzamelde 
gegevens van een bepaalde gemeente, kerk, 
beroepsgroep, notarieel archief enz. be
schikbaar komen. Kracht van deze meer 
regionale gegevensverkenning is natuurlijk 
dat men tussen deze gegevens relaties kan 
exploreren waardoor men vragen kan be
antwoorden als wie waren de buren in de 
straat, was er een bepaalde beroepsgebon-
denheid in de familie, hoe was de welstand 
van betrokkenen, waren er bepaalde ziekten 
die een familie troffen, hoe was het met het 
kindertal gesteld en huwde men laat of juist 
vroeg e.d. Heel aardig is het gegeven dat 
Rob Dix (voorheen voorzitter van NGV) 

mij verstrekte. Bij zijn onderzoek had Rob 
berekend dat de gemiddelde generatieduur 
over 30 generaties in zijn stamreeksen on
geveer 29,5 jaar bedroeg. Ook had hij vast 
gesteld dat de individuele vruchtbaarheid 
van vrouwen in de loop der jaren sterk was 
toegenomen. Het aantal vrouwen dat niet 
zwanger kon worden was vroeger om een 
groot aantal redenen veel groter dan thans. 

Gunstig sociaal klimaat 
De tijd moet rijp zijn om belangrijke ont
wikkelingen toe te laten. Zonder een gunsti
ge sociaal-politieke inbedding komen geen 
middelen beschikbaar. In onze tijd bestaat 
een zekere hang naar nostalgie. Door de 
snelle verandering van de sociale samenle
ving (denk aan de migratie) groeit de be
langstelling voor het eigene en de histori
sche achtergronden van ons leven en onze 
cultuur. Vooral de geschiedenis van de klei
ne man, die vroeger niet aan bod kwam, 
krijgt door genealogie een extra impuls. Dit 
alles is een geschikte voedingsbodem voor 
de toegenomen belangstelling voor de ge
nealogie en de populariteit van de heem-
kunde. Volkscultuur is op allerlei gebied 
populair aan het worden. Zelfs schaarse 
geldmiddelen worden hiervoor toch be
schikbaar gesteld. Vooral in de VS ziet men 
dat de Afro-Amerikanen een grote belang
stelling voor de genealogie hebben, omdat 
zij daarmee hun wortels willen opsporen, 
omdat vaak geschreven bronnen ontbreken. 
Wel is er een uitgebreide orale traditie 
waarop men trots is. Door aansluiting te 
zoeken met hun wortels wordt de betekenis 
van deze orale traditie, die tot ver in het 
verleden terug gaat, verder verdiept. Dat 
geeft enorm prestige omdat dergelijke ver
halen soms niet onderdoen voor de Griekse 
tragedies. Hetzelfde geldt ook voor de 
Joodse bevolkingsgroepen. Niet minder dan 
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10% van de Joden is actief met genealogie 
bezig. Geen land waar meer geld aan gene
alogie wordt besteedt dan de VS. Deze eco
nomische drive heeft bijgedragen aan een 
expansie van de genealogie als nooit te vo
ren. Amerikaanse software is heel belang
rijk voor de ontwikkeling van onze genea
logische software gebleken en veel genea
logische standaards zijn van Amerikaanse 
origine. Dat heeft vergaande invloed gekre
gen op de Europese genealogie. 
Wat voor de VS is geschreven geldt ook 
voor Nederland. Projecten waarbij de fami
lieachtergronden van Surinamers en Antilli-
anen hier te lande beschikbaar worden ge
steld, krijgen een welwillend oor van de 
politici. Meer recent begint men ook de ge
nealogische banden met Turkije en Marok
ko aan te halen. 

Belang van het onderzoek voor het entame
ren van bepaalde maatschappelijke vraag
stukken. 
De vraagstukken die door het genealogi
sche onderzoek kunnen worden geënta
meerd hebben zich recent sterk verbreed en 
de betekenis daarvan is toegenomen. Was 
er natuurlijk van geschiedkundige, juri
disch/notariële, kerkelijke en medische kant 
al vele eeuwen belangstelling voor de gene
alogie, nieuwe disciplines hebben zich 
vooral de laatste jaren door de komst van 
de DNA-technologie op de genealogie ge
worpen. Ik noem slechts de antropologie, 
taalkunde, sociale geografie, de forensische 
wetenschappen, e.d. Zonder goede genea
logische documentatie zouden deze types 
onderzoek niet mogelijk zijn. Genealogie 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het ontsluieren van de oorzaken van kanker. 
De laatste jaren blijft steeds duidelijker dat 
er weinig aandoeningen zijn die geen be
langrijke erfelijke component hebben. Ik 

noem bijv. hart- en vaatziekten, kanker, di
abetes, epilepsie, de meeste zenuwziekten 
en psychiatrische aandoeningen. Er gaat 
haast geen dag voorbij of er komen vanuit 
deze hoek nieuwe ontdekkingen, die ver
gaande repercussies hebben op de samenle
ving. 

Groeiende belangstelling voor de geschie
denis van het persoonlijke leven. 
Vooral door Franse historici is in de jaren 
1980 de histoire de la vie privé (de geschie
denis van het persoonlijk leven) in kaart 
gebracht, waarbij vooral de betekenis van 
de huiselijke en persoonlijke historische 
gegevens in samenhang met de maatschap
pelijke dynamiek in een nieuw kader werd 
geplaatst. Daarnaast bestaat er ook bij de 
moderne cultureel antropologen een groei
ende aandacht aan deze materie. Omdat het 
privéleven nauw is verbonden met het ge
zinsleven, komt al snel de genealogie om 
de hoek kijken. Vaak geven juist de verha
len in de microhistorische belevingsge
schiedenis en de alledaagse gebeurtenissen 
een beter zicht op de grote maatschappelij
ke ontwikkelingen dan de macrohistorische 
globalisering. Aangezien civilisatie het hart 
van de opvoeding is, zal het begrip voor de 
civilisatieprocessen niet zonder kennis van 
het gezin en de opvattingen die daar wor
den overgebracht, kunnen gedijen. De ver
innerlijking van de gedragsnormen kan im
mers niet los worden gemaakt van gezins-
dwang en sociale controle. Dit staat min of 
meer tegenover het verklaringsmechanisme 
van de westerse ontwikkelingen zoals door 
Elias naar voren is gebracht. Daarbij wor
den de gezinsopvattingen natuurlijk gemo
duleerd, door omgevingsfactoren als kin
dertal, economische welvaart en migratie. 
Dit alles is tevens het onderzoeksveld van 
de genealoog. 
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De invloed van het DNA onderzoek op de 
genealogie 
Geen ontwikkeling is momenteel zo be
langrijk voor de genealogie als de DNA-
technologie. Naast de klassieke genealogie 
die vooral op geschreven bronnen en ande
re vormen van documentatie berust, heeft 
de biologie bij het genealogische onderzoek 
een steeds groter aandeel. 
DNA-analyse zal inhouden dat in toene
mende mate naast de maatschappelijke 
(wettelijke) vader nu wellicht ook de biolo
gische vader binnen de genealogische soft
ware moet kunnen worden verwerkt. Dat 
heeft zin. De biologische aanleg bepaald 
weliswaar voor een groot deel de persoon
lijkheid, maar de omgeving/opvoeding van 
de maatschappelijke vader niet veel minder. 
Op veel punten zal de DNA-analyse dus 
invloed gaan krijgen op de genealogie. 
Ik beperk mij in dit hoofdstuk tot de actuele 
onderwerpen: 

(1) biologisch genealogie is ouder dan men 
denkt. 
(2) Y-chromosomale analyse 
(3) Mt-DNA analyse 
(4) Hoe wordt DNA-onderzoek bij de gene
alogie toegepast. 

(1) biologische genealogie 
De biologische genealogie is ouder dan 
men denkt. Een doorbraak ontstond door de 
ervaringen opgedaan bij het bloedgroepen 
onderzoek. Deze bloedgroepen zijn strikt 
erfelijk bepaald en onregelmatigheden wij
zen dan ook onverbiddelijk op overspel of 
anderszins. Bij klinisch medische laborato
ria was het een interne wijsheid dat bij veri
ficatie van het vaderschap 5 - 10% van de 
kinderen, koekoekskinderen waren. In de 
diverse laboratoria waar ik werkte gold dit 
getal als vuistregel. Hoewel deze stelregel 
algemeen werd aanvaard en naast de eigen 

observaties als indicator werd gebruikt, was 
het zeker niet meer dan een ruwe schatting1. 
De laatste jaren is met de invoering van het 
DNA-onderzoek de belangstelling gegroeid 
voor het verifiëren van de oude laboratori
um wijsheid dat ca. 5-10% van de kinderen 
een andere biologische vader heeft dan 
wordt aangenomen, Een aantal recente pu
blicaties o.a. van Jared Diamond (The rise 
and Fall of the third chimpanzee, 3 de druk 
uit 2006) wordt genoemd. Hij beroept zich 
op diverse onderzoekingen waarbij getallen 
werden gegeven tussen 5 en 30 procent. 
Recent is ook de studie van Kermyt Ander-
son (2006, Current Anthropology 47: 513-
20 (how well does patemity confidence 
match actual patemity. Evidence from 
woldwide patemity rates) geeft een trans
cultureel overzicht. Harde bewijzen van 
non-paternity (niet vaderschap) werd bij 
2% aangetoond, maar bij onzeker vader
schap was de non patemity 29% Een zeer 
lofwaardig overzicht van een groot aantal 
publicaties is van Barry Pearson (2007) en 
medewerkers. Afhankelijk van de sociale 
omstandigheden, ziet men non-paternity 
cijfers die ruwweg liggen tussen enkele 
procenten en enkele tientallen procenten. 
Geografische, ethnische en religieuze ver
schillen zijn aangetoond, zodat de samen
stelling van de bronbevolking gebruikt bij 
het onderzoek ook de mate van non-
paternity bepaalt. Voor een gemiddeld la
boratorium zal de waarheid wel ergens in 
het midden liggen zodat de bekende 5 -
10% waarschijnlijk niet ver van de waar
heid af ligt. Vandaar dat dit getal dan ook 
als een vuistgetal mag worden beschouwd, 
een grove indicator dat per laboratorium 
nogal wat kan verschillen. 
Dit voorbeeld geeft aan hoe de biologie 
grote invloed heeft op de genealogie. Zowel 
de klassieke als de biologische genealogie 
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kunnen niet los van elkaar meer worden be
schouwd. Bij beide vormen speelt ook de 
computer een heel wezenlijke rol. Want pas 
met gebruikmaking van complexe statisti
sche technieken en toepassing van popula
tie onderzoekingen kunnen betrouwbare 
uitspraken worden gedaan. Vandaar dat wij 
niet om een korte bespreking van de DNA-
methoden heen kunnen. 

£2) Y-chromosoom DNA: patrileaire ge
nealogie 
Mannen hebben een uniek stuk DNA dat 
zich in het Y-chromosoom bevindt en dat 
over vele generaties onveranderd aan de 
mannelijke nakomelingen kan worden 
doorgegeven. Aangezien in veel landen de 
kinderen als achternaam die van de man 
krijgen betekent dit dat het Y-chromosoom 
gekoppeld kan worden aan de achternaam. 
Anders gesteld er is een goede overeen
komst tussen de structuur van het Y-
chromosoom en de familienaam. Heel inte
ressant is bijvoorbeeld de studie van de 
naamdragers Cohen (priestergroep) een 
naam overigens met veel spellingvarianten, 
zoals Kohn, Kahn, Kohanim, Kohen etc. 
Niettemin bleek bij de studie van de naam
dragers met de naam Kohen uit diverse 
groepen over de wereld, dat zij een groot 
aantal gelijke kenmerken hadden waardoor 
zij konden onderscheiden van Joden met 
een andere naam. Dit tekent hoe stabiel de
ze Y-chromosoom overdracht is. Het is dus 
duidelijk dat veel families in toenemende 
mate DNA-onderzoek toepassen om uiteen
lopende takken met gelijke familienamen 
aan elkaar te koppelen. Ik stel altijd dat 
mijn eigen Y-chromosoom DNA vermoe
delijk nagenoeg hetzelfde is als de vroege 
voorzaat die hier in het stenen tijdperk in 
berenvellen rond liep. 
Vooral de laatste jaren bestaat er een explo

sieve belangstelling voor Y-chromosomale 
analyse. Veel commerciële laboratoria bie
den Y-chromosoom-analyse aan om be
paalde genealogische vragen op te lossen, 
zoals paterniteitsonderzoek, traceren van de 
biologische achternaam en de verwant
schapvaststelling van personen met een ge
lijke achternaam (zie verder). 

Mt-DNA: matrilineaire gegevens 
Wat Y-chromosoomstudie is voor de af
stamming in de mannelijke lijn is de Mt-
DNA-anylyse een krachtig hulpmiddel bij 
de matrilineaire genealogie. Alle personen 
die behoren tot een zelfde matrilineaire 
stamlijn hebben grofweg een zelfde Mt-
DNA. Wel moet gezegd worden dan het 
Mt-DNA minder stabiel is dan het kern-
DNA (waartoe uiteraard ook het Y-
chromosoom behoort). 
Op dezelfde wijze als men een mannelijke 
stamreeks kan opzetten kan men ook een 
vrouwelijke stamreeks ontwikkelen waarbij 
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. Voor deze vorm van 
genealogische presentatie bestond tot voor 
kort nauwelijks belangstelling. De laatste 
jaren is vanwege de afwijkingen bij het Mt-
DNA vooral in de klinische genealogie de 
belangstelling gegroeid. Er zijn immers be
paalde zeer ernstige erfelijke ziekten die 
gekoppeld zijn aan dit Mt-DNA2 zoals 
spierziekten, zenuwziekten en ook een be
kende oogziekte. Het is ook aardig er op te 
wijzen dat het bewijs van ouderschap van 
de kinderen van de laatste tsaar hoofdzake
lijk op dit Mt-chromosomale onderzoek be
rustte. De vrouw van de tsaar was een 
kleindochter van koningin Victoria. Van-
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daar dat haar enige zoon ook de bloeder-
ziekte had. Ook bij andere nazatenn van 
koningin Victoria werd deze kwaal gevon
den. 

Hoe wordt het DNA-onderzoek bij gene
alogische vraagstukken ingezet? 
De meest gebruikelijke vraagstelling bij de 
genealogie is het aan elkaar knopen van fa-
milietakken waarbij een gemeenschappelij
ke voorouder wordt vermoed maar niet met 
klassieke methoden kan worden bewezen. 
Stel dat men vijf naamverwante familietak-
ken heeft, dan bestaat de vraag of er een 
gemeenschappelijke voorouder bestaat. Met 
behulp van het Y-genealogisch onderzoek 
kan deze vraag met grote zekerheid worden 
beantwoord. Zaak is natuurlijk wel dat men 
eèn betrouwbaar genealogisch laboratorium 
dit onderzoek laat uitvoeren. Fraai voor
beeld van een dergelijk onderzoek in Ne
derland was van ir. Stoutjesdijk. 
Geleidelijk aan is deze kennis gemeengoed 
aan het worden, als we de berichtgeving 
van de BBC mogen geloven. In de VS en 
het Verenigd Koninkrijk trachten heel wat 
mannen van wie de identiteit van hun biolo
gische vader onduidelijk is op die manier 
achter hun achternaam te komen. Meestal 
zijn het geadopteerde kinderen, kinderen 
van onbekende vaders, buitenechtelijke kin
deren, KI-kinderen e.d. Natuurlijk worden 
zij geholpen door de sterke prijsdalingen 
van dit type onderzoek waardoor deze Y-
analyses momenteel binnen het bereik van 
de massa zijn komen te liggen. 
In de VS is een onderneming Y-search, die 
momenteel een groot bestand van achterna
men heeft waarvan de Y-chromosoom-
profielen in een database zijn opgeslagen. 
Y-search heeft momenteel 125.000 achter
naamprofielen en die omvang van het be
stand groeit gestaag. Maar er zijn ook tallo

ze andere ondernemingen die druk doende 
zijn deze Y-profielen te verzamelen. Het 
zal naar mijn mening niet lang meer duren 
tot ook een Nederlandse vestiging van zo'n 
internationale onderneming in Nederland 
gaat opereren. Het meest succes heeft men 
als de achternaam betrekkelijk zeldzaam is. 
Vaak zal men dan een kleine achternaam-
cluster hebben te doorzoeken. Bij de achter
naam Jansen is zulk een Y-chromosomaal 
onderzoek niet zo behulpzaam. Het DNA 
wordt steeds verder verfijnd en bij achter-
naamclusters kan men zelfs aangeven wel
ke takken van deze cluster het beste bij het 
eigen Y-DNA past. 

Samengevat: 
De invoering van de computer en de komst 
van internet, gecombineerd met een grotere 
maatschappelijke en wetenschappelijke be
langstelling hebben de genealogie sterk 
vooruit gebracht. Dit valt samen met ook 
medische biologische ontwikkelingen waar
bij de genealogie een van de steunpilaren 
van veel moderne research is geworden. 

Noten: 
1. Het is de reden waarom vroeger de bloed-
groepgegevens van militairen nooit publiek 
werden gemaakt. Er heerste een soort taboe op 
dit gegeven. 
2. Het mitochondrium is een celorgaan waarin 
een deel van de energiehuishouding van de cel 
plaats vindt. Deze celorganen zien er uit als een 
kralensnoer. Vandaar mitos = draad en chondros 
= korrel). Het mitochondriale DNA maakt deel 
uit van dit celorgaan. Vandaar dat afwijkingen 
van het Mt-DNA vooral de organen treft die 
energieslurpers zijn zoals de spieren en zenu
wen. Ik noem verder een bepaalde oogziekte (de 
ziekte van Leber) die veel in Zuid-Amerika 
voorkwam en terug te voeren is op migranten, 
die uit een bepaald gebied van Italië stamden. 
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Adressen - Omgaan met veranderingen (1) 
Wouter Smeulers 

Inleiding 

Na mijn pensioen vond ik eindelijk de gelegenheid voorouderonderzoek te doen. Enkel 
steunend op een toen al oud schema'tje van Prometheus, ooit geknipt uit een personeels
blad van de Technische Universiteit te Delft, begon ik zo'n vijftien jaar geleden in archie
ven e.d. te zoeken naar wat er te vinden was over mijn voorgeslacht. Wie waren dat? Wat 
deden zij? Waar woonden zij? Niet lang daarna vroeg een genealogisch al vergevorderde 
neef mij om in mijn woonplaats Rijswijk na te gaan waar onze gemeenschappelijke over
grootvader ooit leefde. Dank zij aldaar toen al op computer gezette overzichten van be
volkingsregister en burgerlijke stand bleek vrij snel dat tuinman Theodorus Smeulers in 
1861 en 1862 gewoond had op ... C 63a. 
Wat een vreemde aanduiding! Zeer behulpzaam archiefpersoneel haalde ergens een 19e 
eeuws overzichtskaartje vandaan. Het was voorzien van later toegevoegde wijkadressen. 
Met behulp van wijkboekjes van kort na 1900, kon met vrij grote zekerheid gesteld wor
den dat wijkadres C 63 overeen kwam met het latere straatadres Vlietweg 16. Onze over
grootvader zal wel bij het huis dat nu ruim bekend staat als Drievliet, gewoond hebben. 
Ervan uitgaande dat de toevoeging 'a' achter het nummer wel bij 63 behoord zal hebben. 
Een veronderstelling die niet voor alle adressen mocht gelden, bleek me later. Omgaan 
met veranderingen van adressen, dat moest ik me nog eigen maken. 

Inmiddels had ik in verschillende archieven het nut ondervonden van vrijwilligerswerk 
door anderen. Laat ik ook eens wat doen! Tussendoor een kwartaaltje bezig zijn met het 
opstellen van een volledig en sluitend overzicht waarin alle vroegere Rijswijkse wijk
adressen aan latere straatadressen zijn gekoppeld. De omnummering van wijk- naar 
straatnummering van alle panden vond aldaar plaats aan het begin van de 20e eeuw. 

Later kwam ik erachter dat zo'n overzichtelijk schema een concordans is. Het is al aardig 
gevorderd, maar nog lang niet klaar. Dit langdurige werk ligt deels aan mijn werkwijze 
en de gang van zaken. Deels ook aan de weerbarstige werkelijkheid. Adressen bleken 
slechts gedurende een bepaald tijdvak of periode te gelden. Binnen een tijdvak vertoon
den ze ook nog variaties! 
Inmiddels zijn honderden adressen uit twee eeuwen op basis van duizenden vindplaatsen 
geordend op hoofdbewoners. Verhelderen van de overgang van wijk- naar straatnumme
ring, daarmee begon ik. Nu gaat het om meer. Welhaast alle adressen zowel vóór als na 
die omnummering bleken meerdere wijzigingen te hebben ondergaan. Niet alleen offici
eel, ook in het dagelijkse gebruik. Dat vastleggen van panden in Rijswijk ZH is mijn doel. 
Dit ook nog verder beperkt tot panden in dié straten waarin rond 1900 de wijknummering 
overging op straatnummering. 

Ons genealogisch Erfgoed, 17e jrg. nr. 1, januari - februari 2009, blz. 11 



Nu een beetje op afstand kijkend en wat ordenend met waar ik mee bezig ben, kom ik tot 
een paar thema's, die telkens op de een of andere wijze een rol spelen bij adressen: 
- verschillen tussen gezien van bovenaf en gezien van onderaf. 
- verschillen tussen tijdvak en tijdstip. 
- verschillen tussen een sluitend systeem op papier en de gebouwde omgeving. 
Wat filosofisch gesteld: er bleef spanning tussen woord en werkelijkheid, tussen papier en 
plek. 

In onderstaand verslag van mijn werk tot dusver komen 'ontwikkeling' en 'verandering' 
als termen naast elkaar voor. Als je op grote ontwikkelingen let zou je consequent zijnde 
ook moeten spreken over adresontwikkeling. Ons gewone spraakgebruik wijkt daar echter 
veel te ver van af. Als men verneemt dat iets ontwikkeld is, kan de reactie zijn: wat is er 
dan ontwikkeld en hoe?1 Dat is moeilijk te beantwoorden bij een ogenschijnlijk gewoon 
aandoende adreswijziging. Wel tip ik soms wat grotere verbanden aan. 

Onderkennen we wel steeds bij voorouder- en historisch onderzoek dat er grote en kleine 
adresveranderingen van panden hebben plaatsgehad? Vooral: waar was dat? Zou het kun
nen zijn, dat als wij zoeken naar een adres, wij echt vinden wat wij zoeken? Of kan dan 
gelden: 'Wie wat vindt heeft slecht gezocht.'' Deze aansprekende titel van een dichtbundel 
van Rutger Kopland, is op veel van toepassing. 

Het navolgende geeft ietwat geordend vooral de problemen weer die ik tegenkwam en 
tegenkom bij het vinden van de plek van eerdergenoemde adressen in Rijswijk ZH. Daar 
ligt mijn meeste ervaring. Soms zijn die aangevuld met ervaringen elders. Ze kunnen 
goed samengevoegd worden, want problemen met het 'plaatsen' van adressen blijken zeer 
verwant, zijn lang niet altijd slechts plaatselijk. 

De bevindingen zijn ondergebracht in de volgende aandachtspunten: 

Adres - Woord: waar komt het woord 'adres' vandaan? 
Adres - Bronnen: overzichten van adressen. 
Adres - Waarden: wat kan een adres voor mensen betekenen? 
Adres - Systemen / ontwikkelingen: waarin is een adres opgenomen? Alsook, past het 
erin? 
Adres - Tijd: altijd weer beginnen nieuwe tijdvakken van adressen niet overal tegelijker
tijd. 
Adres - Zoeken: welke beeldvormingen en werkwijzen bepalen dit proces? 
Adres - Gevonden? Vinden we wat we zoeken? 
Adres - Concordans: voorlopige samenhang tussen veranderende adressen. 
Adres - Spin-off. soms wat treffends aangetroffen. 

Hierbij alvast hartelijk dank voor kritiek en aanvullingen op de eerste opzet van dit artikel 
aan: Lia Boshoven, Louis Ekstein, Willem van der Ende, Henk Lups en Ferry Rollema. 
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Adres - Woord 

Volgens de Dikke Van Dale gaat het bij adres allereerst om het zeer persoonlijke, gaat het 
om iemand: is men aan het goede, juiste adres of aan het verkeerde adres! Verderop 
blijkt dat i.p.v. iemand ook gelezen kan worden: organisatie. Daarna gaat het om waar 
een persoon of organisatie kan treffende moet het adres weten. 
Van de andere beschrijvingen is voor genealogie nog wel aardig: adres is ook een betoog 
tot een bevoegde macht: adres van adhesie, of rekest. Dat doet even denken aan een 
kernpunt bij adressen: iets of iemand is bevoegd om te bepalen wat de tekens zijn voor de 
plek waar mensen en organisaties zijn gehuisvest. Adresbesluiten worden genomen door 
anderen dan de bewoner: het gemeentebestuur. 
In officiële, ambtelijke taal is adres: 

"een benaming, bestaande uit een combinatie van woonplaatsnaam, naam openba
re ruimte en nummeraanduiding, die door het college is toegekend aan een als zo
danig aangewezen adresseerbaar object"2 

Letten we op de herkomst van het woord 'adres' dan wordt het relatie-aspect in het woord 
nog duidelijker. In het Etymologisch woordenboek van J. de Vries 3) wordt gesteld dat 
adres uit het Frans komt: adresse, adresser, wat te maken heeft met het vulgair latijnse 
directiaire, Het recentere Etymologisch woordenboek van P.A.F, van Veen verduidelijkt 
dit iets meer: "a + dresser" is richten tot. 
En er wordt nog een betekenis uit 1656 toegevoegd: vaardigheid 3). In het Groot woor
denboek Frans-Nederlands uit 1983 de verwante term behendigheid. Ze bleken mij later 
hard nodig bij het "plaatsen" van een adres. 
Aardig is ook nog wat men in de 17e eeuw en ook nog later wel gebruikte voor dat, waar 
nu adres voor staat: opschrift4. Dat is nu juist iets wat ik nogal eens mis bij winkels als ik 
bijvoorbeeld via een telefoongids een bepaald nummer heb gevonden Zelden zie ik dat 
nummer duidelijk bevestigd aan gevels in drukke winkelstraten, waar moderniseringen 
toeslaan. 

In het voortreffelijke Het juiste woord waar woorden in betekenisgroepen bijeen gebracht 
zijn, treffen we adres onder de rubriek Bepalen5. Dat is ook een kernwoord. Hoe bepaal 
je datje het goede adres te pakken hebt? Datje met zekerheid kan zeggen: deze plek heeft 
nu dit adres, jaren geleden had het dat adres en daarvoor enz. Dit roept ook even in ge
dachten dat er ooit iets op grond is afgepaald. 

Nog een interessant punt - het heeft te maken met verderop genoemde waarden, die een 
adres kan hebben - dat in enkele talen 'adres' een vrouwelijk woord is. 0.a. in de Duitse 
en de Franse taal. Levenservaring en vakliteratuur versterken mijn inzicht dat mannen en 
vrouwen zich ook nogal eens van elkaar onderscheiden in ruimtebeleving en woonwaar-
dering. Sterk vereenvoudigd geduid als: mannen zijn meer gericht op eruit gaan, vrouwen 
zijn meer grondgebonden7. Kort hierna worden waarden toegelicht met o.a. poëzie van 
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mannen. Jammer genoeg ben ik nog nauwelijks gedichten van vrouwen daarover tegenge
komen. 

Adres - Bronnen 

In genealogiehandleidingen komen goede overzichten voor van bronnen voor adressen. 
Met name in publicaties van het Centraal Bureau voor Genealogie 8). Het meest gedetail
leerd, mij bekend, is dat van Kees van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurf. 
Daarin trof ik voor het eerst duidelijk de begrippen 'wijknummering', 'straatnummering' 
en 'omnummeringslijst (concordants)'. Zij het dat 'concordans' zonder t toch gebruikelij
ker is. 
Prima verder dat hij duidelijk maakt dat er problemen bij adressenonderzoek kunnen zijn: 
"Zoekt u echter van het bestaande huisnummer rechtstreeks naar het wijknummer uit 
1850 dan kunt u er wel eens naast zitten".10 In een wat oudere handleiding van het hier
voor genoemde CBG trof ik nog zo'n voorbeeld n.a.v. oude bevolkingsregisters: "door het 
telkens opnieuw overschrijven van de gegevens komen er veel fouten voor".11 

In het boek van Van der Wiel komen van de te raadplegen bronnen, hun nut en eigenaar
digheden aan de orde. Ook in Ons genealogisch Erfgoed gaf H.M. Lups aandacht aan het 
adressenprobleem en vermeldde daarbij bronnen.12 Hij inspireerde mij tot dit artikel. Rea
gerend op een eerdere versie van mijn artikel kwam genealoog EJ. Rollema met enkele 
tips, waarvan vooral genoemd moet worden: P.S. Teeling, een oud-landmeter van het Ka
daster. Deze oud-landmeter schreef bijna dertig jaar geleden in een regionaal historisch 
tijdschrift zeer goed gedocumenteerd over West-Friesland, tevens verwijzend naar ont
wikkelingen elders in Nederland. Gelukkig is het nu direct op internet te raadplegen.13 

Adres - Waarden 

Wat betekent voor velen een adres, alsook een oud adres? 

Gerrit Komrij schreef eens een stukje over een 'Echt Huis'. Dat heeft een voordeur, een 
achterdeur, een zolder enz., maar "Een Echt Huis heeft geen nummer". 14) Dat is het huis 
dat kinderen tekenen. Moeten we dit duiden als niet gebonden willen zijn? 

Verstaan ouderen onder adres nu juist het huis met wél een nummer? Zo begrijp ik al
thans het volgende van socioloog Pennartz: 

"Het hebben van een eigen adres betekent, dat men door de samenleving erkend wordt als 
zelfstandige deelnemer. Het tevergeefs naar een eigen adres en onderkomen moeten zoe
ken betekent dan ook niet minder dan een ontkenning van de eigen persoon".15) 

Architect Egbert Hoogenberk noemt een huisnummer zelfs onder één van de achttien 
waarborgen voor de inrichting van een buurt: 
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"de bebouwing met minimaal één zijde aan een volstrekt openbaar gebied grenst 
waar de legale ontsluiting is (huisnummer)".16 

De betekenis die adressen voor ons kunnen hebben, kunnen dichters op treffende wijze 
uiten. De al eerder genoemde psychiater/dichter Van den Hoofdakker/Kopland omschreef 
poëzie eens als "taal waarin ons mogelijk wordt gemaakt iets te herkennen wat wij nog 
niet wisten".17' Zo confronteren de twee Dordtse dichters Cees Buddingh en Jan Eijkel-
boom ons met een realiteit, waarvan je kan denken: oh ja! Over een realiteit, die nu eens 
aangenaam, dan weer hard kan zijn. Fragmenten hieruit: 

Buddingh over hoe hij gelukkig toch contact verkreeg met zijn latere levensgezellin: 

't Was op een zaterdag. Die zondag wist 
ik via via aan haar adres te komen 
en 's maandags stond ik trillend voor haar deur.18 

Hij noemt in een ander gedicht datgene waar het in dit artikel omgaat: veranderingen. 
Hij verwoordt tevens wat een adres voor iemand kan betekenen. Daar op dié plek gebeur
de het: 

ODE AAN EEN TOCH WEL ZEER GELUKKIG TOEVAL 

Het staat er nog steeds, mijn geboortehuis, alleen 

het nummer, destijds drieënzeventig rood, 

is veranderd, nu zevenenveertig en zo'n jaartje geleden 

is de donkergroene deur, zo typisch voor die middenstandshuisjes 

in een kale rechte rij van rond wereldoorlog 1, vervangen 

door zo'n nieuwe, modieuze van pretentieus ribbeltjesglas: 

nu kijk ik, wanneer ik er langs kom, alleen maar naar boven: 

daar, achter dat raam, stond eenmaal mijn kinderstoel 

(...) 

Ach, heel 't leven is één keten van absurde 

coïncidenties en je ouderlijk huis 

gewoon de plek waar één van die triljarden triljarden 

dobbelstenen van het toeval toevallig even liggen bleef.I9) 

Wat was, is er nu niet meer op eendere wijze. Er heeft o.a. vernummering plaatsgevon
den. Curieus in het laatste gedicht is ook de signalering van de tot nog kort na 1945 in 
Dordrecht - ook in Haarlem - gebruikelijke kleurnummering: zwart is voor huizen op de 
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begane grond, rood voor die op de bovenverdieping. Onhoudbaar bij de hogere stapel
bouw die later ook in die plaatsen gangbaar werd. 

Jan Eijkelboom schreef over een plek in de Bankastraat, wat verderop dan waar hij als 
jongen woonde: 

"Van wat ik weet is veel begonnen 
binnen dat vreemde stukje straat. 

(...) 
En 'k weet bijna de tegel in 't trottoir 
dicht bij de hoek van de Oranjelaan, 
waarop ik plotseling wist 
waarom de aarde rond kon zijn 
en mensen op het zuidelijk halfrond 
toch niet naar onder vielen" 

Hij besluit met: "voor de bewoners van nr. 60/62".21 

Aan adres is hier herinnering gekoppeld. De combinatie van de cijfers onderaan dit vers 
maakt ons er ook attent op dat men (vaak) naast anderen woont. Adres als teken van sa
menhangen. 
De bundel waar dit gedicht in staat heeft ook de aansprekende titel gekregen: Wat blijft 
komt nooit terug. Wat er toen was is nu weg, soms zelfs het adres, al blijft het velen nog 
wel bij. 

Ook Cees Buddingh' komt met een boodschap voor bewoners - vermeldt dit uitdrukkelijk 
bij het gedicht, nu voor die op Steegoversloot 58: 

"Laatst liep 'k weer een keer 
Over 't Steegoversloot en dacht: 'Hé, hier 
Was 't winkeltje waar Bobby Zadoks woonde'. 
Jullie zullen allemaal wel zijn vergast" 22) 

Eerder koppelde ik adres al aan macht. Hier is het nog sterker, adres 
doet nu denken aan overmacht; nog erger: shoah, genocide. 

Adressen komen wel vaker in gedichten voor. Voor wie meer over 
adressen in de poëzie wil weten, zie internet.23). 

Noten: 
1) P.C. van Duyne "Optimale ontwikkeling", in: Intermediair 12(1976)51, p. 27-31. 
2) Verordening naamgeving en nummering Hardenberg 2007, vastgesteld: 12 juni 2007. 

Gevonden op internet via Google zoeken op adresbesluit'. 
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3) Herzien door P.L.M. Tummers, Het Spectrum, Utrecht 1973, p. 27. 
4) Van Dale Lexicografie, Utrecht / Antwerpen 1989, p. 37-38. 
5) C.B. van Haeringen, Supplement van Franck-Van Wijk, Etymologisch woordenboek, Martinus 

Nijhoff, Leiden 1936; herdruk 1980/1984, p.4. 
6) L. Brouwers en F. Claes, Het juiste woord, Standaard Uitgeverij, Antwerpen en Sdu Uitgevers, 

Den Haag 19976, 1997, p.371. 
7) H.R. Lewis en H.S. Streitfeld, Speel je vrij!, New York 1970; vertaling Haarlem 1974. 

M. Vellinga, "Machos en Marias", in: Sociologisch Tijdschrift 12(1985)1, p.48-71). 
8) O.a. Rob van Driel (red.), Voorouders in beeld, Stichting Teleac/NOT/CBG, Utrecht / Den 

Haag, 1997, p. 73-78. 
9) Stichting Regionale Geschiedbeoefening, Noord-Holland e.a., 1997, p.33v. 

10) Idem, p.37. 
11) W. Wijnaendts van Resandt, Op zoek naar onze voorouders, Centraal Bureau voor Genealogie, 

Den Haag 1987, p.13. 
12) H.M. Lups, "Waar woonden onze voorouders?", in: Ons genealogisch Erfgoed 16(2008)2, 

p. 57-64. 
13) www.westfriesefamiIies.nl/artikelen/wfon/wfon 1988155161 .shtml 
14) Gerrit Komrij, "Een Echt Huis", in: NRC Handelsblad 10-2-1994, p.18. 
15) P.J.J. Pennartz, De kern van het wonen op het spoor, Muiderberg 1981, p. 19. 
16) Egbert Hoogenberk, De straat en de nieuwbouwwijk, Afdeling Bouwkunde, Technische 

Hogeschool Delft 1973, p.24. 
17) "Herkennen van wat ik nog niet wist", in: Vrij Nederland, Boekenbijlage 29-1-1977, p.5. 
18) Cees Buddingh', "Stientje 2", in: Gedichten 1974-1985. De Bezige Bij. Amsterdam 1986, 

p. 206. 
19) Cees Buddingh', Gedichten 1974-1985. De Bezige Bij. Amsterdam 1986, p. 45-47. 
20) Jan Kal, heeft het in het gedicht "Mijn neef woonde op 61 rood" over de Zonnebloemstraat in 

Haarlem, in: 1000 sonnetten. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1997, p. 418. 
21) Jan Eijkelboom, De Arbeiderspers, Amsterdam 1979, 19802, p. 27-28. 
22) Cees Buddingh', "Steegoversloot", in: De eerste zestig, De Bezige Bij, Amsterdam 1978, p. 31. 
23) Voor bronnen zie website www.gedichteninfo.nl. Vul dan op zoekvenster in: adres. 

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, 5653 CD Eindhoven. 
De abonnementsprijs bedraagt 

voor Nederland is € 29, buitenland € 45, te betalen door storting of overschrijving op 
gironr 26.48.520 tn.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTMWB en/of Ons Erfgoed € 30. Te bestellen via www.onserfgoed.com 
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Beroepen van toen (scuteman - setmeyer) 
H.M. Lups 

Scuteman (meervoud scutelieden) 
Schuitenvoerder, schipper. 
N.B. Vele termen die in het Vroegmiddelne-
derlands voorkwamen kregen later na de c 
de letter h toegevoegd. Zo ontwikkelde zich 
bijv. het woord scalc zich tot schalk 
(destijds zowel lijfeigene, dienstknecht als 
misdadiger, deugniet). 

Schutmeester 
1. Opzichter over een waterkering of 
sluis. Den Peyl- en Schutmeester sal gehou
den wesen, op de heuken en aankleven van 
dien goede acht te geven. (Utr. Placaatb. 2, 
177 a, anno 1714)/ Dat dese Peyl- en 
Schutmeester daaglyks verscheyden mal de 
peyl sal hebben te visiteeren/ Den gem. 
Peyl- en Schutmeester (sal) gehouden we
sen, de geheele grift dienende tot de water-
loosing ... driemaal 's jaars geheel te sny-
den, ende ... te suyveren, 2, 1214 a (A°, 
1725). 
2. Beheerder van de schietwapenen. 
3. Vroeger te Utrecht de ambtenaar, oor
spronkelijk één der kameraars, die het toe
zicht had op bouw- en onderhoudswerken. 
4. Belast met het vangen van en het toe
zicht op gevangen loslopend vee. Dit werd 
gestald in een schot, schutte (schutplaats), 
d.w.z. een stal en/of omheind stuk grond, 
schutskooi). "Dat den Schutmeester daar 
vooryeder vier en twintigh uuren sal genie
ten, als volght, van een Paardt - zes stuy-
vers enz. Gr. Placaatb. 5, 17a, a.1719). 

Schutter, (scutte, scuttere) 
1. Iemand die loslopend vee vangt (schut), 
in beslag neemt, dat schade aan derden kan 
berokkenen en stalt in een schutte (zie ook 

O R D O N N A N T I E 

SCHUTTERYE, 
W A C H T E N 

Binnen de Stade DELFT, 

Ti DELFT GtdmH, 
Bi JAN DE GROOT, Pz. Stads-Drukker, 1790. 

x««x 
V I E R D E Q U A R T I E R . 

Beginnende met het Huis ftaande op ds EJoefc 
van da Chootftmt agter de Oude Kerk Noordwaarts 
op, de Huizingen rtaande over de Deur aan do 
Noordiyde van de Oade Kerk, de Noordïyde vaa 
de Sclioolfteeg, Wellwaards op tot Stadsvetten, 
langs dexeive Noord en Oollwaards op- tot aan het 
Rietveld, en al 't geen in dieTaarlingisbegreepen. 

L O O P P L A A T S . 

D s Roosbrugge en 't Noordeinde. 

Aldus geürrefteerd in 't Gravenhage, den Tmalf-
Ipn Mv) i ? o o . 

V. PR. v. O RANGE, 

Ttr Ordonnantie van Zym 
Hoogheid, 

P. J. DE LAHREY. 

Eerste en laatste pagina Schutterijvoorschriften 
te Delft uit 1790. In deze ordonnantie de in
richting , de voorschriften en de wijken. 
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schutmeester). 
2. Iemand die met hand- of voetboog of 
enig schietgeweer tot de krijgsmacht gewa
pend is. (scutte betekende destijds ook pijl). 
3. Iemand die deel uitmaakte van een uit 
burgers bestaand plaatselijk verdedigings
corps, de schutterij. 
In Delft bestond de schutterij uit vier kwar
tieren of vaandels (groene, oranje, witte en 
blauwe vaandel). Aan het hoofd stond een 
colonel en als verdere officieren in ieder 
kwartier een kaptitein, een kapitein
luitenant en vier hoofdmannen. Elk vaandel 
bestond uit vier rotten en elk rot uit veertig 
mannen, de hoofdman, zijn luitenant en de 
rondassier (met een rondas, d.w.z. een rond 
schild en een hellebaard of ander slag of 
steekwapen bewapend) daaronder begre
pen. Bij ieder vaandel zijn twee tamboers. 
De officieren kwamen uit de plaatselijke 
bovenlaag 
Literatuur o.a.: 
P. Knevel, (1994) Burgers in het geweer. Am
sterdam, Dissertatie (overwegend over de 
Noord-Nederlandse Schutterijen, is ook als han
delseditie beschikbaar) 
A.J. de Koff, (1864) Militair zakboek ten dien
stevan de Officieren van de Schutterijen. Arn
hem, Nijhof en Zonen (organisatie en werkwijze 
van de schutterijen, goed overzicht van de typen 
bewapening) 
ORDONNANTIE DER SCHUTTERDE, EN 
WACHTEN Binnen de Stadt DELFT, te Delft 
gedrukt bij Jan de Groot, Pz, Stads-Drukker, 
1790.) 
4. Iemand die met een schudnest vist op 
platvis. 

Schuyermaker 
Zie borstelmaker. 

Kennelijk niet zo'n lucratieve bezigheid 
want men komt dit beroep geregeld tegen in 
combinatie met een ander beroep als blok
kenmaker, houtkoper, koorndrager, schil
der, toneelspeler. 

Secondant 
Hulponderwijzer, leerkracht die de houder 
van een kostschool bij staat. 

Secreetreiniger, secreetruimer 
Schoonmaker van het 'heimelijk gemak', 
het privaat. 
"Alle voorige Keuren en Ordonnantien, op 
het Reglement en Ordre op de Secreet-
Reynugers en Nachtwerkers van tyd tot tyd 
geëmanerd", keuren van Haerl. 1, 187a, a° 
1751". 

Seinevisser 
Visser met een zegen. 

Seinwachter 
Wakers bij seinapparatuur o.a. langs de 
kust en bij de spoorwegen. 

Sendemaker 
Smid, die gespecialiseerd was in het maken 
van zeisen (Jaarb. CBG 30, 1976, pag. 45). 

Sergeant-majoor 
Thans onderofficier, belast met de admini
stratie en de instructie van een compagnie, 
vroeger hoofdofficier belast met de admini
stratie en instructie van een regiment. 

Setmeyer 
Zetboer, pachter zonder huurcontract. 
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Het geslacht Oosterman in de Hoeksche 
Waard (slot) 
K.J. Slijkerman 

IIIc. ARY (ARIJ) JANSZ. OOSTERMAN, ged. Heinenoord 4 februari 1690 (ouders wo
nen op de Blaeck; peet: Fijchje Cornelis), j.m. van Heinenoord, wonende Oudesluis 
(1714), woonde onder Klaaswaal, overl. na 19 februari 173818. Hij huwde Klaaswaal 
(ondertr. 7 september) 30 september 1714 met Fleurtje Jansdr. Boon, j.d. van en wonende 
Klaaswaal (1714), overl. in of na 1736. 

In april 1715 was Oosterman op een verkoping te Klaaswaal borg28. Op 16 april 1715 
werd hij te Klaaswaal als lidmaat aangenomen, terwijl hij als zodanig ook genoemd is op 
lidmatenlijsten van 1723 en 1736. Fleurtje Jans werd op 25 maart 1725 aldaar als lidmaat 
aangenomen en is als zodanig genoemd op lidmatenlijsten van 1728, 1729 en 173629. 

Kinderen: 
1. JAN ARIENSZ. OOSTERMAN, ged. Klaaswaal 22 september 1715 (get. Sijtje Oos

terman). 
2. AERD ARIENSZ. OOSTERMAN, ged. Klaaswaal 25 april 1717 (get. Neeltje Jansdr. 

Boon). 
3. AERD ARIENSZ. OOSTERMAN, ged. Klaaswaal 16 november 1721 (get. Neeltje 

Jansdr. Boon). 
4. PLEUNTJE ARIENSZ. OOSTERMAN, ged. Klaaswaal 21 maart 1723 (get. Barbera 

Jansdr. Oosterman). 

Illd. AERT JANSZ. OOSTERMAN, geb. Heinenoord ca. 1701/1702, j.m. van Heinen
oord, wonende Mijnsheerenland (1731), voerknecht van Adrianus Geervliet(1720), woon
de onder Mijnsheerenland (1731), boerenknecht te Heinenoord, overl. onder Moerkerken 
bij een 'casualiteit' in 1736. Hij huwde Mijnsheerenland (ondertr. 13 april) 3 mei 1731 
met Weyntje Teunisdr. de Vos, ged. Barendrecht 21 mei 1705, j.d. van Barendrecht, wo
nende Mijnsheerenland (1731), overl. (3 gld. impost betaald Heinenoord 6 augustus) 
1731, dochter van Teunis Maartensz. de Vos en Cleysje Leendertsdr. Commys. 

Op 8 augustus 1720 reed de in Heinenoord geboren 18 of 19 jaar oude Aert Oosterman, 
voerknecht bij Adrianus Geervliet, met een lading vlas het dorp Strijen in voor de schuur 
van Hendrik Snaijer en toen hij vervolgens de paarden los liet grazen sloegen deze op hol 
en doodden een kind van Leendert Claes Schenk. Op 17 september 1720 werd hij hier
voor voor de Hoge Vierschaar van Strijen gedaagd en kreeg als straf zes jaar verbanning 
opgelegd30. 
Bastiaen van Dalen, inwoner van Heinenoord, transporteerde op 3 maart 1731 voor 410 
gld. aan Aert Oosterman, wonende onder het dorp en de heerlijkheid van Mijnsheerenland 
van Moerkerken, een huis met schuur, erf en boomgaard en 'agterkamer' op het dorp Hei-
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1 nenoord, zuidelijk belend aan de Dorpsstraat. Oosterman was gehouden om voor mei 
I 1731 een afscheidingsheining van planken te maken en hij zou over het erf van buurman 
I Jan Troost mogen rijden31. Aart ondertekende de 1 ijkaangifte voor de gaarder van zijn 
I vrouw, die in het kraambed moet zijn gestorven. Aart overleed in 1736 onder Moerkerken 
I bij een 'casualiteit'. Hij was boerenknecht en bewoonde een huis in Heinenoord32. Hij is -

alhoewel dan al overleden- genoemd op een Heinenoordse lijst van 30 januari 1737 als in 
het bezit zijnde van een brandemmer33. Op 19 februari 1738 compareerden Arij Ooster
man, wonende onder Klaaswaal, Bastiaan Oosterman, wonende onder Moerkerken, Arij 
Reijerkerk, getrouwd met Stijntje Cornelisdr. Hoogvliet, Abraham Vermaas, getrouwd 
met Ermpje Comelis Hoogvliet, Willem Oosterman, Jan Willemsz. Oosterman en de heer 
Arij de Koningh, schout en secretaris van Moerkerken, als voogd over de minderjarige 
kinderen van Willem Oosterman, tezamen mede-erfgenamen van Aart Jans Oosterman, en 
transporteerden voor 218 gld. 8 st. aan Comelis Willems Verhaven (die een vijfde part 
hierin toekwam) vier vijfde parten in een huis met schuur, keet en boomgaard op het dorp 
Heinenoord, zuidelijk belend aan de Dorpsstraat van Heinenoord18. Uit deze akte blijkt 
dat Aart zonder nageslacht overleed. 

Zoon: 
1. JAN AARTSZ. OOSTERMAN, ged. Heinenoord 15-7-1731 (get. Seijgje Jans Oos

terman). 

Ilb. BASTIAEN WILLEMSZ. OOSTERMAN, j.m. van Heinenoord (1677), boer aan de 
1 Blaak onder Mijnsheerenland, landpachter en -gebruiker te Mijnsheerenland (1682)34, 

begr. Mijnsheerenland 21 januari 1682. Hij huwde Dordrecht (ondertr. Mijnsheerenland 
27 november) 21 december 1677 met Lydewij Pietersdr. van Roon, weduwe (1677), begr. 
Mijnsheerenland 21 januari 1682. Zij huwde Ie met Bastiaen Jacobsz. van Heyssen (geb. 
Mijnsheerenland 1612, overl. ca. 1676, zoon van Jacob Jan Heyensz. alias Heyssen ge-
seyt Pentionaris, boer te Mijnsheerenland, heemraad van het Oudeland van Moerkerken, 
en Neeltge Jan de Boersdochter35). 

Op 21 maart 1668 kocht Bastiaen uit de erfhuisverkoop van zijn vader een 'cannebort', 
waarbij zijn oom Gijsbert Kennis zich als borg stelde. De vrouw van Kennis stelde zich 
borg toen Bastiaen ook een 'schabbele' kocht 6.Als getrouwd hebbende de weduwe van 
Bastiaen Jacobse Heijsen gebruikte Bastiaen Oosterman in 1678 7 morgen 268 roeden in 
het Oudeland van Moerkerken in pacht van het Gasthuis te Dordrecht37. In de Mijns-
heerenlandse verpondingkohieren van 1677 en 1680 is hij aangeslagen voor o.a. een 
huis37. Volgens het vermoedelijk in 1680 opgestelde kohier van het Familiegeld over 
Mijnsheerenland geneerde de onvermogende Bastiaen zich met bouwnering en had één 
kind boven en vier beneden de 8 jaar38. Vermoedelijk waren alleen de jongste twee kinde
ren van Oosterman zelf en de overige voorkinderen van zijn vrouw, die overigens in de 
genealogische literatuur ook wel met de naam Van Rooy voorkomt. Bastiaen en zijn 
vrouw stierven kort na elkaar en werden op 21 januari 1682 te Mijnsheerenland begra
ven39. In februari 1682 ontvingen de Heiligegeestarmen van Mijnsheerenland 20 gld. 7 st. 
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uit het sterfhuis van Bastiaen Willemsz. Oosterman om daarmee enige schulden in zijn 
sterfhuis te betalen; aldus een opgemaakte inventaris40. 
Op 19 februari 1682 werd het jongste kind van Lidewij bij haar zwager Jan Willemsz. 
Oosterman besteed41. Bij elkaar hadden zij zes wezen nagelaten, die ten laste van de 
Huisarmen van Moerkerken kwamen. Kennelijk drie uit Liedewij's eerste huwelijk en 
drie uit dat met Oosterman. Voor het maken van hun twee graven werd 1 gld. 16 stuivers 
door de Heiligegeestarmen van Mijnsheerenland betaalt. Er werden vier pozen geluid 
voor 2 gld. en deze instelling keerde ook 2 gld. 8 st. uit aan de kraambewaarster van Lie
dewij voor acht dagen dienst. Ene Abraham de Vette kreeg 1 gld. 16 st. voor het verzor
gen gedurende zes dagen van de beesten en Gerrit Jacobs kreeg 11 gld. voor het maken 
van twee doodskisten. In het sterfhuis deed de dochter van Arijen Arijensz. Rijderkerck 
dienst40. Bastiaen Oosterman had bij leven een gors van de polder het Oostzomerland ge
huurd, waarover nog twee jaar pacht te betalen stond. De Mijnsheerenlandse armmeester 
verzocht om vrijstelling van deze betaling en het gebruik was toen inmiddels overgeno
men door broer Jan Willemsz. Oosterman. De helft van de pachtsom werd vervolgens 
kwijtgescholden42. Naast deze gors had Bastiaen Oosterman volgens het Mijnsheeren
landse verpondingskohier over 1682 7 morgen 286 roeden in het Oudeland van Moerker
ken in pacht van een geestelijke instelling. Daarmee werd het met zijn huis aangeslagen43. 
Op 14 mei 1682 werden voor het gerecht te Mijnsheerenland de condities opgesteld tot 
het in het openbaar verkopen van een huis met schuur, 'berg' en keet, staande aan de 
Blaak op ca. 8 hont aveling. Tevens diende daarbij 29 morgen 259 roeden huurland over
genomen te worden. Tevens zou er nog vee en andere beesten worden verkocht, alsmede 
bouw- en melkgereedschappen, koren, inboedel en kleding. De woning met land bracht 
1000 gld. op, het koren 300 gld. en de roerende goederen en beesten e.d. ruim 1100 gld.44. 
In 1683 voldeden de Heiligegeestarmen van Mijnsheerenland de lage omslag over 1681 
vanwege de door Oosterman gepachtte 7 morgen 268 roeden en deze instelling ontving in 
dat jaar de som van 450 gld. 16 st. van verkocht gewas van Oosterman45. In 1683 betaal
den de Heiligegeestarmen 1327 gld. aan Wouter Francken vanwege zijn gestelde borgstel
ling voor door Oosterman verschuldigde kooppenningen en dat omdat Oosterman's boe
del op genoemde instelling was overgegaan46. Op 1 mei 1683 werden de kinderen Willem, 
Hilletie en Arij uitbesteed, maar genoemde Hilletie blijkt in 1682 al 12 jaar oud te zijn 
geweest toen zij tot mei 1683 bij ene Frans Bastiaens van der Dussen werd uitbesteed, 
zodat zij uit het eerste huwelijk van haar moeder moet stammen. 

Kinderen: 
1. WILLEM BASTIAENSZ. OOSTERMAN (alias van Heysde ?), ged. Mijnsheeren

land 27 maart 1678 (get. Pleuntje Ariens), overl. na 9 mei 1688. Willem werd op 19 
februari 1682 bij Jan Reedijck besteed en met ingang van mei 1683 werd deze beste
ding gecontinueerd15. Op 2 mei 1684 werd hij opnieuw besteed zonder dat is aange
geven bij wie dit plaats vond15. Op 2 mei 1685 werd hij besteed bij Dickie, de vrouw 
van Bastiaen Gleijne en op 1 mei 1688 bij Johannes Jans te Heinenoord. Op 9 mei 
1688 echter weer bij Bastiaen Gleijne47. Dit is zijn laatste levensteken. 
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2. ARIJ BASTIAENSZ. OOSTERMAN, volgt Ille. 
3. N.N., begr. (als een kraamkind van Oosterman) Mijnsheerenland 30 september 

168115. 
4. BASTIAENTGEN BASTIAENSDR. OOSTERMAN, geb. ca. nov. 1681, ged. Put-

tershoek 18 februari 1682 ('van de Blaeck', get. Jan Willemss. en Neeltge Gijs-
bertsd.), overl. in 1682. 

Bastiaentie Bastiaens Oosterman, op 5 februari 1682 11 weken oud, werd op 19 fe
bruari 1682 voor 1 gld. 5 stuivers per week bij haar oom Jan Willemsz. Oosterman 
besteed. Nadien is er bij vermeld: 'obiit'; dus kort erna gestorven15. 

Ille. ARY BASTIAENSZ. OOSTERMAN, ged. Mijnsheerenland 14 januari 1680 (vader: 
Bastiaen Pieterse !), j.m. geb. en wonende Mijnsheerenland (1705), woonde te Mijns
heerenland, overl. na april 1717. Hij huwde Mijnsheerenland (ondertr. 25 april) 17 mei 
1705 met Grietje Cornelisdr. Kruydhof, ged. Mijnsheerenland 13 mei 1674, j.d. geb. en 
wonende Mijnsheerenland (1705), overl. na april 1717, dochter van Cornelis Teunisz. 
Kruydhof en Cornelia Claesdr. Dit echtpaar werd in april 1717, als wonende op het dorp 
Mijnsheerenland, vermeld als lidmaten aldaar48. 
Kinderen: 
1. BASTIAEN ARIENSZ. OOSTERMAN, ged. Mijnsheerenland 20 september 1705 

(get. Bastiaantje Aryens Lopiker). 
2. CORNELIS ARIENSZ. OOSTERMAN, ged. Mijnsheerenland 8 december 1709 (get. 

Lijntje Cornelisdr. Kruydhof). 

Noten: 
28. SAD, Recht. Arch. Cromstrijen inv. nr. 14, akte d.d. april 1715. 
29. SAD, d.tb. Klaaswaal inv. nr. 3. 
30. NA, Hoge Vierschaar van Strijen, inv. nr. 2, akte d.d. 17 september 1720. 
31. NA, Recht. Arch. Heinenoord inv. nr. 16, akte d.d. 3 maart 1731. 
32. Arch. Gemeente Heinenoord inv. nr. 1, akte d.d. 11 maart 1737. 
33. Arch. Gemeente Heinenoord inv. nr. 1, akte d.d. 30 januari 1737. 
34. L. Helms van Eis, Blokverdeling in Mijnsheerenland van Moerkercken in de 16e - IT 

eeuw, in: Ons VoorgeslachtJrg. 36 (1981), blz. 119. 
35. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht (den) Boer te Ridderkerk en 

Strijen (aanvullinbgen en correcties), in: Ons Voorgeslacht jrg. 57 (2002), blz. 409. 
Zie ook: L. Helms, Ahnenbuch der familie Helms, z.j., deel 3, blz. 153; ibidem deel 7, 
blz. 426. 

36. NA, Recht. Arch. Heinenoord inv. nr. 26, akte d.d. 21 maart 1668. 
37. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 43. 
38. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 48. 
39. Arch. Ned. Herv. Gemeente Mijnsheerenland, kerkvoogdij rek. nr. 16. 
40. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 72, akte jaar 1682. 
41. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 72, akte d.d. 19 februari 1682. 
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42. Waterschapsarch. De Groote Waard te Klaaswaal Polders Oost- en Westzomerlanden 
inv. nr. 1, akte jaar 1682. 

43. Arch. Gemeene Mijnsheerenland inv. nr. 44, akte jaar 1682. 
44. NA, Rechterlijk Archief Mijnsheerenland inv. nr. 60, akte d.d. 14 mei 1682. 
45. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 72, akte jaar 1683. 
46. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 77, akte jaar 1683. 
47. Arch. Gemeente Mijnsheerenland inv. nr. 77. 
48. Arch. Ned. Herv. Gemeente Mijnsheerenland, lidmatenregisters. 

Brand toch niet zonder gevolgen 
H.M. Lups 

De brand is toch niet geheel zonder gevolgen gebleven. Zo is een deel van mijn documen
tatie tijdelijk niet beschikbaar door rook/roet, zodat reiniging nodig is. Een behoorlijk 
deel ging helemaal verloren. 

De vertraging van de verschijning van Ons genealogisch Erfgoed heeft u al gemerkt. 
Ook is de gehele voorraad van dit tijdschrift verloren gegaan, zodat we geen proefnum
mers ter beschikking hebben. Zij die een proefnummer hebben aangevraagd ontvangen 
daarom een exemplaar van dit eerste nummer: Degenen die op grond daarvan een abon
nement wensen, behoeven voor de overige dit jaar te verschijnen nummers geen 14 euro, 
maar 11,50 te betalen. Dit geldt alleen voor deze jaargang. 

Ook de bestellingen ondervinden vertraging. Wij kunnen de cd/dvd's van de Stichting 
Historie Future, voor zover deze in ons leveringsprogramma zijn opgenomen, weer leve
ren. De cd/dvd's uit Amerika en van BoekopCD vragen wat meer tijd. Ook de door ons 
uitgegeven cd's verschijnen zo spoedig mogelijk. Hetzelfde geldt voor de boeken van de 
heer K.J. Slijkerman. 

Tot slot de abonnementenadminstratie. Het bleek dat deze is ook niet geheel ongeschon
den was en gedeeltelijk gereconstrueerd moest worden. Het is dus mogelijk dat u dit num
mer onterecht heeft ontvangen. Dan gaarne bericht (retourzending of e-mail) Ook zijn er 
enkele lezers geweest die adreswijzigingen of opzeggingen voor het eind van dit jaar heb
ben ingezonden. De betreffende brievenbakjes hebben de brand niet overleefd. Dus gaar
ne een nieuwe opgave. Bij voorbaat dank. 
De streepjescode weggevallen. Deze hebben wij nog niet weten toe te voegen, maar in 
beginsel levert dat voor u geen problemen op. 

E-mailverkeer doe ik in de drukkerij van mijn zoon. In principe alle werkdagen. Mijn te
lefoon doet het de eerste maanden ook nog niet. Mobiel ben ik meestal te bereiken via 
0644771929. 
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Overzicht publicaties [76] 
H. Klunder 

A. Neggers: Michiel Bernaert Ketelers van 
Achelen en nakomelingen. [Vooral Van 
Achel, vóór 1600-1907.] Gen. Tijdschr. v. 
O.-Brab.,juli'08. 

L. Adriaenssen: Van Aelst - Vier genera
ties medici. [1515-1659.] Brab. Leeuw, 
2008 nr. 4. 

H.W.J. Ansems: De oudste generaties An-
sems uit Dongen. [1510-1699.] G.T.M.W. 
B.Bw., dec. '08. 

L. Adriaenssen: Van Berckel in wol en la
ken. [16e eeuw.] Brab. Leeuw, 2008 nr. 4. 

J.A. Nota: Kwartierstaat van Jan II van 
Berlaer. [geb. ca. 1350, Van Dinther, Van 
Utenhove, Herlaer.] Gen. Tijdschr. v. O.-
Brab.juli'08. 

P. Nan: Wie is 'Dove Joris'? [De Boer, 
Ruijter, 1725-1843.] Westfriese Fam., dec. 
'08. 

P.H.H. Scharp: "De relatie Bolle-Dozy". 
[Met: 'Deelgenealogie Adriaan 
Dozy' (1851-1979), 'Deelgenealogie van 
Maarten van den Bent* (1895-1976) en 
'Deelparenteel van Gijsbertus Johannes 
Willem Koolleman Beijnen' (1840-2007).] 
Meded.blad N.G.V.-afd. Delfland, dec. '08. 

H. van den Brink: Kwartierstaat Bressers 
(vervolg). Gen. Tijdschr. v. O.-Brab. jan. 
'08. 

W. Cöp: Het geslacht Broechoven en het 
huis Broechoven. [Vervolg, 1550-1699.] 
Brab. Leeuw, 2008 nr. 4. 

G. Bakker-Bruijn: Vervolg kwartierstaat R. 
T. Bruin. Westfriese Fam., dec. '08. 

A.J. van der Zeeuw: De Bucquoy/Bekooy/ 
Boekkooi in Leiden. [2 families, 1500-

1947.] GensNostra, nov. '08. 

F. van Gorkum: Genealogie Cluytmans. 
[Geen genealogie, wel veel gegevens vanaf 
de middeleeuwen.] Gen. Tijdschr. v. O.-
Brab., april '08. 
Idem (vervolg). [Nu wel genealogie, 1350-
1781.] Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., juli '08. 
Idem (vervolg). [1500-1879.] Gen. Tijd
schr. v. O.-Brab., okt. '08. 

A. van der Laan, S.G. Hovenkamp: Cre-
mers en Smitsen te Emmen - Herbergiers, 
geen smeden. [Cremers/Kremers 1550-
1946, (OIde)smit(s) 1580-1736.] Drents 
Geneal. Jaarboek 2008. 

W. Devoldere: Onze kwartierstaat - Daniël 
Denys - burgemeester van de stad'Roesela-
re. [Six, Huyghebaert, Popelier.] Vlaamse 
Stam, nov.-dec. '08. 

C. Klomp, J. Hamaker: Parenteel van Hen
drik Eckberg (Deel 1). [Vóór 1700-1805.] 
Veluwse Geslachten, dec. '08. 

A. Neggers: "dat God gelieve te verhoe
den' - Van Enetten: twee Oirschotse broers 
te Rijen. [1640-1807.] G.T.M.W.B.Bw., 
dec. 08. 

K.J. SHjkerman: De oudste naamdragers 
Esseboom in de Hoeksche Waard. 1550-
1741.] Ons Voorgeslacht, dec. '08. 

J.F. Jacobs, G.L. van Eendenburg, P. Flip-
po, F. Kwekel: Het geslacht 's Gravesande 
te Delft, zijn herkomst en zijn wapen 
(gevierendeeld, 1 en 4 Henegouwen, 2 en 3 
Holland). [Vóór 1500-1651.] Ned. Leeuw, 
dec. '08. 

N. van Spaendonk, A. Pijnenburg: Hamers. 
[Correctie en vervolg, 1643-2000.] Brab. 
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Leeuw, 2008 nr. 4. 

D. van Wagtendonk-Hoogkarspel: Genea
logie van Willem Volkertsz. [Hoogcarspel, 
1700-1909.] Westfriese Fam., dec. '08. 

M.A.P.M. van Iersel: Kwartierstaat Van 
Iersel. [Scholtze, Van de Wiel, Van Tiel.] 
Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., jan. '08. 
Idem (vervolg). Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., 
april '08. 
Idem (vervolg). Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., 
okt. '08. 

A.J. Stasse: Kanis (Canis) te Almkerk en 
omgeving. [17e eeuw-1846.] Brab. Leeuw, 
2008 nr. 4. 

A.M. Bosters: Van de Kar. [1560-1739.] 
Brab. Leeuw, 2008 nr. 4. 

I. Brethouwer, H. Keuper: Slot Kwartier-
staat Kolkman. Oostgelders T.G.B., 4e 
kwart. '08. 

J.A. Bakker-ten Have: Slot parenteel van 
Hendrik Egberts Korenblek (Alias) Pijpe-
rije. [1838-1990.] Oostgelders T.G.B., 4e 
kwart. '08. 

L.A. Luteyn: Aanvulling vraag [...]: Abra
ham de Kraker. [Kwartierstaat.] Van 
Zeeuwse Stam, dec. 08. 

H.J. van Laer: De families van Laer 
(Nederland) en Van Laer (Frankrijk en 
België); de verwantschap? [1560-2003.] 
Limb. Tijdschr. v. Geneal., dec. '08. 

Om de thee in Berkhout rond 1903. 
[Meereboer, 1868-2003.] Westfriese Fam., 
dec. '08. 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
het geslacht uit West-Barendrecht met de 
naamdragers Muyer, In 't Veldt, Coenen, 
Vermeulen, Weeda en Kapitein. ['De oud
ste generaties' (aanvullingen en correcties), 
1455-1636.] GensNostra, dec. '08. 

P. Sanders: Een familie Nederveen uit 's-
Gravenmoer komend uit 's-Grevelduin-
Capelle. [1640-1878.] G.T.M.W.B.Bw., 
dec. '08. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Oosterman 
in de Hoeksche Waard (1). [1615-1750.] 
Ons Geneal. Erfgoed, nov.-dec. '08. 

L. Adriaenssen: Otto Becanus - Een poging 
tot herstel van de stamboom-Otten. 
[Vervolg, 1400-1733.] Brab. Leeuw, 2008 
nr. 4. 

J.W. van Hoorn, R. Sanders: Het geslacht 
Marissen afkomstig uit Rolde. [1680-
1948.] Drents Geneal. Jaarboek 2008. 

J.W. Gouw-Boer: De matrilineaire lijn van 
RiandaPel. [Div. familienamen, 1735-
1998.] Meded.blad. N.G.V.-afd. Delfland, 
dec. '08. 

B. Plantinga: De lotgevallen van Johannes 
Plantenga (1853-1877): De schipbreuk van 
het stoomschip 'Friesland'. [Met 'Korte 
stamreeks', 1793-1932.] GensNostra, dec. 
'09. 

H. van de Plasse: Parenteel van Pauwels 
Leenknecht (2). [Div. namen, vooral Van 
de Plasse, 1696-1994.] Van Zeeuwse Stam. 
dec. '08. 

P. van Gaaien: Kwartierstaat van Steventje 
Pol. [Aangepaste tekst, Schut, Hazeleger, 
Bunt] Veluwse Geslachten, dec. '08. 

C. de Graaf, H. Homan Free: De schuiten 
van Drenthe (5). [Div. kwartierstaten van 
vóór 1800 (soms zeer beknopt): Prins, 
Dannebergh, Hidding, Van Cuyck, Ketel, 
Steenbergen en Struuck.] Drents Geneal. 
Jaarboek 2008. 

P.M. Kernkamp: Van PuffVIiet (Delft), 
Van Puffliet (Utrecht), en aanverwanten, 
ca. 1500-1670. Ned. Leeuw, dec. '08. 

B. van Rijswijk: Van Rijswijk uit Oister-
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wijk (vervolg). [1616-1716.] Gen. Tijdschr. 
v. O.-Brab.,jan.'08. 
Idem. [1645-1758. ] Gen. Tijdschr. v. O.-
Brab., april '08. 

A.S. Flikweert: De familie Schaleven, af
komstig uit Ouwerkerk. [1610-2002.] Van 
Zeeuwse Stam, dec. '08. 

J. de Kloe: "Het Hof' te Andel en de Heren 
en Vrouwen van Andel. [Met 
'Nakomelingen van Ds. Anthony Scharp', 
1631-1909.] G.T.M.W.B.Bw., dec. '08. 

C. Klomp, J. Hamaker: Parenteel van Derk 
Berendsen (Bernts) van Silwoudt. [Later o. 
a. Van Silfhout / Van Zilfhout, 1707-
1961.] Veluwse Geslachten, dec. '08. 

B. van den Enk: Kwartierstaat Johannes 
Smit. [Van Houtum, Mulder, Timmer.] 
Veluwse Geslachten, dec. '08. 

A. van Hedel: Kwartierstaat A. den Dool
aard (pseudoniem van Cornelis Johannes 
George Spoelstra, 1901-1994). [Damstra, 
Hunningher, Van Deventer.] Gens Nos-
tra, nov. '08. 

W. ten Kate: Genealogie Steenbergen op 
Zuidwolde. [1340-1894. (Eerst Van Ech
ten, 13e eeuw-1466.)] Drents Geneal. Jaar
boek 2008. 

H.J. Tissink: Kwartierstaat Robert Tiessink 
(vervolg ...) - Deel 1 Kwartieren Tiessink 
(8 generaties). [Leunk, Nijenhuis, Bos
man.] Oostgelders T.G.B., 4e kwart. '08. 

G. Verhoeven: De familie Verhoeven uit 
Altena. [Vervolg, 1805-1945.] G.T.M.W.B. 
Bw., dec. '08. 

J.A. Nota: Kwartierstaat Verouden 
(vervolg). Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., jan. 
'08. 
Idem. Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., april '08. 

A. Th. M. Vrijhoeven: Genealogie van de 
familie Vrijhoeven. [1570-1896.] G.T.M. 
W.B.Bw., dec. '08. 

J. van de Water: De eerste 5 generaties van 
het geslacht "Van de Water", afkomstig uit 
Brammen. [1623-1839.] Veluwse Geslach
ten, dec. '08. 

P. van de Weijenberg, W. Keeris: Genealo
gie Van de Weijenberg. [1717-1983.] 
Gen. Tijdschr. v. O.-Brab., juli '08. 
Idem (vervolg). [Personen in V.S. 19e 
eeuw.] Gen. Tijdschr. v. O.-Brab.,. okt. '08. 

P.D. Meijer, A.M.L. van Wieringen: Jan 
van Wieringen (1638-1719), een zeven
tiende eeuwse genealoog, en zijn familie 
[vervolg ...]. [Met kwartiertstaat 16e-17e 
eeuw.] Gens Nostra, dec. 08. 

N.B. Wil men nadere informatie over een 
van deze familieoverzichten, dan moet 
men zich tot de redactie van het betref
fende blad wenden. De redactieadressen 
staan vermeld op onze site www. 
onserfgoed.com 
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Genealogische Vereniging 
Prometheus 

Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 
18e jaargang nummer 1 januari/februari 2009 

Uitnodiging voor minisymposium 
Op 14 maart 2009 organiseren de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorge
slacht', de Genealogische Vereniging Prometheus en de afdelingen Rotterdam en Delf
land van de Nederlandse Genealogische Vereniging een minisymposium met als thema 
"Middeleeuwen". Het wordt gehouden in Zalencentrum De Hoornbloem, Koningin Juli-
anaplein 1-3 te Den Hoorn_(zaal open 12.00 uur). 

Programma 
- 12.45 uur opening door de dagvoorzitter, Ben de Keijzer. 
- 13.00 uur 'Methodiek genealogisch onderzoek in de Middeleeuwen' - Hans Vermeulen. 
-14.00 uur 'Ontwikkeling van het stadspatriciaat in de Middeleeuwen' - Fred van Kan. 
-15.00 uur 'Middeleeuwse gebruiken en gewoonten' - Henk 't Jong. 
- 15.45 uur afsluiting van het symposium door de landelijke voorzitter van de NGV, Roe
lof Vennik. 
-16.00 uur napraten onder het genot van een drankje en hapje. 
-17.00 uur sluiting. 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
De volgende buslijnen rijden in Den Hoorn (volgens dienstrooster Connexxion): 
- Lijn 128, Delft - Naaldwijk. Vertrek uit Delft elk halfuur (11.05 uur, 11.35 uur, enz.); 
halte Hof van Delftstraat (Den Hoorn) 11.11 uur, 11.41 uur, enz. 
- Lijn 128 Naaldwijk - Delft. Vertrek Den Hoorn, halte Hof van Delftstraat, elk halfuur. 
(11.59 uur, 12.29 uur, enz.). 
- Lijn 38, Delft - Maassluis. Vertrek Delft elk uur (10.58 uur, 11.58 uur, enz); halte RK 
Kerk Den Hoorn. (11.04 uur, 12.04 uur, enz.) 
- Lijn 38 Maassluis - Delft. Vertrek halte RK Kerk elk uur (12.11 uur, 13.11 uur, enz.). 

Bereikbaarheid met de auto 
Per auto is Den Hoorn goed te bereiken via de A4, afslag 13. Vanaf deze afslag is het on
geveer 1 kilometer tot de zaal. 
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HAPLO, een nieuw begrip in de DNA-genealogie 
JW. Koten 

In het derde kerstdagnummer van de NRC sen zijn neergestreken. Daar begint ook de 
stond een zeer leesbaar artikel van de heer stamboom van de heer Moll. Maar hij wilde 
Hans Moll. Het geeft een goede illustratie graag met moderne DNA technieken inder-
van wat wij hier in dit tijdschrift in de loop daad aantonen dat zijn oerfamilie van Sak
der jaren over DNA-genealogie naar voor sische oorsprong is. Je moet dan wel lange 
brachten. De heer Moll schreef een zeer Ie- tijd terug gaan. 
zenswaardig verhaal waar wij graag enkele 
citaten uit halen om ons oude standpunt te DNA zeer stabiel 
bevestigen en daarbij bovendien nog een DNA is zeer stabiel en in principe moet het 
kleine toelichting bij te geven over het door enigermate mogelijk zijn dit uit te zoeken, 
hem gebruikte jargon. In zijn artikel komen Mensen delen immers grote stukken DNA 
enkele jargon woorden (zoals haplotype, van duizenden tot tienduizenden basenpa-
DYS388) aan de orde. Er zal waarschijnlijk ren (nucleotiden) die 500 tot 1000 genera
een aantal lezers zijn die met dit jargon niet ties lang onverstoord zijn overgeërfd. Pro 
zo vertrouwd zijn. DNA-technologie holt memorie: Nucleotiden vormen de letters 
razend snel voort. De genealogische DNA- van het alfabet van het DNA. Dit alfabet 
onderzoeken worden steeds complexer. Het bestaat uit 4 letters: adenine (A), thymine 
begrijpen van de resultaten vereist heel wat (T), guanine (G) en cytosine (C). 
basiskennis. Wie deze ontwikkelingen wil 
kunnen blijven volgen, moet voortdurend Het markeronderzoek op het Y-chro-
heel wat bijleren. Er is zelfs een heus we- mosoom 
tenschappelijk tijdschrift, dat zich met ge- In vorige artikelen hebben we verteld dat 
netische genealogie bezig houdt, opgericht, het Y-chromosoom voor het ontsluieren 
Hierin worden problemen en bevindingen van de patrilineaire stamlijn en het Mt-
besproken. Uw auteur zelf put hieruit ook DNA (Mitochondriaal DNA) voor de matri-
kennis. Genetische genealogie is een be- lineaire afstamming belangrijk zijn. 
langrijke groeimarkt en de providers van Meestal onderzoekt men van het chromo-
genealogisch onderzoek willen uiteindelijk soom 10-20 markers (merkplekjes). Deze 
zo goed mogelijk voor de dag komen. merkplekjes hebben, mede afhankelijk van 

de gebruikte methoden, codes zoals: 
Ben ik van Saksische oorsprong DYS391, DYS385a, DYS385b, DYS426, 
De centrale vraag die de heer de Moll stel- DYS388, DYS439, DYS389 I, DYS389 II, 
de was waar komen de voorzaten van zijn DYS392, DYS438, DYS457 enz. De gege-
familie vandaan. Hij meende met veel van vens van deze merkplekjes verwerkt men 
zijn familieleden dat hij van Saksische oor- tot DNA-profïelen1. Hoe meer de profielen 
sprong is. Na de migratie naar Engeland van twee mensen op elkaar lijken hoe gro-
zijn enkele Saksische stammen vervolgens ter is de kans op verwantschap. Globaal kan 
geremigreerd naar Europa, waarbij o.a. in je stellen dat wanneer de profielen sterk 
het gebied van de-Veluwe een aantal Sak- verschillen er zeker geen verwantschap be-
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staat. Maar wanneer de profielen nagenoeg 
gelijk zijn, geeft dat toch niet een absolute 
zekerheid van verwantschap. Vooral in Eu
ropa komen nogal wat "DNA-look-alikes" 
voor. In het artikel geeft de heer Moll hier
van een voorbeeld. Het negatieve bewijs is 
dus sterker dan het positieve, dus eerder 
goed voor ontkennen dan voor bevestigen. 
Wanneer je echter ook via de klassieke ge
nealogie kunt aantonen dat twee personen 
vermoedelijk verwant zijn, dan kan het 
DNA-onderzoek sterke steun geven aan de 
hypothese van verwantschap. 

De heer Moll weer aan het woord 
Keren we terug tot het artikel van de heer 
Moll. Om zijn probleem op te lossen vraagt 
hij een kerntest in Canada aan waarvoor hij 
$ 250 betaalt. Hij krijgt als resultaat een 
lijstje met de resultaten van het onderzoek 
van 20 Y-DNA markers: zijn DYS388 
bleek een waarde van 12 te hebben. De Y-
DNA STR-test voorspelt middelmatig sterk 
dat betrokkene tot de haplogroep G behoort 
en mogelijk tot de haplogroep G2. Het is 
onwaarschijnlijk dat deze uitspraak voor de 
gemiddelde genealoog veel zegt. 

Markers 
De merkplekken in het DNA worden ge
kenmerkt door een wisselend aantal herha
lingen van identieke korte lettercombina
ties, ook wel motieven genoemd. Deze zijn 
zo gekozen dat men deze betrekkelijk ge
makkelijk kan aantonen. Markers zijn dus 
een reeks van achter elkaar voorkomende 
vaste motieven. Vandaar dat het jargon 
woord voor markers ook wel STR (=short 
tandem repeats = korte tandem herhalingen) 
noemt. Het woord tandem slaat op het ge
geven dat deze herhalingen zich onmiddel
lijk achter elkaar voordoen. 

Wat onderzoekt men bij de markers 
Wat onderzoekt men nu bij deze markers. 
Het antwoord is simpel: men onderzoekt 
het aantal herhalingen van het motief dat bij 
de individuele markers voorkomt. Meestal 
gaat het om 3-20 herhalingen per onder
zochte marker. Gewoonlijk beperkt men 
zich bij een gewoon genealogisch onder
zoek tot ca. 16 markers. Plaatst men nu het 
cijfer van het aantal herhalingen bij ieder 
van de onderzochte markers in een rij dan 
ontstaat een getallenreeks die 15 getalletjes 
omvat en dat men het DNA-profiel van ie
mand noemt. Bijvoorbeeld 4.12.10.9... enz. 
Voor genealogisch onderzoek om bloedver
wantschap aan te tonen en bij justitie om 
mensen te identificeren, is deze methode 
het meest populair. Natuurlijk is dit ook in
teressant voor historici en archeologen. De
ze methode is geschikt om verwantschaps
relaties aan te tonen die niet te ver in het 
verleden liggen (maximaal 10 -20 genera
ties). 

DNA-markerprofïel geeft nog meer in
formatie 
Naast het aantonen van verwantschap kan 
men met het DNA-profiel nog meer te we
ten komen. Het zegt ook iets over de etni
sche achtergrond van betrokkene of het 
land van waaruit betrokkene (voor)komt. 
Doordat men over de hele wereld, deze me
thode heeft gebruikt krijgt men een globaal 
beeld hoe de DNA-profïelen in diverse lan
den zijn. Het let dan op globale kenmerken 
zoals het gemiddelde aantal herhalingen bij 
een bepaalde marker. Voor de marker 
DYS388 blijkt bijvoorbeeld dat het gemid
deld aantal herhalingen bij de Japanner aan
zienlijk minder is dan bij de gemiddelde 
West-Europeaan. Zo kan je aan bepaalde 
individuele profielen berekenen wat de glo
bale kans is dat betrokkene van Japanse of 
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van Europese origine is. 

Nogmaals de vraag van de heer Moll, het 
begrip Haplo 
Keren we nu weer terug tot de vraagstelling 
van de heer Moll. Deze was vooral geïnte
resseerd te weten of zijn familie van Saksi
sche omsprong is. Om deze diepe achter
grond te onderzoeken moet je gebruik ma
ken van een andere methode die op het on
derzoek van haplogroepen berust. Het punt 
nu is te verklaren is: wat is een haplo2 en 
wat een haplogroep. Een HAPLO is een 
stukje DN A-streng binnen een chromo
soom dat grote stabiliteit toont bij de over
erving. Veranderingen (mutaties) in een 
haplotype zijn zeldzaam maar zij komen 
incidenteel toch wel voor. Meestal zijn het 
veranderingen (mutaties) in een lange reeks 
die slechts één letter betreffen (te vergelij
ken met een enkelvoudige drukfout in een 
boek, waarbij in plaats' van 'heer' 'hier' is 
geschreven). Dergelijke foutjes noemt men 
in het jargon SNP3 (dat enkelvoudige letter 
afwijking betekent). Deze individuele klei-' 
ne fouten kunnen vele honderden generatie 
lang op gelijke wijze binnen een haplo wor
den doorgegeven. Mensen die dezelfde 
haplo met een dergelijke SNP gemeen
schappelijk hebben, noemt men een haplo
groep. Ook voor de studie van de haplo
groepen gebruikt men het Y-chromosoom 
en het Mt-DNA. Ik beperk me dit geval tot 
het Y-chromosoom. 

HAPLO en SNP 
Het onderzoek van haplogroepen door het 
vaststellen van bepaalde SNP-mutaties 
maakt het mogelijk om verwantschap aan te 
tonen. Maar deze methode is vooral popu
lair bij de diepte genealogie. Bedoeld wordt 
de genealogische/etnische achtergrond van 
een familie over vele tienduizenden jaren te 
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vervolgen. Omdat haplotypen gemakkelijk 
in kaart te brengen zijn, is bovendien het 
zoeken naar gedeelde haplotypen ook een 
belangrijke ondersteuning geworden bij het 
opsporen van erfelijke ziekten. Deze me
thode van onderzoek heeft een geweldige 
sprong gemaakt door technische ontwikke
lingen die men met het woord DNA-chip 
kenschetst. SNP's kunnen worden opge
spoord met een recent ontwikkelde techniek 
die men ook wel microarray noemt omdat 
op een chip grote reeksen met sensoren 
voor deze mutaties zijn gebracht. Men kan 
deze met behulp van sensoren en computer 
uitlezen. 

Grove indeling mensheid op basis van 
haplogroepen 
Op basis van DNA-analyse van haplotypen 
kan men de mensen in grove groepen ver
delen. Deze groepen hebben de letters A -
tot T gekregen. Bij verdere verfijning van 
de groepsindeling worden cijfers gebruik en 
daarna letters, zoals G2,12a Rib enz. 
Het blijkt nu dat haplogroepen en etniciteit 
aardig goed correleren. Noordgermanen 
(zoals de Zweden en de Noren) hebben 
haplogroep II. Kelten, Basken, Friezen en 
Saksen hebben groep Rib, G zijn Kaukasi-
ers en Armenen, Germanen (inclusief Sak
sen) 12b, Joden en Arabieren Jl , Grieken 
en Anatoliers J2.. Het zal niemand verba
zen dat in de meerderheid (ca. 70%) van de 
Nederlanders tot de Rib haplogroep be
hoort, ca. 16% heeft de haplogroep LI 
(Nordische type) en I2b het Germaanse. 
De dominante Europese Y-DNA haplo
groepen zijn: Rib, Rla, Ila, Ilb, lic, J2, 
and N3. Zeldzamer zijn C, E3b, G, Jl , K, 
L, P and Q. 

Bij de keuze van de lettergeving heeft men 
rekening gehouden met de chronologie van 
de Haplogroepen, hoe eerder in het alfabet 
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hoe langer deze Haplogroep op de aarde 
bestaat. Men vermoedt dat het eerste 
Haplo-type in Afrika is opgetreden. Dit 
Haplotype kreeg de code A, na migratie 
over de hele wereld, ziet men vanuit dit 
Haplotype A vervolgens mutaties ontstaan 
die dan Haplotype B, C, D enz worden ge
noemd. 
De genealogische reeks van Haplotypen is 
complex als onderstaande schermafbeeel-
ding aangeeft. 

Hier volgt een lijst van Haplogroepen, 
het globale jaar van origine en de domi
nante locatie waar deze haplo voor het 
eerst werd gevonden: 

* G => 40.000 (midden Oosten) 

Ancïeiit Y-ONA Haplogrotip Hap ©f Europe 

*K 
*R 
*E3b 
*I 
*Rlb 

=> 40.000 (noord Iran) 
=> 28.000 (in Centraal Azië) 
=> 26.000 (zuid Afrika) 
=> 25.000 (Balkan) 
=> 20.000 (Noordwest Azië) 

* E3b 1 a => 15.000 ( Noord Afrika) 
=> 15.000 (Mesopotanïe) 
=> 12.000 (Kaukasus) 
=> 10.000 (Siberië) 
=> 6.000 (Scandinavië) 
=> ca. 3.000 (Duitsland) 

*J2 
*Rla 
*N 
*I la 
* lic 

Antropologie maakt gebruik van Haplo
groepen om migratiestromen te duiden 
Het is duidelijk dat momenteel deze Haplo-
indeling vooral bij antropologen belangstel
ling heeft omdat zij hiermee migratiegolven 
globaal kunnen beschrijven. Maar bedenk 

f hl 

«, - m f ' , 1 b 

Theoretische haplokaart van de Europese bevolking 
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dat deze migratie niet zodanig was dat daar
bij de gehele oorspronkelijke bevolking 
verdween. Iedere bevolking is dus min of 
meer een mengsel van verschillende Haplo-
groepen. Bedenk verder dat Nederland di
verse bezettingen gekend heeft. De Romei
nen hadden soldaten in dienst die uit alle 
windstreken kwamen. Dan waren er de 
Spanjaarden. Ook onze gehuurde leger
macht bestond voor een groot deel uit bui
tenlandse troepen. Later waren er de Fran
sen en bij het verjagen daarvan o.a. de ko
zakken. Ook de Tweede Wereldoorlog 
heeft sporen bij de bevolking nagelaten. 
In heel wat Limburgse families bijv. zit een 
scheut Spaans bloed. 

De laatste opmerkingen van de heer MoII 
Keren we wederom terug tot het artikel van 
de heer Moll. Hoe kon hij bevestiging vin
den van de Saksische oorsprong van zijn 
voorgeslacht toen hij zijn DNA-uitslag 
kreeg? De grootste groep van Haplo G 
heeft een waarde van 13 op DYS388, De 
heer Moll had waarde 12, dus behoort hij' 
niet tot de Haplogroep die van Saksische 
origine is. Bovendien vond men een waarde 
van 21 bij de marker DYS390. Dit alles 
wijst op een Turkse origine waar Haplo G 
meer gewoon is. Met dit verhaal is de heer 
Moll dus niet veel wijzer geworden. 

Wat hebben Haplotypen met het mar-
keronderzoek te maken 
Uit dit verhaal is het u waarschijnlijk al 
duidelijk geworden dat de resultaten van de 
Haplotyperingen en het onderzoek van de 
markers met elkaar samenhangen. Als 
voorbeeld kom ik weer terug op Japan, 
waar de DYS388 een wat lagere waarde 
heeft. Aangezien het dominante Haplo type 
in Japan O (letter o) is, kan je concluderen 
dat wanneer je een" korte repeterende keten 
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bij SYS388 hebt het waarschijnlijk niet de 
Haplogroep O zal betreffen. De uitslag van 
het markersonderzoek kan dus met behulp 
van goede rekenprogramma's wel een glo
bale indicatie geven tot welke Haplogroep 
iemand behoort. Maar bedenk dat er daarbij 
grote marges van onzekerheid bestaan. Ik 
heb daarom twijfel of de uitspraken van het 
commercieel lab waartoe de heer Moll zich 
wendde, bij kritische analyse, wel zo recht 
overeind blijven. Hij zelf schrijft er tenslot
te over dat 90% van de uitslagen van com
merciële laboratoria dik speculatief zijn en 
ik deel deze mening volledig. Veel van de 
uitslagen moet je dan ook met een grote 
korrel zout nemen. Ik deel ook de mening 
van de aangehaalde heer Barjesteh, dat men 
voorlopig uit het DNA-onderzoek nog geen 
harde conclusies kan trekken. De weten
schap is daarvoor nog niet ver genoeg ge
vorderd. Mijns inziens staan we nog pas in 
de beginfase. Je moet nu dus veel uitspra
ken nog wat relativeren, maar wel is er in 
de toekomst mogelijk veel te verwachten. 
Mijn raad is dus zoals gewoonlijk... even 
met raadpleging van commerciële laborato
ria te wachten. De betrouwbaarheid blijft 
een vraag. Maar leuk is het allemaal wel. 

H. Moll (2008) Ben ik een Alaan in het diepst 
van mijn genen? NRC katern Zaterdag Etcete-
ra, pag 18,27/28 december. 
Zie ook site van Eupedia 

Noten 
1. Een merkplek bestaat uit een DN A-keten 
waarbij herhalingen voorkomen van dezelfde 
lettercombinaties. In het jargon noemt men zulk 
een lettercombinatie een motief. Het motief van 
DYS388 is bijv. "ATT". 
2. Haplo is een Grieks woord dat één of enkel
voudig betekent. 
3. Single nucleotide polymorphisme. 
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Van wie ben jij er een? 
H.M. Lups 

Tegenwoordig wordt u als lezer van dit tijd
schrift en ook langs andere wegen heel wat 
voorgeschoteld over DNA in soms pittige 
artikelen. Het is nu eenmaal zo, dat wij als 
genealogen niet meer ontkomen aan dat 
DNA gebeuren. Juist omdat het voor genea
logen zijn nut kan hebben zoals o.a. in het 
artikel van mevrouw Dumon werd aange
toond (Ons genealogisch Erfgoed nr, 2, 
2008, Het begin van een familie). 

Toch is het DNA-onderzoek voor genealo
gen niet alleen zaligmakend. Men kan niet 
alleen met DNA-onderzoek volstaan als het 
om afstammingsonderzoek gaat. DNA-
onderzoek zonder genealogie kan de sug
gestie wekken dat er zo hier en daar door de 
moeders een scheve schaats is gereden (om 
een winterse term te gebruiken). Ik denk 
hier als voorbeeld aan de familie Kalsbeek, 
die ik al vaker te berde bracht. Er zijn in 
wezen ook onechte Kalsbeken, hoewel de 
ouders in alle eer en deugd gehuwd waren 
en er geen sprake was van vreemd gaan. Zo 
trouwde te Boornbergum 21-3-1745 Geeltje 
Hotzes van Calsbeek met Arend Alberts. 
Uit dit huwelijk twee jongens, Albert 
Arends, ged. Boornbergum 10-7-1746 en 
Hotze Arends, ged. Boornbergum 16-5-
1773. Deze beide jongens nemen in 1812 
niet een naam aan die betrekking heeft op 
de vader, maar zij kiezen voor de familie
naam van moeders kant, Kalsbeek. Dit 
voorbeeld is gemakkelijk uit te breiden met 
vele andere voorbeelden. Zo is het ook el
ders in ons land geregeld voorgekomen dat 
een jongere boerenzoon uit een gezin in 
trouwt bij een erfdochter van een gezin, dat 
geen mannelijke nazaten heeft en dan de 
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naam van haar boerderij aannam. Deze 
voorbeelden tonen al zonder meer aan dat 
genealogische kennis nodig is om te weten 
dat het niet kloppen van het DNA niets te 
maken heeft met vreemd gaan in de nu ge
bruikelijke zin. 

Maar er zit nog een kant aan dit verhaal. 
Ik meen dat in het recent verleden in Enge
land een paar blanke ouders een negroïde 
baby kregen hoewel er niets fout was met 
het DNA, geleverd door beide ouders. In de 
kranten is toen verklaard hoe en waarom 
dat mogelijk was. Anders was het bij een 
Duits echtpaar, waar ik in een grijs verle
den over heb gelezen. Mogelijk heb ik dat 
al eens verteld. Daar kreeg de vrouw van 
een musicus ook een negroïde baby. Toen 
'men dit uitzocht kwam naar voren, dat de 
man, voor hij naar huis kwam sexueel con
tact had met een vrouwelijke collega. Deze 
had vlak daarvoor hetzelfde gedaan met een 
neger, waarna niet alle spermasporen waren 
verwijderd. De musicus was kennelijk ook 
niet superzindelijk, maar wel zinnelijk en 
had eveneens met zijn vrouw sexueel con
tact. Zo had iets van het zaad van de neger 
de eicel van de vrouw van de musicus kun
nen bevruchten. Na al die jaren (dit speelde 
zich meen ik af in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw), durf ik niet voor de waarheid 
in te staan want ik heb de bronnen niet be
waard. Volgens mijn vriend JW. Koten 
komt het vaker voor dat een man zijn 
vrouw met het zaad van een ander be
vrucht, bijvoorbeeld na een bezoek aan een 
prostituee. Het mannelijk zaad heeft een 
vrij lange levensduur, zodat de kans op la
tere bevruchting niet onmogelijk is, vooral 
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als men niet al te zindelijk is. De tijd van de 
pil, toen vrijere sex mogelijk werd en men 
nog niet dacht aan ziekten als aids, was ze
ker een periode dat dit voor kon komen, ter
wijl men ook toen minder aangename kwa
len als syfilis op kon lopen. 
Al bij al, 'fout' DNA behoeft niet altijd te 
bewijzen dat de vrouw al dan niet vrijwillig 
vreemd is gegaan. 
In bijzondere tijden kunnen er heel wat kin
dertjes geboren worden zonder dat daar een 
wettige vader aan te pas is gekomen. In de 
Engelse P&T-landen op West-Java had de 
inlandse bevolking een rossige inslag ver
oorzaakt door de Engelse planters daar. 
Trouwens, ook veel Indische mensen zijn 
ontstaan uit een losse relatie. Denk maar 
aan de militairen van het K.N.I.L. en hun 
huishoudsters. Ook de uit Nederland uitge
zonden vrijwilligers en dienstplichtigen 
hebben sporen nagelaten, hoewel deze mili
tairen tamelijk in de gaten werden gehou
den door hun superieuren. Maar dat was 
meer omdat door eventuele op te lopen ge
slachtsziektes het militaire potentieel zou 
worden aangetast. 
Onlangs kwam ik terecht op een ik meen 
Duits tv-kanaal, waarop een programma 

over de laatste periode van de Tweede We
reldoorlog te zien was. In het bijzonder 
ging het om Duitse vrouwen, afkomstig uit 
het oostelijk deel van Duitsland, waarvan er 
heel wat zijn verkracht door Russische mi
litairen, hetgeen ook heel wat kinderen 
heeft opgeleverd. Wij hadden enige tijd na 
de oorlog een schilder aan het werk, die in 
de oorlog te werk was gesteld en als oogge
tuige dergelijke activiteiten had meege
maakt. 

Andere mogelijkheden. 
Nu, hoewel dit niets met genealogie te ma
ken heeft en men wijd verbreid algemeen 
althans een vluchtige kennis heeft van het 
DNA-gebeuren, lijkt het mij niet onmoge
lijk dat men ook misbruik van deze kennis 
gaat maken. Het zijn lang niet altijd domme 
jongens die zichzelf trachten te bevoordelen 
ten koste van de medemens. De grotere be
schikken over een ruimere portemonnee en 
hebben daarom de mogelijkheid allerlei 
kennis te kopen. Een zorgvuldig werkende 
misdadiger zal mogelijk ook valse DNA-
sporen kunnen gaan leggen. Zelf moet hij 
uiteraard dan wel zorgen geen sporen na te 
laten. Uiteraard is dit niet als tip bedoeld. 

Index Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 

Bij het verschijnen van deze uitgave is verkrijgbaar de bijgewerkte index op familiena
men uit het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 1973 tot en met 2008. Het register op 
jaargang (dat jaarlijks wordt aangepast), voorzien van richtlijnen, bevat ruim 15000 na
men op inmiddels 398 pagina's A4, uitgevoerd in WORD, en is uitgebracht op cd. 
Men kan hiervan in het bezit komen door bij vooruitbetaling € 12,00 (inclusief verzend
kosten) over te maken op postbanknummer 1467733 t.n.v. B.A.Th. Close, Meerkoetlaan 
57, 6641 ZB Beuningen. 
Om voor een spoedige levering mijnerzijds te kunnen zorgen, is het belangrijk bij bestel
ling naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden. 
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De herkomst van het woord zoon 
JW. Koten 

Na eerder over grootouders, vader, moeder, 
broer, zuster en dochter te hebben geschre
ven komt nu de verwantschapsterm zoon 
aan de beurt. Het woord zoon behoort even
eens tot de oudste woorden in onze taal en 
dit woord is voor het eerst schriftelijk opge
tekend in de negende eeuw. Als men weet 
dat dit woord tot de vroegste woordenschat 
van onze taal behoort dan is het zeer waar
schijnlijk dat het een woord is afkomstig uit 
het PIE-proto-indo-europees. 
Dit is de stamtaal waarvan alle Europese 
talen afgeleid kunnen worden. Zoals eerder 
beschreven heeft de PIE-taal nauwe verbin
dingen met het Sanskriet. Dit is een van de 
oudste oertalen die waarschijnlijk ergens in 
Noord-India is ontstaan en via de Kaukasus ' 
en Zwarte Zee rond 15.000 jaar geleden ons 
werelddeel heeft bereikt (zie vorige num
mer van Ons genealogisch Erfgoed). In de 
loop van deze migratie is ook dit woord na
tuurlijk wel enigermate veranderd. 
Onderzoek bevestigt dat het woord zoon 
inderdaad een verwant woord in het Sans
kriet en verwante Indiase talen heeft, name
lijk de woordkern su, dat baren betekent. 
De Sanskrietvorm voor zoon is sunus; het 
oud-Indische woord is eveneens het woord 
sunus (su-us), verder te vergelijken met de 
oud-Indische vorm Suyate: dat boreling en 
ook wel foetus betekent. Het werd in het 
PIE (de voorvorm van alle Europese talen) 
daarna sunu, sunyu. Wat andere verre vor
men zijn in het Armeens ustr en in het oud-
Perzisch hunav, nu pesar. In het klassiek 
Grieks wordt dit huios, huos. 

Men ziet dan iets merkwaardigs. In de Ger
maanse en Slavische talen volgt men dan de 
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PIE stamvorm, zij het met verschillende 
schrijfwijzen, maar in het klassieke Latijn 
gaat men over op een geheel andere vorm 
namelijk fïlius. Dit woord is verwant aan 
fellare = zuigen, dus zuigeling. In het Frans 
wordt dit dan fils, in het Aragonsees fiüio, 
in het Occitaans filh, in het Catalaans fill, 
in het Portugees filho, in het Galacisisch 
gilla in het Roemeens fiu, in het Italiaans 
fïglio maar in het Spaans hijo. 
In sommige Slavische talen zien we de PIE 
vorm enigermate terug. Zoon in het Rus
sisch is syn, evenals in het Bulgaars en het 
Pools en Tsjechisch. In het Litouws echter: 
sunus. In het niet Indo-Germaanse Fins 
wordt het woord zoon echter poika. 
In de West-Europese talen wordt het PIE-
woord sunu, sunyu het proto-Germaanse 
(voor-Germaanse) woord. In diverse 
schrijfwijzen zijn hiervan vrijwel in alle 
West-Europese talen het woord voor zoon 
verder afgeleid. In Runenscriptie van rond 
400 is de vorm sunr bewaard gebleven 

- De oud-Engelse vorm voor zoon is al zeer 
oud en is Sunu (645) maar wordt via diver
se tussenstappen sone, soone, soon, soon-
ne, soun, sonne, uiteindelijk son. Deze 
laatste schrijfwijze wordt geleidelijk aan 
vanaf de veertiende eeuw de gebruikelijke 
term. 
- In het oud-Noors is de oervorm sonr en 
dit wordt later san (s0nn). 
- In het oud Deens sun, dat later sen. 
• In het oud-hoog-Duits was het oudste 

woord sunu en dit woord werd in het 
Middelhoogduits sun of suan. Het 
moderne woord is Sohn. 

- De oud Friese vorm van zoon is sunu en 
wordt laten soan, zeun. 
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De moderne woorden in West-europa voor 
zoon zijn 
Duits Sohn 
Nederlands zoon 
Engels son 
IJslands sonur 
Zweeds son 
Noors bokmal sénn 
Nynorsk sann 
Deens san 
Afrikaans zeun 
Fries soan (zeun) 
Fareoer sonur 

Hongaars 
Papiamento 
Maleis 
Fins 
Zoeloe 

fiu 
yiu homber (jonge man) 
anak laki-laki 
poina 
indodana 

Merk op dat sommige Europese talen niet 
Indogermaanse wortels hebben zoals het 
Hongaars en het Fins. Let op dat ook in het 
Arabisch en Hebreeuws de betiteling niet 
met die van het Indo-Europees overeen
komt en dat geldt natuurlijk helemaal voor 
het Japans, Kiswahili en het Keltische 
Schots. 

In het middeleeuws Nederlands ziet men 
diverse schrijfvormen die - door het hele 
Nederlandse taalgebied gezien - nogal vari
eerden. Voorbeelden zijn: sone, soin, suo-
ne, soon, zuene, sonne zeune enz. Reeds in 
de late middeleeuwen wordt de huidige 
schrijfwijze redelijk standaard en stabiel, al 
blijft het woord zeun ook wel gebruikelijk. 

In dit overzicht geef ik nog enkele andere' 
gangbare woorden voor zoon in diverse an
dere niet Indo-Germaanse talen 

Albanees 
Bretons 
Turks 
Schots 

Swahili 

Arabisch 

Hebreeuws 

Japans 

bir 
mab 
ogul 
mac (denk aan woorden 
als MacDonald = zoon 
van Donald) 
mwana (bwana is heer, 
denk aan bwana mkub-
wa sana) 
bin (denk aan de naam 
bin laden) 
ben (denk aan woord 
benjamin = zoon van 
rechts) 
ja, musuko 

Gerelateerd aan het woord zoon zijn woor
den als stiefzoon, pleegzoon, bastaardzoon, 
behuwdzoon, schoonzoon, kleinzoon enz. 
Verlieflijkingen van het woord zoon zijn 
niet zo talrijk: zoontje is een gebruikelijk 
verkleinvorm en vaak liefkozend bedoeld, 
meer poëtisch zijn zoonlief/zoontjelief, 
zeuneken, zoneke (Vlaams) e.d. In het En
gels heeft men het poëtische woord sonkin 
gebruikt. In het Duits is dat het nauwelijks 
gebruikte poëtische Sönchen, maar vroeger 
ook soneken of söneken. Zoonlief is daar 
Iieber Sohn. In de Scandinavische talen 
heeft men meer liefelijkheden zoals in het 
Deens sénlil(le), sonneül)(le) of sonneke. 
In het Fries is het seunke (sönke). 

Zoon is het primaire woord voor mannelij
ke afstammeling. Maar er zijn ook andere 
betekenissen gangbaar, vooral met een reli
gieuze ondertoon, zoals de Zoon voor deel 
van de Triniteit, Mensenzoon (voor Chris
tus) e.d. Zoon wordt ook wel gebruikt voor 
leerling, soms voor discipel of volgeling. 
Een zoon van Israël of zoon van Abraham 
betekent Jood, In het Hebreeuws wordt het 
woord zoon breed gebruikt. Zo is een zoon 
van het boek het woord voor geleerde. 
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Soms wordt het woord ook als geestelijke ook als achternaam voor om dezelfde reden 
(spirituele) zoon bedoeld. De Hemelse zoon als broeder, zuster e.d. (zie verklaring vori-
betekent in het Chinees, de koning. Opmer- ge nummer.) 
keiijk is dat er nogal wat standaarduitdruk
kingen bestaan waarin dit woord is ver- N # B . 
werkt. Denk aan: "de verloren zoon", Ik werd er op attent gemaakt, dat ik niet al-
"moederszoontje", "jongezoon" (voor onge- tijd alle benamingen van een begrip heb ge
trouwde jongen, echter zelden), "zoon van „oernd, zoals opoe, bonma en bonpa. Aan 
het huis" (opvolger) e.d. Bekend is o.a. het het slot van de serie denk ik aan deze over-
gebruik van de uitdrukking bij handelshui- geslagen begrippen aandacht te schenken, 
zen zoals de Gruyter en zonen. Zoon komt 

DVD "Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek" 
Deze dvd, uitgegeven door de Stichting Historie Future en samengesteld door de Indische Genea
logische Vereniging (IGV), is de opvolger van de in 1999 uitgegeven cd-rom en bevat ruim 13.200 
pagina's met informatie voor Indisch genealogisch onderzoek, waarbij de nadruk op Oost-Indië 
ligt. Naast de publicaties van de IGV zelf, zijn enige belangrijke vooroorlogse standaardwerken 
alsmede andere Indisch genealogische publicaties opgenomen. 
De DVD bevat een lees- en zoekprogramma en is geschikt voor zowel de PC als de Mac. 
De DVD bevat de volgende publicaties (waarbij de tussen vierkante haakjes staande codes over
eenkomen met die welke gebruikt worden in Janssen's Indisch Repertorium op deze website): 
De Indische Navorscher (oude serie) [INO/1 - INO/7], jrg.1 (1934/35) - jrg. 7 (1941). 
De oorspronkelijke Indische Navorscher was het orgaan van de Genealogische en Heraldische 
Kring te Batavaia en verscheen van 1934 t/m 1941. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
maakte een einde aan deze serie. 
De Indische Navorscher (nieuwe serie) [INN/1 - INN/20], jrg. 1 (1988) -jrg. 20 (2007). 
De Indische Navorscher, orgaan van de IGV, kan beschouwd worden als de hedendaagse opvolger 
van de hierboven genoemde uitgave. 
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging [BRP/1 - BRP/18], dl. 1 - dl. 
18. Doelstelling van de IGV is, behalve het publiceren van genealogische gegevens, tevens oor
spronkelijke bronnen voor de onderzoeker beschikbaar te maken, welke worden gepubliceerd in de 
serie "Bronnenpublikaties". 
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java 
[GHG/1 - GHG/4], dl. 1 - dl. 4. 
De artikelenreeks van Bloys van Treslong Prins over Indo-Europese families in Ons Nageslacht 
[ON/1932 - ON/1935], jrg. 5 (1932) -jrg. 8 (1935). 
Deutsche aus Luxemburg bei der Niederiandisch-Ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 
1895 [DLUX] 
En verder: Van Wieringen in Rijnland, Genealogie van de Indische familie Seydel, Deelgene-
alogie van de familie Van Room, van Saparua, De geschiedenis van de familie MacGillavry, 
Lijst van 899 namen m.b.t. Nederlands-Indië van personen die in de periode 1850-1934 tot 
Nederlander zijn genaturaliseerd, Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk. Zijn naaste fa
milie en zijne afstammelingen [RMSD], Genealogie van het geslacht Rochemont, De familie 
Pechler 200 jaar in het voormalig Nederlands-Indië 
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Wapenregistratie bij de Hollandse Vereniging 
voor Genealogie 
Wat is de zin van en welke voordelen biedt de Hollandse Vereniging voor Genealogie 
(ten opzichte van andere wapenregistraties. 
Iedereen heeft het recht een wapen te voeren en het staat iedereen vrij om wel of niet ge
bruik te maken van de mogelijkheid tot een wapenregistratie. Een niet geregistreerd wa
pen heeft dezelfde status als een geregistreerd wapen, maar wapenregistratie heeft wel 
degelijk voordelen. Bij wapenregistratie wordt het wapen namelijk door een aantal des
kundigen nauwkeurig bekeken om vast te stellen of het wapen aan alle heraldische nor
men voldoet. Ook wordt gekeken of de motivatie klopt van de gekozen stukken, of het 
een uniek wapen is en artistiek verantwoord, evenals de correctheid van de bijgeleverde 
stamreeks. Een wapenregistratie geeft ook bescherming bij de schending van copyright. 

Er zijn vijf instellingen in Nederland die wapens registreren, waarvan er twee streekge-
bonden en drie landelijk zijn. De drie landelijke instellingen zijn het Centraal Bureau 
voor Genealogie (CBG) www.cbg.nl, de Nederlandse Genealogische (NGV) www.ngv.nl 
en de Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG) "Ons Voorgeslacht" 
www.onsvoorgeacht.nl. 

Waar bestaan de verschillen in registratie uit bij de Hollandse Vereniging voor Genealo
gie ten opzichte van het CBG en de NGV. Bij het CBG en de NGV zijn het voornamelijk 
standaard wapens waarbij de artistieke vrijheid van de heraldische ontwerpers beperkt is. 
De Hollandse Vereniging voor Genealogie wil vrijheid toestaan om bijvoorbeeld ver
schillende soorten dekkleden, schilden en schildhouders toe te staan. In principe zijn alle 
artistieke creaties, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, toegestaan als die maar 
binnen de regels van de heraldiek blijven. 
Ook nieuw ten opzichte van de andere registraties is dat de registratie bij de Hollandse 
Vereniging voor Genealogie met de afbeelding direct wordt opgenomen in de heraldische 
databank van de Hollandse Genealogische Databank, www.hogenda.nl. 

Prijs overzicht van de wapenregistraties 

Prijs excl. wapen 
Centraal Bureau voor Genealogie (235 + 38 -70) € 203,-
Nederlandse Genealogische Vereniging (115 + 35) € 150,-
Hollandse Vereniging voor Genealogie (50 + 35) € 85,-
(de € 38,- en € 35,- is de contributie) 

Wat biedt de Hollandse Vereniging voor Genealogie de aanvragers: 
1. Het wapen wordt opgenomen in het wapenregister van de vereniging. 
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2. De aanvrager ontvangt een certificaat van de wapenregistratie. 
3. Het wapen wordt, ontdaan van privé gegevens, op het openbare gedeelte geplaatst 

van www.hogenda.nl en met volledige omschrijving op het besloten gedeelde. 
4. Het wapen en de registratie worden periodiek in kleur in het tijdschrift 'Ons Voorge

slacht' afgedrukt. 

Waaraan moeten de aanvragers voldoen: 
1. Een aanvraagformulier invullen. 
2. Een duidelijk wapen in een jpg bestand inleveren. 
3. Een stamreeks oplopend tot minstens het jaar 1750 bijsluiten. 

Aanmelden: 
Belangstellenden kunnen een aanvraagformulier tot registratie en de regelgeving down
loaden op www.onsvoorgeslacht.nl 

Boekennieuws 
Zonen van Adam in Nederland met als onder
titel Genetische genealogie: een zoektocht in ons 
DN A-archief. Auteurs S. Barjesteh van Waal
wijk van Doorn-Khosrovani, L.A.F. Barjesteh 
van Waalwijk van Doorn, A.W.J.M. van Gestel 
en F.X. Plooij. 
Onder een kleine groep Nederlandse genealogen 
waren reeds verkennende gesprekken gevoerd 
om een project in Nederland op te zetten, waar
bij de mogelijkheden die de genetica (erfelijk
heidsleer) biedt om meer over afstamming te 
weten proefondervindelijk getoetst zouden kun
nen worden. Toen dan ook zo'n vier jaar gele
den het 'Genographic Project' (zie 
www.nationalgeographic.com/genographic) van 
start ging werd er een groepje geformeerd dat 
daaraan mee deed. Dit als kleinschalige verken
ningsstudie. 
Al gauw was dit groepje het er over eens dat het 
heel interessant zou zijn om zo'n project op gro
tere schaal te herhalen. In 2007 werd een derge
lijk plan ingediend bij het koninklijk Neder
landsen Genootschap voor Geslacht- en Wapen-
kunde (KNGGW). Dit genootschap adopteerde 
het project. De Nederlandse Genealogische Ver
eniging (NGV) en de Zuidhollandse Vereniging 

voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', zegden 
ook hun medewerking toe en zo was het lande
lijke 'Project Genetische Genealogie in Neder
land' geboren. 
De doelstelling van het project was een innova
tieve onderzoeksmethode aan het genealogisch 
onderzoek toevoegen; een database van 16 mar
kers op het Y-chromosoom opbouwen van deel
nemers die goed gespreid zijn over Nederland 
met deelname van enkele families die een voor
beeldfunctie konden vervullen en het grote pu
bliek aanspraken. 
De vraagstellingen waren: 
1. Kan de stamboom van een paar families, die 
genealogisch gerelateerd zijn aan de graven van 
Holland, biologisch bevestigd worden? 
2. Welke haplogroepen komen voor in Neder
land en in welke verdeling? 
3. Wat is de herkomst van Nederlanders (dit al
leen mogelijk door vergelijking met buitenland
se databases. (Inmiddels was een studie tot stand 
gekomen, waarin de genetische subgroepen in 
Europa in kaart werden gebracht) 
4. Kunnen in één familie stamreeks-puzzeltjes 
uit die familie opgelost worden? Hoeveel men
sen uit die familie moeten dan meedoen en hoe 
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moeten die verdeeld zijn over de verschillende 
takken? 
5. Kunnen stambomen verfijnd worden met ge
gevens betreffende de DNA-markers? 
Men hoopte tenminste 400 mannen te vinden 
die aan het project mee wilden doen. Aan de 
eerste ronde namen 410 personen deel. Dit jaar 
hoopt men op een tweede ronde met een publi
catie van de uitkomsten daarvan. 
In het boek wordt eerst een korte uiteenzetting 
gegeven over het ontstaan van de mensachtige 
als een afzonderlijke tak tot en met de versprei
ding van de moderne mens over de aarde. Dan 
volgt een stukje theorie, ons bekend door de 
artikelen van dr. JW. Koten in ons blad. 
In dit boek volgt de verdeling, oorsprong en 
verspreiding van Y-chromosoom gerelateerde 
haplogroepen (tien) in dit boek met de versprei
ding van de haplogroepen in het verleden. 
In dit hoofdstuk tevens aandacht voor de Y-
chromosoom markers bij stamboomanalyse, 
technische uitleg over stamboomanalyse in het 
boek, stamboomanalyses deelnemers in de 
haplogroepen en de conclusies na het eerste jaar 
Genetische Genealogie in Nederland. 
Dan volgen de stamreeksen van de verschillen
de Haplogroepen. 
Sommige zijn klein. De meeste deelnemers be
horen tot de Haplogroep Rlb3, waartoe ook 
mijn familie behoort. Het is me nu ook duidelijk 
dat mijn herkomst niets te maken heeft met Ier
se soldaten, die destijds in West-Europa de kost 
verdienden. Deze haplogroep is de meest voor
komende in West-Europa. Het is zeer waar
schijnlijk dat de marker #lb3 (M269) circa 
30.000 jaar geleden in West-Europa is ontstaan. 
Het percentage mannen in West-Europa maakt 
40 tot 70 procent uit. De grootste concentratie 
bevindt zich in West-Ierland waar liefst 98 pro
cent van de mannen tot deze groep hoort. Waar
schijnlijk heeft de haplogroep zich rond 12.000 
voor Christus na de laatste IJstijd zich vanuit 
Spanje over Europa heeft verspreid. Niet overal 
is dit dominante overwicht in Nederland aanwe
zig. 
Het boek bevat kaartjes met de aanduiding van 
de woonplaatsen van de oudst bekende voorva
ders van iedere deelnemer aan het project. 

Ons genealogisch Erfgoed, 17ejrg. 

Het grootste deel van het boek is gevuld met de 
stamreeksen van de verschillende deelnemers. 
In twee aanhangsels wordt de genetische arche
ologie in Vlaardingen en Eindhoven besproken. 
Het boek is in de eerste plaats aantrekkelijk 
voor de deelnemers aan dit eerste project maar 
is toch ook interessant voor ieder die zich in 
genetische genealogie interesseert en/of over
weegt aan een dergelijk project mee te doen. 
Het boek is ingenaaid en telt 405 pagina's. Het 
ISBN-nummer is 97890 5613 9407. De prijs 
bedraagt 39 euro. Het kan ook per post worden 
besteld (6,50 verzendkosten). (HML) 

N.B. Als u op het internet onder 'Zonen van 
Adam' zoekt, ziet u dat er ook enkele andere 
projecten bestaan. 

Heerlijkheden in Nederland, door C.E.G. ten 
Houte de Lange M.A. met medewerking van 
mr. dr. V.A.M. van der Burg. Met als onderti
tel: Welke namen van heerlijkheden worden 
nog gevoerd sinds 1848? Veel genealogen krij
gen met het begrip heerlijkheid te maken, hetzij 
om mogelijke familieverwantschap of als gene
alogische bron door de heerlijke rechten aan een 
heerlijkheid verleend of verworven zoals het 
recht op de wind, visrechten enz., waarvoor aan 
de heer pacht moest worden betaald. 
Maar over het algemeen is de kennis vrij sum
mier. Wel is er op het internet het een en ander 
te vinden, o.a. de site "Heren van Hol
land" (http://www.herenvanholland.nl), terwijl, 
wat het Noorden betreft, ook de site van de 
heerlijkheid Harssens aan bod komt. Onder de 
Fransemalezingen is er een van prof. dr. F.C.J. 
Ketelaar, waarin Harssens ook aan de orde 
komt. 
Zo is er meer te vinden, maar een prettig lees
baar inleidend werk van recente datum is er 
niet. Destijds bestelde ik een stel familiegege-
vens van een oplichter om een en ander in ons 
blad te kunnen bespreken. Ik kreeg toen een wa
pen toebedeeld, dat niets met mijn familie te 
maken had, maar een heerlijkheidwapen bleek 
te zijn, zoals de heer van die heerlijkheid mij 
wist te vertellen. De administratie van een heer
lijkheid is voor degenen, die in dat gebied wo-
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nen soms een welkome (aanvullende) genealo
gische bron. Deze publicatie vult daarom een 
gat, of zo men wil gaatje, in de markt. Het be
staat uit twee delen. In deel 1 wordt een duide
lijke uitleg gegeven wat een heerlijkheid is, hoe 
er staatsrechtelijk mee werd omgegaan tijdens 
de Republiek, de Franse tijd en daarna. Verder 
komen aan de orde wat de heerlijke rechten in
hielden, naamrecht, wapenrecht en heerlijkhe
den, waarbij ook regionale verschillen aan de 
orde komen. Ook is een hoofdstuk gewijd aan 
onderzoek naar heerlijkheden in archieven. De 
auteurs geven verder een lijst van heerlijkheden 
waarvoor een wapen bij Koninklijk Besluit is 
vastgesteld. Tevens voegden de auteurs een lite
ratuurlijst toe. 
In Deel II vindt men een opsomming van de 
heerlijkheden van onze koningin in Nederland, 
een lijst van heerlijkheden, en een index van 
eigenaren van heerlijkheden. Ik krijg de indruk, 
dat deze lijst in de toekomst nog wel uitgebreid 
zal worden. Zo voor de vuist weg mis ik de 
heerlijkheid Harssens. Hetzelfde geldt voor 
Rijnsburg dat ik in een dubbele namenboek te
genkwam, een gebied dat onder de rook van 
Utrecht ligt en in het paspoort van een van mijn 
kennissen wordt genoemd. 
De auteurs, beiden niet onbekend in de genealo
gisch wereld, hebben een terrein aangeboord, 
dat in verschillende richtingen verdere uitdie
ping verdient, hetzij door hen, hetzij door ande
ren. En meerdere van die richtingen hebben ook 
aspecten, die voor genealogen interessant zijn 
zoals de historie, rechtspraak, en belastingen 
met de registratie daarvan. 
Het boek telt 127 pagina's, is ingebonden en 
kost € 19,--. Het is uitgegeven door Uitgeverij 
Verloren te Hilversum. 
Het ISBNnummer is 0789087040802 (HML) 

Scheveningen in oude teksten. Auteur N. 
Noordervliet-Jol 
Over Scheveningen is in de loop van de tijd 
door velen op velerlei wijzen geschreven. Ook 
door mevr. Noordervliet-Jol. Dit boek is dan 
ook niet de eersteling van deze auteur. Wel bij
zonder is dat zij dit als 90-jarige presteert. Het 
boek is in meer dan één opzicht bijzonder. De 

auteur selecteerde proza en poëzie uit een perio
de die zo'n 350 jaar omvat. Het is een bloemle
zing van verschillende genres als geschreven 
historie, (reis)beschrijving, kortom een rijke 
variatie aan proza en poözie van uiteenlopende 
schrijvers en dichters over talrijke onderwerpen 
en gebeurtenissen.. Veel historisch erfgoed van 
Scheveningen komt aan de orde. Een aantal 
punten die ik er uitlicht zijn: 
De Scheveningse weg (vroeger een tolweg), de 
oude kerk met de legende over de voorganger 
daarvan, die in zee zou zijn verdwenen, de 
Scheveningse vijfling, het vertrek en de landing 
van Prins Willem V (de latere koning Willem I), 
het Kalhuis, het optrekken van de bomschuit, 
het interieur van een visserswoning, de kleder
dracht, de haring- en andere visvangst, schip
breuk en redding, enkele plaatselijke beroepen, 
de gevaren van de zee, de vissers die daarbij het 
leven lieten en het lot van de achtergeblevenen. 
Verder elementen van het Schevenings taaiei
gen. 
Mevrouw Noordervliet-Jol is reeds vele jaren 
ten nauwste bij Scheveningen betrokken. Ze 
heeft talloze artikelen geschreven en ook ver
schillende boeken met betrekking tot Scheve
ningse families en de geschiedenis van Scheve
ningen. Ze was betrokken bij allerlei activitei
ten. Een boek als dit kan alleen geschreven wor
den door iemand met een zeer grote lokale ken
nis. Als ik het goed heb, beheert zij nog steeds 
het documentatiecentrum van de Historische en 
Genealogische Vereniging Scheveningen 
(HGVS). Het boek is rijk geïllustreerd. Toege
voegd is een lijst van de boeken en geschriften 
waaruit voor deze publicatie is geput. 
Beslist een aanrader voor ieder die zich op eni
gerlei wijze bij Scheveningen betrokken voelt. 
Het boek is ingebonden en telt 184 pagina's".. 
Het ISBN/EAN-nummer is: 078-90-803395-4-
5. De prijs bedraagt 6 17,50. (HML) 

Door Scheveningen verbonden. Diverse au
teurs. 
Het feit dat mevrouw Nel Noordevliet-Jol 90 
jaar is geworden en nog steeds actief bij de 
HGSV (Historische en Genealogische Vereni
ging Scheveningen) is betrokken was voor deze 
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vereniging reden om een Liber Amicorum te 
harer ere te laten verschijnen. 
In dit boek een overzicht van de door haar ge
schreven boeken, gevolgd door een aantal arti
kelen met een gevarieerde inhoud. Om een in
druk te geven noem ik de titels: 
De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en 
Scheveningen 
De "Duinhuizen" van Dijkhuizen 
De koepel van Ds. Pertus Faassen de Heer 
Juffrouw Roosje 
De Scheveningse voorouders van Emma Luana 
Sophie, gravin van Oranje-Nassau van Amsberg 
en Joanna Zaria Niciline Milou Gravin van 
Oranje-Nassau van Amsberg 
Kwartierstaat Aagje den Duik 
Een Schevenings Palet (costume over het recht 
van de hofvis te Katwijk, 1560) 
De eerste schepenen van Scheveningen 
De veranderde positie van de vrouw in Kerk en 
Maatschappij 
Neeltje Jol (mevr. Nel Noordervliet-Jol) 
Schoolmeesters en onderwijs op Scheveningen 
in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Skeijsers straet 
Een bijzondere Scheveningse (Nel Noorder
vliet-Jol) 
De koffiehuishouder of de architect? 
Scheveningen en de NSB in het interbellum 
De Koestraat en de Heer van Wassenaarstraat 
Over de oude, de vernieuwende en de nieuwe 
Nieuwe Laantjes. 
Nederduitsche Keurdichten 
De eerste villa's aan de Scheveningseweg 
Kabeljouwverkopers in Scheveningen in 1345 
Door de ogen van moeder 
De Scheveningse reders anno 1918 
Naamlijst der Nederlandsche Reederijen en Ha-
ringschepen en van de Sloepen en Stoomtraw-
lers welke de Visscherij op de Noordzee uitoe
fenen-1918) 
Cornelis Gébel - Dichter van Scheveningen 
(1794-1859) 
Een bijzonder Panorama van Scheveningen 
Een genealogische veronderstelling 

Al met al een gevarieerde inhoud, aantrekkelijk 
om te lezen. 

Ook dit boek is rijk geïllustreerd. 
Dit boek is een rijk bezit voor ieder die zich in 
Scheveningen of verschillende aspecten van de 
visserij verdiept. Ook dit is een aanrader. 
Ingebonden, 264 pagina's, ISBN 078-90-
803711-5-6. De prijs bedraagt € 19,95. (HML) 

Boskoop, Dopen 1643-1681 
De naamswijziging van de Zuid-Hollandse Ver
eniging voor Genealogie in Genealogische Ver
eniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" is 
minder ingrijpend dan de wijziging van het 
werkterrein, dat nu het graafschap Holland 
(huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en 
zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Ut
recht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van 
Altena en Heusden en het Noordwesten van 
Brabant) omvat. 
Van de serie bronnenuitgaven van de vereni
ging, vanaf 2006 Hollandse Bronnen' genoemd, 
kregen de leden 'Hollandse Bronnen" Deel 2 
toegezonden met als titel Boskoop, Dopen 
1643 -1681. In het Streekarchief Hollands Mid
den te Gouda is het archief van de Nederlands 
Hervormde kerk van Boskoop gedeponeerd. 
Doos 1 bevat het doopboek van 1643 -1681. 
Helaas is dit doopboek niet ongeschonden door 
de tijd gekomen. Zo liggen bladzijden niet in 
chronologische volgorde, er zijn hiaten, er zijn 
verschillende bladzijden waarop het jaar eerst 
naderhand is bijgeschreven in een ander hand
schrift, zodat men zich kan afvragen of dit goed 
is. Bij verschillende bladzijden was de rug ka
pot gegaan en deze bladen zijn verkeerd om 
weer ingeplakt. Doordat in vroeger tijd het boek 
al eens is gerepareerd met gebruikmaking van 
dik papier, is soms een naam of een datum niet 
meer te lezen. De auteur, de heer J.J. Vervloet 
heeft eerst de dopen zo goed mogelijk chronolo
gisch opgenomen met vermelding van de namen 
van de kinderen, van de ouders en de getuigen, 
gevolgd door een verantwoording van de recon
structie, de volgorde van de pagina's in de tijd 
en een index op voornamen. Al bij al een aan
trekkelijk bezit voor degenen met Boskoopse 
voorouders. Het ingenaaide boek telt 88 pagi
na's. Het ISBN-nummer is 978-90-78451-04-4. 
Een prijs heb ik nog niet kunnen achterhalen. 
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Eerste Jaarboek van de Indische Genealogische 
Vereniging verschenen 
In de eerste 20-jaren van haar bestaan heeft de Indische Genealogische Vereniging (IGV) 
het kwartaalblad "De Indische Navorscher" uitgegeven. Hierin zijn vele genealogieën 
opgenomen die waardevolle en betrouwbare informatie bevatten. 
Het bestuur heeft in 2008 besloten om in plaats van een kwartaalblad een jaarboek uit te 
geven. 
Met grote inspanning van de redactie is het gelukt om nog voor het einde van 2008 het 
eerste jaarboek van de IGV te laten verschijnen dat ook de naam draagt "De Indische Na
vorscher". Dit fraai uitgevoerde, 208 pagina's tellende boek bevat 14 artikelen en is voor
zien van een aantal nog niet eerder gepubliceerde foto's. Het jaarboek wordt gratis toege
zonden aan de IGV-leden. 

Inhoud van dit jaarboek: 
De Indische nakomelingen van kwartiermeester Jan Ambrosius Hoorn 
Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam 
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Indonesische onderscheidin
gen 
De nakomelingen van Jean Pierre Kohn en de inlandse vrouw Sanikem 
De Indische tak van het tot de oude Mecklenburgse adel behorende geslacht Von Lützow 
De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz 
Enkele Duitse en Oostenrijkse edelen met nageslacht in Nederlands-Indië 
Bezoet de Bie 
Het Lutherse doopboek van Paramaribo, 1819-1828 
De Indische tak van de uit Silezië afkomstige familie Harloff 
Twee invitaties ter begrafenis uit Batavia (1717, 1720) 

Het jaarboek is te bestellen via het e-mailadres penningmeester@igv.nl 

De prijs van het jaarboek is € 29,50. De verzendkosten bedragen: 
• € 3,50 (voor verzending binnen Nederland); 
• € 6,00 (voor verzending buiten Nederland). 

Aan dit nummer werkten mee: 

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

K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1,4414 RV 
Waarde 
W. Smeulers, Hendersonstr. 10,2286 XC 
Rijswijk (ZH) 
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Kort redactioneel 
Van verschillende lezers kreeg ik berichten van medeleven betreffende de brand van eind 
januari. Ook boden enkele lezers o.a. documentatie en oude jaargangen aan om het ver
brande te helpen vervangen. Voor dit alles mijn hartelijke dank. Voorlopig kan ik nog 
weinig aan wederopbouw ter plekke doen. Men is nog steeds bezig het pand te ontdoen 
van roetresten en ook van de door de verzekeringsmaatschappij gevraagde offertes van 
een tweetal aannemers voor het herstel is er nog maar een binnen. Gelukkig kan ik mij op 
mijn tijdelijk adres redelijk behelpen en voor het internet kan ik terecht in de drukkerij 
van mijn zoon. 
Doordat het adressenbestand niet ongeschonden is gebleven, hebben we voor alle zeker
heid ook een aantal mogelijke ex-abonnees een exemplaar van het eerste nummer gezon
den omdat we liever te veel dan te weinig exemplaren verzonden. Intussen heeft een deel 
van hen er ons op attent gemaakt dat ze het ten onrechte hadden ontvangen, zodat ons be
stand weer grotendeels up to date is. 
Mijn documentatie is dat in de verste verte nog niet. Zij staat opgeslagen in Den Haag, tot 
ik weer naar 142 terug kan keren. Mijn serie "Beroepen van vroeger" kan ik dus niet zon
der meer in alfabetische volgorde verder publiceren. 
Een goede gelegenheid om even stil te staan bij de voortzetting na dit jaar. In principe 
heeft de heer D. Kranen uit Ede zich daartoe bereid verklaard. Hij is onder meer een erva
ren genealoog en publicist. Het is de bedoeling in het volgend nummer een artikel van 
hem op te nemen. 
Helaas loopt ook de verschijningsdatum van dit nummer nog achter. Alle programmatuur 
loopt nog niet naar wens. Enkele van de door mij gebruikte programma's mis ik nog. Ge
leidelijk proberen we de achterstand in te lopen. 
De digitale ontwikkelingen hebben voor- en nadelen. Zo hoopt men zo veel mogelijk 
stukken uit het ingestorte Keulse archief te scannen en digitaal weer beschikbaar te heb
ben. Evenals elders schrijdt ook in ons land de digitalisering voort, waarbij steeds meer 
op het internet geraadpleegd kan worden. Enerzijds een verrijking, want men krijgt stuk
ken onder ogen, die anders niet of nauwelijks zijn te zien. De sfeer van het zoeken, samen 
met medegenealogen gaat wel in belangrijke mate verloren evenals de charme van een 
onverwachte ontdekking, die je weer verder helpt. Maar het beheer van die ontzagwek
kende opslag brengt problemen mee, terwijl privacy maar betrekkelijk is. En mogelijk 
heeft u evenals ik bestanden, die niet meer in te lezen zijn, omdat de destijds gebruikte 
software inmiddels dusdanig verder ontwikkeld is, dat ze die oude bestanden niet meer 
kan lezen. Zelfs een nieuw Wordbestand kan - zoals ik heb ervaren - al problemen ople
veren voor degenen die met een oudere versie werken. En het opbouwen van een genea
logie of kwartierstaat wordt mogelijk te gemakkelijk. Er zijn al heel wat massaal beoefen
de hobby's na een hausse weer uit beeld verdwenen. Hopelijk valt dat voor genealogen 
mee. Vooral het uitzoeken van de familiegeschiedenis is interessant en vergt een hoop 
extra onderzoek 
H.M. Lups 
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Nonnen, paters en andere heilige zaken (1) 
Nuttig voor genealogische onderzoek 
JW. Koten 

Soms kun je in een onverwachte hoek aar
dige genealogische informatie vinden. Je 
zou het niet denken, maar de gegevens van 
katholieke kloosterlingen zijn zo'n onver
wachte bron. In de meeste katholieke gene
alogieën staan trouwens geestelijke bedie
naren vaak uitvoerig en soms met gepaste 
trots vermeld. De geestelijke vruchtbaar
heid van een gezin, zoals dat zo mooi heet
te, zegt veel over de aard, instelling en po
sitie van de betrokken familie. Ook kregen 
zij met priester-kinderen meer prestige in 
de eigen samenleving. Kinderen die voor 
eèn geestelijke professie kozen, geven een 
beeld van de sociale positie van het gezin 
en vertellen soms ook iets over de economi
sche achtergrond. Want vaak moest zo'n 
priestergezin zich heel wat opofferingen 
getroosten om hun zoon of dochter voor het 
geestelijke ambt voor te bereiden. Gelukkig 
dat er vele stichtingen waren die gezinnen 
steunden om in de opleidingskosten te 
voorzien'. In diverse plaatselijke verzame
lingen en heemkundige publicaties worden 
soms uitgebreide lijsten van namen en 
functies gegeven van priesters uit deze ge
meenschap. Van bepaalde kloostergemeen
schappen en congregaties zijn voorts naam
lijsten beschikbaar. Het is dan mogelijk de 
oorsprongplaats van een familietak te loka
liseren. Bedenk verder dat kloosterlingen 
vaak in tal van functies maatschappelijk 
betrokken waren en dientengevolge is nogal 
wat over hun achtergronden bekend. Als 
voorbeeld noem ik o.a. oude schoolfoto's 
waarin vaak op de achtergrond geestelijken 
(nonnen, fraters) figureren. Kloosterlingen 
kunnen dus genealogische gegevens van het 

gezin van oorsprong opleveren die zeker de 
moeite waard zijn. 

Wat voor type geestelijken kent men. 
Waren er tot voor kort heel wat geestelijke 
functionarissen in Nederland, nu zijn de 
meeste kloosters verdwenen en is ons land 
verregaand geseculariseerd. Momenteel 
zijn er in Nederland nog ongeveer 150 
kloosters, terwijl er vroeger wel duizenden 
waren. Met dit verdwijnen is ook heel wat 
publieke kennis over deze kerkelijke functi
onarissen in het vergeetboek geraakt. Zelfs 
voor de huidige katholieken is het een ver
gane glorie die slechts vage jeugdherinne
ringen oproept. Vandaar dat we eerst even 
bij de verschillende typen kerkelijke functi
onarissen moeten stilstaan. Hierbij gebruikt 
men veel kerkelijk jargon dat soms tot mis
verstanden leidt. Zonder deze achtergrond
kennis loopt men weldra vast wanneer men 
speurwerk bij deze 'beroeps' groepen ver
richt. 

Twee belangrijke moeilijke jargon woorden 
uit het jargon vooraf vragen om nadere uit
leg: wat zijn regulieren en wat seculieren ? 

Seculieren 
De seculieren zijn de kerkelijke bedienaren 
van alledag. De taalkundige achtergrond 
van het woord seculier is verwant aan het 
Franse woord siècle (= eeuw). Het is ver
want aan het Latijnse woord seculum waar
mee men de mensenleeftijd aangaf. Het 
woord seculier duidt dan ook op het tijdelij
ke en kortstondige. Een functievervulling 
die niet langer dan een mensenleven duurt. 
Dit in tegenstelling tot de regulier waarmee 
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men het blijvende karakter van de instelling 
waartoe men behoort aanduidt. Een syno
niem dat vaak voor seculier wordt gebruikt 
is leek, dat afkomstig is van het woord lai-
cus, dat niet-gewijde betekent2. 
De seculiere geestelijke status bestaat vrij
wel uitsluitend voor mannen, hoewel de 
laatste tijd heel wat vrouwelijke diakenen 
in de kerken voorgaan. De begijnen van 
weleer hadden een semi-seculiere status, 
personen die veelal tot de derde orde beho
ren eveneens (zie verder). De seculieren 
zijn professionals die veelal binnen de ker
kelijke organisatie van de parochies functi
oneren. Zij houden zich vooral met de ziel
zorg bezig. Ze hebben voor de uitoefening 
van dit ambt/professie een priesterwijding 
ontvangen, te vergelijken met het acade
misch niveau van een protestantse dominee. 
Hun opleiding was gymnasium en daarna 
zes jaar vervolgopleiding theologie. Mo
menteel is de pastorale opleiding op HBO 
niveau met enkele stagejaren voor aanvul
lende praktijkvorming, al kan men nog 
steeds een academisch theoloog worden. In 
de praktijk zijn de meeste seculieren de 
welbekende pastores, kapelaans, bisschop
pen, aalmoezeniers en een aantal kerkelijke 
bestuurders en kerkelijke docenten. Secu
liere priesters hoeven niet de bijzondere ge
loften af te leggen. Wel hebben zij de celi-
baatverplichting, maar zij kunnen wel over 
stoffelijke goederen en geld in eigendom 
beschikken. Hoewel zij zijn gebonden aan 
de regels van de kerkelijke tucht (gehoor
zaamheid) en ondergeschikt zijn aan de bis
schop is deze gehoorzaamheid niet zo strikt 
als bij de regulieren. Seculieren leven als 
regel niet in een collectief verband en heb
ben dus een grote mate van zelfstandigheid. 
Seculieren zijn dus niet aan een kloosterge
meenschap gebonden, maar leven als een
lingen tussen de mensen. Zij staan in de 

"wereld" (bedoeld wordt onder de mensen) 
zoals dat heet. Vandaar ook het gebruik van 
het woord "leek" en het merkwaardige jar
gon woord "lekenpriesters". 
De algemene aanspreektitel van een katho
lieke seculiere priester is 'mijnheer' met de 
gebruikelijke achternaam. Bekleedt men 
een bepaalde kerkelijke functie dan wordt 
deze tevens genoemd, zoals de heer pastoor 
Jansen, kapelaan Smits enz. Vandaar dat 
men seculiere priesters in de katholieke 
kringen ook wel wereldheren noemt. Het 
woord seculier betekent "wereld" of tot het 
wereldse behorend. In ons taalgebruik is het 
woord secularisatie vrijwel identiek met het 
begrip laïcisme en de uitdrukking geworden 
om ontkerkelijking aan te geven. 

Regulieren 
De tegenhanger van de seculieren zijn de 
regulieren die deel uitmaken van een religi
euze orde. In dit artikel zullen we ons op 
deze regulieren concentreren. Vrijwel alle 
regulieren zijn aan bijzondere geloften ge
bonden, al zijn er wat betreft de invulling 
van deze geloften in de praktijk nogal wat 
verschillen tussen deze kerkelijke genoot
schappen. Men kent zoals dat heet strenge 
orden (= kerkelijke genootschappen) en 
minder strenge. Hoe strenger de tucht en de 
mate van afzondering, hoe strenger een 
geestelijke orde wordt ondervonden. Perso
nen die tot de reguliere orden behoren heb
ben de titel van kloosterling, omdat zij 
meestal in groepsverband samen leven. Re
guliere orden staan open voor mannen en 
vrouwen. Mannelijke kloosterlingen kun
nen zowel priester als broeder zijn. Niet al
le mannen die tot de reguliere orden beho
ren zijn dus priester. Slechts zij die naast de 
aflegging van een bijzondere gelofte ook 
een theologische opleiding en priesterwij
ding hebben ontvangen mogen zich orde-
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priesters noemen. Meestal wordt dit type 
priesters pater genoemd. Zij kunnen de ge
bruikelijke priesterlijke functies uitvoeren 
en ook als pastoor of kapelaan in een paro
chie functioneren. Er zijn ook mannelijke 
regulieren die weliswaar een kloostergelof
te doen, maar geen priester zijn. In dit geval 
heeft men met broeders of fraters te maken. 
Bij de vrouwelijke kloosterorden of congre
gaties kent men alleen zusterorganisaties. 
De opleidingsduur is een in service training 
(noviciaat) en duurt enkele jaren. Toetre
ding tot een religieuze functie gaat gepaard 
met een ceremonieel dat men wel wijding 
noemt. Priesters worden door een bisschop 
gewijd. Wordt men definitief opgenomen in 
een kloostergemeenschap dan heet het dat 
zus of zo is ingetreden bij de orde van de ... 
( bijv.) Jezuïeten, Franciscanen, Dominica
nen, Ursulinen enz.) 

Kenmerk van de kloosterlingen is dus dat 
deze aan een vaste regel gebonden zijn en 
bijzondere beloften hebben afgelegd. 
De belangrijkste leefregels (bijzondere ra
den) voor regulieren zijn gehoorzaamheid 
(onderdanigheid aan een overste), armoede 
(geen eigen bezittingen dan toegestaan 
door de overste) en verder ongehuwdheid. 
Een bijzondere vorm is een kloosterleven 
waarbij vooral de eenzaamheid en contem
platie wordt gezocht. Dit noemt men een 
beschouwende orde. Vaak gaat het dan om 
de monniken (afgeleid van het woord mono 
= een of eenlingen). De vrouwelijke pen
dant heet monialen. 

Kloosterlingen geven vele aanwijzingen 
over de familie van oorsprong 
Personen die tot een kloosterorde intreden 
komen vaak uit diep religieuze katholieke 
gezinnen met een onbesproken en voorbeel
dig gedrag. Vaak hebben de mannelijke 
kloosterlingen als misdienaar gefunctio

neerd. De keuze van de kloosterorde geeft 
een belangrijke indicatie over de aard van 
het gezin. Sommige geestelijke orden ko
zen hun leden vooral uit adellijke of intel
lectuele families. Vaak ziet men dit bij con
templatieve of bedelorden. Sommige zus
terorden selecteerden hun kandidaten vaak 
uit intellectuele families. Niet zonder reden, 
veel van deze zusters hadden een taak als 
docent en bestuurder bij het middelbaar en 
hoger onderwijs (docentenopleidingen) van 
jonge vrouwen. Op het punt van het femi
nisme waren zij hun tijd ver vooruit. 

Hoeveel kloosterlingen zijn er? 
Men schat dat er momenteel mondiaal ca. 
500 verschillende religieuze organisaties 
bestaan. Het huidige aantal kloosterlingen 
wordt geschat op ongeveer één miljoen. 
Nederland heeft tientallen van deze kloos-
terorganisaties geteld, met vele duizenden 
kloosters en vele tienduizenden leden. In 
numeriek opzicht hebben we dus met een 
zeer belangrijke historische beroepsgroep te 
doen, met soms zeer grote invloed op het 
maatschappelijk leven. Voor het Neder
landse onderwijs en het ziekenhuiswezen 
zijn religieuzen zeer belangrijk geweest. 
Nog steeds hebben de zorginstellingen op 
religieuze basis een hoge kwaliteit en ver
zorgen goede middelbare opleidingen. 

Uitdieping van het begrip regulier 
Regulieren zijn gewijde personen die zich 
zoals de naam reeds aanduidt, bij een col
lectief met een bepaalde leefregel hebben 
aangesloten. Daarnaast leggen zij de bij
zondere geloften af: de gelofte van onge
trouwd blijven (celibaat), de gelofte van 
ondergeschiktheid (gehoorzaamheid aan de 
leiding) en de gelofte van bezitloosheid 
(armoede). Regulieren staan in een gezags
verhouding met de overste, abt of prior, zij 
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mogen geen relaties aangaan en ze hebben 
geen vrije beschikking over geld noch over 
goederen. Dit collectief noemt men dus ge
woonlijk een orde. 

Typen kloosterorganisaties 
Bij kloosterorganisaties kent men twee ty
pen kloosterorganisaties: de klassieke 
kloosterorde en de congregatie3. Bij de 
klassieke kloosterorde is men aan een vast 
klooster gebonden (stabilitas loco = vaste 
plaats), bij de congregatie kan men in di
verse kloosters van deze organisatie worden 
geplaatst, vaak afhankelijk van taak en be
hoefte. Geestelijken die tot de reguliere or
den behoren kunnen monniken (zowel 
priesters als ordebroeders), paters (pries
ters4), fraters (broeders) en zusters (nonnen) 
zijn. 

Rond de twaalfde eeuw is een nieuw begrip 
binnen de kloosterorganisatie ingevoerd 
namelijk dat van de eerste orde (bestemd 
voor mannen), de tweede orde (bestemd 
voor vrouwen) en de derde orde (bestemd 
voor "leken"). De derde orde was bedoeld 
voor personen die in het dagelijkse leven 
stonden, maar toch zich met de orde van de 
franciscanen verbonden voelden. In het jar
gon noemt men personen die deze derde 
orde aanhangen tertiarissen (tertio = drie). 
Deze orde kreeg geleidelijk aan een semi-
seculiere status, zij hebben geen celibaats
verplichting. Als regel zijn het personen die 
hun gewone beroep uitoefenen en tussen de 
mensen wonen, maar zich spiritueel met 
een bepaalde orde verbonden weten. Tertia
rissen kent men bij diverse religieuze or
den: Franciscanen, Augustijnen, Karmelie
ten, Trinitariers enz. Later, vooral in de 19-
de eeuw, ontstaan uit deze tertiarissen weer 
meer klooster(leken)orden zonder dat men 
expliciet de drie geloften aflegt. Veel van 
hen richten zich op het sociale werk in de 

breedste zin van het woord. 

Aanspreektitel van kloosterlingen 
De aanspreektitel van deze kloosterlingen 
verschilt sterk per orde/congregatie. Mees
tal gebruikt men de Latijnse titels bij man
nelijke congregaties, zoals pater (= vader), 
dominus (= heer, meest als dom uitgespro
ken), superior (= overste), frater (broeder) 
enz. Later is men ook de titel in de lands
taal gaan gebruiken, zoals broeder, zuster, 
moeder, moeder-overste, vader-abt e.d. In 
sommige ordes zijn Franse titels gebruike
lijk zoals mère, soeur, père, mère superieur, 
mère generale, frère. In missieorden, (orden 
die in de zending werken) worden vaak En
gelse aanspreektitels gebruikt zoals sister, 
father, brother, mother superior, regional 
superior enz. 

De kloosterkleren 
De meeste kloosterlingen dragen een speci
fieke dienstkleding (pij, habijt, toga, toog) 
die per orde verschilt. Bij veel kloosterlin
gen (zoals de Franciscanen) was dit de kle
ding van de eenvoudige mensen die in de 
periode van de stichting gebruikelijk was. 
Eertijds was het gebruikelijk dat sommige 
orden geen schoeisel droegen en daarom 
ongeschoeide orden werden genoemd5. Een 
voorbeeld daarvan is de orde van de onge
schoeide Karmelieten. De traditie speelt bij 
de keuze van het kloosterkleed eveneens 
een rol. Vaak koos men bij een nieuwe zus
terorde een goed herkenbare kloosterkle-
ding. Bij de nieuwere congregaties is deze 
dienstkleding veel moderner van snit. In 
veel orden was het bovendien gebruikelijk 
dat men de hoofdharen afschoor. Soms be
perkte de kaalheid zich tot een 5 cm ronde 
plek op het achterhoofd die men tonsuur6 

noemde. Vrouwelijke kloosterlingen verlo
ren eveneens als onderdeel van de intreding 
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een deel van het hoofdhaar, zij droegen bo
vendien veelal een sluier die de hoofdharen 
bedekte. 

Het gebruik van een kloosternaam 
Afhankelijk van de traditie kan men bij de 
ene orde zijn voornaam resp. achteraaam 
behouden, bijvoorbeeld pater van Kilsdonk 
SJ, broeder Frans Jansen enz. Bij veel 
kloosterordes is het gebruikelijk dat men 
een nieuwe voornaam kiest als de eigen 
voornaam reeds in de orde voorkomt. Dat is 
dan de kloosternaam, waarmee men bin
nenshuis en/of binnen de orde wordt aange
sproken. Dit is praktisch omdat te veel de
zelfde voornamen verwarring zou geven. 
Als regel geldt deze kloosternaam ook voor 
de buitenwacht, maar niet in officiële docu
menten alhoewel dan vaak toch de alias 
staat vermeld. Een kloosterzuster, die on
derwijzeres of verpleegkundige is, wordt 
meestal met de kloosternaam aangesproken 
zoals zuster Liduina, soeur Franscisca, 
moeder Theresia, broeder Angelo, broeder 
Clemens of frater Marianus e.d. Bedenk dat 
het woord zuster jarenlang ook de aan
spreektitel is geweest van "gewone" ver
pleegkundigen, maar dan met de achter
naam. In Engelse ziekenhuizen is dit nog 
steeds zo. Het is goed te bedenken dat de 
kloosternaam niet de officiële burgerlijke 
voornaam is. 

Het begrip (kIooster)orde 
Kloosters en religieuze gemeenschappen 
komen in allerlei culturen voor. Bij boed
dhisten en shintoïsten vormen monniken 
een belangrijk onderdeel van de samenle
ving. Maar ook moslims, zij het op beschei
den schaal, kennen religieuze gemeen
schappen, met kenmerken van het klooster-
wezen. Kloosterlingen ziet men dus in de 
cultuur van alle volken en alle tijden. Ken

nelijk bestaat er een universele behoefte 
zich van het wereldse terug te trekken en 
zich te wijden aan het hogere. Merkwaardig 
genoeg kent het protestantse erf in Neder
land nauwelijks religieuze orden, al waren 
de oude diaconessen nauwelijks van kloos
terzusters te onderscheiden. In andere lan
den ziet men wel protestantse kloosters. Ik 
noem met name in Frankrijk de Taizé-
broeders, die veel kenmerken hebben van 
wat de katholieken tertiarissen noemen. 
Ook bij de Lutheranen en de Anglicanen 
kent men het kloosterleven. Kloosters zijn 
dus niet specifiek katholiek maar komen 
ook in allerlei vormen binnen het christen
dom voor, zelfs binnen het protestantisme. 
In Nederland kent men echter kloosters 
hoofdzakelijk als katholieke instellingen. 

Wat is een kloosterorde 
Van het jargon dat bij het kloosterwezen 
vaak wordt gebruikt geven we nu een korte 
toelichting. De eerste vraag is natuurlijk 
wat is een kloosterorde. Orde komt van het 
Latijnse woord ordo dat een groot aantal 
betekenissen had, maar vooral orde, regel
maat maar ook stand betekent. Een orde is 
dus een kerkelijke gemeenschap, beter ge
nootschap, waarvan de leden zich aan een 
vaste (leefjregel met onderlinge verplich
tingen hebben gebonden. Vaak leven zij in 
een klooster vandaar de uitdrukking kloos
terlingen. Het zijn dus besloten gemeen
schappen (klooster, afgeleid van claustrum 
= een omheinde afgesloten plaats), te ver
gelijken met een groot gezin. Er zijn in de 
loop der tijden een groot aantal van deze 
orden ontstaan zowel voor mannen als 
vrouwen. Vaak hebben zij verschillende 
doelstellingen en mate van verplichtingen: 
ziekenzorg, missionering, zielzorg enz. De 
naam die de orde draagt is meestal die van 
de stichter of regelgever. Bekende voor-
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beelden zijn de Benedictijnen (genoemd 
naar Benedictus), Franciscanen (ook wel 
minorieten of minderbroeders; genoemd 
naar Franciscus), Augustijnen (genoemd 
naar Augustinus). Voor de vrouwen heeft 
men de vrouwelijke tegenhangers: Benedic
tinessen, Franciscanessen, Dominicanessen, 
Augustinessen, Ursulinen, Clarissen enz. 

Doelstellingen van een kloosterorde 
De doelstellingen van religieuze orden lo
pen sterk uiteen. In sommige orden voor 
mannen staat contemplatie voorop, vaak in 
combinatie met studie. Andere orden zijn 
sterk maatschappelijk gericht. Veel kloos
terlingen hebben vaak specifieke taken op 
zich genomen zoals de verkondiging, de 
wetenschap, het onderwijs, de ziekenver
zorging, de missie enz. Sommige ordeleden 
hebben functies in parochies, zoals pastoor, 
kapelaan e.d. Vaak gaat het dan om paro
chies die zich financieel niet goed konden 
bedruipen. Bij de meeste orden staat het 
koorgebed centraal. Men gaat daarvoor ze
ven keer per dag naar de kerk om een vaste 
reeks van gebeden en gezangen te bidden. 
Vrouwelijke kloosterorden richtten zich, 
naast gebed en contemplatie, vooral op on
derwijs, ziekenverzorging, maatschappelijk 
hulpbetoon en ontwikkelingswerk. Niet alle 
religieuzen leven in een kloosterverband, 
sommige wonen in kleine verbanden (in 
een flat of normaal woonhuis) tussen de ge
wone mensen in. Maar op gezette tijden be
zoekt men toch de ordegemeenschap, voor 
verdieping van de spiritualiteit maar ook 
om organisatorische redenen. 
Tenslotte nog: er zijn nauwelijks steden 
waar geen resten van kloosters zijn. Heel 
veel straten dragen nog namen van vroege
re kloostergemeenschappen zoals Minder
broederstraat, Agnetenweg, Dominicanen-
straat, Begijnhof, Minoritensteeg, enz. 

Kloosters door de eeuwen heen 
Men kan een zestal fasen bij de ontwikke
ling van het kloosterwezen onderkennen: 
1. Late Romeinse periode (vanaf vijfde 
eeuw): het ontstaan van de kloosters (abdij
en) gebaseerd op de regel van Benedictus, 
vaak met uitgebreide landbouwactiviteiten. 
Daarnaast ook taken (armenzorg, zielzorg, 
opvang van pelgrims) vooral op het platte
land gericht. 
2. vroege middeleeuwen (vanaf zevende 
eeuw): Ierse fase: grote bloei van de kloos
ters in Ierland met expansie naar West-
Europa. Ierse kloosterlingen verspreiden 
zich over West-Europa (denk aan: figuren 
als Willibrord, Bonifatius enz.). 
3. middeleeuwen vanaf de elfde eeuw, het 
ontstaan van kloosters die overwegend de 
regel van Augustinus volgen en die zich 
meer op de zorg voor de stedelijke bewo
ners richten, o.a. door onderwijs te geven. 
4 latere middeleeuwen vanaf de dertiende 
eeuw: als reactie op de kerkelijke rijkdom 
komen de bedelorden. Deze zijn gericht op 
de bestrijding van misstanden in de kerk en 
van kerkelijke dwalingen die zich in deze 
periode veelvuldig voordoen. 
5. nieuwe tijd (vanaf de zestiende eeuw); 
neergang van het kloosterwezen, opkomst 
van priestercongegregaties voor de geloofs
verkondiging 
6 nieuwste tijd (vanaf 1850) de wederop
standing van de kloosterwezen. Vele nieu
we congregaties die gericht zijn op onder
wijs, ziekenzorg, jeugdzorg en de verhef
fing van de katholieke volkmassa. Later 
ziet men tevens buitenlandse missione-
ringsactiviteiten ontstaan. 

Oorsprong 
Het Europese kloosterwezen vindt zijn oor
sprong in de Joodse traditie. Het was niet 
ongebruikelijk dat men zich in de woestijn 
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een periode afzonderde om te contemple-
ren. Deze traditie is in de christelijke kerk 
overgenomen. De eerste vormen daarvan 
ziet men in het Midden Oosten (vooral 
Egypte), later wordt deze gewoonte ook 
door de westelijke kerken (Europa) overge
nomen. Aanvankelijk leefde men als een
lingen, vandaar dat ze monniken werden 
genoemd. Dit woord is afgeleid van het 
Grieks woord monochoi dat eenling bete
kent (mono = één). Geleidelijk aan ziet men 
groepen mannen die de eenzaamheid zoch
ten maar die in zwijgzaamheid bepaalde 
taken (landarbeid) samen deelden. Vaak 
was er daarbij een gemeenschappelijke 
maaltijd. Deze nieuwe structuur zou later 
uitgroeien tot het kloosterwezen. 

ad 1. regel van Benedictus 
Voor deze bijzondere vorm van godsdienst
beleving (kerkelijk raad in het jargon) zou 
door Benedictus (480-547) een groot kloos
ter (abdij) in Montecasino worden opge
richt. Om een goede kloostergemeenschap 
mogelijk te maken werd door hem een leef
regel opgesteld waarin de taken van de 
monniken en hun dagelijkse doen nauwkeu
rig werd vastgelegd. In wezen is deze leef
regel, bidden en werken (ora et labora). De
ze leefregel heeft de eeuwen getrotseerd. 
De eerste kloosterlingen (Benedictijnen) 
moesten een flink stuk van de dag zware 
landarbeid verrichten en een ander deel aan 
studie en contemplatie wijden. De stilte 
werd belangrijk gevonden, vaak sprak men 
niet, meestal communiceerde men via geba
rentaal of sprak spaarzaam met elkaar. 
Naast bidden en werken deed men ook veel 
aan studie. Op den duur werden deze kloos

ters centra van geleerdheid met grote bibli
otheken, waarbij de teksten in collectief 
verband handmatig werden overgeschre
ven. In de loop der tijden werden kloosters, 
vooral in de vroege Middeleeuwen, een be
langrijke economische motor. Men deed 
aan landontginning, en zij hebben in Neder
land een belangrijke bijdrage gegeven aan 
de vorming van het platteland. De eerste 
Benedictijnen kloosters vindt men in Ne
derland in Susteren en Odilieënberg. 

Noten: 
1. Een klassieke stichting was die in Nederweert 
van Perigrinus Vogels. De afstammelingen van 
deze familie hadden het recht op een studie
beurs om priester te worden. Van deze nakome
lingen zijn uitgebreide afstammingsreeksen be
kend. 
2. Dit woord heeft als wortel het Griekse woord 
laikos dat tot de wereld betekent. 
3. Er zijn allerlei kerkrechtelijke verschillen tus
sen deze organisatie typen, die voor de genea-
loog niet zo interessant zijn. Globaal kun je zeg
gen dat bij een orde het eigendomsrecht bij het 
klooster zelf berust. Een klooster is een soort 
firma. Bij congregaties ligt het zakelijke recht 
collectief bij de organisatie, je zou het een ven
nootschap kunnen beschouwen. Bij de onteige
ning van de kloosters tijdens het Franse bewind 
had dit voor de hoogte van de uitgekeerde ver
goeding enige invloed. 
4. Pater en priester worden door elkaar gehaald. 
Een pater is altijd priester, maar de meeste 
priesters zijn geen pater. 
5. In de huidige tijd dragen deze kloosterlingen 
sandalen maar zonder kousen, ook bij winter
weer. 
6. Tonsuur is afgeleid van het Latijnse woord 
tonsuur dat scheren betekent. 
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Genealogie en geërfde (?) herinneringen (1) 
Overlevering en kwartierstaatonderzoek 
A.E.D. Hartman van Rijnenburg 

'Als kleine jongen droomde ik vaak over erg leuk en interessant werk, mits echt 
ridders'- grondig voorbereid en gedaan. 

Wie langer met genealogisch onderzoek Er is nog iets, waar ik mee te maken heb 
bezig is geweest, weet dat ooit het begin gehad. Wanneer het echt oude overleverin-
hiertoe dikwijls een familieverhaal de eer- gen zijn en het juiste kwartier zich niet 
ste aanzet was. Als de stamreeks, na vallen prijsgeeft bij een uitgebreid kwartierstaat 
en opstaan is samengesteld en men niet onderzoek, dan blijft in eerste instantie de 
meer verder kan, eenvoudig door gebrek menselijke intuïtie en de term "geërfde her
aan bronnen, volgt vaak een pauze, soms inneringen-genealogie". 
een stilstand. 
De echte genealoog echter, is nu pas wak- Zo deden er in mijn familie een verhaal 
ker geworden. Het nader ondervragen van over een voorvader, een valies met vreemde 
nog in leven zijnde familieleden is dan een inhoud en een ridderverhaal de ronde. Dan 
mogelijke uitweg. Overlevering en doorzet- nog iets belangrijks bij de kerk en over Ro
ten kan de opmaat zijn tot verder kwartier- me. Ook werd er een freule van Oirschot 
staat onderzoek, dat immers een uitgebreid genoemd. 
terrein bestrijkt en dus de meeste kans biedt Er was in eerste instantie nergens ook maar 
het gezochte boven water te krijgen. Maar iets van te vinden en het lag voor de hand 
het vele werk, dat voor een grote kwartier- dit soort verhalen maar te laten rusten en 
staat verzet moet worden, kan afschrikken, naar het rijk der fabelen te verwijzen. 
Toch blijft een oud overgeleverd familie- Een oudoom herhaalde het verhaal toch nog 
verhaal trekken. in 1961. Hij was toen nog de enige van zijn 
Alleen onderzoek kan dit probleem uit de generatie, als nakomer, met dat relaas. Dus 
wereld helpen. moesten er toch aanknopingspunten zijn 

met het verleden. Wel vorderde mijn kwar-
In gebieden waar weinig schriftelijke bron- tierstaatonderzoek, maar die verhalen sloten 
nen zijn bewaard, kan overlevering een nergens aan bij de gevonden data en feiten, 
middel tot toevoeging of reconstructie van Ik kon het probleem echter niet met rust 
een kwartierstaat zijn maar ook steeds een laten. Doorzetten is het parool dan en ook 
aansporing tot verder onderzoek.1 een beetje geluk bij het onderzoek. 
In die landen waar nog stamverbanden her
kenbaar zijn is het zeker een oplossing. Er waren poststukken over gedoe met een 
Plaatselijk onderzoek, mits er veel tijd be- vreemde erfenis waaronder ook een bericht 
schikbaar is, of door middel van vakantie- over een weigering daarvan. Het betrof aan-
onderzoek en goed contact met de mensen gehuwde verre familie. Het leek me ver-
daar, kan een schat aan gegevens opleve- standig alles na te gaan. Uiteindelijk kwam 
ren. Ik spreek uit ervaring. Buitendien is het ik uit bij de dochter van de eerder genoem-
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de oudoom, die zoals bleek, over de gewei
gerde zaken kon beschikken. Bij mijn be
zoek aan haar herinnerde ik mij ook een 
koffertje dat vroeger bij haar vader op de 
zolder had gestaan waar ik als kind had ge
speeld. Na enig zoeken kwam het voor de 
dag, met nog een oude donkere doos, een 
blik en twee veel beter uitziende speciale 
dozen. Ik mocht zo maar alles meenemen. 
Het was best wel veel en thuis gekomen, 
niet direct te overzien. 

Zoals ieder die een vondst doet was ook ik 
blij, maar ook ongeduldig. Als er veel is, 
vooral papieren, dan moet je voorzichtig te 
werk gaan om het onderlinge verband mo
gelijk niet te schaden. Immers omslagen en 
mapjes geven aan wat bij elkaar hoort en 
dat moetje niet verstoren, zeker niet als het 
beschreven omslagen betreft, wat ook hier 
het geval was. Wat de koffer betrof, onder 
een laag blokjes, zaten papier in bundels, 
oude prenten met erbij stukken op perka
ment en ook een aantal oude boekjes. Te
vens waren er kaarten, handschriften in 
mapjes, portretjes en brieven. Oude akten 
vielen op door hun vorm. Een groot stuk op 
perkament was opmerkelijk omdat het 
prachtig was versierd en er een loden zegel 
aan was bevestigd. Er zat ook een boekje 
over Rome bij. 
Later, die week had ik meer tijd. Toen gaf 
de donkere doos z'n geheimen prijs met 
veel aantekeningen in een soort kwartier-
staatvorm met erbij oude brieven, gegevens 
over personen, bidprentjes met kaarten en 
ouder materiaal. Papieren uit de achttiende
en ngentiende eeuw zaten in een andere 
doos. Ook was het blik goed gevuld met 
oude foto's. 
Na de hele verzameling geordend te heb
ben, had ik een goed beeld van alles, maar 
veel was toch erg nog onduidelijk en sloot 

niet aan. 
Italië klonk door en het meeste materiaal 
sloeg op de voorouders van de grootvader 
van mijn moeder. De naam 'pagano' bleef 
nagalmen. En de oude vreemde beschadig
de ketting die ik erbij vond maakte een erg 
diepe indruk op mij, met er bij een haast 
zwarte munt of penning, die erg vuil leek. 
Ook was er een grote oude ijzeren sleutel 
die nergens op paste. 
Bijgebonden was een boek met richtlijnen 
in de vorm van een opdracht en een boek 
met spreuken. Ook vond ik vertaald werk. 
Latijn, Frans en Duits, met vertalingen 
naar het Nederlands. Dus aardig wat boe
ken bij elkaar. 

Mijn moeders grootvader, was sterk en had 
een forse bouw, hij liep kaarsrecht en ieder 
weet dit aan zijn periode als grenadier in 
ons leger. Maar dat hij, samen met zijn 
broer Johan, de laatste was van een hele 
reeks, die een oude geheime erfenis met 
opdracht beheerde, was een goed bewaard 
geheim gebleven. 

Ook deze broer, Johan uit Buren in Gelder
land, liep kaarsrecht, had fel blauwe ogen 
en een ringbaard. Hij was een van de laatste 
nachtwachten van Buren en deed overdag 
politiewerk. Hij heette Johan Hendriks de 
Pagaan en over hem en zijn voorouders de
den veel verhalen de ronde in Buren, waar
over soms ook een bericht in de pers ver
scheen. Hij was plotseling overleden onder 
de huizenpoort van Buren. 

Ik voelde me zelf erg aangesproken, toen ik 
de oude opdracht las. Zelf was ik immers, 
de oudste kleinzoon van mijn moeders va
der en hij was het hoofd van de familie toen 
hij in Rotterdam overleed. Dit was plotse
ling geweest en had voor verwarring ge-
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zorgd. 
Bij het verder doornemen van de verzame
ling, viel mij ook een oude landkaart op 
waar een deel van Zwitserland opstond. Die 
landkaart fascineerde mij bijzonder, omdat 
ik zelf in Zwitserland gewoond had kort na 
de Tweede Wereldoorlog. Ik voelde me erg 
verbonden met dit land, vanwege die perio
de uit mijn vroege jeugd 2 

Door de opdracht en de vele stukken en an
dere documenten, was de genealogische 
'hulp'wetenschap opnieuw de noodzakelij
ke uitweg voor ordening van dit alles. Ik 
moest het immers nauwkeurig volgens die 
regels bevestigd zien. 

De moeder van Johan Hendriks de Pagaan 
heette Maria Josephina Francisca Pagano, 
geboren te Culemborg in 18273. Zij was de 
dochter van Hendrikus Johannes Josephus 
Pagano, gedoopt te Waardenburg in 17974. 
Deze man was verwer en later nachtwacht 
van Buren. Hij had contacten te Rome en 
zijn huis te Buren werd betaald door de 
kerk. Hij deed ook politiewerk te Buren3'5. 
De vader van deze laatste, was soldaat en 
later ook verwer. Hij reisde veel en kwam 
van het kanton Uri in Zwitserland. Zijn 
naam was Joannes Baptista Gasper Pagano. 
Hij was gedoopt te Uri in 1754. Volgens 
opgave te Fore4. 

Uit de papieren, uit 'het gevonden valies', 
dit kunnen we nu toch wel zeggen, viel op 
te maken, dat zijn vader, grootvader en 
overgrootvader waren belast met een op
dracht. De overgrootvader was teruggeko
men van een opdracht te Ethiopië, eigen
lijk oorspronkelijk Aethiopa genoemd. Die 
opdracht was aan zijn vader gegeven. Hij 
was met zijn moeder, die een Falasja was 
en dochter van een regerend stamhoofd of 

vorst. Zij kwamen eind 1625 aan te Rome 
met een boodschap. Falasja's zijn in deze 
tijd inmiddels erkend als zijnde afstamme
lingen van de stam Dan, hoewel daar nog 
discussie over gaande is. 
In Rome viel na enige tijd de familie in on
genade en zij werden als heidenen of onge
lovigen nagewezen. Dit is de ware beteke
nis van de naam Pagano. 
Zij verloren hun bezittingen en werden ver
wezen naar het getto van Rome. 
De orde de l'Ours - dit de St. Gal - bracht 
hen in veiligheid, eerst in het noorden van 
Italië, daarna in Zwitserland. 

De munt en de ketting, of wat daar nog van 
over was, waren in het bezit van Joannes 
Baptista Gasper Pagano, toen hij naar Ne
derland kwam. Ook kwam een deel van de 
papieren, de boeken e.d. mee. 

In een van de dozen zat een soort binnen-
deksel. Later zag ik dat aan de onderkant 
daarvan snijwerk was aangebracht. De af
beelding was een gewonde leeuw. Omdat 
was overgeleverd dat Joannes dienst had 
gedaan bij de Zwitserse garde en ook te 
Parijs, was dit een bevestiging daarvan. Im
mers deze garde leed er grote verliezen bij 
het uitvoeren van de opgedragen taken. On
der de soldaten werd een ware slachting 
aangericht bij de verdediging van de ko
ninklijke familie tegen een grote over
macht, ten tijde van de Franse revolutie in 
1792. De gewonde leeuw was de nagedach
tenis daar aan. 
In Nederland huwde hij een voorname da
me uit Oirschot! 
Hier klopte de overlevering dus! 
Het huwelijk vond plaats op 6 juli 1794 met 
Maria Josepha Francisca Clercx. De gehei
me orde de l'Ours de St. Gal werd buiten 
Zwitserland door hem geleid. En nadien 
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steeds door een afstammeling5. 
Zijn vrouw, dochter van Henricus Antho-
nius Clercx en Elisabetha van Dompselaer 
stamde af van Barbara Theresia Stooters 
van Enckevoirt, gedoopt 9 oktober 16356. 

Deze laatste was afstammelinge van Elisa-
beth Goert van Enckenvoirt uit Mierlo, 
zuster van kardinaal Willem van Encken
voirt (1464-1534), tevens zijn erfgename. 
Kardinaal Willem van Enckenvoirt was 
secretaris en vriend van de enige Neder
landse paus, Adrianus VI wiens geboorte
jaar dit jaar wordt herdacht. Willem is te
vens door hem tijdens zijn ziekte verheven 
tot kardinaal, terwijl hij voordien als bis
schop van Utrecht zijn sporen reeds ver
diend had. Voor die functie had hij als 
waarnemer zijn neef Michel7"8. 
Willem van Enckenvoirt had vele functies 
en hij en zijn zuster hadden meerdere bezit
tingen te Mierlo, Helden, Beerenbroek, 
Veghel en 's-Hertogenbosch, waar het huis 
Enckenvoirt, later genoemd de Stooters 
poort, was gelegen (gekocht 9 juli 1515)9. 

Willem van Enckenvoirt hield steeds goe
de betrekkingen aan, als bisschop van 
Utrecht (gewijd 1529) o.a. met keizer Ka-
rel V. In Rome trad hij op als Habsburgse 
agent om daar de juridische belangen van 
Karel V in de Nederlanden te verdedigen. 
Michel van Enckenvoirt verkreeg wereldlij
ke macht van het bisdom Utrecht als waar
nemer te Utrecht bij het afwezig zijn van 
Willem en bewoonde dan het Paushuis. 
Willem van Enckenvoirt immers was bijna 
voortdurend in Rome. 
Paus Adrianus VI, o.a. bijgestaan door zijn 
vriend Willem van Enckenvoirt, had het erg 
zwaar te Rome, de schatkist was leeg door 
het slechte beheer van zijn voorgangers. 
Zelfs de pauselijke juwelen waren voordien 

al verkocht en uit de nog aanwezige tiara 's 
waren de stenen gehaald. Buitendien waren 
'de Hollanders' zoals zij werden genoemd, 
niet geliefd bij de aanwezige Italiaanse 
kliek. 
De plotselinge ziekte van Adrianus VI en 
zijn dood deden dan ook het gerucht ont
staan dat deze paus was vergiftigd. 

Willem van Enckenvoirt richtte voor zijn 
vriend Adrianus VI een grafmonument op 
te Rome in de S. Maria dell' Anima. Het is 
een kerk van Nederlands-Duitse oorsprong, 
die nu nog te bezichtigen is. Ook Willem 
van Enckenvoirt is er begraven. 
Via zijn zuster Elisabeth Goert van Encken
voirt en haar kinderen Michel die tevens 
deken was van de st. Jan te 's-Hertogen
bosch en haar dochter Agnes Gerard Mi-
chels dochter, zouden een grote reeks van 
afstammende drossaards, rentmeesters, ma
gisters, satraaps en secretarissen van heer
lijkheden volgen10,11 

Willem van Enckenvoirt (1464-1534) 
stamde rechtstreeks af van : 

Arnold d'Enckenvoirt (1190 - ?), ridder 
onder Hendrik I, hertog van Brabandt. 

Arnold d'Enckenvoirt maakte de inval in 
Luik mee in 1213. 
Ook maakte hij de slag mee in 1214 bij 
Bouvines11,12. 

Als je als jongen droomt van dit soort ver
halen, dan sta je toch te kijken, als zo'n 
droom uitkomt. En dat je afstammeling 
bent van ridders. Ook de zoon van Arnold, 
Gerhard was ridder evenals de kleinzoon 
Hendrik van Enckenvoirt '2 13. 
De intuïtieve verbondenheid met het voor
geslacht liet zich hier gelden. 
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Toen ik rond de periode van het achterhalen 
van deze gegevens, een vriend van mij 
sprak met Indiaanse voorouders, zei deze 
dat de lucht hier resoneerde, als een spiegel 
van dit verleden der voorouders. De prille 
jeugd van een kind zou dit verleden voelen. 
Hoe dan ook, het is bijzonder dit gevoel la
ter zo bevestigd te zien. 

Het door mij ingestelde onderzoek, leverde 
ook een portret op van kardinaal Willem 
van Enckenvoirt (1464-1534). 
Direct viel mij de grote gelijkenis op met 
Johan Hendriks de Pagaan en zijn neef 
Abram, hoewel de overbrugging hier zo'n 
twintig generaties betreft. 
Ook viel mij de vooruitstekende kin van de 
kardinaal op. 
Het was mij bekend, dat skeletafwijkingen 
generaties lang konden worden doorgege
ven. Maar als je er dan zelf onverwacht op 

Willem van Enckenvoirt (geboren 22 januari 
1464 te Mierlo-Hout. Overleden te Rome 19 
juli 1534. Let op de onderbeet. 
Portret toegeschreven aan Michael Coxcie. 

stuit, dan is zo'n overbrugging met twintig 
generaties in de praktijk best wel groot, im
mers Johan Hendriks de Pagaan en zijn 
neef leden, zoals wij dat nu noemen, aan 
een zogenaamde "onderbeet". Een term die 
de tandarts ook gebruikt. De onderkaak 
steekt vooruit en de tanden van de onder
kaak schuiven bij het bijten voor de tanden 
van de bovenkaak. Op het portret van de 
kardinaal is goed te zien, dat hij ook dezelf
de afwijking had, zijn kin komt flink naar 
voren. Hij was geboren in 1464 en Abram 
in 1900. Schrijver dezes, had deze aanleg 
ook, doch een wakkere tandarts zag dit in 
mijn vroege jeugd ontstaan en greep vak
kundig in, zodat dit is bijgestuurd en ik was 
dus met mijn geboortejaar 1944 het volgen
de exemplaar met dit stempel als echte af
stammeling uit die familie met die aanleg14. 

Het behoeft geen betoog, dat inmiddels, bij
na alle gevonden papieren en stukken zijn 
uitgezocht en ingepast, hoewel er altijd nog 
vragen zijn. Vooral het bijzondere huwelijk 
van Joannes Pagano en Maria Clercx in 
1794 verwondert, gezien de bijzondere af
stamming, waar elk van hen op kan bogen. 
De akte op perkament met het loden zegel, 
betreft een pauselijke bul en geeft zodoende 
nu de herkomst weer. Hoewel, er blijven 
toch een aantal stukken die nog vragen op
roepen. Dit geldt ook voor een aantal af
beeldingen als prent en portret. 

Toch was deze oogst nooit verkregen, als 
het hardnekkige geloof in de overgeleverde 
verhalen niet gevolgd was door onderzoek. 
Men moet zichzelf in zo'n geval aansporen 
om tot handelen over te gaan en ik weet dat 
dit soms moeilijk kan zijn. Er zijn genoeg 
onbelangrijke zaken, die je van dit tijdro
vende maar interessante werk kunnen af
houden. Maar als ik op het onderzoek terug 
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kijk, ben ik alleen maar blij en voldaan, 
waarbij deze toch aardige oogst ontstaan 
is door het kompas van het doorzetten, dat 
ik steeds heb gevolgd, juist ook op die mo
menten, dat anderen zeiden dat het toch 
geen zin zou hebben! 

Noten: 
1. Koch-Hartmann Stichting Den Haag. 
2. Kon. Bibliotheek Den Haag 
3. Streekarchief Tiel Buren Culemborg 
4. Rijksarchief Gelderland 
5. Archief R.K. kerk Buren 
6. Rijksarchief Brabant 
7. Kath. Universiteit Nijmegen 
8. Prov. Genootschap, 's-Hertogenbosch 
9. Kon. Ned. Gen. V. Geslacht- en Wapenkunde 
Den Haag 
10. Familieuitgave Enckenvoirt 
11. Kath. Universiteit Leuven 
12. Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag 
13. Rijksarchief Limburg 
14. Tandarts Genootschap Utrecht (verzameling 
de Maar) 

Naschrift van de redactie 
Hoewel dit artikel niet is voorzien van een 
weergave van de bronnen, die deels in het bezit 
van de auteur zijn, hebben we het toch op willen 
nemen nu dit jaar herdacht wordt dat de enige 
Nederlandse paus, Adrianus VI, 550 jaar gele
den is geboren. Willem van Enkenvoirt, was 
evenals Theodoricus Hezius vertrouweling van 
Adrianus. Hij is tevens de enige kardinaal die 
door hem is benoemd, kort voor de dood van 
Adrianus. 

Tevens is dit artikel interessant als inspiratie om 
bij vastgelopen onderzoek toch verder te ko
men. Overlevering, gegevens van en bij ver
wante families en mogelijk ook overgeërfde 
herinneringen kunnen het onderzoek misschien 
toch weer verder brengen. 

Een kwartierstaat van de auteur is opgenomen 
in een vroeger jubileumboek van de NGV afde
ling Delft en omstreken. 
(HML) 

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, 5653 CD Eindhoven. 
De abonnementsprijs bedraagt 

voor Nederland 6 29, buitenland € 45, te betalen door storting of overschrijving op 
gironr 26.48.520 tn.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTMWB en/of Ons genealogisch Erfgoed € 30. Te bestellen via 

www.onserfgoed.com 
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Adressen - Omgaan met veranderingen (2) 
Wouter Smeulers 

Adres - Ontwikkelingen/systemen 
Bij het speuren naar adresveranderingen - t.w. het omnummeren van al bestaande adres
sen in Rijswijk ZH - kwam ik tal van onduidelijkheden en vreemdsoortigheden tegen. 
Duidelijk werd wel dat adressen aan tijdvakken gebonden zijn. Bij de veranderingen naar 
een nieuw tijdvak merkte ik dat er verschillen zijn 
- tussen of je dit bovenaf beziet of van onderen 
- tussen het tijdstip waarop het ene en soms het andere pand blijkt in een nieuw tijdvak te 
zitten 
- tussen ordening op papier en die "op straat", de zichtbare samenhang van de panden 

Nu allereerst de samenhang op papier. Hoe ik zelf van onderaf begon en tot een nog on
voltooid systeem kwam vanuit wijkboekjes, adresboeken enz. komt in een later hoofdstuk 
aan de orde. Letten we eerst op wat "van bovenaf', vanwege de overheid, is gedaan. Is 
dat een systeem te noemen? 

Veranderingen in adressen van panden lijken ogenschijnlijk enkel het gevolg van inciden
tele handelingen van de plaatselijke overheid. Maar deze sluit aan bij allerlei ontwikkelin
gen waar zij op in moet schieten. Zoals bevolkingsgroei, omvorming agrarische sector, 
industrieontwikkeling, versterking van het dienstenaanbod, enz. Daardoor nam in Neder
land in de negentiende eeuw de trek naar de grote stad en haar naaste omgeving sterk toe. 
Dat ondervond ook Rijswijk. Het was een dorp nabij, later een voorstad van, nu bijna in 
het grote Den Haag, het wordt er namelijk steeds meer door omsloten. 

Met de groei van het aantal woningen en bedrijven groeide ook het aantal adressen. Je 
merkt het niet alleen aan hogere nummers, die er aan het einde van bestaande straten bij
kwamen. Ook midden in de straten verschenen gaandeweg nogal wat toevoegingen achter 
al bekende nummers. Zo waren er kort na 1870 in de Kerklaan de nummers A 91a t/m A 
91e. In 1873 zorgde omnummering wel weer voor eenvoudige adressen daarvan: het werd 
A 113 t/m A 116. Totdat weer een volgende verandering nodig werd gevonden. Binnen 
twee decennia zie je binnen genoemde reeks toch al weer een nummer met toevoeging 
opduiken: A 113a. Het roept de gedachte op aan bouw die tussen bestaande panden plaats 
vond. Je proeft het als je door die straat gaat en let op de architectuur. Als ik het wel heb 
is genoemde reeks sindsdien geworden en gebleven: Kerklaan 82 tot Kerklaan 90. 

Natuurlijk kan men zich enkel lokale motieven voorstellen om tot vernummeren over te 
gaan. Bijvoorbeeld in de Herenstraat. In de jaren twintig van de vorige eeuw werden de 
huisnummers 2 t/m 64 vervangen door 46 t/m 106, de oneven nummers navenant. Oor
zaak is de samenvoeging van twee straatnamen tot één naam: de brede Heerenweg en de 
smalle Heerenstraat - die in eikaars verlengde liggen - werden onder één naam verenigd. 
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Alles aldaar werd Herenstraat (huidige spelling). 
Eerdergenoemde kleine tussenbouw kan nog geduid worden als een deel van de instroom 
van werknemers samenhangend met de groei van het overheidsapparaat in naastliggend 
Den Haag. Maar in dit geval lijkt het eerder te gaan om verwarring van verwante namen 
tegen te gaan. 

Ook in deze straat zijn in 1907 adressen met toevoegingen veranderd, t.w. die vanaf A 
1 la t/m A 1 lm. In die tijd was A 1 la een burgemeesterswoning. Zou dat een extra prik
kel geweest kunnen zijn om al tot omzetting van wijknummering tot straatnummering 
over te gaan? Heerenweg 20 toont beter dan A 1 la. Iets constateren roept al weer vragen 
op, de verleiding om wat je vindt te gebruiken voor wat "in je straatje past" is ook bij 
mij - van "onderaf bezien" - groot. 

Het bevoegde gezag, noem het de staat, of de overheid, is belangrijk bij de adresgeving. 
Een kerntaak van de overheid is het bijhouden van de burgerlijke stand. Op internet trof 
ik een voorbeeld toen ik bij zoekmachine Google "adresbesluit" intikte: 

"Vastgesteld: 12 juni 2007. Inwerkingtreding: 5 juli 207. 
VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING HARDENBERG 2007 

De raad van de gemeente Hardenberg gelezen het voorstel van burgemeester en wethou
ders d.d. 15 mei 2007; gelet op artikel 148 van de Gemeentewet; 
Besluit onder intrekking van de 'Verordening straatnaamgeving en huisnummering Har
denberg', vastgesteld op 31 mei 2001, vast te stellen de volgende: 
"Verordening op de naamgeving en nummering Hardenberg 2007" 

Adressen vaststellen past in langdurige ontwikkelingen, is onderdeel van maatschappelij
ke processen: 
We weten allemaal dat de staat op de een of andere manier eigendom of mensen moet re
gistreren om belasting te kunnen heffen of dienstplichtigen te kunnen oproepen. 
Het is dus volstrekt logisch dat staten, zelfs de heel vroege staten, plattegronden maken 
en volkstellingen houden. Daaraan voeg ik het idee toe dat het overgrote deel van hun 
omgeving ongrijpbaar en onclassificeerbaar (...) is, en om haar meer begrijpelijk en han
teerbaar te maken, beginnen staten orde en ordening aan te brengen: in de natuur, in de 
gebouwde omgeving, in architectuur. 

Aldus James C. Scott en hij verduidelijkt: 
Stap 1: de staat observeert mensen, hun rijkdom en land. 
Stap 2: het verandert de natuurlijke en gebouwde omgeving. 
Stap 3: tracht het eenvoudiger te maken om dit te controleren, te besturen, te organiseren 
en te veranderen24. 

Dit proces gaat door, gelet op wat in 2009 zou moeten gaan functioneren: Basisregistra-
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ties Adressen en Gebouwen waar VROM, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij
ke Ordening en Milieubeheer volop mee bezig is25. Interessant is o.a. dat Scott ook het 
ongrijpbare noemt, dat wat, onclassificeerbaar is. Of kan ik zeggen: nog onclassificeer
baar? Later komen de rand en de mazen van een systeem nog ter sprake. 

VROM, de staat, het gemeentebestuur. Voor R. Pans is de staat of de overheid niet meer, 
ook niet minder dan een samenvattende aanduiding van een aantal mensen en organen 
met bepaalde bevoegdheden.26 Men kan het een sociaal systeem noemen, maar sluitend is 
het niet. 
Het toekennen van adressen - maar vooral de veranderingen daarvan - tot gemeengoed 
maken, dat gaat niet vanzelf. Daarbij is de overheid vaak afhankelijk van andere organisa
ties met hun systemen. Ook bewoners, mensen met een adres, merken dat ze niet alleen 
met "het bevoegd gezag" te maken hebben. 

Een recent voorbeeld daarvan: in de filosofenbuurt in Amsterdam-West wordt de Scho-
penhauerhof verlengd. Niet aan het eind maar aan het begin daarvan komen er nieuwe 
nummers bij. Dit omdat een pand aan de Descartesstraat is gesloopt en het nieuwe pand 
de ingang krijgt aan genoemde hof en dus het nieuwe adres daaraan gekoppeld wordt. Het 
adressensysteem is de laatste decennia verfijnd door invoering van de postcode. Die moet 
dus nu ook aangepast worden, maar dat kan niet tegelijkertijd, de "sociale systemen" slui
ten niet vanzelf aan. Een dubbel probleem dus. Een bewoner vertelde aan journalist Hoes 
dat ze nu tal van personen moet informeren en ook instellingen als opstalverzekerig, 
thuiszorg, enz. enz."7 

Adresgeving is een gevolg van ontwikkeling, die in ons land begin negentiende eeuw in
zette na de komst van Franse machthebbers eind achttiende eeuw. De Franse staat heeft 
zich vanaf de middeleeuwen ontwikkeld tot een centralistisch bestel. Dat houdt in zoveel 
mogelijk willen regelen vanuit één kern. Elias heeft boeiend beschreven, hoe er zo'n 
(onbedoelde) samenhang kon ontstaan. Te merken tot in ogenschijnlijk kleine dagelijkse 
zaken28. Daar kan men adresvaststelling ook toe rekenen. 
Het betekende voor Nederland dat er begin negentiende eeuw Frans georiënteerde veror
deningen kwamen over o.a. opzet en invoering van een burgerlijke stand. Voortaan waren 
akten van geboorten, huwelijken en overlijden, alsook registreren van adressen, een zaak 
van de burgerlijke overheid. Zo lezen we in een geboorteakte van 1812: 

"In het jaar Een Duizend agt Honderd en Twaalfden Zes en Twintigsten der Maand var. 
Januari (....) is voor ons adjoint Maire, officier van den Burgelijke Staat der Gemeente 
van Rijswijk canton Voorburg, Departement van de Monde van de Maas gecompareerd 
(...)" 

Is het een vergissing dat er in dit citaat staat "Burgerlijke Staat" i.p.v. "Burgerlijke 
Stand"? Duidt het wellicht op een verwijzen naar: het is ons van bovenaf opgelegd? Of 
dacht de ambtenaar nog aan de Patriotten, de burgers versus de vorst uit de eeuw er voor? 
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Vanuit Zuid-Nederland werd adressering via nummering ingevoerd. De nieuwe adresge-
ving hield ook in dat op alle panden het adres geschilderd moest worden. Eerdergenoem
de Teeling vermeldt dat in 1808 "in het hele land de schilders hun werk op de honderd
duizenden deurposten hadden afgemaakt"29. 
Zo kreeg ook Rijswijk wijknummering. De wijken werden onderscheiden door letters in 
alfabetische volgorde. Per letter vervolgens cijfers van 1 tot in principe oneindig. Maar in 
1825 eindigde dat in A 150, B 68 en C 81, als ik volledig ben. Rond 1900 waren deze cij
fers in wijk A en C meer dan verdubbeld, waarbij nog niet meegerekend de inmiddels 
tientallen panden die een cijfer met toevoeging hadden. 

In de loop van de tijd is die druk van bovenaf tot adresseren behoorlijk verwerkt, zijn we 
er "onderaf' vertrouwd mee geraakt. Dat het een gevoel van vooruitgang, ontwikkeling 
naar een hoger niveau betekent, dat zou je kunnen proeven uit een plaatselijk besluit over 
straatnaamveranderingen van bijna een eeuw later. 

N° 108. De Raad der Gemeente Rijswijk. Gezien het voorstel van Burgemeester 
en Wethouders: Besluit: 
Aan de vroeger straten in deze Gemeente namen te geven en hen te machtigen 
daarvoor de nodige naambordjes te doen aanbrengen. De te geven namen zijn de 
volgende: 

1 ° De weg van den Rijksweg naar de Geestbrug: "Geestbrugweg". 
2° De weg van de Hoornbrug naar de grens van 's-Gravenhage: "Haagweg". (...) 
3° De straat van de Heerenstraat tot aan de Schoolstraat beoosten de Ned. Herv. 
Kerk, thans in de wandeling genaamd "het Krochtje": ?(...) 
De overige wegen, straten en lanen behouden voorlopig hunne primitieve namen. 
Gedaan te Rijswijk, ter Openbare Raadsvergadering van den 13 Augustus 1897". 

Het primitieve te boven komen. Er is sprake van adresontwikkeling. Straatnaambordjes 
aanbrengen, het is nu gewoon, het was het niet. 

Genealoog Rollema, reagerend op een eerdere versie van dit artikel, schreef mij daarover 
"In de transportakten van vele steden en dorpen van voor 1811 werd gesproken 
over naasteleggers om aan te duiden waar een onroerend goed zich bevond. De 
opbouw van de nummering vond veelal plaats vanuit de kern van een stad of 
dorp." 

Dit werd voor mij een ogenopener. Wat de kern van Rijswijk is, was geen probleem. Daar 
stond ik nauwelijks bij stil: het kerkplein met de Oude Kerk, waar aan de overkant vroe
ger ook het raadhuisje met politiepost stond en de brandweer om de hoek. Je kwam aldaar 
van buitenaf komend meestal via hoofdverkeersader Haagweg en het brede gedeelte van 
de Herenstraat vanzelf. Dat zat in mijn hoofd al vanaf december 1945 toen ik van Dor
drecht naar Rijswijk verhuisde. 
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In een rond 1835 opgesteld overzicht door assessor Hermanus Schuurman - een naam die 
je jarenlang tegenkomt in oude akten - zit een kaart met de wijkgrenzen, al zijn die zeer 
waarschijnlijk in de twintigste eeuw ingetekend30. Lettend op de bebouwing was begin 
19e eeuw Wijk A de oude kern, dat is het al genoemde kerkplein, met links en rechts de 
Heerenstraat. Recht daarop de Kerklaan, een aloude toegangsweg vanuit het platteland. 
Verder aan de andere zijde enkele straatjes. 
Wijk B bestond uit twee toegangswegen vanuit het Westland, beginnend met de Zandweg 
(thans Van Vredenburchweg) en daarna de Kleiweg (thans Sir Winston Churchilllaan). 
De andere nabij het centrum gelegen toegangswegen Geestbrugweg (vanuit Voorburg) en 
Haagweg vielen onder wijk C. Daarin vooral verspreide bebouwing. O.a. molens, agrari
sche bouw, enkele buitenplaatsen en toenemende industriële bouw langs de Vliet (Rijn-
Schiekanaal) en de Trekvliet. Bij de Trekvliet hoorde nog een smal gedeelte tot Voor
burg - als ik het wel heb wijk D - dat later opgenomen is in wijk C. 

Dat de Haagweg eind 19e eeuw nog tot de verspreide bebouwing behoorde verraste mij. 
Halverwege de twintigste eeuw was dat nog de op één na drukste weg van Nederland. 
Toen ging men vanuit het zuiden vooral daarover Rijswijk en Den Haag in en uit. In his
torische literatuur kwam het belang daarvan naar voren, met steeds de vermelding van de 
erbij behorende Hoornbrug30. 
Ongeveer een eeuw lang heeft de wijknummering gefunctioneerd. Er heeft twee maal een 
algehele omnummering plaatsgevonden. Daarbij begon men steeds te nummeren vanuit 
de Herenstraat. Het adres Al werd altijd gegeven aan het eerste huis aan de rechterkant, 
komend vanaf de Haagweg. Daarom vond ik het wel logisch dat adresnummeringen altijd 
daar begonnen waren. Maar ik kwam er als buitenstaander in. Zowel in Rijswijk als in dit 
onderzoek. 

Rollema's opmerking deed mij pas beseffen dat het logischer was geweest als men vanaf 
het kerkplein (geen hoofdletter), want het lijkt niet officieel zo te heten, was gaan num
meren. Tot ik er niet lang geleden achter was gekomen hoe het als Bevolkingsregister 
1825 gecatalogiseerde overzicht - het bleek onlangs een verpondingstaat te zijn - gelezen 
moest worden. Inmiddels via geboorte- en overlijdensregisters verkregen adressen kop
pelde ik aan daarin voorkomende. Ik merkte verrast op: men had ook van de andere kant 
van de Herenstraat met nummeren kunnen beginnen. 

Op de volgende pagina, in huidige bewerking, dit oude alternatieve begin: 
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Blz. 

1 
1 

2 
3 

wijknr 

A30 
A30 

431 
A31 

Hoofdbewoner geb.jaar beroep 
Voorstraat (later Herenstraat) vanaf Zandweg (later Van Vredenburchweg) 

Roskam Bartholomeus P. 1778- koornkoper 
Lubbers Dirk 1782- schaapherder 

Smidsslob (later Smidsstraat t/m ca. 1922) 
Korthals Wilmina; wed. A. Rentink 1762-
Six Philip 1768- -

Het adres A 1 staat niet vooraan! De lijst begint met wat toen officieel A 30 was. De 
naam 'Voorstraat' kreeg voor mij nu ineens een aparte lading: een belangrijke straat32. 
Was men in het dorp traditioneel gewend dat dit de belangrijkste toegang tot de kern was? 
Via de Rijswijkse vaart die daar toen nog (door)liep kwamen producten vanuit het West
land binnen. Was Rijksweg/Haagweg meer van belang voor interlokale, nationale of zelfs 
internationale zaken? Was het toch vooral een doorgangsweg? Proef ik in de verpon
dingsreeks (term van mij, W.S.) iets van "oud zeer"? Rijswijk dat eerder bestond dan Den 
Haag en Delft, maar er door overvleugeld was? Het lag toch iets terzijde van de verbin
ding tussen deze plaatsen. 
Dat de nummering begon vanaf de Haagweg was dat door de invloed "van bovenaf'? De 
naam Voorstraat is (wanneer?) verdwenen en schijnt veel later nog even teruggekomen te 
zijn als voorloper van de Abeelstraat, een zijstraat van de Kleiweg, die andere toegangs
weg vanuit het Westland. 
Was dat oudste bevolkingsregister van Rijswijk mogelijk een blijk van zich moeilijk aan 
kunnen passen aan die nieuwerwetse verplichting tot wijknummering? Weerstand "van 
onderaf' tegen verandering? 

Op een oude tekening van La Farque uit circa 1760 is sprake van 't Dorp Ryswyk van 
Vooren, d.i. gezien vanaf de Haagweg. De prent 't Dorp Ryswyk van agteren te zien is 
vanaf de Zandweg33. 
Maar hij keek er mogelijk als Hagenaar naar. 

Oud landmeter Teeling vermeldde dat de verplichte nummering rond 1811 meestal begon 
vanuit raadhuizen. Dat is in Rijswijk niet gebeurd. Waarom niet?. 

Dat adresontwikkeling niet steeds in één richtig gaat zou men kunnen concluderen uit een 
lokaal krantenbericht van een halve eeuw geleden. Een halve eeuw daar weer voor zette 
het gemeentebestuur zich af tegen oude, primitieve namen. Nu wilde B en W dat oude 
namen in buurtschap Haantje behouden zouden blijven. Dit als reactie op een verzoek van 
bewoners om straatnummering te krijgen, die er aldaar bij 40 van de 90 percelen nog niet 
was. B en W echter stelde opdeling in twee wijken voor. De wijk Haantje zou dan verwij
zen naar een in de 17e eeuw aldaar gebouwde herberg, de wijk Sion naar een millennium 
eerder gesticht en later verwoest klooster. 
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Argument tegen straatnummering: dit komt bij verspreide bebouwing niet tot haar recht. 
In de tegenstelling tussen "van onderaf'en "van bovenaf' proef ik nu iets van spanning 
tussen openstaan voor oprukkende stedelijkheid bij bewoners en poging tot behoud van 
landelijkheid bij de overheid34. 
Ik gebruikte de term systeem voor wat er gebeurde en gebeurt bij adresnummering en -
handhaving. Het zal blijken geen gesloten systeem te zijn in de hoofdstukken die hierna 
aan de orde komen. Volgens De Leeuw mag je zelfs alleen een systeem noemen als er 
geen deel aanwijsbaar los staat van de rest35. Maar 'systeem' is nogal eens een verzamel-
woord. Bijvoorbeeld in de jaren zestig/zeventig van de twintigste eeuw. Toen was er vaak 
verzet tegen het "systeem", leidend tot burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Nu na twee eeuwen durende opgelegde adresverplichting is er eigenlijk alleen sprake van 
burgerlijke onaangepastheid. Daarbij kan 'burgerlijk' zeer ruim worden opgevat. Wellicht 
is het beter te spreken van structurele onaangepastheid. Kunnen wij - overheid, organisa
ties, bewoners - wel steeds goed de veranderingen tijdig bijhouden en verwerken? Welk 
systeem dekt de werkelijkheid? 

Adres - Tijd 
Even teruggaand naar het recente probleem in de filosofenbuurt te Amsterdam. Het raads
besluit over het omnummeren werd in december genomen. De toevoeging van nieuwe 
postcodenummers duurde een halve maand. Stuit men later bij één van de betrokken in
stanties op het adres van de geïnterviewde bewoonster dan zal het niet verwonderlijk zijn 
dat zij dan op verschillende adressen stuiten. Want staat er (dan nog) bij die adressen 
wanneer en hoe ze zijn veranderd? 

Adres en tijd hebben een ingewikkelder band dan we ons doorgaans realiseren. Bij vluch
tig inzien van eerder genoemde adresbesluit van Hardenberg valt al op dat er verschillen
de data worden genoemd, dat er aparte stappen zijn. Vaak kreeg en krijg ik te maken met 
de vraag: wat is nou de datum van de adres-omnummering? Mijn antwoord van nu sluit 
aan op andere levenservaringen. Eerdere korte zekerheden werden gaandeweg nogal eens 
vervangen door omzichtiger antwoorden. Bij adresverandering gaat het bij mij nu in de 
trant van: 

- over welk tijdstip gaat het? 
- dan hoort het waarschijnlijk tot dat tijdvak 
- maar als het tijdstip nabij een m.i. officiële omnummering valt, kan je op een latere da
tum toch nog wel het oude adres tegenkomen... 
- zoek het nog "even" na in het (voorlopige) op personen opgebouwde basisbestand van 
mijn onderzoek, dat nog lang niet af is. 

Een voorbeeld: op grond van mijn later toe te lichten werkwijze had ik gemerkt dat er na 
1 juli 1873 nieuwe nummers in plaats van de oude adressen waren gekomen. Zo koppelde 
ik het oude A 26 aan het nieuwe A 33. Die nummercombinatie is te vinden bij Johan Da
niël Witte. Zij het dat zelfs nog in 1877 het oude nummer was opgegeven een pas daarna 
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het nieuwe. Koppelingen van naastliggende adressen vermeldden eerdere data . 

Tijd is filosofisch gezien een moeilijk begrip. Hoe moeilijk ook, het heeft in ieder geval te 
maken met het na elkaar komen van gebeurtenissen. Waarbij mensen/organisaties in al
lerlei verbanden op elkaar betrokken iets moeten regelen. Geïnspireerd door Goudsblom -
die Elias' gedachtegang helder samenvat - zie ik tijd als hulpmiddel waarmee mensen 
proberen zich te oriënteren en hun handelingen op elkaar af te stemmen. Het levert ze wel 
een voortdurend veranderende omgeving op, terwijl zij zelf daarmee ook veranderen37. 

Het woord 'mensen' staat hier ook voor verschillende instanties met hun eigen ritmen en 
snelheden van uitvoeringen en aanpassingen. In het woord 'oriënteren' zit al een verwij
zing dat tijd niet los staat van plaats. Zo ook bij adresgeving. Dat afstemmen op elkaar 
hiervan wordt moeilijker naarmate er steeds meer betrokkenen zijn, zoals adresgever 
(gemeenteraad), adresregistrator (gemeentedienst), adresuitvoerder (bewoner? huiseige
naar?), adresverwerkers (instellingen, bedrijven), adresvermelders (registrators, media). 
Dat kan niet op één tijdstip tegelijk gebeuren. In bovenvermeld besluit van Hardenberg, 
komen alleen al drie verschillende data voor, laat staan het noodzakelijke vervolg. Op de 
dag van de officiële ingang zullen dan al alle nieuwe huisnummers zijn aangebracht en 
heeft iedereen zich eigen gemaakt? Het vereist communicatie en informatie. Daar komt 
nogal eens ruis bij voor. 
Even een strikvraag of puzzeltje: zou adresomnummering in totalitaire staten langer of 
korter duren, ook meer of minder variatie in de tijd opleveren? 

Noten: 
24. James C. Scott in gesprek met Talja Blokland, verslag: "Gedoemd tot mislukking, tenzij ...", 
in Facta 8 (2000)4, p. 6-0, met name p. 6-7. 
25. Aangetroffen op internet als je bij Google aantikt: adresbesluit VROM. 
26. R. Pans, "Staat en burger, een probleemverkenning", in: Socialisme en Democratie 35(1978)3, 
p. 134-151, met name p. 140. 
27. Hugo Hoes, "Rumoer onder filosofen", in NCR Handelsblad 26-2-2008, p. 18. 
28. Norbert Elias, Het civilisatieproces, Basel 1939, vertaling Boom, Amsterdam 2001. 
29. Zie noot 13. 
30. Op de eerste bladzijde getiteld als: Woonhuizen in de Gemeente Rijswijk, hun Wijk en Verpon
ding Nummer en het gedrag der Oude Verponding, de eigenaar met Roden Inkt. 
31. Recent o.a.: Lizette de Koning, Verhalen van Rijswijk. De canon, Stichting Rijswijkse Histori
sche Projecten, Rijswijk ZH 2007, p. 27; 
M. Gout en M.A. Verschuyl, Ontmoeting bij de Hoombrug, Quqntes, Rijswijk ZH 2002. 
32. "Voorstraat en Hoogstraat waren beide gewone namen voor de voornaamste straten in een 
stad", in: Mieke van Baarsel, Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechtse Veerhoofd, Verloren, Hilver
sum 1992, p. 122. 
33. Afbeeldingen in: A. Rodenburg, Oud Rijswijk, De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukke
rij, Den Haag 1962, p. 98 en 99. 
34. De Rijswijke Courant, 31-3-1950, p. 2. 
35. A.C.J. de Leeuw, "Systeemleer en organisatiekunde", in Intermediair sept. 1975; aldus aange
troffen in Willem Salet, Planningtheorie in perspectief, Rijks Planologische Dienst, Den Haag 
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1980, p. 11. 
36. Resp. voor A26/A33: geboorteregister 1877 (69) 214 en sterfteregister 1879 (67) 190; terwijl 
het o.a. bij A28/A35 was: geb.reg. 1869 (22) 183 en sterftereg. 1875 (32) 213. 
37. J. Goudsblom, "De worm en de klok", in: Mondialisering, Amsterdams Sociologisch Tijd
schrift 22 (1995)1, p. 142-161, met name p. 143. 

CBG digitaliseert unieke wapenboeken 
Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft een subsidietoezegging ontvangen van de 
Stichting Nederland's Patriciaat voor de digitalisering van een aantal zeer waardevolle 
eeuwenoude wapenboeken. 
Het gaat in alle gevallen om unieke handschriften die een grote heraldische en genealogi
sche waarde vertegenwoordigen. De subsidie zal worden aangewend om de volgende wa
penboeken te digitaliseren: 
Wapenboek D'Yvoy. Zeventiende-eeuws handschrift met kleurtekeningen naar heraldi
sche afbeeldingen in kerken en openbare gebouwen door heel Nederland. 
Wapenboeken De Lange. Zeventiende-eeuwse handschriften met kleurtekeningen naar 
wapenborden uit kerken door heel Nederlan'd. 
Wapenboek Van der Schelling. Achttiende-eeuws handschrift met wapenkwartierstaten 
in kleur van aanzienlijke families. 
Wapenboek Van Haeften. Zestiende-eeuws handschrift met adellijke wapenkwartiersta
ten in kleur. 
Wapenboek Van Clootwijk. Laatmiddeleeuws / zestiende-eeuws wapenboek in kleur. 
Omdat de wapenboeken erg zeldzaam en zéér waardevol zijn kan het grote publiek de 
boeken tot op heden niet inzien. Met de digitalisering zal nog deze lente worden begon
nen, waarna met medewerking van enkele vrijwilligers de afbeeldingen zullen worden 
geïndexeerd. 

De digitale afbeeldingen zullen vervolgens worden opgenomen in de Heraldische data
bank van het CBG en zo medio 2010 beschikbaar worden gesteld aan het publiek. 
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Familienamen 
H.M. Morien 

In het januari/februari nummer van Ons genealogisch Erfgoed staat een artikel over 
naamkunde met daarin ook een stukje over het ontstaan van achternamen. Voorbeelden 
zijn plaats- of herkomstnamen, verstening van patroniem, beroepsnamen, boerderijnamen 
enz. Hieronder een tweetal voorbeelden van boerderij namen en een algemeen voorbeeld 
van patroniem tot toevoeging van een uitdrukking die tot familienaam leidde. 

Een voorbeeld van boerderijnamen. Weergegeven zijn de eerste drie generaties van een 
stamreeks Oude Avenhuis, generatie IV en verder blijven zich Oude Avenhuis noemen. 
Er zijn bij generatie I acht kinderen gedoopt te Tubbergen, steeds met de vermelding te 
Albergen. Albergen is een kleine buurtschap vlak bij Tubbergen. De combinatie van Hen
drik als vader en de naam van Susanna die steeds, zei het met wat verschillende schrijf
wijzen, als Loijncks wordt vermeld, geeft zekerheid dat het hier om het zelfde gezin gaat. 
De namen van de vader zijn vermeld bij de dopen. 

I. HENRICI (HENRICUS) van 'T HOVENHUIJS, HOTTENHUIJS, NIJEHUIJS, 
LEUINCK, TEN HAEFE, HAEFE IAM VAN LEUNINCK, VAN LEUINCK, HAE-
FERHUES, geboren ca. 1670 (schatting), wonend Albergen. Huwde Tubbergen (R.K.) 
22 augustus 1698 met Susanna Escks v(el) Loijncks (Leuinck, Leuninck, Oude Her-
melink). 
1 Huwelijk (R.K.) Tubbergen 22 augustus 1698. Henrici van 't Hovenhuijs et Susan

na Loijncks, getuigen Christina ten Winkel en Euphemia Hinrickzen. 
Kinderen (R.K. gedoopt): 
1. MECHTILDIS, geboren Albergen 6 februari, gedoopt Tubbergen 7 februari 1697. 

Ouders Henrici Hottenhuijs en Susanna Escks v(el) Loijncks, doopgetuigen Elisa-
betha Frerikzen. 

2. EGBERTUS, geboren Albergen 16 augustus, gedoopt Tubbergen 16 augustus 1698. 
Ouders Henrici van 't Hottenhuijs en Susanna Loijncks, doopgetuigen Joannes Hot
ten en Joanna Loijncks. 

3. MECHTILDIS, geboren Albergen 16 mei, gedoopt Tubbergen 17 mei 1701. Ouders 
Henrici Nijehuijs en Susanna Loijncks, doopgetuigen Georgius Loijncks en Gesina 
Loijncks. 

4. ERASMUS, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 1 juni 1704. Ouders Henrici 
Nijehuijs en Susanna Loijncks, doopgetuigen Rudolphus Haverkot en Euphemia 
Loijncks. Volgt II. 

5. GEORGIUS, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 2 december 1709. Ouders Hen
ricus Leuinck en Susanna Leuinck, doopgetuigen Joes Leuinck en Susanna Leuinck. 

6. EUPHEMIA, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 18 juni 1713. Ouders Henricus 
Haefe ian Leuinck en Susanna Leuinck, doopgetuigen Susanna Haefenhues. 

7. HENRICUS, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 22 januari 1716. Ouders Henri-

Ons geneologisch Erfgoed, 17e jrg. nr. 2, maart - april 2009, blz. 70 



cus Ten Haefe iam van Leuinck en Susanna Leuinck, doopgetuigen Henricus ten 
Haefe. 

8. HENRICUS, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 7 maart 1717. Ouders Henricus 
Haeferhues iam Leuinck en Susanna Leuninck, doopgetuigen Joannes Camphues en 
Joanna Snijers. 

II. ERASMUS (ELZARIUS, ELZERIUS, ELZEARIUS, ELZEARH, ELZERH, ES-
SE) HENRICIGEERDINK, GOORKOTTE, INT OLDE HERMELING, (gedoopt 
Tubbergen 1 juni 1704, doopgetuige in 1763 en 1768 bij kleinkinderen. Huwde met Ga-
bina (Gisberta, Gebbe, Gebba) Gerritsen Meyers (Oude Hermenlinck, Hermelink), 
gedoopt Tubbergen 14 april 1709, doopgetuige bij een kleinkind in 1766 en 1771, dochter 
van Gerardus Meyer(s) en Genofeva (Gesina) Luijncks Vel Rickmanspoel. 

In de volkstelling van 1748 word hij vermeld als "Esse int olde Hermeling". Dat zou 
kunnen betekenen dat hij toch die naam heeft gevoerd ofwel in een huis of boerderij 
met die naam woonde. Zijn zoon voert deze naam ook. 

Kinderen (R.K. gedoopt): 
1. HENRICUS ex veteri GEERDINK, gedoopt Tubbergen 18 december 1733. Ouders 

Elzearius Henricus en Gabiria Meijers, doopgetuigen Joannes Assink en Euphemia 
Loijnks. Volgt HL 

2. GERTRUDIS ex veteri GOORKOTTE, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 20 
december 1735. Ouders Elzerius Henriecis en Gabria Meijers, doopgetuigen Joes en 
Joanne Mayers. 

3. SUZANNA GESINA, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 27 november 1737. 
Ouders Elzerii Hendrixen en Gabina Gerritzen, doopgetuigen Joannis Sonderhuis en 
Euphemia Meyers. Huwde met Hermani Geerding. 
Zoon (R.K.): 
1. Joannes Geerding, gedoopt Tubbergen 17 september 1768. Ouders Hermani 

Geerding en Susanna Oude Hermelink, doopgetuigen Henrico Oude Hermelink 
en Gesina Knoij. 

4. GESINA, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 21 juli 1740. Ouders Elzearii Hen-
driszen en Gabina Meijers, doopgetuigen Joannes Fleirhues en Gesina Meyers. Huw
de met Gerardi Demmers (Beune), zoon van Gerhardus Beune en Gertrudis Jansen. 
Kinderen (R.K. gedoopt): 
1. Henrica Demmers, gedoopt Tubbergen 24 september 1763. Ouders Gerardi Dem

mers en Gesina Oude Harmelink, doopgetuigen Hernano Demmers en Gabina 
Oude Hermelink. 

2. Gertudis Knoij, gedoopt Tubbergen 5 mei 1766. Ouders Gerardi Knoij en Gesina 
Oude Hermelink, doopgetuigen Ernesta Oude Hermelink en Joanna Knoij. 

3. Hermina Demmers, gedoopt Tubbergen 24 september 1768. Ouders Gerardus 
Hermani Demmers en Gesina Oude Hermelink, doopgetuigen Henricus Herme
link en Gesina Knoij. 

4. Elizabetha Demmers, gedoopt Tubbergen 12 augustus 1771. Ouders Gerardi 
Demmers en Gesina Oude Hermelink, doopgetuigen Herm Oude Hermelink en 
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Susanna Knoi. 
5. Gesina Demmer, gedoopt Tubbergen 13 september 1772. Ouders Gerardi Dem-

mers en Gesina Oude Harmeling, doopgetuigen Hermano Oude Harmeling en 
Susanna Demmer. 

6. Gesina Demmer, gedoopt Tubbergen 27 juli 1774. Ouders Gerardi Demmer stin-
ca Almelo en Gesina Demmer, doopgetuigen Joanna Knoij en Susanna Geerdink. 

5. HERMANNUS, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 24 april 1743. Ouders Elzea-
rii Henriecuis en Gabia Gerhardidis, doopgetuigen Hermannus Gerritsen en Henrica 
Bos. Doopgetuige bij een kind van zijn broer en van zijn zus. Getuige bij de geboor
teaangifte van een kleinzoon van zijn broer in 1814. 

6. JOANNES, geboren Albergen, gedoopt Tubbergen 13 september 1746, Ouders Elze-
arii Hindrixsen en Gabina ex veleri Meijers, doopgetuigen Egbertus Sonderhuis en 
Martina Meyers. 

III. HENRICI OUDE AVENHUIS (HENDRIK GEERDINK, HERMELINK, OUDE 
HERMELINCK), landbouwer, gedoopt Tubbergen (R.K.) 19 december 1733. Huwde 
met Gesina (Gezina, Christina) Oude Geerdink (Geerding), gedoopt Tubbergen 29 
november 1739, landbouwster, dochter van Hermannus Gerritsen Geerdink en Joanna 
Lansink. 
Kinderen (R.K. gedoopt): 
1. HERMANUS HERMELINK, gedoopt Tubbergen 23 juli 1763. Ouders Henrici Her-

melink en Gesina Oude Geerding, doopgetuigen Esse Oude Hermelink en Gert(ruda) 
Oude Geerdink. 

2. HENRICUS OUDE HERMELINK, gedoopt Tubbergen 12 oktober 1766. Ouders 
Henrici Oude Hermelink en Gesina Oude Geerding, doopgetuigen Gabina Oude 
Hermelink en Gerarda Oude Geerdink. 

3. HERMANUS OUDE HERMELINCK, gedoopt Tubbergen 19 april 1768. Ouders 
Henrici Oude Hermelinck en Christina Oude Geerdink, doopgetuigen Esse Oude 
Geerdink en Gertrude Oude Geerdink. 

4. HENRICUS OUDE HERMELINK, gedoopt Tubbergen 27 april 1771. Ouders Hen
rici Oude Hermelink en Gesina Oude Geerdink, doopgetuigen Gerarda Oude Geer
ding en Gebba Oude Hermenlinck. Volgt IV. 

5. JOANNA OUDE HERMELINK, gedoopt Tubbergen 12 juli 1774. Ouders Henrici 
Oude Hermelink en Gesina Oude Geerdink, doopgetuigen Hermanus Oude Herme
link en Anna Alerink. 

6. GERARDUS OUDE AVENHUIS, gedoopt Tubbergen 12 april 1777. Ouders Henri
ci Oude Avenhuis en Gesina Oude Geerdink, doopgetuigen Joannes Soest en Gertru
de Oude Bekke. 

7. GEERTRUIDA OUDE AVENHUIS, gedoopt Tubbergen 22 augustus 1780. Ouders 
Henrici Oude Avenhuis en Gesina Oude Geerdink, dooptuigen Joannes Oude Bek
huis en Susanne Geerdink. Zij is overleden Albergen (Tubbergen) 18 april 1825. 
Huwde Tubbergen (R.K.) 1 december 1810 met Jan Hendrik Gasthuis. Geboren Al
bergen (Tubbergen) 16 september 1778, gedoopt Tubbergen (R.K.) 2 oktober 1778, 
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overleden Albergen (Tubbergen) 2 januari 1857, landman, zoon van Hermannus 
(Herman) Brummelhuis (Gasthuis) en Janna Robbenhaar. 

8. EUPHEMIA OUDE AVENHUIS, gedoopt Tubbergen 11 juni 1783. Ouders Henrici 
Oude Avenhuis en Gesina Oude Geerdink, doopgetuigen Joanna Klumper en Euphe-
nia Oude Bekke. Zij is overleden Tubbergen 15 oktober 1820. Huwde met Hendrik 
Everink, veldwachter. 

Een tweede stukje speelt zich afin Delft, het gaat hier om een familie die eerst alleen een 
patroniem heeft, daarna de familienaam, toevoeging of naam Godt Bewaarije gebruikt, 
deze daarna "verfranst", wat rond die tijd nog al mode was, in Dieu du Gardt, mede ge
zien misschien omdat er een Waalse kerk was in Delft. Ten slotte word de naam fonetisch 
verandert in Judegart, dit alles in verschillende schrijfwijzen. Alle vermeldingen zijn vet
gedrukt. 

I. CAREL, geb. ca. 1630 (schatting). 
Kinderen: 
1. JAN, geb. ca. 1660 (schatting), volgt Ha. 
2. ABRAM, geb. ca. 1660 (schatting), volgt Ilb. 

Ha. JAN CAREL (CARELSE, CARELSZ., KARELZ., KARELSZ., KARELSE) 
GODT BEWAARIJE (GODT BEWAARTE, DD2U TE GUARDT, JUTEGAART), 
geb. ca. 1660 (schatting), overl. tussen 28 augustus 1703 en 14 maart 1705. Jan Carel, j . 
m. aan de Geerweg, huwde Ie 't Woudt 8 augustus 1677 (ondertrouw Delft 24 juli) met 
Maria (Marijtje) Jans, j.d. aan de Geerweg. Jan, weduwnaar aan de Geerweg, onder
trouwde 2e Delft 14 februari 1693 met Sanderijn (Sanderik, Sandrine, Sandrina, Sanderi-
na) Maartens van der Heul, j.d. aan de Geerweg, vermoedelijk een dochter van Maarten 
Jakobsz. (doopgetuige) en Grietgen Wet (vernoemd). Zij ondertrouwde 2e Delft, als we
duwe (van Jan Carels) aan de Geerweg, 14 maart 1705 met Andries Dirks Langelaen, 
weduwnaar aan de Geerweg. 
Bij controle nu is het tweede huwelijk niet meer gevonden. 
Kinderen uit het 1 e huwelijk: 
1. GRIETJE, ged. Delft 15 januari 1679. Ouders Jan Karelsz. en Maria Jans, get. Jan 

van Leeuwen en Annetje Jans. 
2. CAREL, ged. Delft 6 februari 1681. Ouders Jan Carelsz. Godt Bewaarije en Marij 

Jans, get. Fransois Jaglaar, Anna Jans van Hiel en Hester Karels. 
3. AMMERENSIE, ged. Delft 26 december 1682. Ouders Jan Carelsz. en Marijtie 

Jans, get. Robbert Lameir, Grietje Andries en Ammerensie Robberts. 
4. ANNA, ged. Delft 15 maart 1685. Ouders Jan Carelsz. Godt Bewaarie en Marij 

Jans, get. Jan Goertsz., Annetie Jans en Catrijna Leenderts. 
5. JANNETJE, ged. Delft 27 maart 1686. Ouders Jan Karelse en Marijtje Jans, get. 
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Caatje Ruters en Jannetje Goverts. 
6. JOANNIS (JAN) CARELSZ. (KARELSE) JUTEGAART (JUDEGARD), ged. 

Delft 11 maart 1688. Ouders Jan Carelsz. Jutegaart en Marijtie Jans, getuigen 
Catrijna Leenderts en Grietie Jans. Jan Judegard, j.m in de Cellebroersteeg, huwde 
Delft 23 november 1721 (ondertrouw 8 november) met Jacobmijntje Willems, j.d. 
mede wonend in de Cellebroersteeg. Zij is begr. Delft 27 februari 1773 als weduwe 
van Jan Judegard, wonend aan de Verwersdijk, geen kinderen nalatend. 

7. ADRIANUS, ged. Delft 3 december 1690. Ouders Jan Karelse en Marijtje Jans, get. 
Adrianus Kleinhans en Machteld Wouters. 

Kinderen uit het 2e huwelijk: 
8. MARIA, ged. Delft 3 november 1693. Ouders Jan Karelsz. Dieu te Guardt en San-

derijn Maartensz, get. Maarten Jakobsz. en Jannetje Maartens. 
9. SARA, ged. Delft 21 augustus 1695. Ouders Jan Carelse en Sandrijna Jans, get. San-

drina Jans, Sander Duijn, Sara Hendriks, Harmen Willems van der Duijn, Sandrina 
Jans. Volgt III. 

10. ABRAHAM, ged. Delft 7 januari 1697. Ouders Jan Carelz. en Sanderijn Jans, get. 
Peeternelis Schaas en Neeltje Jans. 
Begraven Delft 21 augustus 1691 een kind van Jan Karelse. 

Ilb. ABRAHAM, KARELSZ. (GODT BEWAARIE, JUDIGARD), geb. ca. 1660 
(schatting), kaarter. Abraham Karelsz., j.m. in het Noordeinde, ondertrouwde Delft 27 
november 1688 met Maria (Marijtie) AbramsjSjantij (Santie), j.d. in het Noordeinde, be
gr. Delft 15 december 1689, op het kerkhof, wonend in de Molstraat. 
Zoon: 
1. ABRAHAM, ged. Delft 30 mei 1689. Ouders Abram Carelsz. Godt Bewaarie en 

Marijtie Abrams Santie, get. Abram Santie en Lijsbeth Vink. Abram Judigard, j.m. 
aan de Geerweg, huwt op 26 december 1717 (ondertrouw 4 december) te Delft met 
Pieternella Reijniers, j.d. aan de Cellebroerstraat. Geen kinderen gevonden. 

III. SARA JANS JUDEGAR (JUDEGAART, UIT DE GARDE, JÜDEGAT, JUTI-
GART, JUTTEGAART), ged. Delft 21 augustus 1695. Sara Judegar, j.d. aan de Geer
weg, huwde Delft 29 mei 1718 (ondertrouw 7 mei) met Antonij de Maer, weduwnaar op 
de Geerweg. Sara Jans, weduwe van Anthonij de Maar, begr. Delft 31 augustus 1771, 
wonend in het Chariteithuis, twee kinderen nalatend. 

Sara Juttegart is doopgetuige op 9 maart 1740 bij een kind van Jan de Maar en He-
lena Uffers. 

Kinderen: 
1. Jan, ged. Delft 14 februari 1719. Ouders Antonij de Maar en Sara Judegaart, get. 

Fredrik Bosten, Sanderik Maartense en Jannetie Maartense van der Heul. 
2. Sanderina, ged. Delft 4 juni 1721. Ouders Tomas de Maare en Sara uit de Garde, 

get. Jesijntie de Ridder en Pieter Genet. 
3. Maria, ged. Delft 27 juli 1723. Ouders Antonij de Maaren en Sara Judegat, get. Ka-

trina Warreniers. 
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4. Isack, ged. Delft 23 september 1725. Ouders Antonij de Maar en Sara Jans Jute-
gart, get. Isack van der Heul en Jannetie Balte. 

5. Cornelis, ged. Delft 17 oktober 1728. Ouders Antonij de Maar en Sara Jans Juti-
gart, get. Maghiel Goudelaar, Josijntie van der Bilt en Hester van den Hoek. 

6. Poulus, ged. Delft 19 september 1730. Ouders Antonij de Maar en Sara Janse Jutte-
gaart, get. Jannetie van der Heul en Antonij de Maar. 

Overzicht Publicaties [77] 
H. Klunder 

R.J. de Redelijkheid: De vroege generaties 
Van Alst - Een speurtocht in De Liemers 
(vervolg). [1645-1945.] Oostgelders T.G. 
B., T kwart. *09. 

R.F. Vulsma: Eduard Alexander van Bei-
num. [Kwartierstaat, Secq, Polman, De 
Haan.] Gens Nostra, jan. '09. 

J. van den Bergh: Kwartierstaat van Gerar-
dus van den Bergh. [Geb. 1781, Van den 
Broek, Neth, Bogaarts.] G.T.M.W.B.Bw., 
maart '09. 

P.J.C. Elema: Fabriaan (stad-Groningen). 
[1710-1974.] Gruoninga 2006. 

A.J. v.d. Pol: Een hele lange zoektocht. 
[Met: 'Stamreeks van Renko a Grafstede', 
1709-1900.] Veluwse Geslachten, feb. '09. 

H. Harmsen: De familie Van Haaften uit 
Willemstad. [1710-1894.] G.T.M.W.B.Bw., 
maart '09. 

K.H. van Straten: Fragmentgenealogie 
Harckes - Drie generaties doopsgezinde 
kremers in de stad Groningen en Ulrum. 
[1630-1785.] Gruoninga 2006. 

J.J. Vrij: Slaven in de familie. [Met kwar
tierstaat (schema) van Anton Edwin Louis 
Heidweiler (geb. 1887, Maks, Hanenberg, 
Diepenbroek).] Jaarboek C.B.G. 2008. 

A. van der Laan: Kalk en Kalkema. 
[1640-1899.] Gruoninga 2006. 

B. de Keijzer: Ervaring bij controle van 
(oudere) publicaties. [Van Van der Leek 
(14e eeuw) via Quant naar Elant (18e 

eeuw).] G.T.M.W.B.Bw., maart '09. 

P. Crombecq: Van Hendrik van Leuven 
(hertog van Brabant) naar Hendrik (de 
Vadder) van Leuven. [Via Van den Heet-
velde en Grimberghs, 1165-1598.] Vlaam
se Stam, jan.-feb. '09. 

P.J.C. Elema: Lieringa (stad Groningen) 
met een tak Tap (Oude Pekela). [Vóór 
1700-1879.] Gruoninga 2006. 

P. Bos(f), J.P. Koers: De oude bewoning 
van het kerspel Eexta met genealogische 
aantekeningen over enkele vroegere bewo
ners. [Met: 'Bijlage 1. Nakomelingen van 
Lutger Hillebrants uit Eexta' (vóór 1600-
1690) en 'Bijlage 2. Jan Jacobs en Ave, bij 
het Meedenerdiep onder Eexta' (1600-
1699), patroniemen.] Gruoninga 2006. 

B. van Dooren: Voorns voorgeslacht -
kwartieren van Anthonie van den Muizen
berg. [Geb. 1812, Van der Priem, Man in 
't Veld, Brouwer.] Ons Voorgeslacht jan. 
'09. 
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L. Verhelst: Kwartierstaat van Leopold 
Adrianus Verhelst. [Merkies, Hooijdonk, 
Commisaris.] G.T.M.W.B.Bw., maart '09. 

G. Verhoeven: De familie Verhoeven uit 
Altena. [Vervolg, 1798-1920.] G.T.M.W.B. 
Bw., maart '09. 

Y. Prins, L. de Bruijn: Johannes Gillis van 
Vliet - Rembrandts prentenmaker. [Met 
'deelparenteel', 1500-1756.] Jaarboek C.B. 
G.2008. 

H.J. Tiessink: Kwartierstaat Robert Ties-
sink - Deel 2 Kwartieren Vruggink (8 ge
neraties). [Sprukkelhof, Wezinkhof, Rij-
kenbarg.] Oostgelders T.G.B., le kwart. 
'09. 

P.J.C. Elema, B. Smiesing-Steenhuizen: 
Wjinda (Utrecht-Groningen). [1600-1784.] 
Gens Nostra, jan. '09. 

W. van de Weerd: Genealogie Van de 
Weerd(t). [1660-1929.] Veluwse Geslach
ten, feb. '09. 

H. Harmsen: De familie Woets. [1599-
1892.] G.T.M.W.B.Bw., maart '09. 

J.F. Wendte: De Nederlandse nazaten van 
Christian Zoffinger uit Neustadt (Pfalz) -
Over de Haagse tapper Pieter Sofïinger 
(1767-1817) en zijn familie. [1710-1927.] 
Gens Nostra, jan. '09. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Oosterman 
in de Hoeksche Waard (slot). [1677-1738.] 
Ons geneal. Erfgoed, jan.-feb. '09. 

A. van der Laan: Peter Harckes en zijn na
komelingen. [Patroniemen, 1560-1811.] 
Gruoninga 2006. 

O. van der Meij: Hoeders van De Ruyters 
naam. [Met schema van Michiel Adriaensz. 
De Ruyter naar De Ruyter de Wildt en De 
Ruyter van Steveninck, 1607-1868.] Jaar
boek C.B.G. 2008. 

H.A. Scholten: Kwartierstaat van Hendrik 
Adolf Scholten. [Lammers, Vriezen, Lie-
verdink.] Oostgelders T.G.B., le kwart. 
'09. 

P.J.C. Elema: Schut (Delfzijl). [1640-
1819.] Gruoninga 2006. 

C. Klomp, J. Hamaker: Parenteel van Hen
drik Eckberg (Deel 2). [Van Silfhout,1716-
1933.] Veluwse Geslachten, feb. '09. 

C.H. van Wijngaarden: Het geslacht Spen-
del/Spender te Oudewater en Montfoort, 
17de-18de eeuw. [ 1600-1808.] Gens Nostra, 
feb. '09. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht met de takken 
Van der Swaen en Oudeklem uit Sint An-
thoniepolder. [1565-1728.] Ons Voorge
slacht, feb. '09. 

A.W.A. Bruins: Boerderilj het Dijkstuk 
Oud-Zevenaar (vervolg). [Meto.a.: 
'Genealogische aantekeningen van de be
woners van het pand aan de Oud-
Zevenaarsedijk 15' (Teunissen, 1688-
1988).] Oostgelders T.G.B., le kwart. '09. 

J. Seekles: De handelsgeslachten van de 
Hanzestad Zwolle. [Met: 'Bijlage: Wapens 
en fragmentgenealogieën Van Twenhuij-
sen', vóór 1400-1770.] Jaarboek C.B.G. 
2008. 

N,B. Wil men nadere informatie over een van 
deze familieoverzichten, dan moet men zich 
tot de betreffende blad wenden. De redactie
adressen staan vermeld op onze site 
Www.onserfgoed.com 
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Tante 
JW. Koten 

Na eerder over grootouders, vader, moeder, 
broer, zuster, dochter en zoon te hebben ge
schreven komt nu de verwantschapsbetrek
king tante aan de beurt. Dit woord zien we 
pas rond de achttiende eeuw vanuit het 
Frans ons taalgebied binnendringen. Pas in 
1782 ziet men het in het geschreven Neder
lands. Dat is aanzienlijk later dan in andere 
nabijgelegen landen. Dit Franse woord 
'tante' heeft ons woord voor tante 'moei' 
geheel verdrongen, behalve op sommige 
plekken in de volkstaal. Hoe onwaarschijn
lijk het lijkt beide woorden tante en moei 
hebben dezelfde wortels in het verleden die 
men tot het Sanskriet kan terugvoeren. 
Dit hoofdstuk laten we uiteenvallen in twee 
delen. Allereerst beschrijven we de oudste 
Germaanse vormen van het woord moei, 
een woord dat men nog lang in veel genea
logische geschriften tegenkomt. Daarna be
spreken we de achtergronden van het 
woord tante. 

Moei 
Voor de achttiende eeuw bestond in de Ne
derlanden dit woord in diverse variaties als 
moei, moeie, moeye, maeye, muye, moie en 
verder de varianten meui, meu, meuje. 
Maar ook moeme, möne, moene waren niet 
ongebruikelijk. Het woord moeye werd ook 
breder gebruikt dan uitsluitend de bloedver
wanten. Ook oudere dames die tot de kring 
van de ouders hoorden (buren, vrienden 
enz.) werden soms als zodanig betiteld. In
cidenteel kon dit woord zelfs gebruikt wor
den voor een schoonmoeder of nicht en ook 
voor pleegmoeder. Het is waarschijnlijk dat 
"moeie" een verbastering is van het woord 
moe(der), sommige denken zelfs dat het 

een kinderlijke verliefelijking • van dit 
woord moeder is. Mogelijk dat móna het 
uitgangswoord werd. Moei (meui, meu) 
wordt nog incidenteel gebruikt in sommige 
Vlaamse dialecten. Ook in het Fries leeft 
het voort als muoike. Oom en tante waren 
niet zo lang geleden nog nonkel en meu. In 
Noord-Nederland was in de volkstaal tot in 
de negentiende eeuw nog wel eens het 
woord moei gebruikelijk. In de uitdrukking 
petemoei, als men het woord doopmoeder 
(meter) bedoeld, leeft moei ook nog voort. 
Meu of moei werd eertijds wel gebruikt 
voor de kinderbewaarster (matresse), van
daar meutjesschool. Van het woord moei 
zijn talloze verliefelijkingen afgeleid, zoals 
kinderen nu eenmaal bedenken. 

In het ver verleden was dit woord vooral 
bedoeld voor de zuster van de moeder. In 
tegenstelling tot de meeste talen rond ons 
heen maakte men al vroeg in het Neder
lands geen onderscheid tussen vaders of 
moeders zuster en deze tendens ziet men 
ook vrij snel in het Engels en Duits. Bij de 
Scandinavische talen heeft men het verschil 
wel gehandhaafd. In het Oud-Duits was de 
term voor moeders zuster Muhme een 
woord dat nog zelden wordt gebruikt. Ver
der werd dit muoma. Incidenteel spreekt 
men nog van een kindermuhme, dat een 
soort overblijfmoeder in een school bete
kent. Onze vroegere matresse dus. In tal 
van dialecten ziet men het woord Muhme 
terug: Maim, Mamb, Moje, Moie, Mumel 
enz. 

In het Duits is iets merkwaardig te signale
ren. Was muhme vooral bedoeld voor de 
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zusters van de moeder. Er was ook een 
woord voor de zusters van de vader: fathys-
sweso, dat veel verbasteringen kende en dat 
base werd. Aanvankelijk was 'base' de 
naam voor vaders zuster. Maar geleidelijk 
aan veranderde de betekenis van base tot de 
dochter van de zuster van vader, en dat ge
leidelijk de betekenis kreeg van een dochter 
van oom of tante (nicht dus). Daardoor 
kwam er een open plek bij de benoeming 
van de zuster van de vader, deze plek zou 
worden ingenomen door het Franse woord 
tante. Dit gebeurt rond 1700, waarmee uit
eindelijk de zuster van vader en moeder 
werd bedoeld. Het woord Muhme ver
dwijnt snel daarna. 

In de Scandinavische talen heeft het ver
schil voor de aanduiding van de zuster van 
moeder resp. vader zich voor een groot deel 
weten te handhaven, al heeft ook daar het 
neutralere woord tante opgang gemaakt. In 
het Noors is tante het meest ingeburgerd 
maar wordt ook nog wel het faster en mos-
ter gebruikt. Faster is een verkorting van 
fodursyster, moster van modursyster. In het 
Zweeds hebben de woorden faster en mos
ter zich goed kunnen handhaven. Het 
woord tant wordt ook wel gebruikt maar 
meer om een oudere dame, die een goede 
bekende was van de ouders, mee aan te dui
den. Vooral in het Deens houdt men aan de 
woorden faster en moster vast, al begrijpt 
men daar ook wel het woord tante. Aanvan
kelijk kende men in het Scandinavisch ook 
woorden om de oom en tante van de koude 
kant aan te duiden (de echtgenoten van oom 
en tante). 

Dat het begrip moei dicht bij het Proto-
europees staat bewijst het Arabische woord 
amma, waarmee men de zuster van de va
der benoemt. 

Tante 
Zoals we zagen is tante pas betrekkelijk laat 
in Nederland de standaard aanspreekvorm 
geworden voor de zusters van vader en 
moeder. Dit woord tante heeft als bron
woord het Indo-Germaanse woord amma. 
De verliefelijking van dit woord 'amita' 
zou de voorvorm weer van ons woord tante 
worden. Hoe het woord amita tot tante is 
geëvolueerd is niet geheel duidelijk, wel is 
het waarschijnlijk dat men in het Frans als 
tussenvorm amt en later ant had en dat de 
toevoeging van de begin t een product is 
van de kinder- of laltaal. In het Frans is de 
laltaal in veel woorden aanwezig, denk 
maar aan papa, mama, bébé, pipi, dodo enz. 
Aardig zijn ook de verliefelijkingen van het 
woord tante in het Franse: tata, tatie, tantine 
en" minder officieel tantan (als tegenhanger 
van tonton dat het kinderwoord voor oom 
is). 
,In sommige Romaanse streektalen zijn veel 
van deze oude wortels nog bewaard o.a. in 
het Picard (ante, nante), Waals (antin), Pro-
vencaals (amda); Lombardijs (ameda; ami-
da) enz. 

In andere Romaanse talen volgde de aflei
ding van amita een andere koers, in het 
Spaans en Portugees is tante tia, in het Itali
aans zia en in het Roemeens matusca. 

Klankverwant is ook het Russische woord 
tetja, dat ook in het Bulgaars wordt ge
bruikt. 

In het Engels is deze begin-t toevoeging, bij 
het woord tante niet gebeurd. Vanaf de 
twaalfde eeuw is het woord ant en later 
aunt gekomen. In het spraakgebruik is ech
ter de verliefelijking aunty meer gangbaar. 

In alle talen die ik hier heb genoemd wordt 
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tante niet alleen gebruik om bloedverwant
schap aan te geven, maar gebruiken kinde
ren vaak het woord tegen oudere dames 
waarmee ze een zekere familiariteit hebben. 

In Nederland zie je de diverse aanspreekti
tels van de familieleden (inclusief tante) 
geleidelijk aan verdwijnen en wint het ge
bruik van de voornaam als aanspreekvorm 
het steeds meer van de woorden oom en 
tante. In het Nederlands maken we boven
dien ook geen onderscheid meer voor de 
ooms en tantes van de koude of warme 
kant. 

Verlieflijkingen van het woord tante zijn in 
tegenstelling tot veel andere talen schaars, 
tenzij in boekentaal zoals tantelief en ook 
wel tantetje. Maar het aantal uitdrukkingen 
met het woord tante is schier oneindig. 
Soms zijn die wel eens wat denigrerend als 
"maak dat je tante maar wijs", of "je tan
te !!!". Een Rotterdamse uitdrukking is "je 
tante op een houtvlot" om ongeloof aan een 
bewering tot uiting te brengen. Een beken
de dooddoener is "als je tante een snor had, 
was ze je oom". Ook in andere talen heb je 
dergelijke uitdrukkingen "Wenn die Tante 
Rader harte was es ein Omnibus". Tante 
kan ook worden gebruikt voor een vrouw in 
het algemeen, bij uitdrukkingen als domme 
tante, slimme tante of vrolijke tante. 

Bekende uitdrukkingen zijn ook de Tante 
Betjes, Tante Betje is een uitdrukking voor 
een bekende type kromme zin. Maar tante 
Betje wordt ook gebruikt om de menstrua
tie of de vrouwelijke intieme organen mee 
aan te duiden. Tante Lotje heeft ook veel 
betekenissen in die zin. Tante post was 
vroeger de volkse uitdrukking voor de PTT. 

Dan waren er heel wat tantetjes (Marie, Be
tje, Kee) als volkse benaming van het toilet. 

Ook in de vreemde talen rond ons worden 
aan het woord tante dubbelzinnige beteke
nissen toegekend. Ons woord nicht voor 
een homo wordt in het Frans un tante 
(homosexuel efféminë). In het Engels heeft 
aunty soms ook de betekenis van een oude
re homo. In het Engels kan tante ook kop
pelaarster betekenen. 

Tenslotte geef ik het woord tante in ver
schillende talen, u kunt nu zien hoe deze 
woordenschat in de diverse talen met elkaar 
samenhangt. 

Afrikaans 
Arabisch 
Bulgaars 
Catalaans 
Deens 
Duits 
Engels 

Fins 
Fries 
Grieks 
IJslands 
Italiaans 
Luxemburg 
Noors 
Occitaans 
Papiamento 
Pools 
Portugees 
Roemeens 
Russisch 
Spaans 
Ttjsechisch 
Zweeds 

: tant 
: amma 
: tetja 
: tia 
: faster, moster, tante 
: Tante 
: aunt 

teti 
muoike 
thia 
fodursystir,, moursystir 
zia 
tatta 
tante, faster, moster 
tanta 
tanta, tia 
ciocia 
tia 
matusha 
tjetja 
tia 
teta 
faster, moster tant 
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Sociale verwikkelingen 
JW. Koten 

In een recent artikel van The New Scientist, 
een zeer gezaghebbend wetenschappelijk 
vaktijdschrift, wordt gewag gemaakt van 
sociale problemen bij DNA onderzoek. 
Hoewel DNA onderzoek een vastgelopen 
genealogie weer op gang kan helpen, moet 
men duidelijke afspraken maken over wie 
wat doet en wie de uiteindelijke verant
woordelijkheid draagt. Daarom berichten 
we uit genoemd artikel een aardige discus
sie. Dit te meer omdat de door hen verde
digde mening goed aansluit bij eerder door 
ons ingenomen standpunten. 

Het verhaal speelt zich af in Chicago, in 
een forensisch laboratorium. Een van de 
medewerksters van dit laboratorium ver
moedde bij haar echtgenoot, een succesvol
le sportman, ontrouw. Zij naam zijn slip 
mee naar het laboratorium en vond toen 
materiaal dat van een andere vrouw moest 
zijn. In een echtscheidingszaak bracht zij 
dit feit naar voren. De verdediging stelde 
dat betrokkene ten onrechte gebruik had 
gemaakt van rijksmiddelen, met als gevolg 
dat zij enkele maanden later werd ontsla
gen. Was zij echter naar een particulier la
boratorium gegaan dan had men haar toch 
geen verwijten kunnen maken. In de VS 
worden vrijwel geen belemmeringen ge
maakt voor een dergelijke onderzoek. 

Trouwheidstests worden in de VS in ruime 
mate commercieel aangeboden, evenals dis
crete vaderschapstests. Men betaalt niet 
graag voor een 'koekoekskind'. Vaak ge
beuren deze tests tamelijk geheim zonder 
dat het "slachtoffer" hiervan op de hoogte 
is. 

Ons geneologisch Erfgoed, 17e jrg. 

bij DNA onderzoek 

Zoals we eerder schreven is een dergelijk 
type onderzoek in Engeland verboden, 
maar in de VS liggen de kaarten anders. 
Wel schijnen in sommige staten enige be
zwaren tegen dit soort onderzoekingen te 
worden gemaakt, maar de controle hierop 
zou niet effectief zijn. 

Het is duidelijk dat bewijs van ontrouw ge
zinnen in problemen kan brengen, waarbij 
kleine kinderen vaak de dupe worden. Juist 
dit aspect wordt in Engeland benadrukt, 
waarbij ook de financiële gevolgen voor de 
staat niet onvermeld mogen blijven. Maar 
controle op deze tests is niet eenvoudig. Op 
vrijwel alle zaken die een mens aanraakt 
laat hij DNA sporen na, veel laboratoria 
geven lijsten met tips waar je DNA kunt 
vinden, zoals kauwgum, een zakdoek, een 
drinkglas een tandenborstel om maar enkel 
mondaine voorbeelden te noemen. Doordat 
de prijs van een dergelijk DNA-onderzoek 
sterk is gedaald, ligt dit nu binnen het be
reik van het grote publiek dat er dan ook 
steeds meer gebruik van gaat maken. 

De meeste laboratoria beperken hun onder
zoek tot het globale DNA-profiel waarmee 
men wel de identiteit van iemand kan vast 
stellen en ook eventuele bloedverwant
schap. Maar het forensisch onderzoek gaat 
verder, omdat men ook persoonlijkheids
kenmerken kan vaststellen zoals ras, be
paalde ziekten of biologische kenmerken 
enz. 

In Engeland bestaat echter op dit punt een 
duidelijk bescherming van de privacy en is 
het "stelen van DNA" voor dit type onder-
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zoek strafbaar. Maar in lang niet alle landen 
is dat zo. Je kunt wel stellen dat er nu een 
debat gaande is in hoeverre dit type DNA-
onderzoek is toegestaan. 

Een belangrijk punt bij commerciële labo
ratoria is de kwaliteitscontrole. Er is weinig 
regulatie, alhoewel in sommige staten men 
een accreditatie kan krijgen. Maar dergelij
ke accreditatietests hebben vooral betekenis 
wanneer het een rechtszaak betreft. Enig 
wantrouwen ten aanzien van de kwaliteit is 
dus gerechtvaardigd, zeker wanneer men 
van buitenlandse diensten gebruik maakt. 

Zeer groot gevaar lopen natuurlijk bekende 
personen uit het openbare leven. Een be
kend voorbeeld is dat men via DNA-
methoden heeft willen nagaan of prins Har-
ry de zoon is van prins Charles. Het is een 
publiek geheim dat deze prins lijkt op de 
minnaar van zijn moeder: James Hewitt. De 
journalist die dit zou willen onderzoeken 
kan er veel geld mee verdienen hoewel dit 
onderzoek zeer onethisch zou zijn. Er moet 
dus een wet komen die de privacy rond het 
DNA-onderzoek zeer strikt gaat regelen. In 
diverse landen is men daar al mee bezig zo
als in Australië. In Duitsland zijn er ook 
restricties. Hoeverre die moeten gaan is 
thans het onderwerp van een juridisch debat 
dat nog niet is afgerond. Een Duitse rechts

zaak heeft onlangs een uitspraak gedaan bij 
een vaderschapsonderzoek. Het stiekeme 
onderzoek van zijn kind door zijn vader 
was zeer ontoelaatbaar, volgens de recht
bank. Zelfs de Amerikaanse president loopt 
risico's nadat hij bij een ontbijt sporen DNA 
had achter gelaten op het zilveren bestek 
dat hij gebruikt had. Dit materiaal is on
langs per internet te koop aangeboden. 

Het is duidelijk dat nadere regelingen hier 
noodzakelijk zijn. Stel dat een niet biologi
sche vader niet meer voor zijn wettelijk 
kind wenst te betalen, bij wie worden dan 
de kosten voor de opvoeding neergelegd. 
Het is vooral dat dit argument dat veel sta
ten haast doet maken, zeker indien te veel 
mannen zich aan de alimentatieplicht via 
DNA-onderzoek zouden kunnen onttrek
ken. De meest adequate regeling is een 
Franse regeling. Hierbij is bepaald dat bij 
een rechtszaak alleen het hof een DNA-
onderzoek bij een kind mag laten uitvoeren, 
uitsluitend wanneer dit in het belang van 
het kind zou zijn. Dit lijkt me een goede 
tijdelijke regeling voor dit netelige pro
bleem. 

Literatuur: 
Peter Aldhous en Michael Reilly (2009) 
New Scientist21 Januari 2009, editienum-
mer 2692 
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Tjerk Vermaning 
H.M. Lups 

In het november/decembernummer kwam in het artikel "Van wie ben jij er een" ook de 
naam "Tjerk Vermaning" (abusievelijk amateur-genealoog i.p.v. amateur-archeoloog ge
noemd) ter sprake met als suggestie dat deze naam waarschijnlijk een verwijzing was 
naar de doopsgezinden. Van de heer E. Koets ontvingen we de navolgende ruwe informa
tie, die deze suggestie ondersteunt en die wij gaarne doorgeven: 

Op 27 december spraken we over Tjerk Vermaning, de amateur-archeoloog met zijn dubi
euze vondsten. Zowel vanwege zijn voornaam als vanwege zijn achternaam neem ik aan 
dat hij een nazaat is van Jan Tjerks, die in 1811 de naam Vermanje aannam. Naar verluidt 
is Vermanje in het Fries/Gronings het zelfde als Vermaning. 
Deze Jan Tjerks was doopsgezind 'leraar.' 

Het ziet er naar uit dat alle Vermaning's/Vermanen's/Vermanje's van deze Jan Tjerks af
stammen. 
Van hem is slechts één zoon (Louw = 243.1) bekend. Verder zitten er gaten in de kinder-
rij. Of Tjerk Vermaning dan van Louw, van Fenje, of van een mij nog onbekende zoon 
afstamt is ongewis. 

De doopsgezinden noemden hun preken 'vermaningen'. Pas later werd de ruimte waar 
gepreekt werd 'de vermaning' genoemd. 

Tjerk Vermaning zal dus inderdaad van doopsgezinde afkomst zijn. Dit maakt het moei
lijk om achter geboortegegevens te komen. De geboortedatum van Jan Tjerks stond ken
nelijk alleen in het predicatieboek van zijn ouders en ben ik zodoende alleen tegengeko
men in de huwelijksbij lagen van zijn tweede huwelijk. 

De betreffende kwartieren: 

242 VERMANJE, Jan Tjerks, geb. Zwartveen-Fr. 28 sept 1743 (huw.bijlage; maar moge
lijk 1742), bel. Rottevalle-Fr. 23 jan 1766 (DG), leeraar doopsgez. gem. Rotteval-
le-Fr. 1769-1784, (Boven)Knijpe-Fr. 1784-1799, Den Horn-Gr. 1799,1815, 1829, 
DG-lidm. Rottevalle feb 1771, naar Mildam 6 jun 1784, 
overl. Lagemeeden-Gr. 17 dec 1829 (akte 44, Aduard; huis 18, 86 jr, geb Zwart-
veen, won. Legemeden), 
tr(2) Aduard-Gr. 10 sept 1815 (akte 7; geb Rottevalle, 71 jr, wedr van Aaltje 
Lourens, leeraar der Doopsgez. gem.; geb. Oldeboorn, 51 jr, wed. van Thijs Abels; 
ouders vermeld) Attje Jacobs Groeneveld, geb. Oldeboorn-Fr. ca. oct 1763 (huw. 
bijl., akte van blijkbaarheid), overl. Bovenknijpe-Fr. 18 oct 1844 (akte 159, Scho-
terland; 81 jr, geb Oldeboorn, overl. huis 110, eerst wed van Thijs Abeles, laatst 
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van Jan Tjerks Vermanje) (tr(l) Oudeschoot-Fr. 1786 Thijs Oebeles) [akte not. L.J. 
Mooi, Oldeboorn 1831], 
otr(l) Leeuwarden-Fr. 23 aug 1766, tr(l) Rottevalle-Fr. 14 sept 1766 (otr: inv.nr 
912 (gerecht) en inv.nr 996 (kerk, proclamatieën 24 en 30-8 en 7-9, att. gegeven 
7 sep, afk. van Rottevalle / Leeuwarden); tr: inv.nr 630): 

243 VAN TIMMEREN, Aaltje Laurens, geb. Beetsterzwaag-Fr., ged. Beetsterzwaag-Fr. 
26 aug 1742 (inv.nr 555), bel. Rottevalle-Fr. 26 jan 1769 (DG), DG-lidm. Rotteval
le 1771, naar Mildam, overl. Lagemeeden-Gr. 3 mei 1813 (akte 14, Aduard; huis nr 
17, 70 jr, geb Beetsterzwaag). 
Uit dit huwelijk: 

1 Louw, geb. ca 1768 (overl. leeft.; waars. Rottevalle), 
overl. Nieuweschoot-Fr. 17 mei 1822 (akte B12 Schoterland; 53 jr), tr. Pietje 
Martens v.d. Molen/Meulen 

2 Hiltje (=121), geb. ca 1770 (overl.leeft.; waars. Rottevalle), 
overl. Spanga-Fr. 16 dec 1810 (40 jr; sommatiebiljet 4 jan.1811; memorie van 
aangifte 10 jan. 1811, vrij van succ.bel.), begr. 19 dec 1810 (generale begraaf-
lijst Weststellingwerf: van Spanga), tr. ca. 1799 Jan Peters de Roos 

3 Janke, geb. ca 1772 (overl.leeft.; waars. Rottevalle), 
overl. Warga-Fr. 9 mei 1832 (Idaarderadeel akte 6; 59 jr, wed.), tr. Jentje Durks 
Buursma 

4 Renske, geb. Rottevalle-Fr. 14 juli 1781 (huw.akte), 
overl. Slochteren-Gron. 30 juni 1838 (akte 73; 56 jr, geb. Rottevalle), tr. Sloch-
teren 1813 Jakobus Tammes Tamminga/Huninga 

5 Auke, geb. Rottevalle-Fr. ca. 1782 (overl.leeft.), 
overl. Kolham-Gron. 28 dec 1822" (akte 61,40 jr, Slochteren; geb. Rottevalle) 
(waars, ongehuwd) 

6 Klaaske, geb. De Knipe-Fr. ca 1784 (huw.+ overl.leeft.), 
overl. Oldehove-Gron. 29 nov J 832 (akte 55; 47 jr, geb. De Knipe, arbeidster), 
tr(l) Hendrik Lammerts Pluister, tr(2) Oldehove 1829 Jakob Freerks Smit 

7 Fenje, geb. ca 1789 (overl.leeft.; waars. De Knipe), 
overl. Kolham-Gron. 14 nov 1845 (akte 123, Slochteren; 56 jr, geb Den Horn, 
arbeidster, ongeh.); had kinderen 

Uit zijn tweede huwelijk: 
geen kinderen 

484 Tjerk Gaukes (geb. 1715?), werkman, DG-lidm. Rottevalle, won. Oostmeer, 
overl. Zwartveen-Fr. 26 jan 1758 (huw.bijl. (predicatieboek) en overl.akte van 
zoon Jan), 
tr. Oostermeer-Fr. 24 sept 1741 (inv.nr 715; beiden van Oostermeer): 

485 Hiltje Meines/Meinderts (geb. 1715?), werkvrouw, overl. Zwartveen-Fr. 22 dec 1763 
(huw.bijl. (predicatieboek) en overl.akte van zoon Jan). 
Uit dit huwelijk: 

1 Jan (= 242), geb. Zwartveen-Fr. 28 sept 1743 (huw.bijlage; maar mogelijk 
1742), overl. Lagemeeden-Gr. 17 dec 1829 (akte 44, Aduard; huis 18, 86 jr, 
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geb Zwartveen, won. Legemeden), tr(l) Rottevalle 1766 Aaltje Louwerens, 
tr(2) Aduard 1815 Attje Jacobs Groeneveld 

486 Laurens Ritskes (geb. 1715?), bel. Beetsterzwaag-Fr. 7 feb 1751, timmerman, lidm. 
Beetsterzwaagjan 1752, 18 oct 1756, 1759, tr. ca. 1739 (Ie doop): 

487 Janke Douwes (geb. 1715?), ged. Beetsterzwaag-Fr. 7 feb 1751, 
bel. Beetsterzwaag-Fr. 7 feb 1751, lidm. Beetsterzwaagjan 1752, 18 oct 1756, 
1759. 
Uit dit huwelijk: 

1 xx, ged. Beetsterzwaag-Fr. 2 jan 1740 (inv.nr 555) 
2 Aaltje (= 243), geb. Beetsterzwaag-Fr., ged. Beetsterzwaag-Fr. 26 aug 1742 

(inv.nr 555), overl. Lagemeeden-Gr. 3 mei 1813 (akte 14, Aduard; huis nr 17, 
70 jr, geb Beetsterzwaag), tr. Rottevalle 1766 Jan Tjerks Vermanje 

3 Wijtske, ged. Beetsterzwaag-Fr. 11 oct 1744 (inv.nr 555) 
4 Ritske, ged. Beetsterzwaag-Fr. 18 mei 1747 (inv.nr 555) 
5 Douwe, ged. Beetsterzwaag-Fr. 15 nov 1750 (inv.nr 555) 
6 Marten, ged. Beetsterzwaag-Fr. 9 apr 1752 (inv.nr 555) 
7 Umkjen, ged. Beetsterzwaag-Fr. 21 juli 1754 (inv.nr 555) 
8 Klaas, geb. Beetsterzwaag-Fr. 23 jan 1757, ged. Beetsterzwaag-Fr. 13 feb 1757 

(inv.nr 555) 
9 Johannes, geb. Beetsterzwaag-Fr. 25 aug 1759, 

ged. Delfstrahuizen-Fr. 13 apr 1788 (inv.nr 602) 

Gegevens over Jan Tjerks Vermanje: 

- Genlias: Bron Burgerlijke stand - Overlijden. Archieflocatie Groninger Archieven 
Algemeen. Gemeente: Aduard. 
Soort akte: overlijden Aktenummer: 44 Aangiftedatum: 18-12-1829 
Overledene Jan Tjerks Vermanje. Overlijdensdatum: 17-12-1829. Leeftijd: 86. 
Overlijdensplaats: Lagemeeden gem. Aduard. 
Vader Tjerk Gaukes. Moeder Hiltje Meines. 
Partner Attje Jakobs Groeneveld. Relatie: echtgenoot. 
Nadere informatie geboortepl: Zwartveen; beroep overl.: leeraar doopsgez gem. 

- zie 2e huw, 1815: Bruidegom Jan Tjerks Vermanje. Geboorteplaats: Rottevalle. 
Vader bruidegom Tjerk Gaukes. Moeder bruidegom Hiltje Meinderts. 
Nadere informatie beroep vader bruidegom: werkman; beroep moeder bruidegom: 
werkvrouw; 
bruidegom 71 jaar; weduwnaar van Aaltje Lourens; bruidegom leeraar der Doopsgez. 
gem. 

-1822 overl.akte dochter Auke: mennonieten pastoor. 
-1838 overl.akte dochter Renske: predikant. 
- DG-lidm-klapper Rottevalle: Jan Tjerks bel. 23 jan 1766, lidm feb 1771, naar Mildam 

6jun 1784, leraar. 
- Tresoar-bibliotheek, FRYS 11.55.03 KALM: ds. J.J. Kalma: Naamlijst der Friese 
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Doopsgezinde leke- of liefdeprekers en Predikanten. 
* Rottevalle (Smallingerland, 943 inw. 134 Doopsg.), gecombineerd met Witveen; 

voorgangers: 
EgbertTjerks 1762, 1766, 1769; Jan Tjerks Vermanje, geb. 1743(1769), 1769-1784 
(naar Knijpe/Mildam) 
Litt: Inv. Arch. Amst. II, nrs 2214-2218 

Doops. Jaarboekje 1840, 22. 
Doops. Bijdr. 1872, 33-42; 1900, 109, 122. 
Blaupot ten Cate: 189, 248,306. 
A. Werumeüs Buning in: Bergumer Courant 1 apr - 6 mei 1899. 
J.T. de Jager: It lijen yn de Leijen (1944). 
Drachtster courant 14, 21 en 28 mrt 1947. 
Mennonitisches Lexikon III, 558. 
The Mennonite Encyclopedia IV, 374. 

Gemeente: Oorspronkelijk lag het centrum in Witveen, vanaf de 2e helft van de 18de 
eeuw in Rottevalle. 
Kerk te Rottevalle van ca. 1775. 
Rottevalle in 1778 bij de Friese Sociëteit. 
Archivalia van 1649-1920 in Rijksarch. te Leeuwarden. 

* Bovenknijpe, ook Knijpe of Nieuw Brongerga (Heerenveen, 581 inw. 69 Doopsg.); 
voorgangers: 
Jan Tjerks Vermanje, geb. ca 1743(1769), 1784 (van Witveen) -1799 (naar Den 
Horn) 
Litt.: Inv. Arch. Amst. II, nr. 1598; II, 2}nr. 36. 

S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland (Leeuwarden 
1839) 189, 192, 195, 206, 209, 223, 247, 254, 306. 
Gorter's Doopsgez. lectuur III, 18 suppl. 
P.H. Veen, De Doopsgezinden in Schoterland (1869). 
dr. W.J. Küler: Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden (Haarlem 1932 
v.) Ha. 
Doopsgezinde Bijdragen 1870, 108-118; 1879,2, 90; 1890, 94; 1896,149. 
Doopsgezind Jaarboekje 1840,43 
The Mennonite Encyclopedia (1955 v.) 1,397-398; 111,208. 
Mennonitisches Lexikon 1,251; 11,514. 
N. van der Zijpp: Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (Arnhem 1952) 
128, 160 
D.M. van der Woude: De Mennisten van Bovenknijpe 150 jaar zelfstandig, 
Nieuwsblad v. Friesl., 15 mei 1931 
D. M. van der Woude: De Oud-Vlaamse Doopsg. gemeenten van Knijpe en 
Mildam, Herenveense Koerier 14 dec 1946 - 22 feb 1947 
dr. A. Mankes-Zemike: Een vrouw in het wondere ambt (1956) 
Geneal. Jierboekje 1961, 55-67. 
Archivalia van 1691-1952 in Rijksarch. te Leeuwarden. 
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Gemeente: Hier hebben 4 a 5 Doopsg. groepen bestaan: Waterlanders, Friezen, 
Groninger Oude Vlamingen, aanhangers van Twisck en Jan Jacobsgezinden. 

- Simon Koorn, ex-archiefmedewerker, Doopsgezinden-onderzoeker, gesprek 10-7-2008: 
Jan Tjerks laatste predikatie te Mildam is van op 24 dec 1791; dus toen naar Den Hora. 
[E.K. Dat klopt niet. De DG-gemeente Mildam werd toen opgeheven; maar Jan Tjerks 
bleef er wonen en bleef prediken te Bovenknijpe.] 

Simon Koorn: Ik merkte op dat de prediking van Jan Tjerks Vermanje misschien wel in 
1762 aanving, maar hij werd pas in 1768 verkozen tot "Vermaner", prediker. In de oude 
Doopsgezinde Bijdragen van 1872 is de omschrijving te vaag. Zelf heb ik in de inventa
ris van Den Horn vermeld: "verkozen in 1768". 
Ook Steven Blaupot ten Cate vermeldt in zijn boek over de Geschiedenis van de 
Doopsgezinden in Friesland, gepubliceerd in 1842, blz. 196, als datum van [vertrek uit 
Mildam] 24 december 1791. 

Vermanjes opvolger Jacob Dirks Huizinga noemt in een manuscript als intrededatum 
echter 10 november 1799 (zie inv.nr 145) 

- Groninger archieven, toegang 361: Doopsgezinde gemeente Den Hora. 
1.4 lijst van leraren en predikanten 
Jan Tjerks Vermanje, geb. 1743 te Zwartveen bij Witveen (Fr.), in 1768 verkozen, 
gekomen van Mildam, intrededienst 10 nov 1799, overl. 17 dec 1829 te Den Horn 
(Gron. Arch., Den Horn, toegangsnr 361, inv.nr 144). 

- BS Aduard, overhakte 44. Op 18 dec 1829 verklaarden Pieter Jans Venema, 24 jr, en 
Twerk Reinders van Til, 32 jr, landbouwers, wonend Legemeden, naaste geburen van 
de overledene, dat op den 17 dec 1829 om 20 uur in het huis 18 te Legemeden is overle
den Jan Tjerk Vermanje, 86 jr, doopsgezind leeraar van den Hora, geboren Swartveen, 
echtgenoot van Attje Jakobs Groeneveld, wonend Legemeden, zoon van wijlen Tjerk 
Gaukes en van wijlen Hiltje Meines overleden te Swartveen. 

- zie huw.bijl.: in predicatieboek staat: geb 26 sept 1743 [maar mogelijk 1742 omdat het 
huwelijksjaar van zijn ouders 1741 is en niet 1742 zoals in het predicatieboek staat.] 

Gegevens over het eerste huwelijk van Jan Tjerks Vermanje: 
- ISISTresoar: Smallingerland, huwelijken 1766. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 

14 september 1766 in Rottevalle. 
Man: Jan Tjerks afkomstig van Rottevalle. Vrouw: Aeltjie Louwerens afkomstig van 
Leeuwarden. 
Opmerking : met attestatie van Drachten. 
Bron: DTBL Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811. Inventaris 
nr.: 630. 

- ISIS Tresoar: Leeuwarden, huwelijken 1766. Vermelding: Ondertrouw op 23 augustus 
1766. 
Man: Jan Tjerks afkomstig van Rottevalle. Vrouw: Aaltie Lourens afkomstig van 
Leeuwarden. 
Bron: DTBL Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1762-1775. Inventarisnr.: 912. 
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- ISIS Tresoar: Leeuwarden, huwelijken 1766. Vermelding: Attestatie afgegeven op 
7 september 1766. 
Man: Jan Tjerks afkomstig van Rottevalle. Vrouw: Aaltie Lourens afkomstig van 
Leeuwarden. 
Opmerking : met attestatie naar Rottevalle 
Bron: DTBL Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1766-1772. Inventaris 
nr.: 996. 

- inv.nr 630, NH-tr. Rottevalle; 1766: 
Den 14 Septemb: sijn on&hindert getrouwt Jan Tjerks van de Rottevalle en Aeltjii 
Louwerenses met attestatie van Leeuwarden 

- inv.nr 996, tr. Leeuwarden: Jan Tjerks van de Rottevalle, en Aaltie Lourenses van 
Leeuwarden zijn hun huwelijksgeboden de eerstemaal geproclameerd den 24e Augusti 
1766, de tweedemaal den 31 e dito, de derdemaal den 7e September; daaraanvolgende 
hier att.verklaring na de Rottevalle gepasseerd. 

- inv.nr 912, Trouw- en proclamatieboek van Leeuwarden [gerecht]; 1766: 
Den 23 Augty Jan Tjerks van de Rottevalle en Aaltie Lourenses alh. uts[upra] 

Gegevens over het tweede huwelijk van Jan Tjerks Vermanje: 
- Genlias: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Groninger Archieven 

Algemeen. Gemeente: Aduard 
Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 7. Datum: 10-09-1815 
Bruidegom Jan Tjerks Vermanje. Geboorteplaats: Rottevalle 
Bruid Attje Jacobs Groeneveld. Geboorteplaats: Oldeboorn 
Vader bruidegom Tjerk Gaukes. Moeder bruidegom Hiltje Meinderts 
Vader bruid Jacob Sjoerds. Moeder bruid'Akke Hepkes 
Nadere informatie beroep vader bruidegom: werkman; beroep moeder bruidegom: 
werkvrouw; beroep vader bruid: schoenmaker; bruidegom 71 jaar; bruid 51 jaar; 
weduwnaar van Aaltje Lourens; weduwe van Thijs Abels; bruidegom leeraar der 
Doopsgez. gem. 

- BS Aduard, huw.bijl. 10 sep 1815 Jan Tjerks Vermanje x Atjen Jacobs Groeneveld. 
bijl. 1: huwelijksproclamatiën Mildam. Jan, 71 jr, geb Rottevalle, wedr van Aaltje 

Lourens, doopsgezind leraar Den Horn 
x Aaltje Jacobs Groeneveld, 51 jr, geb Oldeboorn, wed. van Thys Abeles 

bijl. 2: Overl.extract Aduard: 1813, 3 mei is overl. Altje Lourens, echtgenote van Jan 
Tjerks (nu Vermanje), Mennonieten Prediker, op den Horn, onder Lagemeden 

bijl. 3: Extract uit het Predicatieboek waarin aangetekend stond, het overlijden van de 
vader en moeder van Jan Tjerks (nu Vermanje) woonagtig onder deze gemeente. 
1758 den 26e Jan. is Tjerk Goukes overleden 
1763 den 22e Dec. is Hijltje Meines overleden 

bijl. 4: Akte van Kennelijkheid (Heerenveen). Voor de vrederechter compareren Jan 
Tietema, 78 jr, Boldrager, won. in de Schans, gemeente Haske, Siebe Wallers de 
Jong, Tapper, 76 jr, Haaye Meeuwes Hoekstra, winkelier, 63 jr, won. Mildam, 
Andries Lammerts Driest, arbeider, 67 jr, te Oudeschoot, Thys Hendriks Bakker, 
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castelein ald., 63 jr, Marten Wiebes Engelsma, huisman, wonend Oudelamer, 61 jr, en 
Pieter Gerrits Ponne, koopman, 65 jr, dewelke verklaarden zeer wel te kennen Altje 
Jacobs Groeneveld, weduwe van Thijs Abeles, wonend Mildam, welks ouders met 
namen Jacob Sjoerds en Akke Hepkes voorjaren overleden, geboren te zijn zoo zij 
vermeenden in den najare van 1763. 

bijl. 5: Extract uit een Predicatie Boek waarin aangetekend stond, de Geboorte van Jan 
Tjerks (nu Vermanje) benevens de trouwdag van Deszelvs ouders Tjerk Gaaikes en 
Hyltje Meines getrouwt den 20 October zeventien honderd twee [sic; volgens trouw
boek 1741] en veertig. 
1743 den 26e Sept. is onze zoon Jan Tjerks Gebooren. 
[E.K. Een predicatieboek omvat een serie uitgeschreven preken. Het werd gebruikt 
voor thuispredicatie, speciaal in gemeenten die zo klein waren dat er geen leraar was. 
Kennelijk gaat het hier over het predicatieboek van Jans ouders.] 

- BS Aduard, huw.akté 7, dd 10 sept 1815: om 16 uur compareerden Jan Tjerks 
Vermanje, 71 jr, geb Rottevalle, weduwnaar van Aaltje Lourens, doopsgezind leraar te 
den Horn, zoon van wijlen Tjerk Gaukes en Hiltje Meinderts, in leven werklieden, 
gewoond hebbende te Oostmeer en overleden, de eerste in 1758, den 26e Jan, de tweede 
in 1763, den 22e Dec en is de comparant met Aaltje Lourens te Legemeden woonach
tig geweest, ter eenre en Aaltje Jacobs Groeneyeld, 51 jr, geb. Oldeboom, weduwe van 
Thys Abels [rest niet te lezen; zij tekent Attje of Altje (de streep door de t loopt ook 
door de 'T'); hij zette een paar hanepoten: JTV (volgens Koorn kon hij niet schrijven)]. 

Bibliotheekkaartjes Bibliotheek Prometheus 
Er kannen weer bibliotheekkaartjes voor de Prometheus Bibliotheek in de TU bibli
otheek worden aangevraagd. 
Enkele lezers hebben al een verzoek daartoe ingediend, maar deze zijn door de 
brand verloren gegaan. Dus gaarne nieuwe aanvraag. 

Aan dit nummer werkten mee: 
A.E.D. Hartmann-van Rijnenburg. p/a 
Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25,2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen' 

H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV 
Delft 
H.M. Morien, Rol. Holstlaan 800,2624 JG 
Delft 
W. Smeulers, Hendersonstraat 10, 2286 XC 
Rijswijk ZH 
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Nonnen, paters en andere heilige zaken (2) 
Nuttig voor genealogisch ondezoek 
JW. Koten 

Ad 2 Ierland en de Ierse expansie - De re
ge! van Columbanus 
Ondertussen waren in Ierland kloosters ont-
staan, waar men een wat andere levensstijl 
volgden dan op het vasteland gebruikelijk 
was. Hier was het Columbanus die een 
nieuwe leefregel invoerde. Deze leefregel 
was veel harder en strenger dan die van de 
Benedictijnen. Een karakteristiek van deze 
kloosters was verder dat nogal wat avon-
tuurlijke monniken uitzwermden, die poog-
den eiders een nieuw klooster te stichten. 
Toen Ierland geen verdere (klooster) 
expansie meer mogelijk was, verplaatsten 
zij hun activiteiten naar Schotland. Later 
zelfs naar geheel West-Europa, aanvanke-
lijk naar Frankrijk, waar de leren maar be-
perkt succes boekten. Nadien gingen zij 
naar de noordelijke gebieden van West- Eu
ropa aan de beurt, met een bevolking die 
meer aansloot bij het Ierse karakter en waar 
zij meer succes genoten. De betekenis van 
deze Ierse penetratie in West-Europa is van 
onschatbaar cultureel belang gebleken bij 
de vorming van het West-Europese katholi-
cisme. 

Willibrord 
Een van de groepen van monniken die naar 
Neder land ging, stond onder leiding van 
monnik Willibrord. Kennelijk beschikte hij 
over voldoende leidinggevende kwaliteiten, 
economisch en politiek vernuft en kennis 
van de landbouw, zodat hij van de Franki
sche koningen land kreeg om een klooster 
te stichten. Dergelijk kloosters gaven vol
doende economische infrastructuur zodat 
men daarna aan missionering kon gaan den

ken. Willibrord moest bij tijd en wijle op 
deze kloosters terugvallen, zoals te Suste-
ren. 

Voor een deel voegde Willibrord zieh naar 
de regels van bestaande kloosterinstellin-
gen, die van de Benedictijnen. Kortom de 
harde Ierse regel werd versoepeld en men 
ging steeds meer de Benedictijnse leefregel 
volgen die minder streng was . Aanvanke-
lijk slaagde Willibrord er in een klooster 
annex school in Utrecht op te zetten en te-
vens een kleine houten kerk te stichten. 
Maar deze vestiging moest na een kortdu-
rende periode worden opgegeven. Zodoen-
de verplaatste hij zijn activiteiten naar veili-
ger gebieden. Willibrord zou een grote ab-
dij in Echternach vestigen waar nu nog 
jaarli jks de spring-processies worden ge-
houden. N a Willibrord volgden nog diverse 
andere Ierse groepen o.a. die onder Bonifa
tius die in Utrecht het vroegere klooster met 
opleiding voortzette. Maar Bonifatius zou 
het meeste succes in Noord Duitsland krij-
gen. N a de vestiging van deze eerste kloos
ters zien wij in de Zuidelijke en Noordel i j 
ke Nederlanden een groot aantal kloosters 
tot stand komen, ten dele op geschonken 
grond, veel ook op allodiale (niet onder een 
eigenaar vallende) gronden, die men door 
ontginning geschikt voor landbouw maakte. 
Deze deskundig geleide landbouwkloosters 
zouden grote welvaart genereren en de ste-
delijke bevolking steeds meer gaan voeden. 
Misbruiken slopen echter in, men verliet de 
tucht. Sommige kloosters kenden zelfs 
luxe. 
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D e hervorming door H u g o van Cluny 
Een krachtige hervormingsbeweging werd 
ingezet door de zesde abt van de abdij Clu
ny (Hugo) rond 1109 die de vroegere sober-
heid en gestrengheid weer herstelde. Er ont-
stonden bovendien nieuwe orden zoals de 
Kartuizers en Cisterciènzers die de oude 
traditie van gestrengheid wederom opvatten 
conform de vroegere regel van Benedictus. 
De Cisterciëzers deden minder aan studie 
maar richtten zieh vooral op zware landar-
beid en bidden (ora et labora) 
In de noordelijke Nederlanden ontstonden 
wel honderden van deze kloosters, die een 
groot stuk van de noordelijke provincies tot 
geschikte landbouwgebieden hebben omge-
toverd. Een bekend waddeneiland is naar 
een van deze orden genoemd namelijk 
Schiermonnikoog (schier was ruw-wit, de 
kleur van de kleding van de Cisterciènzers). 
De kloosters hadden de verplichting om 
voor zwervers en zieken te zorgen. Vaak 
had het klooster enige kennis van de ge-
neeskunde en kon men uit kruiden medica-
menten bereiden. Een belangrijke bron van 
inkomsten waren deze geneeskrachtige 
drankjes, zoals de welbekende "bénédic
tine". Veel inkomsten werd ook gegene-
reerd door productie van bier (abdijbie-
ren). 

ad 3 kloosters met de regel van Augustinus 
Toen in de 10/1 lde eeuw de Steden opkwa-
men was het systeem van de landelijke ab-
dijen onvoldoende toegesneden op de ste-
delijke behoeften. Er ontstonden kloosteror-
de die zieh op de geestelijke verzorging van 
de stedelijke populatie richtten en daarbij 
ook het ondervvijs en delen van de stedelij
ke administratie op zieh namen. Zij volgden 
een andere regel, namelijk die van Augusti
nus 1 , die beter paste bij de praktijk van de 
stedelijke samenleving. Deze regel werd 

gangbaarrond 1250. 

Religieuze orden die tot de Augustijnen-
groep worden gerekend zijn de reguliere 
kanunniken. Deze kanunniken verzorgden 
in grote Steden het koorgebed in de belang-
rijkste kerk, daarnaast hadden zij vele pu-
blieke functies, zowel kerkelijk (zielzorg) 
als maatschappelijk. Sommigen van hen 
hadden een universitaire graad. Zij waren 
bekwaam in onderwijs en met name théolo
gie. Onder hen waren ook nogal wat perso-
nen die geneeskunde hadden gestudeerd. 
Vaak gaven zij les aan de kapittelscholen 2. 
Andere religieuze orden uit de augustijner 
groep zijn de Kruisheren, Koorheren van 
het Heilige Graf (Sepulchrijnen), Norbertij-
nen, de Alexianen (Cellenbroeders) enz. De 
meeste van deze groepen legden zieh toe op 
de directe zielzorg (heel wat Norbertijnen 
werden pastoor in parochies, die slechts 
over beperkte middelen beschikten). Vaak 
genoten deze paterskerken veel bijval, ook 
al vanwege de kwaliteit van de prediking. 
Een beroemd Nederlands klooster dat tot de 
reguliere Augustijnenorde behoorde was 
het bekende monument, de abdij Rolduc. 
Een bijzondere variant van deze gemeen-
schappen werd door Geert Groote opgezet 
in Deventer. Deze groep van de moderne 
devotie is bekend geworden onder de naam 
Broeders des Gemenen Levens. De bewe-
ging zou zeer grote invloed krijgen omdat 
zij naar kerkelijke hervorming streefde. 
Tenslotte wordt bijzonder genoemd een or-
de die in Nederland veel aanhang trok: de 
Cellenbroeders (Alexianen) ook wel Arme 
Broeders of Lollarden genoemd. Tijdens de 
pestepidemieen hadden zij de taak op zieh 
genomen, de doden op te halen en te begra-
ven. Zij droegen zwarte kleren. Aanvanke-
lijk waren het mannen die in een gemeen-
schap zonder geloften leefden, later volg-
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den zij de regel van Augustinus. Men ziet 
de eerste Lollarden in 1441 in Leiden, later 
ook in andere Steden. Naar analogie van de 
mannelijke tak ontstond enkele jaren later 
ook een vrouwelijke orde: de Cellenzusters. 

Augustinessen 
Rond de 11/12de eeuw ontstaan de eerste 
vrouwelijke kloostergemeenschappen die 
de regel van Augustinus volgen. Het betrof
fen aanvankelijk adellijke ongehuwde vrou-
wen die een gemeenschap vormden, veelal 
omdat het perspectief op een huwelijk ont-
brak. Een zeer bekend voorbeeld is de adel
lijke religieuze gemeenschap in Stevens-
weert. De regel van Augustinus was ook de 
basis voor de kanunnikessen van het Heilig 
Graf (ook wel Soeurs des Bons Enfant ge-
noemd J ) , de Ursulinen, de kanunnikessen 
van Sint-Augustinus, de Visitandinnen van 
Franciscus van Sales, de zusters van de 
Heilige Monica, de Rita-zusters, de Birgitti
nessen. De meeste van deze orden volgden 
een kloostergebed, met daarnaast ook aller
lei sociale, opvoedkundige en verzorgende 
taken. 

De begijnen 
Een bijzondere orde was die van de begij
nen. Het was een soort derde orde, zonder 
kloosterbinding. Begijnen woonden vaak in 
kleine woningen in een afgesloten hof. Be-
gijnhoven dateren reeds uit het begin van 
de twaalfde eeuw, vooral in het Vlaamse 
gebied. Van daaruit heeft deze instelling 
zieh ook naar andere gebieden verplaatst. 
De eerste Noord-Neder landse begijnhoven 
vindt men in Amsterdam (1250) en Breda 
(1262). In Steden met meerdere begijnho
ven vormden de begijnhoven een soort ver-
eniging waar de groot-meesteresse leiding 
aan gaf. De leeftijd van toetreding tot de 
begijnen was 15-20 jaar , men moest eigen 

lugefit'it door 

J O H A X C . v. B L i s i s W Y K , Oud Bursenieefter 
fiep Stadt D E Li? T. 

middelen meebrengen en in het eigen le-
vensonderhoud kunnen voorzien. Begijnen 
fungeerden vaak als koster, zij verzorgden 
de kerkelijke gewaden, bakten vaak de hos-
ties en hielpen soms huishoudelijk uit als 
gezinnen in nood waren. Daarnaast deed 
men ook aan zelfstudie en gaf men in be
scheiden mate onderwijs aan arme of ach-
tergestelde meisjes. Ze hebben een veel be-
langrijker rol gespeeld in het stedelijke Ze
ven dan gewoonlijk wordt aangenomen, 
omdat zij soms taken vervulden die delicaat 
waren (nachtwaken bij s tervenden). Begij
nen werden later ook wel klopjes of kwe-
zels genoemd. Het woord kwezel heeft een 
wat nare bijklank gekregen, omdat hieraan 
de associatie manziek en schijnheilig is ge-
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koppeld. Mogelijk is dit wel zo, maar be
denk dat in de middeleeuwen er een groot 
mannentekort bestond. De begijnhoven wa
ren echter een nuttig instituut om te overle-
ven, zieh veilig en geborgen te voelen en zij 
boden ook nog de mogelijkheid zieh aan de 
gemeenschap dienstbaar te maken. Voor de 
vrouwenemancipat ie hebben zij grote bete-
ken is 4 gehad. N a de reformatie zouden de 
klopjes in het gebied van de Hollandse zen-
ding, zoals men de katholieke Hollandse 
gemeenschap tijdens de Republiek noemde, 
een zeer belangrijke taak krijgen. De orga-
nisatievorm van klopjes was immers het 
beste toegesneden op deze benarde situatie. 
De niet in kloosters georganiseerde autono
me kloppen (ook bekend als "geestelijke 
maagden") konden zieh als tamelijk zelf-
standige yrouwen binnen de Hollandse zen-
ding zeer goed handhaven en allerlei nutti
ge taken vervullen zoals het geven van on-
derwijs, de verzorging van de kerken (hulp-
kosters), de verspreiding van stichtelijke 
lectuur en vooral de armenzorg. Zij bleven 
onafhankelijk en woonden vaak in kleine 
groepjes. In het Hollandse zendingsgebied 
waren zij onmisbare krachten en zij vervul-
den dus funeties die nu door diakenen wor
den verricht. N a de emaneipatie van de ka-
tholieken was er weinig ruimte meer voor 
de kloppen en zij verdwenen als organisa-
tievorm in de negentiende e e u w 5 

Ad 4 de bedelorden: kloosters met de regel 
van Franciscus 
In de 13/14de eeuw ziet men als reactie op 
de welvaart van kloosters in de Steden, 
kloosterordcn ontstaan die armoede als 
doelstelling lamen en de naam bedelorden 
kregen, ook we l m e n d k a n t e n 6 genoemd 
omdat ze d o o r bedelen aan de kost probeer
den te komen. De belangrijkste bedelorde 
werd opgezet door Franciscus van Assisi, 

(1218) en zijn volgers worden Franciscanen 
genoemd. Zij noemden zieh minderbroe-
ders (fratres minores) en onderwierpen zieh 
aan grote soberheid zelfs in hun kleding. 
Sommigen gingen blootsvoets (onge-
schoeid) (ongeschoeide Franciscanen). 
Doelstelling van deze nieuwe opzet was 
vooral misstanden te bestrijden en boven-
dien in de moedertaal het geloof te verkün
digen. Binnen deze groep Franciscanen ont-
stonden na enige jaren diverse subgroepen 
afhankelijk van Streek en opdracht. Hieraan 
waren zowel mannelijke (eerste orde) als 
vrouwelijke ( tweede orde) kloosterlingen 
en leken (derde orde) verbunden. Uit de 
oorspronkelijke Franciscaanse opzet ont-
stonden vier Varianten: de Conventuelen, de 
Observanten, de Kapucijnen (zie P. Hilde
brand: Kapucijnen in de Nederlanden en 
het Prinsbisdom Luik) en de gewone min-
derbroeders. De vrouwelijke tak werd be
kend onder de naam Ciarissen 7 . 
Een tweede belangrijke bedelorde was die 
der Dominicanen (1217) beter bekend als 
de predikheren, De stichter was Dominicus. 
Men kende eveneens een mannelijke (eerste 
orde) , een vrouwel i jke kloosterorde 
( tweede orde) en verder een derde orde 
voor belangstellende leken die zieh door 
Dominicus lieten inspireren 8 . 
De derde bedelorde was die van de Karme-
lieten (1226), die zieh op contemplatie en 
Studie toelegde 9 , vaak in afzondering en 
eenzaamheid zoals de heremieten in vroe-
gere tijden. Ook de karmelieten hadden een 
vrouwelijk tak: de karmelietessen. 
Later komen ook nog andere orden zoals de 
Societeit van Jezus1", beter bekend als de 
Jezuieten. Deze werd opgezet door Ignatius 
van Loyola een Spaanse vechtende ridder, 
die later priester werd en die in 1539 deze 
orde oprichtte. Strikt genomen vormen de 
Jezuieten ook een bedelorde, hoewel dit la-
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ter anders werd gezien omdat zij door on-
derwijs en zielzorg inkomsten kregen. Ver-
der hebben zij zieh voor de Contrareforma-
tie ingezet, een kerkelijke herstelbeweging 
als reactie op het protestantisme die vooral 
tijdens het Concilie van Trente vorm werd 
gegeven. De naam sociëteit of broeder-
schap wijst op een andere organisatiestruc-
tuur. De Jezuïeten zijn sterk hierarchisch en 
centraal aangestuurd. Het hoofd van de or
de noemt men de generaal. Jezuïeten kun-
nen gemakkelijk worden verplaatst en op 
die plaatsen worden ingezet waar zij het 
meest effectief zijn. Dit is anders dan bij de 
klassieke kloosters waar men rechtstreeks 
aan de instelling verbonden is. De kracht 
van de orde is bovendien dat men zeer hoge 
intellectuele eisen stelt, de studie is Iangdu-
rig. Naast diepgaande kennis in de théolo
gie voltooien de meeste Jezuïeten ook nog 
een andere academisch opleiding. Pas op 
het 33ste levensjaar ontvangen zij de volle-
dige wijding. De orde van de Jezuïeten 
heeft uitsluitend een mannelijke tak. Over 
de Jezuïeten is zeer veel geschreven in po-
sitieve en negatieve zin. Genealogisch zijn 
Jezuïeten interessant. Er zijn o. a. diverse 
kwartierstaten van Jezuïeten in Limburg 
beschikbaar. Diverse Jezuïeten hebben als 
later tijdverdrijf zieh met généalogie bezig 
gehouden. 

Een overeenkomstige orde werd ook opge
zet door Philippus Neri (1571) die men 
Oraterianen ging noemen (naar de kerk die 
zij hadden) Oraterianen legden zieh vooral 
op de prediking. Ook zij waren verspreiders 
van de contra-reformatie. Bij deze kerkelij
ke verkondiging kreeg muziek een belang
rijke rol. Voor deze verkondiging introdu-
ceerden zij een nieuwe muziekvorm die zij 
Oratorium noemden, later wordt dit Oratori
um een geliefde muz iekvorm ' 1 . 

Kerkelijk verval: de periode van de grote 
pr tester-orden 
Vooral na de reformatie raakt de katholieke 
kerk steeds meer in verval. Was Nederland 
vanaf de twaalfde eeuw tot en met de refor
matie rijkelijk bezaaid met kloosters 
(ongeveer 450 religieuze gemeenschappen 
met 15.000 leden), eind zeventiende eeuw 
was het kloosterleven bijna geheel verdwe-
nen. Alleen in gebieden buiten de soeverei-
niteit van de Republiek konden zieh nog 
enkele kloosters handhaven. Maar ook in 
Frankrijk was het verval aanzienlijk. Om 
dit kerkelijk verval te stuiten ontstonden 
nieuwe religieuze organisaties. Deze kregen 
steeds meer het karakter van centraal aan-
gestuurde organisaties en zij kozen de vorm 
van een congregatie. Deze centraal aange-
stuurde organisatie volgden het patroon van 
de bestuursvorm van de Jezuieten. Daar-
door konden deze kloosterlingen meer ef
fectief worden ingezet, op wisselende loca-
ties waar deze inbreng dringend noodzake-
lijk was . 

Tijdens de Franse overheersing werden de 
kloosters genationaliseerd. Maar ook daar-
voor hadden veel kloosters last van de over-
heid. In de zuidelijke Neder landen was dit 
vooral door de invloed van Keizer Jozef 
van Oostenrijk, die midden achttiende eeuw 
de machthebber in het zuiden werd. Hij 
naastte heel wat kloosters, waarbij vaak 
economische motieven een rol speelden. 
Bij de Franse revolutie werden de kerkelij
ke goederen, inclusief die van de religieuze 
orden genaast. De kloosters verdwenen. De 
kloosterlingen kregen bij vertrek uit het 
klooster ieder een jaarpensioen. Voor de 
leden van een kloosterorde was de uitbeta-
ling groter dan voor de leden van de con-
gregaties. De adellijke kloosters bleven 
wel iswaar in tact, maar mochten zieh niet 
meer als klooster manifesteren. N a het ver-
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dwijnen van Napoleon, is er overal een 
groot priestertekort. 

Nieuwe mannelijke congregaties 
O m een antwoord te geven op dit verval 
ontstaan in de 17/18de eeuw een nieuw ty
pe kloosterlingen die priesterorden of pries-
tercongregaties worden genoemd 1 2 . Dit wa
ren meer dan voor heen kloosterorganisa-
ties die strak werden geleid, centraal wer
den aangestuurd, met een haast militaristi
sche organisatievorm en een sterke hiear-
chie. Naast een plaatselijk overste hadden 
deze congregaties een provinciale of regio
nale overste; de topfiguur noemde men de 
generaal-overste die op het generalaat resi-
deerde. Bekend voorbeeld van en voor de 
nieuwe structuur waren de Jezuieten. In te-
genstelling tot de klassieke kloosterorde 
werden deze priesterorden uitsluitend De
mand door officieel opgeleide priesters. 
Deze opleiding was zeer grondig, zij deden 
veel aan specifieke opleidingen zoals de 
kunst van de welsprekendheid, maar ook 
voor docenten onderwijs, en missionaire 
activiteiten. bekende geestelijke priester-
congregaties waren de Lazaristen (Vincent 
a Paulo, 1632: zending), Redemptoristen 
(1732 verkondiging van het woord: typi
sche volkspredikers), Passionisten (1725, 
Studie contemplatie) enz. 
Tijdens de Franse overheersing werden de 
kloosters genationaliseerd. Maar daarvoor 
hadden veel kloosters last van de overheid. 
In de zuidelijke Nederlanden was dit vooral 
door de invloed van Keizer Jozef van Oos-
tenrijk, die midden 18de eeuw de macht-
hebber in het zuiden werd. Hij naastte heel 
wat kloosters. waarbij vaak economische 
motieven een rol speelden. Bij de Franse 
revolutie werden de kerkelijke goederen, 
inclusief die van de religieuze orden ge-
naast. De kloosters verdwenen. De kloos

terlingen kregen bij vertrek uit het klooster 
ieder een jaarpensioen. Voor de leden van 
een kloosterorde was de uitbetaling groter 
dan voor de leden van de congregaties. De 
adellijke kloosters bleven weliswaar in tact, 
maar mochten zieh niet meer als klooster 
manifesteren. N a het verdwijnen van Napo
leon, is er overal een groot priestertekort. 

Nieuwe vrouwelijke congregaties 
Voor de opleiding van de vrouwelijke elite 
kwamen er vrouwelijke congregaties, waar-
van de tamelijk militante Ursulinen (1535, 
onderwijs en ziekenverzorging) zeer grote 
invloed ook in Nederland hadden. Voor de 
ziekenzorg zouden de zusters van Liefde 
(filles de charité, eveneens gesticht door 
Vincent a Paulo, 1668) een zeer grote bete-
kenis krijgen en een uitgangspunt vormen 
van de huidige verpleegkundige beroeps-
groep. De verpleegstersuniformen van 
weleer zijn van de kleding van deze zusters 
afgeleid. 

Noten: 
1. Kerkleraar uit de 4/5de eeuw, die zeer sterke 
invloed zou krijgen ook op het protestantse den-
ken. Luther was een augustijn. 
2. Ook in de latere tijden hebben Augustijnen 
zieh met het middelbare onderwijs bezig gehou-
den. Zij bedienden vijf middelbare Scholen en 
een bekend studiecentrum. 
3. Deze orde woonde in een Maastrichts kloos
ter dat de Bonnefanten werd genoemd. Het is 
momenteel een museum. 
4. De begijnen hadden dus een zekere zelfstan-
digheid, hetgeen de kerkelijke hiérarchie niet 
aanstond. Hetzelfde gold ook enigermate voor 
de broederschappen. Vandaar dat de slappeling 
paus Clemens V deze begijnhoven als gevaar 
zag en deze met de kerkelijke banvloek trof. 
(ca. 1310) In weerwil hiervan hebben de begijn
hoven zieh in beperkte mate in de Noordelijke 
Nederlanden weten te handhaven. In de Zuide
lijke Nederlanden is het een aantal begijnhoven 
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niet goed gegaan. Dit veranderde met zijn op-
volger, de gestrenge Johannes XXII die de Bra-
bantse begijnhoven onder zijn persoonlijke lei-
ding Steide. 

5. Vanaf het Concilie van Trente gold voor 
vrouwelijke geestelijke orden de verplichte 
clausuur (= verplicht leven in een gesloten 
kloostergemeenschap). In het gebied van de 
Hollandse zending waren kloosters verboden. 
Vandaar dat de kloppenorganisatie hier de beste 
organisatievorm was, een typisch Noord Neder-
lands katholiek fenomeen. Ook bij de vrouwen 
was het klopwezen populair, gezien de vele dui-
zenden jonge vrouwen die zieh hiertoe geroepen 
voelden. Na het herstel van de katholieke Hie
rarchie gold wederom het clausuur verbod, 
waardoor er geen plaats meer was voor de klop
jes. 
6. Het Latijnse woord voor bedelaars 
7. Clara was een van de medewerksters van 
Franciscus. 
8. De bekendste Dominicaan is Thomas Aqui
no, maar nog belangrijker was een jonge 25 jari-
ge dominicanes namelijk Catharina van Sienna 
die kerk en pausschap van de ondergang redde. 

9. Een bekende Nederlandse karmeliet was prof, 
dr. Titus Brandsma. 
10. De jezuïeten spreken niet van orde maar van 
socie'teit (= gezelschap) 
11. Een belangrijk Oratoriaan in Nederland was 
bisschop Codde, die de grondslag legde voor de 
Oud-Katholieke Kerk in Nederland 
12. Kerkrechtelijk is er enig verschil tussen een 
orde en congregatie. De orde is meer recht-
streeks aan een klooster gebonden. In civiel 
rechtelijke termen zijn de kloosterlingen de ei-
genaar van het klooster. Bij de congregatie is 
het klooster meer een verblijfplaats, vaak van 
tijdelijke aard. Door de aard van de activiteiten 
staat men meer in de samenleving. Omdat zij 
economische arbeid verrichten (bijv. ziekenver-
zorging) passen de strenge orde regels en ge-
bruiken niet voor deze groep kloosterlingen. 
Wel zijn ook zij tot een célibataire leven ver
plicht, zij moeten onderdanig zijn aan de con-
gregatieleiding en geen persoonlijke bezittingen 
hebben. Hoewel congregaties een interne hiérar
chie hebben en tamelijk zelfstandig kunnen ope-
reren, heeft de plaatselijke bisschop invloed op 
de leden van de congregaties in zijn diocees. 

ADRESSEN - Omgaan met veranderingen (3) 
W. Smeulers 

A D R E S - Zoeken 
Wat begon met zoeken naar een adres van 
een overgrootvader werd o.a. onderzoek 
naar omnummeringen van oude adressen in 
Rijswijk ZH. Met als eerste doel te komen 
tot een concordans. Van bezoeker verander
de ik geleidelijk tot vrijwillige medewerker 
voor een klein onderdeel, waarnaar wel 
veel vraag is: oude adressen lokaliseren in 
de huidige tijd. Het is thans voornamelijk 
werken met kopieen van akten en registers. 

Zoeken in een archief, dichteres Eva Ger
lach verwoordt dat mooi: " l 8 ) 

REGISTER 
De doden hangen in het stadsarchief 
Met honderd samen op een negatief. 

Vergroot liggen zij met mij in procès 
Ik appelleer vergeefs en hun geringe 
vordering groeit; uit hun handtekeningen 
gaan zij op weg naar een verwoest adres 

Waarzij, naar duidelijk wordt een la tevoren 
Uit andere doden heden zijn geboren 

Mij treft nu in dit gedieht: 

a. het gaat over mensen die er niet meer 
zijn, wel zijn ergens nog verwijzingen te 
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vinden: 
"de doden hangen in het stadsarchief' . 

b. met enige moeite en technische vaardig-
heden is daarvan nog iets te achterhalen 

"ik appelleer vergeefs en hun geringe 
vordering". 

c. dat is een proces, een gang van zaken, 
die bij ieder anders verloopt: 

"liggen zij met mij in proces". 
d. het kost tijd om uit te vinden waar vroe-
ger de veranderde piek was waar mensen 
woonden 

"op weg naar een verwoest adres". 
e. bij het bezig zijn kan door terugkoppe-
Ien beter inzicht worden verkregen: 

"naar duidelijk wordt een la tevoren".. 

a. Verwijzingen. 
In het Rijswijks archief stond het door mij 
gezochte adres in een oud bevolkingsregis-
ter. Het had een wijknummer. Op een oude 
plattegrond had iemand indertijd aangege-
ven, waar de piek van dit adres nu zeer 
waarschijnlijk is. Met behulp van een oud 
ambtelijk wijkboekje kon van veel adressen 
nagegaan worden hoe kort na 1900 wijk-
adressen veranderd waren in straatadressen. 
Maar niet van alle, er is in de 19e en de 20e 
eeuw veel bijgebouwd. Aan de hand van 
openbare adreslijsten, telefoongidsen, pu-
blicaties enz. kon nog een aantal adressen 
"geplaatst" worden. 

AI deze verwijzingen lopen via een ander 
medium dan de oorspronkelijke documen-
ten. Het is voor doorsnee-onderzoekers nu 
te zien op ander papier, of op een scherm. 
Daarnaast kwamen tips van mensen: een 
neef, archiefmedewerkers, medebezoekers, 
schrijvers, publicisten. Zij waren vaak weg-
wijzers, slechts incidenteel een verkeerd 
päd suggererend. Zo Steide een archivaris 
eiders dat vernummeringen vaak samengin

gen met volkstellingen. De vermoedelijke 
data in Rijswijk Iijken mij op andere tijdtip-
pen plaatsgevonden te hebben. 

Onverwachte verwijzingen kwamen via ge-
richte vragen van bezoekers. Zo vroeg een 
"vastbij-ter" eens "Waar is B 195"? Dit 
adres komt voor in de mooi ingebonden af-
drukken van het z.g. Bevolkingsregister 
1825, delen A en B. Het is ook overgezet in 
een gegevensoverzicht, dat ter plekke op 
tafelcomputers is te raadplegen. 
Maar in het sterk uitbreidende Rijswijk was 
zelfs tachtig jaar later in wijk B nog niet 
zo'n hoog nummer bereikt. Door nabij el-
kaar voorkomende adressen uit dat register 
te vergelijken met mijn gegevens, ontleend 
aan geboorte- en overlijdensregisters, 
kwam ik tot de ontdekking dat: 

l e de aanduidingen A en B op genoemde 
banden niets met wijken te maken hadden; 
ze gaven enkel een volgorde aan. Indertijd 
had men dat beter met Romeinse cijfers 
kunnen aangeven. 
2e de aanduiding "195" - rechts bovenaan 
de bladzijde - sloeg niet op een adres, maar 
op het bladzi jdenummer. . . 

Een vergissing van de overzetter en nalatig-
heid van contrôle door medewerkers van 
het archief indertijd. Dank zij doordringend 
vragen van een bezoeker werd jaren later 
deze toch wel grote fout achterhaald. Maar 
hoevelen hebben daarvöör de bladzijde-
nummers geslikt als adressenzoetekoek? En 
slikken ze - via, via - nog? 

Goed onderzoeken is ook goed vragen le
ren stellen. Dan verkrijg j e wel eens ver
wijzingen naar andere vindplaatsen. Sino-
loog Erik Zürcher Steide: "Wetenschap be-
drijven is vragen leren stellen, liefst vragen 

Orrs genealogisch Erfgoed, 17e jrg. nr. 3, mei - Juni 2009, blz. 98 



waar anderen niet op k o m e n " J . 

In Purmerend had ik eens geluk. Ik vroeg in 
het archief aldaar naar een foto van de Sta-
tionsstraat, vermeld in geboorteakte 77 uit 
1897: De toenmalige archivaris zei dat,in 
die periode deze straatnaam niet bestond. 
Een pittige bezoekster mengde zieh in het 
gesprek: in de volksmond werd rond 1900 
de Purmersteenweg zo genoemd. Beide na-
men bleken toen ook nog eens ergens in het 
archief als verwante naam onder een af-
beelding voor te komen, Het woord 
'Stationsweg' was doorgestreept. 

Zo'n adresgeving "van onderaf ' trof ik ook 
in Rijswijk, waar een paar keer in een loka
le krant tuinder Leendert Dropper het heeft 
over "paardemest en stroo voor den mest 
( . . . ) Te verkrijgen op Pasgeld 2 0 " . 4 0 ) Pas-
geld was en is een lokaal begrip. Een wijk, 
een buitenhuis, een bedrijf, een tramhalte, 
een pontje, allen dicht bij elkaar, zij dragen/ 
droegen wel die naam, maar niet een straat. 
Jaagpad 20 was in die tijd de officiele 
naam, "van b o v e n a f gekomen. Toen ken-
nelijk "van o n d e r a f nog niet algemeen aan-
vaard. 

Dat kwam niet lang geleden ook voor bij de 
droogmaking van de Flevopolder. Ooit las 
ik dat werkers daaraan een w e g ondanks 
een inmiddels officiele naam, bleven noe-
men naar wat gangbaar bij ze was: noemen 
naar de naam van de aannemer, wiens auto -
s met grote letters alsmaar over die weg in 
de leegte reden. 

b. Technische vaardigheden. 
Kennis van moderne technische procede's 
zoals oude computerprogramma's is niet 
iedereen gegeven. In Dordrecht stuitte ik 
eens op een onduidelijk gegeven in de 
mooie dtb-klappers aldaar. De dienstdoende 

balie-ambtenaar nam de tijd om in het oor-
spronkelijke computermateriaal te duiken. 
Binnen redelijk körte tijd diepte hij een te-
kort op - mogelijk omdat hij de invoer van 
het programma indertijd van nabij had mee-
gemaakt - en wist het te corrigeren. Had de 
Computer moeite gehad met een nul op een 
verkeerde plaats? Computers hebben ook 
zo hun eigen processen. 

Eigen vaardigheid omvat ook goed regi-
streren. Wat j e ziet en waar j e het ziet. Ik 
verwerkte allereerst 
hoofdbewoner, leeftijd, beroep, bron, adres, 
incidenteel notities. Het was tevens selecte-
ren. Van de tegengekomen adressen legde 
ik enkel de eerste en laatste vermelding 
vast. Achteraf bleek wel eens dat een be-
paalde datum in mijn bestand moest verval
len. Ik bracht het echter daarna zelden op 
alle jaargangen weer door te nemen om een 
vervangende datum op te zoeken. 

AI snel bleek omzetten nodig. In de digita
le verwerking van bevolkingsregister 1900-
1914 van Rijswijk Staat bijv. dat het adres 
van Quirinis Jacobus van Rijn is: "C 28a, 
gewijzigd C 37, later Jaagpad 37" . 
Inmiddels onderstelde ik dat de term 
"gewijzigd" meerdere betekenissen kon 
hebben, zowel omnummer ing alsook ver-
huizing, mogelijk zelfs correctie. Met de 
concordans was ik inmiddels zover gevor-
derd dat ik kon concluderen: C 28a = Jaag
pad 37 . 

Het omzetten van wijknummers in straat-
nummers leidde tot tal van Varianten. Oud 
en nieuw werden voortdurend vermengd. 
Vaste gewoonten vermengd met al inspelen 
op ontwikkel ingen? In telefoongids 1915 
zien we dat Theodorus Cornel is Verlaan 
woont op Heerenstraat A 5 5 . Dank zij ande
re brennen kunnen we stellen: Wat A 109 
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was, werd He(e)renstraat 55. 

Een extra probleem is er weleens bij de di
gitale omzett ing van geschreven gegevens 
uit akten of registers naar keurig op een rij 
getypte tekens op een scherm. Dat kan 
soms nagenoeg onoplosbaar zijn. In het ge-
meentearchief van Den Haag, op zoek naar 
adressen van iemand die in de (vorige gro-
te) crisistijd van de jaren dertig in de Schil-
derswijk woonde . Ik stuitte op een waaier 
van bijgeschreven adressen. Het zou kun-
nen dat hij in körte tijd zeer vaak verhuisde, 
wellicht naar een (nog) goedkoper adres. 
Hoe daar nog een aannemelijke volgorde in 
te vinden? 

c. Proces . 
Accent op: voor wie? 
Kijk j e in de Dikke Van Dale bij de woor-
den waarin de term 'proces' voorkomt dan 
overheersen jur idische termen. Rechtspre-
ken en waarheidsvinding zijn daar de span
nende polen. 
Voor wie deed en doe ik het? Zowel omdat 
ik van registrerend ordenen als van puzze-
lenderwijs afleiden hou. Daarin zit ook 
waarheidsvinding. Verder speien mee soci-
aal contact en maatschappelijk nut. 

Accent op: met wie? 
Let j e op het taalgebruik bij Schülingen en 
in groeigroepen dan komt de term 'proces' 
in zieht bij woorden als procesbegeleiding 
en -bewaking. Bij mij waren en zijn dat me-
de-onderzoekers en medewerkers van ar-
chieven, musea, bibliotheken. O.a. de be-
zoeker die mij in het begin - nadat ik hem 
trots mijn toenmalig overzicht liet zien -
Iaconiek op de vingers tikte: er zijn meer 
vernummeringen geweest . Ik ging daardoor 
op andere dan de voorgenomen plekken 
zoeken. 

Accent op: naar wat? 
Gaat het bij genealogisch onderzoek enkel 
om feitjes op een rij? Of wil men meer, een 
mooi verhaal? 
Of zelfs "een scherper inzicht in zichzelf en 
in de problemen van deze tijd", een uit-
spraak van historicus Georges Duby, die 
het verleden in al zijn aspecten wilde bestu-
d e r e n . 4 1 ) "Waar het op aankomt is de men-
sen aan het denken zetten" Steide de Henri 
Pirenne 
Bij mij ging het allereerst om een concor-
dans. Nu in deze artikelenreeks een aftasten 
van ruimere verbanden. 

In de wereld van planning en beleid komt 
nogal eens de spanning tussen proces- en 
produetdenken ter sprake: 
"Het s tedebouwkundig denken als een den
ken in eindtoestanden d.w.z. in volledige en 
gefixeerde vormresultaten moet worden 
vervangen door het denken in procesmatige 
zin." 4 3 ) 

Zo ook hier. Ik streef een product na, een 
eindlijst over een stedenbouwkundige 
vorm. Besef wel steeds sterker dat delen 
ervan halverwege zullen vastlopen. Een 
volledige eindlijst - een systeem op papier -
haal ik waarschijnlijk niet. Dit niet zozeer 
vanwege mijn leeftijd, maar omdat ik 
steeds meer, geloof dat een vast systeem de 
veranderende werkelijkheid niet kan dek-
ken,.niet sluitend krijgt. 

Accent op: wat kan? 
Wanneer een taak vöör een bepaalde datum 
afgerond moet zijn is er een ander proces -
en ander resultaat - dan wanneer j e de tijd 
hebt. De start van mijn onderzoek via wijk-
boekjes en bevolkingsregisterbewerkingen 
op computer wierp betrekkelijk snel enig 
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resultaat af. Daarnaast leek aanvankelijk 
wat incidenteel raadplegen van op zaal 
voorhanden kopieen van geboorte- en sterf-
te-akten snel voor aanvullingen te kunnen 
zorgen. Doch er bleven alsmaar niet be-
trouwbaar te dichten gaten. 
Had ik vanaf het begin via gemeentelijke 
adresbesluiten gewerkt, ik was eerder rond 
gekomen. Maar had ik dan ontdekt waar ik 
steeds meer op stuitte: tijdstippen van 
adresvermeldingen, aangetroffen in akten 
gaan niet gelijk op met wat de officiele tijd
stippen lijken te zijn. 

Met de vorming van een concordans was ik 
al vrij ver gevorderd. Eerst toch maar even 
genoemde tijdstippen opdiepen. Na tal van 
steekproeven kwam ik erachter dat op 19 
juli 1873 in akte 45 van het geboorteregis-
ter ineens van een bewoner zijn omgenum-
merde adres werd vermeld. Een eureka-
gevoel! 
Onderstelde tevens dat 1 jul i , halverwege 
het jaar , een duidelijk punt is. Dat zal het 
wel zijn. Mijn datum-in-zicht-gevoel werd 
gauw flink getemperd. Pas tien akten later 
weer een "omgenummerde" . Het meest ver-
baasde me nog dat op 27 September in de 
akten 65 en 66, dus direct achter elkaar, 
burgemeester Cochius in de eerste het oude 
nummer vermeldde, in de tweede het nieu-
we. Allebei uit dezelfde wijk, dus een on-
derstelling van gefaseerd omnummeren 
toonded i t n i e t aan . 

Het was alsof toen al bij Rijswijkers ge-
beurde wat romanpersonage Hannah Prat in 
Zonder grenzen van Kristien Hemmerechts 
uitte: "Kalenders stopten tijd in vakjes, 
maar tijd moest kunnen vloeien" 4 4 ) . 

De tijdstiponduidelijkheid in datgene wat 
door velen wordt geraadpleegd, leidde bij 
mij tot verandering van het doel: meer ze-
kerheid gaan geven aan gebruikers van die 
oude bronnen. Te weten in hoeverre komt 
een aangetroffen oud adres overeen met een 
bepaalde piek buiten, hier en nu? Van stre-
ven naar een concordans werd het werken 
naar voorlopige concordansen per tijdvak. 
Met extra toelichtingen erbij . Daarover in 
een van de volgende afleveringen. 

Accent op: hoe doende? 
Het eigen adressenbestand - geordend op 
(hoofd)bewoners - groeide sterk. Af en toe 
werd in een kopiebestand per wijk alles 
herordend op adres, en wel per wijk van het 
laagste tot het hoogste nummer . Daarin 
weer naar de bewoner gekeken: waren er nu 
"geburensgewijze cijfersprongen" met eni-
ge verwantschap en/of op "toevoegings-
verheffingen" te onderkennen? AI moet j e 
het dan wel treffen, dat van iemand zowel 
vöör als na een omnummer ing ergens het 
adres is vastgelegd. 

Dit leidde tot voorlopige conclusies. In een 
sterk bekort Schema gezet, ziet een hier 
sterk vereenvoudigd onderdeel er zo uit: 

Hoofdbewoner le tijdvak 2e tijdvak 3e tijdvak 4e tijdvak 

P.A. van Rijn A91a A113 A155 Kerklaan 82 

H.P. van Horssen A91e A116 A160 Kerklaan 92 

H. Schippers A91f AI 17 

C. Bol A117 A163 
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Zo te zien redelijke verwantschap in de 
reeksen. Gaten kreeg ik j a m m e r genoeg 
soms niet gedieht. Daarom alles maar gaan 
registreren wat waarschijnlijk van nut kon 
zijn. Dat levert ook wel iets extra's op: meer 
zieht op wie er o.a. op al die adressen 
woonden. 

d. Veranderde plek. 
Eva Gerlach had het in haar gedieht over 
"een verwoest adres". Het bleek niet alleen 
verdwijning en n ieuwbouw van een pand te 
zijn. In Rijswijk is o.a. het Smidsslop ge-
sloopt. Er kwam een nieuwe Smidsstraat 

-voer m-de- plaats, maar -weL zo'n vi}ftig- m e 
ter verderop. Dat achterhaal j e niet met en-
kel raadplegen van registers. Kaarten, plat-
tegronden moeten aanvullen. 

e. Terugkoppelen. 
Toetsen met ander materiaal waar mogelijk. 
O.a. het register Schuurman, een mooi 
overzicht van adressen uit 1835. Verder het 
aanleggen van een bestand met i jkpanden, 
een werkterm voor bekende panden, ker-
ken, bedrijven, kantoren. Deze bestaan 
vaak lang en worden dan ook nogal eens 
met hun oude adressen vermeid. 
Bezig zijnde merkte ik dat ongemerkt mijn 
beeldvorming van keurige huizen in de rij 
het zieht belemmerde op soms paarde-
sprongachtige nummervolgorden bij soms 
rafelrandachtige bebouwing. Bijvoorbeeld 
in zijstraten als Kerkstraat en Smidsslop. 
Soms bekruipt mij wel het gevoel dat ik 
steeds beter wat iets niet is, dan wat het wel 
is. Wordt dat: "mijn adres" aan anderen? 

Mijn onderzoek ten behoeve van een con-
cordans is geen wetenschappelijk onder
zoek in de zin van onderstellingen toetsen. 
Het levert veeleer onderstellingen op. Het is 
ook geen survey, het verkent niet, bekijkt 

ook niet op regelmatige tijdstippen. Men 
kan het een detailstudie noemen, waardoor 
er meer kennis komt over adressen. Het 
was en is eigenlijk enkel "observeren, com-
bineren, deduceren". Dat was mij bijgeble-
ven van de zogenoemde aanpak van detec-
tive Geoffrey Gill in de speurdersboeken 
van Ivans, bijna zeventig jaar geleden gele-
zen. Wel thans met een belangrijke aanvul-
ling: zo nauwkeurig mogelijk en controleer-
baar vastleggen van gegevens opdat toets-
bare onderstellingen over de werkelijkheid 
voor anderen mogelijk blijven. 
Dit werk is beperkt tot een deel van een in-
dertijd kleine gemeente. Er is verwantschap 
met wat eiders speelt op dit punt. Hopelijk 
geeft het aanzetten tot bredere Studie. 

In een volgende aflevering vooral aandacht 
voor wat men tegen kan komen bij adressen 
die "vers topf zitten. Zijn ze te "verban
nen"? 

Noten: 
38. Eva Gerlach, Een kopstaand beeld. De Ar-
beiderspers, Amsterdam 1983, p.38. 
39. Erik Zürcher in gesprek met Frenk van der 
Linden, verslag: "Het is geen Open Deur meer, 
het is Open Huis", in: NRC Handelsblad 2-10-
1993,p.ZB.3-4. 
40. Rijswijkse Courant 8-11-1913. 
41. Aldus aangehaald door H. van Galen Last, 
"Een modern historicus". in: NRC Handelsblad 
15-12-1982, p.7. 
42. Vertaling door J.L. Heldring, "Met voorstel-
len of met antwoorden komen", in: NRC Han
delsblad 15-5-2008, p.9. 
43. C. de Wit, De b.i. als architekt en niet-
architekt in het stedebouwkundig plan, voor-
dracht Afdeling Bouwkunde, Technische Hoge-
school Delft 9-11-1971. 
44. Zonder grenzen, De Arbeiderspers, Amster
dam 1991, 19927, p.63. 
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Grotere veranderingen op til bij gebruik van 
Computersoftware 
Betekent cloud-computing een nieuwe doorbraak? 
JW. Koten 

Er doet momenteel in genealogisch compu-
terland een nieuwe buzzwoord de ronde: 
"cloud-computing". Daarvan zal men in de 
toekomst veel over horen. Wanneer cloud-
computing aanslaat, dat is nog lang niet ze-
ker, kan dit binnen enkele jaren de softwa
remarkt voor genealogische software sterk 
gaan beïnvloeden. In een vorige bijdrage 
werd reeds gesignaleerd dat deze grote ver
anderingen op til waren en dat de gewone 
Computersoftware daardoor onder druk 
komt te staan. Linux bijvoorbeeld, een be-
kend gratis s tuurprogramma, gaat drastisch 
van opzet veranderen. Men gaat geen uitge-
breid software pakket meer rond sturen, 
maar de makers van deze software gaan via 
internet het gebruik van hun software aan-
bieden. Deze software is dan op een centra
le server van deze software te vinden en 
hoeft men niet meer te downloaden. In deze 
opzet wordt de gebruiker van de Linux-
software van bijvoorbeeld een tekstverwer-
kend programma of een genealogisch pro-
gramma een soort eindstation van een net-
werk. Men maakt immers gebruik van de 
computer van de linuxbeheerder waarop de 
software staat die men wenst te gebruiken 
en die kosteloos ter beschikking komt. In 
plaats van j e eigen software gebruik j e dus 
die op de centrale computer. Daardoor heb 
j e op j e eigen computer nog maar een klei
ne hoeveelheid software nodig, uitsluitend 
om de centrale server te bereiken. Je hoeft 
dan, als j e wilt, alleen maar de resultaten 
van j e werk op j e eigen computer op te 
slaan. Maar het is zelfs mogelijk dat j e ook 
de resultaten ergens positioneert, zoals op 

een eigen website, of bij de service provi
der. Je werkt dan bijna volledig in cyber
space en j e hoeft j e dan niet over virussen, 
updates, dataverlies e.d. meer op te winden. 
Het betekent dat ook aan j e hardware veel 
geringere eisen worden gesteld. Je hebt veel 
minder geheugen nodig, wel zal j e een blik-
semsnelle internetlijn naar j e provider no
dig hebben. Het zal in principe dan moge
lijk zijn vanaf iedere willekeurige computer 
j e gegevens op te vragen en daaraan te wer
ken. Dank zij de gigantische geheugens op 
de centrale computer thans beschikbaar en 
dankzij ook de snelle internetverbindingen 
zal het computergebruik dus sterk gaan ver
anderen. Met deze méthode wordt compu
tergebruik voor iedereen makkelijk toegan-
kelijk. In principe heb j e dus een eenvoudi-
ge computer nodig, met ingebakken softwa
re die j e toegang geeft tot een bepaalde ser
ver. Een verder voordeel is dat j e overal op 
iedere willekeurige plaats met een snelle 
internetverbinding toegang hebt naar de 
j o u w bekende software. Er zijn verder geen 
barrières meer die de toegang tot j e eigen 
data overal mogelijk maken. 

Deze vorm van computergebruik heeft de 
jargon naam "cloud computing", (cloud is 
wölk) gekregen. Cloud-comput ing is dus 
een model voor computergebruik gebaseerd 
op het internet. Cloud (wölk) is daarbij het 
bekende denkwolkje bij stripverhalen waar-
in de gedachten worden uitgebeeld, het is 
een totaalnetwerk van allerlei denkfuncties. 
Bij besprekingen of demonstrat ies gebruik 
j e het tekenen van een wolkje rond com-
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plexe netwerkverbindingen ook om dit als 
een eenheid te beschouwen. Cloud-compu
ting wordt gebruik voor een algemeen con
cept dat gebruik maakt van software dat 
door een server als dienstverlening wordt 
aangeboden. Daarbij is het vanzelfsprekend 
dat dit ook gemakkelijk de mogelijk biedt 
tot Web 2.0 en andere nieuwe technologie-
en. Web-2 en Web-3 applicaties kunnen 
zelfs door cloud-computing worden gefaci-
liteerd. Het is immers mogelijk dat j e een 
bepaald programma via een gezamenlijk 
wachtwoord met een groep mensen gaat 
delen. De toegang is dan mogelijk tot bij
voorbeeld de leden van een bepaalde fami-
lievereniging. In de zakelijke wereld levert 
Google via Google Apps en Google Docs al 
dergelijke applicaties die gebruikt kunnen 
worden via een webbrowser . Het wolk-
concept (cloud-concept) omvat dus gebruik 
van infrastructuur-services (IaaS), platform 
services (PaaS) en software-services (SaaS) 
benevens Web 2.0 en overeenkomstige ap
plicaties. Voorwaarde is daarbij het ge-
bruikmaken van internetfaciliteiten. Daar-
mee kan men dan de computer (eigenlijk 
terminal, thuisstation) zonder al te veel ken-
nis kan bedienen. 

Het onderl iggende concept van cloud-
computing werd al gelanceerd in 1960 door 
John McCarthy die voorspelde dat compu
tergebruik op dezelfde manier georgani-
seerd zou kunnen worden als een telefoon-
dienst of iedere andere publieke dienstver
lening. De toegankelijk van deze dienstver
lening zou zodanig moeten zijn, dat zelfs 
met weinig kennis men toch van deze dien-
sten gebruik zou kunnen maken. Pas rond 
2000 is men begonnen met aan deze nieuwe 
manier van computeren vorm te geven, me-
de door het beschikbaar komen van super-
snelle internetverbindingen. Sedert 2008 

gaan deze ontwikkelingen in de VS nu erg 
snel en ik twijfel er niet aan dat Europa en 
Nederland ook zullen gaan volgen. 
Terloops: cloud-computing is dus niet het 
zelfde als netwerkcomputeren. Hier bedoelt 
men de mogelijkheid om diverse computer 
aan elkaar te koppelen, om bepaalde soft
ware bestanddelen samen te delen, of geza
menlijk meer complexe computeropdrach-
ten uit te voeren die op een standalone 
computer niet mogelijk zijn. 

Het is duidelijk dat door de vele voordelen 
van cloudcomputing een gat in de software
markt is ontstaan. Dit gat zal binnen enkele 
jaren door heel wat ondernemingen betre-
den gaan worden. Cloud Service Providers 
zijn momenteel IBM, Amazon, Google, 
Microsoft, Yahoo, en Level 3 Communica
tions. Ook Apple schijnt met plannen rond 
te lopen. Daarnaast zullen de eisen aan de 
hardware bij c loud-computing aanzienlijk 
minder zijn, Men zal met een computer van 
zeg 300-400 Euro over voldoende moge-
lijkheden beschikken om aan cloud
computing te gaan doen. In de VS zijn 
reeds enkele computers in de markt zoals 
Everex Cloudbook die voor een schappelij-
ke prijs al de mogelijkheden voor cloud
computing waarborgen en die zeer draag-
baar zijn door omvang en gewicht. Meestal 
beschikken deze computers over een be
scheiden geheugen (25 gieg), een toetsen-
bord en muis, een beeldscherm, een geringe 
hoeveelheid software om de server te berei-
ken, maar wel een supersnelle hardware en 
bet rouwbare l i jnverbindingen. Kortom 
cloud-computing zou wel eens een sterke 
verbreiding van het computergebruik kun
nen geven, met een sterke kans op globali-
sering van het computergebruik. Het kan 
voor ontwikkelingslanden een doorbraak 
gaan betekenen omdat alle literatuur voor 
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hen betaalbaar en beschikbaar komt. 

Cloud-computing kan in de toekomst mo
gelijk sterk het genealogische databeheer en 
dataverkeer gaan bemvloeden. Momenteel 
zien genealogen zieh gedwongen een duur 
genealogisch softwarepakket aan te schaf
fen, dat slechts enkele jaren meegaat en 
voortdurend moet worden geüpdatet. Dat is 
soms een kostbare zaak waarbij men vaak 
niet zonder hulp van derden kan. In plaats 
van koop kan men leengebruik invoeren al 
of niet tegen betaling. Het is goed denkbaar 
dat men op basis van gebruik van de soft
ware een periodieke betalingsvorm regelt, 
zoals nu al bij gebruik van telefoon of elek-
triciteit bestaat. Het voordeel is natuurlijk 
dat men niet meer de problemen heeft bij 
storingen in de eigen software. Ook virus-
sen zullen minder kansen krijgen, omdat in 
de computer weinig uitvoerende pro-
gramma's meer zijn opgenomen. Verder 
kan een computercrash minder schade toe-
brengen aan reeds elders gearchiveerde ge-
gevens. Ongetwijfeld zullen naast deze be-
taalde dienstverleners ook gratis van over-
eenkomstige diensten worden aangeboden, 
al of niet met reclameboodschappen. W e 

noemden reeds Linux, die binnen korte tijd 
zulk een service beschikbaar hoopt te stel
len. Sommige Amerikaanse genealogische 
software gaat al sterk in deze richting. Ge
nealogische software providers, geven al of 
niet tegen betaling software diensten aan, 
waarbij men tevens dan de gegevens op de 
server van zo 'n commercieel bedrijf kan 
opslaan. 

Cloud-comput ing kan grote voordelen ople-
veren voor genealogische verenigingen. 
Men zou zieh goed kunnen voorstellen dat 
met een l idmaatschap van zulke vereniging, 
men toegang krijgt tot de Computerserver 
van de vereniging voor de software, maar 
dat ook opslag van gegevens op zulke com
puters mogelijk is. Het zou ook mogelijk 
zijn dat netwerken van een heemkundige of 
familieverenigingen daar een plek kunnen 
vinden,. Eventueel kan men de mogelijk-
heid bieden, om met bepaalde codetabellen 
aan te geven in hoeverre men in deze site 
opgeslagen gegevens ter beschikking aan 
andere leden van de vereniging beschikbaar 
wil stellen. Een l idmaatschap van een der-
gelijke vereniging zou dan aanzienlijke 
meerwaarde hebben. 

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

Het tijdschrift verschijnt v ier maal per jaar. Redact ie Piet Sanders 
Per nummer rond 80 A 4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5653 CD Eindhoven. 
De abonnementsprijs bedraagt 

voor Nederland is € 29, buitenland € 45, te betalen door storting of overschrijving op 
gironr 26.48.520 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTM WB en/of Ons genealogisch Erfgoed € 30. 

Te bestellen via www.onserfgoed.com 
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Over computergenealogie en MyHeritage 
H.M. Lups 

Kort na ontvangst van het artikel van de 
heer Koten over de ontwikkelingen binnen 
het genealogisch computergebeuren kreeg 
ik contact met mevrouw Linde Wolters, die 
mij attent maakte op de site van MyHeri ta
ge, waar men een mogelijkheid bood samen 
aan een bepaalde genealogie te werken, 
waarbij de gegevens door MyHeri tage wor
den opgeslagen. Zij was bereid daar een 
artikel over te schrijven, dat ik gaarne 
plaats. De artikelen van beide auteurs geven 
een blik in de (nabije) toekomst. 

De kans om gegevens te vinden wordt 
steeds groter dank zij het samenspei van 
archieven en het computergebeuren. Dit 
heeft in meerdere richtingen gevolgen: We 
beschikken in ons land over een aantal goe-
de p rogramma ' s waarmee iemand kan wer
ken. Er zijn ook verschallende mogelijkhe-
den om de gevonden resultaten te versprei-
den. De discussie wel of niet ter beschik-
king van anderen te stellen is voor de mees-
ten van ons gesloten. De meeste genealogen 
houden van openheid en samenspei. Welis-
waar kunnen anderen ' z o m a a r gebruik ma-
ken van de moeite en de kosten, die wij ons 
getroost hebben, anderzijds krijgen we ook 
respons en de mogelijkheid van de kennis 
van anderen te profiteren. Wel is het zo dat 
we gegevens van anderen steeds moeten 
controleren (en uiteraard ook in die geval-
len de bron vermelden), ook kan men ons 
op onjuistheden attent maken. We kunnen 
zelf een familiesite maken en onderhouden, 
maar die sites hebben het eeuwige leven 
niet. Als regel zijn ze aan een persoon ge
bunden en die kan of moet er op een gege-
ven ogenblik een punt achter zetten. Men 

kan zieh afvragen wat er dan met de gevon
den gegevens gebeurt. Zijn er anderen, die 
de inhoud van de site overgenomen heb
ben? Ook kan men de gevonden resultaten 
in de vorm van een of andere publicatie, 
bijv. een boek, vastleggen. Voordeel ' is dat 
er dan op verschillende plaatsen een exem-
plaar van die publicatie wordt bewaard, zo-
dat de kans dat de gevonden gegevens ver
loren gaan, nagenoeg nihil is, vooral als 
men een archief, de N G V of het C B G een 
exemplaar verstrekt. Als men een ISBN-
nummer aanvraagt en een exemplaar bij de 
Koninklijke Bibliotheek deponeert, kan 
men zeker zijn dat de gegevens bewaard 
blijven. Een aantrekkelijke mogelijkheid 
wordt ook geboden door Bob Coret, waar 
men gratis een kwartierstaat of genealogie 
kwijt kan met contactmogelijkheden (al 
wordt een donatie op prijs gesteld). Maar 
ook dit is in beginsel een tijdelijke oplos-
sing. Enerzijds heeft de heer Coret ook het 
eeuwige leven niet al heeft hij voor zover ik 
weet wel een team om zieh heen gevormd, 
anderzijds beschikt hij niet over onbeperkte 
financiele middelen om al die genealogi
sche gegevens op te slaan. Wat de contimu-
iteit betreft is de opslagmogelijkheid bij 
bijv. de Mormonen (Heiligen der Laatste 
Dagen) in Utah vele malen groter. 

De mogelijkheid om genealogische gege
vens te vinden via het internet worden ook 
steeds groter. Denk maar aan sites als bijv. 
www.allefriezen.nl en www.allegroningers. 
nl. Bovendien willen we meer ruimte om 
familiegeschiedenis in onze familieover-
zichten op te nemen. Waarom zijn we zoals 
we zijn en hoe heeft de familie allerlei situ-
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aties overleefd, of zijn delen van de familie 
uitgestorven. Iedere collectiviteit van fami-
lieoverzichten op het internet vergt al gauw 
een zeer grote geheugencapaciteit , die niet 
alleen de nodige investeringen vraagt, maar 
ook mankracht om die geheugenbank draai-
end te houden. 

Het vasthouden aan het individuele compu-
terprogramma heeft, zoals al opgemerkt is, 
als nadeel de beperking in de tijd, tenminste 
als men alleen op het internet publiceert. 
Een familievereniging zal voor grotere con-
tinuTteit kunnen zorgen. De individuele 
computerprogramma's zijn en worden ook 
wel uit ontwikkeld. In ons land hebben we 
een aantal goede. Maar als ik mij dan af-
vraag: "wat doe j e er verder mee?" wordt 
het stil. O p de laatste jaarvergadering van 
de afdeling computergenealogie van de 
N G V , een afdeling die een paar duizend 
leden telt, waren nog geen 15 leden aanwe-
zig. Men weet het wel en al die zaken, die 
vroeger interessant waren zoals ontsloten 
brennen vindt men nu op het internet. En 
op het internet vindt men ook gesprekspart-
ners, die mogelijk dezelfde problemen, vra-
gen en oplossingen hebben. De HCC-com-
putergenealogiegroep is actiever en organi-
seert geregeld lezingen over genealogische 
onderwerpen, treedt meer naar buiten, kan 
zieh mogelijk daardoor beter handhaven. 
Mogelijk is het bestuur actiever en/of heb
ben ze meer vrijheid van handelen. 

Wie moet de mogelijkheid scheppen een 
centrale geheugenbank tot ontwikkeling te 
brengen en draaiend te houden anders dan 
door de Mormonen gerund? Wij mensen 
zijn nu eenmaal niet tevreden met een mo
gelijkheid maar willen kiezen. Ik weet niet 
wat zieh in Amerika op dit gebied momen-

Kantoor My Hertitage 

teel afspeelt. Ik vond daar één programma 
en ook een in Duitsland. Deze keer laat ik u 
graag bekend maken met de mogelijkheden 
van MyHeri tage. 

MyHeri tage.com is opgericht door een aan
tal mensen die een passie voor genealogie 
met een goede kennis van de internettech-
nologie combineren en de hoop hadden dat 
de kracht van het internet mensen kon hel-
pen hun verleden te ontdekken en de ban-
den tussen familie en vrienden kon verster-
ken. 
Het bedrijf is gevestigd in het dorpje Bnei 
Atarot, in de buurt van Tel Aviv, Israel, dat 
in 1902 door Duitse Tempel iers onder de 
naam Wilhelma gesticht werd. Een van die 
voormalige Tempeliers vi l la ' s dient als 
hoofdkantoor. MyHeri tage nam in Septem
ber vorig j aa r sociaal familienetwerk Kin-
do.com over en heeft sindsdien nog een 
tweede kantoor in het Verenigd Koninkrijk. 

MyHeri tage ontving startkapitaal van twee 
investeringsbedrijven: Index Ventures en 
Accel Partners. 
Hoe het zieh verder bedruipt is mij niet be
kend. In ieder geval beveel ik u gaarne het 
artikel van Linde Wolters aan. 
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Zelf had ik gedacht dat een dergelijke mo
gelijkheid in eerste instantie vanuit Ameri 
ka tot ontplooiing gebracht zou worden. De 
bevolking van dat land immers is groten-
deels uit andere landen afkomstig en moet 

daar op gegeven ogenblik de voorouders 
vinden. Een samenspei met genealogen uit 
andere landen leek mij daarom meer voor 
de hand te liggen. 
Voor meer informatie over voorwaarden 
enz. raad ik aan kennis te nemen van hun 

Internet en genealogie 
Linde Wolters 

De afgelopen jaren wordt genealogie steeds 
meer online beoefend. Immers zijn er op 
het internet honderden, zo niet duizenden 
databanken en digitale brennen waarin 
voorouders en familiegeschiedenis onder-
zocht kunnen worden. Veel organisaties en 
bedrijven houden zieh dan ook bezig met 
het beschikbaar maken van die gegevens op 
het internet. 

Een van de diensten is MyHeritage.nl: een 
sociaal netwerk voor families met een na-
druk op genealogie. Aanvankelijk ontwik-
kelde het bedrijf slechts Computersoftware 
voor genealogisch onderzoek, maar toen de 
oprichter, Gilad Japhet, zieh realiseerde dat 
hij via het internet meer mensen enthousiast 
kon maken voor genealogie, besloot hij een 
site te creëren waardoor het programma 
ook online beschikbaar zou worden. 

Inmiddels heeft de site al meer dan 30 mil-
joen gebruikers van over de hele wereld, 
die samen zo 'n 6 miljoen stambomen heb
ben gebouwd. De website is beschikbaar in 
34 talen, waaronder het Nederlands. Dit be
tekent dat familieleden die verschillende 
talen spreken de site met een klik kunnen 
omzetten in hun taal om op deze manier 
toegang te krijgen tot de weergegeven ge

gevens. Er zijn op dit moment zo 'n 85.000 
Nederlandse leden. 

Myheritage.nl 
Myheritage maakt het mogelijk om één of 
meerdere zogenaamde 'familie sites ' te ma
ken met een stamboom die vervolgens met 
uitgenodigde familieleden gedeeld kan 
worden zodat ook zij aan de boom kunnen 
meebouwen. Bij het bouwen van de stam
boom kunnen gebruikers geboortes, overlij-
den, huwelijken en andere data invoeren; 
notities over waar hun voorouders leefden, 
hun beroep, hobby's en interesses, en af-
beeldingen van de voorouders. 

De site biedt uitgebreide mogelijkheden 
voor leden om hun familiegeschiedenis te 
onderzoeken maar is ook een platform waar 
familie contact kan houden en op de hoogte 
te blijven van familie evenementen zoals 
huwelijken, verjaardagen en geboortes door 
automatische herinneringen. Op de site 
kunnen ook foto's, video 's en ander materi-
aal gedeeld worden zodat er geen herinne
ringen verloren gaan. 

Genealogische onderzoeksopties 
De genealogische onderzoeksfuncties van 
MyHeri tage stellen gebruikers in staat om 
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P HERITAGE 

MyHeritage 
site 

hun voorouders online te vinden om zo hun gierslijsten van boten van of naar Neder-
s tamboom verder uit te breiden. land. 

MyHeri tage werkt met een genealogische 
zoekmachine, MyHeri tage Research. Deze 
zoekmachine stelt gebruikers in staat om 
hun familienaam in ruim 1500 databanken 
te onderzoeken. De zoekmachine geeft de 
meest courante spellingvarianten van na-
men aan en gebruikers kunnen dan tot vijf 
spellingvariaties van namen online zoeken. 
Nederlandse databanken waarin gezocht 
kan worden zijn bijvoorbeeld de databank 
van het Centraal Bureau voor Genealogie, 
regionale archieven van Delft, Tilburg, Rot
terdam, Eindhoven of Amersfoort en passa-

De MyHeri tage Family Tree Builder 
Als gebruikers de voorkeur geven aan het 
offline bouwen van een s tamboom kan dat 
via het MyHeri tage programma de Family 
Tree builder (FTB) dat gebruikers op hun 
computer kunnen downloaden. Via dit pro-
gramma kunnen gebouwde s tambomen ver-
volgens ook makkelijk op internet worden 
gepubliceerd. 

De FTB heeft een 'Smart Matching-
functie ' , een technologie die zoekt in de 
MyHeri tage database naar profielen die 

© I B ] s a 

Zoeken naar 
personen 
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overeenkomsten vertonen. Het programma 
zoekt op naam, geboortedatum, en ouders 
van personen en als het s tamboom profielen 
vind die overeenkomen, geeft het de resul-
taten weer zodat de gebruiker kan bevesti-
gen of er inderdaad sprake van verwant-
schap is tussen twee personen. 

De FTB is beschikbaar in 34 talen en on-
dersteunt invoering van tweetaligs gege-
vens. 

Gezichtsherkenning Technologie 
In 2008 introduceerde MyHeri tage ge-
zichtsdetectie technologie op de site, een 
automatische manier om gezichten op foto-
' s te herkennen. Als gebruikers foto's op 
hun Website zetten en de persoon op de foto 
ook in de s tamboom voorkomt, herkent de 
Software de persoon op de foto en kan zo 
foto 's per persoon organiseren. 

De gezichtsherkenning gebeurt door middel 
van algoritmen die de gezichten op foto 's 
vergelijkt met alle foto's en metadata die 
leden hebben geleverd. Ook geeft de site 
gebruikers de optie om foto 's te importeren 
van andere sites of van de Computer. 

Andere activiteiten 
MyHeri tage publiceert twee blogs. Een 
rieht zieh op nieuwe produeten en ontwik-

Gezichtsherkenning 

kelingen, de online gemeenschap en onder-
werpen die van belang zijn voor familie. 
Het andere rieht zieh op généalogie, nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van généalo
gie onderzoek en methoden en instrumen-
ten voor onderzoek naar familiegeschiede-
nis. 

Privacy 
Omdat veel gebruikers privé data online 
beschikbaar maken die ze niet zo maar voor 
iedereen zichtbaar willen maken, terwijl 
familieonderzoek vaak gebaat is bij open-
heid van zaken geeft de site gebruikers ver
schallende mogelijkheden om hun privacy 
te beschermen, variërend van een volledig 
afgesloten tot een volledig openbare websi
te. 

Toekomst 
MyHeritage werkt dagelijks aan het verder 
digitaliseren van gegevens die gebruikers 
kunnen gebruiken om hun familiegeschie-
denis te onderzoeken. Ook werkt het aan 
nieuwe manieren voor familie om contact 
te houden door zieh te verdiepen in het in
tegreren van nieuwe technologieën op de 
site. 

Ons geneologisch Erfgoed, 17e jrg. nr. 3, mei - juni 2009, blz. 110 



Het Geslacht (den) Decker alias Waardenburg uit 
Puttershoek 
K.J. Slijkerman 

Inleiding 

In dit te Puttershoek en Heerjansdam gedomicil ieerde geslacht van voornamelijk schip-
pers kwamen in de loop van de zeventiende eeuw de namen (den) Decker en Waarden
burg in gebruik. Herman Pietersz. (zie generatie III) kwam bekend te staan onder de toe-
naam 'Decker ' of 'den Decker ' ; wellicht wel ontleend aan zijn beroep van rietdekker. 
Zijn zoon Corstiaen Hermansz. (zie generatie IV) gebruikte deze (toe)naam eveneens en 
is daadwerkelijk met dit beroep vermeld gevonden. Echter sedert zijn vestiging omstreeks 
1670 in Geervliet ging hij zieh met de familienaam Waerdenburch (Waardenburg) tooien. 
Het Gelderse dorp Waardenburg zou de plaats van herkomst van zijn familie kunnen zijn 
geweest . Van een aantal leden van dit geslacht is de levensloop onbekend gebleven. Ver-
moedelijk zijn zij nog als kind overleden ofwel naar elders getrokken. Ondanks verwoede 
pogingen is de tak te Heerjansdam nog uiterst schimmig gebleven. Aanvullingen worden 
dan ook gaarne verwacht. In de door mij onderzochte periode heb ik in deze familie geen 
gebruik van een familiewapen vastgesteld. 
Een dankwoord aan mijn achternicht mevr. S.M. Auwerda-Berghout te Pijnacker voor het 
nazien van fiches in het Streekarchief Voorne-Putten te Brielle en aan de heer en me-
vrouw Molema-Smitshoek te Zoetermeer voor hun onderzoek in de fiches in het Streek
museum te Heinenoord. 
Genealogie 
I. PLEUN N.N., geb. naar schatting ca. 1555, tr. N .N . 
Kinderen (voor zover bekend): 
1. PIETER PLEUN ENZ., volgt Ha. 
2. C O R N E L I S P L E U N E N Z . SCHYPPER, volgt lib. 

Ha. PIETER PLEUNENZ. , geb. naar schatting ca. 1585, schipper te Puttershoek, overl. 
tussen medio 1627 en 6 Oktober 1629. Hij huwde voor 1617 met Neeltgen Hermansdr. 
(Hermes) , weduwe, wonende Puttershoek (1638), overl. na 25 oktober 1640, dochter van 
Herman Meeusz. , schipper en handelaar in landbouwproducten te Puttershoek, en Vol-
ckxen Corssendr. Zij huwde 2e Puttershoek (ondertr. 19 jun i ) 1638 met Aries Fleurisse, 
weduwnaar van Gooltgien Hendricx, wonende Puttershoek. 

Pieter Ploennen, wonende op Puttershoek, verklaarde bij akte van 21 oktober 1617 300 
ponden schuldig te zijn aan Heindrick Heindricxe, schipt immerman te Oost-IJsselmonde 
en dan vanwege de koop van een nieuwe cromstevenschuit met toebehoren. Hij beloofde 
dit bedrag in gedeelten terug te betalen en dat onder verband van de gekochte schuit. 
P(iete)r Jansen alias groote Pier, wonende op de Nieuwe Sluis van Barendrecht , Steide 
zieh voor hem als borg 1 . Nelken Hermensdr., met haar voor de gelegenheid gekoren 
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voogd Lendert Jacobsz., transporteerde op 6 oktober 1629 aan de Armen van Puttershoek 
een huis op het dorp aldaar, zuidelijk belend door de straat van het dorp. Tevens droeg zij 
haar huidige en toekomende roerende- en onroerende goederen aan de Armen over. Dit 
alles om de penningen te verhalen die Nelken gedurende haar leven van de Armen zou 
ontvangen. Haar kinderen of erfgenamen zouden na haar dood dit huis en al haar goede
ren erven mits zij daarvoor de door Nelken van de Armen genoten penningen zouden te-
rugbetalen. Laue Cornelissen Decker, oostelijke belender van het genoemde huis, zou de 
penningen behouden die hem vanwege het huis nog zouden toekomen en anders niet 2 . 
Mogelijk was Neeltgen Hermansdr. identiek met de Neeltgien Hermans die op 18 januari 
1632 lidmaat te Puttershoek werd 3 . Zij was wel zeker op 25 oktober 1640 nog doopgetui-
ge aldaar. 

Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. H E R M A N PIETERSZ. (DEN) DECKER, volgt III. 
2. LIJNTIEN PIETERSDR. Zij was op 24 februari 1641 doopgetuige bij een kind van 

haar broer Herman te Puttershoek. 
3 . LIJSBETH PIETERSDR. , ged. Puttershoek 1 maar t l626 (get. Pieternelle Loduwijx-

dr., Volxgen Corsdr.). 
4. PIETER PIETERSZ. , ged. Puttershoek 10 februari 1628 (get. Gijsbert Bastiaensz.). 

III. H E R M A N PIETERSZ. (DEN) DECKER, geb. naar schatting ca. 1610, j . m . wonende 
Puttershoek (1637), wellicht (riet)dekker, woonde te Puttershoek, overl. tussen 29 mei 
1661 en 25 augustus 1665. Hij huwde Puttershoek (ondertr. 22 September) 18 oktober 
1637 met Hendricksie Leendertsdr., j . d . wonende Puttershoek (1637), overl. na 21 augus
tus 1667, dochter van Leender tN .N. en Baertge Heyndricxdr. 

Bij hun huwelijk was zijn moeder Neeltgien Hermes getuige. Herman Pieterse en zijn 
huisvrouw werden op 16 juli 1644 te Puttershoek als lidmaat aangenomen 4 . Herman Pie-
terse, inwoner van Puttershoek, verklaarde bij akte van 1 januari 1649 aan Henderyck Ae-
ryense Donder vanwege een lening 107 gld. schuldig te zijn en dat onder verband van zijn 
persoon en goederen 5 . In een hierna nog te behandelen akte van 10 mei 1650 is de op Put
tershoek wonende Herman Pieters Decker genoemd als voogd van de weeskinderen van 
(waarschijnlijk zijn oom) Cornells Ploonen, in leven schipper te Heerjansdam 6 . Herman 
Pieters Decker is genoemd op een op 7 april 1655 te 's-Gravendeel gehouden veil ing 7 . Op 
de op 9 September 1659 te Puttershoek gehouden rechtdag dienden Jan Ariens Donder en 
Hermen de Decker door Cornells Joosten Visser te worden gedaagd, maar de eiser com-
pareerde niet, zodat de tegenpartij verzocht om hem tot de proceskosten te veroordelen 8 . 
O p 29 mei 1661 was Herman Pietersz. Decker nog doopgetuige te Puttershoek In het tes
tament van de ongehuwde Hendrick Ariense van 26 februari 1666 is Hendrickje Leen-
derts, weduwe van Herman den Decker, genoemd als zijn mede-erfgenaam 9 . De testateur, 
telg van het geslacht Donder, moet een halfbroer via moederszijde van Hendrickje zijn 
geweest . Haar moeder Baertge hertrouwde kort voor 1620 met Aryen Aryensz., waaruit 
het Puttershoekse geslacht Donder stamt. Ene Puwelijntie Pauwels, wonende tot Zeven-
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bergen, eiste op de Puttershoekse rechtdag van 2 november 1666 van gedaagde Hen-
drickxie Leenderts, weduwe van Herman den Decker, wonende te Puttershoek, een beta-
ling van 35 gld. volgens zeker contract, welk bedrag al in de maand mei 1666 had moeten 
worden voldaan. Hendrickxie verscheen echter niet, zodat zij tot de proceskosten werd 
veroordeeld 1 0 . Dit is haar laatste levensteken. 
Kinderen: 
1. PIETER HERMANSZ. , ged. Puttershoek 13 mei 1638 (get. Japick den Decker, Evert 

Janse, Neeltien Hermes), overl. voor lOjuli 1639. 
2. PIETER HERMANSZ. , ged. Puttershoek lOjuli 1639 (get. Arye Fleurisse, Aryen 

Aerdrdse van Heerjansdam, Jan Aryense Doncker, Ariaentie Willems, Annegien 
Heyndrickx). 

3. LEENDERT H E R M A N S Z . , ged. Puttershoek 24 februari 1641 (get. Lijntien sijn sus-
ter, Bastiaen Dirckse, Lijsbeth Jans, Arye Pieterse de Metselaer) . 

4. BAERTIE HERMANSDR. , geb Puttershoek, ged. aid. 24 augustus 1642 (get. Aryen 
Heyndrickse, Wouter Theunisse, Maergien Aryens huysvrouwe van Evert Janse, 
Geertien Lambrechts) , j . d . geb. Puttershoek (1668), overl. na 22 april 1697. Zij huw
de Puttershoek (met attestatie van Zevenbergen 31 augustus; na aanvankelijk gestuitte 
geboden) 21 december 1668 met Adriaen Jacobsz. Gastelaer, j . m . geb. Oudenbosch 
(1668), overl. waars . tussen 19 april 1682 en 22 april 1697. 

Dinggetie Jacobs, vroedvrouw en weduwe van Dirck Cornelis , en Jacob Ariense Dec
ker en zijn huisvrouw Theuntje Lamberde, en Theunis Janse Glasenmaker, allen in-
woners van Puttershoek, legden op 25 augustus 1665 een verklaring van goed gedrag 
af over de 23 jaar oude en te Puttershoek geboren Baertie Hermense, a lsmede over 
haar overleden vader Hermen Pieterse en haar nog in leven zijnde moeder Hen
drickxie Leenderts, met wie Baertie dagelijks omgang h a d " . De huwelijkse geboden 
van Baertie en haar bruidegom Adriaen werden gestuit door ene Bastiaentgen Pieters-
dr. van Sevenbergen, die Adriaen beschuldigde van verbroken trouwbelofte. Haar be-
schuldiging werd evenwel niet ontvankelijk verklaard en op 3 december 1668 werden 
de geboden voortgezet, aldus de zeer moeilijk leesbare bijschrijvingen in het Putters
hoekse t rouwboek. Op 27 februari 1 6 7 5 1 2 en 5 april 1 6 7 8 1 3 w a s de te Puttershoek wo
nende Baertge Hermans koper op te Heinenoord gehouden veilingen, terwijl zij daar 
op een op 30 maart 1679 1 4 gehouden veiling zieh met ene Sent Ariens als borg Steide 
voor de vrouw van Dirck Bastiaens. O p 19 april 1682 waren o.a. Arien Jacobs en 
Baertgen Hermensdr. doopgetuigen te Puttershoek bij een kind van het echtpaar Ben-
schop-Hermensdr. Voor 22 april 1697 zal Gastelaer overleden zijn, want toen kreeg 
Baertie Hermans met consent van de Kerkeraad en de Magistraat van Puttershoek van 
de Diaconie aldaar een lening van 10 gld. ter opbouwing van haar vervallen h u i s 1 5 . 

5. CORSTIAEN H E R M A N S Z . W A E R D E N B U R C H , volgt IV. 
6. NEELTIEN H E R M A N S D R . , ged. Puttershoek 10 januar i 1647 (get. Pieter Dirckse, 

Sijgie Wouters), j . d . van en wonende Puttershoek (1670), begr. Puttershoek (impost 
pro deo 6 juni ) 1723. Zij huwde Puttershoek (ondertr. 13 mei) 8 jun i 1670 met Aert 
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Franckenz. Benschop, ged. Puttershoek 14 augustus 1650, j . m . van en wonende Put
tershoek (1670), verbouwde riet, landpachter onder Heinenoord, overl. 1729, zoon 
van Franck Aertsz. Smit, smid te Puttershoek, en Janneken Sara (Sare). Zie verder 
voor dit echtpaar het artikel Benschop in Ons Erfgoed jrg. 10 1 6 . 

7. AEGIE H E R M A N S D R . , ged. Puttershoek 2 oktober 1649 (get. Willemijntie Verha-
gen). 

8. LENA HERMANSDR. , ged. Puttershoek 24 maart 1652 (get. Janneken Cornells). 

IV. C O R S T I A E N H E R M A N S Z . (DE) D E C K E R alias W A E R D E N B U R C H 
( W A A R D E N B U R G ) , ged. Puttershoek 26 december 1644 (get. Willem Pieterse, Arye 
Janse Knoyer, Neelt ie Jansdr., Apollonia (Pistorius ?) ), j . m . van Puttershoek (1667), we-
duwnaar geb. Puttershoek (1671), (riet)dekker (1674, 1694), marktschipper van Geervliet 
op Brielle ( 1 6 9 7 - 1 7 0 1 ) 1 6 a , arbeider (1715), woonde te Puttershoek, sedert ca. 1670 in de 
Kerkstraat te Geervliet, overl. (impost pro deo Geervliet 22 mei) 1724. Hij huwde I e Put
tershoek (ondertr. 30 jul i) 21 augustus 1667 met Soetken (Soetgen) Ariensdr., ged. Put
tershoek 12 november 1645, j . d . van Puttershoek (1667), overl. Geervliet tussen 22 maart 
en 23 augustus 1671, dochter van Arye Pietersz (de) Metselaer alias (de) Cantsz alias 
Cantsje, meester metselaar te Puttershoek, en Neelt ie Dircksdr . 1 7 . Corstiaen huwde 2 e 

Geervliet 23 augustus 1671 met Leendertje (Leentje) Leendertsdr. Ronge, j . d . van Geer
vliet (1671), dochter van Leendert Cornelisz. Ronge en Maertien Leendertsdr. Corstiaen 
huwde 3 e Geervliet 5 juni 1712 met Cornelia Cornelisdr. van der Hülst, j . d . geb. Bommel 
(1683), weduwe (1712), lidmaat te Geervliet 1697/1698, overl. Geervliet ( impost pro deo 
aid. in januar i 1745) 2 januar i 1745, dochter van Cornelis (van (der)) Hülst en Jan(ne)ke 
(Jansdr.?). Zij huwde I e Geervliet 21 november 1683 met Pieter Jonas (geb. Leiden, 
'd iender ' te Geervliet, begr. aid. ( impost pro deo 17 april) 1705. Hij huwde I e met Geer-
truijd van H a g e n ) l 7 a . 

Voor 117 Car. 10 st. kreeg Corstiaen Hermense Waerdenburch op 15 maart 1668 een huis 
met de beterschap van erf op het dorp Puttershoek getransporteerd van de aldaar wonende 
Arijen Jacobse Decker. Zuidelijk was dit huis belend aan de straat en noordelijk aan 'den 
gemeenen buyrs loo t ' 1 8 . Op 1 januari 1671 werd Soetie Ariaens, vrouw van Cors Ariense 
(!) Dekker op belijdenis lidmaat te Geervl ie t 1 9 . Op een in 1672 aangelegd register van 
Geervlietse lidmaten zijn Cors den Decker en zijn (inmiddels tweede) vrouw Leentje 
Leenderts Ronge vermeld als wonende in de 'Kerckstraet ' a ldaar 2 0 . In 1674 is Cors Her-
mansz. Dekker te Geervliet vermeld als rietdekker met een huisvrouw en twee kleine kin
de ren 2 1 . Een Marij Pieters, weduwe van Jan Cornelisz. Cuijper, lag te Geervliet ziek ten 
huize van Lodewijk Pietersz. de Labije en werd overgebracht naar het huis van Cornelis 
Hermensz. Waardenburg aldaar, waar zij op 27 of 28 juni 1681 overleed. Allerlei verkla-
ringen wekken de indruk dat Waardenburg pogingen had gedaan om te verhinderen of 
juis t te bevorderen dat de zieke een testament maakte. In ieder geval had hij baat bij haar 
nalatenschap gehad. In 1691 had Waardenburg van de overledene nog goederen onder 
zieh, waaronder een h u i s 2 2 . In 1694 is Cors Waardenburg genoemd bij de ijking van ma-
ten en gewichten te Geerv l ie t 2 3 en op 28 april dat j aar kreeg hij betaald voor het dekken 
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van het huisje 'a lwaer de landschouw van de Vierambagten werden onder geleijt ' . In de 
Geervlietse stadsrekening van 1697 is Cors Waardenburg genoemd als schipper van Geer-
vliet van het veer op Brie l le 2 5 . Cors de Decker en Leentje Leenders Ronge komen voor op 
een op 1 januar i 1697 opgemaakt Geervliets lidmatenregister als wonende in de 
'Kerckstraet ' . Achter haar naam werd opgetekend 'sijn vrouw d o o d ' 2 6 . In 1699 kocht de 
vrouw van Cors Waardenburg op een boelverkoping te Geervliet een witte d e k e n 2 7 . In de 
stadsrekening van Geervliet van 1700/ 1701 is Cors Waardenburg wederom vermeld als 
schipper van Geervliet op Br ie l le 2 8 . In dat j aa r bleef Cors Waardenburg marktschipper 
van Geervliet op Brielle, ondanks waarschuwingen van het stadsbestuur, die het onverant-
woord vond, varen op een vervallen schuit. Op 27 november dat j aar gaf men hem daar-
om ontslag en werd Jan Aland in zijn plaats aanges te ld 2 9 . Een in 1713 aangelegd Geer
vliets lidmatenregister noemt dan Cors Harmense Waardenburgh en 'Cornel ia 'Pieters (!) 
syn v r o u w " 0 . Het hierbij opgetekende foutieve patroniem van Cornelia was ontleend aan 
de voornaam van haar eerdere man Pieter Jonas. In 1715 stond Cors Waardenburg te boek 
als arbeider te Geervl ie t 3 1 . In een akte van 2 maart 1723 is Cors Waardenburg genoemd 
als belender van een huis en erf in de Kerkstraat te Geervl ie t 3 2 . Het lijk van Cors Har-
mensz. Waardenburg werd voor de gaarder te Geervliet aangegeven door zijn zoon Här
men Corse Waardenburg. Härmen Corsse Waardenburg, Jacob Jansz., getrouwd met Aag-
j e Corsse Waardenburg, Ary Corneer en Cornelis Luyders , als diakenen optredende voor 
Marie Corsse Waardenburg, onnozele meerderjarige dochter, en Leendert Corsse Waar
denburg, allen nagelaten kinderen van Cors Hermansz. Waardenburg, verkochten op 27 
december 1724 aan Cornelia Cornelis, laatst weduwe van voornoemde Cors Hermansz. 
Waardenburg, de gerechte helft van een oud vervallen huis en erf in de Kerkstraat te 
Geervliet, waarvan de andere helft de koopster reeds toekwam. De overdracht vond plaats 
tegen slechts de voldoening der verschuldigde verpondingen 3 3 . In 1725 verklaarde het ge
recht van Geervliet dat Cornelia Cornelis de ten behoeve van het Kerkelijk Comptoir de 
op haar huis en erf in de Kerkstraat te Geervliet rüstende betaling van jaarli jks 25 stuivers 
niet kon voldoen. Sinds een hagelbui in 1724 miste het huis alle ramen en verkoop zou 
niets opleveren. Tevens had de weduwe ook nog haar ' onnoze le ' dochter Maria Corsse tot 
haar last j 4 . Op 27 September 1728 verkocht de te Geervliet wonende Cornelia Cornelis , 
laatst weduwe van Cors Waardenburg, voor 200 gld. en een zilveren ducaton aan de te 
Rotterdam woonacht ige Jan Smith een huis en erf in de Kerkstraat te Geervliet, zuidelijk 
belend aan de Brandsloot 5 5 . In 1745 deed Susannatje Jonas, huisvrouw van Hendrik 
Moerkerke, aangifte van de nagelaten boedel van de op 2 januari 1745 te Geervliet over-
leden Cornelia Cornelis, laatst weduwe van Cors Harmensz. Waardenburg. Er is sprake 
van een huis met belasting ten behoeve van de Grote Armen van Geerv l ie t 3 6 . Haar overlij-
densdatum kan echter niet juis t zijn, daar haar lijk al een dag eerder voor de gaarder te 
Geervliet werd aangegeven. 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. H E R M E N CORSZ. , ged. Puttershoek 27 januari 1669 (get. Pieter Cans, Neeltken 

Hermensd., Maryken Ariens), overl. voor 22 maart 1671. 
2. H Ä R M E N ( H E R M A N ) CORSZ. (VAN) W A A R D E N B U R G ( W A E R D E N B U R G H ) , 
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ged. Geervliet 22 maart 1671 (get. Hendrikje Leenderts, Arij Jacob, Aart Franken), 
j . m . van Geervliet (1698), arbeider te Geervliet (1715), overl. (impost pro deo Geer
vliet 27 december) 1730. Hij huwde l e Geervliet (3 gld. impost betaald 30 augustus) 
21 September 1698 met (zijn stiefzuster?) Ariaantje Hendriksdr. Alants (Aelland. 
Alands) alias de Kock, ged. Geervliet 24 januari 1677, j . d . van Geervliet (1698), 
overl. ( impost pro deo 10 april) 1719, dochter van Hendrik Ariensz. Alants, markt-
schipper van Geervliet op Delft, Den Haag en Rotterdam, daarnaast b a k k e r l 6 a , en Jan-
netje (Jenneke) Jansdr. (=? moeder van Cornelia van Hülst, zie generatie IV). Hij 
huwde 2 e ( impost pro deo Geervliet 11 april) 14 September 1721 met Neeltje Andries-
dr. Evegroen, overl. na 9 februari 1735. Zij huwde l e met Willem Surendonk. 

Met Pasen 1697 werd Ariaentje Alandts op belijdenis lidmaat te Geerv l ie f 7 en op 8 
april 1703 aldaar na belijdenis Härmen Cor se 3 8 . Beiden komen als 'Härmen Corsen 
en Adriaentje Alants syn vrouw ' voor op een in 1713 aangelegd register van Geer-
vlietse l idmaten 3 9 . In 1715 is Herman Waardenburg , arbeider te Geervliet, als onver-
mogend te boek ges te ld 4 0 . In 1717 Steide Herman Waardenburg zieh als borg voor Si
mon Heijndijk, gerechtsbode te Biert, waarbij hij een handmerkje plaats te 4 1 en in 
1718 kocht Herman Corsse huisraad uit een te Geervliet gehouden boe lhuis 4 2 . Het lijk 
van Ariaantje de Kock werd voor de gaarder te Geervliet aangegeven door haar zoon 
Hendrik Hermans Waardenburg. Härmen Corsse Waardenburg verkocht op 17 juli 
1720 aan zijn zoon Hendrik Harmensz. Waardenburg, beiden wonende te Geervliet, 
voor 260 gld. 75 roeden boomgaard met daarop staande een huis en schuurtje, gele
gen ten westen van het Spui in de oude steenplaats en belast met een erfpacht jaarlijks 
van 4 gld. 7 stuivers 8 penningen ten behoeve van de stad Geervliet 4 ". In een akte van 
2 april 1721 verklaarde de door de Diaconie van Geervliet onderhouden Gabriel Ro-
meyn dat zijn huisje in de Tolstraat aldaar, hetwelk aan de noordzijde werd belend 
door Leendert Corsse, bij de laatste storm het dak verloren had en zozeer vervallen 
was dat hij het abandonneerde. De Diaconie wilde het vervolgens niet hebben, maar 
Härmen Corsz. Waardenburg zou het voor niets verkrijgen als hij dit zou repareren en 
de achterstallige verponding over 1719 zou vo ldben 4 4 . Het lijk van Harman werd voor 
de gaarder te Geervliet aangegeven door Maartje Rochus (de Geus) , die hem dan haar 
mans vader noemt. Neeltje Andries Evegroen, weduwe van Härmen Corse Waarden
burg, geassisteerd met armmeester Ary Hoogendijk en Hendrik Waardenburg, zoon 
van voornoemde Härmen Corsz., verkochten op 29 februari 1735 voor 30 gld. (!) aan 
Jan Gerritsz. Lantmeter een huis en erf in de Tolstraat te Geervliet, oostelijk belend 
aan de s tadshaven 4 5 . 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
a. Hendrik, ged. Geervliet 28 juni 1699 (heffer: Henderina van Nimwegen i.p.v. An-

nitie Aland) . 
b. N.N. (van tweeling) (overl., impost pro deo Geervliet 2 mei 1701). 
c. N.N. (van tweel ing) (overl. , impost pro deo Geervliet 2 mei 1701). 
d. Cors, ged. Geervliet 6 augustus 1702 (heffer: Aaghjen Corsen). 
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e. Soetje, ged. Geervliet 29 jun i 1704 (heffer: Hendrikje Corsen) . 
f. Jannetje, ged. Geervliet 1 augustus 1706 (heffer: Aeghje Corsen i.p.v. Cornelis 

Cornelisz.) . 
g. Cors, ged. Geervliet 21 oktober 1708 (heffer: Heyltje Meeuwis) . 
h. Jannetje, ged. Geervliet 16 juni 1711 (heffer: Leentje Gasselaar i.p.v. Cornel ia 

Gerrits). 

i. Cors, ged. Geervliet 24 juli 1712 (heffer: Aaghje Corse). 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

3 . AEG JE CORS D R. WAARDENBURG, ged. Geervliet 19 december 1674 (als naam-
loos kind, get. Arentje Leenderts en Jan Jansz.) , overl. Geervliet 27 mei 1729. Zij 
huwde I e ca. 1696 met Aland Hendriksz. de Cock, overl. voor 1705. Aegje huwde 2 e 

Geervliet 22 maart 1705 met Jacob Jansz. de Regt, geb. ca. 1660, schipper van Geer
vliet, overl. Geervliet tussen 27 mei en 29 September 1729, zoon van Jan Jorisz. de 
Regt, kleermaker te Geervliet , en Jannetje Pietersdr. Hij huwde I e Rotterdam 21 mei 
1686 met Barbara Cornelisdr. de Boon. 
"Jacob de Reght en Aeghje Corsse syn v rouw ' worden aldus vermeld op een in 1713 
aangelegd register van Geervliets'e l idmaten 4 6 . Thomas Vroeg, exécuteur van de boe-
del van de te Geervliet overleden Jacob Jansz.; de Regt, en zieh sterk makende voor 
mede-voogd en exécuteur Leendert Corsse Waardenburg, verkocht op 26 juli 1730 
voor 106 gld. aan Hendrik Jansz. Alant te Geervliet een huis en erf onder de Mey-
boom aldaar, noordelijk belend door 's Heerenstraat 4 7 . 

4. MARIJTJE CO R SDR. WAARDENBURG, ged. Geervliet 7 november 1677 (heffer: 
Claesje Claes), ' onnoze l ' , ' innocent ' , overl. na 27 december 1724. Zij woonde , als 
geestelijk onvolwaardig zijnde, bij haar moeder in de Kerkstraat te Geervliet . In 1717 
had zij van haar ' m e u y e ' ( = tante) Arentje Ronge een legaat van 100 gld. ontvangen, 
welk kapitaal door de Groten Armen vanjGeervliet werd geadminis t reerd 4 8 . 

5. HENDRIK C O R S Z . WAARDENBURG, ged. Geervliet 5 januari 1681 (heffer: 
Ariaentje Leenderts), zonder nageslacht overl. voor 29 december 1722. 

6. LEENDERT C O R S Z . WAARDENBURG, ged. Geervliet 29 augustus 1683 (heffer: 
Grietje Cornelis), woonde eerst te Geervliet, nadien te Hekelingen, marktschipper en 
veerman van het Tolhuys in het Spui onder Hekelingen op Rotterdam en eiders (tot in 
1738 en van 1741 tot in 1753), overl. na 10 Oktober 1753. Hij huwde, waars . voor 21 
Oktober 1708, met Heyltje Meeuwisdr. Soortman, overl. na 21 april 1729, dochter van 
Meuwis Umantsz. Soortman, (markt-?)schipper te Hekelingen, en Magdaleentje Cor
nelisdr. Kegelaers. 

Voor 21 Oktober 1708 zullen zij reeds getrouwd zijn geweest , daar Heyltje op die da
tum optrad als doopheffer voor een kind van een broer van Leendert. De in Hekelin
gen wonende Magdaleentje Kegelaers, weduwe van Meuwis Umantsz. Soortman, 
transporteerde bij akte van 1 maart 1724 voor 300 Car. gld. aan haar schoonzoon 
Leendert Corsse Waerdenburg haar poonschuit met toebehoren 4 9 . In een akte 29 sep-
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tember 1725 is Leendert Corsz. Waardenburg vermeld als belender van een huis en 
erf in de Tolstraat te Geervl ie t 5 0 . De te Hekelingen wonende Leendert Corse Waar
denburg verkocht op 1 mei 1728 voor 150 gld. aan Jan Aertsz. Visser, wonende te 
Geervliet, een huis en erf in de Tolstraat aidaar, zuidelijk belend aan de Haven 5 1 . Jan 
van Bodegom, Marinus van Mannekus, getrouwd met Sijtje Meuwis Soortmans, 
Abraham Meuwisz. Soortmans en Neeltje Meuwis Soortmans, alien nagelaten kinde
ren en erfgenamen voor 4/5e parten van hun moeder Magdaleentje Cornelis Kegelae-
rs, in leven eerst weduwe van Willem van B o d e g o m 5 2 en Iaatstelijk van Meuwis IJ-
mantsz. Soortmans, en dat volgens testament voor schepenen van Hekelingen van d. 
d. 16 december 1727, en transporteerden op 21 april 1729 voor 160 Car. gld. hun 4/5e 
parten in een huis en erf op het dorp Hekelingen aan de Dijkstraat aan Leendert 
Corsz. Waerdenburg, getrouwd met Heyltje Meuwis Soortmans, mede nagelaten 
dochter en erfgenaam voor het resterende 5e pa r t 5 j . Uit een kopie van een akte van 23 
april 1738 blijkt dat Leendert Korsse Waerdenburg vrijwillig afstand had gedaan als 
marktschipper en veerman van het Tolhuys in het Spui (onder Hekelingen) op Rotter
dam en elders en van het haventje genaamd ' D e Vogelesang. ' Op die datum werd 
door de ambachtsheer van Hekelingen Cornelis Ariensz. Dekker als nieuwe markt
schipper en veerman aangeste ld 5 4 . Op 2 mei 1738 transporteerde de in Hekelingen 
wonende Waardenburg voor 600 Car. „gld. zijn poonschuit aan de voornoemde in 
Heenvliet wonende Dekker 5 5 . Bij akte van 3 november 1741 echter droeg voornoem
de Dekker deze poonschuit voor eenzelfde som gelds over aan Leendert Corse Waar
denburg en Cors Jacobsz. de Reg t 5 6 . De Regt was een neefje (oomzegger) van Waar
denburg en wel een zoon van diens zuster Aegje. Waardenburg en de Regt werden in 
datzelfde jaar aangesteld tot marktschippers en veerlieden van het Tolhuys (onder He
kelingen) op Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en e lders 5 7 . Waardenburg en De Regt 
deden vrijwillig afstand als marktschippers en op 9 juli 1753 werd Dirk de Waart 
door de ambachtsvrouwe van Hekelingen in hun plaats aanges te ld 5 8 . Bij akte van 10 
Oktober 1753 deden de in Hekelingen wonende Waardenburg en De Regt hun poon
schuit voor 600 gld. over aan de nieuwe marktschipper 5 9 . 
Zoon: 

a. Meeuwis, ged. Geervliet 25 juni 1719. 

H E N D R I K J E CORSDR. WAARDENBURG, van en wonende Geervliet (1704), 
overl.Geervliet ( impost pro deo aid. 3 februari ) 1715. Zij huwde Geervliet 23 maart 
1704 met Anthonij de Labye (de Labie), van en wonende Geervliet (1704), overl. 
Geervliet tussen 1708 en 17 Oktober 1714. 

In 1708 liet dit echtpaar het jongste van hun drie kinderen te Geervliet dopen, op 17 
Oktober 1714 gaf Hendrikje als weduwe het lijk bij de gaarder van Geervliet aan van 
haar kind Jan. Hendrickje Corse is genoemd als lidmaat te Geervliet op een in 1713 
opgemaakt regis ter 4 6 . Haar lijk werd voor de gaarder te Geervliet aangegeven door 
Jacob Jansz. de Regt, die haar dan zijn vrouws zuster noemt. Pieter de Labye en Joost 
Ruygendijk, getrouwd met Catharina de Labye, broeder en zuster van wijlen Anthony 
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de Labye, Jacob Jansz. de Regt, getrouwd met Aagje Cors Waardenburg, en Leendert 
Cors Waardenburg, broeder en zuster van wijlen Hendrikje Corse Waardenburg, wel
ke voornoemde Anthony de Labye en Hendrikje Corse Waardenburg te Geervliet 
overleden waren, verkochten op 29 december 1722 aan Joost Leendertsz. Aper een 
huis en erf in de Kerkstraat te Geervliet voor 45 gld. en de overname van de achter-
stallige verpondingen 6 0 . 

IIb. C O R N E L I S P L E U N E N Z . ( P L O O N E N ) SCHYPPER, geb. ca. 1596, schipper te 
Heerjansdam (zeker sedert 1625), overl. voor 10-5-1650. Hij huwde (mogelijk meerdere 
malen) m e t N . N . 

O p 29 januari 1625 legde de ca. 28 jaar oude Coernelis Plonensen Schypper met de ca. 29 
jaar oude Coernelis Josten, beiden wonende binnen het dorp Heerjansdam, ten verzoeke 
van Wyllem Bastiaensen een verklaring af over een op 24 januar i dat j aa r plaats gevonden 
hebbende ruzie tussen de gebroeders Pouwelis en Wyllem Cornel i sz . 6 1 . Pieter Corn(elis) 
Schypper met zijn zusters en nog met last en procuratie van Herman Pieters Decker, w o 
nende op Puttershoek, als voogd van de nagelaten weeskinderen van Cornelis Ploonen, in 
zijn leven schipper tot Heerjansdam, deden op 10 mei 1650 transport aan Corn(elis) Len
ders Timmerman van een buitendijks gelegen huys en erf 'aen den dorpe van Heerjans
d a m ' en gelegen aan 'den dijck van Swijndrecht ' 6 . Bij nader onderzoek te Heerjansdam 
en omgeving kon ik deze kinderen niet traceren. 

Waarschijnlijke kinderen (tenminste 5) 
1. PIETER CORNELISZ. SCHYPPER, mondig 10 mei 1650 6 . 
2. N.N. , dochter, mondig 10 mei 1650 6 . 
3 . N.N. , dochter, mondig 10 mei 1650 6 . 
4. N.N. , onmondig 10 mei 1650 6 . 
5. N.N. , onmondig 10 mei 1650 6 . 

Noten: 
1. G A Rotterdam, Recht. Arch. Oost-IJsselmonde inv. nr. 184, fol. 109 e.v. 
2. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 11, akte d.d. 6 Oktober 1629. 
3. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten, ontvangen en afgegeven acten van attestaiie, ontvangen en 

afgegeven acten van indemniteit van de Ned. Herv. Gemeente van Puttershoek (1623-1830), 
in: Ons Voorgeslacht j .g . 26(1971), blz. 218. 

4. Als noot 3, blz. 222. 
5. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 1, fol. 79. 
6. Stadsarch. Dordrecht (hierna: SAD), Recht. Arch. Heerjansdam inv. nr. 1, akte d.d. 10 mei 

1650. 
7. SAD, Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv. nr. 33, akte d.d. 7 april 1655. 
8. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 31, akte d.d. 9 September 1659. 
9. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 11, fol. 100 e.v. 
10. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 31, akte d.d. 2 november 1666. 
11. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 11, fol. 104 vs. 
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12. NA, Recht. Arch. Heinenoord inv. nr. 27, akte d.d. 27 februari 1675. 
13. NA, Recht. Arch. Heinenoord inv. nr. 28. akte d.d. 5 april 1678. 
14. NA, Recht. Arch. Heinenoord inv. nr. 29, akte d.d. 30 maart 1679. 
15. Arch. Ned. Herv. Gemeente Puttershoek inv. nr. B4, akte d.d.22 april 1697. 
16. K.J. Slijkerman, Het geslacht Benschop uit Puttershoek in: Ons Erfgoed jrg. 10 (2002), blz. 26-27. 
16a.T. Knoester, De haven en het marktschipper- schap in de IT en 18e eeuw, in: Geervliet 600 j a a r 
stad, uitg.1980, blz. 229. 
17. K.J. Slijkerman, Het geslacht met de takken Romeyn, van Driel en van der Linde uit Groote Lindl, in: 

Ons Erfgoed jrg. 15 (2007), blz. 112. 
17a. B. van Dooren, Voorns Voorgeslacht, in: Ons Voorgeslacht jrg. 64 (2009). blz. 7. 11, 12. 
18. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv. nr. 2, fol. 119 vs. e.v. 
19. A.A. Arkenbout, Lidmatenlijsten en genealogische aantekeningen uit achtergebleven kerkelijke archie-

ven in Voorne en Putten, in: Ons Voorgeslacht jrg. 7 (1952), blz. 66. 
20. Alsnoot 19, blz. 108. 
21 . Stadsarch. Geervliet (hierna: SAG), inv. Hingman nr. 52, akte jaar 1674. 
22. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 34, akte jaar 1681, inv. nr. 33, akte jaar 1681. en inv. nr. 20, akte jaar 

1691. 
23. SAG Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 21, akte jaar 1694. 
24. Arch. Hoogheemraadschap Putten inv. nr. 105, akte jaar 1694. 
25. SAG Stadsrekening Geervliet jaar 1697. 
26. Als noot 19, jrg. 8 (1953), blz. 58. 
27. SAG Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 18, akte jaar 1699. 
28. SAG, Stadsrekening Geervliet jaar 1700/1701. 
29. SAG, Resolutieboek Geervliet inv. nr. 1, fol. 73 e.v. 
30. Alsnoot 19, jrg. 9(1954). blz. 142. 
31. SAG, Collectie Hingman nr. 52, akte jaar 1715. 
32. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 1-6, akte d.d. 2 maart 1723. 
33. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 1-6, akte d.d. 27 december 1724. 
34. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 34, akte jaar 1725. 
35. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 1 -6, akte d.d. 27 September 1728. 
36. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr.19, akte jaar 1745. 
37. Als noot 19, jrg. 8 (1953), blz. 30. 
38. Als noot 37, blz. 91. 

39. Als noot 19, jrg. 10 ( 1955), blz. 17. 
40. SAG, Collectie Hingman nr. 52, akte jaar 1715. 
41 . SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 23, akte jaar 1717. 
42. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 42, akte jaar 1718. 
43. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 213, akte d.d. 17 juli 1720. 
44. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 213, akte d.d. 2 april 1721. 
45. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 214, akte d.d. 29 februari 1735. 
46. Als noot 39, blz. 45. 
47. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 213, akte d.d. 26 juli 1730. 
48. SAG, Armenrekening Geervliet jaar 1717. 
49. SAG, Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 171, akte 873. 
50. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 213, akte d.d. 29 September 1725. 
51. SAG, Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 213, akte d.d. 1 mei 1728. 
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52. Mr. G van Niekerken, Van Bodegom, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 85 (1968), kolom 359. 
53. SAG, Recht. Arch. Hekeningen en Vriesland inv. nr. 171, akte 905. 
54. SAG Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 171, akte 967. 
55. SAG, Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 171, akte 966. 
56. SAG, Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 171, akte 1000. 
57. SAG, Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 171, akte 1001. 
58. SAG, Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 172, akte 1057. 
59. SAG Recht. Arch. Hekelingen en Vriesland inv. nr. 172, akte 1056. 
60. SAG Recht. Arch. Geervliet inv. nr. 213, akte d.d. 29 december 1722. 
61. GAD, Recht. Arch. Heerjansdam inv. nr. 1. akte d.d. 29 januari 1625. 

Overzicht Publicaties [78] 
H. Klunder 

H.M. Kuypers: De familie(s) (Van) Abeel 
uit Langerak. [Met twee schema's en 
'fragmentgenealogie' 16 e eeuw-1712.] Ons 
Voorgeslacht , maart '09. 

H. Snel: Kwartierstaat van Koos (Jack) B a x 
(1921 -2003). [De Quartel , de Jong, van 
den Houten.] Gens Nostra, april/mei '09 
( 'Dordrecht'). 

H. van Brandwijk-Beck: Mijn voorvader 
professor doktor 'Hans Sebastian 
Beck' (1583-1654) , theoloog uit Basel, ging 
als afgevaardigde van de universiteit, naar 
de grote Nationale Synode van Dordrecht, 
1618-1619. [Met kwartierstaat: Oberried, 
Iselin, A m e r b a c h ] Gens Nostra, april/mei 
'09 ( 'Dordrecht'). 

L. Adriaenssen: Van Berckel in wol en Ia-
ken. [ 's-Hertogenbosch, 1520-1708.] Brab. 
Leeuw, 2009 nr. 1. 

G. Klopman: Kwartierstaat van B a t j e B e r g -
huis (1834-1912) te Oidebroek. [Stange, 
Heijmens, Steert.] Veluwse Geslachten, 
mei '09. 

B. van Dooren: Nieuwe kwartieren van 
Hendrika Bisschop. [Correctie van en aan-
vullingen op artikel in Dordrecht-nummer 
van G.N. in 1992.] Gens Nostra, april/mei 

'09 ( 'Dordrecht ') . 

L.M. van der Hoeven, E.W. Roscam Ab-
bing: 'Op het ju is te Bortje' - Nadere be-
schouwingen omtrent de geslachten Bort in 
's-Gravenhage en in het Westland. [Met 
'Genealogie Bort' (voor 1500-1731) en 
'Fragmentgenealogie Bort Westland) ' (voor 
1400-1594).] Ned . Leeuw, jan . '09. 

F, Brocatus: Aanvull ingen Brocatus. 
[1609-1850.] Brab. Leeuw, 2009 nr. 1. 

E. van Dooremalen, A.J. Stasse: Kwartier
staat van Kees Buddingh' (1918-1985). 
[Keemel, Spoel, Koopmans . ] Gens Nostra, 
april/mei '09 ( 'Dordrecht ') . 

P.H.H. Scharp: Stamreeks van Pirn Paul 
Claij - "Uit dezelfde Kley getrokken". 
[Westfriesland, 1670-2006.] Meded. N G V -
afd. Delfland, maart '09. 

Lommen-Salden: Limburgse emigranten uit 
de negentiende eeuw. - De familie Gerard 
Deuss, Kerkstraat, Born. [USA, 1827-
2001.] Limb. Tijdschr. v. Geneal . , maart 
'09. 

E. van Dooremalen: Bij de kwartierstaat 
van Otto Dicke (1918-1984) , Dordts teke-
naar. [Walraven, Slijper, van Pelt.] Gens 
Nostra, april/mei '09 ( 'Dordrecht ') . 
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A.J. Stasse: Genealogie V a n Diependae l -
Een nieuvve tussenstand. [Twee genealogie-
en: A (1540-1806) en B (1670-1806).] 
Brab. Leeuw, 2009 nr. 1. 

N.P. den Hollander: Parenteel van F lor i s 
J ansz . [Patroniem, div. familienamen, 
1531 -1711.] Ons Voorgeslacht, april '09. 

B.S.C. Groeneveld: Uittreksel uit: Parenteel 
Beert Geritsen [Patroniem, later: o.a. Den 
H e r d e r , 1640-1999.] Veluwse Geslachten, 
mei '09. 
P. van den Born: Afkomst van Wynand 
Seyno van Hoecke lom. 
[Vöör 1400-1841.] Veluwse Geslachten, 
mei '08. 

K. Nieuwenhuijsen: De afstamming van de 
H o l l a n d s e g r a v e n . [Met drie schema's.] 
Ned . Leeuw, april '09. 

D. van Wagtendonk-Hoogkarspel : Vervolg 
généalogie Willem Volkertsz. 
[Hoogcarspe l , 1803-2004.] Westfriese • 
Fam., maart '09. 

M.M.M. Horsten Sr.: Zes generaties H o r 
s ten in Dongen. [Vöör 1400-1553.] Brab. 
Leeuw, 2009 nr. 1. 

G. Beets-Zwaan: Aanvullingen familie 
J o n k e r . [1727-1946.] Westfriese Fam., 
maart '09. 

C. Sigmond: De oudere generaties van het 
geslacht De J o o d e (De J e u d e , Dui jck d e 
J o o d e ) t e Dordrecht. [Ca. 1430-1624.] Gens 
Nostra, april/mei '09 ( 'Dordrecht'). 

K.P. de Bree: Wie was Sara Janse? - Wees-
kamerboeken als bron bij familieonderzoek. 
[Driemaal gehuwd met resp. De K o k (2x) 
en Wi l l emse , 1590-1844.] Van Zeeuwse 
Stam, maart '09. 

H. van der Made: Testamenten van twaalf-
jar igen in de achttiende eeuw. 
[Ku i jkhoven , 1716-1863.] Gens Nostra, 

april/mei '09 ( 'Dordrecht'). 

W. Cöp: Lambert Mattheussoen (1500-
1581) - Ruim 35 j aa r ('s heren) schepen van 
Drunen. [Patroniemen, 1500-1617.] Brab. 
Leeuw, 2009 nr. 1. 

F.C.M. Gouverneur: Lydius, een geslacht 
van predikanten. [15 e eeuw-1791.] Gens 
Nostra, april/mei '09 ( 'Dordrecht'). 

P.H.E.M. de Meijer: De wortels van het 
Zeeuws-Vlaamse geslacht De Meijer: voor 
1697 in het huidige Oost-Vlaanderen. [17 e 

eeuw-1797.] Vlaamse Stam, maart-april 
'09. 

J.P. Noppen: Stamreeks van Carolus Lam
ber t i s van der Mijl, geboren Dordrecht 15 
September 1857. [1650-1918.] Gens Nostra, 
april/mei '09 ( 'Dordrecht'). 

A.J. Stasse: Top Naeff (1878-1953). [Met 
kwartierstaat: Reerink, Vriesendorp. de 
Reus.] Gens Nostra, april/mei '09 
( 'Dordrecht'). 

J. Hengstmengel: Genealogie Nagtegaal 
(Hamburg - Vianen - Vreeswijk/ 
Dordrecht). [1768-2004.] Gens Nostra, 
april/mei '09 ( 'Dordrecht'). 

L. Adriaenssen: Otto Becanus - Een poging 
tot herstel van de s tamboom -Otten. 
[Vervolg, vöör 1500-1675.] Brab. Leeuw, 
2009 nr. 1. 

P. Palmen: De eerste dertig voorouders van 
Piet Palmen. [Muys, Daemen, Van Nuys.] 
Limb. Tijdschr. v. Geneal. , maart '09. 

H. van de Plasse: Parenteel van Pauwels 
Leenknecht (3). [Vooral Van de Plasse, 
1729-1938.] Van Zeeuwse Stam, maart '09. 

P. B o s ( t ) , J. Hengstmengel: Genealogie 
Plomp (Papendrecht en omgeving) . [Vöör 
1600-2007.] Gens Nostra, april/mei '09 
(speciale uitgave). 
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R.J. de Redelijkheid: (De) Redelijkckheijt: 
een oude naam, maar is het een familie? 
[Met 'Genealogie A' (Goudriaan, Slied-
recht, 1535-1865) en 'Genealogie 
B' (Alblasserdam, 1585-1803).] Ned . 
Leeuw, jan . '09. 

P.L.M. van Hoof: Kapelaan Maria Theo-
dorus Ludovicus Hubertus Riga te Nieuw-
stadt en zijn "Heer-broers en Heerneven". 
[Met 'Parenteel Riga', vöör 1800-1956.] 
Limb. Tijdschr. v. Geneal . , maart '09. 

E. van Dooremalen: De kwartierstaat van 
kunstschilder A.P. Schotel (1890-1958) en 
zijn broer P.L. Schotel (1893-1972) . 
[Vogel, Paters, Berckenkamp.] Gens 
Nostra, april/mei '09 ( 'Dordrecht'). , 

L.M. van der Hoeven, J .F. Schouten: Gene
alogie van het geslacht Schouten 
(Moordrecht , Zwijndrechtse Waard) . 
[1660-1887.] Gens Nostra , april/mei '09 
( 'Dordrecht'). 

A. Schümm: De familie Schümm in Dor
drecht: meer dan 100 j aa r lief en leed in het 
Kasperspad. [1767-1990.] Gens Nostra , 

april/mei '09 ( 'Dordrecht ') . 

H.M. Kuypers: Afkomst en herkomst van 
een gezin (van) Sevenhoven te Dordrecht/ 
Dubbeldam. [Met schema (vöör 1600-na 
1700) en 'kwartierstaat van de vijf kinderen 
van Sevenhoven uit Dordrecht ' .] Gens 
Nostra , april/mei '09 ( 'Dordrecht ') . 

C. Klomp, J. Hamaker: Parenteel van Hen
drik Eckberg (Deel 3). [Van Silfhout, 
1829-1951.] Veluwse Geslachten, mei '09. 

M. van Splunder: Van Splunder en V a n 
Splunter uit Schouwen. [1615-1892.] Van 
Zeeuwse Stam, maart '09. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Swarttouw te 
Dordrecht en omgeving in de zeventiende 
eeuw. [Vöör 1600-1759.] Gens Nostra, 
april/mei '09 ( 'Dordrecht ') . 

W. van Hoorick: N o g een familie Voet in 
Oost- en Zeeuws-VIaanderert . [1565-1958.] 
Vlaamse Stam, maart-april '09. 

A .M. Bosters: De Wi t in Brabants West-
hpek - De oudste generaties. [1500-1687.] 
Brab. Leeuw, 2009 nr. 1. 

De Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor 
Genealogie 
Op 23 april j . l . is de Nederlandse Aanmoedigingspri js voor Ge
nealogie (2006/2007) uitgereikt aan Dennis De Witt als eerste 
buitenlander. Zijn boek verscheen in 2007 met als titel: "History 
of the Dutch in Malaysia. Dennis De Witt is een afstammeling 
van Neder landers die in Maleisie achterbleven nadat Neder land 

825 Malakka ruilde met de Britten voor Benkoelen op Sumatra. Het boek behandelt 
de Nederlandse koloniale geschiedenis en die van Malakka en andere delen van Maleisie 
met een uitgebreid overzicht van de Euroaziaten, de nakomelingen van die achtergebleven 
Nederlanders . (Rond 3.000). Om hen weer een 'gezicht ' te geven richtte hij het 
'Maylaysian Dutch Descendants Project ' op en tevens de 'Malaysia-Nether lands Associa-
t ion 'a ls tegenhanger van de Vereniging Nederland-Maleis ie in Nederland. Het bijzondere 
is dat de heer De Witt zelf aanwezig kon zijn bij deze prijsuitreiking. Voor meer informatie 
over het boek zie http: / /www.nederland-maleisie.nl /14informatiel .html. 
De ju ry bestaat uit B. van Dooren, L.M. van der Hoeven en T.Hokken. 

in 
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D e S o n t t o l r e g i s t e r s O n l i n e 

Nieuw licht op de Friese Koopvaardij 
S. van der W o u d e 

™Jt Jforus ts'ifttt, J^, 

a*—* -is: 

mW 

Pagina uit de Sonttolregisters van 1748 

Tresoar en het Arctisch Centrum van de 
Rijksuniversiteit Groningen hebben in 2007 
een subsidie aangevraagd bij de Nederland
se Organisatie voor Wetenschappelijk On-
derzoek ( N W O ) voor het digitaal ontsluiten 
van de inhoud van de Deense Sonttolregis
ters uit de période 1497-1856. 
On längs kwam het verheugende bericht dat 
de aanvraag was toegewezen. Na afloop 
van het project, in 2 0 1 1 , zal iedereen deze 

belangrijke bron via het internet kunnen 
raadplegen. Daarmee wordt gedetailleerd 
onderzoek naar de Friese koopvaardij op de 
Oostzee in de zeventiende en achttiende 
eeuw mogelijk. 

De Sonttolregisters behoren tot de bekend-
ste en belangrijkste bronnen voor de econo-
mische en maritieme geschiedenis van Ne
derland en Europa. Ze vormen de admini-
stratieve neerslag van de tol die de koning 
van Denemarken hief over de scheepvaart 
door de Sont, de zeestraat tussen Zweden 
en Denemarken die de Noordzee en Oost
zee met elkaar verbindt. Ze zijn (met enige 
hiaten in het begin) bewaard gebleven voor 
de periode 1497-1857 en bevatten gegevens 
over 1,7 miljoen doorvaarten. Van elke 
doorvaart noteerden de ambtenaren van de 
Tolkamer in Helsingor de naam van de 
schipper, zijn woonplaats, de haven van 
vertrek, de samenstelling van de lading en 
vanaf het j aar 1660 ook de bestemming van 
het schip. Met deze gegevens kan niet al-
leen inzicht worden verkregen in de econo-
mische betrekkingen tussen Oost- en West-
Europa, ook bestudering van de economi-
sche conjunctuur van Europa wordt erdoor 
mogelijk. 

Moedernegotie 
Oost- en West-Europa zijn al in de middel-
eeuwen in economisch opzicht van elkaar 
afhankelijk geworden. West-Europa was 
aangewezen op de import van graan, hout, 
ijzer en teer uit het Oostzeegebied. Omge-
keerd importeerden de Oost-Europese Ian-
den zout, wijn, suiker, tabak, koffie en an
dere koloniale waren. De scheepvaart en 
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handel met de landen in Oost-Europa werd 
in de zeventiende en achttiende eeuw in de 
Republiek wel de 'moedernegot ie ' ge-
noemd. Daarmee bedoelde men dat de basis 
van de welvaart van de Republiek en van 
wereldhaven Amsterdam in eerste instantie 
was gebaseerd op deze handelsbetrekkin-
gen. Omstreeks 1600 groeide Amsterdam 
uit tot de stapelplaats van waaruit de goede-
ren uit Indië door de Verenigde Oost-
Indische Compagnie werden verhandeld en 
gedistribueerd. 

Prominent aanwezig 
De Neder landse schippers waren prominent 
aanwezig in de Oostzee. Ruim de helft van 
alle schepen die in de période 1600-1800 
door de Sont voeren was in Nedeï landse 
handen. In de achttiende eeuw kregen de 
schippers uit Friesland en de Waddeneilan-
den geleidelijk de meerderheid. Ze kwamen 
niet alleen uit de havens aan de Zuiderzee, 
zoals Lemmer, Staveren, Hindeloopen en 
Workum, maar ook uit meer landinwaarts 
gelegen plaatsen als Woudsend, Joure, He
erenveen en Terhorne. Ook hadden veel 
schippers hun domicilie op de waddeneilan-
den. Vooral Amelanders waren ruim verte-,., 
genwoordigd. Het volgend staatje geeft een 
overzicht van het aantal geregistreerde 
doorvaarten van Friese schippers in het j aar 
1760, toen de Friese koopvaardij op de 
Oostzee zijn grootste omvang bereikte. 

De verschillen tussen heen- en terugreis Val
ien onmiddellijk op. Ze kunnen worden ver-
klaard uit het feit dat schippers soms niet 
hun eigen woonplaats opgaven, maar vol-
stonden met een verwijzing naar Friesland 
in het algemeen. 
De Vierde Engelse oorlog (!&*)-1784) 
maakte de scheepvaart door de Sont groten-
deels onmogelijk. Ook de oorlogen en blok-

Heenreis Terug reis 
Hindeloopen 66 59 
Dokkum 56 61 
Ameland 44 59 
Woudsend 37 40 
Lemmer 30 34 
Workum 25 27 
Terschelling 28 33 
Stavoren 19 18 
Heerenveen 17 22 
Harlingen 14 19 
Leeuwarden 14 9 
Makkum 14 12 
Warns 1 3 

kades, die de Franse tijd (1795-1813) volg-
den brachten de scheepvaart zware klappen 
toe. In de negentiende eeuw bleek dat de 
tijden definitief waren veranderd. Amster
dam had zijn positie als knooppunt van de 
internationale goederenstromen moeten af-
staan aan Londen. Voor de schippers uit de 
Zuiderzeehavens was er nauweli jks meer 
een rol van enige betekenis weggelegd. Al
leen de schippers uit de Groningse veenko-
lbnien wisten in de loop van de negentiende 
eeuw weer een bescheiden positie op te 
bouwen. 

Moeil i jk te raadplegen. 
De originele Sonttolregisters - meer dan 
700 dikke, handgeschreven en in leer ge
bunden delen - worden bewaard door het 
Rijksarchief in Kopenhagen. Door de enor
me hoeveelheid gegevens die zij bevatten, 
zijn zij een moeilijk systematisch te raad
plegen bron. Door Deense historici zijn wel 
tabellen met informatie over het aantal 
doorvaarten gepubliceerd, maar de informa
tie over individuele schippers bleef tot nu 
toe moeilijk benaderbaar. De gegevens zul-
len onder auspicien van Tresoar in een com-
putersysteem worden ingevoerd en op de 
website www.sound-toll .nl voor iedereen te 
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raadplegen zijn. vragen zijn tot nu toe slechts gebrekkige 
Het is de bedoeling om op grond van de in- antwoorden mogelijk, mede vanwege een 
gevoerde gegevens een onderzoeksproject gebrek aan bronnenmateriaal . Met de ver-
op te starten naar de geschiedenis van de" beterde ontsluiting van de Sonttolregisters 
Friese koopvaardij in de zeventiende en kan er meer inzicht in de Friese koopvaardij 
achtt iende eeuw. Over de Friese koopvaar- worden verschaft. 
dij is betrekkelijk weinig bekend. We weten 
weliswaar dat de Friese schippers veelal N B . Door de brand kon ik eerst sedert kort 
ladingen voor Amsterdamse handelshuizen weer beschikken over de inhoud van dit ar-
vervoerden, maar er zijn nog veel vragen tikel, dat in Oktober 2008 in het Archieven-
over hen. Wie waren zij , hoe en waar wier- blad verscheen, maar dat wij ook in Ons 
ven zij hun bemanningen, hoe waren ze in genealogisch Erfgoed mochten opnemen. 
de scheepvaart beland en hoe lang Weiden Met dank aan de auteur en het Archieven-
ze het zeemansbestaan vol? Op dit soort blad. HML. 
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Een zorgzame Overheid 
Een kleine (voor) geschiedenis van de enting met koepokken. 
D . Kranen 

Een verrussende ontdekking. 
In Grave, vond ik in het archief van de Sint 
Elisabethkerk aldaar' een ambtelijk schrij-
ven, hier genoemd een missive, dat qfkom-
stig was van de minister van binnenlandse 
zaken2 van het Koninkrijk Holland3, geda-
teerd 7 juli 1808. 
In opdracht van zijne majesteit de koning 
van Holland deed de minister een dringen
de oproep aan de landdrost van Brabant, 
om mee te werken aan een preventieve en-
ting met koepokken. Voor mij was het een 
grote verrassing te lezen dat 200jaar gele-
den (in)enten in de geneeskunde al werd 
toegepast! Het enten bleek gedaan te wor
den met kleine scherpe mesjes (lancetten) 
die ook bij chirurgische ingrepen werden 
gebruikt. 

enkele lancetten 

Korte weergave en strekking van de Missi
ve. 
Om u een indruk te geven van het in die 
tijd gebruikelijke plechtige taalgebruik 
volgt hier de eerste alinea van de missive : 

"Onder de weldadige uitvindingen welke de 
Geneeskunde in de laatste Jaren gedaan 

heeft, behoort zeker de lnenting der Kin-
derziekte4 door middel van de Koepokstof; 
deze Ziekte, welke zoo veel ongelukkige 
Slagtoffers naar het graf sleept, wierd 
reeds bevorens aanmerkelijk geleenigd 
door de lnenting der Kinderziekte; dan hoe 
zeer de ondervinding de nuttigheid van dat 
middel overtuigend had doen zien, waren 
er echter nog verscheidene menschen, die 
beschroomd waren het zelve bij de hand te 
nemen, sommige uit vrees van hunne Rin
deren eene Ziekte te veroorzaken, waar zij 
anderszins, welligt gedurende hun geheele 
leven.bevrijd zouden geweest zijn. " 

N a het steken van de loftrompet op de re-
sultaten van reeds uitgevoerde inentingen 
wordt er een dringende beroep gedaan op 
de diverse gezagsdragers in het Koninkrijk 
Holland, hun invloed waar mogelijk te ge-
bruiken om het preventief inenten van kin-
deren, ook de arme-, te bevorderen. In de 
opsomming van gezagsdragers worden ook 
de 'Leeraars der respective Godsdienstige 
Genootschappen' genoemd. Zoals te zien is 
in de in de marge genoteerde opdracht, is 
de boodschap in Grave vanaf de kansel van 
de Elisabethkerk doorgegeven: 

"Zij deze in banden gesteld van de Stads 
Priester van't Roomsch Catholiek Kerkge-
nootschap alhier tot informatie en om soo 
veel mogelijk te ijveren dat aan de Welda
dige begunste van Zijne Majesteit in dese 
worde voldaan." 

Dwang mag beslist niet worden gebruikt, 
getracht moet worden door overreding het 
nut van de ontdekking van het zegenrijke 
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gebruik van de koepokstof over te brengen. 
Vooroordelen moeten worden bestreden en 
de overtuiging dat men zichzelf benadeelt, 
j a zelfs blijkt geeft van ondankbaarheid j e -
gens het Opperwezen, dient te worden over-
gedragen. Ook weldadige inrichtingen mo-
gen daarbij niet vergeten worden, omdat 
daar de kans op besmetting het grootst is. 
Met die weldadige inrichtingen zullen ook 
wel scholen bedoeld zijn want een paar 
maanden later volgt er een aanvulling op de 
missive: "Dat (tijdens een pokkenepidemie) 
geen Kind in de Scholen kome, hetwelk nog 
geene Kinderziekte gehad heeff, aldus het 
Koninklijk Decreet van 25 November 1808. 

Betekenis voor de volksgezondheid. 
Dat de actie tegen de pokken grote beteke
nis voor de volksgezondheid had blijkt uit-
het aantal sterfgevallen dat deze ziekte ver-
oorzaakte. Volgens het Leerboek voor de 
Ziekenverpleging6 stierven er in Nederland 
ten gevolge van deze ziekte ongeveer 
20.000 mensen per jaar . Van de 100 sterfge
vallen bij kinderen werd 1 1 % veroorzaakt 
door pokken. 
Ook na het vertrek van de Fransen bleef de 
overheid het bevorderen van de entingen ter 
harte nemen: 

"Dat de nuttigheid der koepok-inenting zoo 
algemeen erkend is, dat de zorg van het 
gouvernement voor het belong der ingezete-
nen strekken moet, om het gebruik van dat 
onschatbaar geschenk der Voorzienigheid, 
zoo veel mogelijk, te bevorderen. (Besluit 
van 7September 1814, Staatsblad.98, blz.l) 

Inenten, sinds wanneer en hoe ging het in 
zijn werk ? 
Onderzoek op o.a. internet wijst uit dat dr. 
Edward Jenner steeds de credits krijgt voor 
zijn baanbrekende onderzoek naar de effec-

ten van de koepokenting. Op zich is dat ook 
wel juist , Jenner heeft zich terecht sterk ge-
maakt voor het gebruik van het koepokvi-
rus, maar er is een voorgeschiedenis! 

Voor de introductie van de vaccinatie was 
de sterfte aan de zware vorm van pokken -
variola major- hoog. Historisch onderzoek 
heeft uitgewezen dat er al eerder een me-
thode om immuniteit te bevorderen bekend 
was . De oudste, duidelijke verwijzing naar 
de enting van pokken is te vinden bij de 
Chinese schrijver en kinderarts Wan Quan 
(1495-1585) in zijn boek Douzhen xinfa uit 
1549. Enting tegen pokken werd aanvanke-
lijk met of nauwelijks toegepast in China. 
Dat werd anders gedurende de regeringspe-
riode van keizer Long Qing (r. 1567-1572) . 
In China was het usance gemalen gedroog-
de pokkenkorsten in de neus van de patient 
te blazen. De patienten ontwikkelden dan 
gewoonlijk een milde vorm van de ziekte en 
waren voortaan immuun voor de ziekte. De 
sterfte bedroeg ca 0.5-2 %, heel wat minder 
dan de 20 -30% zonder preventieve behan-
deling. 

Variolatie werd ook toegepast in de tweede 
helft van de 17 e eeuw door dokters in Tur-
kije, Perzie en Afrika. In 1714 en 1716 
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kwamen er verslagen over de Turkse mé
thode van inoculatie binnen bij de Royal 
Society in Engeland, geschreven door Ema
nuel Timoni , een arts verbunden aan de 
Britse Ambassade in Istanbul, en Jacob Py-
larini. 

De echtgenote van de Britse ambassadeur, 
Lady Mary Wortley Montagu, is nauw ver
bünden aan de introductie van de inoculatie 
in Engeland in 1721. Haar zoon en dochter 
van respectievelijk van 5 and 4 jaar oud, 
werden behandeld. Beiden herstelden snel. 
In 1721 werd Londen getroffen door een 
epidemie van de pokken. De koninklijke 
familie hoorde van het streven van de Lady 
en overwoog tot inoculatie van het gehele 
gezin over te gaan, tot medici hen wezen op 
de risico's. Besloten werd daarom eerst de 
proef op de som te nemen door het enten 
van veroordeelde gevangenen. Aldus werd 
gedaan. Het resultaat was indrukwekkend, 
alle gevangenen herstelden binnen enkele 
weken. Zo gerustgesteld besloot de ko
ninklijke familie tot inoculatie over te gaan. 
Deze procedure wekte veel weerstand op, 
zowel uit medisch als theologisch oogpunt. 

De moeder van Belle van Zuylen bijvoor-
beeld, stierf in 
1768 nadat ze was ingeent door J.S. 
Williams M.D. Leiden verbood de inenting 
in 1771 vanwege de risico's . 

Theologische bezwaren, The Gent leman -
s Magazine en The Maryland Gazette 
In het archief van het Huis Amerongen be-
vindt zieh een in het Frans gesteld voor-
woord van een tractaat "en faveur de l'ino
culation composé par un théologien" dat in 
1750 werd gedrukt. De theoloog was David 
Some, die het tractaat in 1725 voor vrien-
den had geschreven. Vriend en collega Phi
lip Doddridge vond het in 1750 tijd wor
den dit tractaat aan een groter publiek be-
kend te maken dus schreef hij een voor-
woord en liet het drukken. Zoeken naar de
ze publicatie deed me terecht komen op 
websites waar genoemde couranten waren 
te vinden. 

In de eers tgenoemde krant wordt op 20 de-
cember 1750 melding gemaakt van het ver
schonen van het betreffende pamflet met de 
titel: "The case of receiving the small pox 
by inoculation, impartially considered 
especialy in a religious view". 
Zoals te verwachten van theologen draait 
het om de vraag: Mögen wij Gods voorzie-
nigheid tarten door het voorbehoedend en-
ten met pokstqf? 
Begonnen wordt te stellen dat berekeningen 
aantonen dat enten met pokstof 60:1 zeker-
heid geeft nooit pokken te krijgen. Daarna 
volgen een aantal theologische en ethische 
bezwaren met hun weerlegging. Het eerste 
raakt de kern: 
1. "God is de Heer van het leven, hij kan 

ons bewaren, ook al vallen duizenden 
rechts en links van ons. We behoren 
daarom geheel op Zijn wijsheid en voor-
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zienigheid te vertrouwen". 
2. Antwoord: "We hebben geen reden aan 

te nemen dat we goddelijke voorzienig-
heid in ons voordeel mögen verwachten 
als we de voorhanden zijnde behandel-
wijze negeren. We kunnen daarbij kiezen 
voor het isolement om infectie te voorko-
men of voor een besmetting met entstof 
om latere infectie te voorkomen". 

3 . "Mögen wij als ouders beslissen voor 
onze kinderen?" 

4. Antwoord: "Dat ligt aan de leeftijd van 
de kinderen, als ze oud genoeg zijn om 
zelf te beslissen, mag er geen dwang 
worden toegepast". 

5. "Inenting kan anderen in gevaar bren-
gen". 

6. Antwoord: "Dat bezwaar kan vervallen 
door de behandeling plaats te laten vin-~ 
den in een ruimte waar de overige bewo-
ners de behandel ing al hebben gehad of 
in de omgeving bekend te maken dat er 
zieh met entstof behandelde personen 
bevinden". 

Ingezonden brief (1) 
Na het bespreken van de bezwaren volgt er 
een ingezonden brief aan de uitgever, Mr. 
Urban. Schrijver vindt het j a m m e r dat het 
stuk van David Some niet eerder in druk is 
versehenen. Verder meldt hij dat verschei
den jaren geleden een adelijk persoon in de 
buurt van Guildford in Surrey zieh het lot 
aantrok van de door pokken bedreigde plat-
telanders in zijn omgeving. Hij bood een 
bekwame chirurgijn, Mr.Howard, de som 
van 40 sh. voor ieder die hij zou inenten en 
verzorgen. Om die reden droeg deze chirur
gijn altijd een aantal compressen gedrenkt 
in pokstof bij zieh in een zilveren doosje 
dat hij in zijn binnenzak bewaarde. De be-
handelingen verliepen voorspoedig, na de 
operatie gingen de mensen naar huis, zorg-

den dat ze niet te veel afkoelden, dronken 
weidrank en na acht dagen was de infectie 
verdwenen. Zou de Universiteit niet wat 
actiever het inenten tegen een redelijke 
prijs kunnen propageren? Eventueel met 
extra korting op de prijs voor de armen met 
inzet van de vrijgevigheid van welgestel-
den? 

Ingezonden brief (2) 
The Maryland Gazette neemt het gehele 
artikel uit de The Gentleman's Magazine 
over in haar uitgave van 26 maart 1752, 
aangevuld met een ingezonden brief geda-
teerd 10 mei 1750. De schrijver die onder-
tekend met Rusticus (buitenman), vertelt 
dat hij, hoewel hij geen medische scholing 
bezat, vijf leden van zijn eigen familie met 
goede resultaten heeft ingeent. Hij zal dan 
ook graag zien dat dat een algemeen ge-
bruik wordt. Dankzij de lakse houding van 
een aantal Operateurs is dat tot op heden 
tegengehouden. Het succes van de inocula
tie hangt voor een groot deel samen met de 
genomen voorzorgen om een dubbele infec
tie te voorkomen. Besmett ing kan zelfs 
door het verbranden van besmette spullen 
worden veroorzaakt, zelfs op een afstand 
van wel 400 meter van de brandhaard. In 
matrassen en andere beddengoed kunnen 
infectiehaarden wel een jaar aanwezig blij-
ven. Ook is het oppassen met huisdieren uit 
ge'i'nfecteerde huizen. Mogelijk vindt be
smetting via ingeademde lucht plaats. 
Voorzichtigheidshalve moeten de ingeente 
personen in quarantaine gehouden worden. 
De entstof moet van gezonde personen 
worden betrokken, terwijl het kompres 
waarin de entstof is getrokken, niet veel 
groter hoeft te zijn dan een Vierkante cm. 
Naar zijn mening is de kindertijd de beste 
leeftijd voor het enten, hoewel ook op ou-
dere leeftijd er geen risico hoeft te bestaan 
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als er maar een goede verzorging wordt ge-
boden. 

In het archief van het College van Stads-
doctorenaanwezig in het Gemeentearchief 
van Den Haag, bleek dat er in de période 
van eind december 1767- mei 1768 veel 
aandacht wordt gegeven aan Alexander 
Sutherland M.D. en Andreas Hewit , zijn 
assistent. Op 28 december hebben deze me-
dici het volgende verzoek bij het College 
ingediend: 

"Alexander Sutherland en Andreas Hewit 
geven eerbiedig te kennen, dat zij reeds vier 
inoculatien met succès in Den Haag op 
aansporing van de hooggeboren heer 
(Wil lem) Bentinck van Rhoon hebben ge-
daan e tc" 

Sutherland had al in 1763 over de behande-
ling van pokken geschreven in zijn: At
tempts to revive ancient medical doctrines. 
Vooral hoofdstuk VI. Of plaistering in the 
small-poxtrekt in dit verband de aandacht. 
Onder plastering mogen we verstaan: be-
smeren, (be)pleisteren. Al twee dagen later 
reageert het College van Stadsdoctoren op -
het ingediende verzoek: 

"berigten . . .dat [wij] tot nog toe niet ge-
noegsaam kunnen oordelen, hoe verre de 
méthode van de heeren Sutherland en He
wit goed is, en hoe de zelve met charlata-
nerie vermengd z i j . " 

De Stads Doctoren zijn eenparig van me-
ning, dat de manier van inenting infecties 
kan veroorzaken, zoals de gemelde heren 
inoculateurs ook zelf inzien, zoals blijkt uit 
hun bekende aanprijzing van deze inocula-
tie, als ze schrijven "et ce qu 'il y a bien de 
remarquable, c'est que ces inoculés ne 

Â̂n I ' W è ' n b r x . " 

-A- t h e "twSS r̂Ai fcr Kiftorit-c <x 

' Os*'ft«ix »«4 >»-• ioVJjkir-»>ut. 

t ••. .«(h fe.' i*u .S*. 

A, U,L . c . 

Titelblad van depublicatie van Alex Sutherland 

communiquent presque jamais l'infection ". 
'Presque jamais ' , bijna nooit, maar is dat 
goed genoeg? In februari d.o.v. vragen de 
inspecteurs van het Collegium Medicum 
zich af of het wel verstandig is de "dat de 
door inenting besmette perzoonen met de te 
voorschijn komende , j a zelfs sweerende 
pokjes, zig op 's Heeren wegen en in de ge-
zelschappen vertoonen zouden" 
N a m e n s het Collegium geeft C.van Hoey 
het volgende antwoord: 

"dat de behandeling is om voor, in en na de 
eruptie tot het einde der ziekte toe, de pa-
tienten in de koude lugt te doen rijden en 
wandelen, ook in koude vertrekken te doen 
huishouden; dat dan ook de door de inen-
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t ing besmette perzoonen met de zweerende 
pokken op s 'Heeren wegen en in zommige 
gezelschappen zieh vertoonen, voorts dat 
de inenting aan sommigen wijnige, andere 
zeer veele pokken produeeert; dat veelen 
voor de eruptie zeer krank, blauw en stuip-
trekkende geweest zijn, schoon waar is dat 
tot nog toe hier niemand daar van gestorven 
zij. Wat goed of kwaat het aan de gezond-
heid verder doen zal, of in hoe verre gemei
de inoculatie in het vervolg voor de natuur-
lijke kinderziekte bevrijden zal, moet door 
den tijd te geeven. geopenbaart en geleert 
worden" 

Pas toen men aan het eind van de eeuw in 
Engeland begon in te enten met k o e p o k k e n 
kwam er een doorbraak, hoewel de weer-
stand in Nederland nog lang groot bleef... 
Schrijvers als Onno Zwier van Haren en de 
Bataviase koopman Willem van Hogendorp 
pleitten voor inenting. De laatste deed dat 
in 1779 in een prachtig verhaal, Sophronis
ba, of de gelukkige moeder door de inen fin
ge van haare dochters. 

Fragment uit: Willem van Hogendorp, 
Sophronisba, of de gelukkige moeder door 
de inentinge van haare dochters (1779). 

In dit verhaal is Lysander, echtgenoot van 
Sophronisba, voorstander van inenting van 
nun beide dochters. Zijn vrouw is tegen, 
niet omdat ze prineipieel tegen inenting is, 
maar omdat de huisarts haar bang heeft ge-
maakt met verhalen over ingeente patienten 
die zijn overleden aan de inenting. Lysan
der besluit zijn dochters stiekem in te enten 
en haalt twee lancetten met entstof bij een 
arts: 

De jongste dochter, die de lancetten op ta-
fel zag liggen, vroeg wat het waren. Lysan
der vertelde haar dat het lancetten waren 

Koepokinenting 

waarmee men aderlatingen doet en Steide 
haar spelenderwijs voor of ze eens wilde 
zien hoe men gelaten werd, waarbij hij haar 
ook beloofde dat hij niet echt zou snijden, 
maar slechts zou aanwijzen hoe en op wel
ke plaats dat gebeurde. Zij hadden beiden 
altijd een groot vertrouwen in hun vader 
gehad, wat nu goed uitkwam. De oudste 
wilde geen voorrang aan haar zuster geven 
en ontblootte snel een arm die zij haar va
der toestak. Lysander bracht de punt van 
een van de lancetten tegen de buitenkant, 
net boven de boord van de mouw, tussen de 
huid en de opperhuid en drukte er zachtjes 
met zijn vinger op, terwijl hij er voor zorg-
de dat er geen bloed tevoorschijn kwam. 
Dit herhaalde hij op drie plaatsen vlakbij 
elkaar en het begon de andere zuster al te 
vervelen dat haar beurt nog niet gekomen 
was. 

Hij wilde, zo hij zei, zijn jongste dochter 
niet minder volgens de kunst behandelen en 
daarom zou hij voor haar de andere lancet 
gebruiken; hij pakte het en herhaalde bij 
haar de operatie die hij daarnet bij haar 
oudste zuster had verricht. 

Wat waren deze kinderen blij! Nu wis-
ten ze hoe men adergelaten werd: zij wilden 
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alles aan hun moeder gaan verteilen: zij 
sprongen op van vreugde. 
Lysander was aangedaan, maar hij verborg 
zijn emoties zoveel hij kon. Gelukkig viel 
hem een manier in om zijn dochters ervan 
te weerhouden alles aan hun moeder te ver
teilen, wat hij het liefst zelf wilde doen. 
(pag.22-24) 

Tegen veel andere ziekten werd pas in de 
twintigste eeuw een remedie gevonden. Tot 
die tijd werden allerlei middelen gebruikt 
om mensen van ziekten als cholera, tyfus, 
syfilis dysenterie, pest, schürft, tuberculose 
en pokken te genezen of de ziekten te voor-
komen. De vrij onschuldig klinkende term 
Kinderpokjes (Variola) was in werkelijk-
heid een vreselijk besmettelijke ziekte, die 
tijdens epidemieen veel slachtoffers eiste. 
Om de ziekte te voorkomen entte men men
sen in met menselijke pokstof. 

Gedurende het verloop van de 18de eeuw 
veranderde Iangzamerhand de mening van 
deskundigen. In 1798 deed de Engelse Dr. 
Edward Jenner, arts in Barkley, in het 
Graafschap Gloucester, verslag van zijn on-
derzoekingen op dit gebied. Vrij snel daar-
na kwamen er uit diverse landen in West 
Europa berichten over de wonderbaarli jke 
bescherming welke de enting bood. 
Zoals hierboven al gezegd werd het enten 
gedaan met een snede met een lancet in de 
menselijke huid waardoor de smetstof in 
het bloed wordt gebracht, met de bedoeling, 
door het kunstmatig opwekken van een 
(mildere) vorm van de ziekte, het lichaam 
er daarna immuun voor te maken. Dat dit in 
de meeste gevallen goed ging mag een 
wonder heten, omdat er in die tijd nog wei
nig begrip van hygiene was . 

Oorspronkelijk was tot ver in de 18de eeuw 

Edward J e r i w 

de mening verspreid dat de zogenaamde 
smetstof of pokstof, een giftige stof zou 
zijn, die in bijna ieder mensenl ichaam wer-
keloos aan wezig zou zijn, welke echter bij 
een pokkenepidemie gaat "gisten" waardoor 
de pokken te voorschijn komen. Degenen 
die deze stof niet in hun lichaam hebben, 
zouden dan, ook tijdens een besmetting, 
vrij blijven van de ziekte. 
Thans wordt het vaccin in enkele (voorge-
schreven zijn twee) oppervlakkige huid-
krasjes aangebracht. Van te voren wordt de 
huid zeer licht gedesinfecteerd. 
Het vaccin wordt bereid uit koepokken (de 

- pokstof), waarin zieh het verwante koepok-
virus bevindt. 

Noten: 
1. Zie inventaris nr. 3 
2. F.H. Van Leijden 
3. Dit koninkrijk bestond gedurende de periode 
1806-1810. Koning was Lodewijk Napoleon, 
een broer van keizer Napoleon, die op 
uitgebreidschaal nepotisme deed. 
4. Kinderziekte. Andere naam voor kinder-
pokken. 
5. Koepokken, besmettelijke puistachtige ziekte, 
Variola vaccina, welke bij koeien aan de uier en 
omgeving, vooral aan de tepels, voorkomt. 
6. Zie deel 2, 6e druk van dr. A.B. Lottgering, 
blz. 170 e.v. (met dank aan mijn echtgenote). 
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7. Verscheen 1731 -1907 te Londen, St. Johns 
Gate. 
8. Verscheen 1727 - 1839 te Annapolis. 
9. P. Doddridge, 1702 -1751 , predikant te 
Northampton. 
10.10. Psalm 91:7 "Al vallen erduizend aanje 
linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen". 
11. D.w.z. Behalve de gewenste pokkeninfectie 
een andere, ongewenste infectie die wel slecht 
zou kunnen aflopen. 

12. Bijlagen van de Acta Collegii, 1658-1802, 
toegag 488-01, inv. Nr. 6. 
13. (1704 - 1774), o.m. Belangrijkste raadsman 
van Willem IV, woonde op Zorgvlied bij Den 
Haag, had familirelaties in Engeland, vandaar 
mogelijk de bemiddeling voor Sutherland. 
14. Alexander Sutherland, M.D. Attempts to 
revive ancient medical doctrines: 1. Of waters in 
general, II. Of sea voyages, IV. Of local 
remedies, V. Of the non naturels, VI. Of 
plaistering in the Small-Pox, London (1763). 

Reactie van een lezer - u noemde niet opoe als 
benaming voor een grootmoeder ! 
J W . Koten 

Een trouwe lezer wees ons op een omissie 
bij het artikel over de grootouders. Hij wees 
op het voorkomen van opoe als betiteling 
voor grootmoeder in sommige streektalen in 
Noord-Neder land dat door ons niet was ge-
noemd. Het woord opoe is sterk aan streek
talen gebonden. Het naar Frans neigende 
oma, werd in die kringen vaak als te deftig 
beschouwd. Het werd echter geleidelijk een 
te gemeenzaam woord dat tegenwoordig uit 
de gratie is geraakt. Opoe heeft immers een 
neerbuigende betekenis gekregen, en wel 
die van een stokoud, weinig zelfredzaam 
oud vrouwtje. Ook als stopwoord voor on-
geloofwaardigheid wordt het nogal eens ge-
bruikt. In Rotterdam bestaat echter de uit-
drukking zo oud als Opoe Herfst. Deze da-
me, haar wäre naam was mevr P.E. Herfst-
Braam, werd 106 jaar oud en bleef tot op 
zeer hoge leeftijd zelfredzaam en actief. Zij 
woonde op de Honingerweg te Kralingen en 
werd door haar persoonlijkheid en leeftijd 
een bekende figuur. Zij overleed in 1948 na 
de hongerwinter toch goed door te zijn ge-
komen. Toen zij 100 werd was dit een heu-
gelijk feit waar plaatselijk wat aandacht aan 

werd besteed. Mevrouw Herfst was de we-
duwe van een trambestuurder Herfst en 
t rouw lid van de RET-harmonie, die haar 
soms een serenade bracht. Mevrouw Herfst 
is in Rotterdam een spreekwoordelijke uit-
drukking geworden voor iets wat zeer oud 
is. 

Over de afleiding van het woord opoe, dat 
uit de kindertaal komt zijn de meningen wat 
verdeeld, waarschijnlijk werd het van groo-
p-moe>, oo-p-moe met een assimilatie van t 
voor de m. In de Noordeli jke provincies 
werd het woord voor moeder nogal eens af-
gekort tot moe, vandaar omoe, dat verbas-
terde tot opoe (denk aan opa) dat door kin-
deren makkelijker kan worden gezegd. Het 
woord is pas voor het eerst rond 1900 in de 
schrijftaal gedocumenteerd. Wellicht is het 
in de kinderkamer al veel eerder gebruikt, 
zoals ook bij diverse kinderwoorden het ge-
val is die geleidelijk aan standaardwoorden 
in het Nederlands worden 
Het woord opoe is vrijwel in onbruik ge
raakt. Ik ben het woord opoe wel eens te-
gengekomen als aanspreekvorm van de 
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overgrootmoeder . De grootmoeder werd opoefiets, opoejurk e.d.. In de gemeenzame 
daar als oma aangesproken. Incidenteel vrouwentaal wordt opoe ook voor vrouwe-
komt nog voor in combinat iewoorden als lijke ongesteldheid gebruikt. 

Het aankleden van een 
R.A.P. van den Bree 

Veel variatie. 
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zo luidt 
een oud spreekwoord. 
Met een kleine variant zou j e lichtelijk 
overdrijvend kunnen zeggen: zoveel genea-
logen, zoveel soorten s tambomen. Je komt 
van alles tegen: kwartierstaten zonder ver-
dere tekst, lange verhalen, bijna zonder na-
men; dorre opsommingen van namen met 
data en s tambomen die welhaast geschiede-
nisboekjes lijken. 

Zelf houd ik de kerk zo ongeveer in het 
midden. Naast alle nodige persoonlijke ge-
gevens ook een flinke scheut achtergrond-
gegevens, waardoor de al dan niet verre 
voorzaten zoveel mogelijk in hun context 
worden gezet. 

Het persoonlijke I even. 
Daarom viel mijn oog met grote interesse 
op een artikel van dr. JW. Koten in het ja -
nuari - februari nummer van dit tijdschrift. 
De titel van genoemd artikel luidt "Gene
alogie - heden en morgen (3)" . Hierin be-
spreekt de auteur een aantal aspecten bin
nen dit onderwerp. Maar mijn bijzondere 
aandacht ging uit naar een klein onderdeel-
tje van het artikel, getiteld Groeiende be-
langstelling voor de geschiedenis van het 
persoonlijke leven. Voor de lezers van dit 
blad verwijs ik even naar dit korte stukje. 
De heer Koten breekt er hier een lans voor 

stamboom 

om van de personen die j e vindt bij het 
s tamboomonderzoek zoveel mogelijk ach-
tergrondgegevens weer te geven. 
Omdat het stukje tekst over dit onderwerp 
zeer summier is - en bovendien gevat is 
binnen een artikel over veel andere facet-
ten - wil ik er hier wat dieper op in gaan 
aan de hand van voorbeelden over het on-
derzoek naar mijn familie. Dit is een studie 
waar ik reeds zo 'n kleine vijftig j aa r mee 
bezig ben. 

Wellicht kunnen anderen hierin een Stimu
lans vinden om hier meer werk van te ma-
Hen bij hun eigen onderzoek. 

Niet de meest makkelijke weg. 
De makkelijkste weg is het verzamelen van 
de voor het onderzoek noodzakelijke gege-
vens: doop-, geboorte-, huwelijks-, begraaf-
en overlijdensfeiten. Met een beetje geluk 
kom j e vandaag de dag via internet al heel 
wat van deze basisgegevens te weten. Zijn 
ze niet op internet te traceren of wil j e in 
andere bronnen zoeken (b.v. bevolkingsre-
gisters) dan moet j e naar een of meer ar-
chieven. Ikzelf heb in de loop der jaren zo 
rond de twintig archieven bezocht; sommi-
gen maar eenmaal , anderen tientallen keren 
en alle variaties daar tussenin. In enkele 
van die archieven ben ik zelfs nog steeds 
niet helemaal uitgezocht. 
Verder zijn er afschriften van persoonskaar-
ten of onderdelen van persoonslijsten van 
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de gemeentelijke bevolkingsadministratie te 
bevragen bij het Centraal Bureau voor Ge
nealogie. 
Deze opsomming is lang niet compleet, zo 
zijn er b.v. vele publicaties met kwartiersta-
ten enz. 

Maar het opzoeken van achtergrondgege-
vens over het persoonlijk leven van j e voor-
ouders is nu juis t niet de makkelijkste weg. 
Je moet dan ook weten waar ze gewoond 
hebben; liefst zo exact mogelijk. Je moet 
ook proberen na te gaan hoe ze er leefden, 
welke beroepen ze uitvoerden en hoe dat in 
z 'n werk ging, hoe het leven in die stad, die 
wijk, dat dorp er aan toe ging, welke be-
langrijke feiten zieh daar in die tijd hebben 
afgespeeld. En dan is het rijtje nog lang niet 
compleet. 

Daar gaat oneindig veel tijd in zitten, maar 
het is ook mateloos interessant en boeiend. 
Als j e er van houdt natuurlijk! Speurzin, in-
ven t iv i t e i t , d o o r z e t t i n g s v e r m o g e n en 
nieuwsgierigheid zijn wel geboden. Werk 
voor de echte terriers! 

Ik wil daar in het kort op ingaan, zoals ge-
zegd zoveel mogelijk met enkele voorbeel-
den uit eigen ervaring. 

Stadsgeschiedenis. 
Over de geschiedenis van een stad, dorp, 
Streek of gewest is meestal wel de nodige 
literatuur te vinden. Naast het gebruik ma-
ken van boeken, tijdschriften e.d. kun j e ook 
terecht bij lokale historische verenigingen, 
archieven en natuurlijk ook op het internet. 
En wist u dat j e meestal ook zulke boeken 
via uw eigen plaatselijke bibliotheek kunt 
lenen? 
Soms kun j e j e , al dan niet gratis, abonneren 
op belangwekkende periodieken. Ik zelf 

ontvang zulke drukwerken uit Amersfoort, 
Dordrecht en Zeeland. 

Het is interessant om het dagelijks leven 
van zo 'n stad zoveel mogelijk op de voet te 
volgen in de voor de stamboom relevante 
periode. Wat waren de adressen? Zijn daar-
van afbeeldingen voorhanden? De meeste 
archieven hebben uitgebreide collecties af
beeldingen in huis. Ga zo mogelijk eens ter 
plekke kijken! Neem een camera mee . . . 
Woonde de families bij elkaar in de buurf? 
Hoe ging dat in die buurten? Vaak bestaan 
er buurtreglementen o.i.d. 
Wat hield de mensen bezig? Denk aan ge-
schiedkundige feiten, zoals belegeringen, 
invallen van vijandelijke troepen, plunde-
ringen, opstootjes, stakingen, politieke om-
wentelingen e.d. Maar naast gezellige din-
gen zoals b.v. koninklijke bezoeken, komen 
er soms ook grotere of kleinere rampen. zo
als stadsbranden, epidemieen en soortgelij-
ke calamiteiten in beeld. Het leven was toen 
lang niet zo hectisch als tegenwoordig; re-
ken maar dat iedereen uitliep als er iets 
leuks of minder leuks aan de orde was . Mijn 
voorvaderen in Amersfoort liepen b.v. on-
getwijfeld uit toen daar in 1661 de befaam-
de kei werd binnen gesleept, wat de Amers-
foorters de bijnaam "keientrekkers" bezorg-
de. 

Welke kerk bezochten uw voorouders? 
Wellicht zijn ze er getrouwd en/of zijn er 
kinderen gedoopt. Staat die er nog? Neem 
er een plaatje van op in uw familieverhaal. 
Verder was er nog wel eens wat loos op 
kerkelijk gebied. Ik vond daarover saillante 
feiten in het 16 e en 17 e eeuwse Amersfoort 
alsook in Goes in de 19 e eeuw. Dat hield de 
mensen wel bezig. 

Het sociale element. 
Binnen zo 'n stad, dorp etc. leefden mensen 
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samen. Hoe ging dat? Wie deelden de la-
kens uit? Wie hadden niets te verteilen? 
Waren er buurten met veel soortgelijke be-
roepen? Feiten hierover haal j e soms uit be-
lastinggegevens, maar ook uit andere bron-
nen. Hoe was het onderwijs geregeld? Alle-
maal interessant voor j e voorouders in hun 
context. 
Daarover is heel vaak literatuur voorhan-
den; zelfs scripties o f dissertaties. Ikzelf 
vond boeken over Dordrecht en Goes (in 
beide gevallen 19 e eeuw). Dan lees j e b.v. 
over de kermis, die voor de ene helft van de 
bevolking het walhalla betekent en voor de 
andere helft iets van de hei (!). Of over hele 
grote tentoonstellingen, die iedereen deden 
uitlopen. 

Beroepen. 
Behalve het adres, is vooral ook het beroep 
van een voorouder een heel persoonlijke 
noot. 
Daarover bestaat bijna altijd wel lectuur. 
Over sommige beroepen bestaan haast hele 
bibliotheken. In mijn geval b.v. betreft het 
de lakenwerkerij (met name bombazijn en 
grein) vanaf ±1630 tot eind 18 e eeuw. Daar
over is heel veel literatuur te vinden. 
Maar ook over heel andere beroepen. Mijn 
betovergrootvader was kostschoolhouder, 
diens zoon heelmeester en diens zoon kolo-
niaal en later brievenbesteller. 
Hoe uiteenlopend wellicht, maar ik vond er 
de nodige feiten over. Zo veel zelfs, dat j e 
j e moet beperken, anders wordt het meer 
een aaneenrijging van scripties. Maar als je , 
zoals het mij verging, in een archief het no-
tulenboek vindt van een Onderwijzers Ver-
eniging in Zuid-Beveland, waarvan j e beto

vergrootvader vele jaren secretaris was, dan 
neem j e daarvan toch het e.e.a. op in j e fa-
miliegechiedenis. 
Denk verder ook aan de gilden. Nagenoeg 
elk beroep kende in veel vroeger jaren zijn 
eigen gilde. Daarover bestaat eveneens de 
nodige lectuur en in de "bijbehorende" ar
chieven zijn soms nog belangrijke stukken 
daarover voorhanden. 

Illustraties. 
II lustrat ies maken uw stamboom aantrekke-
lijk. Een plaatje zegt soms meer dan een 
halve bladzij tekst. Misschien vindt u het 
overdreven, maar mijn familieverhaal be
staat voor 40% uit afbeeldingen. Behalve 
de gebruikelijke familieportretten neem ik 
ook oude ansichten (ook digitaal gevonden) 
op van huizen, Straten e.d. waar ooit fami-
lieleden woonden. 
Van de beroepen bestaan meestal eveneens 
afbeeldingen, zoals in mijn geval van de 
vele bewerkingen van wol tot eindprodukt, 
maar ook b.v. van het uniform van mijn 
brieven bestellende grootvader. 
Plattegrondjes, tabelletjes e.d. zijn ook vaak 
heel verhelderend. 

Tenslotte. 
Het bovenstaande zou nog met vele voor-
beelden uit te breiden zijn. Ik weersta die 
verleiding. 
Het is slechts mijn bedoeling om mijn erva-
ringen te delen en medegenealogen te atten-
deren op mogelijkheden om ook hun fami-
liegeschiedenis aanmerkelijk te verlevendi-
gen. Als ik daarin enigermate geslaagd ben, 
ben ik al ruimschoots tevreden. 
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Genealogie en geerfde 
Enkele aanvullende notifies 
A.E.D. Hartman van Rijnenburg 

Naar aanleiding van enkele opmerkingen, 
die ik ontving, nog enkele aanvullingen. 

/ Paus Adrianus VI en kardinaal Willem 
van Enckenvoirt 
Paus Adrianus VI en zijn vriend Willem 
hadden de zware taak de zaken te Rome 
weer op orde te brengen. Daarnaast was er 
het opdringen van de Türken in Europa, de 
financiele problemen en de noodzaak vol-
doende steun te krijgen bij de vorsten. Wil
lem, die ook betrokken was bij de zalving 
van Karel V te Bologna, was steeds de man 
die de zaken van de keizer te Rome behar-
tigde. Ook moest hij namens de paus het 
belang van het verweer van de vorsten te
gen iedere stap van de Türken onder hun 
aandacht brengen. 
Achteraf is het verwijt aan het adres van 
Van Enckenvoirt ontstaan dat hij een groot 
deel van de wereldlijke macht als bisschop 
van Utrecht aan de keizer had overgedra-
gen. De verzachtende omstandigheid, dat 
hij in de afweer van de Türken daardoor 
steeds gehoor vond bij de keizer, wordt wel 
vergeten. 

2. De relatie met Ethiopia 
Een van mijn voorouders was met een 
Falasja, een dochter van een regerend stam-
hoofd uit die stam, gehuwd. Het echtpaar, 
het begin van de Pagano 's , kwam in 1625 
te Rome aan, waar ze na enige tijd in onge-
nade vielen en als heidenen werden beje-
gend. Ze kwamen eerst in Zwitserland te-
recht. 
Ook . toevall igheden, wat later vernomen 
betreffende een onderzoek dat op het einde 
loopt, moeten j e niet te vroeg doen ophou-

?) herinneringen 

den. Zeker niet als j e het a lgemene beeld 
juis t een beter inzicht kan geven, is ook 
overleg met derden heel doelmatig. Dat was 
ook hier het geval. Daarom ook had een en 
ander gevolgen. Het is bij genealogisch on
derzoek inmiddels, wetenschappelijk ge-
zien, gebruikelijk bij het bereiken van de 
grens van het mogelijke, over te gaan naar 
de geschiedenis van het land, de Streek of 
het volk om het geheel af te sluiten. Een 
toevallige vriendschap, ontstaan begin jaren 
negentig van de vorige eeuw, met de Ethio-
pier, Admassu, bracht toch nog nadere ge-
gevens over de voorgeschiedenis van de 
'Pagano-Falasja ' afstamming. 
In Rome was men steeds benieuwd geble-
ven naar het rijk van priester Johannes, dat 
in het verleden steeds door reizigers werd 
genoemd. Ethiopie was al heel vroeg Chris
tel ijk en veel werd aan deze priester toege-
schreven. Ethiopie is als keizerrijk nooit 
onderworpen en overheerst geweest . Omdat 
het land zo groot is en qua natuur grote ver
schallen laat zien zijn grote delen zeer lang 
siecht«bereikbaar gebleven en daardoor on-
bekend was . Wat er later een zekere ge-
heimzinnigheid aan gaf. Ook het feit dat er 
Ethiopers als farao op de troon van Egypte 
hadden gezeten droeg daaraan bij en gaf het 
land de status van een oude beschaving. 
Toch is het niet hierdoor, dat het land de 
status van een oude beschaving draagt maar 
de geschiedenis zoals beschreven in de Ke-
bra Nagast . Dit werk bevat vooral de ge
schiedenis van de meest leidende dynastie. 
Admassu verstrekte uitgebreide bijzonder-
heden. We hebben ook veel bestudeerd en 
besproken. Een en ander gaat terug naar de 
periode van het oude testament die wordt 
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besproken. N a koning David deelde het rijk 
van de Israëlieten zieh in een noordelijk rijk 
met de tien s tammen: Ruben, Simeon, Levi, 
Isaschar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer 
en Jozef en een zuidelijk rijk Juda met de 
stammen Juda en Benjamin. Ongeveer 700 
voor Christus werd het noordelijk rijk ver-
slagen door de Assyrische troepen en de 
bewoners werden weggevoerd. Later werd 
ook Juda veroverd en werden ook deze be
woners weggevoerd. Vijftig j aa r later keer-
den zij echter terug. De nu nog levende j o -
den worden beschouwd als afstammelingen 
van deze twee s tammen. De eerder ge-
noemde tien stammen zouden verloren zijn 
gegaan. 
Reizigers uit verschillende perioden geven 
aan in Ethiopie al heel vroeg joodse stam
men te hebben aangetroffen, waarbij ook 
werd vermeld dat er een koning aan het 
hoofd stond. Volgens Admassu hebben er 
steeds joodse stammen in Ethiopie ge-
heerst, vooral in het gebied Gondar. Dit ko-
ninkrijk wordt herhaaldelijk genoemd en 
heeft in het verleden veel uitbreidingen on-
dergaan. Het voomaamste echter, dat in de 
Kebra Nagast wordt besproken, is de reis 
van de koningin van Sheba, die hier wordt 
beschreven als koningin met als herkomst 
Ethiopie, die een bezoek brengt aan koning 
Saiomo, zoals ook in de bijbel staat en 
heeft - zoals uitgebreid wordt beschreven -
gevolgen. Uit deze ontmoeting zou een 
zoon s tammen, Menelik, die later heerste 
over Ethiopie, maar ook privileges van ko
ning Saiomo kreeg. Over deze privileges is 
een waas van geheimzinnigheid ontstaan. 
Het komt vooral op de meegenomen erfenis 
neer die Menelik al in zijn bezit had en 
waarvan het meest in het oog springende 
deel ' de ark des verbonds* is. 
Vast staat dat de laatste dynastie van Ethio
pie zieh steeds heeft beroepen op deze af-

s tamming en Menelik de geschiedenis is 
ingegaan als Menelik 1, zoon van Saiomo 
en de koningin van Sheba. Inmiddels is er 
een discussie ontstaan over de verblijfplaats 
van de ark. Ehtiopie verklaarde bij monde 
van de patriarch dat de ark daar origineel is 
en door de kerk wordt beschermd. Dit heeft 
ook tot de vraag geleid of de Falasja 's de 
ark niet eerder hadden meegebracht naar 
Ethiopie. Immers in het bijbelse land zijn 
genoeg perioden geweest dat de ark risico 
liep. In ieder geval is er in Etiopie een kerk 

die,zoals zij zeggen, 
de ark bevat, die 
echter niet bezich-
tigd mag worden en 
die speciaal zou 
w o r d e n b e w a a k t 
door wachters van 
de kerk van Zion in 
een speciale kapel 
daarbij in het cen
trum van Axum. 
Ook het terugvin-
den van het verlo
ren gewaande 'boek 
Henoch ' heeft Etio
pie, waar het werd 

teruggevonden een bijzondere status gege-
ven. 

Op het einde van de negentiende eeuw had 
Menelik II Ethiopie weer samengebracht tot 
een staat en had de status van keizer van dat 
land (zie afbeelding). Hij regeerde met har-
de hand en dwong respect af, maar had bij 
dit alles te veel van zieh zelf gevergd, zodat 
hij ziek werd. Dit gaf aanleiding tot strijd 
over de opvolging waarbij zijn dochter 
Zawditu en zijn kleinzoons Lej lyassu en 
Tafari Makonnen betrokken waren. 
Volgens Admassu had kleinzoon Lej Iyya-
su een verbintenis met een Falsjaprinses, 
die nageslacht ten gevolge had, een familie 
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die hij kende. Ook kende hij families die 
per traditie de bedienden leverden. 

Toen ik hem in Delft ontmoette reageerden 
wij beiden extreem. Voor ons viel de omge-
ving weg omdat het leek of we in een Spie
gel keken. Het is niet anders te beschrijven. 
Alleen de kleur was niet gelijk. Ook de om-
standers namen dit waar. Bij de gesprekken 
die volgden bleek dat ook onze levens tal 
van overeenkomsten hadden, met daarbij o. 
a. een veelheid van namen die in onze fami

lies voorkwamen. Ook onze beroepsrichtin-
gen en onze levensinstelling kwamen over-
een. Met onze vriendinnen hadden we Sa
men een kleine week, die we voor een groot 
deel in Rotterdam doorbrachten. 
Ik hield er een uitgebreide s tamboom aan 
over, ingebonden als boek, maar voor mij is 
het een aandenken. Ik kan er geen beroep 
op doen, dat is voor mij een brug te ver. 
Hier houdt de moderne généalogie halt al 
blijft het familiegevoel bestaan en is onze 
gelijkenis verbluffend. 

N i e u w : 

Armenzorg in vroeger tijden 
E e n g e n e a l o g i s c h e h a n d r e i k i n g 
A u t e u r J W . K o t e n 
Bij de Studie naar het steisel van de sociale verzekeringen wordt men regelmatig gecon-
fronteerd met de armenzorg in vroeger dagen. AI spoedig constateerde de auteur dat hier 
ook belangrijke genealogische aspecten waren. Niet alleen gegevens over de ontvangers 
van de bedeling, soms een onmisbare bron. om verder te komen met genealogisch onder-
zoek, maar ook die van de weldoeners waren vaak voorhanden. N 

Deze publicatie is primair bedoeld als een praktische leidraad bij het lokaliseren van 
brennen de op de armenzorg betrekking hebben. Daarnaast worden schetsmatig de sociale 
achtergronden van de armenzorg beschreven zodat de lezer zieh sneller kan orienteren. 
De doelstelling heeft geen wetenschappelijke pretentie maar dient om de lezer genealo
gisch verder op weg te helpen. 
Het boek telt 120 pagina 's , is ingelijmd en kost € 14,75 excl. portokosten. Het ISBN/ 
EAN-nummer is 978-90-75010-18-3. 
Het kan worden besteld via de Alvo-site: www.onserfgoed.com (verschijnt begin jul i) 

A a n dit n u m m e r w e r k t e n m e e : 
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Redactioneel 
Een van onze lezers maakte ons er op attent 
dat dit nummer een bijzonder nummer is. 
Het is namelijk het honderdste nummer dat 
verschijnt. Dit noopt tot om- en vooruit-
zien. 
Het eerste nummer mochten wij aanbieden 
aan prof. E. Ketelaar (sedert kort emeritus), 
toen rijksarchivaris in Den Haag. Na het 
eerste jaar overleed onverwacht mijn mede-
oprichter, Frans van Geldorp. Met hem 
ging niet alleen een sympathieke vriend 
verloren, maar ook veel genealogische ken-
nis en künde. Gelukkig waren mijn toenma-
lige mederedacteuren van Gens Data, Jan 
Willem Koten en Wim Scholl bereid mee te 
doen. JanWillem vooral als auteur, Wim 
vooral als geweten iets meer op de achter-
grond, beiden onder meer met een uitge-
breide genealogische kennis. Later ontstond 
de samenwerking met Prometheus, met ook 
van hen een positieve inbreng. Daarnaast 
waren er de verschillende auteurs, die arti-
kelen verzorgden. 

We hebben eigenlijk nooit om kopij verle
gen gezeten. Well kregen sommige aspec-
ten van de genealogie te wein ig aandacht, 
o.a. de heraldiek. 
Verschil lende ontwikkelingen, zoals die 
van de Computer, de programmatuur en het 
internet, maar ook die op het gebied van 
erfelijkheidsonderzoek, vooral het DNA-
gebeuren, zorgden er mede voor dat er 
steeds weer zaken waren te melden, die 
voor genealogen van belang waren. Er zijn 
maar wein ig genealogen die zieh aan dat 
alles kunnen o f willen onttrekken. 
Deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. 
Het samen in een archief zoeken temidden 
van oude documenten is grotendeels verlo
ren gegaan, nu heel veel gegevens op het 
internet ter beschikking komen. Goed voor 
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de documenten, minder gezellig voor ons. 
lets t rouwens, dat tot voorzichtigheid 
maant . Veel gegevens worden ingevoerd 
door vrijwilligers, waarvoor wij dank zijn 
verschuldigd. Er is echter ook een kans op 
fouten. Die zitten t rouwens soms ook al in 
de originelen zoals de heer Smeulers laat 
zien. Ook de gepubliceerde s tambomen en 
kwartierstaten zijn niet altijd feilloos, maar 
er is in deze computertijd ook de mogelijk-
heid correcties en aanvullingen door te ge-
ven. Misschien komt iets van de gezellig-
heid terug als de genealogische program
matuur cloud-computing tot ontwikkeling 
brengt: het samen aan een genealogie kun
nen werken. 

De ontwikkeling van het computergebeuren 
is in bepaalde opzichten ook minder prettig. 
Zoals destijds de buurtwinkels verdrongen 
zijn door de supermarkten ondervinden ver
schillende bedrijven en verenigingen nu de 
coneurrentie van de computer en de tv. 
Denk maar aan de postverzending en de 
kranten. Ook bij ons blad is het aantal 
abonnees de afgelopen jaren gehalveerd. 
Weliswaar overweegt de heer Kranen ons 
blad voort te zetten, maar dit is nog geen 
zekerheid. Over de toekomst valt op dit 
tijdstip nog weinig te zeggen. Het blad 
moet toch exploitabel zijn. 
Ook dit nummer komt nog niet zonder Pro
blemen tot stand. Weliswaar zijn we na de 
brand weer thuis, maar de computers draai-
en nog lang niet optimaal. Er zijn nog gere-
geld storingen, die soms voor dagen opont-
houd zorgen. En mijn documentat ie , voor 
zover deze de brand overleefd heeft, zit 
naast andere zaken in zo ' n honderd ver-
huisdozen. Eer alles weer toegankelijk is 
zijn we weer een aantal weken verder maar 
we gaan de goede kant op. 
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Nonnen, paters en andere heilige zaken (3) 
J W . Koten 

Keerpunt 1853: explosie van kloosters en 
kloosterorde 
Voor menige religieuze orde en congregatie 
vormde 1853 een keerpunt in hun geschie-
denis". N a het herstel van de bisschoppelij-
ke hierarchie in 1853 kregen veel orden en 
congregaties opnieuw kansen. Met succes, 
want een explosieve stijging van het aantal 
kloosters deed zieh voor. Dit kwam door de 
grote nood bij de katholieke bevolking, 
vooral wat betreft het onderwijs. Aanvan-
kelijk vestigden zieh nogal wat Franse con
gregaties in Neder land die grote invloed 
kregen. Ik noem de Salesianen (Don Bosco: 
bekend voor werk onder arme jongens) en 
de Assumptionisten (Emanuel d'Alzon: on
derwijs). Ook ziet men veel Franse zuster-
kloosters in de zuidelijke provincies ont-
staan, zoals die van les Dames du Sacre 
Coeur (middelbaar onderwijs), les Chan-
noinessen (kanunnikessen) de St Augustin 
(middelbaar onderwijs), les Petites Soeurs 
des pauvres (ziekenverzorging) en de Zus-
ters Augustinessen van Santa Monica 
(contemplatie en verdieping, maar ook 
maatschappelijk werk, armenzorg, verwaar-
loosde jeugd) . Vooral de heropgerichte or
de van de Ursulinen heeft door uitstekend 
middelbaar onderwijs bijgedragen tot de 
vrouwen-emancipat ie . Heel wat hogere 
geestelijke leiders zetten zieh in om een 
plaatselijk broeder- of zusterklooster in hun 
gebied te krijgen en zonodig een nieuwe 
orde te stichten. Vele van deze broeder- en 
zusterorden hebben zieh op onderwijs en 
ziekenverzorging geworpen. Deze organi-
saties hadden overwegend de struetuur van 
een congregatie, d.w.z. zij hadden een be-
perkte zelfstandigheid en zij werden voor 

een deel door de plaatselijke bisschoppen 
geleid. In veel gevallen zat een afgevaar-
digde van de bisschop in het bestuur. De 
congregatievorm heeft veel succes geboekt 
en zonder meer kan men stellen dat zij een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 
het onderwijs en het opzetten van zieken-
huizen. 

Nonnen 
Vrouwelijke kloosterzusters worden in de 
volksmond gewoonlijk nonnen genoemd. 
De aanspreektitel van een kloosternon is 
echter zuster 1 . Een kleine greep uit de be-
langrijkste Neder landse zusterorden: de 
congregatie der boete en christelijke liefde, 
ook wel Franciscanessen (Heythuysen: 
1836; gericht op onderwijs en verpleging), 
de zusters van liefde (Amersfoort en Maas
tricht, vooral gericht op verpleging), Gezel-
schap van Jezus, Maria en Jozef (den 
Bosch: 1871, gericht op onderwijs, verzor-
ging), De zusters van de Heilige Borromeus 
ook wel de zuster onder de bogen 
(Maastricht 1837, voornamelijk ziekenzorg 
en onderwijs). 

Fraters - broeders 
Daamaast kwamen er ook een groot aantal 
broederorden. Het betroffen congregaties 
van lekenbroeders (mannelijke kloosterlin-
gen, niet priester), die zieh vooral op het 
onderwijs en de ziekenzorg richtten. Be
kend zijn geworden de school broeders van 
de H. Aloysius (1845 te Oudenbosch) , Fra
ters van OLV van Barmhartigheid (1845 
Tilburg), Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis (1840, te Maastricht), de Broeders 
van Sint Franciscus (Helden 1849) Deze 
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onderwijsbroeders hadden zoveel succes 
dat zij vele instellingen voor voortgezet on
derwijs stichtten, zoals Mulo-onderwijs en 
vakscholen. Sommige van deze plaatselijke 
initiatieven hebben het tot wereldomspan-
nende congregaties gebracht met meer dan 
10.000 leden. Vaak hadden zij nevenvesti-
gingen in de tropische gebieden waar Ne 
derland contact mee had. 

Pensionaten 
Met de komst van deze congregaties ziet 
men ook het fenomeen pensionaten sterk in 
opkomst komen. Op het platteland was het 
lager onderwijs vaak bedroevend en het 
middelbare onderwijs ontbrak bijna geheel. 
Vandaar dat kinderen, overeenkomstig de 
Engelse traditie reeds vroeg naar een kost-
school werden gestuurd. Zij kregen daar 
uitstekend onderwijs maar het regiem was 
zeer hard. 

Kulturkampf 
Tijdens de "Ku l tu rkampf 2 werden in 
Duitsland de geestelijken verjaagd. Deze 
Duitse kloosters, kwamen naar Limburg 
o.a. naar Steyl. Zij hielden zieh echter ta-
melijk afzijdig van de Limburgse omge-
ving, daar zij anders problemen met de offi-
ciele Nederlandse overheid zouden krij-
gen 3 . Bijzonder genoemd moeten worden 
de Duitse zusterorden (zie verder) vooral na 
de Kulturkampf omdat zij voor de Neder
landse samenleving grote betekenis kregen. 
Een daarvan was een loot van het Francis-
canessen klooster van Heythuysen. N a een 
vlucht uit het Duitse klooster vestigden zij 
zieh als de Zusters Franciscanessen van 
Denekamp (onderwijs en ziekenzorg), de 
Zusters van het arme Kind Jezus 
(weeskinderen, vondelingen). Vooral de 
Zusters in Denekamp kregen een grote toe-
loop van Nederlandse vrouwen zodat zij 

spoedig meerdere kloosters in Nederland 
hadden en zelfs in Nederlands Indie diverse 
Scholen konden openen. De trappisten-
kloosters in Ti Iburg, Zundert en Pey-Echt 
bijvoorbeeld werden gesticht om 'gevluchte' 
broeders te huisvesten. Oosterhout bood 
eind negentiende eeuw een uitwijkplaats 
aan een Benedictijnse mannen- en vrou-
wengemeenschap uit Frankrijk. En de abdij 
Sint-Benedictusberg nabij Mamelis was be-
doeld als vluchthaven voor Duitse Benedic-
tijnen. Later is een deel van de Duitse frac-
tie weer naar het moederland teruggekeerd. 

Zending 
Zeer talrijk waren ook de congregaties die 
zieh op de zending en het ontwikkelings-
werk hebben gericht. Ik doe slechts een 
kleine greep uit de vele congregaties: 
Scheutisten (1861), Mill-Hill (1866), Witte 
Paters (1868), Missie genootschap van het 
Goddelijk woord (1875) Missie genoot
schap Heilig Hart (1877) enz. 

Het hoogtepunt van deze religieuze expan-
sie was rond de eeuwwissel ing tot en met 
de tweede wereldoorlog. Nadien zette zieh 
een gestadig verval in. 

Voorbeelden van reguliere religieuze ge-
meenschappen 
Religieuze organisaties worden gewoonlijk 
onderscheiden in kloostergemeenschappen 
en congregaties. Kloosterorganisaties zijn 
gevestigd in gebouwen die men kloosters 
noemt (afgeleid van claustrum = afgesloten, 
denk maar aan het woord claustrofobie, een 
panisch angst om in kleine afgesloten ruim-
ten te verblijven). Veelal is dit een besloten 
gebouw waar kloosterlingen als groep sa-
menleven. De mate van beslotenheid en af-
zondering wisselt sterk. Leeft men zeer be
sloten dan spreekt men wel van slotkloos-
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ters. Kenmerk van kloosterorde is dat de 
kloosters (meestal abdij genoemd) in hoge 
mate zelfstandig zijn en de monniken in fei
te onverplaatsbaar 4 . 

Veel meer gebruikelijk is dat de kloosters 
lokale vestigingen zijn van een grotere or-
ganisatie, die men gewoonlijk met het 
woord congregatie aanduidt. Het type sa-
menlevingsverband wordt bepaald door de 
regel waaraan men zieh bindt. In de meer 
klassieke orden leeft men zeer sober, doet 
men veel aan koorgebed, handhaaft men 
een zwijgplicht, en leidt men een contem-
platief (beschouwend: studie, meditatie en 
afzondering) bestaan. Sommige kloosterlin-
gen blijven hun hele leven achter de tralies. 
Bij missionaire orden was men veel vrijer 
en leefde men in kleine gemeenschappen 
die vaak aan een gezinssituatie deden den-
ken. 

De orde waartoe men behoorde werd in af-
korting achter de naam gevoegd. JezuTeten 
tekenen met de achtervoegsels SJ, Karme-
lieten met O.Cam, Kruisheren met OSC, 
Norbertijnen met O.Pream, Augustijnen 
met OESA, Cistercienzers met OCSO, Kar-
tuizers met O.Cart, Benedictijnen met OSB, 
Franciscanen met O F M , en Redemptoristen 
met CssR. Families die veel geestelijke 
rijkdom hadden (uitdrukking voor veel 
priesters, broeders en nonnen), genoten bin
nen de katholieke gemeenschap zeer veel 
prestige. Vooral de familie met veel men-
sen in de grote orden hadden veel aanzien. 
De droom van veel katholieke gezinnen 
was een priesterzoon te hebben en bij voor-
keur een pater-missionaris. 

Klooster 
Het algemeen woord voor de behuizing van 
kloosterlingen is klooster, dat afkomstig is 

van claustrum dat verwant is aan het woord 
clausa dat een besloten piek betekent. An
dere verwante woorden zijn claudere dat 
afsluiten betekent, clausuur, afgesloten 
ruimte met beperkte toegankelijkheid, kluis 
(afgesloten ruimte voor geld en personen, 
denk aan kluizenaar), het Engelse to close 
(sluiten) is algemeen bekend, claustrofobie 
betekent angst in besloten ruimte. 

Een tweede woord dat veel wordt gebruikt, 
vooral buiten Nederland, is convent dat af
komstig is van het Latijnse woord samen-
komen (con = samen venere = komen) . 
Vaak werd het gebruikt om kleinere kloos-
tergemeenschappen aan te duiden, vaak zij 
die een zorgtaak op zieh nemen. Bekende 
voorbeelden zijn het sint-Catharina-convent 
en het Agnetenconvent . 

De naamgeving van kloosters verschilt bij 
de verschillende orden of congregaties: 

abdij: zelfstandig klooster met aan het 
hoofd een abt. 

priorij: een nevenvestiging van een abdij 
waarbij de dagelijkse leiding ligt bij de pri
or. 

proosdij: klooster met aan het hoofd een 
proost. 

monasterium: klooster vooral bedoeld voor 
monniken. 

generalaat: klooster waar de generaal over-
ste (de algemeen overste, de hoofd-
directeur dus) en zijn/haar staf gehuisvest 
is. Sommige orden/congregaties hebben ve
le t ienduizenden leden en het management 
van dergelijk organisaties met de vele vesti
gingen vergt veel deskundigheid. 
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provincialaat: klooster waar de provinciaal 
overste en zijn/haar staf is gevestigd. 

moederhuis: benaming van het klooster 
waar de orde of congregaties zijn oorsprong 
vindt. Vaak is dit tevens het generalaat. 

sticht (stift): klooster dat zijn stichting 
dankt aan weldoener of overheid. 

noviciaat: een opleidingsinstituut voor a.s. 
kloosterlingen. 

Bijzondere functies in het klooster 
Overste 
De algemene term voor de leider van een 
klooster of congregatie wordt de overste 
genoemd. Afhankelijk van de traditie van 
de orde of de congregatie wordt de overste: 
prior, minister, superior, gardiaan, rector, 
vader, (bij vrouwen: moeder, moeder over
ste, mère supérieur) genoemd. Sommige 
kloosters, met een abt aan het hoofd zijn 
volledig autonoom. Deze abt heeft de rang 
van bisschop. De meeste grote orden en 
congregaties hebben echter een sterk hierar
chische opbouw. Aan de top staat dan de 
generaal-overste, die vaak in Rome is ge
vestigd. Per regio of provincie zijn dan re
gionale of provinciale oversten, vaak de 
provinciaal genoemd of mère provinciale. 
Bij veel kleinere lokale congregaties heb
ben de bisschoppen enige sturende invloed. 
De generaal overste van de jezuïeten had in 
de 16de en 17de eeuw een zeer grote in
vloed. Hij werd daarom wel de zwarte paus 
(zwart omdat de jezuïeten een zwarte toog 
dragen) genoemd. 

De duur van de functie van een overste was 
aan een bepaalde limiet gebunden. In de 
meer autonome kloosters bepaalde de loka
le kloostergemeenschap na intern overleg 

wie de overste werd. Behoorde het klooster 
tot een centraal gestuurde congregatie, dan 
werd de aanstelling binnen de hogere eche
lons (regionale overste, generale overste) 
genomen. Vaak was er bovendien overleg 
met Rome of de lokale bisschoppelijk be-
stuurders. 

Abt 
Bisschop maar uitsluitend over (grote) 
kloostergemeenschap (abt is afgeleid van 
het Hebreeuwse abba = vader) . De kloos
ters die geleid werden door een abt, noemt 
men abdij . Deze zijn in hoge mate zelfstan
dig. Zij staan los van de plaatselijke bis
schoppelijk hierarchie en zij hebben 
meestal speciale relaties met Rome. Veel 
abdijen hebben een lange traditie. In Neder
land zijn de meeste abdijen door de refor-
matie maar ook door Napoleon verdwenen 5 . 
Bekend is tegenwoordig nog de abdij van 
Oosterhout. De vrouwelijke tegenhanger 
van de abt is de abdis. Hoewel zij geen 
priesterlijke of bisschoppelijk wijding had 
gehad, genoot de abdis toch kerkrechtelijk 
veel voorrechten van de abt. 
De benoeming van een abt, had zeker in de 
middeleeuwen nogal wat voeten in aarde. 
Meestal stamden abten uit adellijke fami
lies, later werd dit minder en lette men op 
bekwaamheid en bestuursvermogen. Vaak 
hadden de lokale machthebbers invloed op 
de benoeming van een abt. De abdijen had
den grote invloed op het sociale gebeuren 
in een groot gebied rond de abdij , daarnaast 
hadden de abdijen een grote economische 
macht en invloed. Zo was de abdij van 
Rolduc een van de grootste grondeigenaren 
in het Zuid-Limburgse gebied. 

Aartsabt 
Middeleeuwse rang voor overste meestal 
van de benedictijnen met beperkte rechts-
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macht die namens de orde bepaalde inspec-
tie-taken verrichte. Thans overwegend ere-
titel. 

Prior. 
De persoon in rang volgende op de abt. Hij 
is geen bisschop. Deze naam is afgeleid van 
voorste (vergelijk met het Engelse woord 
prior = voorafgaande). Binnen een abdij 
was hij in feite de leidinggevende figuur. Is 
soms ook hoofd van een nog niet verzelf-
standigd deel van de abdij op een andere 
locatie. Z o ' n dépendance noemt men dan 
ookpriorij . Later betekent prior plaatselijke 
overste o.a. bij de dominicanen. 

Proost, 
Hoofd van een séculier kapittel 
Ook functionaris die namens de bisschop, 
de wereldlijke zaken als de financiën en het 
beheer van de kerkelijke goederen regelde. 

Ggardiaan: 
letterlijk bewaarder: is de naam voor een 
overste bij de bedelorde, Fransicus vond het 
bij de minderbroeders niet passend het 
woord overste te gebruiken. 

Minister 
(letterlijk: mindere) overste bij een jezuïe-
tenklooster) . 

Moeder overste, priorin 
Aanspreektitel van een hoofd van een vrou-
wenklooster . 

Pater: 
afgeleid van het Latijn (= vader); a lgemene 
aanspreektitel voor reguliere priester die 
deel uit maakt van een kloostergemeen
schap, gevolgd door familienaam. In som
mige orden gebruikt men afhankelijk van 

de traditie soms als aanspreektitel mijnheer 
(met de gewone familienaam) of dorn 6 , het 
Franse père, broeder, frater, magister enz. 
met de kloosternaam of familienaam. 

Broeder - frater: 
Een mannelijke regulier die aan een bijzon-
dere leefregel is gebonden, maar die 
(meestal, met uitzondering van de Francis-
canen) geen priester is. Broedercongrega-
ties hebben zieh vooral op onderwijs 
(schipperskinderen), het bijzonder onder
wijs (blinden, doven) en ziekenverzorging 
(psychiatrie) toegelegd. (frater = de Latijn-
se benaming van broeder) . Veel fraters en 
broeders werken in de ontwikkelingslan-
den. 

Zuster 
Zuster vrouwelijke religieuze die aan een 
bijzondere leefregel is gebonden. Vrouwe
lijke kloosterzusters worden in de volks-
mond gewoonlijk nonnen genoemd. De 
aanspreektitel van een kloosternon is echter 
zuster. Het hoofd van klooster wordt 
meestal moeder-overste of zuster-overste 
genoemd. In een groot klooster werd zij ge
woonlijk terzijde gestaan door een staf van 
medezusters met speeifieke deskundigheid. 

Begijn 
Begijn ook wel bagijn (begarde 8 , de manne
lijke vorm), is meestal een ongetrouwde 
alleenstaande vrouw (vaak weduwe) die 
weliswaar geen kloostergelofte aflegt, maar 
die toch tot een soort geestelijk getinte ge-
meenschap behoort, die men "vergaderin-
gen" noemde. Deze werd door een meeste-
resse in samenspraak met een plaatselijke 
pastoor voorgezeten. In de Limburgse taal 
is begijn identiek aan non. 

Oblaat. 
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In hoge uitzondering kon een niet-
kloosterling-leek een band aangaan met een 
orde of een klooster. Vaak betreft het per-
sonen met uitzonderlijke kwaliteiten die 
voor het klooster een zekere onmisbaarheid 
hebben en die bereid zijn körte tijden zieh 
aan de klooster-regel te wijden. Het Latijn-
se woord oblatio betekent: aanbieding, of-
ferande, d.w.z. men had zekere verplichtin-
gen op zieh genomen. 

Opleiding van regulieren 
Naast de seminaries voor de seculieren, 
waar de bisschop de uiteindelijke verant-
woordelijk over had, waren er ook nog op-
leidingsinstituten voor de regulieren die 
men gewoonlijk noviciaten noemde. Daar 
werd de kandidaat als kloosterling opge-
leid. Deze opleidingen werden door de orde 
of congregaties zelf verzorgd. 

De toetreding tot een geestelijke orde of 
congregatie 
Het toetreden tot een klooster was aan een 
groot aantal strenge selectiecriteria verbün
den. Naast motivatie, specifieke deskundig-
heid, intellectueel vermögen, handvaardig-
heid en goede gezondheid speelde soms 
ook geld een rol. Sommige kloosterordes 
eisten bij toetreden soms een aanzienlijke 
bijdrage (voor nonnen wel bruidsschat ge
noemd) , zodat het l idmaatschap van een 
bepaalde orde veel over het prestige van de 
familie van origine zegt. Wie echter be-
gaafd was en sterke motivatie toonde, kon 
echter vrij gemakkelijk aan een studie-
beur s 8 komen, zodat de priesteropleiding 
voor minder welgestelden een opening 
bood om een academische studie te ambie-
ren. Veel van deze beurzen werden door 
individuele weldoeners na hun overlijden 
als stichting aan de kerk geschonken. Soms 
waren de beurzen echter duidelijke familie-

beurzen, zodat men verwantschap moest 
aantonen om voor deze beurzen in aanmer-
king te komen. Over de toekenning van de
ze beurzen is nogal wat gepubliceerd. 

Noten: 
1. Het woord non heeft een brede achtergrond. 
Nona was de Latijnse naam voor oudere dame. 
In het Italiaans is het de uitdrukking voor groot-
moeder. In het Perzisch betekent naneh ook 
grootmoeder. Het woord non is verwant aan het 
oud Griekse woord nanne dat tante betekent. 
Het woord is vermoedelijk ook verwant aan het 
Engelse Nanny (kinderverzorgster), in het Ma-
leis is dit nona. In sommige talen (Portugees, 
Spaans) verbasterde dit woord nonna tot donna 
e.d. 
2. Een anti-clericale beweging in Duitsland, 
vooral gericht tegen katholieken, die een uiting 
is van een vertraagde doorwerking van de Fran
se revolutie in Duitsland. Een belangrijke in
vloed heeft hier Bismark gehad, de ijzeren 
bondskanselier in het midden van de 19e eeuw, 
die de grondslag heeft gelegd voor het verenig-
de Duitsland onder Pruisische hegemonic 
3. Dit is meer de formele lijn. In feite hebben 
deze Duitse orden in het informele circuit grote 
invloed uitgeoefend, waardoor zij zeer belang
rijke bijdragen hebben geleverd aan de maat-
schappelijke verheffing van Limburg. 
4. = stabilitas loci. In burgerlijk rechterlijke 
termen: de monniken zijn als collectief eigenaar 
van het klooster. 
5. Beroemde abdijen waren die van Susteren 
(Willibrord), Egmond (waar de Hollandse gra
ven werden begraven), Rijnsburg, Dikninge 
(Drente) en Middelburg om slechts enkele te 
noemen. 
6. afgeleid van dominus = heer 
7. Over de afleiding van het woord begijn be-
staat grote strijd. Men denkt aan de H. Begga, 
de Luikse priester Lambert Ii Beges 
(=stotteraar) en de beige kleur van het kleed. 
Momenteel wint de opvatting dat de naam een 
verbastering is van Albigenzen, een ketterse 
beweging in Zuid Frankrijk, die de sexualiteit, 
het genot te eten enz. afzworen. 
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ADRESSEN - Omgaan 
Wouter Smeulers 

A D R E S - Gevonden? 

Het zoeken naar adressen uit het verleden 
levert vaak wel iets op. De kans is vrij 
groot om ergens wel een adres op te pikken 
om dat vervolgens in een verhaal of stam-
boom vast te prikken. Maar wat is de waar-
de, zeg maar de waarheid van het gevonde-
ne? 
"Wat gedrukt Staat, dat is waar" Steide lang 
geleden mijnheer Prikkebeen. Aldus J.J.A. 
Goeverneur in de inleiding bij zijn vertaling 
van de avonturen van deze vlinderzoe-
k e r 4 5 ) . Bij diens zoektocht moesten tegen-
slagen verwerkt worden. Dat gebeurt ook 
bij speuren in het verleden. Weet men of 
men goed terecht is gekomen? Is een ge
vonden adres betrouwbaar? 
In de vorige afleveringen over Rijswijkse 
adresvernummeringen zaten al enkele voor-
beelden van ontglippende feiten. Nu eens 
een meer systematische weergave wat ik bij 
het samenstellen van een concordans tegen-
kwam en wat mij af en toe deed twijfelen 
aan de waarde van wat ik zag in akten, re
gisters of publicaties. Twijfels aan de bron, 
twijfels ook aan mijn bekijken. 

Onderstaand twee hoofdindelingen van 
mijn twijfels aan vondsten: 
- mogelijke onvolkomenheden in bronnen 
- mogelijke onvolkomenheden bij raadple-

ging-
Onder onvolkomenheden vallen zowel ver-
gissingen als onhandigheden, eigenzinnig-
heid als onwetendheid. Het is ondoenlijk 
steeds precies de oorzaak van twijfel te dui-
den. 
Berend van Dooren schreef eerder over 

met veranderingen (4) 

fouten tijdens en na onderzoek. Hij onder-
scheidt: 
- administratieve fouten: foutief overne-

men van een gegeven 
- inhoudelijke fouten: het leggen van ver-

keerde familieverbanden, wat kan leiden tot 
genealogische of kwartierstaatvirussen 4 6 ) 

In een artikel uit 2001 typeert hij dat laatste 
als "een fout kwartier dat, eenmaal gedrukt 
of op internet versehenen, kritiekloos door 
derden wordt overgenomen, vervolgens in 
de ene na de andere kwartierstaat opduikt 
en een heel eigen leven gaat leiden". 
In zijn tweede artikel noemt hij los van de
ze fouten nog dat "klerken ook fouten 
maakten". Maar wanneer en waar zijn we 
daar zeker van? "Kunnen we aannemelijk 
maken dat het werkelijk om een fout gaat, 
of redeneren we net zo lang tot het door ons 
zo gewenste resultaat is bereikt, daarmee de 
waarheid geweld aandoende?". 
Bij contacten met mensen over hun voorou-
ders, waarvan ik gegevens had verzameld, 
viel me nogal eens op de nauwelijks onder-
drukte behoefte aan voorouders met een 
wapen. Van "goede k o m a f willen zijn kan 
ook inhouden, op stand gewoond willen 
hebben. Klopt dan het adres? Wie weet is 
men gepakt of zelfs geboeid door een abu-
sievelijk adresgeschuif in overzichten. 

A. Onvolkomenheden in bronnen. 
Steeds beter realiseer ik mij dat er af stand 
is tussen wat een onderzoeker onder ogen 
krijgt en wat in de oorspronkelijke bron 
Staat of kan staan. Meestal werken we niet 
met de originele akte, met het oorspronke
lijke register, ook niet altijd met de eerste 
publicatie. De afstand tot een bron lijkt kor-
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ter te worden nu men thuis via een eigen 
computer en internetverbinding inzage 
krijgt in archieven e.d. ver weg. In feite zijn 
er echter meer tussenschakels gekomen. 
Ik noem ze intertransies of tussenovers. 
Kopieen, zoals foto's, films, scans; dan wel 
bewerkingen door vrijwilligers of professi
onals. Zo ontstaan transacties, overzettin-
gen, soms zelfs omzettingen, vervormin-
gen. De meeste onderzoekers krijgen deze 
als afdruk of overdruk te zien, op papier of 
op scherm. We zijn er wel mee vertrouwd 
dat aan mensenwerk fouten kunnen kleven. 
Ook nog aan apparatuur, maar aan wat uit 
computers komt, hebben velen daarin niet 
een haast heilig geloof? Bijna iets als: "een 
googleprint, mijn vaste vrind". Door com
puter en internet kunnen we sneller meer te 
weet komen. Het is niet perse steeds nauw-
keuriger dan werken met andere bronnen. 

Bij het speuren naar adresvernummeringen 
kwam ik tal van onduidelijkheden tegen. 
Niet op het eerste gezicht, maar later dank 
zij opbouwen van overzichten en daarbin-
nen samenhangen herhaaldelijk toetsen. 
Van alzo tegengekomen onvolkomenheden 
hieronder enige voorbeelden. 

Adres ontbreekt. 
Dat er in 1812 en 1813, de beginjaren van 
de wijknummering bij geboorte- en sterfte-
aangiften soms adressen ontbreken, dan wel 
bij een bewoner nu eens een hoger dan 
weer een lager nummer wordt vermeld, het 
is begrijpelijk. Onwennigheid? Dwarsig-
heid? 
Frappant is het om nog decennia later tegen 
te komen dat iemand geboren of gestorven 
is in een "pand ongenummerd". N o g begrij
pelijk als het gaat om veenarbeiders in Rijs-
wijk, toen ver weg in de polder. Dat is de 
rand van een gemeentelijk besteh Maar de 

rand blijkt echter ook wel eens zeer dicht 
om de kern te kunnen liggen. In het geboor-
teregister van 1843 lezen we dat Christiaan 
van der Boon "woont ongenummerd" (akte 
59). Een jaar later woont hij "in het zooge-
naamd Domineeslop" (akte 60). Weer een 
jaar verder vermeldt dat register over Ge-
rardus Luiten, aan het "Zoogenaamde do-
menie Slop".(akte 67). Ook toen al spel-
lingsproblemen. Tezelfdertijd was er ook al 
een gelijkwaardige verzuiling: in 1844 le
zen we over Paulus van Velzen: woont "A 
ongenummerd" en wel in het "Pastoors-
krogt" (akte 9). 

Zo ook bij keten e.d. - waar H.M. Lups al 
eerder op wees 4 7 ) - als de bewoner daarvan 
later met een "echt adres" wordt vermeid, 
over welke plek gaat het dan? In tafelcom-
puters van het Rijswijks Historisch Infor-
matiecentrum Staat in de omzett ing van be-
volkingsregister 1880-1900 (p. A-H-69) 
over scheepsmakersknecht Petrus de Bruijn 
dat hij woont "in een keet, gewijzigd in C 
133". Heeft de keet een adres gekregen of is 
er sprake van verhuizing? 

Druk-, schrijf-, typ-, luister- en leesfou-
ten. 
Een grote en zeer gevarieerde reeks van 
mogelijke, waarschijnlijke en vaststaande 
onvolkomenheden. 

Heeft de ambtenaar bij de aangifte goed ge-
luisterd, dan wel heeft de aangever daarna 
goed gelezen wat er in de akte stond voor 
hij deze ondertekende? 
Bij Lucas Koedijk staat in geboorteakte 33 
uit 1828 als adres D 50. Dit moet m.i. B 50 
zijn. D 50 bestond toen zeer waarschijnlijk 
niet. N o g sterker tegenargument: in de ge-
boorteregisters van 1828 (akte 18) en 1838 
(akte 82), woont hij op B 50. Tussendoor 
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even ergens anders gewoond? Gebeurt zo-
iets gauw bij een tuinman? 
Volgens sterfteregister 1887 (akte 3) woon-
de Cornelis Groen, die volgens andere 
bronnen van 1811 tot in 1888 woonde op C 
96. Maar in 1887 overlijdt een kind op C 
69. Gebeurde dat toen niet thuis, wat toen 
meestal het geval was? Of gaat het om even 
niet goed luisteren van de ambtenaar: "zes 
en negentig". Eerst zes, dan negen. Een cij-
feromzetting per ongeluk? Wie heeft dat 
nooit meegemaakt dat hij/zij bij het typen 
even een soort hersenslippertje had en twee 
letters of cijfers omwisselt?. Bij het typen 
van de afkorting voor 'ons inziens' over-
kwam het me wel dat ik niet "o.i." typte, 
maar "i.o.". 

Of per ongeluk een toets ernaast ingetikt. 
Zeer waarschijnlijk was dat het geval bij: 
Maria Wilhelmina Schoenmaker, wed. van 
Petrus Franciscus Akersloot, zij woont vol
gens Adresboek 1883 op Zandweg N 20. 
Maar "N" is geen wijkaanduiding geweest 
in Rijswijk. De Zandweg (thans Van Vre-
denburchweg) lag in wijk B. De letters B en 
N staan in het QWERTY-schema van het 
meest gebruikte toetsenbord naast elkaar. 
lets dergelijks in bevolkingsregister 1900-
1914 (p. 2-190), overgezet op de tafelcom-
puter, zou Jacob Huisman op C28m wonen. 
Dat moet haast wel een tikfout zijn. Tot 
dusver ben ik enkel C28a tegengekomen. 
Op het toetsenbord staat 'm' naast ',' (de 
komma. Ook vernummeringen rondom C 
28a vertonen geen cijfersprongen. 

Bij de intertransies, de tussenschakels tus-
sen bron en dat wat wij onder ogen krijgen, 
kan ook van allerlei gebeuren. Het ergste 
wat ik tegenkwam, waar ik al eerder over 
schreef, is het als bevolkingsregister 1825 
betitelde adressen- en bewoningsoverzicht , 

overgezet op eerdergenoemde tafelcompu-
ters. Daarin worden b ladzi jdenummers 
geduid als adressen. Gelukkig is er ook een 
behoorlijke fotokopie beschikbaar. Ter 
plekke en kan verbetering in gang gezet 
worden. 
Als zeer positief punt moet hierbij even ge-
steld worden dat naar horen zeggen Rijs
wijk indertijd een der eerste archieven had 
die bronnen op de computer overzette ten 
behoeve van bezoekers. Daarnaast ook fo-
tokopieen van dtb's, geboorte, huwelijk en 
sterfteregisters in mooi ingebonden banden 
zodat snelle inzage mogelijk blijft. 

Niet goed gelezen bij het overnemen: 
Leendert Marinus Bruggeman woont vol
gens de tafelcomputerversie van bevol
kingsregister 1900-1914 (p.4-243) op B 
103a. Volgens ambtelijke wijkboekjes 99A 
(p.74), 99B (p. 191) en 103 (p.315) woont 
hij op B 105a. In het originele register is er 
een streep gegeven door de 5, daardoor lijkt 
het adres 103a. 
N o g zo'n voorbeeld: in de tafelcomputer 
staat over Andries Kloosterman in bevol
kingsregister 1900-1914 (p. 1-140) dat hij 
op A 217 woont maar in de wijkboekjes 
98A. (p.25) en 98B (p.38) is het: A 2 7 1 . In 
het originele register staat: 217; maar bij 
het invoeren is over het hoofd gezien dat 
er een correctiehaakje staat tussen 1 en 7. 

Een reeks adressen bij een persoon wil nog 
niet zeggen dat hij/zij steeds verhuisde. In 
bevolkingsregister 1880-1900 (p. A-H-65) 
staat volgens de tafelcomputer bij Cornelis 
van Biesen: als adres volgorde: A 73 - A 
75 - A 98 - A 270. Zeer waarschijnlijk is 
hij niet driemaal, doch tweemaal verhuisd; 
want A 98 zal wel een vernummering zijn 
van A 75 . 
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Onjuist n u m m e r 
In geboorteregister 1904 (akte 49) wordt 
van Jasper van Willigen vermeld dat hij 
woont Bleekerslaan 102. Dit moet zijn: 
Bleekerslaan 2, want tot op heden is 68 al-
daar het hoogst voorkomende nummer. 
Ook zoiets in bevolkingsregister 1914-1923 
(p.6-236): Van Nicolaas Wilhelmus van 
Meerten staat vermeld dat hij woont aan de 
Van Vredenburchweg op 428 . Dit moet zijn 
op 128. 

Zelfs nu, bijna een eeuw later, bestaat zo'n 
hoog even nummer niet. Het doet mij den-
ken aan de jaartafels van Zaandam waar in 
een van de tienjarentafels enkele jaartallen 
siecht te lezen waren omdat de cijfers eg 
schuingeschreven, welhaast platgeslagen 
zijn. Staat er nu: 1,4 of 7? 

Verkeerde straatnaam 
In Adresboek 1883 komt S. van den Berg 
voor bij Laantje C22. Wellicht een schrijver 
of drukker van buiten, onbekend met Rijs-
wijkse straat- en buurtnamen, die een voor 
hem vreemde naam 'Haantje' vervangt door 
'Laantje'. Als een Rijswijker zo'n naam te-
genkomt kan deze al snel onderstellen: Ju-
lialaantje? Mogelijk komt op mensen van 
elders de naam Haantje als vreemd voor. Al 
was Rijswijk best wel eens met iets haantje 
de voorste: knipperlicht op een kruispunt, 
plan voor een groot winkelcentrum buiten 
het centrum, Russische televisie op het 
plaatselijke zenderaanbod, enz. 
Haantje was een buurt in wijk C, het Ju-
lialaantje lag in wijk B. 
In de tafelcomputerversie van bevolkings
register 1900-1914 (p.2-198) wordt Anna 
van Deursen aan Stadhouderslaan 3 gekop-
peld i.p.v. aan Stadhoudersstraat 3 . Och een 
kleine gemakkelijk te corrigeren vergissing. 
Vreemder is het om in geboorteregister 
1909 bij akte 56 te lezen dat Andreas Hen-

ricus Verroen woont in de Oranjestraat op 
nummer 3 . Maar is deze straatnaam er ooit 
officieel geweest? In wijkboekje 98 is op de 
bladwijzer achterin deze naam ingevuld. Is 
later doorgestreept en erboven geschreven: 
Tulpstraat. Is de ambtenaar bij de geboorte-
aangifte "buiten zijn boekje gegaan", voor-
barig geweest? Er is wel een Oranjelaan 
gekomen, in de duurdere wijk Leeuwen-
daal. 

Duidelijke voorbeelden van overgangspro-
blemen voor burgers als voor ambtenaren 
zijn adresschommelingen en vermenging 
van wijk- en straatadres. 

Adresschommeling. 
In 1812 - d.i. kort na de invoering van wijk-
nummering - komt het nogal eens voor in 
het geboorte- en/of sterfteregister, dat het 
adres een nummer hoger of lager is dan dat 
bij een eerdere opgave. 
Frappant vond ik dat achter het bovenver-
melde adres van Anna van Deursen stond 
dat dit A 21 was . 
Heeft de Stadhoudersstraat, toen aldaar 
n ieuwbouw kwam, even een wijknummer 
gehad nog net voor de invoering van straat-
nummering? Het ligt gezien vanaf het kerk-
plein achter de Oude Kerk, die had toen 
wijknummer A 20. 

Vermenging wijk- en straatadres. 
Naas t eerder genoemd z.g. bevolkingsregis
ter van 1825 is de vermenging van wijk- en 
straatadressen de ergste en even omvangri j -
ke bronfout die ik onderkende in Rijswijk. 
Het is voor mij het voorbeeld van Proble
men bij het omgaan met adresveranderin-
gen. Oud en nieuw door elkaar halen. 
In ambtelijke wijkboekjes rond 1900 staan 
keurig in verschillende kolommen of op 
verschillende bladzijden bij bewoners eerst 
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de oude wijknummers , ernaast de nieuwe 
straatnummers. 
Maar in het bevolkingsregister van die péri
ode staan omgenummerde adressen door-
gaans doorgestreept en erachter het nieuwe 
adres. In de overzettingen op de computer 
werd dat aangegeven met "gewijzigd in". 
De lezer weet nu niet of het een vernumme-
ring dan wel een verhuizing is, mogelijk 
zelfs een correctie. 
Bijv.: in het register 1900-1914, (p.3-33) bij 
Johannes Gijsbertus K o r t e k a a s : 
"A 156, gewijzigd Kerkstraat 209, Smids-
straat 76, later nr. 19". Volgens mijn voor-
lopige concordans moet dit begrepen wor
den als: A 156 > A 209 (= Kerkstraat 14) > 
Smidsstraat 76 > Smidsstraat 19. 

De t oevoeg ingenbaa i e rd . 
Toevoegingen komen o.a. voor als vervolg-
nummering bij tussengelegen nieuwbouw. 
zonder dat van daarop qua nummer volgen-
de en al bestaande bouw de adressen be-
hoefden te wijzigen. 

Soms is een toevoeging ook gebruikt bij 
mogelijk tijdelijk inwonenden. Vleeshou-
wer Carolus Carrière woonde rond 1870 in 
wat bijna veertig jaar later officieel Kerk
straat werd. Eerst was het op A 96, later op 
A 96a. In daarop volgende omnummerin-
gen bleven het twee panden, nu zonder toe
voeging. Zo ook bij A 96b. Maar voor A 
96c was geen vervolg te vinden. Het num
mer was van een "dienstmeid". Dit duidt op 
mogelijk gebruik van toevoegingen voor 
inwoning. Zulke adressen en betrekkingen 
hebben nogal eens een betrekkelijk korte 
bestaansduur. 

Wat kunnen we ons voorstellen bij Gerar-
dus Steenks een tuinier. Dat is catégorie 
honkvasten. In vijf achtereenvolgende ge-

boorte- en overlijdensregisters is het nu 
eens C 22, dan weer C 22a. Pas na 1909 
werd er duidelijk onderscheiden tussen 
Haantje 24 en 25 . 

Ook binnen het ambtelijk apparaat werden 
waarschijnlijk voorlopige nummers soms 
inconsistent geregistreerd: Marie Smulders 
woont volgens wijkboekje 98A (p.50) op C 
142-3; maar in 98B (p.287) is het C 142-n. 

Volgens de tafelcomputer staat in bevol
kingsregister 1900-1914 (p. 2-246) dat Jo
hannes Marinus van Es op B 176 woont. 
Dat moet B 17b zijn. Bij Joseph Collee (p. 
4-67) staat: C 2 6 1 . Het moet zijn: C261 (= 
26 + letter 1). Bij Huibert van der Eist (p. 4-
11): Kerkstraat 20q gewijzigd in 14. D.i. 
overigens een dubbele fout. Het moet zijn: 
A 209 vernummerd tot Kerkstraat 14. 
Aanvankeli jk zag ik dat als enkel een onop-
gemerkte scanfout , waardoor bepaalde te-
kens voor andere tekens waren aangezien, 
met als gevolg totaal verschillende beteke-
nissen. ICT-docent L.Ekstein vertelde mij 
dat toevoegingen bij cijfers computers voor 
Problemen stellen, en nu begrijp ik waarom 
j e ze soms apart op moet geven. 

Toen ik besloot voor de problemen met toe
voegingen de term 'baaierd' te kiezen, 
steunde de Dikke Van Dale mij deels: 
Vroeger duidde men met dit woord de in 
passantenhuizen heersende toestanden. 
4 8 ) Bij het op afstand bekijken van adrestoe-
voegingen krijg j e wel een passantenge-
voel. In het z.g. bevolkingsregister 1825 
valt op hoeveel mensen er toen op een 
adres samenwoonden. Zo lezen we op p.27 
dat Antonius Johannes Fouache een 
"inwonende thuislegger" is. Een thuisligger 
is een verouderde term voor een kostgan-
ger. 
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B. Onvolkomenheden bij raadpleging 
van bronnen. 
Hier komen niet zo gauw luisterfouten voor 
bij onderzoekers, wel leesfouten bij siechte 
fotokopieen. 
Vroeger, bij het registreren met een kroon-
tjespen in inkt gedoopt, werden rüstig met 
dun en dik letters en cijfers geschreven. 
Daardoor heb ik wel eens getwijfeld of iets 
een kleine 'a' of een kleine 'c' was. 
Wat kan men ook tobben en gokken bij 
sommige "Mormonenoverzichten". Met 
kans op "creatief boekstaven", als j e daar 
voor open Staat.. 

Kopieen zijn doorgaans in zwart wit, waar-
door kleuronderscheidingen verdwijnen. 
Bijvoor bij het z.g. Register Schuurman van 
ca. 1835: "Woonhuizen in de Gemeente 
Rijswijk, hun Wijk en Verponding Num
mer en het bedrag der Oude Verponding, de 
eigenaar met Roden Inkt". 

De belangrijkste onvolkomenheid voor een 
onderzoeker naar de huidige plaats van ou
de adressen is informatietekort. 

Niet op de hoogte zijn van veranderingen 
nadat iets geboekstaafd was . 

- Dienstwoningen op oude landgoederen 
hadden in de 19e eeuw niet altijd een eigen 
adres. Een kleine verzoeking is dan een 
bouwman of een lijfbediende in het heren-
huis te plaatsen. Individualisering en eman-
cipatie moesten nog op gang komen. 

- Zelfs een binnenpad waar veel dienstwo-
ningen aan lagen en als zodanig wel eens 
zo werd vermeld, kreeg pas rond 1930 een 
eigen naam: Julialaantje. Daarvöör hadden 
woningen aldaar wel eigen adressen. Maar 
op papier, in de registers bleven ze vastge-

legd als Zandweg, de latere Van Vreden-
burchweg. Ze lagen daar dus niet in feite 
aan. 

- Verdwenen en officieuze straatnamen. Ze 
kwamen al eens eerder ter sprake. Zoals de 
Heerenweg die ook bij de Herenstraat werd 
getrokken, waardoor huizen en bewoners 
van de laatste bleven waar ze waren, maar 
de nummers ervan "verhuisden". Heren
straat 26 is in 1920 een ander pand dan in 
1930. 
De Wilgekade valt nu onder de Sir Winston 
Churchilllaan. Zo zijn er nog een paar ver-
dwijningen of omzettingen, zoals Klooster-
laan die nu de Leeuwendaallaan is. Waar 
Zandweg en Kleiweg waren is geen pro-
bleem. Maar welke weg of misschien zelfs 
welk straatgedeelte was vroeger de Grind-
weg? 

Bouwplannen, n ieuwe en veranderde. 

De Geestbrugweg had eerst aan de rechter-
zijde - d.w.z. vanaf het centrum gerekend -
een doorgaande nummering. De overkant 
was in 1900 nog niet bebouwd. Toen dit 
omstreeks 1927 plaats vond gingen de one-
ven nummers naar de overkant. Geestbrug
weg 1 werd Geestbrugweg 2, enz. Tot num-
mer 15 was het eenvoudig: verdubbel het 
getal. Maar dit trucje kan men daarna niet 
meer toepassen. Er waren inmiddels weer 
eens van die storende toevoegingen tussen 
gekomen, de nummers 16a en 16b. 

Veranderde bouwplannen zijn nog ver-
moeiender. Met name spelen deze in de al 
eerder besproken Kerk laan 4 9 ) . Volgens 
adresboeken uit 1916, 1919 en 1998 hadden 
de panden aan de linkerzijde, gezien vanaf 
het kerkplein, al direct na de kruising met 
de eerste zijstraat, de Emmastraat resp. het 
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nummer 39, 37 en 2 3 . Er moeten in de loop 
der jaren in dat gedeelte minder huizen zijn 
gekomen dan eerst gepland en heeft men de 
nummering aangepast . Herhaaldelijk zelfs 
in het interbellum. 
Aangenaam verrast was ik door een reactie 
van G.J. Bothof op mijn artikelen. Hij 
maakte mij attent op soortgelijk vernumme-
ren op de Thierenskade. Aan het begin er-
van werd pas later een lege plek volge-
bouwd met minder hoge woningen dan 
eerst bedoeld. Hij beschrijft dat treffend: 
"Ons huis kreeg toen het nummer 68 in 
plaats van 84. Waarschijnlijk had men aan-
vankelijk voor het eerste stuk ook dubbele 
woningen gepland. Het werden er als ik 
goed reken 84 min 68 dus 16 gedeeld door 
2 is 8 minder terwijl het er 16 hadden kun-
nen zijn." 

Controle in de tafelcomputers bij bevol-
kingsregister 1912-1939 leverde bijna twin-
tig adressen op waarbij stond "Thierens
kade . . . gewijzigd in Thierenskade al
ien met dezelfde cijfersprong: 16. 
Waar men als onderzoeker al niet op be
dacht moet zijn. Bij nagaan van een adres 
had men nog aan verhuizing kunnen den-
ken, bijv. van bovenwoning naar beneden-
huis. Door zoiets word j e weer eens wak-
kergeschut. 

Genealoog Rollema schreef mij ook eens, 
nadat hij de eerste versie van mijn artikelen 
had gelezen, "hoeveel onderzoekers zullen 
plaatjes hebben gemaakt van een huis 
(bestaand of afgebroken) dat niet op de plek 
van het woonhuis van hun vroegere voor-
ouder heeft gestaan?" 
Het lezen van deze nog beperkte opsom-

ming van onvolkomenheden kan deprime-
ren. Maar zie het in verhouding. Ik signa-
leerde honderden onvolkomenheden en 
fouten. Het is een toch kleine oogst want ze 
komen voor in naar schatting thans zo'n 
twintigduizend verwerkte adresvermeldin-
gen. Ook de eerder genoemde dichtbundel 
Wie wat vindt heeft siecht gezocht van Kop-
land hoeft wat adressen betreff niet te ver-
ontrusten. Dat slaat m.i. vooral op die fun
damentale levensvragen, waarbij vergele-
ken adresvinding iets oppervlakkigs is. 
Maar het doet j e wel beseffen: het kan -
d.w.z. adres en bijbehorende plek - moge-
lijk ook anders of elders zijn. 

Tot wat leidt dit mierenminnend monniken-
werk? In het volgende artikel komt einde-
lijk de concordans aan de orde. Het doel 
van mijn onderzoek, waarvan het voorgaan-
de een byproduct is. 

No ten : 

45) J.J.A. Goeverneur, Reizen en avonturen van 
mijnheer Prikkebeen. Erven C M . van Bolhuis 
Hoitsema, Groningen 1858, p. l . 
46) B. van Dooren, resp."Het kwartierstaatvi-
rus", in: Gens Nostra 56(2001) 529-531, met 
name p.529 en "Van Jeronimus tot Karel (2) 
hoeveel fouten kan een bewijs verdragen?", in: 
Gens Nostra 64(2009)4/5, p.278-282, met name 
p.278. 
47) H.M. Lups, "Waar woonden onze voorou-
ders?", in: Ons genealogisch Erfgoed 16 (2008) 
2, p.57-64, met name p.59-60. 
48) Dikke Van Dale, uitgave 2005, p.269. 
49) Ons genealogisch Erfgoed 17(2009)2, p.61 
en idem 17(2009)3, p . l01 . 
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Boter, kaas en eieren 
Het handschrift van Wouter van Gouthoeven 
J. Alleblas, Bibliothecaris Erfgoedcentrum DiEP 
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Onlangs wist het Erfgoedcentrum DiEP op 
de veiling van Burgersdijk & Niermans in 
Leiden de hand te leggen op een uniek ma
nuscript. Het werkapparaat van de zeven-
t iende-eeuwse Dordtse historicus Wouter 
van Gouthoeven keerde na vele omzwer-
vingen terug naar Dordrecht, de plaats waar 
het omstreeks 1600 ontstond. 

De samensteiler werd op 6 September 1577 
geboren als Valerius Bartouts, zoon van 
Arent Bartouts, dijkgraaf van Dubbeldam, 
en Machteid (doorgehaald: Hallincg) 
Schrevel Ockersdr. zoals hij zelf in het ma
nuscript aantekende. Later veranderde hij 

eigenhändig zijn naam in Wouter van Gout
hoeven en ook zijn broers en zussen, die hij 
eerst als Bartouts had ingeschreven kregen, 
mogelijk omstreeks 1608, om onopgehel-
derde reden de naam Van Gouthoeven. 
Wouter studeerde volgens latere biografen 
te Utrecht, Keulen, Leuven en Dole, hoewel 
alleen van zijn verblijf in laatstgenoemde 
plaats schriftelijk bewijs is te vinden. Een 
wetenschappeli jke graad schijnt de Student, 
die volgens tijdgenoten stotterde maar bui-
tengewoon begaafd was , niet behaald te 
hebben. 
Terug in Dordrecht werd hij in 1611 waars-
man (ambtenaar, belast met toezicht op de 
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dijken) van de Zwijndrechtse Waard en 
t rouwde hij op 9 mei 1614 met de 22-jarige 
Maria van Beaumont Jansdochter, uit welk 
huwelijk vijf kinderen werden geboren. 
Blijkens de huwelijksaantekening was hij 
katholiek, waardoor hij, hoewel uit een oud 
en aanzienlijk geslacht s tammende, van 
deelname aan de stadsregering was uitge-
sloten. Twee van zijn zussen en twee broers 
werden kloosterling te Leuven. 
Het gezin Van Gouthoeven bewoonde een 
gedeelte van het pand Blijenburg, naar de 
omvang ook wel het reuzenhuis genaamd, 
aan de Wijnstraat. Wouter bouwde een re-
putatie op als historicus en genealoog met 
een bijzondere belangstelling voor alles wat 
zieh in zijn geboortestad had afgespeeld. 
Hij verrichtte onderzoek in de archieven en 
won inlichtingen in bij correspondenten. 
Alles werd genoteerd in zijn manuscript, 
dat diende als basis voor D'oude Cronycke 
ende Historien van Holland (met West-
Vriesland) van Zeeland ende van UUtrech, 
beginnende vanden jare onses heeren 449 
tot dit teghenwoordigh jaer 1620. Deze 
Divisiekroniek, uitgegeven door Peeter 
Verhaghen te Dordrecht, loopt tot 1556. 
Het tweede deel, in hetzelfde j aa r door Ver
haghen uitgegeven, werd door E. de Veer 
en N . de Clerck bewerkt. Een tweede boek-
j e van zijn hand, Beschrijvinge ende chro-
nijcken der stede Dordrecht, was in 1620 
voor de druk gereed maar is n immer ver
sehenen en sindsdien spoorloos. 

Voor het grote publiek is zijn naam met de 
gedrukte kroniek verbünden. Dat er daar-
naast nog een handschrift is, een register 
gebonden in perkament, 372 pagina's dik 
(en wat voor pagina's: 54 x 291/2 cm!), is 
veel minder bekend. Dit handschrift, boor-
devol namen en gegevens, is zijn levens-
werk. Het is de neerslag van een grootse 

onderneming en bevat tal van verborgen 
schatten. 
De lijstjes die erin te vinden zijn met na
men van pausen, bisschoppen van Utrecht 
en Haarlem en graven van Holland spreken 
niet echt tot de verbeelding. Maar al die 
lijstjes bij elkaar - en er zijn er nog veel 
meer, o.a. van edelen, griffiers, dijkgraven 
en heemraden - vormen wel een fraai ge-
heel. 
Veel boeiender zijn de genealogische over-
zichten van met name Dordtse families. 
Vergezeld van afbeeldingen in ruwe schets 
van de familiewapens passeren er vele de 
revue, zoals Oem, Tack, Berck, Suys, Hal-
lincq, Moesienbrouck, Slingelandt, de Vrie-
se, Blijenburg en Scharlaken. Daarbij krijgt 
de lezer een fascinerend kijkje in de keuken 
van de schrijver. Bekend is dat Van Gout
hoeven zelf via literatuur- en archiefonder-
zoek veel gegevens verzamelde. In kerken 
maakte hij aantekeningen van opschriften 
en wapens op zerken en ramen. En met tal 
van correspondenten onderhield hij een 
briefwisseling. Dit netwerk leverde hem 
veel informatie op. 

Maar hoe betrouwbaar is het al lemaal? Het 
handschrift getuigt van Van Gouthoeven's 
voortdurend correctiewerk. Aanvull ingen 
en verbeteringen zorgen soms voor woeste 
pagina's met bijna alleen maar doorhalin-
gen. En wanneer het al te bar werd en de 
schrijver zelf het overzicht verloor, moest 
knip- en plakwerk uitkomst bieden. Al bla-
derend groeit het respect voor deze perfec
tionist die geweten moet hebben wat hij 
was begonnen: een klus waar geen einde 
aan zou komen. 
Het zijn vooral de opmerkelijke details die 
het handschrift tot zo'n rijke bron maken. In 
de genealogie van de familie Van Drenc-
waert bijvoorbeeld wordt ook Jan van 
Drencwaert opgevoerd. Deze Jan was de 
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koningsgetrouwe schout van Dordrecht die 
zieh in 1572 keerde tegen het toelaten van 
de geuzen tot de stad. Toen dat toch ge-
beurde, koos hij ervoor de stad te ontvluch-
ten. Van Gouthoeven somt de funeties op 
die hij na 1572 in dienst van het Spaanse 
gezag vervulde en vermeldt daarbij dat hij 
in Brüssel ging wonen. In deze stad is hij 
op 25 juni 1606 in de leeftijd van 63 jaar en 
8 maanden gestorven en in de Van Dren-
cwaertkapel in de Sinte Goedele kerk be-
graven. 

In dit geval zal het verkrijgen van informa-
tie Van Gouthoeven niet zoveel moeite ge
kost hebben. Zijn grootmoeder van moe-
derskant was Wilhelmina van Drencwaert, 
die op 18 juni 1590 in Dordrecht overleed 
en in de Augustijnenkerk is begraven. 
Schout Jan, die vertrokken was voordat 
Wouter werd geboren, was familie. 

De meest tot de verbeelding sprekende en 
kleurrijkste gegevens zijn zonder twijfel de 
uittreksels uit veertiende- en vijftiende-
eeuwse stadsrekeningen die Van Gouthoe
ven in zijn handschrift heeft opgenomen. 
Hij maakte aantekeningen uit 26 rekenin-
gen over de periode van 1312 tot 1492. AI 
deze rekeningen, op een na, die van 1408, 
zijn later verloren gegaan. Eeuwenlang zijn 
ze bewaard, Van Gouthoeven heeft er om
streeks 1600 mee in zijn handen gestaan, nu 
zijn ze weg. Hoe kan dat? Je hebt de nei-
ging spoorslags naar het stadhuis te gaan 
om alle vertrekken nog eens grondig te 
doorzoeken op verborgen nissen en dubbele 
bodems waar ze, wie weet, liggen te wach
ten. 

Maar alles wat er rest van de inhoud van 
deze rekeningen is wat Van Gouthoeven 
heeft geselecteerd en neergepend. Het 
maakt zijn handschrift extra waardevol . Zo 
lezen we over de veldtocht die de graaf van 

Holland in 1400 op touw zette naar Fries
land. Ook Dordrecht moest daarvoor troe-
pen leveren. Allerlei uitgaven worden ver-
antwoord: het glaasje wijn voor de commis-
sie die de Soldaten selecteerde, de uitrusting 
en heel veel proviand: brood, maar ook bo
ter, kaas en liefst 3100 eieren (hoe hielden 
ze die heel?). 

In 1418 en de ja ren daarna vinden de ge-
vechtshandelingen dichter bij huis plaats. 
Jacoba van Beieren en haar oom Jan van 
Beieren betwisten elkaar de macht in Hol
land. Dordrecht kiest partij voor Jan waarna 
Jacoba met haar aanhangers tot een belege-
ring van de stad overgaan. Houthandelaren 
beleven gouden tijden, want er is veel hout 
nodig om de verdediging op orde te bren-
gen. Het stadsbestuur laat twee bo 1 werken 
bouwen en huurt paarden, wagens en sche-
pen. Gewonden worden verzorgd. De bele-
gering loopt voor Jacoba op een fiasco uit. 
Ze verliest in Holland steeds meer invloed. 
In 1420 is het de beurt aan Leiden, dat de 
kant van Jacoba had gekozen, om belegerd 
te worden. Jan van Beieren slaagt erin om 
met Dordtse steun de stad tot overgave te 
dwingen. Dordrecht stuurt een legermacht, 
zo lezen we bij Van Gouthoeven, van 480 
Soldaten onder leiding van Huge Eelantsz., 
Godschalck Oem, Tielman Humansz. en 
Martijn Jansz. Aan deze troepen zijn twee 
banierdragers, twee priesters, een klerk, een 
kok, drie fluitspelers, een trompetter en een 
hoornblazer toegevoegd. 
Ook in 1421 krijgt men het hout niet aange-
sleept, maar nu om een andere reden. De 
Sint Elisabethsvloed zet de Groote Waard 
onder water en veroorzaakt veel schade. 
Herstelwerkzaamheden zijn nodig, omdat 
door het grooten waeter die staketten over
all ontrent die stede wech gesiegelt ende ge-
dreven waeren. Bij de Vriesepoort moet er 
een dam gemaakt worden zoo 't aldaer met-
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ten waeter wech geschuert ende gewielt 
was. 
Van Gouthoeven beperkt zieh in zijn noti-
ties niet tot oorlogszaken en andere ramp-
spoed. Zo sehrijft hij dat op kerstavond de 
fluitspelers, t rompetters en hoornblazers op 
de Tolbrugstoren pepen, blisen ende speel-
den. Hij registreert ook de aanstelling in 
1466 van een hondeslaeger die loslopende 
honden moet vangen en doden. Aan het 
eind van het j aa r Staat de teller op 324. Hoe 
fragmentarisch deze vermeldingen ook zijn, 
stuk voor stuk laten ze een glimp zien van 
het leven in een middeleeuwse stad. 
Veel van het door Goudhoeven verzamelde 
materiaal is in de gedrukte kroniek van 
Holland terecht gekomen. Maar dat geldt 
niet voor de uittreksels uit de stadsrekenin-
gen en ook niet voor de genealogieen van 
de oude Dordtse geslachten. Juist dit ge-
deelte van zijn werk heeft de hoogste waar-
de aangezien de schrijver hier over de beste 
bronnen beschikte en daarvan zeer nauwge-
zet gebruik maakte. Een vergelijking met 
de s tambomen, in 1677 opgenomen in de 
Beschryvinge der stad Dordrecht van Mat-
thijs Baien, die toch als een redelijk be-
t rouwbaar genealoog te boek Staat, werkt 
meestal in het voordeel van Van Gouthoe
ven. 

Wouter van Gouthoeven stierf, slechts 45 
jaar oud, in mei 1623 'subyt op straet ' . Zijn 
handschrift wisselde sindsdien vele malen 

van eigenaar. In 1674 berustte het onder 
mr. Adraan van Westphalen te Alkmaar 
die, evenals anderen, nog aantekeningen 
aan het handschrift toevoegde. Mr. Ch .M. 
Dozy, bezitter in de negentiende eeuw, gaf 
de uittreksels uit de stadsrekeningen uit en 
jhr . mr. F. Beelaerts van Blokland, die het 
manuscript in november 1902 op de veiling 
van de firma R.W.P. de Vries te Amster
dam voor 120 gulden kocht, scheef over 
Van Gouthoeven als genealoog. Jhr. mr. M. 
A. Beelaerts van Blokland schreef het 
boekje Wouter van Goudhoeven; de man, 
zijn historisch-genealogisch handschrift en 
zijn geslacht met daarin ook een beknopte 
inhoudsopgave van het manuscript . Deze 
laatste bezitter Steide het Stadsarchief Dor
drecht in 1979 in de gelegenheid het hele 
manuscript te fotokopieren. Het origineel 
heeft de eeuwen gehavend doorstaan. De 
tijd, lezers en zilvervisjes hebben hun Spö
ren nagelaten, maar de inhoud is vrijwel 
volledig bewaard gebleven. Nu, in 2008, is 
het teruggekeerd in Dordrecht. Met de aan-
koop (voor een veelvoud van het bedrag uit 
1902) is Erfgoedcentrum DiEP de trotse 
bezitter geworden van dit rijke register, dat 
daarmee eindelijk op de piek is waar het 
thuis hoort. AI moeten de onderzoekers 
zieh voorlopig nog tevredenstellen met de 
fotokopieen; het origineel verkeert in een te 
siechte Staat om te kunnen worden inge-
zien. Restauratie en digitalisering zijn ech
ter in voorbereiding. 
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Stamreeks Van Aardt 
Het voor- en nageslacht van Gerrit Jansz. van Aart. 
Pieter van Aardt en Henk Morien 

Inleiding 

Gerrit Jansz. van Aart (generatie IV) ging voor de V.O.C. kamer Delft als bosschieter op 
het schip Reigersdaal (Reijgersdaal) in 1700 naar Batavia (Oost Indie) en waar hij op de 
tussenstop bij de Kaap in Zuid-Afrika uit dienst trad, zich aldaar vestigde en in 1701 vrij-
burger werd. Zijn vader en oom waren hem reeds voorgegaan om voor de V.O.C uit te 
varen naar Batavia (Oost Indie). Voor Gerrit vertrok was hij in Rotterdam in 1697 ge-
trouwd met Levijntie Theunisz van Gent, afkomstig van Rotterdam, uit welk huwelijk 
voor hij vertrok twee kinderen werden geboren, Baertie en Theunis . Zijn vrouw met de 
twee kinderen kwamen in 1707 eveneens naar Zuid-Afrika met het schip de Duivenvoor-
de. Gerrit Jansz. van Aart zijn voorgeslacht, drie generaties, woonden in Delft, is behan-
deld door Henk Morien. Het nageslacht van hem, acht generaties, is behandeld door Pie
ter van Aardt. De geschiedenis van Zuid-Afrika is ook niet voorbijgegaan aan de familie 
van Aardt, reden waarom een klein overzicht op zijn plaats is. In opdracht van de V.O.C. 
stichtte Jan van Riebeeck in 1652 een nederzetting aan de Tafelbaai (het latere Kaapstad), 
van waaruit spoedig kolonisatie plaatsvond. De blanke bevolking van Europeanen, naast 
Nederlanders , groeide uit met Vlamingen, Duitsers, Fransen en Maleisiers. De gesproken 
taal, Nederlands, vertoonde in de 17e eeuw reeds afwijkingen en werd steeds meer Afri
kaans. De kolonie werd in 1795 door de Engelsen bezet. In 1803 werd het aan de Bataaf-
se Republiek overgedragen, in 1806 kwam er een definitieve inneming en in 1814 berust-
te Nederland in de overgave. De Britten stonden anders tegenover de zwarte bevolking 
dan de Afrikaner Boeren. Al in 1815 leidt dit tot de eerste confrontatie tussen de Britten 
en de Afrikaner Boeren, de zogenaamde " S l a c h t e r s n e k r e b e l l e n " O m onder het bewind 
van de Britse bewindhebbers uit te komen kwam het tot een grote uittocht van groepen 
bewoners (trekkers) uit de grensstreken van Kaapkolonie over de Oranjerivier (1835) en 
over de Drakensbergen naar Natal (1837). Het door de trekkers bezette gebied Natal werd 
na de Engelse bezetting in 1842 door hen weer grotendeels verlaten. De Boerenrepublie-
ken Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR, 1852) en Oranje Vrijstaat (1854) behielden een 
halve eeuw hun zelfstandigheid. Voordat het een unie werd woedden er nog twee vrij-
heidsoorlogen, ook wel Anglo-Boerenoorlogen genoemd. In 1881 en van 1899 tot 1902 
werd door de boeren oorlog gevoerd tegen de Britten. De eerste oorlog was het gevolg 
van annexatie van de ZAR door de Britten in 1877. Na de Britse nederlaag in 1881 werd 
de onafhankelijkheid uitgeroepen. De tweede oorlog begon toen de Britse troepen zich bij 
de grens van de Z A R concentreerden in 1899. Groot-Brittannie weigerde de troepen terug 
te trekken waarna de Zuid-Afrikaanse republiek en de republiek Oranje Vrijstaat, de 
Kaapkolonie en Natal binnenvielen. N a een zware strijd werd in 1900 de strijd deels in 
het voordeel van de Britten beslecht, welke in 1902 definitief de strijd wonnen. In 1910 
werd de unie van Zuid-Afrika opgericht, bestaande uit Kaap de Goede Hoop, Natal , 
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Oranje Vrijstaat en Transvaa l 2 . 

Stam reeks 

I . G E R R I T (VAN A E R T ) , geboren ca. 1555 (schatting). Van hem is niets bekend, zijn 

naam is ontleend aan het patroniem van zijn kinderen. 
Kinderen: 
1. GERRIT, geboren ca. 1585 (schatting). Voigt II. 
2. J A C O B GERRITSZ. V A N A E R T , t immerman, scheepmaker. Hij huwde (als j onge -

man) Delft 13 Oktober 1624 (ondertrouw 28 September 1624) met Maritgen 
(Maertgen) Harmans (Harmens, Hermens) Bemont, jongedochter . Zij is doopgetuige 
bij een kind van haar mans broers Gerrit en Abraham. Jacob is doopgetuige bij een 
kind van zijn broer Gerrit. 

3 . A B R A H A M ( A B R A M ) GERRITS V A N DER AERT, doopgetuige bij zijn broers 
Gerrit en Jacob, caffawerker, begraven Delft 2 januari 1673. Hij huwde (als jonge-
man) Pijnacker 27 augustus 1623 (ondertrouw Delft 12 augustus 1623) met Haesgen 
(Haesje, Haeske, Hester) Jans, jongedochter , begraven Delft 18 februari 1677 (als 
weduwe) . Hij is doopgetuige bij een kind van zijn broers Jacob en Gerrit. 

Abraham Gerrits van der Aert is vermeld in het huizenprotocol (geen datum) J . Abram Ger-
ritsz van der Aert is ook vermeld in de verponding Delft 1632, wonend "in de poort" 4 . 

4. LOURIS ( L O U W E R I S ) GERRITSZ. (VAN (DER) AERT)) , schoolmeester, overle-
den na 29 januari 1669. Hij is doopgetuige bij kinderen van zijn zuster Maertge Ger
rits en bij zijn broers Gerrit en Abraham. 

Louris van der Aert, vermeld in het huizenprotocol, schoolmeester 5. Verder is hij op 29 ja
nuari 1669 als attestant vermeld in een notariele akte: Louris van Aert, schoolmeester 6. 

5. M A E R T G E GERRITS. Zij huwde met Ritsert (Ritsaert, Ritzaert) Parcx (Parckx, 
Pecx) Engelsman. Zij hebben drie kinderen. Een Ritsert Parsuns, weduwnaar , afkom-
stig uit Londen, Engeland, wonende Verwersdijk, huwde Delft 22 juni 1608 met Ma-
ritge Corssen (foutief ingeschreven?), j . d . wonende Verwersdijk. Hij is doopgetuige 
bij een kind van zijn zwager Gerrit Gerritsz. van Aert. 

I I . G E R R I T ( G E R I J T ) G E R R I T S Z . A E R T S E N ( A E R T S , V A N A E R T , V E R A E R T , 
V A N D E R A E R T ) , geboren ca. 1585 (schatting), blauwverver, begraven Delft 30 no-
vember 1643 (blauwverver aan de Molslaan). Hij huwde le (als Gerrit Aertsen, jonge-
man, afkomstig van Delft, wonend Leiden, met attestatie van Leiden) Delft 14 augustus 
1605 (ondertrouw Leiden 27 juli 1605 als Gerijt Aerts, blauvverver, j ongman van Delft, 
wonende Leiden) met Stijntge(n) (Christina) Ruften (Ruhen) , jongedochter wonend 
Delft Quartelaarsteeg, overleden tussen 1625 en 1629. Hij huwde 2e Delft (als Gerrit Ger-
ritszn van Aert, weduwnaar wonende Molslaan) 10 September 1628 (ondertrouw 26 au
gustus 1628) met Maritgen (Marijs, Maria , Maertge , Maertje , Maertgen) Gerrits van 
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Daalen (van Daal , van Daals), jongedochter wonend op de Vlamingstraat, begraven 
Delft 20 September 1671 (als weduwe van Gerrit Gerritsz. van Aart aan de Molslaan in 
het Blauwe Lam). 

Stijntge is doopgetuige bij een kind van haar zwager Abraham Gerrits van der Aert. Een zus van 
Stijntge (Christna) is waarschijnlijk Juditghen Rutten D'Osse, die huwde Delft 8 november 1615 
met Simon Cornelisz. van der Beeck. Christina Rutten is samen met Louris Gerritsz. en Catalina 
Louris doopgetuige bij Catalina, gedoopt Delft 10 maart 1618, dochter van Ritsert Parcx Engels-
man en Maertge Gerrits. Ritsert is ook doopgetuige bij een kind van haar. 
Inventaris van de weeskamer Delft. Afschrift van het testament van Gerrit Gerritsz. van der Aert 
en Christina Rutten d.d. 27 maart 1626 (z.d. 1631). Het origineel is vrijwel onleesbaar door hele 
stukken die zijn vergaan. Als kinderen zijn vermeld (meer maar niet leesbaar) Rut, Sijmontgen, 
Aleijtge, 8 jaar, als voogd wordt vermeid Jacob Gerritsz., timmerman. In de marge staat nog dat op 
20 april 1644 voor de weeskamer compareerde Rut Gerrits, voldaan te zijn van de moederlijke er-
ve en op 14 februari 1645 Jacob Gerrits van Damme, getrouwd met Aeltge Gerrits, en bekende dat 
is hij is voldaan te zijn van huisvrouw's moederlijke erfdeel. In de database op het archief d.d. 11 
november 1631 staan als kinderen vermeid Sijmontgen, Rut en Alijtge) 7 . Op 12 augustus 1639 te 
Delft festeren Gerrit Gerritsz. van Aart en Maria Gerritsdr. van Daal . 

Kinderen uit het eerste huwelijk (volgorde eerste twee kinderen niet zeker, de doopboe-
ken beginnen pas in 1616): 
1. S Y M O N T G E GERRITS V A N A E R T . Zij huwde l e als jongedochter Delft 23 maart 

1636 (ondertrouw 8 maart 1636) met Gerrit Willemsz. Moens , jongeman. Zij is doop
getuige bij haar halfbroers en halfzusters. Zij huwde 2e Delft 16 augustus 1642 (als 
weduwe van Gerrit Willemsz. Moens , ondertrouw De Lier 6 September 1642) met 
Elias Joppen (Jobsz), jongeman, metselaar, afkomstig uit De Lier, vermoedelijk een 
zoon van Job Eliasz. (doopgetuige). Zij is vermeld in de weeskamer 11 november 
1631 als erfgenaam van haar moeder. 

2. RUTH (RUT) GERRITSZN. V A N AERT, gedoopt Delft 30 december 1616. Vader 
Gerrit Gerritsz., geen moeder vermeld, doopgetuigen Ritzaert Pecx, Ariaentge Corne
lls, Raechel Heijndrixdr. Hij huwde als jongeman Delft 10 februari 1640 (ondertrouw 
21 januari 1640) met Ariaentge Jans Bogaert, jongedochter , begraven Delft 29 juli 
1664. Rut is vermeld is in de weeskamer 11 november 1631 als erfgenaam van zijn 
moeder. Rut Gerritsz. van der Aert is ook met zijn vrouw Ariaentje Boogaert vermeid 
in de weeskamer 18jul i 1665. 

3 . JUDITH, gedoopt Delft 29 augustus 1620. Ouders Gerrit Gerritsz. en Christina Rut
ten, doopgetuigen Louris Gerritsz., Fijtje Rutten en Catalina Aertsdr. Zij is overleden 
voor 11 november 1631. 

4. N E E L T G E , gedoopt Delft 11 februari 1622. Ouders Gerrit Gerritsz. van der Aert en 
Stijntge Ruiten, doopgetuigen Louis Gerritsz. en Maria Ariens Schagen. Zij is overle
den voor 11 november 1631. 

5. A E L T G E (ALETTE, ALIJTGE, ELETTE) GERRITS V A N A E R T , gedoopt Delft 29 
Oktober 1623. Ouders Gerrit Gerritsz. en Christina Rutten, doopgetuigen Lenaert, Ca-
tarijna Louris en Haeske Jans. , Zij is doopgetuige bij kinderen van haar zuster Sy-
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montge en bij haar halfzuster en halfbroeder. Zij huwde Delft 5 februari 1645 
(ondertrouw 21 januari 1645) met Jacob Gerritsz. van Damme, jongeman. Zij is ver
meld in de weeskamer 11 november 1631 als erfgenaam van haar moeder. 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
6. CHRISTIJNTGE, gedoopt 9 mei 1629. Ouders Gerrit Ariensz (?) en Maertge Gerrits, 

doopgetuigen Jacob Gerritsz., Rachel Heijndricx en Sijmetge Gerrits. Dat hij hier 
Gerrit Ariens heet zal foutief ingeschreven zijn. Hij vernoemd Christijntje naar zijn 
overleden eerste vrouw. Verder is Sijmetge Gerrits doopgetuige die dat meer was (in 
dit geval halfzus van de dopeling). 

7. GERRIT GERRITS VAN A E R T , gedoopt Delft 21 mei 1631. Ouders Gerrit Gerritsz. 
en Marija Gerrits, doopgetuigen Abraham Gerrits, Marija Gerrits en Lijsbeh Gerrits. 
Hij huwde Delft 10 mei 1653 met Aerjaentgen Jacobs van Adrichem, jongedochter . 
Geen nageslacht gevonden. 

8. A B R A H A M , gedoopt Delft 4 September 1633. Ouders Gerrits Gerritsz. en Maertge 
Gerrits, doopgetuigen Jacob Gerritsz., Haesge Jans en Sijmetge Gerrits. 

9. J A C O B , gedoopt Delft 9 januari 1636. Ouders Gerrit Gerritsz. en Maertgen Gerrits, 
doopgetuigen Michiel Gerritsz., Maertgen Harmens en Hester Louris. 

10. ISAAC ( ISAAK), gedoopt Delft 12 november 1636. Ouders Gerrit Gerritsz. Veraert 
en Maertgen Gerrits, doopgetuigen Leendert Kempenaer , Heste Lourisdr. en Alette 
Gerrits. Hij is vermoedelijk begraven Delft 22 december 1718. 

11. J A C O B ( JACOBUS) GERRIDSE (GERRITSZ.) V A N A A R T , gedoopt Delft 23 Sep
tember 1639, blauwverver, doopgetuige bij kinderen van zijn broer Johannes, ver
moedelijk begraven Delft 15 augustus 1695. Hij ondertrouwde Delft (als jongeman 
wonend Molslaan) 20 jun i 1665 met Dieuwertge (Dievertje) Gijsbregts (Gijsbrechts) 
van Hogendijck, geb. ca. 1640, 69 jaar in 1709, jongedochter wonend Marctvelt, 
doopgetuige bij een kind van haar mans broer Johannes in 1676, begraven Delft 16 
augustus 1717 (als weduwe) . 

Op 2 december 1658 testeert te Delft Jacob Gerritsz. van Aert, jongeman, gewoond hebbende 
aan de Weverlaen? binnen deze stad, en nu staande op Lijs Steeg?, om met het jacht genaamd 
de Hector te vertrekken naar Oost Indië voor de kamer van deze stad, benoemt tot zijn enige 
en universele erfgename Maertge Gerrits, weduwe van Gerrit Gerrits van Aert, zijn moeder, in 
alle goederen, roerende en onroerende, actieven en credits 9 . Het jacht Hector vertrekt op 6 
december 1658 van Goeree naar Batavia waar het op 21 juni 1659 aankomt , 0 . Jacob Gerritsz. 
van Aart, blauwverver, en Dieuwertje Hoogendijk testeren Delft 1 november 1685 1 1 . Op 30 
September 1709 compareerde Diewertge Hogendijck, 69 jaar, weduwe van Jacob Gerritsz. van 
Aart, en Maritge Gerritsz. van Aart, 37 jaar en Jacobus Mathijsz. Roomasns, 18 jaar, alle wo
nende tot Delft, hebben op de 19e gezien, getuige van een probleem tussen Gerrit Jan Walrijck 
en Jacobus van Vliet n . 

12. J O H A N N E S , gedoopt Delft 28 maart 1642. Ouders Gerrit Gerritsz. en Maria Gerrits, 
doopgetuigen Jacob Gerritsz., Maria Harmans Bemont. Voigt III. 

III. J O H A N N E S (JAN) GERRI(D)TSE (GERRITSZ.) V A N A E R T (AART) , gedoopt 
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Delft 28 maart 1642, doopgetuige bij kinderen van zijn broer Jacobus, vermoedelijk be
graven Delft 15 maart 1703. Hij huwde (als jongeman van Delft) Overschie 17 november 
1669 met Baertien (Baertje) Gerrits van Noortwijck, jongedochter . Zij is doopgetuige 
bij kinderen van haar mans broer Jacobus. 

Gerrit (IV) vernoemd een dochter Baertje. Johannes van Aert en Baertje Gerrits zijn doopgetuigen 
op 7 juni 1673 bij Johannes, kind van Joost van der Netten en Judith Gijsbrechts. Johannes Ger
ritsz. en Baertje Gerrits zijn ook doopgetuige bij Tomas op 3 juni 1675, zoon van Daniel Tomasz. 
en Lijntje Ariens. Bij beiden is een familierelatie niet duidelijk. Verder is Dieuwertje Hoogendijk, 
een schoonzuster dus van Johannes, doopgetuige bij een van zijn kinderen. Op 24 november 1660 
te Delft testeert Johannes Gerritsz. van Aart, jongeman, oud 19 jaar, wonende aan de Molslaan, 
bootsgezel op het schip genaamd Dordrecht voor de kamer van deze stad, te varen naar lndie, be-
noemd tot zijn erfgenaam Maertge Gerrits van Daelen, weduwe van Gerrit Gerrits van Aert, zijn 
moede r l j . Op 6 december 1660 vertrekt het fregat de Dordrecht van Goeree naar Batavia via Kaap 
de Goede Hoop. Het komt op 18 juli 1661 aan in Batavia. Het vertrekt van Batavia naar Goeree op 
21 december 1663 en komt via Kaap de Goede Hoop aan op Goeree op 29 augustus 1664. Het ver
trekt nog een keer naar Batavia op 7 december 1667 en komt weer aan in Goeree op 15 juli 1668. 
Hij zal zijn uitgevaren met de eerste reis, maar het is niet onmogelijk dat Johannes de tweede reis 
ook heeft meegemaakt ' 4 . Op 17 april 1670 testeren te Delft Johannes Gerritsz. van Aart en Baartje 
Gerritsdr. van Noordwijk en benoemen elkaar tot erfgenaam 1 5 . Op 26 november 1678 compareer-
den voor de weeskamer Johannes Gerritsz. van Aert en Baartje Gerrits van Noortwijck, die op 17 
april 1670 voor de notaris hun testament hebben opgemaakt, en hier verklaren dat de weeskamer is 
uitgesloten ' 6 . 

Kinderen: 
1. GERRIDT, gedoopt Delft 11 juni 1671. Ouders Jan Gerridse van Aart en Baertje 

Gerridts van Noortwijck, doopgetuigen Gerridt Pieters, Maartje Gerridts en Dirckje 
Gerridts. Voigt IV. 

2 . J O A N N E S , gedoopt Delft 7 jun i 1674. Ouders Jan Geeritsz. van Aert en Baertje Ger
rits van Noordwijck, doopgetuigen Johannes van Noordwijck en Jannetje Cornelis. 

3 . MARIA, gedoopt Delft 11 mei 1676. Ouders Johannes van Aart en Baartje Gerrdts, 
doopgetuigen Jacob van Aart, Dievertje van Hoogedijk en Jannetje Jans. 

4 . MARITJE, gedoopt Delft 29 augustus 1677. Ouders Jan Gerritsz. van Aert en Baertje 
Gerrits Noortwijck, doopgetuigen Jacob Gerritsz. en Belitje Gijsbrechts Hoogendijck. 

IV. G E R R I D T (GERRIT) JANSZ. (JANSE) V A N A A R T , gedoopt Delft 11 juni 1671, 
overleden Kaap de Goede Hoop na 19 September 1733 (nog vermeld in een weeskamer 
boedel). Hij woonde in 1697 in Rotterdam in de "Boompiens" (Boompjes) . Hij huwde 
Rotterdam 11 augustus 1697 met Lavijntge (Levijntie, Levijntje) Theunis(z) 
(Theunijs) van Gent, afkomstig van Rotterdam, gedoopt Rotterdam 9 jun i 1665, woonde 
in 1685 en 1697 in Rotterdam bij 't Westershooft, dochter van Teunis Pietersz. van Gent 
en Marijtje (Maertge, Maritge) Jans van den Berch. Lavijntge huwde l e Rotterdam 1 jul i 
1685 (ondertrouw 17 juni 1685) met Jan Paulussen de Vries, j ongeman van Rotterdam, 
wonend Rotterdam Westerhooft 1685. Zij had hieruit een dochter Mensje de Vries, welke 
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zij achterliet in Nederland toen zij naar Zuid-Afrika vertrok. 

Gerrit Jansz. van Aart, vertrekt als bosschieter met het schip Reigersdaal (Reijgersdaal) op 2 mei 
1700 uit Goeree voor de kamer van Delft, komt op 22 augustus 1700 in Kaap de Goede Hoop aan 
en treed uit dienst op 31 maart 1701. Reden uit dienst in Kaap de Goede Hoop: Vrijburger. Er is 
een schuldbrief en een maandbrief. Zijn vrouw en begunstigde is Levijntje Teunis. Het schip de 
Reigersdaal (Reijgersdaal) vaart verder naar Batavia waar het op 14 november 1700 aankomt 1 7 . 
Hij wordt in 1707 door zijn vrouw en kinderen aan boord van de "Duijvenvoorde" gevolgd van de 
kamer Rotterdam. Gerrit wordt vrijburger en woonde na 1723 aan de Dieprivier tussen Swartland 
(Malmesbury) en Kasteelberg . "1 november 1707, petisie aan die politieke raad insake kwyts-
kelding van passaatgeld van Levijntje Theunis van Gent en kinders. Gerrit Jansz van Aart, gewe
sen matroos in dienst der E.Compe., nu voor eenigen tijd in vrijdom gelargeert, ter ordre van den 
Raad binnen gestaan sijnde omme te accordeeren over de betaling van ' t cost en transport geld 
voor zijn huisvrouw en twee kinderen, oud 9 en 7 jaaren jongst in de maand Augustus met het 
schip Duivenvoorde, van de Camer Rotterdam hier aangekomen, van dewelke haar Ede. Groot 
Agtb. ter camer vermeld, bij hunne seer geagte missive van den 1 In. December 1706, komen te 
schrijven dat men hier het transport en costgeld soude afvorderen, wijl gemelde vrouw in geen 
Staat was het selve in ' t vaderland te können voldoen; dog aan ons gedefereert latende omme het 
bedragen van dien daar na te schikken, soo als men bij ondervinding soude oordeelen te behooren, 
en bij genoemde haar man betaald können werden. Soo is, na gedane ondersoek en gehoudene de-
liberatie, eenparig goetgevonden en beslooten de voors. Gerrit van Aart voor opgemelde transport 
en costgeld in 's Comps cassa te doen betalen een somme van vijftig Rxs., ter consideratie het so-
bere en siegt gestelde luiden zijn, en buiten staat om meer te können opbrengen" 1 9 > 2 0 - 2 1 . Op 4 Ok
tober 1708 wordt door de Politieke Raad aan Gerrit een stuk grond toegekend "groot 41 vierkant 
roede 81 vierkant voet" gelegen in de Tafelvallei in blok MM aan 't veld naar de Leeuwen Staart 
nummers 3 en 4, op voorwaarde dat hij het betimmert (bebouwd). In 1721 dient hij bij de Politieke 
Raad een petitie in om het te verkopen, ondanks het feit dat hij de voorwaarde van betimmering 
niet volledig is nagekomen. Het wordt toegestaan en hij verkoopt het voor 100 gulden. Hij koopt 
daarna de plaats "De Lammerhoek" in Swartland voor 2300 gulden van Adriana van Jaarsveld, 
betaalt 1532 gulden contant en voor de rest geeft hij een "verband aan de verkoper". Daarna koopt 
hij ook "De Grendel van de Paardeberg" in dezelfde omgeving en verkoopt dat in 1731 voor 3000 
gulden aan Adriana Greef. Als men de situatie van 1709 vergelijkt met die in 1725 is het goed ge-
gaan met zijn boerderij. In 1709 had hij 3 slaven, een snaphaan en een degen. In 1725 had hij twee 
knechten, 17 slaven, 6 paarden, 50 beesten, 400 "skape", 80 mud "koring", 10 mud rogge, een 
snaphaan en een degen 2 2 . Op 24 maart 1723 laat Gerrit en Levijntje een testament opmaken door 
de secretaris van de Politieke Raad. Dit testament werd in 1735 bij de weeskamer ingediend, dat 
betekent dat een van hun is overleden. Overlijdensdatums van hen zijn niet gevonden*"3. Gerrit is 
diverse keren vermeld in weeskamer boedels als koper van goederen, schuldenaar en dieren tussen 
12 december 1705 en 19 September 1733 2 4 . 

Kinderen: 
1. B A E R T I E ( B A R E N D I N A , B A A R T J E ) G E R R I T S , gedoopt Rot te rdam 

(Remonstrants) 15 mei 1698. Ouders Gerrit Jansz van Aert en Lavijntie Theunis van 
Gent, doopgetuige Maria van Spriet. Zij huwde Kaapstad 1 april 1714 met Gerrit Pie-
tersz. Vredenburg. Hij verlaat haar en laat haar met haar kinderen in hachelijke toe-
stand achter. 
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2. THEUNIJS , gedoopt Rotterdam (Remonstrants) 20 december 1699. Ouders Gerrit 
Janse van Aerdt en Levijntie Theunijs van Gent, doopgetuigen Annetie Gieters 
(Pieters?) en Ariaentie Lamberts . Voigt V. 

V. T H E U N I J S (THEUNIS) G E R R I T S Z . V A N A A R D , gedoopt Rotterdam 
(Remontrants) 20 december 1699, boer. Huwde 1 e Swartland 7 december 1731 met Hil-
letje Kervel, geboren Haarlem (NL) 1710, overleden Swartland 12 augustus 1760, doch-
ter van Jürgen Kervel en Catharina (Thrijntje) Harmensz. Hij huwde 2e na 16 maart 1770 

Kaart waar Gerrit Jansz. van Aart woonde (omcirkeld) 
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(vermeld w e e s k a m e r ) Kaapstad met S a r a K o e k e m o e r , gedoopt Kaapstad 11 februari 
1730, dochter van Joachim (Jochem) Koekemoer en Maria Putter. Zij huwde le Kaapstad 
23 december 1759 Jacobus Victor, landbouwer, overleden kort voor 16 maart 1770. 

"Aan den wel Edele gestr.Heere Maurits Pasques de Chavonnes raad ordinaris van India en gou-
verneur in loco en a.benevens den E.Agtb.raad van Politic Wel Edele gestr.Heer en E. Agtb. 
Heeren. Geeft met behoorlijk respect te kennen uwe wel Edele gestr.agtb.seer onderdanige dienaar 
Gerrit van Aard bringen alhier hoe desselso Zoon Theunis van Aard in menige tijd herwaarts niet-
tegenstaande Goddl.vermaningen en correctien sig seer ongebonden heeft aangestelt en den supplt. 
groote klijnagting aangedaan waar inml.alsnog continueert. Soo neemt den supplt.den vrijheid van 
sig te wenden tot uwe wel Edele gestr.en E.Agtb.met ootmoedige beede dat uwe wel Edele gestr. 
en E.Agtb.van die goedheijt gesiehen te sijn den suppI,voorm.Zoon in dienst den E.Comp.als 
zoldt.aan te nemen en vervolgens na Batavia te versenden. 'T welk doende & a". (Verzoek door 
Gerrit van Aard dat zijn zoon Theunis door de Compagnie als soldaat aangenomen en naar Batavie 
gestuurd moet worden) 2 5 . Theunis is diverse keren vermeld in weeskamer boedels als koper van 
goederen, dieren en als schuldenaar tussen 25 maart 1732 en 10 april 1747 2 4 . 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. LEVINA ( L E V I N A / L E O N O R A ) , gedoopt Kaap de Goede Hoop 25 Oktober 1733. 

Huwde ca. 1752 met Casper Jan Hendrik Steenkamp, geboren 1726 (voorouders van 
president S.J.P. Kruger), zoon van Jan Harmensz. Steenkamp en Jannetje van Eck. 

2. SARA MARIA, gedoopt Stellenbosch 2 juli 1735. 
3 . ANNA, gedoopt Stellenbosch 24 maart 1737. Huwde Kaap de Goede Hoop 24 mei 

1756 met Bernardus (Barend) Vrey (Vry), geboren Montabaur (D). Hij huwde 2e 
Kaapstad 6 Oktober 1768 met Anna Margaretha Botha. Bernardus kwam in 1750 als 
matroos in Zuid Afrika aan en werd later (huis) t immerman (1751) en bouwknecht 
("plaashulp" 1752-1755). In 1756 werd hij burger. 

4. MARIA, gedoopt Stellenbosch 5 maart 1741. 
5. C A T H A R I N A (TRIJNTJE), gedoopt Graaff-Reinett 20 September 1744, overleden 

Somerset-Oost 17 april 1836. Huwde l e ca. 1740 met Johannes (Jan) Strydom. Huw
de 2e Kaap de Goede Hoop 27 maart 1768 met Willem Abraham de Klerk, geboren 
Cape 7 februari 1739, gedoopt 28 augustus 1740, zoon van Barend de Klerk en Enge-
la Odendaal . 

Willem Abraham de Klerk en Catharina van Aardt waren de ouders van Theunis Christiaan de 
Klerk die wegens zijn aandeel in de Slagtersnek opstand terechtgesteld is. 

6. T H E U N I S , gedoopt Stellenbosch 5 mei 1748 , jong overleden. 
7. CHRISTIAAN, gedoopt Swartland (Stellenbosch) 10 Oktober 1750. Voigt VI. 

N o t e n . 
1. De "Slagtersnekopstand" kreeg later in de geschiedenis van Zuid-Afrika een grotere beteke-

nis dan het was. Er was slechts een klein groepje boeren bij betrokken. Het ging ora een ver-
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schil van mening tussen een boer en zijn knecht. De laatste diende een aanklacht in bij de 
landdrost. De boer werd gedagvaard maar weigerde te komen en werd veroordeeld tot 1 
maand "tronkstraf'. Toen men hem in hechtenis wilde nemen werd hij daarbij noodlottig ge-
wond. Zijn broer zwoer wraak en samen met een paar vrienden beraamde hij een opstand te-
gen de Kaapse regering. Een groep van 30 boeren en 40 Engelse Soldaten wilden deze 
"rebellen" in hechtenis nemen, maar deze gingen er vandoor zonder dat het tot een gevecht 
kwam. Alleen de broer van de boer bood verzet en kwam daarbij om het leven. Op 5 januari 
1816 werden vijf rebellen ter dood veroordeeld en in maart was de terechtstelling. Het gebeu-
ren werd door de boeren snel op de achtergrond geschoven. Dat neemt niet weg dat de boeren 
vele problemen hadden met het Britse gezag wat uiteindelijk twintig later leidde tot de uit-
tocht van groepen bewoners (trekkers) uit de grensstreken van Kaapkolonie over de Oranjeri-
vier (1835) en over de Drakensbergen naar Natal (1837). De familie Van Aardt verwierp de 
opstand destijds, ondanks dat naaste familieleden nauwe banden hadden met de rebellen. 

2. Voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van Zuid Afrika zie: Van Kaapkolonie tot 
een democratisch Zuid Afrika, door drs. J.W. Swaen, historicus. www.blikopdewereld.nl 

3. Gemeentearchief Delft (verder GA Delft). Huizenprotocol Delft (geen datum). Database in het 
archief van Delft fol. 273r2 volgnr. 1, waarbrief 2 e001v. 

4. GA Delft. Verponding 1632. Database in het archief van Delft, bladzijde 318r3, volgnr. 2. 
5. GA Delft. Huizenprotocol Delft (geen datum). Database in het archief van Delft fol. 757rl, 

04b, waarbrief 5c089. 
6. GA Delft. Notarieel d.d. 29 januari 1669. Inv.nr. 1969c fol. 98. 
7. GA Delft. Inv.nr. 2995 zie 2.2.2.16 boedels geregistreerd in 1632. Weeskamer deel 5 f. 486. 
8. GA Delft. Notarieel d.d. 12 augustus 1639. Inv.nr. 1890 fol. 178. 
9. GA Delft. Notarieel. Inv.nr. 1975 fol. 128 d.d. 2 december 1658. 
10. De VOC site scheepsgegevens, beheerder J.H.D van Overbeek te Wageningen (http://www. 

vocsite.nl/schepen). 
11. GA Delft. Notarieel d.d. 1 november 1685. Inv.nr. 2200 folo. 578. 
12. GA Delft. Notarieel. Notarieel d.d. 30 September 1709. Inv.nr. 2521, folio 249. 
13. GA Delft. Notarieel d.d. 24 november 1660. Inv.nr. 151 fol. 300. 
14. Zienoot 10. 
15. GA Delft. Notarieel d.d. 17 april 1670. Inv.nr. 1897 fol. 36. 
16. Weeskamer Delft 26 november 1678, deel 11 fol. 413. 
17. Nationaal Archief. VOC website opvarenden. Inventarisnr. 13876 12 September 1700, folio 

93. 
18. Landgiften uit de eerste helft van de XVI He eeuw op een Manuscriptkaart uit het Archief der 

V.O.C. / Gulke, Leonard, 1987. Kaart: Freehold landgrants. 
19. Resolusies van die Politieke Raad: Recquesten. C.429, deel II: Ink. Stukken., 1707-1708, pag. 

586 en M.O.O.C. 7/4: Testamenten, 1723-1735, No. 88. 
20. Resolusies van die Politieke Raad: Recquesten. C.429, p. 586. 
21. Resolusies van die Politieke Raad: Recquesten. C.429, deel II: Ink. Stukken, 1707-1708, brief 

van Kamer Rotterdam van 11 december 1706 is per abuis in deze band opgenomen, pag. 383-
387. 

22. Heese, N.F. Verspreiding van Rykdom onder die Kaapse Burgers 1692-1723; 1752. Een bron-
nenpublicatie van die Instituut vir Historiese Navorsing van die Universiteit van Wes-
Kaapland. 

23. Van Aarde, Jan. Van Aarde - Die Sout van die Aarde, p. Kaapstad 2004. 
24. Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa. 
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Overzicht Publicaties [79] 
H. K l u n d e r 

R.J. de Redelijkheid: De vroege generaties 
Van Alst. Een speurtocht in De Liemers. 
[Vervolg, 1650-1917.] Oostgelders T.G.B. , 
2 e kwart. '09. 

D e l'Arbre. [Familiewapen met voorouder-
reeks 1687-1991.] Vlaamse Stam, mei-juni 
'09. 

D. Boekee: Het geslacht Bocque/Bocquet / 
Boekee in Zeeuws-Vlaanderen. [1636-
1913.] Van Zeeuwse Stam, juni '09. 

D. Coutereels: Frank van Borselen en zijn 
glasramen te Bad Wilsnack. [Met kleine 
kwartierstaat 14 e eeuw.] Heraldisch Tijd-
schrift, april|mei[juni '09. 

A.J. Stasse, F. Thorissen: Kwartierstaat van 
majoor Bosshardt (1913-2007) - Luite-
nant-kolonel Bosshardt: een indrukwek-
kende vrouw. [Barger, Teeling, Vuurens.] 
Gens Nostra, juni '09. 

R.G. de Neve : Indische Nederlanders en 
hun généalogie. [Met 'Bi j lage: généalogie 
Caspersz', 1789-2001.] Jaarboek C.B.G. 
2009. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht (den) Decker 
alias Waardenburg uit Puttershoek. [1555-
1753.] Ons geneal. Erfgoed, mei-juni '09. 

R. De Clerq: De erfenis van het pasterke 
van de Muide . [D'Hooge en andere namen, 
vöör 1600-1737.] Vlaamse Stam, mei-juni 
'09. 

A.C.M. Neggers : Wouter van Empt. 
schout van Oirschot, en zijn familie. [ 1 5 e 

eeuw-1645.] Brab. Leeuw, 2009 nr. 2. 

N . van Spaendonk, Ad. Pijnenburg: Ha-
mers. [Vervolg, Tilburg, 1800-1995.] Brab. 
Leeuw, 2009 nr. 2. 

M.M.M. Horsten Sr.: Zes generaties H o r 
s ten in Dongen - Vijftiende, zestiende en 
zeventiende eeuw. [Vervolg, 16 e eeuw-
1652.] Brab. Leeuw, 2009 nr. 2. 

G. Zwaan-Beets : Vervolg généalogie fami
lie J o n k e r , . . . , slot. [1843-2004.] Westfrie
se Farn., jun i '09. 

H.D.E. Bos: Voorzitter Westfriese Fami
lies. [Met kwartierstaat Wilhelmina K r a 
m e r ( 1840-1914) (Mes , L a s t d r a g e r , L a a r 
hoven) . ] Westfriese Farn., juni '09. 

W. Cöp: Lambert Mattheussoen (1500-
1581) Ruim 35 jaar ('s heren) schepen van 
Drunen. [Vervolg: kinderen uit tweede en 
derde huwelijk, patroniemen.] Brab. 
Leeuw, 2009 nr. 2. 

G. Maas : De korenmolen "nooit gedagt" te 
Woudrichem en de familie M a a s aldaar. 
[Stamreeks, 17 e eeuw-1865.] G.T.M.W.B. 
Bw. , j u n i ' 0 9 . 

H. Nijland: Evert op het Nijeland 
(buurtschap de Veldhoek in Ruurlo). 
[Ni j land, 1655-1991.] Oostgelders T.G.B. , 
2 e kwart. '09. 

R.G. de Neve : Onder vorsten - De Oranjes 
in Europees genealogisch perspectief. [Met 
3 schema's relaties O r a n j e - N a s s a u met an
dere vorstenhuizen.] Jaarboek C.B.G. 2009. 

L. Adriaenssen: Otto Becanus - Een poging 
tot herstel van de s t amboom-Ot ten . 
[Vervolg, Diessen, 1620-1810.] Brab. 
Leeuw, 2009 nr. 2. 

H. van de Plasse: Parenteel van Pauwels 
Leenknecht (4 - slot). [Van d e P lasse , 
1792-1958.] Van Zeeuwse Stam, jun i '09. 

J. Poels: Poels s tamboom. [1565-2005.] 
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Limb. Tijdschr. v. Geneal. , j u m '09. 

K.P. de Bree: Twee Zeeuwse takken van 
een molenaarsfamilie (Revers) . [1680-
1903.] Van Zeeuwse Stam, juni '09. 

B. de Keijzer: De familie De Ridder 
(Ameide en omgeving) . [Zes genealogieen, 
16 e en 1T eeuw.] Ons Voorgeslacht, mei 
'09. 

G.A. Klein: Van Riel - Elten, Leur, Breda, 
Roosendaal , Zundert , Wuustwezel , St An
naland, Rotterdam. [1465-1870.] G.T.M.W. 
B . B w . J u n i '09. 

H. Maliepaard: Stamreeks van Robbrecht 
Gheerits uit Terheijden. [Patroniemen, 
1475-1579.] G.T.M.W.B.Bw., juni '09. 

H.A. Schölten: Kwartierstaat van Hendrik 
Adolf Schölten. [Vervolg.] Oostgelders T. 
G.B. , 2 e kwart. '09. 

W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman: 
Op zoek naar de afstamming van het ge-
slacht Smi t shoekte Sint Anthoniepolder. 
[1560-1830.] Ons Voorgeslacht, juni '09. 

L. Adriaenssen: Van Susteren - Bossche 
bierbrouwers, Iberische kooplieden, Am-
sterdams-Antwerpse bankiers. [1550-1791.] 
Brab. Leeuw, 2009 nr. 2. 

H.J. Tiessink: Kwartierstaat Robert Ties-
sink. [Vervolg.] Oostgelders T.G.B., 2 e 

kwart. '09. 

G. Rietkerk: Kartierstaat van Gerardina 
Margaretha van Tilborg. [Van Tilburg, 
van Helden, de Kwetter, de Bruyn.] G.T. 

M . W . B . B w . J u n i '09. 

C. Tubée: De kinderen van Gerardus Vo
gels en Maria Caters uit Heel. [1559-1701.] 
Limb. Tijdschr. v. Geneal . , jun i '09. 

A.S. Flikweert: De familie De Waai j , 
hoofdzakelijk te Dreischor. [1670-2000.] 
Van Zeeuwse Stam, juni '09. 

H.A.M. Snelders: Kwartierstaat Van de 
Watering. [De Jonge, Haast , van Ginne
ken.] G.T.M.W.B.Bw., juni '09. 

D. Pol: Geslacht van der Wel te Dronge-
len. [Stamreeks, 1420-1639.] G.T.M.W.B. 
Bw., jun i '09. 

Veelfamilienamen in: 
Y. Prins, D. Groffen: Van moeders en 
dochters. ['Zeven matrilinéaire reeksen' van 
resp. Anna Louisa Geertruida Toussaint 
(ca. 1680-1891), Johanna Paulina Reyn-
vaan (ca. 1630-1920), Wilhelmina Elisa
beth Drucker (ca. 1740-1925), Alerta Hen
riette Jacobs (1757-1929), Johanna Wilhel
mina Antoinette Naber (ca. 1680-1941), 
Mathilde Berdens van Berlekom (ca. 
1720-1936), Rosetta Susanna Manus ca. 
1740-1943).] Jaarboek C.B.G. 2009. 

N.B. Wil men nadere informatie over een van 
deze familieoverzichten dan moet men zieh 
tot de redactie van het betreffende wenden. 
De redactieadressen staan vermeid op onze 
site: www.onserfgoed.com. 
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Zoeken naar "onvindbare" voorouders 
H.M. Lups 

Wanneer j e j e voorouders terugzoekt in de 
tijd loop j e op gegeven ogenblik vast. Zo 
miste ik in een huwelijkscontract de ouders 
van de bruid. Wel werden broers en zusters 
genoemd, die al eerder getrouwd waren. 
Ook van enkele van hen wist ik het huwe
lijkscontract te vinden. Zij waren eerder ge
trouwd en toen leefden de ouders nog wel. 
Dit illustreert dat zoeken zin kan hebben. 
De praktijk leert ook dat j e op namen stuit 
zonder verdere gegevens, terwijl j e ui-
teraard wel een oplossing wenst. 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot 
zoeken: 

1. In de eerste plaats dus door zoveel moge-
lijk verwanten te lokaliseren. Hun gegevens 
kunnen ons verder helpen. Broers, zusters, 
neven, nichten, ooms en tantes, peten, kort-
om ieder die verwant is. 
2. Een goed hulpmiddel is uit te gaan van 
een redelijke veronderstelling. Niet zonder 
meer afgaan op het patroniem of de gevoer-
de achternaam. Ik heb onlangs als voor-
beeld de familie Kaisbeek gebruikt, waarbij 
DNA-onderzoek misleidend zou zijn omdat 
een man bij de vrouw introk en haar naam 
aannam. Het D N A van hun nageslacht 
stemde uiteraard niet overeen met dat van 
de "ech te" Kalsbeken. Je moet j e dan toch 
verder in het verleden verdiepen. Ook in 
streken als Twente zal men dit geregeld te-
genkomen. Een weduwe bij v., die al kinde-
ren heeft, kan intrekken bij haar nieuwe 
man. De kans is groot dat de kinderen uit 
het eerste huwelijk of althans een deel daar-
van zieh naar de boerderij van de latere 
echtgenoot gaan noemen. De achternamen 

kan men dus niet zonder meer als maatstaf 
gebruiken. Men dient zieh in eerste instan
c e tot de voornamen te beperken. Men 
dient zieh dus in de lokale vernoemingsge-
bruiken te verdiepen omdat deze niet uni
form zijn. In vele streken gold: Eerste j on -
gen naar de vader van de vader, tweede jon-
gen naar de vader van de moeder, eerste 
meisje naar de moeder van de moeder enz. 
Het wordt lastiger als men van een gezin 
maar een kind kan achterhalen en geen idee 
heeft welke plaats dit kind in de rangorde 
van de broers en zusters heeft gehad. 

3 . Men moet de lokale geschiedenis ken
nen. Hoe was de lokale situatie? Overstro
mingen of perioden van oorlog kunnen de 
oorzaak zijn dat men tijdelijk eiders ver-
bleef en dat kinderen daar geboren werden. 
Waar kon men in zulke tijden een betrekke-
lijk veilig onderkomen vinden? Er was niet 
altijd een predikant beschikbaar, soms zelfs 
vrij lang, zodat met voor dopen of huwelij-
ken aangewezen was op een andere predi
kant (in een andere plaats). Ook economi-
sche redenen kunnen een oorzaak zijn van 
migratie of emigratie. Denk maar aan de 
verplaatsing van de "Gietersen" naar Fries
land en de vele Brabanders die naar Rotter
dam trokken. 

4. Soms speelde het beroep een rol. Een 
deel van de bevolking was tamelijk mobiel . 
Denk maar aan schippers. Maar ook de eco-
nomische toestand speelde een rol. Als het 
siecht ging zocht men zo mogelijk in een 
aantal gevallen eiders werk (zie punt 3). 
5. Ziekte en epidemieen kunnen oorzaak 
zijn dat kinderen niet in hun woonplaats 
werden gedoopt, maar eiders. 
6. Wanneer man en vrouw uit verschillende 
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plaatsen afkomstig zijn, is hun huwelijk of 
ondertrouw mogelijk in beide plaatsen ge-
registreerd. Mogelijk is ook informatie te 
vinden in de attestaties, de kerkelijke over-
schrijvingen van de ene kerkelijke gemeen-
te naar die in een andere plaats. 
7. Bij afwezigheid van doop-, t rouw- of be-
graafboeken door wat voor oorzaak dan 
ook, kan men naar vervangende documen-
tatie zoeken als volkstellingen, belastingre-
gisters, weeskamerarchieven, notariele ar-
chieven. Kortom, men zal na moeten gaan 
welke brennen, die mogelijk informatie 
kunnen verschaffen uit de betreffende re
gio, bestaan. En niet alleen uit de directe 
omgeving. Zeeuwen maakten bijv. wel ge-
bruik van notarissen uit Bergen op Zoom. 
8. Het internet kan informatie opleveren en 

soms ook een waarschuwing geven dat men 
fout zit. Ik denk hier aan een site als 'Al le 
Groningers ' , waar men op namen kan zoe
ken. Dit te meer omdat men ook een afbeel-
ding van de akte kan zien. Het is voor zover 
ik kan nagaan nog niet compleet . Enerzijds 
kwam ik bepaalde patroniemen meerdere 
malen tegen, anderzijds miste ik er die er 
ook moesten zijn. Hoe dan ook, het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze zoekmogelijkheid 
via het internet landelijk wordt. 
9. Probeer zo veel mogelijk over de familie 
aan de weet te komen, zo mogelijk ook bij 
andere verwanten. Ik möge verwijzen naar 
het artikel van de heer Hartman van Rijnen-
burg en naar vroegere artikelen als dat be
treffende de familie Enter. 

Oom als verwantschapsterm 
J W . K o t e n 

Na eerder over grootouders, vader, moeder, 
broer, zuster, dochter, zoon en tante te heb-
ben geschreven komt nu de verwant
schapsterm Oom aan de beurt. Dit woord is 
in het Neder lands bijna een millennium 
oud en verschijnt hier ten lande in schrifte-
lijk vorm reeds rond 1240. Merkwaardig 
genoeg heeft dit oude woord zieh in het 
Neder lands goed kunnen handhaven, ter-
wijl in andere landen het Franse woord On-
cle of een afgeleide daarvan gangbaar 
werd. Rond de 18de eeuw zien we vanuit 
het Frans het woord tante ons taalgebied 
binnendringen. Dit woord gaat de oude 
Germaanse term moei vervangen. Het 
woord oom ging in die neiging tot verfran-
sing dus niet mee. Het bleef oom, terwijl in 
de meeste ons omringende landen het 
woord oncle in verschillende schrijfvarian-

ten (uncle, onkel. nonkel) het oude Ger
maanse woord heeft verdrongen. In het 
Zuid-Nederlands en het Vlaams werd het 
woord nonkel wel algemeen gangbaar, in 
het Limburgs spreekt men meestal van 
nonk, soms gebruikt men het deftiger 
woord nonkel. 

In tegenstell ing tot veel andere landen is in 
het Nederlands het woord o o m de aan-
spreektitel voor zowel de broers van vader 
en moeder als wel die voor de aangetrouw-
de mannen van de tantes. Eiders gebruikt 
men voor de benoeming van al deze 
"verschil lende" ooms aparte woorden (daar 
over later meer) . In het Russisch kent men 
voor ieder van deze soorten ooms zelfs een 
apart woord. Vroeger had men ook in N e -
derland diverse aparte woorden voor de 
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verschillende ooms. Maar de vereenvoudi-
ging van de betiteling voor de verschillen
de ooms is reeds vroeg in de middeleeuwen 
opgetreden. Diezelfde tendens ziet men 
t rouwens ook, zij het wat later in het Duits 
(Onkel) en het Engels (uncle). 

Oorsprong van het woord oom 
Het woord oom is dus erg oud en dan kun 
j e er bijna zeker van zijn dat dit woord tot 
de oude proto-lndo-Europese (PIE) taal-
schat behoorde, d.w.z. tot de Europese oer-
taal behoort. Vermoedeli jk is het PIE 
woord voor oom awo geweest dat grootva-
der maar ook een ouder mannelijk gezinslid 
betekende. De evolutie van dit proto-
Europese woord awo in het woord oom is 
vrij complex en nog niet geheel opgehel-
derd. Er zijn veel tussenstappen geweest die 
uiteindelijk tot de vroegste Germaanse 
vorm aheim/oheim hebben geleid, een aan-
spreektitel die in de meeste vroeg Ger
maanse talen gangbaar was . De Latijnse 
variant van awo werd avus dat eveneens 
grootvader betekende. Vermoedelijk is 
awo, dat in het oude-Gotisch groetmoeder 
betekende, een woord dat in het het woord-
j e au is getransformeerd. Daaraan heeft 
men haim (dus auhaim) heeft toegevoegd 
om het huis van de moeder aan te duiden. 
Dit woordt haim is verwant aan ons woord-
j e heim (denk aan ons woord heimwee, ver
langen naar thuis, ons woord geheim, dat 
uitsluitend voor thuis is bedoeld) of heem 
(denk aan het woord heemkunde e.d.). In 
het Duits vindt men het woord heim terug 
in het bekende Duitse woordje Heimat. De 
betekenis van auheim zou zijn "de man die 
in het huis van moeders ouders woont". Dit 
woord aheim/oheim heeft vele verbasterin-
gen gekend. Uiteindelijk wordt het een een-
lettergrepig woord. In het Nederlands werd 
oheim oom. In het vroege Nederduits sprak 

men van ohm, öhm, oem, oeme, 6m, een 
woord dat ook in onze Twentse dialecten 
zieh nog wist te handhaven. In het Fries 
wordt het em. In het vroege Engels sprak 
men van eham als men oom wilde zeggen, 
een woord dat op den duur earn werd. Het 
is in het Neder lands niet onwaarschijnlijk 
dat het oude woord voor tante "moei" ook 
invloed heeft gehad op de evolutie en be-
houdt van ons woord oom. 

Situatie in Engeland en Duitsland 
Was oom eerst uitsluitend voor de broer 
van de moeder bedoeld, dit woord verdrong 
reeds heel vroeg het speciale woord voor de 
betiteling van de broer van de vader. In het 
oud Germaans was vadersbroer voor de 
kinderen faduruia. Het is duidelijk dat daar 
als grondvorm nog het woord vader in is te 
herkennen. Tot in de late Middeleeuwen en 
ook in sommige oostelijke Neder landse dia
lecten heeft het woord zieh als vedder kun
nen handhaven. Maar op den duur werd dit 
verdrongen door oom, waarmee dus aan-
vankelijk slechts de moederli jke broer werd 
aangeduid. Oom werd dus ook voor vaders 
broer hier gangbaar. Een overeenkomstige 
woord bestond ook in het oud-Engels: Fae-
dera, Met de invoering van het Franse 
woord oncle in de twaalfde en dertiende 
eeuw is ook dit woord geleidelijk aan ver-
dwenen. De oud-Angelsaksische uitdruk-
kingen hebben dus vroeg plaats moeten ma-
ken voor de Franstalige woorden. In het 
oud-Duits had men voor vaders broer de 
woorden fetiro en fateru. Deze woordvor-
men werden later in het modernere Duits 
het woord Vetter. Deze term Vetter leeft in 
het Duits nog voort maar heeft nu een ande
re betekenis (neef) gekregen. Wat in het 
Engels plaats vond gebeurde dus min of 
meer ook in andere taalgebieden maar wel 
later. Het van het Frans afgeleid woord on-
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kel verdrong rond de zeventiende en acht-
t iende eeuw de bestaande Germaanse woor
den. Het zelfde geldt ten dele ook voor de 
Scandinavische landen, alhoewel daar veel 
later. Maar toch hebben naast het woord 
Onkel de oudere vormen voor een deel zieh 
weten te handhaven. In deze talen kent men 
dus ook nog het onderscheidenlijk woord 
van oom van vaders- en van moederszijde. 
Verwezen wordt naar onze vroegere bijdra-
ge over tante. 

De Scandinavische landen 
In het Zweeds bijvoorbeeld maar ook in het 
Deens zijn farbror (vadersbroeder) en mor-
bror (moedersbroer) nog heel gangbaar. 
Deze termen waren verkorting van het 
vroegere faderbroder en moderbroder. Deze 
verkorte versie vindt men overigens al in de 
15de en 16de eeuw. De längere termen fa
derbroder en moderbroder komen in het 
Zweeds wel voor maar zijn niet meer cou-
rant en wat zwaarwichtig. Het merkwaardi-
ge verschijnsel is verder dat farbror een 
bredere betekenis kreeg en ook voor vaders 
zwager werd gebruikt, het zelfde geldt voor 
morbror voor moederszwager. 

O o m is op terugtocht. 
In het Nederlands zijn 2 verliefelijkingen 
voor oom: namelijk oomlief en oompje, 
beide soms met een negatieve bijklank. 
Oom wordt ook in woord combinaties ge
bruikt. In het spraakgebruik is de "ome Jan" 
gangbaar voor de lommerd, en hoge omes 
zijn belangrijke Heren. Een oom die pries-
ter is wordt in de katholieke wereld als 
Heeroom aangesproken. Toch loopt het ge-
bruik van het woord "oom" terug nu men de 
familieleden bij de voornaam gaat noemen. 
Het woord krijgt een wat ouderwetse klank, 
die een negatieve bijsmaak krijgt. 

Zuid-Nederland: Nonkel 
In Zuid Nederland is de Franse penetratie 
wel doorgedrongen en zijn woorden als 
Nonkel en Nonk nog heel gangbaar. In de 
zuidelijk provincies wordt op het platteland 
met Nonk ook wel vrienden en buren mee 
aangeduid zoals Nonk Sjang (mijn vroegere 
overbuurman, niet familie). Omdat in de 
Zuidelijke provincies deze woordafleiding 
van de Franstalige woord oncle wordt ge
bruikt moeten we hierop kort ingaan. 

De stamvorm oncle, die het uitgangspunt is 
geworden van de betiteling in veel Europe-
se landen is een verbastering van het Latijn-
se woord avunculus dat weer is afgeleid 
van avus (grootvader) en nog verder terug 
van het Proto-lndo-europese woord awo. 
Het woord avunculus gebruikte men vooral 
voor de broeder van de moeder. Het woord 
avunculsus betekent Ietterlijk kleine vader. 
Het achter unculus betekent klein, zoals bij
voorbeeld in homunculus (kleine man). 
Dit woord oncle (in de kindertaal meestal 
tonton) verschijnt reeds in de vroegere mid
deleeuwen en werd in de twaalfde/dertiende 
eeuw naar Engeland geexporteerd als uncle, 
vervolgens naar de Zuidelijke Nederlanden 
als nonkel en naar Duitsland (16de eeuw) 
als Onkel, en vandaar uit naar de Scandina
vische landen (eveneens Onkel). 

Ook in het Engels heeft uncle een groot 
aantal bijbetekenissen zoals pandjesbaas en 
op het platteland is het ook wel de betite
ling voor een oudere persoon of een ver-
t rouwde toeverlaat. Denk ook een aan uit-
drukkingen als Uncle Sam (sedert 1812 de 
betiteling voor de overheid in de US), Un
cle Tom (voor afrikaan in de US), enz. Als 
aardigheidje wordt de Engelse uitdrukking 
"Dutch Uncle" verklaard. Men bedoelt hier-
mee iemand die iemand anders flink de les 
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leest, maar het toch wel goed bedoeld. In 
Zweden wordt onkel ook wel gebruikt om 
oudere mannen mee aan te duiden. In het 
Deens wordt Onkel meer gebruikt dan de 
oudere uitdrukking farbror of morbror. 
Hetzelfde geldt ook wel in het Noors . 

Tenslotte nog een overzichtje van 
woord oom in diverse talen 

het 

Africaans: 
Deens: 
Ests: 
Fins: 
Frans: 
Fries: 
Hongaars: 
Hoogduits: 
Italiaans: 
Japans: 

oome 
onkel 
onu 
seto, eno 
oncle 
omke 
nagybicsi 
der Onkel 
zio 
Oiie Oiiij 

Lets: 
Limburgs 
Lithouws: 
Nederlands: 
Noors : 
papiamento: 
Pools: 
Portuguees 
Russisch: 
Slovaaks: 
Sloveens: 
Spaans: 
Tsjechisch: 
Turks: 
Vlaams: 
Zweeds: 

tovocis 
nonk 
d—üd—u 
oom 
onkel, far-, *morbror 
tio, omo 
wujek Stryj 
tio 
dJAdJA 
struko, ujo 
stryc 
tio 
stryc 
amca 
nonkel 
farbror, morbror 

In het volgende artikel komt ons woord 
Nicht aan de orde. 

Nieuwe bundel over bezit op Walcheren 1400-1700 
versehenen 
De bundel 'Borsele , Bourgondie, Oranje -
Heren en markiezen van Veere en Vlissin-
gen 1400-1700' is versehenen. Gerenom-
meerde auteurs laten in de bundel hun licht 
schijnen over de verdeling van rechten en 
bezittingen op Walcheren. Wie hadden het 
voor het zeggen, en vooral: waarom? 

Keizer Karel V verleende 21 Oktober 1555 
aan de heren van Veere de titel markies en 
verhief de heerlijkheid Veere tot markizaat. 
In de nieuw versehenen bundel worden ver
schillende aspecten rond de verheffing be-
handeld. De auteurs gaan in op vragen als: 
welke positie, bezittingen en rechten beza-
ten de heren van Veere vöör 1555 en welke 
politieke rol speelden zij onder de Bour-
gondische en Habsburgse vorsten? In hoe-
verre paste de toekenning van de titel in het 

streven van deze vorsten de hoge adel aan 
zieh te binden? Welk gezag hadden de 
Oranjes in Zeeland na 1581, toen Willem 
van Oranje - reeds stadhouder en Eerste 
Edele in de Staten - het markizaat kocht? 
Wat zeggen de bronnen over het verblijf 
van de Oranjes in Veere en Vlissingen? 
Auteurs zijn: C.H.L.J. Cools, L.H.J. Sic
king, P.A. Henderikx, S. Groenveld, P. 
Rem en P. Blom, eindredactie: G. van Her-
wijnen. 

De bundel 'Borsele , Bourgondie, Oranje -
Heren en markiezen van Veere en Vlissin
gen 1400-1700 ' is versehenen bij Uitgeverij 
Verloren, isbn 9789087040055. De bundel 
is te koop voor € 25 , - in de boekhandel en 
de archiefwinkel van het Zeeuws Archief. 
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Het geheim van Lips 
A. D.A. Hartman van Rijnenburg 

Het was mooi weer, er waren een paar af-
spraken uitgevallen en ik was blij eerder 
thuis te kunnen zijn. N a mijn agenda bijge-
werkt te hebben, ging ik de tuin in die rond 
het huis lag. Mijn oudste zoon was er aan 
het spelen en met zijn vijf j aa r al heel vin-
dingrijk. 
Voor eind april was het best wel warm, 
vooral achter het huis, maar hij Hep rond en 
hield daar geen rekening mee. 
Bij wat snoeiwerk dat ik deed, sloeg ik hem 
gade bij de hoek van het huis verdiept in 
zijn spel. Plotseling gaf hij geluid en keek 
mij aan en wees op zijn keel. Ik moest hem 
optillen, zo benauwd had hij het en bracht 
hem naar binnen. Mijn vrouw schrok en ik 
legde snel uit wat er aan de hand was ter-
wijl ik Ricky op de bank legde. De be-
nauwdheid was nu nog erger. 
Zelf had ik een longkwaal maar deze be-
nauwdheid van onze zoon was totaal wat 
anders. Zijn keel vernauwde zieh en ik wist 
dat er geen tijd te verliezen was. Om een 
dokter te laten komen was de tijd gewoon 
te kort. Ik greep routinematig naar mijn ei
gen medicijn dat ik steeds bij me moest dra-
gen, een inhalator. Mijn vrouw begreep het 
en knikte goedkeurend. Rick had zijn mond 
al open en ik zei hem wanneer hij inadem-
de ik zou afdrukken en deed dit op enige 
afstand, omdat dit middel heftig kon zijn 
voor een j o n g kind. Het was een middel 
voor volwassenen. Maar wonder boven 
wonder ging het geheel goed, de benauwd-
heid minderde en was na een uur geheel 
verdwenen. 

De toch gebelde dokter gaf mij het compli
ment, zelf m 'n zoon gered te hebben. Maar 
de schrik zat er in, vooral omdat de oorzaak 

onbekend was . 
Navraag of dit ook bij andere familieleden 
voorkwam leverde niets op. Aan vaderskant 
volkomen onbekend. Mijn grootmoeder 
E m m a Conrads, zei mij dit beslist. Bij haar 
familie maar ook bij die van mijn grootva-
der Hartman van Rijnenburg. 
Ook navraag bij de familie van mijn moeder 
leverde niets op. Mijn vrouw kende het in 
haar familie ook niet.Toch bleef ik in de tijd 
daarna er mee bezig, het liet mij niet los, dit 
omdat het zo plotseling was ontstaan en zo 
gevaarlijk was . Een toevallig gesprek met 
een bevriende tuinman, waarvan de familie 
uit Frankrijk kwam gaf steun, omdat hij de 
kwaal kende omdat zijn familie er ook aan 
leed, maar mij moed insprak omdat ik het 
juis te had gedaan. 

Toch zei iets in mij, dat er een aanleg moest 
zijn. Ik bleef dan ook zoeken. 
Ik Steide al gauw vast, dat als er wat te vin
den was , het toch de familie van moeders-
kant moest zi jn 1 . Mijn moeders vader, An-
thonius Maria Josephus Hendriks was op 29 
juli 1884 geboren te Rotterdam (Krälin
gen) als zoon van Abram Johannes Hen
driks en Cornelia Pieternella Hoeboer. De 
vader kwam van Buren en de moeder uit 
Houten 2 . 

Anthonius Hendriks was vroeg overleden, 
op 23 juni 1933 te Rotterdam. Hij had het 
ver geschopt in het bedrijfsleven en stond 
bekend als harde werker. Daarom kreeg de 
weduwe een pensioen van het bedrijf, hoe-
wel dit eigenlijk vooraf niet was overeenge-
komen. Deze weduwe, die later door alle 
kleinkinderen ' o m a ' werd genoemd, was 
echter de tweede echtgenote. Over de eerste 
echtgenote werd sinds het tweede huwelijk 
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niet meer gesproken. Johanna van Staveren, 
kon dit niet hebben, persoonlijk niet als een 
vorm van ja loezie , maar ook niet tegenover 
haar eigen familie. Zelfs mochten de twee 
kinderen uit het eerste huwelijk niet spre-
ken over hun overleden moeder. Er mocht 
zelfs geen portret van haar worden opge-
hangen. 
Als oudste kleinkind waren er dus voor mij 
genoeg hindernissen, maar ik wilde hier 
doorheen breken gezien de dreigende kwaal 
die onverwacht kon toeslaan en mijn twee 
zoons het leven zou kunnen kosten. 
Mijn moeder en haar oudere zuster Liza 
waren de twee kinderen uit het eerste huwe
lijk van Anthonius Maria Josephus Hen
driks en zijn eerste vrouw Helena Christina 
Maria Lips, dat was gesloten te Rotterdam 
op 17 augustus 1910. Anton droeg Helena 
op handen. 

Hoewel hij een goede baan had waren er 
tegenslagen die het huwelijk gingen belas
ten. De militaire verplichtingen namen vlak 
voor het uitbreken van de eerste wereldoor-
log toe en de oudste dochter was erg bewer-
kelijk voor de j onge moeder, mede ook 
doordat haar moeder erg veel aandacht eis
te en steeds haar kleinkind wilde zien. En 
dan haar te veel verwende. Als ze lastig 
werd overlaadde Helena haar eigen dochter 
met verwijten. N a de geboorte van de twee
de dochter Mart ina werd dit alleen maar 
erger. 
O p een koude oktober avond in 1913 was 
Helena dan ook het huis uitgelopen om bij 
te komen, echter zonder j a s . Zij werd later 
gevonden. Zij was verdronken in de Schie. 
Mijn moeder deed mij dit verhaal, na aan-
dringen. 
Mijn eigen grootmoeder, was dus zonder 
j a s in oktober buiten overleden op twee en 
twintigjarige leeftijd. Ik moest aan het plot-
selinge ziektegeval van mijn oudste zoon 

denken die plotseling vanuit de zonkant van 
ons huis naar de noordkant was gegaan en 
zonder j a s plotseling die keelkramp had. Ik 
rilde ervan. En voelde dat dit het ju is te 
spoor was. 
Ik moest de juis te bescherming van mijn 
zoons zien te vinden, mede door de oorzaak 
te achterhalen. Hoe geheimzinnig en moei-
lijk ook, met een tegenwerkende familie uit 
het tweede huwelijk. 
Ik had gelukkig al genealogisch werk ge-
daan. Ik wilde en moest leden van de fami
lie Lips achterhalen, de familie van mijn 
echte grootmoeder Helena. Dit werk viel 
wat tegen, gezien het feit, dat Rotterdam 
oorlogsschade had en dat een deel moest 
worden achterhaald als reconstructie via 
andere bronnen. 
Toch vorderde het werk goed en had ik vrij 
snel een aardig overzicht. 

De familie Lips zou van de plaats Lippe in 
Duitsland stammen. Doch die overlevering 
was nog niet bewijsbaar. Wel werden twee 
familiewapens aangetroffen die erg op el-
kaar lijken. Het ene met een stijgbeugel in 
het schild en als helmteken een geharnaste 
arm met de stijgbeugel in de hand, uitko-
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mend. Het andere wapen werd op een graf-
steen ontdekt van een stadhouderlijke land-
meter Lips, als oudste voorvader met twee 
driehoeken boven elkaar, dooreen gescho-
ven op het schi ld J . Via Zevenbergen loopt 
de genealogie door naar Rotterdam en 
Del f t 4 . 
Het ging mij om de uitwerking en het ach
terhalen van in leven zijnde familieleden 
Lips. 
Jacobus Lips, gehuwd met Catharina Ei
mendorp, komt op het eind van zijn leven 
naar Delft, is horlogemaker en woont in de 
Vlamingstraat, wijk 6 nr. 87. Zijn vrouw is 
dochter van Franciscus Eimendorp en Joan
na van der Bürgt. 
Hun zoon Bernardus Lips is smid en slo-
tenmaker te Rotterdam en te Delft gehuwd 
op 10 jun i 1846 met Helena Christina 
Abel, als dochter van Johannes Bernardus 
Abel en Maria Janssen 5 ' 6 . 
Hun zoon Jacobus Lips is de oprichter van 
de Lips fabrieken en een broer van hem, 
Franciscus Lips, werkte bij hem en is de 
vader van Helena Lips, mijn grootmoeder. 
De verdere uitwerking gaf mij de mogelijk-
heid om persoonlijk inlichtingen in te W i n 

nen. 
Inmiddels had ik al ontdekt, dat twee 
broers van Helena ook plotseling waren 
overleden. De ene als kleuter in de tuin, de 
andere als puber thuis op zijn kamer. 
Voor mij namen de zorgen over mijn 
zoons dan ook toe en ik zette mijn onder-
zoek derhalve ook met veel inzet door. 

Telefonisch werden door mij nu verdere 
contacten gelegd. Het gaf veel werk, im
mers hier in Nederland houden wij van ver-
huizen. En het nazoeken daarvan vind ik 
van genealogisch onderzoek het meest be-
werkelijk. 
Heiaas vielen de antwoorden niet mee, veel 

mensen wisten niets, of j e sprak alleen de 
verkeerde partner, omdat de andere is over
leden. 
Vooral het niet thuis zijn, vertraagde erg. 
Het schoot dan ook niet op. Bovendien 
ging het niet over een prettig onderwerp en 
duurde het steeds best wel lang om als ver 
familielid, dat zomaar met zo 'n onderwerp 
met de deur in huis komt vallen, de goede 
antwoorden, los te krijgen. 
Daar hield ik dan ook rekening mee. Vaak 
om meerdere keren contact te zoeken, dan 
wel om eerst over andere zaken te praten, 
totdat het ijs gebroken was . Maar eigenlijk 
schoot het niet o p 7 . 

Maar omdat ik werd opgejaagd, door het 
gevaar dat mijn kinderen bedreigde en de 
geheimzinnigheid die daar omheen hing, 
moest ik wel volhouden. Ik kon in mijn 
ogen niet opgeven, ik zou, zo vond ik, dan 
een siechte vader zijn. Bovendien deed ik 
dit werk, als mijn vrouw en kinderen me 
niet konden hören om ze niet steeds van 
Streek te maken en ze er weer aan te herin
neren. 

Ik hield nog een kleine lijst over met adres-
sen en telefoonnummers die ik nog niet had 
kunnen bereiken, of waar ik geen antwoord 
van had. Regelmatig beide ik en schreef ik. 
Geen antwoorden. 
Dan maar bellen op andere tijden. 
De lijst werd kleiner, maar er waren nog 
steeds geen belangrijke gegevens. 
Ook de antwoorden van de artsen gaven 
geen rust. Dus de gezochte antwoorden uit 
de familie zouden de noodzakelijke hulp en 
gezochte zekerheid moeten brengen. 

Door een toevalligheid, was ik wat verlaat 
op een zaterdagmiddag thuis , terwijl ik dan 
normaal gesproken altijd op mijn zaken-
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adres was en me niet bezig hield met prive 
zaken. 
Ik begon prompt mijn Lips lijstje na te lo-
pen en direct te bellen. Het laatste nummer 
dat dit aangaf maakte nu verbinding en ik 
sprak ik een achterneef van mijn moeder 
van zo 'n tachtig jaar . Het gesprek duurde 
lang. En mijn interesse verslapte eerst en 
ging toen daarna over zijn wonen in Den 
Haag tijdens de oorlog op de grens met 
Wassenaar, waar hij alles verloor door 
brand ten gevolge van een bombardement , 
na daarvoor steeds de dreiging te hebben 
gehad van de VI en V2 ' s die daar steeds 
door de Duitsers werden afgeschoten. Hij 
had geen foto 's meer en was nadien een 
handelskantoor gestart dat ik kende. Door 
mijn oprechte interesse was ik van mijn vra-
gen afgebracht en wilde het telefoonge-
sprek, dat zeker twee uur had geduurd, be
e n d i g e n . Hij onderbrak mij , ook hij kende 
mij en mijn zaken en zei "weet u wij dragen 
een geheim met ons mee, wij lijden aan een 
familiekwaal, die dodelijk kan zijn". Ik was 
met stomheid gestagen, hij had uit zichzelf 
de kwestie aangeroerd. Uitgebreid brandde 
ik los en vernam dat de kwaal twee kanten 
had en als twee soorten wordt beschreven. 
Volgens hem was er meer in Belgie en 
Frankrijk over bekend. En kon goede voe-
ding met aandacht voor extra kleding en er-
varing met het voorkomen van tocht en be-
ter opletten met het afwisselen van zon en 
schaduw veel helpen. Wel is nu bekend dat 
deze kwaal, zgn. echte kroep als difterie van 
het strottenhoofd behandeld dient te wor
den. 

De kroep die veel voorkomt bij kinderen, 
had ik juis t behandeld. 

Vroeger zocht men hulp door heet water in 
een teiltje te doen en het betreffende kind 
onder een doek de stoom te laten inademen. 
Dit is heel lang het enige middel geweest . 
Nu wordt voor deze kroepsoort ook penicil-
line gebruikt. 
Kinderen met vergrote keelamandelen met 
die aanleg zijn extra kwetsbaar. Dit laatste 
was ook het geval met mijn zoon. 
Uitgebreid namen we afscheid na dit ge
sprek; niet lang hierna is dit familielid, oud 
van jaren, overleden. En had hij dus mijn 
vraagstelling beantwoord, waarvoor ik hem 
uiteraard heb bedankt. 

N o t e n : 
1. Koch-Hartmann stichting 
2. Gemeentearchief Rotterdam 
3. Familiearchief Lips Dordrecht 
4. Rijksarchief Brabant 
5. Gemeentearchief Delft: Het huwelijk Lips-
Abel had als getuigen Gerardus van Moorsel, 31 
jaar, waagmaker, zwager, neef Abel Henricus 
Bernardus Dielwart 35 j . , schoenmaker, neef 
Matthijs GerardusAabel 27 j . , laarzenmaker; 
tevens, geen familie zijnde, Wilhelmus Hendri-
kus Salters 32 j . , kantoorbediende. 
6. Vervolg archief Delft: het echtpaar Abel-
Janssen, woonde te Delft als mr. Timmerman 
wijk 2 nr 137 Brabantse Turfrnarkt en wijk 4 nr 
407 markt, z.z.. 
7. In de U.S.A. is het gebruikelijker familiekwa-
len bij te houden en vast te leggen om medische 
Problemen en complicaties voor te zijn; de 
schroom zoals die bij ons nog bestaat kan alleen 
maar schade brengen. Ook genealogisch onder-
zoek bij dit soort ziektegevallen wordt steeds 
meer toegepast en dus normaal gevonden. Ook 
is het als beroep inmiddels steeds meer inge-
voerd. In latere jaren speelt ook het DN A-
onderzoek een grote rol. 
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Genetische généalogie en het historische model 
H. Feikema 

Tegenwoordig is het mogelijk om met be-
hulp van D N A na te gaan of iemand familie 
van j e is. Het is zelfs al zover dat j e zelf op 
Internet in databanken j o u w DNA-profiel 
met die van anderen kunt vergelijken. Ook 
zijn er bij de N C R V plannen voor een tv-
programma waarin mensen met hun D N A 
op zoek naar familieleden kunnen gaan. In 
ons land heeft een eerste onderzoek op dit 
gebied plaatsgevonden wat heeft geresul-
teerd in het zeer fraaie onlangs versehenen 
boek Zonen van Adam in Nederland. Hierin 
doet een werkgroep van het Koninklijk Ge-
nootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 
de Nederlandse Genealogische Vereniging 
en de Zuidhollandse Vereniging voor Gene
alogie ' O n s Voorgeslacht 'vers lag van het 
onderzoek naar de haplogroepen en DNA-
profielen onder een groep van ruim vier-
honderd personen. Het merendeel van de 
deelnemers kon bij de twee meest voorko-
mende haplogroepen in West-Europa wor
den ingedeeld, namelijk de haplogroepen 
R l b 3 (50,2 % van het totaal) en I (32,9 % 
van het totaal). De overige onderzochte per
sonen behoren tot de haplogroepen E, G, 
J2, K, N3 en R i a die in onze contreien min
der frequent voorkomen. In het boek wordt 
uitvoerig op de herkomst en de migratie-
stromen van de groepen ingegaan. Uitein-
delijk biijken we allemaal uit Oost-Afrika 
afkomstig te zijn. In fig. 1 is de door weten-
schappers onderstelde migratiestroom van 
de haplogroep R vanaf " A d a m " weergege-
ven. 

Bij het doorbladeren van het boek viel mijn 
oog op de opmerking dat 4 % van de deel
nemers tot de vooral in het Midden-Oosten 
voorkomende haplogroep J2 behoort, waar-

mm 

i M 3 

Fig. 1 Migratiestroom van de haplogroep R 

van een opvallende, oudere cluster in 
noordoostelijk Brabant is te vinden. De au
teurs vermoeden dat dit wellicht een erfenis 
is van de in en nabij Nijmegen gelegerde 
Romeinse troepen, waarin veel huurlingen 
uit het Midden-Oosten te vinden waren. 
Een soortgelijke verklaring wordt gegeven 
voor een cluster J2 bij de muur van Hadria-
nus in Groot-Brit tannië. Dat hierbij naar de 
Romeinen wordt verwezen, is begrijpelijk, 
maar de vraag is of dit terecht is. Is het ei-
genlijk niet vreemd dat de Brabantse cluster 
bijna tweeduizend jaar in dezelfde omge-
ving is gebleven? En als de Romeinen zo-
lang in Nederland zijn geweest, dan ver
wacht j e dat er ook elders in ons land DNA-
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sporen van deze bezetters zijn achtergeble-
ven. Maar de opmerking over de Cluster bij 
de muur van Hadrianus intrigeerde mij nog 
meer. Zouden de mensen daar ook bijna 
tweeduizend j aa r lang zo honkvast zijn ge-
weest? Het meest frappante is wel dat deze 
muur eeuwenlang helemaal niet met de Ro
meinen in verband werd gebracht. Op oude 
geografische kaarten is de naam van deze 
Romeinse keizer niet eens te vinden en 
wordt de muur tot in de zeventiende eeuw 
zelfs Pictes Wal of Picts Wall genoemd. 
Pas in de achttiende eeuw komen we de 
naam Roman Wall tegen, en is waarschijn-
lijk niet eerder dan in de negentiende eeuw 
de naam Hadrianus er aan gekoppeld. De 
kaart van de historicus John Speed (1552-
1629) uit het begin van de zeventiende 
eeuw is hiervan een mooi voorbeeld. Op 
een uitsnede van de kaart (fig. 2) zien we 
zelfs het koninkrijk van de Pikten liggen 
(ook het koninkrijk van de Schotten Staat 
op de kaart). Dit laatste is geheel in tegen-
spraak met het huidige historische model , 
want de Pikten waren toen al lang en breed 
uitgestorven. 

Vanwaar deze ongerijmdheid? Het gaat te 
ver om nu op deze vraag uitvoerig in te 
gaan, maar uit onderzoeken naar de be-
trouwbaarheid van de geschiedschrijving 
blijkt dat het beeld dat wij van het verre 
verleden hebben, niet met de werkelijkheid 
overeenstemt. Dit is uiteraard ook van in-
vloed op de genetische genealogie. Evenals 
bijvoorbeeld de archeologen hebben de be-
oefenaren van deze n ieuwe tak van familie-
onderzoek het volste vertrouwen in de his-
torici. Wanneer deze beroepsgroep het mis 
heeft, werkt dat door in andere weten-
schapsgebieden, met alle vervelende conse-
quenties van dien. Een fraai voorbeeld is de 
kunstgeschiedenis. Een eerste serieuze po-
ging een geschiedenis van de kunst te ge-

Fig. 2 Uitsnede van kaart van John Speed 
met Pictes Wal 

ven is door de Duitse archeoloog Johann 
Joachim Winckelmann (1717-1768) onder-
nomen. In Napels hield hij zich vooral be-
zig met de antieke kunstwerken waarbij hij 
sterk geinspireerd is geweest door de vond-
sten in het nabijgelegen stadje Pompeii , 
waar de opgravingen nog maar net waren 
begonnen. Volgens de overlevering is deze 
Oudromeinse stad in 79 na Chr. door de 
Vesuvius door as en stenen bedolven. Uit 
diverse onderzoeken is echter gebleken dat 
Pompeii in de middeleeuwen nog werd be-
woond. Pas in 1631 vernietigde de nabijge
legen vulkaan het stadje. Voor de geschie
denis van de antieke kunst betekent dit dat 
het niet om Romeinse en Griekse kunstwer
ken gaat, maar om scheppingen uit de re
naissance. Moet daarmee ook het Romeinse 
rijk uit de geschiedenisboeken verdwijnen? 
Hoe vreemd het ook mag klinken, vastge-
steld is dat de gebeurtenissen in dit imperi-
um reflecties zijn van gebeurtenissen in de 
middeleeuwen, d.w.z. de middeleeuwen 
hebben model gestaan voor de geschied
schrijving van het Romeinse Rijk. Een eer-
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ste reactie van de lezer zal nu ongetwijfeld 
zijn dat dit niet kan kloppen omdat archeo-
logen resten uit de Romeinse tijd hebben 
gevonden. Het kan niet ontkend worden dat 
er in de Nederlandse bodem en elders heel 
veel voorwerpen zijn gevonden die aan de 
Romeinen worden toegeschreven. Maar 
hebben de archeologen het bij het rechte 
eind? Uit onderzoeken is gebleken dat het 
antwoord ontkennend moet zijn, daar zij 
van het huidige historische model gebruik 
maken. Ook zij zijn slachtoffer van de ver-
keerde zienswijzen van de beroepshistorici. 
De gevonden artefacten zijn van veel recen-
tere datum. Is het bijvoorbeeld niet vreemd 
dat een vorig jaar bij De Meern in Leidsche 
Rijn gevonden boot, die zogenaamd uit de 
Romeinse tijd zou stammen, grote overeen-
komsten met in Rotterdam en Overijssel 
opgegraven middeleeuwse punters ver-
toont? Dit is nota bene door de betrokken 
archeologen zelf geconstateerd! Je mag 
aannemen dat er in ruim duizend jaar toch 
wel een zekere ontwikkeling in de scheeps-
bouw is geweest, maar als j e zo 'n geloof in 
de historici hebt, dan komt zo 'n gedachte 
waarschijnlijk niet eens bij j e op. Het zou 
t rouwens wel interessant zijn wanneer ar
cheologen een eigen model van het verle-
den zouden opstellen zonder zieh soms in 
alle mogelijke bochten te hoeven wringen 
om hun opgravingen aan het gangbare his
torische model te laten voldoen, dat wil 
zeggen onafhankelijk van de heersende me-
ning van de historici. 

Als dan niet op de archeologische vondsten 
een Romeins etiket kan worden geplakt, 
wie heeft ze dan achtergelaten? Door de 
chronologiecritici worden steeds meer be-
wijzen voor een andere geschiedenis van 

Europa gevonden. Het wordt hoe langer 
hoe duidelijker dat in plaats van de grote 
volksverhuizingen in de donkere middel-
eeuwen er tussen de dertiende en zeventien-
de eeuw Slavische Volkeren een Stempel op 
West-Europa hebben gezet. Uit de migra-
t iestroom van de haplogroep R l in fig. 1 is 
helaas niet af te leiden wanneer deze Volke
ren zieh in West-Europa hebben gevestigd, 
maar misschien kan verder onderzoek van 
het D N A van de Europese bevolking ons 
toch iets meer over het tijdstip van de Sla
vische invloed verteilen. Het zou fantas
tisch zijn als een dergelijke datering moge-
lijk zou zijn. 

Uit het voorgaande blijkt dat historici niet 
altijd gelijk hebben. Een verkeerd beeld van 
het verleden kan binnen de genetische ge
nealogische gemeenschap tot verkeerde in-
terpretaties leiden. Daarom zou ik de DNA-
onderzoekers die zieh met migratiestromen 
bezighouden, willen adviseren om op de 
eigen inzichten af te gaan. Laten ze niet al
tijd geloven wat de beroepshistorici bewe-
ren, want anders bestaat het gevaar dat ze in 
dezelfde fuik lopen waarin de archeologen 
al gevallen zijn. 

N o t e n : 
1 .Zie bijvoorbeeld http:://www.ybase.org. 
2. Feikema, H. (200&)Pompeii—een stad in de 
middeleeuwen, november/decembernummer van 
Frontier Magazine. Zie ook artikel Tschurilow, 
A. (2009): Nicht der letzte Tag von Pompeji, 
http://www.ilya.it/chrono/pages/pompejidt.htm. 
3. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk zes over de au-
thenticiteit van de Peutinger-kaart in het in 2007 
door de Studiekring Eerste Millennium (SEM) 
uitgegeven boek De Peutinger-kaart en de La
ge Landen. 
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Glossarium van waterstaatstermen 
J.J.Arissen 

Een 'vertaal'hulp bij (bronnen)onderzoek 
in streekarchief en oude waterstaat- en pol-
derarchieven. 

In onze bedrijfsbibliotheek wil ik graag wat 
tijdschriften doorbladeren en daar viel mijn 
oog op enige oude nummers van het Tijd-
schrift voor Wa te r s t a a t sge sch i eden i s 
(TWG) . In de nog aanwezige nummers 
stonden enige letters van waterstaatstermen 
in een Glossarium verder uitgewerkt. Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt en het geluk 
was met mij , in de centrale vestiging waren 
de overige, nog oudere, nummers beschik-
baar. 
Op deze wijze kon ik kennis nemen van een 
complete publicatie van en over water
staatstermen. 

Het blad, in de huidige vorm, verscheen 
voor het eerst in 1992. 
Een eerste poging om te komen tot een 
glossarium dateert al van 1987, toen de 
toenmalige Contactgroep Nederlandse Wa-
terstaatgeschiedenis een poging ondernam 
een glossarium samen te stellen. De eerste 
resultaten waren reeds binnen drie jaar be-
schikbaar en werden in een ledenvergade-
ring van de vereniging besproken.. 
De werkgroep maakte, mede voor de latere 
uitbouw, gebruik van bijdragen van histori
ci, demograven, letter-, taal- en naamkundi-
gen en oud vaklieden op het gebied van wa-
terstaatsbestuur, landbeheer, uitvoering wa-
terstaatswerken, materiaal en materieel des
kundigen. 

W e moeten niet vergeten dat veel woorden 
in onze taal gerelateerd zijn aan 'wate r ' in 
de ruimste zin van het woord. Dijken om 

water te keren, molens om water te pom-
pen, sluizen om water te keren, sloten voor 
waterafvoer, enz. Kortom een scala aan be-
roepen, ambten, begrippen en uitdrukkin-
gen passeert dan de revue, velen zijn ver-
dwenen door de tand des tijds, door gebruik 
van moderne materialen, werkwijzen en 
voorts door slijtage van de (oude) Neder
landse taal. 

Door de gevolgde wijze van voorpublicatie 
in eigen kring en vanaf 1992 de publicaties 
in T W G en de respons daarop van lezers en 
anderen, werden de verklaringen en uitleg 
van de termen steeds beter en meer be-
schreven en werd de betekenis steeds ver
der naar de oorspronkelijke brontekst her
leid. 
Uiteraard waren er regionale schrijfwijzen, 
deze werden zo veel als mogelijk onder een 
noemer gebracht. 
Per nummer T W G werd in de regel een al-
fabetische letter behandeld, in 2001 werd 
de reeks beëindigd met de letter Z, doch in 
hun laatste publicatie vermelden de auteurs 
dat nu een procès van vervolmaking en aan-
vulling was ingezet, dit om te komen tot 
een vol ledige publicatie. 

De auteurs 
Danner, H.S. , J. Kuijs [1992], B.K. van 
Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, 
Uit de artikelenreeks blijkt dat genoemde 
auteurs reeds in 1987 vanaf het begin bij dit 
project waren betrokken, zij konden dus 
reeds in 2001 bogen op een Staat van dienst 
in het beschrijven van de waterstaat termi
nologie. 
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Publicatie période 
Het Glossarium van waterstaatstermen is 
gepubliceerd in de volgende nummers van 
het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiede-
nis ( T W G ) 

opportuun geacht ( . . . ) en ( . . . ) voortschrij-
dend inzicht onder andere dankzij reacties 
uit de waterstaatswereld, stelt de werkgroep 
in Staat om een verbeterde versie van deze 
'woordenlijst van waterstaatstermen' uit te 

.. Inleiding op de eerste proeve', TvW 1 (5-1992) 1, 34-38. 

.. De letter a', TvW 1 (11-1992) 2, 76-78. 

.. De letter b', TvWl (6-1993) 1, 38-43. 

.. De letter d', TvW2 (11-1993) 2, 80-84. 

.. De letters e, f g', 7 W 3 (5-1994) 1, 37-41 . 

.. De letter h, i, j ' , TvW 3 (11-1994) 2, 85-89. 

.. De letters c en k', TvW4 (11-1995) 2, 100-105. 

.. De letters 1, m, n', TvW 5 (5-1996) 1, 31-36. 

.. De letter o', TvW6 (5-1997) 1, 29-33. 

.. De letter p*, TvW6 (11-1997) 2 , 5 7 - 6 1 . 

.. De letters q en r', TvWl (12-1998) 2, 125-129. 

.. De letter s: eerste gedeelte', TvWS (5-1999) 1, 39-45. 

.. De letter s: tweede gedeelte' , 7 W 8 (11-1999) 2, 81-88. 

.. De letters t en u', TvW9 (5-2000) 1, 48-52. 

.. De letter v', TvW9 (11-2000) 2, 94-99. 

.. De letter w', TvW 10 (5-2001) 1, 33-39. 

.. De letter z', TvW 10 (12-2001) 2, 78-83. 

Bron: 
website Tijdschrift voor Waterstaatsge-
schiedenis op 
www.waterstaatsgeschiedenis.nl 

Op pagina 186 een fragment dat laat zien 
hoe de letterreeks met de waterstaatkundige 
begrippen en termen in het tijdschrift wordt 
behandeld. 

Bron: T W G 10 (5-2001), fragment van pa
gina 36, letter W(aterstaat) 

Uitgifte boek? 
In de laatste publicatie, nummer 2-2001, 
wordt vermeid dat uitgifte van een boek 
wordt overwogen. 
De zinsnede ( . . . ) publicatie van die artike-
len op de website wordt in dit stadium niet 

brengen ( . . . ) 
Bovenstaande zinnen geven aan dat uitgifte 
van een boek over waterstaatkundige ter
men nog steeds overwogen wordt . 
Echter zijn tot heden geen signalen uit de 
literatuur of andere brennen opvangen dat 
het boek ook daadwerkelijk verschijnt. Het 
zou te betreuren zijn als 'de markt ' te klein 
wordt bevonden, grafische ontwikkelingen 
als Printing On Demand (pod), maken te-
genwoordig ook de uitgave in een kleine 
oplage mogelijk. 

Het tijdschrift 
Voor de belangstellenden, het tijdschrift 
wordt nog steeds uitgegeven, voor verdere 
gegevens zie volgende pagina en de websi
te. 
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Leidseweg 210, 2253 AG Voorschoten 
t: 0 7 1 - 576 6836; e: Soniter@xs4all.nl 
www. waterstaatsgeschieden is.nl 

water-
pending 
water-
penningcn 

warerplas 
waterpoel 
waterpomp 
waterput 
waterrad 

waterrad-
molen 
waterrecht 

2 . instrument om waterhoogte 
te meten. 
zie pending. 

1. lasten voor onderhoud van 
dijken en waterwegen. 
2. zie watergeld. 
zie plas. 
zie poel. 
zie pomp 1. 
zie wiel. 
1. rad met schoepen, door 
strömend of valiend water in 
bewegihg gebracht. 
2. zie scheprad. 
zie watermolen 1. 

1. geheel van rechtsregels be
treffende het gebruik van wa
ter. 
2. rechtsregels betreffende ei-
gendom van op- en aanwassen 
in ecn rivier. 

2 . hoogte van het wateropper-
viak. 

waterstaat 1. het gehele overheidsbeheer 
op het gebied van waterhuis-
houdkunde en infrastruetuur. 
2 . de gesteldheid van een stuk 
grond ten opziclite van het 
water dit zieh daarin bevindt 
of waarmee het omgeven is. 

waterstaat- be trekking hebbend op de 
kundig kennis van de waterhuishou-

ding 2. en de toepassing daar-
van. 

waterstaat- door de Rijkswaterstaat opge-
kundig leide arnbtenaar, speeifiek be-
ambtenaar last met de leiding van een 

dienstkring. 
waterstaats- werk waarvan de funetie ge-
werk rieht is op een waterstaatsbe-

lang. 
waterstal laagte met stilscaand water 

zonder afvloeiing. 
waterstand zie peil 1. 

Bron: TWG 10 (5-2001), fragment van pagina 36, letter W(aterstaat) 

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

H e t tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Redact ie Piet Sanders 
Per Dummer rond 80 A 4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5653 C D Eindhoven. 
De abonnementspri js bedraagt 

voor Neder land is € 29 , buitenland € 45 , te betalen door storting of overschrijving op 
gironr 26.48.520 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij A L V O . 
Prijs € 35, voor abonnees op G T M W B en/of Ons genealogisch Erfgoed € 30. 

Te bestellen via www.onserfgoed.com 
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GEDCOM is stervende 
TW. Koten 

Voor heel wat computer-genealogen zijn de 
Problemen met G E D C O M maar al te be-
kend. Ik ondervond deze Problemen toen ik 
via G E D C O M mijn oude GD-bestand be
stand naar het nieuwe genealogische pro-
gramma van Linux wilde overzetten. 

Wat is er aan de hand? De GEDCOM-5 .5 
die een algemeen en universeel genealogi
sche datatransfer intermediair had moeten 
zijn, bleek bij verderschrijdende ontwikke-
ling van nationale programma's te kort te 
Schieten. Deze conversie bij internationale 
gegevenstransmissie liep vaak problemen 
op omdat de standaard gegevens bij de ver-
schillende landen niet goed met elkaar 
spoorden. In de US waar het G E D C O M 
zijn oorsprong had bestond geen burgerlijke 
stand. Zaken die hier in West-Europa gang-
baar zijn konden soms moeilijk een plaatsje 
krijgen in dit intermediair. O m deze Proble
men te overkomen heeft men een groot aan-
tal dialecten van G E D C O M 5 ontwikkeld 
die veel mensen een groot plezier gaven 
maar sommigen tot wanhoop brachten. Aan 
de universaliteit van G E D C O M was hier-
mee een knauw gegeven. Dit is met de 
nieuwe G E D C O M 6 versie alleen maar er
ger geworden. 

De kern van het probleem is dat heel veel 
genealogische programma's zo ver zijn uit-
gewerkt en de mogelijkheden zo zijn ver-
breed dat een universele G E D C O M voor al 
deze soms sterk uiteenlopende data een 
probleem wordt. Want niet alle pro
gramma's zijn het zelfde wat het aantal en 
de inhoud van de recordvelden betreft. Hel-
dere definities wat in het ene recordveld 

moet en perse niet in het andere heeft men 
losgelaten. Er bestaat in sommige gevallen 
zelfs veldoverlap zodat op welke velden de 
inhoud betrekking heeft steeds moeilijker te 
programmeren wordt. Toen de genealogi
sche software nog eenvoudig was en maar 
een beperkt aantal recordvelden kende bood 
G E D C O M grote uitkomst De facto is 
G E D C O M ontwikkeld om een standaard 
gegevenspakket klaar voor opname in het 
bestand van de LSD-kerk aan te kunnen 
bieden. Wie het gesukkel weet van de be-
ginjaren waarbij we geen G E D C O M had-
den weet hoe belangrijk deze voortrekkers-
rol van de LSD-kerk toen was . Maar de 
laatste jaren is de genealogische software 
zover uitgewerkt dat het verschijnsel uni
versal iteit niet meer kan worden gehand-
haafd. Ieder land gaat t rouwens ook op zijn 
eigen tour.. 

Wie nu data van het ene programma naar 
het andere programma wil converteren kan 
het beste de utility gebruiken die daarvoor 
in het toegepaste genealogisch programma 
vermoedelijk beschikbaar is. In veel US 
software zijn er heel wat mogelijkheden om 
vanuit een vreemd programma de gegevens 
naar het gebruikte programma te converte
ren zonder het GEDCOM-intermedia i r . 
Even een opmerking tussen door: wie zieh 
een nieuw programma gaat aanschaffen 
dient er op te letten dat men zonder inter
mediair de oude gegevens in de nieuwe 
software rechtstreeks kan inlezen. 

G E D C O M zoals het nu is, heeft steeds 
meer tekortkomingen omdat men bij de 
softwareontwikkeling zieh onvoldoende 
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heeft gehouden aan de strakke definities die 
een bepaald veld nu eenmaal vereist. Daar-
naast zijn er naast de harde feiten nog aan-
vullende extensies die moeilijk kunnen wor
den geïnterpreteerd door een intermediair 
als G E D C O M . Dit ailes leidt dus tot een 
grote chaos zoals vele computer genealogen 
ervaren hebben. N a import betekent dit dat 
nog een fikse nabewerking wacht, en dan 
maar verder hopen dat geen gegevens verlo
ren zijn gegaan. 

Wellicht is dit de reden waarom de LDS-
kerk de nieuwe GEDCOM-vers ies niet 
meer verder gaat ontwikkelen. Vaak geeft 
men daarom de voorkeur aan de data in het 
format van het zelf gebruikte programma, 
zeker wanneer het een commercieel pro
gramma is. Meestal beschikt men daar zelf 
over zulk een programma en kan men zo 
nodig de uitvoer van de aangeboden gege
vens volgens het ju is te format naar de eigen 
software con vetteren. 

Een méthode om dit probleem te omzeilen 
is gebruik te maken van X M L hetgeen Ex
tens ib le M a r k u p L a n g u a g e ( X M L ) bete
kent. Steeds meer wordt dit de standaard 
voor gegevensuitwisseling. X M L wordt de 
nieuwe algemene standaard voor het struc-
tureel vorm geven van een platte tekst die 
geschikt is gemaakt voor data transmissie. 
Het kernpunt is dat men eerst de vorm bij 
X M L bepaald en daaraan later de inhoud 
aanpast. Bij het G E D C O M lag het transmis-
sie-protocol vast en beperkte men zieh tot 
de informatie zelf, X M L werkt met knopen 
van tags aan bepaalde velden. Ook bij het 
HTML-format waar het X M L protocol ver-
wantschap mee heeft worden tags aan data 
(velden) toegevoegd om structuur te geven 
hoe de gegevens moeten worden gepresen-
teerd. 

X M L geeft dus de mogelijkheden om een 
complete data set te verwerken, maar dan 
heb j e weer het probleem dat iedereen zo-
wat zijn eigen D T D (document type defini
tion) moet bedenken. Een D T D geeft de 
kenmerken aan waaraan het document vol-
doet m.a.w. wat voor soort tags in een 
XML-document moeten voorkomen. Dat is 
niet eenvoudig. Door de vrije vorm van 
X M L kan men wel de zaken naar eigen 
wens inrichten maar dat betekent wel dat de 
compacte vormgeving van G E D C O M ver
loren is gegaan. Gelukkig maar dat X M L 
documenten met diverse hulpmiddelen goed 
zijn te lezen en te verwerken. Het ziet er dus 
naar uit dat ondanks veel bezwaren 
G E D C O M tot het verleden gaat behoren en 
dat X M L het conversie en transmissieproto-
col van de toekomst wordt. 

Dit is echter een ontwikkeling die een groot 
bezwaar heeft. Nameli jk vroegere genealo
gische software past niet goed in deze filo-
sofie. Wil men toch digitale duurzaamheid 
behouden dan zal G E D C O M , misschien in 
wat vereenvoudigde vorm gehandhaafd 
moeten blijven omdat anders veel verwerkte 
vroegere gegevens dan niet meer toeganke-
lijk zijn. Kwestie dus van digitaal overle-
ven. 

Wat de modernere vormen van G E D C O M 
betreff, het is een illusie om nog aan te ne-
men dat bij de huidige software ontwikke
ling nog zoiets als een universele 
G E D C O M kan blijven voortduren. Maar het 
zou al heel wat zijn dat men tenminste de 
basale harde gegevens met een G E D C O M -
type intermediair zou kunnen converteren. 
Beter zieh beperkingen hier op te leggen 
dan naar volmaaktheid te streven. Dat bete
kent wel dat men zaken moet gaan nabe-
werken, maar dat moet men nu toch ook al. 

Ons genealogisch Erfgoed, 17e jrg. nr. 4, juli - augustus 2009, blz. 188 



Wellicht kan men aanvullende software 
ontwikkelen die deze nabewerking wat kan 
versnellen. 

De enige oplossing die ik zie is een soort 
universeel groot programma, waar men als 
import een aantal bestanden, vooral van ou-
dere sof twareprogramma's , kan definieren 
en als output de naam van het nieuwere 
programma waarna men de oude gegevens 
naar het format van de nieuwe software kan 
converteren. Veel geavanceerde software 
pakketten hebben die mogelijkheid al, maar 
men zou dit in een los softwareprogramma 
kunnen uitbrengen. De input zou bijv. bij 
het oude GensData de vier bekende data 
files (*.prs, *r.rlt; *plt en *.opm,). Als out
put zou j e bijv. de datafiles in het format 

van bijvoorbeeld het programma Aldfear 
moeten kunnen krijgen, die j e dan meteen 
na het opstarten van Aldfear kunt inlezen. 
Dus geen G E D C O M intermediair maar een 
rechtstreekse conversie van het specifieke 
dataformat van het ene naar het andere ge-
wenste software format. 

Dit zal naar ik vrees een wens zijn die niet 
zal worden vervuld. Ik denk dat op den 
duur wanneer cloud-computing gangbaar 
wordt , deze problemen wat de moderne 
software betreff, niet meer zullen spelen. 
Het probleem lost zieh vanzelf op. Wel 
blijft er zorg voor de oude data in pro
gramma's uit het oer tijdperk van de com-
putergenealogie. 

DNA blijft hot topic 
J W . K o t e n 

Nu DNA-onderzoek ondubbelzinnig het 
ouderschap kan aantonen stellen steeds 
meer mensen de vraag: "Ben ik wel de va-
der van dit kind" of "is Helena mogelijk 
slechts een halfzusje". Binnenkort komt er 
een TV serie waarin verhalen komen van 
kinderen waarbij de officiele wettelijke va-
der niet de biologische vader is. Vandaar 
dat we aan dit gegeven in Ons Genealogi
sche Erfgoed niet voorbij kunnen gaan 

Men schat in dat een op de tien kinderen 
binnen een huwelijk van een 'onbekende ' 
biologische vader afkomstig is. Hoe hard is 
dit getal? Hoe is men daar eerder achterge-
komen? De oorsprong van dit getal was een 
raming op basis van bloedgroepgegevens. 

Bloedgroepen zijn belangrijk bij bloed-
transfusies, zoals ieder weet. Wanneer men 
bloed afstaat wordt van dit bloed de bloed-
groep bepaald. Deze bloedgroep moet over-
eenstemmen met dat van de patient die het 
bloed krijgt. Deze bepaling noemt men de 
kruisproef. 

B loed t rans fus ie 
In de negentiende eeuw heeft men gepro-
beerd bloed van de ene mens naar de ande-
re mens over te brengen, maar dat liep niet 
zelden heel slecht af. Dank zij de vinding 
van de Oostenrijkse arts Landsteiner (hij 
kreeg hiervoor de Nobeiprijs) werd het mo
gelijk om veilig bloed van de ene mens aan 
de andere mens te geven. Landsteiner ont-
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dekte rond 1900 het bekende ABO bloed-
groepen systeem. Deze ontdekking berustte 
op de waarneming dat hij zag dat bloed van 
zijn collega's ging klonteren wanneer hij 
serum van het bloed van andere collega's 
toevoegde. Rond 1902 was het duidelijk dat 
er een bloed groep 0, een bloedgroep A, 
een bloedgroep B en een bloedgroep AB 
bestonden. Wanneer j e bloed van dezelfde 
bloedgroep aan iemand anders transfun-
deert komen er geen complicaties. Er vindt 
geen afbraak van het donorbloed plaats die 
anders een shocktoestand bij de patient zou 
opwekken. Aanvankeli jk bleef de mogelijk-
heid van bloedtransfusies tamelijk beperkt 
omdat men het bloed rechtstreeks van de 
donor aan het ziekbed in de bloedbaan van 
de patient overbracht. Er waren speciale 
dr iewegpompen ontwikkeld die dat moge-
lijk maakten. Het opslaan van bloed was 
niet mogelijk omdat het bloed na een tijdje 
klontert zoals iedereen weet. 

Bloed en de E e r s t e W e r e l d o o r l o g 
Een grote verandering kwam in 1914 tij-
dens de eerste wereldoorlog toen men een 
methode ontwikkelde om bloed onstolbaar 
te maken. Voor het transfunderen van 
bloedproducten aan oorlogsslachtoffers, 
vooral aan het front, is dit van grote beteke-
nis geweest . N a de eerste wereldoorlog 
werd in Londen in 1921 de eerste bloed-
transfusiedienst opgezet. In 1925 kwam een 
Donordienst in Rotterdam die in 1930 de 
eerste Rode Kruis bloedtransfusiedienst 
werd. Het aantal bloedtransfusies was niet 
meer dan enkele tientallen per jaar . Tijdens 
de oorlogsjaren ontstond te Amsterdam ook 
een transfusiedienst. Doordat de Rotter-
damse bloedtransfusiedienst veel schade 
opliep zou de Amsterdamse bloedbank het 
voortouw overnemen. 

B l o e d b a n k e n m a a k t e n erfel i jke s tud ies 
mogel i jk 
Mede doordat voor bloedbanken veel bloed 
werd gekruisproefd, kreeg men snel door, 
dat er erfelijke spelregels waren die de 
bloedgroepen regeerden. Dit was rond 1925 
o.a. door het werk van Bernstein. Voor het 
eerst werd toen ook duidelijk dat niet alle 
officiele vaders ook de biologische vaders 
waren. Eenvoudig gesteld wanneer beide 
ouders de bloedgroep A hebben kan het 
kind nooit de bloedgroep B hebben. Op ba
sis van rekenkundige bewerkingen van 
bloedbankgegevens schatte men dat onge-
veer 10% van de kinderen een andere vader 
hadden dan de wettige. Het was om die re-
den dat men voorzichtig was met het be-
kendmaken van de bloedgroepen in de 
vooroorlogse jaren. Later zijn er nog heel 
wat andere bloedgroepen door Landsteiner 
ontdekt o.a. het Rhesus-systeem dat ook 
erfelijk wordt bepaald. 

Bij klinisch medische laboratoria was het 
dus al voor de oorlog een interne wijsheid 
dat bij verificatie van het vaderschap 5 -
10% van de kinderen, koekoekskinderen 
waren. In de diverse laboratoria waar ik 
werkte gold dit getal als vuistregel. Hoewel 
deze stelregel algemeen werd aanvaard en 
ook door eigen observaties werd bevestigd, 
was het zeker niet meer dan een heel ruwe 
schatting. 

D N A - o n d e r z o e k bevest igd o u d e vu i s t r e 
gel 
De laatste ja ren is met de invoering van het 
DNA-onderzoek belangstell ing gegroeid 
voor het verifièren van de oude laboratori-
umwijsheid dat ca. 5-10% van de kinderen 
een andere biologische vader heeft dan 
wordt aangenomen, Een aantal récente pu-
blicaties o.a. van Jared Diamond (The Rise 
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and Fall of the Third Chimpanzee, 3de druk 
uit 2006) wordt genoemd. Hij beroept zieh 
op diverse onderzoekingen waarbij getallen 
werden gegeven tussen 5 en 30 procent. 
Recent is ook de Studie van Kermyt Ander
son (2006, Current Anthropology 47: 513-
20 (How well does paternity confidence 
match actual paternity. Evidence from 
woldwide paternity rates) geeft een trans-
cultureel overzicht. Harde bewijzen van 
non-paternity (niet vaderschap) werd bij 
2 % aangetoond, maar bij onzeker vader
schap wat de non paternity 2 9 % Een zeer 
lofwaardig overzicht van een groot aantal 
publicaties is van Barry Pearson (2007) en 
medewerkers . Afhankelijk van de sociale 
omstandigheden, ziet men non-paternity 
cijfers die ruwweg liggen tussen enkele 
procenten en enkele tientallen procenten. 
Geografische, ethische en religieuze ver-
schillen zijn aangetoond, zodat de samen-
stelling van de bronbevolking, gebruikt bij 
het onderzoek, ook de mate van non
paternity bepaald. Voor een gemiddeld la-
boratorium zal de waarheid wel ergens in 
het midden liggen zodat de bekende 5 -
10% waarschijnlijk niet ver van de waar
heid af ligt. Vandaar dat dit getal dan ook 
als een vuistgetal mag worden beschouwd, 
een grove indicator dat per lab nogal wat 
kan verschillen. Vooral tijdens de oorlogs-
jaren ook in Nederland zijn er nogal wat 
buitenechtelijke kinderen verwekt. Waar
schijnlijk ligt het getal voor die generatie 
kinderen zelfs wel wat hoger dan nu gang-
baar is. 

Dit voorbeeld geeft aan hoe de biologie 
grote invloed heeft op de généalogie. Zowel 
de klassieke als de biologische généalogie 
kunnen niet los van elkaar meer worden be
schouwd. Bij beide vormen speelt ook de 
computer een heel wezenlijke roi. 

Ons genealogisch Erfgoed, 17e j rg . 

Kinderen willen hun biologische vader 
kennen 
O p het ogenblik bestaat bij veel kinderen de 
wens de biologische o u d e r t e kennen. Het is 
belangrijk immers dat men diens biologi
sche gegevens kent o.a. specifieke ziekten 
e.d. Ook veel eigenschappen zijn erfelijk 
bepaald. Zo heeft JW Koten (jr, Science, 
29-3-2009) bepaald dat het menselijke 
denkproces sterk door erfelijke eigenschap
pen wordt beheerst. Reden om toch iets 
over de biologische vader te weten. Maar er 
zijn ook jur idische consequenties. Zou van 
een kind de biologische vader nog in leven 
zijn dan kan dit kind aanspraak maken op 
de legitieme portie van de erfenis. In hoe-
verre dit ook al in Nederland speelt weet ik 
niet, maar in het buitenland wordt in diver
se landen het erfrecht van biologische kin
deren als regel aanvaard. Het zal duidelijk 
zijn dat wanneer DNA-naambanken een 
grotere vlucht krijgen, de kans groot is dat 
door DNA onderzoek men achter zijn wer-
kelijke vader komt. Zoals we al eerder 
schreven kan men aan het DNA-profiel van 
met mannelijke chromosoom de naam van 
de persoon koppelen. 1k haal altijd het be
kende voorbeeld van de analyste die op het 
lab werkt waarvan dr. Koten de patholoog 
is. Als haar zoon er achter zou komen dat 
op basis van zijn DNA, zijn biologische va
der de naam Koten heeft, dan kan bij de 
verdeling van Koten ' s nalatenschap deze 
zoon niet buiten beschouwing worden gela-
ten. 

Nog iets als uitsmijter 
Nog een körte aanvulling op het DNA-
verhaal dat niets met bovenstaande heeft te 
maken, maar dat toch belangrijk is te we
ten. Het Engelse forensische DNA-lab is nu 
in Staat mengsels van DNA van verschillen-
de personen te ontwarren. Daarvoor ge-
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bruikt men een complexe computertech-
niek. Tot voor kort was het niet mogelijk 
een potentiële dader op te sporen wanneer 
het DNA van diverse mensen in het DNA-
spoor was gemengd. Momenteel is het mo
gelijk geworden om van zo'n spoor te iden-

tificeren DNA-profielen op te stellen en die 
dan met de gegevens uit de DNA-bank te 
vergelijken. Heel wat oude criminele zaken 
die om de reden van DNA-menging niet 
konden worden opgespoord, kunnen nu tot 
een goed einde worden gebracht. 

Vraag 
Aert van Linster/Lindsten 
In het archief van het N .H. kerkbestuur van Tiel période 1662-1711 komt mogelijk de 
aanstelling voor als organist van Aert van Linster of Linsten. Misschien vond de aanstel-
ling ook plaats door het stadsbestuur. 
Als achtergrondinformatie möge het volgende dienen: Een van haar voorouders , Christof
fel van Linster/Linsten/Lindsten/Linsté, en zijn vrouw, Kuijntien de Haas, zijn lidmaten 
v.d. Ger. Kerk Tiel in 1689. In 1711 zijn ze lidmaten te Gorinchem. Deze Christoffel is 
mogelijk 17-11-1662 gedoopt te Amsterdam als zoon van Curt van Linster, muzikant, en 
Elisabeth de Baer, toneelspeelster, of gedoopt Tiel 30-7-1685 als zoon (tweeling) van Ae
rt van Lintsen. 
Op 5-2-1711 maakt Aert van Linste, organist te Tiel voor schepenen een testament op. 
Hij vermaakt al zijn goederen aan zijn tegenwoordige huisvrouw, Hillegonda Olij, met 
uitsluiting van alle anderen (huwelijk niet gevonden). 
Muzikant te Amsterdam, organist te Tiel, is dit mogelijk dezelfde persoon? Bij zijn aan
stelling in Tiel zullen stellig leeftijd en verdere gegevens vermeld zijn. Werd een organist 
door de stad aangesteld of door het kerkbestuur? (Bij zijn huwelijk in 1660 te Amsterdam 
is Aert 30 jaar , geboren te Breda/ doop daar niet gevonden) . 
Door haar leeftijd (90) met de daarbij körnende lichamelijke beperkingen is de vragen-
stelster niet meer in staat te reizen, zodat zij bij onderzoek elders afhankelijk is van der-
den. Wie kan en wil haar de gevraagde informatie verstrekken? 
Uw informatie gaarne naar mevr, M.J. Platt, Hallincqlaan 14, 3311 SC Dordrecht, tel. 
078-6138095, eventueel naar de redactie. 

A a n di t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
P. van Aardt, aardtsvader@telkomsa.net 
J. Alleblas, p/a Erfgoedcentrum DiEP, Stek 13, 
3311 XS Dordrecht 
J. J. Arissen, Lange Akker 123, 4191 JC 
Geldermalsen 
H. Feikema, Armstronglaan 9, 2811 SP 
Reeuwijk 

A.E.D. Hartman van Rijnenburg, p/a 
Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 26215 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijme-
gen 
H. Morien, Rol. Holstlaan 800, 2624 JG Delft 
W. Smeuilers, Hendersonstr. 10, 2286 XC 
Rijswijk (ZH) 
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Redactioneel 
H.M. Lups en D . Kranen 

Dick Kranen is momenteel bezig Ons gene
alogisch Erfgoed over te nemen. Inhoude-
lijk zult u daar in principe betrekkelijk wei-
nig van merken. Het houdt wel in dat het 
abonnementsgeld voor het volgend jaar op 
zijn giro overgeschreven moet worden. Zo-
wel JanWillem Koten als mijn persoontje 
blijven, voor zover de gezondheid dat toe-
laat voorlopig als auteur meewerken even-
als Prometheus. 

Ook voor dit nummer was weer ruim vol-
doende kopij aanwezig. Mijn série 'Beroe-
pen van vroeger ' begint weer op gang te 
komen, zij het dat ik me deze keer tot één 
beroep (scheepssoldaten) beperk. 
Men vraagt zieh wel eens af of een perio-
diek als deze nog wel zin heeft nu er zo 
veel op het internet is te vinden. Hetzelfde 
geldt voor l idmaatschappen van genealogi
sche verenigingen. Sommigen voorzien 
zelfs dat het plezier aan deze liefhebberij 
verloren gaat nu zoveel basisgegevens op 
het internet voor het opscheppen liggen. 
Zelf denk ik daar anders over. Weliswaar 
komen op de Groningse site alleen al 832 
Lupsen voor, dus ik kan zonder meer uit de 
voeten. Het is al een hele klus al die men-
sen te verwerken. In het verleden zou het 
lokaliseren van al die mensen een giganti
sche klus zijn geweest. Dit élémentaire zoe-
ken wordt tegenwoordig dus wel erg verge-
makkelijkt, maar nu hebben we gelegen-
heid aan het echte speurwerk te beginnen. 
Het zoeken naar achtergrondinformatie. De 
oudst bekende voorvader van mijn moeder 
werd eind 1500 geboren en woonde in het 
toenmalige Scheerwolde (een ander dan het 
huidige). Er werd verteld dat de familie 
vroeger iets te maken had met de Oostzee-
handel en dat er een familiewapen zou zijn 

geweest . Er zijn, voorzover ik heb kunnen 
achterhalen, weinig brennen met betrekking 
tot die Streek uit die tijd beschikbaar. Ik 
vond nog geen informatie. De grootvader 
van een nichtje van mij was een onecht 
kind. De overgrootmoeder werkte bij een 
vooraanstaande familie en een van de zoons 
raakte op haar verliefd, maar een huwelijk 
was er niet bij . Te veel standsverschil . Toch 
is het in principe mogelijk te achterhalen 
wie die zoon was , want hij kocht een wo-
ning voor haar. Kor tom als men luistert, 
doen zieh in bijna alle families zaken voor 
die belangrijk zijn. Vorig j aa r publiceerde 
mevrouw Dumon in ons blad (16 e j g . nr. 2, 
pag. 79 en 80 dat haar familie afstamde van 
de familie Dedem v.d. Berg (van Dries-
berg) en waarom die naamsverandering 
ontstond. Zie ook de vraag in dit nummer 
betreffende de familie Flohr die afstamde 
van de heer Von Rhuband, een kolonel bij 
de Ulanen in Duitsland. Met andere woor-
den men krijgt in toenemende mate kans 
zieh in de familiegeschiedenis te verdiepen. 
Een droge opsomming van genealogische 
gegevens möge dan wel de basis zijn, maar 
kennis over en betreffende die voorouders 
maakt het pas interessant. Zij en hun zijn 
bepalen in belangrijke mate hoe wij zijn. 
Vereniging en tijdschrift kunnen belangrij
ke hulpmiddelen zijn om verder te komen. 
Een voorbeeld: een publicatie in het afde-
lingsblad van de NGV-afdel ing Groningen 
van mevr. A. Veldhuis zette mij op het 
spoor naar een familiearchief waarin ik een 
aantal stukken vond, die betrekking hebben 
op mijn oudst bekende familie. Voor het 
aankleden van een s tamboom zijn en blij
ven verenigingen, het C B G en genealogisch 
tijdschriften nuttig. 
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Geachte abonnée en lezer 
Zoals al enkele malen is aangegeven door de 
heer Lups heb ik belangstelling getoond Ons 
genealogisch Erfgoed voort te zetten. Die be
langstelling is nog onverminderd groot, maar 
kan wat mij betreft alleen in daden worden 
omgezet als u na 1 januari 2010 abonnée blijft 
en de lezer abonnée wordt. Voorlopig ga ik er 
vanuit dat u mij het voordeel van de twijfel 
gunt. 
Om iets over me zelf te verteilen en een idée 
te geven van mijn persoonlijke belangstelling 
geef ik daarvan het volgende korte résumé. 
Begin jaren 1990 vond ik eindelijk de tijd en 
gelegenheid mijn généalogie samen te stellen. 
Omdat ik aanvankelijk in Limburg en later in 
Brabant Noordoost moest zoeken, duurde het 
een aantal jaren voor het ergens op begon te 
lijken. Ik moest er immers lange en dure rei
zen voor maken. In 1998 kwam ik er in Grave 
achter dat een voorvader een wapen op zijn 

schutterszilver had . laten 
*. 'i s * . graveren (een kraanvogel 

uiteraard). Dat wapen heb-
•p-4«$3p--' s ben we opnieuw laten teke-
H^g^l^ll nen en registreren.(zie hier-

naast) 

Een deel van mijn généalo
gie heb ik moeten recon-
strueren aan de hand van 
gegevens in de Oud Rech-

terlijke Archieven van Roermond, Grave en 
Venlo. Een bijkomend voordeel daarvan is 
dat bij het doornemen van de processtukken 
ook andere interessante zaken aan het licht 
komen. Wel is het zo dat je op die manier zij-
paden gaat bewandelen: je komt van het één 
op het ander. 
Om daar één voorbeeld van te geven: sollici-
tatiebrieven uit 1785 naar het ambt van 
schoolmeester in Venlo, met daarin de ver-
wijzing naar geplaatste advertenties in o.a. de 
Oprechte Haarlemse Courant, maakten me 
nieuwsgierig naar adverteren, wanneer begon 
dat enz. Ik ben daarom de advertenties in die 

krant gaan doorzoeken. Ik kwam uit op: 
kwakzalvers. En dat heeft er weer toe geleid 
dat ik er een boekje over heb uitgegeven. 
Maar nu ter zake: mijn plannen met Ons Erf
goed. De inhoud moet onverminderd gevari-
eerd zijn. Het zal nooit mogelijk zijn het ie-
dereen tegelijk naar de zin te maken, maar ik 
streef er wel naar. Meer illustraties hören daar 
zeker bij. Uiteraard zal ik 'de kar moeten 
trekken' wat onverlet laat dat ik u graag wil 
betrekken bij de inhoud. Geef uw wensen 
over te behandelen onderwerpen aan mij 
door. Als u onderzoek naar personen of on
derwerpen hebt gedaan en u vermoedt dat de 
resultaten voor anderen interessant kunnen 
zijn, kom er mee voor de dag! Mocht u Pro
blemen hebben een en ander in een leesbaar 
verhaal om te zetten, dan ben ik graag bereid 
u te helpen. De inhoud moet aan kwaliteitsei-
sen voldoen maar bovenal interessant zijn 
voor een groot deel van de lezers op het vlak 
van historie, genealogie, archieven -nieuws, 
agenda, vragen en antwoorden, advertenties, 
enz. 

Nieuwe naam 
Ik heb besloten met ingang van 2010 de hui-
dige naam van het tijdschrift te wijzigen in 
E R F G O E D (zonder voorzetsel), kort en 
krachtig! Of die naam de inhoud dekt heb ik 
nagegaan in het WNT. Kortheidshalve komen 
daar de volgende punten naar voren: 
E R F G O E D : Uit Erf'of Erven en Goed. 
Betekenissen: 

-Goed dat men erfelijk bezit. Thans 
vrijwel het enige gebruik. 

-Goed waarop iemand een blijvend 
recht heeft. 

-Goed dat tot een nalatenschap be-
hoort. 

-Vastgoed, in dit gebruik verouderd. 

Met vriendelijke groet, 
Dick Kranen, telefoon.: 0318-693803, 
e-mailadres: adk(S)solcon.nl 
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Nonnen, paters en andere heilige zaken (4) 
J W . Koten 

Keerpunt 1853: explosie van kloosters en 
kloosterorden 
Voor menige religieuze orde en congregatie 
vormde 1853 een keerpunt in hun geschie-
denis. N a het herstel van de bisschoppelijk 
hiérarchie in 1853 kregen veel orden en 
congregaties opnieuw kansen in Nederland. 
Met succès, want er ontstond een explosie-
ve stijging van het aantal religieuzen o.a. 
door de grote nood bij de katholieke bevol-
king, vooral wat betreft het onderwijs. Aan-
vankelijk vestigden zich in ons land nogal 
wat Franse congregaties die grote invloed 
gingen krijgen zoals de Salesianen (Don 
Bosco: bekend voor werk onder arme jon-
gens) en de Assumptionisten (Emanuel 
d'Alzon: onderwijs). Ook ziet men Franse 
zusterkloosters in de zuidelijke provincies, 
zoals die van les dames du Sacré coeur 
(middelbaar onderwijs), les Channoinessen 
(kanunnikessen) de St. Augustin (middel
baar onderwijs), les petites soeurs des pau
vres (ziekenverzorging). De Zusters Augus-
tinessen van Santa Monica (contemplatie 
en verdieping maar ook maatschappelijk 
werk, armenzorg en verwaarloosde jeugd) . 
Vooral de heropgerichte orde van de Ursu-
linen heeft door uitstekend middelbaar on
derwijs bijgedragen tot de vrouwenemanci-
patie. Heel wat hogere geestelijke leiders 
zetten zich in om een broeder- en/of zuster-
klooster in hun gebied te krijgen en zonodig 
een nieuwe orde te stichten. Vele van deze 
broeder- en zusterorden hebben zich op on
derwijs en ziekenverzorging geworpen. De
ze organisaties hadden overwegend de 
structuur van een congregatie, d.w.z. zij 
hadden een beperkte zelfstandigheid en zij 
werden voor een deel door de plaatselijke 

bisschoppen geleid. In veel gevallen zat een 
afgevaardigde van de bisschop in het be-
stuur. De congregatievorm heeft veel suc-
ces geboekt en zonder meer kan men stellen 
dat zij een belangrijke bijdrage hebben ge-
leverd aan het onderwijs en het opzetten 
van ziekenhuizen. 

Nonnen 
Vrouwelijke kloosterzusters worden in de 
volksmond gewoonlijk nonnen genoemd. 
De aanspreektitel van een kloosternon is 
echter zuster 1 . Een kleine greep uit de be-
langrijkste zusterorden: de congregatie der 
boete en christelijke liefde, ook wel Fran-
ciscanessen (Heythuysen: 1836; gericht op 
onderwijs en verpleging), de zusters van 
liefde (Amersfoort en Maastricht, vooral 
gericht op verpleging), Gezelschap van Je-
zus, Maria en Jozef (den Bosch: 1871, ge
richt op onderwijs, verzorging), de zusters 
van de Heilige Borromeus, ook wel de zus
ter onder de bogen (Maastricht 1837, voor-
namelijk ziekenzorg en onderwijs). 

Fraters - broeders 
Daarnaast kwam er ook een groot aantal 
broederorden. Het betroffen congregaties 
van lekenbroeders, die zieh vooral op het 
onderwijs en de ziekenzorg richtten. Be
kend zijn geworden de schoolbroeders van 
de H. Aloysius (1845 te Oudenbosch) , Fra
ters van OLV van Barmhartigheid (1845 
Ti Iburg), Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis (1840 te Maastricht) , de Broeders 
van Sint Franciscus (Helden 1849). Deze 
onderwijsbroeders hadden zoveel succès 
dat zij vele instellingen voor voortgezet on
derwijs stichtten, zoals Mulo-onderwijs en 
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vakscholen. Sommige van deze plaatselijke 
initiatieven hebben het tot wereldomspan-
nende congregaties gebracht met meer dan 
10.000 leden. Vaak hadden zij nevenvesti-
gingen in de tropische gebieden waar Ne -
derland contact mee had. 

Pensionaten 
Met de komst van deze congregaties ziet 
men ook het fenomeen pensionaten sterk in 
opkomst komen. Op het platteland was het 
lager onderwijs vaak bedroevend en het 
middelbare onderwijs ontbrak bijna geheel. 
Vandaar dat kinderen, overeenkomstig de 
Engelse traditie reeds vroeg naar een kost-
school werden gestuurd. 

Kulturkampf 
Tijdens de "Ku l tu rkampf 2 werden in 
Duitsland de geestelijken verjaagd. Deze 
Duitse kloosters, kwamen naar Limburg 
o.a. naar Steyl. Zij hidden zieh echter *ta-
melijk afzijdig van de Limburgse omge-
ving, daar zij anders problemen met de offi-
ciele Nederlandse overheid zouden krij-
gen J . Bijzonder genoemd moeten worden 
de Duitse zusterorden (zie verder) vooral na 
de Kulturkampf. Een daarvan was een loot 
van het Franciscanessen klooster van Hey-
thuysen. Na een vlucht uit het Duitse kloos
ter vestigden zij zieh als de Zusters Fran
ciscanessen van Denekamp (onderwijs en 
ziekenzorg), de Zusters van het arme Kind 
Jezus (weeskinderen, vondelingen). Vooral 
de Zusters in Denekamp kregen een grote 
toeloop van Nederlandse vrouwen zodat zij 
spoedig meerdere kloosters in Nederland 
hadden en zelfs in Nederlands-Indie diverse 
Scholen konden openen. De trappisten-
kloosters in Tilburg, Zundert en Pey-Echt 
bijvoorbeeld werden gesticht om 'gevluchte' 
broeders te huisvesten. Oosterhout bood 
eind negentiende eeuw een uitwijkplaats 

aan een Benedictijnse mannen- en vrou-
wen-gemeenschap uit Frankrijk. En de ab-
dij Sint-Benedictusberg nabij Mamelis was 
bedoeld als vluchthaven voor Duitse Bene-
dictijnen. Later is een deel van de Duitse 
fractie weer naar het moederland terugge-
keerd. 

Zending 
Zeer talrijk waren ook de congregaties die 
zieh op de zending en het ontwikkelings-
werk hebben gericht. Ik doe slechts een 
kleine greep uit de vele congregaties: 
Scheutisten (1861), Mill-Hill (1866), Witte 
Paters (1868), Missie genootschap van het 
Goddelijk woord (1875), Missie genoot
schap Heilig Hart (1877). 
Het hoogtepunt van deze religieuze expan-
sie was rond de eeuwwissel ing tot en met 
de Tweede Wereldoorlog. Nadien zette zieh 
een gestadig verval in. 

Voorbeelden van reguliere religieuze ge-
meenschappen 
Reguliere organisaties worden gewoonlijk 
onderscheiden in kloostergemeenschappen/ 
kloosterorden en congregaties. De klooster-
organisaties zijn veelal woonacht ig in 
kloosters (afgeleid van claustrum = afgeslo-
ten., denk maar aan claustrofobie). Veelal is 
dit een besloten gebouw waar kloosterlin-
gen als groep samenleven. De mate van be-
slotenheid en afzondering wisselt sterk. 
Leeft men zeer besloten dan spreekt men 
wel van slotklooster. Kenmerk van kloos-
terorde is dat de kloosters (meestal abdij 
genoemd) in hoge mate zelfstandig zijn en 
de monniken in feite onverplaatsbaar 4 . 
Veel meer gebruikelijk is dat de kloosters 
lokale vestigingen zijn van een grotere or-
ganisatie, die men gewoonlijk met het 
woord orde of congregatie aanduidt. Het 
type samenlevingsverband wordt bepaald 
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door de regel waaraan men zieh bindt. In de 
meer klassieke orden leeft men zeer sober, 
doet men veel aan koorgebed, handhaaft 
men een zwijgplicht, en leidt men een con-
templatief (beschouwend: Studie, meditatie 
en afzondering) bestaan. Sommige kloos-
terlingen blijven hun hele leven achter de 
tralies. Bij missionaire orden was men veel 
vrijer en leefde men in kleine gemeen-
schappen die vaak aan een gezinssituatie 
deden denken. 

De orde waartoe men behoorde werd in af-
korting achter de naam gevoegd. Jezui'eten 
tekenen met de achtervoegsels SJ, Karme-
lieten met O.Cam, Kruisheren met OSC, 
Norbertijnen met O.Pream, Augustijnen 
met OESA, Cistercienzers met OCSO, Kar-
tuizers met O.Cart, Benedictijnen met O S B , 
Franciscanen met O F M , en Redemptoristen 
met CssR. Families die veel geestelijke 
rijkdom hadden (uitdrukking voor veel 
priesters, broeders en nonnen), genoten bin
nen de katholieke gemeenschap zeer veel 
prestige. Vooral de familie met veel men-
sen in de grote orden hadden veel aanzien. 
De droom van veel katholieke gezinnen 
was een priesterzoon te hebben en bij voor-
keur een pater-missionaris. 

Klooster 
Het algemene woord voor de behuizing van 
kloosterlingen is klooster, dat afkomstig is 
van claustrum dat verwant is aan het woord 
clausa dat een besloten piek betekent. An
dere verwante woorden zijn claudere dat 
afsluiten betekent, clausuur, afgesloten 
ruimte met beperkte toegankelijkheid, kluis 
(afgesloten ruimte voor geld en personen, 
denk aan kluizenaar), het Engelse to close 
(sluiten) is algemeen bekend, claustrofobie 
betekent angst in besloten ruimte. 

Een tweede woord dat veel wordt gebruikt, 
vooral buiten Nederland, is convent dat af
komstig is van het Latijnse woord samen-
komen (con = samen venere = komen) . 
Vaak werd het gebruikt om kleinere kloos-
tergemeenschappen aan te duiden, vaak zij 
die een zorgtaak op zieh nemen. Bekende 
voorbeelden zijn het sint-Catharina-convent 
en het Agnetenconvent . 

De naamgeving van kloosters verschilt bij 
de verschillende orden of congregaties: 
abdij: zelfstandig klooster met aan het 
hoofd een abt 
priorij: een nevenvestiging van een abdij 
waarbij de dagelijkse leiding ligt bij de pri
or 
proosdij: klooster met aan het hoofd een 
proost 
monasterium: klooster vooral bedoeld voor 
monniken 
generalaat: klooster waar de generaal over-
ste (de algemeen overste, de hoofd-
directeur dus) en zijn/haar staf gehuisvest 
is. Sommige orden/congregaties hebben ve-
le t ienduizenden leden en het management 
van dergelijk organisaties met de vele vesti-
gingen vergt veel deskundigheid. 
provincialaat: klooster waar de provinciaal 
overste en zijn/heer staf is gevestigd. 
moederhuis: benaming van het klooster 
waar de orde of congregaties zijn oorsprong 
vindt. Vaak is dit tevens het generalaat. 
sticht (stift): klooster dat zijn stichting 
dankt aan weldoener of overheid. 
noviciaat: een opleidingsinstituut voor a.s. 
kloosterlingen. 

Noten: 
1. Het woord non heeft een brede achtergrond. 
Nona wat de Latijnse naam voor oudere dame, 
In het Italiaans is het de uitdrukking voor groot-
moeder. In het Perzisch betekent naneh ook 
grootmoeder. Het woord non is verwant aan het 
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oud Griekse woord nanne dat tante betekent. 
Het woord is vermoedelijk ook verwant aan het 
Engelse Nanny (kinderverzorgster), in het ma-
leis is dit nona. In sommige talen (Portugees, 
Spaans) verbasterde dit woord nonna tot donna 
e.d. 
2. Een antiklerikale beweging in Duitsland, 
vooral gericht tegen katholieken, die een uiting 
is van een vertraagde doorwerking van de Fran
se revolutie in Duitsland. Een belangrijke in-
vloed heeft hier Bismarck gehad, de ijzeren 
bondskanselier in het midden van de 19de 

eeuw, die de grondslag heeft gelegd voor het 
verenigde Duitsland onder Pruisische hegemo
nic 
3. Dit is meer de formele lijn. In feite hebben 
deze Duitse orden in het informele circuit grote 
invloed uitgeoefend, waardoor zeer belangrijke 
bijdragen zijn geleverd aan de maatschappelijke 
verheffing van Limburg. 
4. =stabilitas loci. In burgerlijk rechterlijke ter-
men, de monniken zijn als collectief eigenaar 
van het klooster. 

ADRESSEN - Omgaan met veranderingen (slot) 
Wouter Smeulers 

A D R E S - Concordans 
Een adressenconcordans zie ik nu als een voorlopig en nuttig Schema, waarin van een 
gemeente of plaats, per tijdvak alle adressen zo overzichtelijk zijn geordend, dat men 
snel kan zien hoe panden in de loop van de tijd van adres veranderden. 
Anders gezegd: waar en wanneer vonden adresvernummeringen plaats en welke waren 
dat? Mijn ervaringen beperken zieh voornamelijk tot het maken van een concordans van 
die Straten in Rijswijk ZH, alwaar rond 1900 bij alle panden de wijknummering offtcieel 
overging naar straatnummering. 

Schema in beeiden 
Mijn concordans in aanbouw kan men zien als een kolommenreeks, waarvoor postbode-
routes de bouwstenen vormen. 
De kolommenreeks toont de ordening in verschillende tijdvakken. Elke kolom Staat voor 
een periode waarin adressen officieel niet veranderden. De adressen staan/liggen er als 
stenen in. Eerst standen ze in numerieke volgorden in adreslijsten. Bovenaan de eerste 
steen. Elk volgend adres draagt zichtbaar "zijn eigen steentje" bij. Van links naar rechts 
verschijnen dan in een reeks de oudste, vervolgens de latere "opgezette" adreslijsten. De 
stenen daarin zijn zo geplaatst dat de adreswijzigingen per pand horizontaal zichtbaar 
werden. Dan kan snel het verloop in de tijd afgelezen worden. Daartoe moeten er eerst in 
oudere kolommen op tal van plekken blanco stenen worden tussengevoegd. Want er zijn 
in Rijswijk in de 19e en 20e eeuw veel panden met nieuwe adressen bijgekomen en er is 
nogal eens ergens tussenin gebouwd. Soms ook verdwenen omdat plannen, waarin al 
adressen vastgelegd waren, bijgesteld werden. 
Het materiaal voor de kolommen, de adreslijst, kan men ook zien als vastlegging van een 
postboderoutein een bepaald tijdvak. Het is eigenlijk een werkbegrip. Toen ik jaren gele-
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den toenmalig medewerkster van het Rijswijkse Gemeentearchief Francesca Koot-Lever 
de eerste resultaten van mijn zoekwerk liet zien -waarbij de adreslijst verwerkt was in een 
plattegrond van Oud-Rijswijk - opperde zij, dat het wel eens een postboderoute zou kun-
nen zijn. Een mooie onderstelling, al is zoiets bij de opvolging van het PTT-Museum niet 
als zodanig bekend. De route in schema gezet is in feite niets meer dan adressen vanaf 
een vast startpunt noteren. Het begon steeds aan de rechterkant van de Herenstraat. De 
adressen op de panden ziet men rechts. Daarna bij straathoeken rechtsaf slaan enz. Een 
uitgangspunt aansluitend bij "de rechtshändige meerderheid, die rechts met goed associ-
e e r t " 5 0 . 

Schema uitwerken 

De 'postboderoutes ' gaven wel eens problemen voor de 'kolommenreeks ' . In de loop van 
de tijd werden deze routes deels "verlegd". Bijvoorbeeld bij het kerkplein in Oud-
Rijswijk, in feite een iets verbrede T-kruising. Halverwege de Herenstraat.Staat haaks er-
op de Kerklaan. In de begintijd van de wijknummering liep de "postbode" eerst de Heren
straat af. In latere perioden boog hij af, ging de hoek om. De consequentie voor de con
cordans was dat op papier delen van latere kolommen eiders in die kolom terechtkwamen, 
zelfs wel in omgekeerde volgorde. Lastig als men van een adres snel wil nagaan wat het 
huidige adres van dat pand, van die piek is. 
Voorlopig heb ik daar in principe de volgende oplossing voor: per tijdvak waarin algehele 
wijkvernummeringen plaatsvonden, een aparte concordans presenteren en daarin de 
adreslijsten van die période markeren. Daarvan een klein voorbeeld: 

Concordans 1812-1873, alles is afgesteld op nummervolgorde van de eerste kolom: 

1812-1873 1873 - 1895 1895 - 1907 1907- 1922? 19237 -2000 

Vanaf de Kerklaan (kerkplein) tot de Herenstraat brede gedeelte; rechts: 

A 071 A 131 A 181 Herenstraat 7 Herenstraat 45 

A 181a Herenstraat 5 Herenstraat 53 

A 072 A 132 A 182 Herenstraat 3 Herenstraat 41 

A 073 A 133? A 183 Herenstraat 1 Herenstraat 39 

Vanaf de Herenstraat (kerkplein) richting Kleiweg a/d rechterzijde: 

A 073 A 087 A 116 Kerklaan 2 Regthuis / raadhuis? 

A 074? A 089 A 117 Kerklaan 4 

A 075 A 088a? A 118 Kerklaan 6 
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Concordans 1873-1895, alles nu afgesteld op nummervolgorde in de tweede kolom: 

A 0 7 2 A 132 A 182 Herenstraat 3 Herenstraat 41 

A 0 7 3 A 133? A 183 Herenstraat 1 Herenstraat 39 

Vanaf Herenstraat (kerkplein) richting Schoolstraat a/d linkerzijde 

A 134 vervallen? 

A 0 9 2 A 135 A 2 1 7 Kerkstraat 3 

A 0 9 3 A A 136 A 2 1 8 Kerkstraat 5 

De gekleurde kolom is dan de zoekkolom. 

I.p.v. een concordans zijn er nu al drie. Is dat praktisch om dit in de vorm van drie ge
schritten te presenteren? Wel als men al weet in welke periode men moet zoeken. Maar 
anders? 
Voorlopig volsta ik bezoekers , die erom vragen, via de volgende toelichting te informe-
ren: 

Hoe het huidige adres of de huidige piek - van een oud adres vaststellen? 
Start met de datum voorkomend in de bron waarin het oude adres voorkomt. 

Bijv.: Men stuit op het adres A 66. 
Treft men A 66 in een bron over de ja ren 1812-1873, dan correspondeert dat met resp.: 
A 122 (1873-1895), A 169 (1895-1907), Herenstraat 31 (1907-1923?) , Herenstraat 65 
(1923?-2000). 
Treft men A 66 in een bron over de jaren 1873-1895, dan correspondeert dat met resp.: 
A 88 (1895-1907), Herenstraat 97 (1907-1923?) , Herenstraat 119 (1923?-2000) . 
Treft men A 66 in een bron over de jaren 1895-1907, dan correspondeert het met resp.: 
Smidsstraat 14 (1907-1930?) , Ruysdaelplein (heden). ( . . . ) 

Houd er verder rekening mee dat het voor kan komen dat de tijdstippen van vernumme-
ring niet tot op een datum zijn terug te brengen. Soms werd maanden, zelfs wel ja ren later 
in bronnen nog het oude adres vermeld. Raadpleeg eventueel het Excel-basisbestand 
"pers-tot.xls". 
Daaraan voegde ik nog een voorbeeld toe zoals de in een vorig artikel vermelde verwar-
ringen bij de overgang van wijknummering naar adresnummering. 

Genoemd bestand bevat de onderzoeksvondsten per (hoofd)bewoner. Daarnaast zijn er 
nog tal van hulpbestanden, bijvoorbeeld informatie over bronnen, Straten enz. 

Een juis t adres vinden is een probleem op zichzelf. Een correcte volgorde vaststellen van 
oude adressen is een andere moeilijkheid. Want wanneer is zo'n lijst volledig? Is het wel 
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veel meer dan een moment in dagelijkse ontwikkelingen? Het bleek vroeger al moeilijk. 
In het zogenaamde Register Schuurman uit ca. 1835, met o.a. een mooi overzicht van alle 
panden in Rijswijk ZH, voorzien van wi jknummers . Daarin lezen we "Waaronder tot he-
den nog eenige nieuwe huisjes staan die nog geen N u m m e r hebben. dus 5 in het agter-
slop. 6 uit de domeneeslop. ( . . . ) 2 in de Kerklaan.". 
Waarschijnlijk al bewoond en toch ongenummerd. Het overzicht is afkomstig van een lid 
van een geslacht dat nauw betrokken was bij de gemeente-administrat ie als grifiier, secre-
taris, assessor of gemeente-ontvanger. Zelfs mensen als deze konden niet nauwkeurig 
zijn. 
N ieuwe ontwikkelingen kunnen flinke problemen geven. Een goed decennium later trekt 
de trein zijn ijzeren weg door het land. Er gaat een nieuwe scheiding ontstaan. Sommigen 
wonen voortaan "over het spoor", worden soms "die van over het spoor". In geboorteakte 
79 van 1849 lezen we: "Gerrit van den Berg, arbeider; längs de spoorweg". Nieuwe tech-
niek deed zijn intrede. De administratieve organisatie daarvan was er nog niet op inge-
speeld. 

Grenzen van een schema. 
De administratie van heden, anderhalve eeuw later, is veel meer geperfectioneerd. Toch 
lezen we in een grondig landelijk rapport van enkele jaren geleden, dat er binnen gemeen-
ten meerdere adreslijsten voorkomen, die onderling verschillen. Verder bleek uit ander 
onderzoek dat PTT-adressen ruim 10% afwijken van gemeenteli jke adressen. Het C B S en 
de PTT werkten al samen, maar voor een bepaalde koppeling "wordt niet het kadastrale 
adressenbestand gebruikt, omdat de kwaliteit van de adressen en van de coördinaten niet 
als voldoende wordt beoordee ld" 5 1 . 

Zelfs als een lijst correct lijkt kunnen er ter plekke aparte problemen zijn. Harry Sas, goed 
kenner van Oud Rijswijk, berichtte mij eens: "Doelenstraat 1: In 1900 was dit nummer A 
288. Dit pand had in de volksmond de volgende bijnamen: Het Pension en De Flat. Het 
stond op de hoek van de School- en Doelenstraat, de ingang was in de Doelenstraat, via 
een trap kon men naar boven. De onderkant bestond gedeeltelijk uit Schoolstraat 7 en 
Doelenstraat 3 . " 
Dit voorbeeld roept bij mij ook even de vraag op: waren de wi jknummers meer een pand-
registratie en de straatnummers een deurregistratie? We moeten er wel op bedacht zijn. 

Al jarenlang vul ik op de presentielijst van het archief, later het historisch informatiecen-
trum, als reden van bezoek niet het woord "concordans" in. Ik kende het eerst niet in dit 
verband, vond het later wat te aanmatigend klinken. Ik schreef maar "adresklapper". In-
middels zijn er technologische ontwikkelingen die dat woord meer ter zake maken. Een 
congres dit voorjaar sterkte mij d a a r i n 5 2 . 
Een nieuwe technologische ontwikkeling biedt perspectieven: P.O.D. oftewel Printing on 
Demand 5 3 . Boeken raken in de verdrukking. Er komen andere mogelijkheden om speci-
fieke informatie over te brengen. Zo zou een bezoeker van een archief of instituut kunnen 
speuren in de adreshistorie van een bepaald pand. Dat zit in een "kleine kamertje" achter 
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de voorgevel , achter de "kolommenreeks". Oftewel bij de concordans in de computer. 
Daarin zit dan zoiets als bovenvermelde nuttige informatie over de Doelenstraat alsook 
Varianten en vindplaatsen van adresvermelding die niet overeenkomen met de officiele 
lijst van een tijdvak. Zoiets als bij goede uitgaven van Verzamelde gedichten, waarin ver-
meldingen voorkomen van tekstvarianten en bladzijden uit vroegere uitgaven 5 4 . 
Als al die adresinformatie centraal geordend opgeslagen is, zou men delen ervan kunnen 
laten drukken of zichtbaar maken, zoals op de website van het gemeentearchief van De in 
al deels het geval is. 

Maar hoe dit gaat dit bij kleinere gemeenten? Zijn aldaar voldoende middelen beschik-
baar? Blijft er voldoende dienstverlening voor zoiets aanwezig? Kan men daar goed 
voortbouwen op wat al eens aangepakt is? Eind vorige eeuw informeerde ik bij het ar
chief van buurgemeente Voorburg naar adressen van grondgebied dat in de 19e eeuw 
overgegaan was naar Rijswijk. Een medewerker aldaar had aardig wat gegevens verza-
meld. Hij gebruikte: bouwvergunningen, huuraktes, kadaster, hinderwetvergunningen, 
inkwartieringslijsten uit 1848 (gevoegd bij stukken van B & W ) , oude prentbriefkaarten en 
foto's waarop adresnummers zichtbaar kunnen zijn. Een groot probleem voor hem was 
echter, om in mijn beeldspraak te blijven, de volslagen omkeer van "postboderoutes". Na-
vraag per e-mail naar de stand van zaken hiervan nu leverde niets op. Geen spoor meer te 
bekennen van dat nuttige werk. 

Schema en werkelijkheid 
Het gaat bij concordansen om een schema. Volgens de Dikke Van Dale een vereenvou-
digd beeld van de werkelijkheid. Ik vul aan: op papier of op scherm. Ermee bezig zijn, 
economist Arjo Klamer schreef er eens over: "Net als Picasso, Mondriaan, Mies van der 
Rohe en andere modernist ische kunstenaars, dachten moderne zakenlieden vat op hun 
zaak te krijgen door afstand te nemen en de werkelijkheid voor te stellen met abstracte 
schema's, matrices en f o r m u l e s " 5 5 . 
Maar wat techniek en technologie bewerkstelligen laat dat zieh beter in schema's vatten? 
AI veertig j aa r geleden waarschuwde John Kenneth Galbraith dat we naast technische 
specialisten ook goede organisaties nodig hebben om tegendruk te bieden aan ongeremde 
technologische ontwikkelingen. Dat vereist planning. Hij achtte het namelijk zeer wel 
mogelijk dat men - d.w.z. technologen en producenten - al met produeten aan komt zet-
ten. voor men goed weet hoe men ze aan moet pakken 5 6 . Abram de Swaan had het zelfs 
over: "De nieuwe technieken tenderen naar anarch ie" 5 7 . Wat doet men "van boven", van-
uit archieven en instituten aan het beheersen daarvan, zodat wij bezoekers en onderzoe-
kers "van onderen" er profijt van hebben? 

Wat gebeurt er als j e met anderen praat over admin i s t r a t e van adreswijzigingen? Eerst 
en ige verbazing, maar snel komen er tal van voorbeelden van falende technologie of fa-
lende technologiebenutting, vooral bij grote organisaties met al hun interne schijven. Zo 
lijken we wel eens bijna terecht te komen in een situatie, die dichteres Catharina Blaau-
wendraad onlangs in het gedieht Kadaster op aparte wijze verbeeldde: 
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"Mijn huis wordt door een onvoltooide naam 
bewoond die achter dichte deuren klinkt." 

Zij rondt het gedieht af met de komst van een man van het kadaster die stelt dat hij in dit 
bestand de eigenaar niet kan wijzigen en dat de bewoner zijn naam moet veranderen en 
gewoon de zijne aannemen 5 8 . 

Aantasting van dit meest persoonlijke, de eigen naam, gebeurde vroeger al bij verschil-
lende voorouders in de Napoleontische tijd, toen zij gedwongen werden een achternaam 
aan te nemen. Historisch voorbeeld van aan moeten passen aan schema's op papier. Adres 
is ook iets nabij het meest persoonlijke. 
Vernieuwende technologie kan veel meer en veel sneller inzicht in het verleden opleve-
ren. Hopelijk ook zo dat het betrouwbaar en correct is. Daarnaast moeten we blijven be-
seffen dat het verleden nooit volledig gekend kan worden. 
Adressen . . . gaat het er bij velen niet om dat zij "de echte piek" willen weten en als het 
kan zien? De piek die zij eerst als een letter- en cijfercombinatie op papier of scherm za
gen. Genealogie beoefenen als voorouders hun plaats toewijzen. 

Bernlef typeerde dit eens treffend in een deel van het gedieht Piek:58 

Eens, zegt deze piek, eens 
zij is een spoor en zo 
dient zij gelezen 

(Een piek waar mensen 
zijn geweest 
raakt nooit meer leeg) 
(...) 

Klinkers van een taal die 
op een muur van zwijgen stuit 

Dat is het geluid van foto 's: 
er waren mensen, eens en zij 
spreken zieh in dit, ons kijken 
uit. 

59 

Tegenover de in een eerder artikel voorkomende uitspraak van mijnheer Prikkebeen: 
"Wat gedrukt Staat is waar", staat de vaak in poeziebesprekingen geciteerde uitspraak van 
Mart inus Nijhoff: "Lees maar, er staat niet wat er staat 6 0 . I.p.v. de Prikkebeen-procla-
matie of de Nijhoff-negatie probeer ik nu voorzichtig de Wouter-waarschuwing: "Met 
wat gedrukt staat ben j e nog niet klaar". 
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N a al mijn vraagtekens nu maar eens een uitroepteken: sterkte met betrouwbare adresor-
dening en sterkte met controleerbare adresvinding! 

A D R E S - Spin-off 
Nevengevolgen van lang speuren naar adresvernummering het zien van veel verrassende 
teksten. 
Hieruit een kleine keuze: 
- J.P. Egner in zijn Offtcieel Adresboek voor Rijswijk Z.H. 1916-1917, p.4: "dat daarme-

de de gemeente Rijswijk een nuttig boek is geschonken. Een moreele daad, waarbij het 
mij slechts aangenaam is, door de zoo nauwkeurig mogeli jke verzorging van den inhoud", 
- Hester Steenbrink, "beedigde vroedvrouw" heeft op 22-11-1813 's avonds om 7 uur 

voor haar deur gevonden "een kind in een oude luur, schijnende 12 weken oud, geen ge-
schrift of merk in deszelfs k lederen" (geboorteakte 54). 
- O p Eerste Kerstdag in 1825 werd een geboorte-aangifte gedaan "des voormiddags ten 

Vier uren" (akte 74). 
- Wil lem Maris , een later bekend geworden kunstschilder woonde in 1889 op C 125. In 

het bevolkingsregister uit die tijd heet hij Wenzel; al staat erbij: "naam aanvankelijk inge-
vuld als Willem Maris" . 

- Als belangrijkste nevenproduct van het onderzoek naar adresvernummeringen: een 
nauwkeuriger overzicht van veel (hoofd)bewoners van Rijswijkse panden in de eerste 
helft van de 19e eeuw. 

N o t e n : 
50) Ellen de Bruin, "Psychologie: Lichamelijke ervaringen uiten zieh vaak als metaforen in ons 
taalgebruik". Zij bespreekt onderzoeksresultaten van Daniel Cassanto in: NRC Handelsblad 
13-8-2009, p.8). 
51) J.H. van Oosten, Verkenning stroomlijning adresgegevens, Stichting Ravi, Amersfoort 2002, 
p.l 1-12 en 20. 
52) Wat de keten bindt, de jaarlijkse lezing(enserie) van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, 
samenwerkingsverband voor boekwetenschap, op 24 maart 2009 in de nieuwe Openbare 
Bibliotheek van Amsterdam. 
53) Met name de inleidingen van dagvoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger en van Paul Rutten, 
voorzitter van de internationale masteropleiding Book and Digital Mediastudies. 
54) "Verantwoording", p.1279-1341 in: A. Roland Holst, Verzameld werk. Poezie II, G.A. van 
Oorschot, Amsterdam 1981. 
55). Arjo Klamer, "Het fiasco van de centrale planning", in: NRC Handelsblad 11-5-1989, p. ES.2 
56) The new industrial state, New York 1968, p.27-28 en 30-31. 
57) "Anarchie en techniek", in: NRC Handelsblad 7-12-1996, p.Z.4. 
58) "Kadaster", in: Beroepsgeheim. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2009, p.35. 
59) Wolftoon, Em. Querido, Amsterdam 1986, p.49-50. 
60) Awater, Nieuwe gedichten, Em.Querido Amsterdam 1934, Verzamelde gediehen, Prometheus, 
Amsterdam 2008 2 , p.236. 
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Beroepen van vroeger 
Scheepssoldaat, ook zeesoldaat en later marinier 
H.M. Lups 

Scheepssoldaten waren vanaf de oudheid 
tot in de zestiende en zeventiende eeuw 
vooral bedoeld voor het nabij- en het enter-
gevecht op zee. Later werden zij (ook) als 
specialisten ingezet voor amfibische opera-
ties. De wijze waarop men van scheepssol
daten gebruik maakte is in de loop van de 
eeuwen veranderd. Begin 1600 bestond de 
bemanning van de schepen van ' s Lands 
vloot uit matrozen en soldaten van het le
ger. Als er voor schepen soldaten nodig wa
ren lichtte men daartoe als regel uit het 
staande leger zoveel voetvolk als nodig 
was . Ook gebeurde het wel dat ze recht-
streeks door de admiraliteiten werden ge-
worven, vooral onder voormalige soldaten 
van het leger. 

De strijd ter zee Steide speciale eisen en 
men kon dan ook van deze landsoldaten 
niet verwachten dat zij zieh snel aanpasten 
aan boord van een slingerend schip en opti-
maal van hun wapens gebruik konden ma-
ken. Hun taak was het onderhouden van 
geweervuur met een vijandelijk schip tij-
dens het zeegevecht. Het scheepsgeschut 
van die tijd kon niet snel en accuraat Schie
ten. Hierdoor kwam het dat de schepen el-
kaar op pistoolafstand beschoten alvorens 
tot entering werd overgegaan. Goede vaar-
digheid met musket, pistool en sabel speel-
den dus een grote rol. In de praktijk was dit 
geen groot succes. De scheepssoldaten wa
ren vaak zeeziek, waardoor ze lang niet al-
tijd aan vechten toekwamen. Ook waren ze 
niet opgeleid voor het typische zeegevecht. 
Het Schieten aan boord van een slingerend 
schip was heel wat anders dan een schiet-
partij op het land. 

De naar de vloot 
gezonden soldaten 
brachten hun eigen 
kleding mee. Die 
eenvoudige plunje 
was voor een deel 
wel bruikbaar, maar 
als regel niet afge-
stemd voor het ver-
blijf aan boord. Dit 
gold nog in sterkere 
mate voor hen die 
rechtstreeks gewor-
ven waren. Sommi-
gen bezaten nog 
wat legerkleding maar anderen moesten het 
doen met hun eigen legerkleding, soms 
nauwelijks meer dan wat vodden. Soms 
was er kleding beschikbaar voor zwaar 
weer. De scheepssoldaten onderscheidden 
zieh van de eigenlijke zeelieden, voor zover 
ze althans daartoe in Staat waren, door hun 
militaire oefeningen in gevechtsexercit ie en 
het onderhoud van hun wapens zoals de 
vuursteenmusket , de enterbijl en de entersa-
bel. Als ze geen eigen werk hadden moes
ten ze meedraaien in de scheepsdienst, bijv. 
schoonmaken en schilderen. 
N a de vrede van Munster in 1648 raakte de 
landmacht in verval. Dit had tot gevolg dat 
dikwijls lieden die te j ong , te oud of door 
ziekte niet of nauwelijks geschikt waren 
naar zee werden gezonden. Deze soldaten 
kwamen, vaak siecht uitgerust en bewa-
pend, aan boord. In deze vreemde werkom-
geving werden ze te werk gesteld onder mi
litaire meerderen die zij niet kenden, maar 
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waarmee ze wel oorlog moesten voeren. 
Degenen die de reis overleefden werden 
aan het einde daarvan van boord gezet zon-
der voedsel en geld. Zij moesten dan op ei
gen gelegenheid, soms zelfs bedelend, naar 
hun garnizoenen terugkeren. Al in 1627 
drong luitenant-admiraal Van Dorp er op 
aan compagnieen op te richten die uitslui-
tend moesten worden bestemd voor dienst 
op zee. In die tijd werden de schepen als 
regel door zeer kundige kapiteins gecom-
mandeerd en bemand met ervaren zeelie-
den. De tucht liet echter dikwijl te wensen 
over ondanks de zeer pittige tuchtmaatrege-
len. Ook bestond er weinig eenheid voor 
wat de bemanning en uitrusting van de 
schepen betrof. Oorzaak was dat hiermede 
vijf aparte colleges der admiraliteit belast 
waren (Amsterdam, Friesland, Rotterdam, 
West-Friesland en Zeeland). De kosten 
moesten door een ieder afzonderlijk worden 
betaald en de middelen werden niet dveral 
gelijk toegewezen. 

Gedurende de eerste Engelse oorlog (1652-
1654) bleek duidelijk dat de zeemacht van 
de Republiek niet tegen de Engelse was op-
gewassen. Men constateerde dat de aan 
boord aanwezige soldaten niet voldeden 
aan de verwachtingen. De roep om verbete-
ring gaf aanleiding tot een lange briefwisse-
ling tussen de Staten van Holland, West-
Friesland en de Raad van State met de Sta-
ten-Generaal . In 1659 diende de Raad van 
State een voorstel in bij de Staten-Generaal 
om naast zesduizend zeelieden in vaste 
dienst ook enkele compagnieen van de 
landmacht uitsluitend voor de dienst op de 
oorlogsschepen van de vloot te bestemmen. 
Dit voorstel werd echter door de admirali
teit in Amsterdam tegengehouden daar zij 
dit voorstel als een beperking van hun rech
ten en vrijheid van handelen zagen. Het 

duurde nu weer vijf jaar , voordat er enig 
schot in deze zaak kwam, mogelijk door 
vertraging door de Friese admiraliteit . O p 
aandrang van de Staten van Holland kwam 
in 1664 een plan tot stand. Dit plan hield in 
dat op 23 december 1664 alle compagnieen 
voetvolk met 25 man versterkt werden. De 
4000 aldus verkregen soldaten waren be
stemd voor dienst aan de wal, maar voorna-
melijk om als soldaten en matrozen aan 
boord van oorlogsschepen dienst te doen. 
Het werd toen niet nodig gevonden dit con
tingent in een andere vorm te organiseren. 
In artikel 2 van de resolutie van 1665 werd 
bepaald dat het nieuw gevormde regiment 
scheeps- oftewel zeesoldaten zou bestaan 
uit bekwame zeelieden, die reeds in kwali-
teit van matroos of soldaat enige tochten op 
zee gedaan hadden. 

In 1665 voer de vloot uit met deze 
'soldaten de marine ' en ook nog met land-
soldaten, aangezien het aantal zeesoldaten 
onvoidoende was . Als kader van deze zee
soldaten traden korporaals en Sergeanten 
op. Officieren waren niet aanwezig. Aan 
boord raakten deze landrotten in de ver-
drukking en werden door de zeelieden ge-
minacht. De krijgstucht onder hen liet veel 
te wensen over. Dit initiatief leverde in de 
rampzalige slag van Lowestoft van 13 jun i 
1665 dan ook niet het gewenste resultaat. 
Luitenant-admiraal Johan Evertsen schreef 
hierover aan de Staten-Generaal dat de 
"soldaten de mar ine" zieh zo siecht gedroe-
gen dat dit niet te beschrijven was . N a deze 
ervaring werden deze "soldaten de mar ine" 
onder bevel van kapiteins en luitenants der 
landmilitie ingescheept. Men dacht hier-
door de krijgstucht beter te kunnen handha-
ven. De Staten van Holland, voorgelicht 
door de raadpensionaris Johann de Witt, 
waren van mening, dat deze reorganisatie 
onvoidoende verbetering garandeerde. Zij 
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waren van oordeel dat het mengen van zee
soldaten met gewone landsoldaten schade-
lijk was voor de dienst ter zee. Een brief 
van 23 juni 1664 aan De Witt van de heer 
Herman Ghijssen, die voor handelsaangele-
genheden van Dordrecht naar Engeland was 
gereisd, heeft mogelijk ook invloed gehad 
op de beeldvorming van de raadpensiona-
ris. Deze heer Ghijssen vergeleek in zijn 
brief de samenstelling van de vlootbeman-
ning van de Nederlandse en Engelse marine 
en kwam tot de conclusie, wilde de marine 
van de Republiek op gelijke voet met de 
Engelse marine kunnen vechten, dat het 
kunnen beschikken over 4000 zeesoldaten, 
geschikt om aan boord te dienen, noodzake-
lijk was. Van die tijd af ontstond er ook een 
soort beroepskleding voor de zeesoldaten. 
De scheepskapiteins werden verplicht de 
scheepssoldaten behoorlijk te kleden, wel 
tegen korting van soldij. 
Het is dan ook niet verwonderli jk dat zich 
bij de opkomst van grote mari t ieme mo-
gendheden, zoals in die tijd Spanje, Enge
land en Nederland, de behoefte ontstond 
aan speciaal voor dat doel getrainde eenhe-
den. Niet alleen op operationeel gebied, 
maar eveneens als handhavers van orde, 
tucht en discipline werd hen een speciale 
taak toebedeeld in de mari t ieme gevechts-
organisatie. Ook elders was men in deze 
richting actief. Een Spaans corps dateert uit 
1658, een Engels uit 1664. 
N a advies te hebben ingewonnen van de 
luitenant-admiraal van Holland en West-
Friesland, Michiel Adriaansz. De Ruyter, 
wist Johan de Witt een besluit uit te lokken 
van de Staten van Holland tot oprichting 
van een "Regiment de Mar ine" met eigen 
officieren en verdeeld in 19 compagnieen. 
Dit regiment diende in plaats van het 
"contingent de marine" . Dit besluit werd op 
10 december 1665 afgekondigd. Deze da

tum wordt nu beschouwd als de oprich-
t ingsdatum van het "Korps Mariniers" . Het 
bevel over het eerste ' regiment de mar ine ' 
werd opgedragen aan kolonel Willem Jo
seph baron van Ghent. Voordat Van Ghent 
tot commandant van het regiment de mari
ne werd aangesteld, was hij ongeveer twin-
tig jaar bij de landmacht in dienst en alleen 
met de zeemacht in aanraking geweest ge-
durende de onderneming van De Ruyter 
tegen het eiland Funen in 1669. Aangezien 
hoofdofficieren van het regiment tevens het 
bevel over een oorlogsschip voerden, voer 
Van Ghent op 1 juni 1666 onder bevel van 
De Ruyter als commandant van de Gelder-
land uit om de vijand op te zoeken en slag 
te leveren. Het regiment bestond uit 18 
compagnieen van 120 man en een kolonels-
compagnie van 170 man, totaal 2330 man. 
Aan boord vielen de scheepssoldaten onder 
de krijgswet van het zeevolk, aan de wal 
waren ze onderworpen aan de krijgswetten 
van de landmacht. De overige provincien 
volgden het voorbeeld van Holland echter 
niet na. Daar bleven de zeesoldaten ver
deeld over de compagnieen van de land
macht. Op 7 augustus 1666 werd door de 
Staten van Holland besloten nog twintig 
compagnieen van de landmacht voor dienst 
op de vloot te bes temmen. Deze compag
nieen bleven deel uitmaken van hun oor-
spronkelijke regimenten. Pas in 1669 wer
den deze compagnieen verenigd tot een 
tweede regiment de marine. In 1817 werd 
voor hen de naam "Korps Mar in iers" offici-
eel ingevoerd. Van dat tijdstip af waren de 
scheepssoldaten formeel mariniers . 
(Bronnen o.a. Verslag lezing van R. Springer, 
majoor der Mariniers in Mars en Historia nr. 1 
uit 1999 en De marinier en zijn uniform, au-
teurs Jan Willem van Borselen en Karel Nico
las. De afbeelding is de weergave van een aqua-
rel in het bezit van H.M. Lups) 
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Stamreeks Van Aardt (slot) 
Het voor- en nageslacht van Gerrit Jansz. van Aart. 
Pieter van Aardt en H e n k Morien 

VI. C H R I S T I A A N V A N A A R D T , gedoopt Swartland 10 Oktober 1750, boer, overleden 
Somerset Oost . Huwde l e Swartland (op Stellenbosch) 9 mei 1773 met Catharina Lavi
na (ook Levina Cata l ina) Nel, gedoopt 15 jul i 1753, overleden Somerset Oost 1774, 
dochter van Willem Adriaan Nel en Susanna van Jaarsveld. Hij huwde 2e Tulbagh 
(Swartland) 19 maart 1775 met Johanna Francina Kruger, gedoopt Stellenbosch 23 de-
cember 1759, dochter van Frans Kruger en Maria Putter. 

Volgens een overlevering is Christiaan door een olifant doodgetrapt terwijl hij tussen Somerset 
Oost en Uitenhage op reis was. Op 24 februari 1775 wordt voor de weeskamer vermeld Levina 
Catharina Nel als testator(s) en de "inventaris mitsg.s taxatie van alle zodanige goederen als er ab 
intestato metter door zijn ontruijmt ende nagelaten door Levina Catharina Nel, huisvrouw van de 
landbouwer Christiaan van Aard, ten voordeele van hären man, ter eenre, mitsgaders haare bij den-
selven in huwelijk verwekt eenig kind, in name Willem Adriaan van Aard, oud 1 jaar, ter andere 
zijde zodanig ende indiervoegen als deselve door de meede landbouwers Jacob Johannes Kruger 
Fransz: en Andries Burger zijn geinventariseert, mitsgaders door de ondergete gecommitteerde 
Weesmeesteren getaxeert in manière als volgt, namentlijk: 456 schaapen, 152 Rd;s, 40 beesten, 
120 Rd;s, 2 aanteel paarden 10 Rd:s. Lasten: 32 Rd:s". Aldus geinventariseert en getaxeert ter 
weeskamer aan Kaap de Goede Hoop 2 4 

Zoon uit het eerste huwelijk: 
1. W I L L E M A D R I A A N , gedoopt Somerset Oost 25 december 1774, eigenaar van de 

plaats Verkeerde Water/Van Aardtspos (huidige Longhopestasie) , overleden Driefon-
tein, Somerset Oost 25 augustus 1847. Hij huwde Kaap de Goede Hoop 7 februari 
1796 met Maria Susanna Tregardt, gedoopt Kaap de Goede Hoop 22 augustus 1778, 
dochter van Carolus Johannes Tregard en Anna Elisabeth Nel . 

Willem Adriaan van Aardt is vermeld op 16 februari 1821, dan 40 jaar oud (?); het gaat over 
een testament van Carolus Gusstaaf Treygardt en Maria Elizabeth Erasmus waarbij de inven
taris die werd nagelaten op de plaats Verkeerde Water, gelegen aan "Groot Vish revier", toe-
behorende aan Willem Adriaan van Aardt, dan 40 jaar oud (?); Carolus Gusstaaf Treygardt is 
een broer van Maria Susanna Tregard t 2 4 . Carolus Gusstaaf en Maria Susanna Tregardt zijn 
broer en zuster van de bekende trekleider Louis Tregardt (1783-1838). Haar huwelijk is een 
van de eerste van de vele huwelijken tussen een Van Aardt en een Tregardt. De galg waaraan 
de "Slagtersnekrebelle" stierf, was op het plaats Verkeerde Water en de piek waar de rebellen 
de vrijlating ven Hendrik Prinsloo eisten. Later is op de piek een gedenkteken geplaatst en het 
terrein waar vroeger de opstal van het Verkeerde Water lag is van die piek zichtbaar. Na de 
terechtstelling is de galg blijven staan, tot ergernis van de bewoners van de omgeving 1 . Toen 
zijn zoon Carolus Johannes ging trouwen en er een woning voor hem en zijn vrouw gebouwd 
moest worden, kreeg hij toestemming van zijns vader halfbroer, Frans Johannes van Aardt, die 
op dat tijdstip heemraad was, om de galg af te breken waar de "Slagtersnekrebelle" was opge-
hangen en het hout als bouwmateriaal te gebruiken. Door de jaren heen is de plaats van eige-
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naar verwisseld, het oude huis raakte in onbruik en werd bouwvallig. Nog later werd het afge-
broken en de delen die staande zijn gebleven daar werden varkenshokken van gemaakt. In 
1948 is de galgbalk herontdekt en naar de Archiefbewaarplaats in Pretoria gebracht, waar het 
thans bewaard word (nu in het museum te Somerset-Oost). In het boek van dr. J.A. Heese, 
"Slagtersnek en sy mense", worden de "Van Aardts" en de omgeving tijdens de opstand als 
regeringsgezind beschreven. Toch was Willem Adriaan sr. van Verkeerde Water door zijn fa-
milie nauw betrokken bij de opstand. Behalve het feit dat de galg waar de rebelle aan stierf op 
zijn grond stond, was zijn tante, Catharina van Aardt, getrouwd met Willem Abraham de 
Klerk. Hun zoon Theunis Christiaan de Klerk was één van de "voorbokke" onder de rebellen 
wat hij met de hoogste toi, de galg moest betalen. Zijn oudere broer, de heemraad Barend Ja
cobus de Klerk, was echter sterk regeringsgezind. Niet alleen was Willem Adriaan sr. zijn 
neef bij de opstand betrokken, ook zijn twee zwagers en Willem Frederik Krugel, getrouwd 
met Hilletje Maria van Aardt, en Christiaan Botha, getrouwd met Christina Elizabeth van 
Aardt. Krugel is na de opstand naar Nieuweveld verbannen en Botha tot zes maanden 
"tronkstraf ' veroordeeld. Zijn schoonzoon Pieter Lourens Erasmus behoorde ook tot de rebel
len en werd tot een jaar dwangarbeid op Robbeneiland veroordeeld. Het vonnis werd echter 
niet uitgevoerd 2 6 . 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
2. HILLETJE MARIA, gedoopt Tulbagh 20 januari 1776, overleden Bloemfontein 24 

december 1849. Zij huwde ca. 1796 met Willem Frederik Krugel, gedoopt 26 april 
1767, overleden Blyde Vooruitzicht, Beaufort West, 14 September 1837, slagter-
snekrebel, begenadigd en naar de Nieuveld (Beaufort West) verbannen, zoon van An-
dries Hendrik Krugel en Petronella Prinsloo. 

3 . FRANS J O H A N N E S , gedoopt Bruintjieshoogte 12 September 1777. Voigt VII. 
4. M A R I A C A T H A R I N A , gedoopt Stellenbosch 28 april 1782. Huwde Kaap de Goede 

Hoop 20 maart 1796 met Daniel Nel , gedoopt Kaap de Goede Hoop 14 augustus 
1768, zoon van Louis Nel en Maria Rossouw (Rousseau). Hij huwde l e Cape 30 Sep
tember 1792 met Gesina Steenkamp. 

5. CHRISTINA ELIZABETH, gedoopt Graaff-Reinett 21 September 1783, overleden 
voor 1818. Zij huwde Kaap de Goede Hoop 18 augustus 1799 met Christiaan Botha, 
gedoopt Graaff-Reinett/Swellendam 7 februari 1779, "slagtersnekrebel gevonnis tot 6 
maande t ronks t ra f , zoon van Jacobus Botha en Maria Elizabeth Casparie. 

VII. F R A N S J O H A N N E S V A N A A R D T , gedoopt Bruintjieshoogte, Somerset Oost 12 
September 1777, boer, heemraad, overleden Somerset Oost 6 jun i 1856. H u w d e l e Kaap 
de Goede Hoop 21 Oktober 1798 met Susanna Wilhelmina Tregardt, gedoopt Stellen
bosch 21 april 1780, overleden ca. 1825, dochter van Carolus Johannes Tregardt en Anna 
Elisabeth Nel . Hij huwde 2e Uitenhage 11 maart 1826 met Maria Johanna Mentz, ge
doopt Kaapstad 28 februari 1798, overleden Balfour (Kaapprovincie) 30 januari 1869, 
weduwe van Charles Allen, dochter van Hendrik Mentz en Maria Johanna Villiers. Frans 
Johannes van Aardt vestigde zieh op Roodewal , ten noorden van het Verkeerde Water 
"teen die Bosberg bokant Kookhu i sd r i f . 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. CHRISTIAAN, geboren Kookhuisdrif, gedoopt Somerset Oost 22 december 1799, 
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overleden Adelaide 5 maart 1862. Huwde Uitenhage 4 oktober 1818 met Petronella 
Wilhelmina Nel , gedoopt Graaff-Reinet 18 november 1801, overleden 10 September 

1878, dochter van Adriaan Nel en Maria Alerta van Rensburg. 
2. C A R O L U S J O H A N N E S , gedoopt Somerset Oost 25 november 1801. Voigt VIII. 
3 . A N N A E L I Z A B E T H , gedoopt Stellenbosch 19 augustus 1804. Huwde Uitenhage 4 

maart 1821 met Willem Christiaan Bouwer, gedoopt Kaap de Goede Hoop 9 maart 
1803, zoon van Petrus Frederik Bouwer en Regina Dorothea van den Bank. 

4. T H E U N I S , gedoopt Stellenbosch 20 mei 1805. Huwde Caledon 12 Oktober 1828 met 
Dirkje Cornelia Otto, gedoopt Caledon 26 januar i 1812, overleden Hedelberg, Kaap-
provincie 26 mei 1852, dochter van Michiel Daniel Otto en Susanna Alerta Zondagh. 

5. J O H A N N A F R A N C I N A , geboren Koohuisdrif 1 december 1806, overleden Ja-
gersfontein, Somerset Oost, 23 augustus 1847. Huwde Cradock 9 Oktober 1825 met 
haar neef Christiaan van Aardt, gedoopt Verkeerde Water, Somerset Oost 5 februari 
1798, overleden Verkeerde Water, Somerset Oost 27 maart 1870, zoon van Willem 
Adriaan van Aard en Maria Susanna Tregardt. Zie generatie VI kind 1. 

6. F R A N S J O H A N N E S , geboren Brakfontein, Somerset Oost 2 Oktober 1809, overle
den Klipfontein, Somerset Oost 29 September 1853. Huwde l e Somerset Oost 5 no
vember 1826 met Anna Catharina Bouwer, gedoopt Swellendam 2 Oktober 1809, 
dochter van Pieter Cornelis Bouwer en Anna Catharina Nel. Huwde 2e Glen Lynden 
17 januari 1841 met Cornelia Johanna Petronella Meyer. Heeft nageslacht. 

7. S U S A N N A W I L H E L M I N A , gedoopt Stellenbosch 4 november 1810. 
8. W I L L E M A D R I A A N , geboren Somerset Oost 26 februari 1812, lid van de Volksraad 

van de Voortrekkersrepubliek van Natal en dorpsraad van Pietermaritzburg, verhuis-
de na 1850 naar Harrismith, aktief in de politiek, ondertekende de Bloemfontein-
conventie van 1854, overleden Harrismith na 1869. Huwde Somerset Oost 3 augustus 
1834 met zijn nicht Anna Elizabeth Tregaardt, geboren Somerset Oost 28 juli 1818, 
overleden Harrismith 14 juli 1905 (zij was bekend als 'n doktersvrouw), dochter van 
Carolus Gustavus Tregardt en Maria Elizabeth Erasmus. Zij vestigden zieh in 1840 in 
Pietermaritzburg. 

In Pietermaritszburg vervulde hij een leidende rol in de "Voortrekkersrepubliek". Hij was o.a. 
lid van de Nationale Volksraad en was degene "wat die Volksraadse boodschap na Andries 
Pretorius in Port Natal geneem het om die beleg van Congella te staak". Hij had verscheidene 
eigendommen in Pietermaritzburg, Port Natal en Wenen en was de bouwer van de eerste brug 
over de Umsindusrivier in Pietermaritzburg. De brug was van "geelhoutplanke en -balke" en 
bleef tot stand tot omstreeks 1880 toen hij door een steviger struetuur is vervangen. Tussen de 
jaren 1839 en 1848 trad Willem Adriaan als exécuteur op in Louis Tregardt zijn boedel en 
wordt ook mede- voogd als zijn minderjarige kinderen aangesteld na hun terugkeer vanaf De-
lagoabaai taak, welke hij met grote bekwaamheid en nauwgezetheid heeft afgehandeld. Nadat 
Natal door Groot-Brittanie geannexeerd werd is Willem Adriaan nog negen jaar in Natal ge-
bleven en was gedurende het hele tijdperk lid van de eerste Dorpsraad van Pietermaritzburg. 
Daarna is hij met zijn gezin naar Harrismith in de Oranje-VrijStaat verhuisd waar hij de post 
van "Veldkornet" bekleedde. Hij bleef steeds actief in de politiek en was in 1854 onderteke-
naar van de Bloemfontein conventie - . 
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9. M A R I A CHRISTINA Z A C H A R I A , geboren 22 april 1815. Huwde 1 juni 1834 met 
Louis Gustaaf Tregardt, geboren 15 mei 1816, overleden King Will iamstown 1 juni 
1873, zoon van Carolus Gustavus Tregardt en Maria Elizabeth Erasmus. 

10. M A R T H A LOUISA, geboren Kaap de Goede Hoop 21 februari 1818, overleden 
voor 1853. Huwde Somerset Oost 9 november 1834 met Barend Jacobus Daniel de 
Klerk, gedoopt Kaap de Goede Hoop 5 november 1815, overleden Kaap de Goede 
Hoop 9 maart 1853, zoon van Willem Abraham de Klerk en Cornelia Bouwer. 

11. J A C O B U S G U S T A A F , geboren Somerset Oost 30 jul i 1819, overleden Aliwal-
Noord 20 mei 1891. Huwde l e Glen Lynden 25 augustus 1839 met Helena Catharina 
Johanna Bekker, geboren 21 januar i 1823, overleden 30 juni 1884, dochter van Hen
drik Nicolaas Bekker en Elsje Sophia Johanna Labuschagne. Huwde 2e in 1885 met 
Maria Johanna de Wet, geboren Cradock 20 november 1829, overleden Aliwal-Noord 
19 oktober 1900, weduwe van Gerrit Michiel Rademeyer, dochter van Pieter Jacobus 
de Wet en Hester Jacoba Theron. 

Zijn zoon Jacobus Gustaaf, geboren Misgund, Rouxville, 4 februari 1852, huwde met Elsje 
Sophia Johanna Bekker. Hij vestigde zieh Op Windvogelspruit in het Aliwal-Noord district, 
zodat hij tijdens het uitbreken van de Anglo-Boerenoorlog een burger van de Kaapkolonie 
was. De inval van de Vrijstaatmacht in de kolonie onder commandant Olivier spoorde Jacobus 
Gustaaf van Aardt aan om zijn gewicht aan te wenden als Kaapse rebel. Op een vergadering 
van mede-rebellen wordt hij tot commandant van de Kaapse rebellen uit Aliwal-Noord verko-
zen waarna hij zieh toelegde op de "opkommandering" van burgers uit het district, wat intus-
sen tot deel van de Oranje-Vrijstaat is geproclameerd. Hij maakte de veldslagen van Storm-
berg, Steynsnek en Labuschagnesnek mee, maar toen het getij zieh tegen de Boerenmacht 
keerde en bleek dat de Kaapse rebellen geen sympathie van de Britse overheid kon verwach-
ten, vluchtte hij noordwaarts. Bij zijn broer in het district Wepener, daarna verder door de 
Oost-Vrij staat en de ZAR tot in Lourenco Marques en vandaar naar Portugal. Hij wordt in 
Portugal in Caldas da Rainha geïnterneerd en bleef daar tot na de beëindiging van de oorlog. 
In 1902 werd gerepatrieerd en bij zijn terugkeer naar zijn plaats zag hij dat de Britse overheid 

28 
op al zijn baten beslag had gelegd en deze per publieke veiling had verkocht . 

12. HILLETJE C A T H A R I N A LAVIENA, geboren Somerset Oost, overleden Aliwal-
Noord 12 jun i 1889. Huwde l e met Frans Johannes Lodewyk Durand, geboren 13 
april 1812, gedoopt Graaf Reinet 19 juli 1812, zoon van Jan Jonathan Durand en An
na Catharina Bouwer. Huwde 2e Somerset Oost 7 mei 1843 met Lourens Jacobus 
Wepener (held van de Thaba Bosiu), geboren 21 juli 1812, overleden Thaba Bosiu 15 
augustus 1865, zoon van Frederik Jacobus Wepener en Johanna Maria Erasmus. 

13. DANIE J O H A N N A M A R T H I N A , geboren Somerset Oost 24 april 1821. Huwde l e 
Somerset Oost 6 oktober 1839 met Christoffel Bester, geboren 18 november 1816. 
Huwde 2 e met Theunis Jacobus Nel , geboren Swellendam 4 november 1809, gedoopt 
2 juli 1810, overleden 11 oktober 1884, zoon van Louis Jacobus Nel en Johanna Mar
garetha Botha. Zij trekken in november 1837 naar Natal . Theunis Jacobus Nel huwde 
ook met Maria Johanna Roux. 

Ons genealogisch Erfgoed, 17ejrg. nr. 5, september-oktober 2009, biz. 213 



14. LAVIENA, geboren ca. 1823. Huwde Pietermaritzburg ca. 1839 met Johannes Wil-
helmus Wessel Wessels , geboren Caledon 1 jun i 1818, overleden Beesfontein, Win-
burg, 22 oktober 1856, zoon van Johannes Bernhardus Wessels en Elizabeth Susanna 
Botha. Zij trekken in 1838/1839 naar Natal , maar vestigden zieh later weer in de om-
geving van Winburg. Hij huwde 2e Winburg 10 februari 1849 met Magdalena Johan
na Greyling. Zijn voorouders komen uit Duitsland. 

Kinderen uit het tweede huwelijk (5 tussen 1827 en 1834): 
15. H E N D R I K F R A N C O I S , geboren Somerset Oost 8 januari 1827, overleden Maka-

waanstat , Steysrus, 18 maart 1899. Huwde l e met Margaretha Alerta Wessels van 
Lindley in de Oost-Vrijstaat, overleden Vrede 7 april 1893, dochter van Johannes 
Bernhardus Wessels en Elizabeth Susanna Botha. Hij huwde 2e Lindley 12 oktober 
1897 met de " legendar ische" Johanna Margaretha Odendaal , geboren Cradock 29 mei 
1830, overleden Makawaanstat , Steynsrus, 8 februari 1903 ("Systap onder die Juk -
Dot Serfontein"), dochter van Jacobus Paulus Odendaal en Wilhelmina Michil iena 
Hamman. 

Zijn zoon Frans Johannes, getrouwd met Elsje Magdalena Joubert, die reeds voor het uitbre-
ken van de Anglo-Boerenoorlog overleed. Hij was kort commandant van het "Kroonstad 
Kommando" tijdens de Anglo-Boerenoorlog waarin hij sneuvelde. Het Kroonstad Kommando 
was in September 1900 actief in de Oost-Vrijstaat. Ze waren woonachtig in Aboukir. Op dat 
tijdstip probeerde men de boerengezinnen uit veiligheidsoverwegingen zoveel mogelijk bij 
elkaar te houden. Frans Johannes van Aardt zijn kinderen waren daar ook in Olivenfontein ten 
westen van Aboukir. Omdat het Kroonstad Kommando daar voorbij trok ging hij even bij zijn 
kinderen längs. Bij dit bezoek, terwijl hij ze nog aan het begroeten was, kwam er een Britse 
patrouille längs die recht op de opstal af kwam. Frans Johannes sprong op zijn paard om weg 
te komen maar werd door een kogel getroffen en viel dood van zijn paard. Zijn familie heeft 

29 
zijn lijk bij zijn vrouw begraven in Aboukir . 

16. MARIA J O H A N N A , geboren Brakrivier, Somerset Oost, 2 oktober 1828, overleden 
Graaff-Reinet 11 maart 1859. Huwde Somerset Oost 19 januari 1844 met Joshua Jo
seph Norden, geboren St. Georges, Engeland, 1813. Joshua kwam in 1820 samen met 
zijn oudere broer Benjamin Norden aan boord van de La Belle Alliance in Port Eliza
beth aan, overleden Harwich, Engeland, 11 januari 1907, zoon van Abraham Norden 
e n N . N . 

F . F R A N C I N A C A R O L I N A J O H A N N A , geboren 17 augustus 1830. Huwde met Jere
mias Jesias Bouwer, geboren Uitenhage 11 juli 1823, zoon van Johannes Lodewyk 
Bouwer en Johanna Christina Buys. 

18. J O H A N N E S J O A C H I M FREDERIK, geboren Somerset Oost 31 mei 1832, overle
den Liefdefontein, Bloemfontein, 17 juli 1901. Huwde 25 mei 1855 met Martha Fran
cina Greeff, geboren 10 juni 1830, overleden Bloemfontein 17 november 1901, eer-
der weduwe van Johannes Joachim Mentz, dochter van Nicolaas Johannes Greeff en 
Martha Francina Erasmus. Hebben nageslacht. 

19. A N N A ELIZABETH, geboren Somerset Oost 1834. Huwde Somerset Oost 25 mei 
1857 met Petrus Jacobus Raubenheimer, geboren Somerset Oost 29 december 1832, 
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overleden Grootvlei, Heidelberg (Transvaal) 9 december 1895, zoon van Johan Adam 
Raubenheimer en Isabella Elizabeth Botha. 

VIII. C A R O L U S (CAREL) J O H A N N E S V A N A A R D T , geboren Somerset-Oost 18 
mei 1801, boer, overleden Somerset-Oost 14 februari 1829. Huwde Uitenhage 7 maart 
1821 met Maria Johanna Wilhelmina van der Vijver, geboren Somerset Oost 12 april 
1800, overleden Graaff-Reinet 28 december 1874, dochter van Willem van der Vijver en 
Maria Johanna Conradie. 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. FRANS J O H A N N E S , geboren Bedford 2 april 1822. Voigt IX. 
2. WILLEM, geboren Somerset-Oost 29 September 1823, overleden Somerset Oost 18 

juni 1866. Huwde l e Somerset Oost 12 mei 1844 met Hermina Dorothea Magdalena 
van der Vyver, geboren Kommadagga , Somerset Oost, 16 november 1826, overleden 
Rietfontein, Somerset Oost, 15 februari 1864, dochter van Hendrik van der Vyver en 
Anna Susanna Margaretha Goosen. Hij huwde 2e Somerset Oost 15 april 1866 met 
Alerta Cornelia Wilhelmina Kritzinger, geboren 1 September 1849. Hermina Doro
thea Magdalena huwde 2e 9 december 1867 met Johannes Christoffel de Klerk. 

3 . C A R O L U S J O H A N N E S , geboren Somerset Oost 14 augustus 1825, overleden 
Elandsvallei, Graaff-Reinet, 29 mei 1839. 

4. B A R T H O L O M E U S J A C O B U S , geboren Somerset Oost 18 oktober 1827, overleden 
Baviaanskrans, Somerset Oost 11 januari 1887. Huwde met Zophia Johanna Gertrui-
da Triegaardt, geboren Bergvliet, Somerset Oost, 21 jul i 1833, overleden Bedford 1 
april 1903, dochter van Lourens Johannes Tregardt en Elizabeth Johanna Maria 
Prinsloo. 

IX. F R A N S J O H A N N E S V A N A A R D T , geboren Bedford 2 april 1822, boer en meu-
belmaker, overleden tijdens de tweede Anglo-Boerenoorlog, Goedehoop, Ermelo 17 jul i 
1900. Hij huwde Riversdale 26 augustus 1844 met Magdalena Francina Joubert, gebo
ren Riversdale 7 September 1826, overleden Hamilton, Ermelo 14 augustus 1903, dochter 
van Daniel Francois Joubert en Magdalena Christina van Wijk. 

Trok in 1873 met zijn gezin en andere familie van Olijve Bosch, district Bedford, naar Hamilton, 
district Ermelo, waar hij zieh in 1877 vestigde en meer dan 16.000 ha voor hem en zijn kinderen 
van de Glasgow and South Africa Company koch t 3 0 . 

Kinderen: 
1. M A G D A L E N A F R A N C I N A , geboren Riebeeck-Oost 13 September 1845, overleden 

Barberton (concentratiekamp) 13 augustus 1901. Huwde Riebeeck-Oost met Cornelis 
Petrus Johannes Meyer , geboren Graaff-Reinet 1844, overleden Nooitgedacht , Ca
rolina, 23 december 1934, zoon van Cornelis Petrus Meyer en Anna Susanna Marga
retha van der Vyver. 

2. C A R O L U S J O H A N N E S , geboren Bedford 4 mei 1847, Anglo-Boerenoorlog krijgs-
gevangene Ceylon, overleden Steenkoolspruit, Ermelo 10 april 1922. Huwde Gra-
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hamstad 1875 met Susanna Elizabeth Woest, geboren Alexandrie 30 mei 1846, over
leden Steenkoolspruit 16 mei 1919, weduwe van Pieter Rudolf (Loedolph) Greeff, 
dochter van Petrus Johannes Woest en Johanna Petronella N .N . 

3 . D A N I E L F R A N C O I S , geboren Bedford 18 oktober 1848, overleden Goedehoop, Er
melo 16 augustus 1929, Anglo-Boerenoorlog kri jgsgevangene Bermuda, lid van de 
Transvaalse Volksraad voor de kiesafdeling Carolina 1907-1910. Huwde Pearston 5 
augustus 1873 met Anna Magdalena Kruger, geboren Goedehoop, Somerset-Oost 10 
oktober 1857, overleden Goedehoop, Ermelo 30 oktober 1944, dochter van Abraham 
Stephanus Kruger en Martha Catharina le Roux. 

4. M A R I A J O H A N N A W I L H E L M I N A , geboren Bedford 29 augustus 1853, overleden 
Bothwell , Ermelo, 26 december 1943. Huwde l e met Theunis Simon Bosch, zoon 
van Theunis Christoffel Jacobus Bosch en Cornelia Catharina Wilhelmina Abrahami
na van der Vyver. Huwde 2e Grahamstad met Johannes Hendrik van der Vyver, ge
boren Albanie 26 juli 1840, overleden Bothwell , Ermelo, 27 juli 1922, zoon van Wil
lem Johannes van der Vyver en Johanna Christina Barendina Durand. 

5. M A R G A R E T H A S U S A N N A , geboren Bedford 24 mei 1855, overleden Carolina 8 
april 1931. Huwde met Jeremias Daniel Nel , geboren 5 September 1854, overleden 
Carolina 4 december 1941. 

6. S U S A N N A W I L H E L M I N A , geboren Bedford 15 april 1856, overleden Ermelo 10 
augustus 1938. Huwde met Christiaan Jacobus Bothma, geboren Lydenburg 1856, 
overleden De Villas, Ermelo, 13 februari 1929, zoon van Jan Hendrik Bothma en Ju
dith Dorethea Maria Scheepers. 

7. FRANS J O H A N N E S , geboren Bedford 1 januar i 1859, overleden Nooitgedacht , Er
melo, 25 mei 1926. Huwde Ermelo 1866 met Elizabeth Hendrina de Clercq, geboren 
Lydenburg 25 juli 1860, overleden Nooitgedacht , Ermelo, 25 maart 1928, dochter 
van Abraham Johannes de Clercq en Johanna Elizabeth Margaretha Steenkamp. 

8. A N N A S U S A N N A , geboren Bedford 6 maart 1860, overleden As baba. 
9. F R A N C I N A CORNELIA, geboren Bedford 28 januari 1861, overleden Johannesburg 

22 juli 1938. Huwde Ermelo met Matthys Johannes Eksteen, geboren Diepkloof, 
Swellendam, overleden Ermelo 27 juli 1915, zoon van Jeremias Petrus Eksteen en 
Judith Magdalena Swart. 

10. M A R T H A ELIZABETH, geboren Bedford 22 december 1861, overleden As baba 
1861. 

1 1. W I L L E M , geboren Bedford 11 januari 1863. Voigt X. 
12. M A R T H A ELIZABETH, geboren Bedford 6 januar i 1873, overleden Klipplaatdrif, 

Carolina, 3 juli 1920. Huwde Ermelo met John William Dunn, geboren Swellendam 
24 januari 1865, overleden Chrissiesmeer 19 juni 1945. Hij huwde 2e met Martha 
Maria Bester. 

X . W I L L E M V A N A A R D T , geboren Bedford 11 januari 1863, Anglo-Boerenoorlog 
krijgsgevangene Bermuda, overleden Hamilton, Ermelo, 10 januari 1947. Huwde Pretoria 
24 februari 1890 met J o h a n n a E l i zabe th C h r i s t i n a v a n A a r d t , geboren Winburg 5 
maart 1871, overleden Hamilton, Ermelo, 18 mei 1957, dochter van Louis Jacobus van 
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Aardt en Catharina Maria Petronella Buys. 
Kinderen: 
1. FRANS J O H A N N E S , geboren Chrissiesmeer 23 december 1890. Voigt XI. 
2. LOUIS J A C O B U S , geboren Chrissiesmeer en overleden (bij de geboor te 3 1 ) 18 juli 

1893. 
3 . W I L L E M , geboren Chrissiesmeer 28 jun i 1895, overleden Ermelo 20 juni 1969. 

Huwde Chrissiesmeer 30 januari 1941 met Sophia Frederika Abrie, geboren 17 mei 
1898, overleden Ermelo 11 juni 1980, eerder weduwe van Adam Lourens, dochter 
van Joseph Willem Abrie en Cornelia Maria Herculasina Appel . 

4. C A T H A R I N A M A R I A P E T R O N E L L A , geboren en overleden (bij de geboor te 3 1 ) 
1897. 

5. C A T H A R I N A P E T R O N E L L A BUYS (vernoemd naar haar grootmoeder) , geboren 
Chrissiesmeer 1 jul i 1899, overleden Pretoria 3 oktober 1983. Huwde met Johannes 
Jacobus Nel , geboren Winburg 15 jun i 1888, overleden Pretoria 19 ju l i 1972, zoon 
van Hans Jurie Nel en Johanna Elizabeth Christina van Aardt. 

6. C A R O L U S J O H A N N E S , geboren Belfast (concentratiekamp) 16 november 1901, 
overleden Pretoria 2 juli 1973. Huwde 2 juli 1930 met Maria Elizabeth Catharina 
Oosthuizen, geboren Hammanskraal 5 januar i 1912, overleden Pretoria 12 jul i 2 0 0 1 , 
dochter van Johannes Gerhardus Oosthuizen en Johanna Andriesina Oosthuizen. 

7. M A G D A L E N A F R A N C I N A , geboren en overleden (bij de geboor te 3 1 ) Chrissiesmeer 
1903, overleden Chrissiesmeer 1903. 

8. DANIEL F R A N C O I S , geboren Chrissiesmeer 21 augustus 1905, overleden Hamil
ton, Ermelo, 6 januar i 1965. Huwde Chrissiesmeer 3 maart 1951 met Louisa Kathleen 
Martin, geboren Cullinan 22 november 1930, dochter van Thomas John Peter Martin 
en Louisa Alerta Matthee. 

9. J O H A N N A E L I Z A B E T H M A G D A L E N A , geboren Chrissiesmeer 21 oktober 1907, 
overleden Pretoria 21 april 1962. Huwde met Ferdinand Charl Opperman, geboren 17 
augustus 1891, overleden Ermelo 22 februari 1981. 

10. LOUIS J A C O B U S , geboren Chrissiesmeer 19 april 1910, overleden Hamilton, Er
melo, 8 jul i 1921. 

11. M A G D A L E N A F R A N C I N A , geboren Chrissiesmeer 17 november 1912, overleden 
Pietersburg 21 juli 1998. Huwde met Frederik Johannes Dunn, geboren Ermelo 11 
jun i 1902, overleden Haenertsburg 21 augustus 1973, zoon van Thomas Taylor Dunn 
en Jacoba Johanna Susanna Fick. 

XI. F R A N S J O H A N N E S V A N A A R D T , geboren Chrissiesmeer 23 december 1890, 
overleden Pretoria 17 februari 1979, vocht in wereldoorlog I en II. H u w d e Ermelo 28 
maart 1916 met Susanna Catharina Margaretha de Villiers, geboren Rietspruit, Erme
lo, 18 September 1894, overleden Pretoria 24 november 1974, dochter van Pieter Johan
nes de Villiers (gesneuveld tijdens de Anglo-Boerenoorlog 1901) en Johanna Catharina 
Uys. 
Kinderen: 
1. W I L L E M , geboren Chrissiesmeer 7 april 1917, "Suid-Afrikaanse L u g m a g " in Noord-
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Afrika en Italie W O II, overleden Pretoria 7 oktober 1976, ongehuwd. 
2. J O H A N N A C A T H A R I N A , geboren Chrissiesmeer 26 januar i 1919, overleden Preto

ria 8 oktober 1984. Huwde Chrissiesmeer 2 jun i 1939 met Marthinis Johannes Bezui-
denhout Beetge, geboren Kroonstad 10 november 1916, overleden Springs 23 februa
ri 1969, zoon van Frans Jacobus Marthinus Beetge en Susanna Jozina Bezuidenhout . 

3 . J O H A N N A ELIZABETH, geboren Chrissiesmeer 11 mei 1921. Huwde Middelburg 
(Transvaal) 7 november 1943 met Gideon Petrus du Plessis, geboren Hopetown 4 ju 
ni 1912, brigadier bij de Zuid-Afrikaanse Politie, overleden Pretoria 17 februari 1994, 
zoon van Jan Gabriel du Plessis en Susanna Margietha Holtzhausen. 

4 . S U S A N N A C A T H A R I N A M A R G A R E T H A , geboren Chrissiesmeer 3 juli 1926. 
Huwde Belfast 4 november 1945 met Willem Hendrik Jacobsz. Breytenbach. Gebo
ren Middelburg (Transvaal) 20 januar i 1922, vocht in W O II in Noord-Afrika, overle
den Pretoria 12 jun i 1996, zoon van Carel Johannes Breytenbach en Martha Maria 
Jacobsz. 

5. F R A N S J O H A N N E S ("vroulik" = dochter) , geboren Chrissiesmeer 13 jun i 1930. 
Huwde Pretoria 16 maart 1953 met Johan Christiaan Lamprecht , geboren distr. Wa
terberg 12 december 1929, overleden Centurion 19 oktober 2005 , zoon van Casper 
Willem Lamprecht en Elsie Magdalena Elizabeth Koekemoer . 

6. P IETER J O H A N N E S DE VILLIERS V A N A A R D T , geboren Chrissiesmeer 8 Sep
tember 1935. Voigt XII. 

XII. P I E T E R J O H A N N E S D E V I L L I E R S V A N A A R D T ( au t eu r ) , 3 2 geboren Chris
siesmeer 8 September 1935, assistent hoofdbestuurder van de Landbank Pretoria. Huwde 
Pretoria 12 juli 1958 met Antonette Downing Rousseau, geboren Bloemfontein 1 maart 
1937, dochter van Pieter Gerhardus Cloete Rousseau en Maria Margaretha Downing Kol
be. 
Kinderen: 
1. M A R E T H A , geboren Pretoria 11 mei 1959. Huwde (ook gescheiden) Pretoria 27 juni 

1981 met Petrus Gideon Rossouw, geboren Pretoria 28 februari 1958, zoon van Nico 
Rossouw en Ann Smit. 

2. S U S A N N A C A T H A R I N A , geboren Pretoria 27 juli 1962, ongehuwd. 
3 . FRANS J O H A N N E S , geboren Pretoria 5 februari 1971. Huwde Pretoria 11 april 

2003 met Maria Magdalena Pretorius, geboren Nylstroom 31 maart 1975, eerder ge-
huwd met Celliers, dochter van Joost Heystek Pretorius en Maria Magdalena Roos. 

N o t e n . 
24. Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa. 
25. Resoluties van die Politieke Raad C.229. Requesten 1722 nr. 23 p. 179 
26. Heese, J.A.: Slagtersnek en sy Mense. Tafelberg Uitgewers Kaapstad en Johannesburg 1973. 
27. Thorn, H.B.: Die Geloftekerk. Nasionale Pers, Kaapstad 1949. 
28. Oosthuizen, A.V.: 'n Republiek vir die Stormberge, Gedenkalbum van die Anglo-Boeren
oorlog in die Stormbergebied. In samenwerking met die Aliwal Museum 1992. 
29. Persoonlijke mededeling deur mevr. Bessie van Zyl aan ds. J.P.G. Liebenberg. 11 april 1986. 
30. Kooy, G.A.: Een Eeuw Boerenleven in Zuidoost-Transvaal. H. Veenman & Zonen N.V. - Wa-
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geningen 1965. 
31. Op de begraafplaats Hamilton zijn de woorden op de grafsteen niet zichtbaar meer. Het overlij-
den is nooit geregistreerd. Het enige wat bekend is dat zij op dezelfde dag waarop zij zijn geboren 
ook zijn overleden. Het is dus niet bekend of zij doodgeboren zijn of nog enkele uren geleefd heb-
ben. 
32. Auteur Pieter Johannes de Villiers van Aardt. e-mail: aardtsvader@telkomsa.net. Zie ook 
http://sites.google.com/site/vanaardtfam/ 

Overzicht Publicaties [80] 
H. Klunder 

P van Aardt, H. Morien: Stamreeks Van 
Aardt . [Delft, Rotterdam, Z.-Afrika, 1555-
1836.] Ons Geneal . Erfgoed, jul i -aug. '09. 

W.L.C. van Bavel: Genealogie van Andries 
Janszoon van Bavel (geboren Vraggelen ca 
1635). [Tot 1983.] G.T.M.W.B.Bw. , sept. 
'09. 

M.P. Neuteboom-Dieleman: De voorouders 
van de wiskundigen Bernouill i en de fami-
lie Bernouil le in middeleeuws Antwerpen. 
[Kwartierstaat 14 e -16 e eeuw.] Van Zeeuwse 
Stam, sept. '09. 

C.H. van Wijngaarden: De oudste genera-
ties van het geslacht Van Boesbergen. 
[Oudewater, 1559-1780.] Ons Voorge-
slacht, jul i /aug. '09. 

A.B. Maliepaard: De oudste generaties van 
de geslachten Bom te Ridderkerk. [1543-
1722.] Ons Voorgeslacht, jul i /aug. '09. 

G. Karssenberg: Parenteel Werner ten 
B o o m k a m p (vernieuwde versie). [Ook 
Meijer, Laren (Gld.), 16 e eeuw-1869.] 
Oostgelders T.G.B. , 3 e kwartaal '09. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Cornelis 
Ghijsz- uit Rhoon. [Patroniemen, 1500-
1687.] Ons Voorgeslacht , jul i /aug. '09. 

R. van Dijkhorst: Genealogie van Hendrik 
van Dijkhorst. [1610-1965.] Veluwse Ge
slachten, j u l i ' 0 9 . 

R. Janmart: Familie Godeau te Buizingen 
en omstreken. [1625-2004.] Vlaamse Stam, 
jul i -aug. '09. 

B. Vrijhof: Herinneringen van lang geleden 
(Deel 3). [Met uittreksel parenteel Den 
Herder, Harderwijk, 1846-2007. Veluwse 
Geslachten, jul i '09. 

P. van den Born: Egbert van Hoecke lom te 
Elburg (Deel 2). [1500-1611.] Veluwse Ge
slachten, jul i '09. 

T. Reniers: Het geslacht V a n Moergastel 
(ca.1450-ca.1925). G.T.M.W.B.Bw. , sept. 
'09. 

G.W.Ch. Lemmens : Kwartierstaat van Wil
lem Adrianus Nijholt, 75 jaar . [Van Veen, 
Arntz, Z immermann . ] Gens Nostra , ju l i / 
aug. '09. 

B. van Dooren: Goede buren, naaste vrien-
den; de kwartieren van Geesje Jacobs 
(Rees). [ 15-17 e eeuw, patroniemen (oude 
namen: Hondebrinck. O p de Kelder, 
Schuerman) , ook schema's.] Gens Nostra, 
jul i /aug. '09. 

H. den Hertog: Wie was de echtgenote van 
Johan van Renesse van Wulven heer Jans
zoon? [Met: 'Het gezin van Gerrit van Cu-
lenborch' ( 1 5 e eeuw-1523) en 'Het gezin 
van Jan van Renesse van Wulven heer 
Jansz, ridder' ( 1 5 e eeuw-1540).] Ned . 
Leeuw, april(?) '09. 
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R. Bontenbal-Kilwinger(?): Kwartierstaat 
van de Rooij - de Bie. [De Roij , Klis, Ver-
hagen] G.T.M.W.B.Bw. , sept. '09. 

D.H. Keuper: Aanvull ing Kwartierstaat 
Hendrik Adolf Schölten. [18 e eeuw.] Oost-
gelders T.G.B., 3 e kwartaal '09. 

C. Klomp, J. Hamaker: Parenteel van Hen
drik Eckberg (Deel 4) . [Van Silfhout, 
1839-1991.] Veluwse Geslachten, juli '09. 

H.J. Tiessink: De kwartierstaat Robert 
Tiessink (vervolg . . . ) . Oostgelders T.G.B. , 
3 e kwartaal '09. 

J. van den Bergh: Aanvull ing kwartierstaat 
van Tilborg. G.T.M.W.B.Bw., sept. '09. 

W. Devoldere: Onze kwartierstaat - Jozef 
Vanoverberghe schepen van de stad Roe-
selare. [Derycke, Degryse, Darthoo.] 

Vlaamse Stam, jul i -aaug. '09. 

S. Hoornick: Genealogie van Joos van de 
Velde. [Z.-Vlaanderen, Vlissingen, 1610-
1982.] Van Zeeuwse Stam, sept. '09. 

A.S. Flikweert: De familie Wagemaker , 
afkomstig uit Ouwerkerk. [17 e eeuw-1879.] 
Van Zeeuwse Stam, sept. '09. 

H.A.M. Snelders: Kwartierstaat Van de 
Watering. [Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw. , 
sept. '09. 

Voor nadere informatie over een van deze 
familieoverzichten dient men zieh tot de 
redactie van het betreffende blad te wen
den. Voor adressen zie onze site 

Project Genetische Genealogie in Nederland 
L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn [publisher@barjesteh.nl] 

Het tweede jaar van het Project Genetische Ge
nealogie in Nederland ligt goed op stoom. In-
middels zijn weer meer dan 100 resultaten be
kend en een volgende groep van circa 90 uitsla-
gen wordt in de laatste week van September ver
wacht. Die uitslagen zullen in de eerste weken 
van oktober aan de deelnemers worden gecom-
munieeerd. Voor diegenen die nog plannen heb-
ben om dit jaar mee te doen, of familie of vrien-
den mee te laten doen is aanmelding nog moge-
lijk tot half oktober. De uitslagen zullen dan 
voor het einde van het jaar bekend zijn. Op tijd 
om in het tweede deel van Zonen van Adam in 
Nederland te worden opgenomen. Voor de deel
nemers uit het eerste jaar is er de mogelijkheid 
om correcties of aanvullingen op de gepubli-
ceerde stamreeksen in deel 2 op te nemen. In 
dat geval verzoeken wij ons dienaangaande 
voor 1 november een email te sturen. 

In het tweede deel zullen de clusteranalyses uit 
deel 1 worden uitgebreid met de profielen van 

de deelnemers uit het tweede jaar en een be-
perkt aantal 'gastdeelnemers'. 

Op de site van de NGV is inmiddels de moge
lijkheid om het DNA-profiel toe te voegen aan 
het ledenprofiel in een testfase. Ook deelnemers 
aan het project die niet lid van de NGV zijn 
kunnen middels een gastprofiel meedoen. Er 
wordt ook gewerkt aan de mogelijkheid om de 
statusinformatie van samples op die site op te 
nemen. 

Tevens willen wij de deelnemers aan het pro
ject, zowel van het eerste jaar als van het twee
de jaar, oproepen per deelnemer maximaal twee 
vragen (algemeen of specifiek) te stellen, die 
zijn opgekomen naar aanleiding van het project. 
De werkgroep en het lab in Leiden zullen deze 
vragen zo mogelijk beantwoorden. Zowel vra
gen als antwoorden zullen op de site worden 
gepubliceerd, zodat een ieder daar baat bij heeft. 
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Digitale versie Broncommentaren (1982-2005) 
T. Hokken 

Voor de wat meer gevorderde archiefbezoe-
ker zal de serie Broncommentaren niet on-
bekend zijn: handzame boekjes die in kort 
bestek de onderzoeker wegwijs maken in 
een bepaalde archiefbron. Nogal wat 19e 
eeuwse bronnen komen in deze 12-delige 
serie voor. 
De Patentregisters bijvoorbeeld, worden 
historisch ingeleid, administratief procedu-
reel toegelicht, de betrouwbaarheid bespro-
ken en van een uitvoerige literatuurlijst 
voorzien. 
Vervolgens worden manieren besproken 
waarop de bron kan worden gebruikt, af-
beeldingen leiden het feitelijk gebruik in en 
de ook in het boekje opgenomen wetgeving 
geeft onder meer aan wie wel en niet pa-
tentplichtig waren. 

Naderhand is nog een serie van zes bron
commentaren versehenen, de boeken om-
vangrijker van opzet. Het doel is het zelfde 
gebleven, maar wordt verwezenlijkt door-
dat verschillende auteurs verwante bronnen 
beschrijven. Ook hier een keur aan 19e 
eeuwse bronnen maar ook een interessant 
boek over de vroege registratie van onroe-
rend goed. Daarin bijvoorbeeld een inlei-
ding op de kohieren van de tiende penning 
in Holland. 

Het zou al genoeg zijn om dit alles hier te 
memoreren. Maar - het Instituut voor Ne -
derlandse Geschiedenis heeft ons verrast 
met een digitale versie van al deze waarde-
volle informatie, te downloaden via de site 
van het ING 
http:/ /www.inghist .nl/Onderzoek/Projecten/ 
Broncommentaren/retro 

Broncommentaren l e serie 
I. De kohieren van de gemeenteli jke hoof-
delijke omslag, 1851-1922 P.M.M. Klep, 
A. Lansink en W. van Mulken 
II. De registers van patentplichtingen, 
1805-1893 P .M.M. Klep, A. Lansink en W. 
F.M. Terwisscha van Scheltinga 
III. De Volkstell ing van 1807/08 J.L. van 
Zanden 
IV. De Reg i s t r e s C i v i q u e s 1811 
(1812 ,1813)J .L . van Zanden 
V. De militie-registers (in 5 delen) 1815-
1922 B. Koerhuis en W. van Mulken 
VI. De lijsten van kiezers ter benoeming 
van afgevaardigden voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, de Provinciale Staten 
en de Gemeenteraad, 1851-1886 B.M.A. de 
Vries 
VII. De Staat van Fabrieken en Trafieken 
van 1 augustus 1816 M. Duijghuisen en P. 
M.M. Klep 
VIII. De Staat van Fabrieken en Werkwin-
kels van 31 december 1819 M. Duijghuisen 
IX. De Hinderwetbescheiden, 1811-1952 F. 
F.J.M. Geraedts 
X. De registers van de Dienst voor het 
Stoomwezen, 1856-1924 H.W. Lintsen 
XI. Registrum Memorial is Parochiae, het 
parochiememoriaal P.J. Margry 
XII. De Staten van Oorlog te Lande en de 
Generate Petities, 1576-1795 P.W. van 
Wissing 
Broncommentaren 1 
De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-
1914 W. Fritschy en R.H. van der Voort 
De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal 1848-1917 J.K. 
S. Moes 
Bescheiden met betrekking tot beroepspro-
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cedures bij Gedeputeerde Staten op grond 
van publiekrechtelijke wetten 1815-1850: 
Militie en schutterij L.M. Koenraad 
Broncommentaren 2 
Boedelinventarissen Th.F. Wijsenbeek-
Olthuis 
De gemeenteli jke bevolkingsregisters 1850-
1920 A. Knotter en A.C. Meijer (red.) 
Broncommentaren 3: Bronnen betreffende 
de registratie van onroerend goed in de ne-
gentiende en twintigste eeuw 
De kadastrale legger en aanverwante bron
nen, 1812-1990 P. Kruizinga 
De kadastrale kaart, 1812-1990 P. Kruizin
ga m.m.v. S.E.M. van Doornmalen 
De registers van overschrijving van akten 
van e igendomsovergang vanaf 1811 F.J.M. 
Often 

De registers met de uitkomsten van de her-
zieningen van de grondbelasting, 1873-
1904 F.J.M. Often 
De notariële akten met betrekking tot de 
registratie van onroerend goed, 1811-1920 
B. Duinkerken 
Het systematisch woningonderzoek om-
streeks 1900 P. Kooij 
Broncommentaren 4: Bronnen betreffende 
de registratie van onroerend goed in Mid-
deleeuwen en Ancien Régime 
De schepensignaten en protocollen van be-
zwaar te Arnhem C.L. Verkerk 
De protocollen van verzegelingen in de 
Groningse oud-rechterlijke archieven R.F.J. 
Paping en P. Brood 
De bonboeken te Leiden E.T. van der Vlist 
De Groningse provinciale rekeningen van 
de voormalige kloosterlanderijen R.F.J. Pa
ping 
De leenregisters J.C. Kort 
De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de 
veertiende, vijftiende en zestiende eeuw A. 
de Kraker 
De morgenboeken van Rijnland M.H.V. 

van Amstel-Horâk 
De zijlschotregisters, dijkrollen en registers 
van schouwbare objecten in Groningen tot 
circa 1800 R.F.J. Paping 
De Groningse verpondingsregisters R.F.J. 
Paping 
De kohieren van de t iende penning in Hol
land, 1543-1564 J .A.M.Y. Bos-Rops 
De floreenkohieren J.A. Mol en P.N. 
Noomen 
Broncommentaren 5: Bronnen betreffende 
de registratie van vreemdelingen in Neder
land in de negentiende en twintigste eeuw 
Registers van verstrekte en geweigerde 
reis- en verblijfpassen (1849-1923) Louk 
Pöckling en Marlou Schrover 
Registratie van vreemdelingen in het Alge-
meen Politieblad (1852-1947) Corrie van 
Eijl 
Registratie van vreemdelingen in het bevol-
kingsregister (1850-1920) Marlou Schrover 
Lokale vreemdelingenregisters en vreemde-
lingendossiers (1918-1940) Leo Lucassen 
Persoonsdossiers in het archief van de Im-
migratie- en Naturalisatiedienst en haar 
rechtsvoorgangers (1906-) 1945-1985 (-
1999) Corrie Berghuis en Marlou Schrover 
Het Oudpaspoortarchief (1950-1959) Peter 
Christ iaans en Marlou Schrover 
Broncommentaren 6: Bronnen met betrek
king tot armenzorg en sociale zekerheid in 
de negentiende en twintigste eeuw 
Inleiding A.C.M. Kappelhof 
De registers van bedeelden en bedeling van 
het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht, 
vanaf de Franse Tijd tot 1920 J. Luijten 
De persoonsdossiers van de gemeenteli jke 
armenzorg tot aan de invoering van de Al-
gemene Bijstandswet (1965) A. Knotter en 
P.Th. Kok 

De tabellen van understand: een statistiek 
van bedeelde en bedeling, 1854-1964 A.L. 
Kort 
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Computergenealogie in beweging 
H . M . Lups 

In Gens Nostra, het bekende blad van de 
N G V las ik dat het hoofdbestuur het be-
stuur van de afdeling Computergenealogie 
buiten spei heeft gezet. AI eerder hoorde ik 
dat er op de laatste vergadering van deze 
afdeling te Utrecht slechts een man of Ze
ven aanwezig waren. En dat voor een afde
ling, die zo ' n 3.000 leden telde. Ook hoor
de ik dat de verschijning van het afdelings-
blad, Gens Data, niet meer liep. Tot voor 
enkele jaren was ik nauw betrokken bij de 
verschijning van deze periodiek en hoewel 
ik geen lid meer ben van deze afdeling is er 
toch belangstelling voor de gang van zaken 
gebleven. Dat men de Gens Data in de toe-
komst zou gaan integreren in Gens Nostra 
lijkt me niet onredelijk. De meeste genealo-
gen bedrijven hun liefhebberij immers in-
tussen met de computer. De afdeling is vele 
jaren een bloeiende en levende afdeling ge-
weest . Niet alleen leverde men bruikbare en 
betaalbare programmatuur, ondersteund 
door een ter zake kundige helpdesk en door 
cursussen, ook bracht men o.a. bronbestan-
den uit die gretig aftrek vonden. Later ging 
men samenwerkingsverbanden aan met ma
kers van p rogramma ' s , die onder Windows 
werkten, uitlopend in het door Bas Wil-
schut ontwikkelde GensData Pro. 
Men kan zieh daarom afvragen of het laats
te afdelingsbestuur wel capabel was om de 
afdeling te dragen. Er is, voorzover ik dat 
kan beoordelen, heel weinig uit de kast ge-
komen. Het is typerend dat derden cursus
sen geven om goed te kunnen werken met 
Gens Data Pro - in plaats van, zoals vroe-
ger, leden van de afdeling (o.a. Wim 
Scholl) dit deden. 

Er ging kennelijk weinig Stimulans uit van 

zowel bestuur als van de destijds bijna 3000 
leden. Als ik deze afdeling vergelijk met 
een afdeling als de afdeling Heraldiek van 
de N G V , een kleine afdeling, dan valt dat 
wel heel sterk in het nadeel van de compu-
terafdeling uit. Het blad van de afdeling 
Heraldiek, dat wel geregeld verschijnt, is 
welverzorgd en zelfs kleurrijk, een positie-
ve bijdrage aan het heraldisch gebeuren. 
Het kan dus wel. 

Onze vriend en medewerker JW. Koten is/ 
was ook, naast vaste publicist in o.a. ons 
blad, hoofdredacteur van Gens Data en ik 
heb begrepen dat hij het afdelingsblad de 
laatste tijd bijna geheel alleen moest zien te 
vullen. Het verder persklaar maken door 
(een deel van) het bestuur was iets van lan
ge adem. Over de oorzaak kan ik mij niet 
uitspreken, maar het lijkt me dat bij een ca
pabel bestuur, als er om een of andere reden 
iemand tijdelijk uitvalt, anderen moeten 
kunnen inspringen. 

Natuurlijk ondervond de vereniging evenals 
de andere software aanbieders concurrence 
van het programma Aid Faer, een initiatief 
van Anne de Vries en onder zijn leiding on
dersteund door een kundige werkgroep, die 
zieh bedruipt met donaties om de onvermij-
delijke ontwikkelings- en begeleidingskos-
ten te bestrijden en die zieh rieht op de ac-
tualisering van het programma. Hierbij 
wordt ingehaakt op de laatste ontwikkelin-
gen zoals het min of meer achterhaald zijn 
van het gedcomgebeuren omdat de pro
grammatuur steeds gecompliceerder wordt 
en meer mogelijkheden biedt. Ook het 
cloud computing, het door verschallende 
mensen samen aan een généalogie kunnen 
werken, is een aspect dat daar aandacht 
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gaat krijgen. 
Vroeger werden in Gens Data o.a. ook de 
ontwikkelingen, als weergegeven in diverse 
buitenlandse tijdschriften, bijgehouden, iets 
dat nog steeds nuttig is. Vooral in Amerika 
is men inventief. Zo ook de ontwikkelingen 
binnen het archiefwezen waar dank zij de 
computer eveneens allerlei beheerszaken op 
de helling staan of moeten evenals de be-
schikbaarheidstelling naar hun consumen-
ten als historici, al dan niet professioneel en 
genealogen. Kortom er zijn nog heel wat 
zaken waar de afdeling zieh op had kunnen 
richten. 

Ik heb begrepen dat de werkgroepen geint-
regeerd worden in de automatiseringsgroep. 
De (nu ex-)leden kunnen in ieder geval op 
deze computerdienstf?) van de vereniging 
terugvallen. Mogelijk ook wordt Gens 
Nostra nu wat informatiever. Het is al aan-
zienlijk verbeterd, maar ik dacht dat het 
nog heel wat beter kan. Ik möge verwijzen 
naar het mededel ingenblad van het CBG. 

In het laatste nummer van Genealogie, 
Tijdschrift voor familiegeschiedenis van het 
CBG wordt ingegaan op online familienet-
werken. De heer Rob van Drie bespreekt 
diverse mogeli jkheden. Voor degenen die 
in deze ontwikkeling zijn geinteresseerd is 
dit artikel beslist de moeite waard. Net
werksites doen er alles aan om de onderlin-
ge band tussen familieleden te bevorderen 
en zo de betrokkenheid van de verschillen-
de familieleden te verstevigen. 
Voor zover het commerciele bedrijven zijn 

die deze programmatuur aanbieden is er het 
risico dat het bedrijf er mee stopt of dat om 
andere redenen duurzame opslag niet verze-
kerd is. 
Een klacht was ook dat de verschil lende 
familieleden elkaar in de hären kunnen 
vliegen omdat de een bijv. een familielid 
invoert en een ander die persoon weer ver-
wijdert. Ook is de programmatuur niet al-
tijd gratis. Een commercie le instelling wil 
uiteindelijk winst maken. De Helpdesk van 
de afdeling Computergenealogie blijft be-
staan evenals de samenwerking met Bas 
Wilschut. 
Mogelijk ziet de N G V een mogelijkheid 
om een goed familienetwerk tot ontwikke
ling te brengen. Hoewel ook deze vereni
ging ongetwijfeld de coneurrerende invloed 
van het internet ondervindt, zijn er toch ve-
le zaken waar een aankomende en zelfs ge-
vorderde genealoog niet goed uitkomt en 
best een beetje steun kan gebruiken. Verder 
beschikt de N G V o.a. over een gigantische 
voorraad familieadvertenties, vaak een brug 
tussen de vrijgegeven gegevens uit de ar-
chieven en het nu. Dit geldt t rouwens even
eens voor het CBG. 

Tot besluit möge ik opmerken, dat de heer 
JW. Koten door de N G V onderscheiden is 
met de zilveren speld voor zijn vele werk 
ten behoeve van Gens Data en voor zijn 
vele publicaties in Ons (genealogisch) Erf
goed. Een zeer verdiende onderscheiding 
en tevens een sympathieke geste j egens ons 
blad. 
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Kleinkind/kleinzoon/kleindochter (1) 
J W . Koten 

N a eerder over grootouders, vader, moeder, 
broer, zuster, dochter, zoon, tante en oom te 
hebben geschreven komen nu de verwant-
schaps te rmen kleinkind/kleinzoon/klein-
dochter aan de beurt. Deze woorden zijn in 
het Nederlands nog niet zo oud. Rond de 
achttiende eeuw zien we vanuit het Frans 
de woorden petit-fils/petite-fille ons taalge-
bied binnendringen. De leenvertaling klein-
kind/kleinzoon/kleindochter wordt hier dan 
gangbaar en gaat de verschillende oudere 
termen vervangen. In dit Franse kielzog 
komt ook het woord achterkleinkind in ge
bruik, dat een leenvertaling is van arriere-
petit-enfant. In enkele ons omliggende lan
den blijven echter de oudere termen die aan 
de oudere Nederlandse termen verwant wa
ren, tot op heden gehandhaafd. 

In vroegere bijdragen hebben we de manne-
lijke en vrouwelijke verwantschapstermen 
altijd apart behandeld. Aangezien we de 
termen dochter en zoon al eerder hebben 
toegelicht kunnen we hier nu volstaan met 
uitsluitend het ontstaan van het woord 
kleinkind te verklaren. 
De terminologie van de kleinkinderen in de 
periode voor de achttiende eeuw is uiterst 
ingewikkeld omdat we hier verschillende 
Systemen aantreffen. Het is verder onduide-
lijk wanneer men het ene systeem en wan-
neer men het andere systeem gebruikte. 
In het ene systeem gebruikte men een des-
criptieve term, dat wil zeggen, men ge
bruikte de beschrijvende vormen zoals: 
dochtersdochter, dochterszoon, dochters-
kind, kindskind, zoonsdochter, zoonszoon, 
zoonskind. In het Zweeds maar ook in an
dere Scandinavische talen volgt men min of 

meer dit systeem nog steeds. 
In de meer Germaanse landen is nog een 
tweede woord-paar voor kleinzoon-klein-
dochter gangbaar geweest en dat is het 
woord neve (later neef) en nevin of nift 
(later nicht). In de achtt iende eeuw zijn 
hiervoor de eerder genoemde leenwoorden 
kleinzoon en kleindochter in de plaats ge-
komen en verdwijnt de neef/nicht-uitdruk-
king voor de kleinkinderen. Er vindt een 
betekenisverenging plaats, waarbij men ne
ve en nevinne (nicht) gaat gebruiken niet 
alleen voor de kleinkinderen maar vooral 
voor de kinderen van de broer en zus dus 
als de tegenhangers oom-tante/neef-nicht. 
Dit alles maakt de interpretatie van oudere 
geschritten (testamenten) niet eenvoudiger. 
Hoe alles precies is verlopen blijtt onduide-
lijk, de spreektaai is niet gedocumenteerd 
en de geschreven taal is niet altijd represen-
tatief voor wat de werkelijkheid in het da-
gelijkse leven was . Hier is dus nog veel on-
bekend 

De verwantschapstermen voor de klein
kinderen. 
Zoals we eerder schreven zijn deze termen 
pas laat (einde 17de eeuw begin 18de 
eeuw) in ons land gangbaar geworden. Het 
was weliswaar niet de Franse periode maar 
Frans was hier toch ten lande, zeker bij de 
meer welgestelde klasse toch al de gangba
re voertaal. Ook aan het hof werd overwe-
gend Frans gesproken evenals in het diplo-
matieke verkeer. Maar ook bij de regenten 
was Frans goed gangbaar. Daardoor dran
gen veel Franse woorden door in de gewo-
ne spreektaai. Naast de leenwoorden voor 
de kleinkinderen kwam hier ook het woord 
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tante in zwang en ook woorden als papa en 
mama maar dan uitgesproken met een 
Frans accent. Samengevat de woorden pe
tit fils en petite fille werden veranderd in 
Neder landse leenwoorden kleinzoon en 
kleindochter. Het oudere woord kindskind 
werd nu kleinkind. 
Aangezien we zoon en dochter al uitvoerig 
bespraken beperken we ons in deze bijdra-
ge tot het woord kind, een van de oudste 
woorden in het Neder lands (negende eeuw 
opgeschreven). 

H o e ontstaat het woord kind 
Als een woord zo oud is dan mag men haast 
wel aannemen dat het woord proto-
europese wortels heeft en mogelijk zelfs 
verwante woorden in het Sanskriet en 
Iraans en dat blijkt ook zo te zijn. Kind is 
een complex woord met meerdere beteke-
nissen: allereerst bespreken we het woord 
kind bedoeld als afstammeling. 
Het woord kind ook wel kint geschreven 
komt in de meeste vroegere Germaanse ta-
len voor. Vermoedeli jk is het Germaanse 
stamwoord (protogermaans) kinpa dat ook 
het woord voor baarmoeder was. Daarvan 
is ook het woord kunne (dat voor sekse of 
gender wordt gebruikt) afgeleid. In sommi-
ge oud-Germaanse talen (oudfries) kan j e 
de vorm Chind en zelfs gint vinden. Gaan 
we verder in de geschiedenis terug dan zien 
we het woord gen verschijnen o.a. in de 
vorm van het Oudgriekse gnetos (boreling). 
Dit oud Griekse woord gen wordt gens in 
het Latijn (=geslacht) . Gen uit het klassieke 
Grieks is het s tamwoord van veel woorden 
geworden zoals genealogie maar ook de 
naam van de erfelijkheidsdrager, het welbe-
kende woord GEN. Vrijwel iedereen kent 
het woord genesis voor het eerste boek van 
de thora, dat wording betekent. Het woord 
genese (oorsprong) genetica (erfelijkheid) 

zijn eveneens afleidingen van gen. Binnen 
de Indo-europese grondtalen zien we de 
verwante vormen van gen zoals jani en j an -
tu (Oudindisch) en jat i (Sanskriet) . Al deze 
woorden hebben iets te maken met ont-
staan, geboren worden, geslacht, verwant-
schap, afstammeling. Binnen de plantkunde 
wordt geslacht ook aangeduid als groep van 
verwante vormen. 
Geslacht is ook synoniem met het woord 
voor sekse (in de zin van geslachtsorga-
nen), zoals in uitdrukkingen als het zwakke 
geslacht als het vroeger om vrouwen ging. 
Ook de woorden die hierop betrekking heb
ben, gender (zie gen) en kunne, dat we al 
eerder als afgeleide van Kinpa noemden. 
Kortom de voorvormen van het woord 
kind maken dat kind een echt avontuurlijk 
woord is, dat in allerlei voor- en navormen 
in onze taal is binnen gedrongen. 

H o e staat het met het woord voor kind in 
de ons omringende landen? 
In het Duits en verwante neventalen is dit 
woord kind gelijk aan het onze. In het En-
gels is het woord child ontstaan en in de 
zestiende eeuw gangbaar geworden. Het 
heeft met de oude proto-germaanse woor
den iets te maken maar hoe het Engelse 
oerwoord childra ontstond is niet duidelijk. 
In diverse dialecten kent men echter het 
woord childer (verwant aan woord kinder 
in de spreektaai). Het woord kin leeft echter 
voort als kinship (genealogie) , kinsman 
(s tamverwante man) , kinsfolk, enz. 
Het woord voor kind in het Frans is enfant, 
dat afgeleid is van het Latijnse woord in
fantum. Dit woord betekent letterlijk "niet 
zeggen" overeenkomstig ons woord on-
mondig maar ook stom, nog niet kunnende 
spreken. In onze taal komt het woord infant 
ook voor zoals in infantiel (kinderlijk) maar 
ook in het woord infanterie. In de Scandi-
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navische talen gebruikt men voor kind het 
s tamwoord "barn" dat verwant is aan ons 
woord baren, (zie later). 

Tweede betekenis van het woord kind 
Daarnaast kent men nog het woord kind als 
benaming van een j o n g e mens . In de mees-
te landen, zoals Nederland, zijn beide vor
men gelijk, maar in veel talen heeft men 
twee aparte woordvormen zowel een voor 
het kroost als een voor de jonge mens . In 
het Engels kent men ook het woord infant, 
hetgeen j o n g kind en niet "kind van" bete
kent. 

Niet Germaanse vormen voor kind 
In de overige Romaanse talen heeft men 
nogal afwijkende vormen voor kind. In het 
Italiaans: Bambino, in het Portugees: crin? 
a, in het Spaans: nino ni en in het Roe-
meens : copil. Sommige van deze vormen 
hebben vooral op j o n g kind betrekking. Het 
zou te ver voeren hiervan de etymologie 
uitvoerig te bespreken. Uit de Slavische ta
len noem ik ditja (Russisch), dziecko 
(Pools) diesa (Sloweens) en dete (Bul-
gaars), Het nieuw Griekse woord is Paidi 
(denk pedagoog) . Uit de niet Europese ta
len, noem ik waled (Arabisch), ild 

(Hebreeuws) , anak (Indonesisch) (Japans), 
cocuk (Turks), mtoto (Swahili) 

De kleinkinderen in verwante talen. 
De Engelse term voor kleinkind is grand
child. Ook dit is waarschijnlijk een leenver
taling vanuit het Frans, de grootvader wordt 
daar grandpere genoemd, hetgeen tegen-
over petit fils staat. Het woord grandson is 
al heel oud en stamt uit de zestiende eeuw 
in geschreven vorm. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat men de grandson naar analo
gic van grandpere is gaan gebruiken. Enige 
ja ren later is men pas het woord grand
daughter gaan gebruiken. Deze uitdrukkin-
gen van de kleinkinderen heeft de oudere 
vormen neve en niffe verdrongen (zie la
ter). 

Moeilijker ligt de zaak in het Duits . Hier 
ontstond uit de volkstaal de woorden Enkel 
en het vrouwelijke Enkelin. Het is niet ge-
heel duidelijk hoe deze n ieuwe vorm ont-
staat. Vast staat dat deze de oudere vormen 
Neffe en Nichte volledig verdrongen als het 
om de benaming van kleinzoon en klein-
dochter ging. In de gewone taal spreekt 
men echter ook over Enkelkind, Enkelsohn 
en Enkeltochter. 

Nuttige tips 1 

De heer Morel van Mourik maakte ons attent op de site 
www.veryoneweb.com/gelrehistor isch. 

Hierop worden Gelderse genealogische en heraldische aantekeningen gepubliceerd, ver-
zameld uit diverse rijke bronnen door vele gebruikers die het resultaat van hun inspannin-
gen niet verloren willen laten gaan. De verzamelingen: genealogische fragmenten of aan
tekeningen, leenrepertoria en wapentekeningen worden steeds uitgebreid. De beheerder 
van de site is drs. Wilfried Ahoud, met Gelderse wortels, verbonden aan het Gelders ar-
chief. Hij heeft zelf ook gepubliceerd, o.a. in Gens Nostra. 
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Plaatsengids.nl: alles over Nederland op één site 
Persbericht, aangevuld door H.M. Lups 

Vanaf juli 2009 is de site 
"www.plaa tsengids .n l " in de lucht. Het is 
de eerste site die informatie over alle Ne -
derlandse plaatsen overzichtelijk op één 
piek presenteert. Alle 3.000 Neder landse 
Steden en dorpen plus de 4.000 buurtschap-
pen krijgen een eigen homepage. Onder-
werpen die u er kunt vinden zijn bijvoor
beeld naamsverklaringen, geschiedenissen, 
bezienswaardigheden, evenementen, natuur 
en recreatie, musea, lokale links en litera-
tuur. 

Initiatiefnemer Frank van den Hoven: 
"Plaatsengids.nl" is een klassiek voorbeeld 
van een uit de hand gelopen hobby. Ik heb 
ca. 5.000 boeken over geschiedkundige en 
toeristische onderwerpen zoals kerken, kas
teien, molens , watertorens, pontjes, buurt-
schappen, natuurgebieden en wat al niet 
meer. Ik heb het ideaal om dat overzichte
lijk voor anderen samen te vatten, met als 
doel om mensen de cultuurhistorie en de 
schoonheid van ons eigen land te laten zien, 
en ze te stimuleren vaker "uit in eigen land" 
te gaan. N a enkele regionale boeken te heb
ben geschreven, bedacht ik dat het handiger 
is om ailes op één site te zetten. Dat is laag-
drempeliger, want in tegenstell ing tot een 
boek gratis voor iedereen te raadplegen en 
voor mijzelf is het voordeel dat ik het dage-
lijks kan bijwerken." 

Frank van den Hoven reist dagelijks met 
zijn vrouw Mirjam door het land om plaat
sen en hun bezienswaardigheden te 
"ontdekken" en te beschrijven. De streken 
Zuid-Limbürg, West-Brabant , Krimpener-
waard en Lopikerwaard, die hij eerder ge-
detailleerd in boekvorm heeft beschreven 

en uitgegeven, zijn al in de site verwerkt. 
De rest van het land volgt later in het jaar . 

Van den Hoven is nog op zoek naar mensen 
die veel van hun plaats weten, om de site 
verder te laten uitgroeien tot het ultieme 
cultuurhistorische en cultuurtoeristische na-
slagwerk. Als het project over enkele jaren 
gereed is, wil hij alle informatie samenvat-
ten in een 12-delige encyclopédie (één deel 
per provincie) van ca. 10.000 pagina's. lets 
vergelijkbaars is voor het laatst versehenen 
in 1851 ("de Van der Aa") maar helaas 
nooit geactualiseerd, en Van den Hoven 
vindt het na bijna 160 j aa r hoog tijd worden 
voor een herziene versie. Want het Neder
landse landschap is immers vooral sinds de 
tweede helft van de negent iende eeuw dras
tisch veranderd. Nadere informatie over het 
hoe en waarom van dit project, vindt u op 
www.plaatsengids.nl > Over Plaatsengids. 

Frank van den Hoven (Oosterwijk gem. 
Leerdam, 1962) heeft de volgende boeken 
geschreven en uitgegeven: 
- De topografische gids van Nederland. 
15.000 topografische namen met achter-
grondinformatie over ligging, statistieken, 
geschiedenis. (800 pp, 1998) 
- Op ontdekkingstocht door West-Brabant: 
Baronie en Markiezaat . Alle 300 plaatsen 
tot aan de allerkleinste, gedetailleerd be
schreven en afgebeeld. (1.000 pp, 2001) 
- O p ontdekkingstocht door Krimpener-
waard en Lopikerwaard. Alle 80 plaatsen 
tot aan de allerkleinste, gedetailleerd be
schreven en afgebeeld. (288 pp, 2002) 
- Op ontdekkingstocht door Zuid-Limburg. 
Alle 250 plaatsen tot aan de allerkleinste, 
gedetailleerd beschreven en afgebeeld. (700 
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pp, 2003) 
Nadere informatie over deze boeken vindt u 
op www.filatop.nl, menukeuze Topografie. 

Na 28 j aa r t rouwe dienst bij een werkgever 
en schrijven in de avonduren, heeft Frank 
besloten zieh in het vervolg fulltime te stör
ten op het beschrijven van alle Nederlandse 
plaatsen. Zijn passie is het "ontdekken" van 
deze plaatsen door ze allemaal te bezoeken 
en te beschrijven. Door anderen daar deel-
genoot van te maken, hoopt hij de belang-
stelling voor vooral de kleinere dorpen en 
buurtschappen in het buitengebied aan te 
wakkeren. Hij wil laten zien dat het de 
moeite waard is om ook de kleinere plaat
sen en attracties te bezoeken, naast de grote 
attracties "die j e gezien moet hebben" en 
waar men massaal voor in de file staat. En 
dat het de moeite waard is ons in te zetten 
v o o r b e h o u d en revitalisering van het bui
tengebied dat we ondanks alle woningbouw, 
meubelboulevards en blokkendoosbedri j-
venterreinen gelukkig nog over hebben. 
Tot zover het persbericht. 

Ook voor genealogen kunnen de publicatie 
en de site van Frank belangrijk zijn. Onder 
meer om de plek te lokaliseren waar hun 
voorouders woonden of waaraan ze hun 
naam ontleenden. Heel wat is, zoals hier-
voor reeds is aangegeven verdwenen. Ook 
de verklärende woordenlijst "Topotermen" 
bevat nuttige informatie. O m er enkele ter
men uit te plukken: beklemrecht in Gronin
gen (beklemde meiers) , bokkenrijders, ding-
spil, kruitmolens en weervisserij . Maar er is 
meer. Zo kon jemand een dezer dagen de 
plaatsen Dalem en Vuren niet vinden op de 
dvd 'Famil ies of South Holland ' en vroeg 
mij of dat wel klopte. De Topografische 
Gids verschaffe het antwoord: Dalem valt 
tegenwoordig wel iswaar onder Zuid-

Holland maar maakte t/m 1985 deel uit van 
de gemeente Vuren, thans gem. Lingewaal , 
een Gelderse gemeente . Het Doopboek Da
lem en het Contra Trouwboek van Dalem 
bevindt zieh in het Gelders Archief. 
Onlangs was ik enkele dagen op Terschel-
ling, waar ik het gemeentehuis in West-
Terschelling mocht bezichtigen. De heer 
Arend Roos liet mij het gemeentearchief 
zien, dat beschikte over de Burgerlijke 
Stand van 1812 af. Verder waren er de hu-
welijksbijlagen van de laatste jaren en een 
oud archief. Tot 1942 viel het eiland onder 
(Noord) Hollands bestuur, daarna werd het 
Fries hoewel er ook daarvoor Friese invloe-
den waren. Men kan dus rustig aannemen 
dat men voor diverse gegevens niet in Fries-
land moet zijn maar in (Noord) Holland. (In 
een kamertje daar maakte ik ook kennis met 
de heer Jan van Wassenhove. Deze had een 
lessenaartje geconstrueerd waarop een boek 
van de Burgerlijke Stand lag. Zijn fototoe-
stel stond op een statief opgesteld en inge-
steld. Een draadontspanner(?) drukte hij in, 
sloeg een pagina om en drukte weer in, enz. 
Zo maakte hij in korte tijd talrijke digitale 
foto-opnamen, die hij dan thuis uitwerkte. 
Dit leek mij een nuttige tip om met beperkte 
kosten uitgebreide bestanden te kunnen di-
gitaliseren.) Ook met betrekking tot Ter-
schelling vindt men een aantal gegevens 
niet op de plaats waar men deze verwacht. 
N o g steeds vinden er gemeenteli jke reorga-
nisaties plaats, dus voorlopig lijkt mij de 
publicatie op het internet de beste mogelijk-
heid omdat men de gids als dat nodig is 
steeds kan actualiseren 

Het te lefoonnummer van Frank van den Ho
ven is 0345-630367 of 06-23380516, e-mail 
frank@plaatsengids.nl 
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Familieband.nl: leuke aanvulling op genealogie 
Steeds meer mensen willen weten waar ze 
vandaan komen en wie hun voorouders 
zijn. Mede dankzij internet kan bijna ieder-
een tegenwoordig de geschiedenis van zijn 
familie onderzoeken. Genealogie is toegan-
kelijker geworden en s tamboomonderzoek 
vindt niet alleen meer in de archieven 
plaats. De drempel om informatie te vinden 
is verlaagd, omdat steeds meer bronnen op 
internet te vinden zijn en mensen op fora 
informatie uit kunnen wisselen. Er zijn op 
internet veel familiewebsites en genealogi
sche websites te vinden. De website Fami-
lieband.nl combineert online s tamboomon
derzoek echter met een sociaal netwerk met 
de daarbij behorende functionaliteiten zoals 
het uitwisselen van körte berichten, foto 's 
en video en blogging. Dit maakt Famil ie-
band.nl de eerste website in Nederland 
waar families een s tamboom kunnen aan-
maken en waar zij tegelijkertijd op een leu
ke en gemakkeli jke manier contact met el-
kaar kunnen onderhouden. Een familieweb-
site bij uitstek dus, voor iedereen die dat 
familiegevoel met elkaar wil delen. En een 
interessante aanvull ing op de klassieke 
vorm van genealogie. 

Iedereen kan gratis een profiel aanmaken 
op Familieband.nl N a het aanmaken van 
een profiel kunnen met een paar muisklik-
ken nieuwe familieleden uitgenodigd wor
den om ook lid te worden van het netwerk 
en kan er begonnen worden aan het opbou-
wen van de s tamboom. In de s tamboom is 
het mogelijk om (auto)biografische infor
matie in te voeren over personen in j e fami
lie. Met het vastleggen van familiehistorie 
wordt een soort naslagwerk gecreëerd over 
j e familieleden. Ook de woonplaatsen van 
familieleden kunnen vastgelegd worden, 

waardoor men op een kaart de verspreiding 
van de familie kan zien. Volgens Michiel 
Tielemans van Familieband.nl is de websi te 
een toevoeging op de klassieke vorm van 
genealogie omdat het de mogelijkheid biedt 
om de s tamboom op een interactieve ma-
nier te visualiseren. "Zelf een stamboom 
tekenen en berekenen kan heel lastig zijn. 
Familieband.nl maakt dit zeer overzichte-
lijk met foto's en feiten van de familie. Ie
dereen kan heel gemakkelijk meedoen van-
uit huis achter de computer. De gegevens 
kunnen heel eenvoudig gedeeld worden met 
familieleden. Waar vroeger thuis 1 persoon 
de gehele stamboom aan het uitzoeken was, 
kan nu elk familielid lid worden en zelf toe-
voegingen maken aan de stamboom. De 
mogelijkheid om in contact te komen met 
elkaar en somen aan de stamboom te wer
ken zijn de onderscheidende factoren van 
Familieband.nl. " 

Familieband.nl biedt de gebruiker functio
naliteiten aan waardoor een s tamboom nog 
sneller en gemakkeli jker opgebouwd kan 
worden. Zo heeft de famil iecommunity 
'Smar tLink ' ontwikkeld, een functionaliteit 
waarmee de website actief suggesties kan 
geven voor personen die nog niet in de 
s tamboom staan. O p deze manier hoeven 
gebruikers niet meer te zoeken naar n ieuwe 
familieleden in s tambomen van anderen. 
'Smar tL ink ' maakt van de s tamboom een 
vergelijking met alle andere s tambomen in 
Familieband.nl , en gaat s l imme verbanden 
zoeken. In de s tamboom groeien er blaadjes 
op de plekken waar die verbanden zitten en 
de gebruiker hoeft alleen maar op 'ja' 
of 'nee' te klikken om een n ieuw familielid 
toe te voegen. Het gaat hierbij niet alleen 
om familieleden die dichtbij staan, maar 
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ook om verre familieleden. Michiel Tiele-
mans van Familieband.nl: "Op Familie
band, ni kun je gratis je stamboom online 
vastleggen.Het vollediger maken van je 
stamboom kan echter een flinke zoektocht 
zijn naar familieleden. Familieband.nl 
maakt gebruik van haar enorme database 
met personen, en helpt de gebruiker met 
SmartLink in die zoektocht naar familiele
den door zelf met slimme verbanden te ko
men. Mensen gaan zelf uitzoeken hoe hun 
stamboom eruit ziet, terwijl die misschien 
al uitgezocht is door een familielid. Smart-
Link zorgt er voor dat zulke bestaande ver
banden en relaties tussen familieleden 
meteen duidelijk worden, zodat de gebrui
ker het zoekwerk uit banden genomen 
wordt. " 

Via Familieband.nl kunnen familieleden 
mogelijk ook weer in contact komen met 
familieleden die ze lang geleden uit het oog 
zijn verloren. Naast het aanleggen van een 
s tamboom kunnen online foto 's en v ideo 's 
worden gedeeld, m e m o ' s op het prikbord 
achtergelaten worden en een familiekalen-
der bijgehouden worden. Dat maakt van 
Familieband.nl dé manier om in contact te 
blijven of te komen met familieleden en om 
bijvoorbeeld een familiedag of verjaardag 
te plannen. Naast ' g e w o n e ' families zijn 
ook beroemde families, zoals de Neder-
landse Koninklijke familie, terug te vinden 
op de nieuwe familie-community. Familie-
band.nl is opgericht omdat het tijd was 
voor een sociaal netwerk dat zieh niet bezig 
houdt met vrienden of collega's, maar met 

familie. Michiel Tielemans: "Familieband, 
ni is de unieke mogelijkheid om in contact 
te komen en te blijven met je familie, ver of 
dichtbij. Met je familie heb je toch een an
dere, speciale band en vaak zie je niet alle 
familieleden op reguliere basis. Bovendien 
willen wij een brug slaan tussen een wat 
oudere generatie en een jonge generatie 
familieleden, internet is daar een uitermate 
geschikt medium voor. Door mogelijkheden 
als het delen van foto-albums en het maken 
van een stamboom komen families dichter 
bij elkaar.'''' 

"Hoe meer het aantal leden groeit en daar-
door de informatie over families toeneemt, 
hoe meer interessante feiten er naar boven 
kunnen komen,\ vervolgt Tielemans. "Zo 
kun je er bijvoorbeeld achter komen welke 
familie nu daadwerkelijk de meest omvang-
rijke is van Nederland, hoe de verschillen
de familienamen over Nederland verspreid 
zijn of hoeveel familieleden je verwijderd 
bent van een beroemdheid." Inmiddels zijn 
er al meer dan 400.000 familieleden opge-
nomen in de verschil lende s tambomen, 
waaronder 47.000 verschillende familiena
men. Er zijn al leden die meer dan 3.000 
familieleden in hun s tamboom hebben 
staan. Familieband.nl verwacht voor het 
einde van het j aar zo 'n 500.000 inschrijvin-
gen op de site te hebben. 

Wilt u ook uw s tamboom grafisch weerge-
ven en samen met familieleden eraan wer
ken? Ga dan naar www.familieband.nl en 
maak gratis uw profiel aan. 
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Verwanten vinden op Naamgenoten.nl 

o p r o e p j e o p h e t p r i k b o r d 
v a n d i e b e t r e f f e n d e 
N a a m o p d e j u i s t e p l e k . 
F a m i l i e n a a m v e r h a l e n 
O p n a a m g e n o t e n . n l k o 
m e n o o k v e e l m e n s e n 
d i e z i e h ( n o g ) n i e t z o 
v e r d i e p t h e b b e n i n g e n e 
a l o g i e . V o o r d e z e b e -
z o e k e r s i s h e t l e u k o m 
w e t e n s w a a r d i g h e d e n o f 
e e n k o r t e g e s c h i e d e n i s 
v a n h u n f a m i l i e n a a m t e 
l e z e n . Z o a l s b i j v o o r 
b e e l d b i j d e n a m e n 

500 Pater-familieleden bijeen in 1985. Ingezonden naar O s t a d e , S l o e s a r w i j o f 
naamgenoten.nl door de heer B. Pater uit Leiden. P a t e r . V e r h a l e n o v e r f a -

m i l i e n a m e n i n b e k n o p t e 
N a a m g e n o t e n . n l i s e e n w e b s i t e v o o r i e - v o r m z i j n d a n o o k v a n h a r t e w e l k o m b i j 
d e r e e n d i e n i e u w s g i e r i g i s n a a r z i j n o f d e r e d a c t i e v a n d e w e b s i t e , 
h a a r n a a m g e n o t e n . J e k u n t j e a a n m e l d e n W h a t ' s in a N a m e 
e n j e n a a m g e n o t e n p e r s o o n l i j k e b e r i c h - V o o r v o o r n a m e n - l i e f h e b b e r s i s e r h e t 
t e n s t u r e n . V e r d e r l e e s j e e r l e u k e " w h a t ' s i n a n a m e " o n d e r z o e k ! D o o r h e t 
w e e t j e s , i n f o r m a t i e e n v e r h a l e n o v e r n a - i n v u l l e n v a n l e u k e v r a g e n o n d e r j e p r o -
m e n , b e t e k e n i s s e n , n a a m d a g e n , b e k e n d e f i e l k o m j e e r a c h t e r o f j e m i s s c h i e n e i -
n a a m g e n o t e n . K o r t o m : A l l e s i n h e t t e - g e n s c h a p p e n o f h o b b y ' s m e t j e n a a m g e -
k e n v a n ' w h a t ' s i n a n a m e ? ' n o t e n g e m e e n h e b t , o f t e w e l , o f j i j j e z e l f 
P r i k b o r d o o k ö ö k e e n e c h t e P e t e r , M o n i q u e , A n s , 
l e d e r e v o o r n a a m e n a c h t e r n a a m d i e v e r - W i m o f " . . . . " m a g n o e m e n ! 
t e g e n w o o r d i g d i s o p N a a m g e n o t e n . n l N i e u w s g i e r i g ? 
h e e f t e e n e i g e n p r i k b o r d , w a t i n t e r e s s a n t A l s u n a m e n - l i e f h e b b e r b e n t , e n o o k 
k a n z i j n v o o r m e n s e n m e t i n t e r e s s e i n n o g e e n s g e r i c h t o p z o e k b e n t n a a r p e r -
f a m i l i e n a m e n e n m e n s e n d i e z i e h b e z i g - s o n e n m e t b e p a a l d e f a m i l i e n a m e n , d a n 
h o u d e n m e t s t a m b o o m o n d e r z o e k . Z o e k t i s d e z e s i t e e e n v r o l i j k e a a n v u l l i n g v o o r 
u e e n b e p a a l d p e r s o o n , o f e e n b e l a n g r i j - u w o n l i n e s t a m b o o m o n d e r z o e k . 
k e o n t b r e k e n d e s c h a k e l , d a n s t a a t u w 
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Geschiedenis is datgene waarover historici het eens zijn. 
Voltaire (1694-1778) 

Het snoer van Scaliger - geen sieraad voor 
genealogen 
H . F e i k e m a 

O p 21 januar i 2009 was het vier eeuwen van een databalk, waaraan de exemplari-
geleden dat Josephus Justus Scaliger in Lei- sehe gebeurtenissen uit de bijbelse en klas-
den overleed. Ter nagedachtenis was er dit sieke geschiedenis als kralen aan een snoer 
voorjaar een tentoonstelling over zijn werk geregen moesten worden ' , betekent dit nog 
en organiseert de Leidse universiteit in no- niet dat wat hij over het verleden heeft be-
vember een tweedaags symposium. Voor weerd, waar is. Als de kralen op de ver-
zover bekend, wordt er naar aanleiding van keerde plaats zitten, heeft dat niet alleen 
zijn sterfdag in ons land verder geen aan- gevolgen voor onze speurtocht naar onze 
dacht aan deze grote Franse humanist en voorouders in het verre verleden, maar het 
geleerde besteed. Ook in genealogische kan ook politieke en maatschappeli jke con-
kringen is hij tot nu toe niet gememoreerd. sequenties hebben. Maar heeft hij ze dan 
Toch leek het mij nuttig hem onder uw aan- verkeerd geregen? W e zullen zien dat er 
dacht te brengen, want hij is de grondlegger inderdaad iets is misgegaan, want er zijn 
van het historische model dat wij bij ons heel veel bewijzen dat Scaliger het niet bij 
familieonderzoek gebruiken en ik denk dat het rechte eind heeft. Hiermee wil ik niet 
de meeste genealogen zieh dat niet eens re- zeggen dat hij ons bewust heeft misleid, ik 
aliseren. Trouwens dat geldt ook voor de denk eerder dat hij slachtoffer was van de 
meeste landgenoten. Zelfs bij de introductie praktijken van zijn col lega 's in de Renais-
van de historische canon een aantal ja ren sance met hun "ontdekkingen" van de 
geleden is met geen woord gesproken over "klass ieke" literatuur. Voordat ik er verder 
de man aan wie wij het overzicht van het op inga, is het misschien niet onaardig om u 
verleden hebben te danken, terwijl hij nota eerst met hem kennis te laten maken. 
bene vijftien j aa r was verbonden aan een 
van de meest gerenommeerde universiteiten Hij werd in 1540 in Agen in het zuiden van 
in ons land. Frankrijk geboren als t iende kind en derde 
Over de laatste vierhonderd j aa r heeft hij zoon van de humanist Julius Caesar Scali-
uiteraard niets kunnen verteilen, maar over ger en Andiette de Roques . N a hem kregen 
de tijd daarvoor des te meer. En juis t die zijn ouders nog vijf kinderen. Hij werd ka-
tijd is van belang voor degenen die met hun tholiek opgevoed, maar bekeerde zieh later 
onderzoek in de middeleeuwen terecht zijn tot het protestantse geloof. Van 1590 tot 
gekomen. AI werd Scaliger een paar jaar 1593 werkte hij als privé-leraar in Preuilly-
geleden de Einstein van de zestiende eeuw sur-Claise, ten zuiden van Tours , bij de fa-
genoemd en was hij volgens zijn biograaf milie Chasteigner de la Roche-Posay. In 
' d e grootmeester van de historische chrono- 1591 nodigden de curatoren van de Leidse 
logie, die zowel astronomische als histori- universiteit, die nog maar pas was opgericht 
sehe technieken gebruikte ter constructie (1575), hem dringend uit naar Leiden te ko-
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men om de j o n g e academie wereldfaam te 
geven. Het heeft twee jaar geduurd voordat 
hij na lang aandringen uiteindelijk aan hun 
verzoek wilde voldoen, zelfs koning Hen
drik IV moest er aan te pas komen. Omdat 
er in Frankrijk een burgeroorlog woedde , 
moest er voor Scaliger een pistool worden 
geregeld en een duur paard om tijdens zijn 
reis aan vijanden te kunnen ontsnappen. In 
juni 1593 vertrok hij onder escorte van 
tweeendert ig ruiters en nog wat lakeien en 
knechten, en arriveerde eind van die maand 
in Tours. Via Dieppe en Schiedam kwam 
hij bijna twee maanden later op 26 augustus 
in Leiden aan. De hele onderneming om 
hem naar Leiden te halen had ruim zeven-
duizend gulden gekost, de prijs van twee 
grote panden aan het Rapenburg. Dit be-
wijst wel dat Scaliger een bijzonder iemand 
was . Zijn opleiding had hij vooral van zijn 
vader gekregen, een groot geleerde, filo-
loog en taalkundige. Scaliger was een gi-
gant. Niemand leerde zo snel een taal als 
hij. Hij kende het Latijn, Frans, Grieks, 
Arabisch, Hebreeuws, Aramees, Syrisch, 
Perzisch, Turks , Duits en Italiaans. In Lei
den leerde hij nog Nederlands. 
Hij ging zieh als opvolger van Justus Lipsi-
us (1547-1606) , die Leiden in 1591 had 
verlaten, o.a. bezighouden met klassieke 
geschiedenis en bracht het onderwijs in de 
klassieke filologie en bijbelwetenschap op 
een hoog peil. Verder was hij een grondleg-
ger van de t i jdrekenkunde. Scaliger werd in 
de zestiende eeuw als een van de grootste 
geleerden van zijn tijd beschouwd. Hij ont-
ving een jaarsalaris van 1200 gulden, wat 
meer was dan van welke andere hoogleraar 
ook. Bovendien hoefde hij geen colleges te 
geven, waardoor hij zieh volledig aan on-
derzoek kon wijden. Door zijn benoeming 
stroomden uit heel Europa geleerden en 
Studenten naar Leiden toe om aan de acade-

KM.TtM.TT or j#s»« stauet*. 
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mie Colleges te geven en te volgen. Onder 
zijn leerlingen bevonden zieh veelbeloven-
de Studenten zoals Daniel Heinsius (1580-
1655) en Hugo Grotius (1584-1645) die bij 
velen vooral bekend is door zijn ontsnap-
ping in een boekenkist uit slot Loevestein 
in 1620. Scaliger is nooit meer naar Frank
rijk teruggekeerd. Hij overleed op 21 janua-
ri 1609 in Leiden, waar hij met veel eerbe-
toon van de universiteit en de stad Leiden 
in de Vrouwekerk werd begraven. Zijn 
grafsteen en het gedenkbord zijn in de Pie-
terskerk te bezichtigen. De herinnering aan 
hem wordt levend gehouden door het Scali
ger Instituut dat in 2000 door de Faculteit 
Letteren en de Universiteitsbibliotheek bij 
het 425-jarige bestaan van de universiteit 
werd opgericht, met als doel het gebruik 
van de Bijzondere Collecties van de Uni-

Ons genealogisch Erfgoed, 17ejrg. nr. 5, september-oktober 2009, blz. 235 

http://KM.TtM.TT


versiteitsbibliotheek in onderzoek en onder-
wijs te stimuleren en faciliteren. 

Over zijn visie op het verleden heeft hij 
twee grote wetenschappeli jke werken gepu-
bliceerd. In 1593 verscheen van zijn hand 
Opus Novum de Emendatione Temporum 
en in 1606 Thesaurus Temporum. AI snel 
kreeg hij hierop kritiek van Dionisius Peta-
vius ( 1583-1652). Deze Franse jezui'et, the-
oloog en historicus legde de tekortkomin-
gen in de Chronologie van Scaliger bloot en 
bestreed het gebruik om hiaten in kennis op 
te vullen met hypotheses. In 1627 publi-
ceerde hij zijn grote werk De Doctrina 
Temporum en in 1630 een vervolg hierop. 

Het historische model dat uit de werken van 
Scaliger en Petavius is ontstaan, met nog 
enkele kleine correcties in de eeuwen daar-
na, kreeg in de vorige eeuw uiteindelijk de 
vorm waarop ons geschiedenisonderwijs is 
gebaseerd. Al vanaf het begin dat Scaliger 
zijn model van de geschiedenis had opge-
zet, waren er al mensen die kritiek hadden, 
waaronder zeer vooraanstaande weten-
schappers. Van hen laten we hier een aantal 
namen de revue passeren. 

Voor zover bekend, was de hoogleraar de 
Arcil la van de Spaanse Salamanca Univer
siteit de eerste die kritiek had. In zijn publi-
caties Programma Historicae Universalis 
en Divanae Florae Historicae bewees hij 
dat de geschiedenis van de Klassieke Oud-
heid van middeleeuwse origine is. 

Dezelfde mening was de Franse jezui'et 
Jean Hardouin (1646-1729) toegedaan . 
Deze criticus was een van de meest ontwik-
kelde personen van zijn tijd. Hij was hoog
leraar in de theologie en sinds 1683 direc-
teur van de Franse Koninklijke Bibliotheek. 

Hardouin is de auteur van verschil lende 
boeken over filologie, theologie, geschiede
nis, archéologie, numismatiek, chronologie 
en de filosofie van de geschiedenis. Helaas 
bleven zijn werken voor de meeste mensen 
onbekend, omdat ze grotendeels in het La-
tijn waren geschreven. Hij toonde aan dat 
bijna de gehele klassieke literatuur niet eer-
der dan de dertiende eeuw door kloosterlin-
gen was geschreven. Over een paar auteurs, 
o.a. Cicero, Horatius en Plinius de Oudere, 
had hij zijn twijfels. Hij beweerde zelfs dat 
Christus en zijn apostelen, als ze al hadden 
bestaan, in het Latijn preekten, en hij was 
ervan overtuigd dat de Griekse vertalingen 
van het Oude en Nieuwe Testament uit een 
veel latere période dateren dan de Kerk ver-
onderstelt. Verder zijn volgens hem bijna 
alle antieke munten, kunstwerken, beeld-
houwwerken en de documenten van de 
Concil ies voor het Concilie van Trente 
(1545-1563) vervalsingen. Het zal niemand 
verbazen dat zijn publicaties van 1739 tot 
1742 door de Kerk werden verbannen en op 
de lijst van verboden boeken werden ge-
plaatst. 

Een ti jdgenoot van hem was Sir Isaac 
Newton (1642-1727). Deze eminente En
gelse geleerde was niet alleen een groot fy-
sicus, hij is o.a. de grondlegger van de klas
sieke mechanica, maar hij hield zieh ook 
met theologische en historische vraagstuk-
ken bezig. Met behulp van natuurweten-
schappelijke methoden bewees hij de vol-
gende twee Stellingen: 

Stelling 1 - Het systeem van historische 
bronnen is een vat vol tegenstrijdigheden: 
sommige delen leiden tot een bepaalde con-
clusie die door andere delen worden tegen-
gesproken. 
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Stelling 2 - De chronologie waarover bij de 
historici overeenstemming bestaat, klopt 
niet. Bovendien is de grote massa van his-
torische bronnen ongeschikt voor een on-
dubbelzinnige reconstructie van de geschie
denis. 

Zijn conclusie was dan ook dat er geen 
chronologie van de geschiedenis bestaat. 
Hij was van mening dat sommige gebeurte-
nissen in de Antieke Oudheid en het Oude 
Egypte minder lang geleden zijn dan wordt 
aangenomen, waarbij het soms om een in-
korting van vele honderden jaren gaat. Zijn 
werk werd behoorlijk door historici en filo-
logen bekritiseerd. Hij werd zelfs van seni-
liteit beschuldigd. Het gevolg was dat zijn 
publicaties uit het wetenschappelijke circuit 
verdwenen en de historici deden alsof er 
niets was gebeurd. 

Ruim anderhalve eeuw later kwam er weer 
een kritisch geluid uit Engeland. De filo-
loog professor E d w i n J o h n s o n (1842-
1901) publiceerde in 1887 zijn eerste boek 
Antiqua Mater en in 1894 The Pauline 
Epistles, waarin hij tot de conclusie komt 
dat de brieven van Paulus de geest en de 
discussies van de Reformatie weerspiege-
len. Op grond hiervan stelt hij dat niet al-
leen de brieven en andere bijbelse geschrif-
ten, maar ook de brieven van de kerkvaders 
in de zestiende eeuw moeten zijn geschre
ven. Verder was hij van mening dat de cre-
atie van de religieuze en overige literatuur 
het werk van een weloverdachte actie van 
verschil lende groepen is geweest, welke hij 
de ronde tafel van de monniken noemde. 
Volgens hem bevonden de vervalsercentra 
zich in Bury Saint-Edwards in Engeland, 
Saint-Denis, Tours en het klooster Saint-
Irenee van Lyon in Frankrijk, en Bobbio en 
Montecassino in Italie. Johnson treft het 

noodlot dat zijn ideeen niet werden opge-
merkt. Pas een eeuw later raakte zijn werk 
in de kring van de chronologiecritici be-
kend. 

Een tijdgenoot van hem was de Zwitserse 
filoloog R o b e r t B a l d a u f die in 1903 het 
boek Der Mönch von Sankt Gallen publi
ceerde. Hierin schrijft hij dat de monnik 
Notker Balbulus uit de negende eeuw, aan 
wie de Gesta Caroli Magni over Karel de 
Grote wordt toegedicht, dezelfde is als de 
schrijver Ekkehard IV die in de elfde eeuw 
zou hebben geleefd. In 1902 verscheen van 
Baldauf het boek Das Altertum (Römer und 
Griechen); C. Metrik und Prosa in de vier-
delige serie Historie und Kritik (Einige kri
tische Bemerkungen) (voor zover bekend 
zijn er maar twee delen versehenen). 
Van deze criticus is weinig bekend, maar 
we weten dat hij docent van de universiteit 
in Basel is geweest en dat hij de archieven 
van het beroemde Zwitserse klooster in St. 
Gallen, vroeger een van de belangrijkste 
centra van de Katholieke Kerk, heeft bestu-
deerd. Ook maakte hij Studie van een groot 
aantal zogenaamde antieke manuscripten en 
ontdekte dat het bij het merendeel om vrij 
recente vervalsingen ging. Hij constateerde 
parallellen tussen de "his tor ische" boeken 
van het Oude Testament, de werken van de 
middeleeuwse Romantische literatuur en de 
Ilias van Homerus. Dat was voor hem re
den om te veronderstellen dat zowel de bij-
bel als de llias uit de middeleeuwen stam
men. 

Sommige middeleeuwse kronieken die aan 
verschillende auteurs worden toegeschre-
ven, lijken zoveel op elkaar dat Baldauf van 
mening was dat ze van een en dezelfde au-
teur afkomstig moesten zijn, ondanks het 
feit dat de verschijningsdata van de werken 
enkele eeuwen uit elkaar liggen. Verder 
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constateerde hij dat heel veel verzen van 
antieke dichters ritmisch sterke gelijkenis 
vertonen met die van de middeleeuwse trou
badours. De uiteindelijke conclusie van 
Baldauf was dat de Italiaanse Humanisten 
van de veertiende en vijftiende eeuw de au
teurs van de antieke geschritten zijn ge-
weest . De gehele geschiedenis van de Oude 
Grieken en Romeinen is dan ook volgens 
hem van Humanist ische origine. 
Ook van het werk van Baldauf is geen noti-
tie genomen met als gevolg dat het in de 
vergetelheid raakte. Pas aan het eind van de 
twintigste eeuw ontdekten Russische critici 
zijn oeuvre. 

Toen W i l h e l m K a m m e i e r (1890/1900-
1959) in 1926 de Preuszische Akademie der 
Wissenschaften een brief schreef met het 
verzoek over zijn onderzoek een lezing te 
mögen houden, kreeg hij een afwijzend ant-
woord. Ook van deze Duitse onderzoeker 
van historische bronnen wilde de gevestigde 
orde niets weten. Dit weerhield de in het 
laatste decennium van de negentiende eeuw 
geboren (zijn geboortedatum is niet precies 
bekend) criticus van de Duitse geschiedenis 
er echter niet van om met zijn onderzoek 
door te gaan. Naast zijn werkzaamheden als 
notaris en advocaat in Hannover had hij in 
1926 net zijn bijna driehonderd pagina ' s 
teilend manuscript over geschiedvervalsing 
afgerond, waarin hij historische documen-
ten waarop de middeleeuwse geschiedenis 
van Duitsland is gebaseerd, aan een kritisch 
onderzoek had onderworpen. De historici 
waren niet in zijn werk geïnteresseerd en 
een uitgever van zijn werk was niet te vin-
den. Pas negen jaar later lukte het en ver-
scheen in 1935 zijn boek Die Fälschung der 
deutschen Geschichte. In de ja ren daarna tot 
het begin van de Tweede Wereldoorlog pu-
bliceerde hij nog de werken: Neue Beweise 

für die Fälschung der deutschen Geschichte 
(1936), Die historischen Welträtsel, Ant
wort auf meine Kritiker (1937), Rätsel Rom 
im Mittelalter (1937) en Die Gründung der 
römischen Universalgeschichte (1939). 
Verder schreef hij nog verhandelingen over 
het Christendom en de geschiedvervalsing. 
Uiteraard werd zijn werk door de historici 
bekritiseerd en uiteindelijk doodgezwegen. 
Hem werd zelfs verweten dat hij niets van 
de geschiedenis had begrepen. De oorlog 
naderde en Kammermeier moest in dienst. 
N a zijn kri jgsgevangenschap vestigde hij 
zieh in Arnstadt (Thüringen, voormalig 
Oost-Duitsland) en vond met veel moeite 
een baan in het onderwijs. Zodra de omstan-
digheden het toelieten pakte hij zijn onder-
zoeksactiviteiten weer op en ging hij zieh 
bezig houden met de documenten waarop 
het Christendom is gebaseerd. Nadat hij zijn 
kritiek op deze documenten aan de historici 
in Oost-Duitsland had gepresenteerd, werd 
hij slachtoffer van onderdrukkingen. Hij 
verloor zijn baan, zijn boek werd verbeurd 
verklaard, zijn bezittingen werden genatio-
naliseerd en zijn familie werd gedwongen 
verder in honger en armoede te leven. Dit 
was het laatste wat hij in een land had ver
wacht dat hard op weg was om een atheisti
sche Staat te worden. In 1959 stierf hij in 
kommervol le omstandigheden. 
Kammeier heeft een uitgebreid oeuvre na-
gelaten, waarvan een aantal werken in de 
laatste decennia in herdruk is versehenen. 
Hij schetst hierin een verbijsterend beeld 
van een door de Katholieke Kerk in de mid-
deleeuwen geleide actie die tot zoveel ver-
valste documenten heeft geleid. Zijn onder
zoek bevestigt de bevindingen van de hier-
voor genoemde critici. Ook hij komt tot de 
conclusie dat de humanisten een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de vervalsing van 
de zogenaamde antieke literatuur. Een voor-
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beeld is het boek De Germanen van de Ro-
meinse schrijver Tacitus over de Duitse ge
schiedenis, waarvan het manuscript volgens 
de overlevering is ontdekt door de huma
nistische schrijver uit de Renaissance Pog-
gio Bracciolini, maar dat hij hoogst waar-
schijnlijk zelf heeft geschreven. 
Kammeier hechtte grote waarde aan de 
waarheid, want hij zag in de vervalsing van 
de geschiedenis van het Avondland een 
groot gevaar. Het gevaar bestaat vooral 
daarin dat een vervalst beeld van het 
verleden tot verkeerde politieke besluiten 
kan leiden die grote gevolgen kunnen 
hebben. W e hoeven in dit verband alleen 
maar te denken aan de invloed die genoemd 
werk van Tacitus op de denkbeelden van 
Adolf Hitler en Himmler heeft gehad 1 . Wat 
hen in De Germanen raakte was de beroem-
de, omstreden passage in het vierde hoofd-
stuk, .waarin Tacitus zieh aansluit bij de op-
vatting dat de Germanen niet door huweli j-
ken vermengd zijn geraakt met andere Vol 
keren, maar een geheel eigen volk vormen, 
zuiver van ras en met niets te vergelijken. 
We weten allemaal wat dit voor de Joden in 
de Tweede Wereldoorlog heeft betekend, 
ook al wordt de Holocaust door sommige 
geestelijken in de rooms-katholieke kerk 
ontkend 2 . 

Het duurt geruime tijd voordat er in West-
Europa weer iemand een kritisch geluid laat 
horen. Vanaf 1988 publiceert de bij de cul-
tuurhistoricus Egon Friedell gepromoveer-
de Heribert Illig (1947) regelmatig over 
zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid 
van de geschiedschrijving in het verleden. 
In 1996 verscheen het boek Das erfundene 
Mittelalter van zijn hand, dat in Duitsland 
grote opwinding veroorzaakte. Er volgden 
discussies op de radio en televisie over zijn 
these dat Karel de Grote nooit heeft be-

staan. Volgens hem konden zelfs drie eeu-
wen van de middeleeuwen uit de geschie-
denisboeken worden geschrapt; na het j aa r 
614 volgt 9 1 1 . Zijn volgende boek was Wer 
hat an der Uhr gedreht?/Wie 300 Jahre Ge
schichte erfunden wurden, dat in 1999 ver
scheen. Zoals was te verwachten, was de 
kritiek groot. De beroepshistorici moesten 
niets van zijn ideeen hebben, maar andere 
wetenschappers stonden meer open voor 
zijn inzichten en gingen zieh met het chro-
nologieonderzoek bezighouden. Er ont-
stond als het ware een hele beweging van 
chronologiecritici. Talrijke artikelen en 
boeken worden sindsdien bij onze oosterbu-
ren over dit onderwerp gepubliceerd door 
o.a. Eugen Gabowitsch (1938-2009), Gun-
nar Heinsohn (1943) en Uwe Topper 
(1940). Daarnaast versehenen er op Internet 
websites van Geschichtssalons met heel 
veel informatie over het chronologieonder-
zoek en aanverwante onderwerpen. N o g 
steeds zijn deze salons actief, wat er o.a. in 
Berlijn toe heeft geleid dat daar regelmatig 
lezingen en andere bijeenkomsten worden 
georganiseerd. 

De twijfels van de critici over de geschiede
nis van de Klassieke Oudheid zullen de 
meeste genealogen niet erg raken, denk ik, 
maar de conclusie van Illig dat Karel de 
Grote niet heeft bestaan, komt waarschijn-
lijk harder aan. Dat die twijfels over de 
Klassieke Oudheid terecht zijn, kunt u bij-
voorbeeld lezen in mijn artikel over Pom
peii 3 . En wat Illig betreff is de enige hoop 
voor degenen onder ons die van hem af-
stammen, dat hij ongelijk heeft. Maar zou 
hij het mis kunnen hebben? Het antwoord 
op deze vraag is in Rusland gegeven. De 
eminente geleerde en encyclopedist Nikolai 
A. Morozov (1854-1946) was de eerste die 
zieh daar met chronologieonderzoek bezig-
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hield. Hij heeft de fundamenten gelegd on-
der de opzienbarende resultaten van latere 
onderzoekers van de universiteit in Moskou. 
De ruimte laat het niet toe om er dieper op 
in te gaan, hoe interessant ook, maar de al-
gemene conclusie van Anato l i j T . F o m e n -
ko (1945), hoogleraar aan de faculteit wis-
kunde van genoemde universiteit, zegt ge-
noeg over de betrouwbaarheid van de ge-
schiedschrijving. Op basis van zijn onder-
zoeken concludeert hij dat niets van wat 
historici ons over het eerste millennium en 
de tijd daarvoor verteilen, waar is. De in de 
geschiedenisboeken beschreven gebeurte-
nissen uit die periode moeten in de middel-
eeuwen en de Renaissance worden ge-
plaatst, d.w.z. de Antieke Oudheid en het 
Romeinse Rijk zijn verzinseis. Alles wat 
zogenaamd door de Oude Grieken en Ro-
meinen is voortgebracht zijn producten van 
een veel latere tijd. Bovendien is de tijdas 
met vele eeuwen verlengd. Kortom, de ver-
halen over het verleden voor het j aar 1000 
na Chr. kunnen uit de geschiedenisboeken 
worden geschrapt. Dus ook het Karolingi-
sche Rijk is een verzinsel. En wat Karel de 
Grote betreff, deze is een reflectie van een 
Groot Koning (Carolus Magnus) uit de late
re middeleeuwen, waarvoor Frederik Barba
rossa en Genghis Khan in aanmerking zou-
den kunnen komen; het onderzoek hiernaar 
is nog gaande. 

Over zijn onderzoek heeft Fomenko o.a. een 
zevendelige reeks boeken geschreven, 
waarvan de eerste vier delen inmiddels in 
het Engels zijn vertaald, en nog steeds pu-

bliceert hij boeken over chronologische on-
derwerpen die een totaal nieuw licht op on
ze geschiedenis werpen 4 . 

Tot zover de onderzoeksresultaten van een 
aantal toonaangevende critici. Ondanks hun 
bezwaren tegen het door Scaliger ontwik-
kelde traditionele model van de geschiede
nis bleef en blijft alles bij het oude. Je zou 
denken dat door zoveel bewijzen de be-
roepshistorici toch wel overtuigd zijn ge-
raakt van het feit dat het beeld dat wij van 
het verleden hebben, niet klopt. Maar geen 
enkele actie van die kant, behalve dan de 
critici doodzwijgen of belachelijk maken, 
net als vroeger. Hoe dan ook, het snoer van 
Scaliger is nodig aan vervanging toe! De 
historici hoeven alleen nog maar de parels 
te rijgen die de critici voor hen hebben ver-
zameld. Als zij er de moed voor hebben, 
zullen wij genealogen voor dit n ieuwe sie-
raad zeer dankbaar zijn. 

N o t e n : 
1. Zie de apoloog in Monaldi, R. en F. Sorti 
(2007): De twijfel van Salai, De Bezige Bij , 
Amsterdam. 
2. Uitspraak in februari 2009 van de Engel-
se bisschop Will iamson. 
3 . Feikema, H. (2008): Pompeii—een stad 
in de middeleeuwen, november/ 
decembernummer van Frontier Magazine , 
Amsterdam. 
4. Het eerste deel staat volledig op internet 
(zoeken met google books en daarna op 
naam van de auteur). 
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Naschrift h . m . L u p s 

Bladzijde kalender van Willibrord uit Echternach. 
Hierop heeft hij in de marge links de belangrijkste 
feiten uit zijn leven opgetekend: Zijn aankomst in 
land in 690 en zijn wijding tot bisschop in 695. 

Geschiedenis is niet een wetenschap van 
harde feiten zoals altijd wordt gedacht maar 
ook een interpretatie en soms herinterpreta-
tie van gegevens, soms een nieuwe orde-
ning van gegevens. De narratie over een 
geschiedkundige gebeurtenis kan dus be-
hoorlijk verschillen, afhankelijk van de au
teur, het tijdsgewricht, de vigerende politie-
ke visie, de nieuwe vondst van aanvullende 
gegevens of domweg ook het gegeven dat 

sommige auteurs een contrair stuk 
|j willen schrijven. Denk eens aan de 

geschiedenis van de Tweede Wereld-
oorlog, die nu heel anders wordt geïn-
terpreteerd dan pakweg veertig j aa r 
geleden. Hetzelfde geldt voor onze 
dekolonisering, die ik meemaakte . Zo 

i is geschiedenis in feite een zeer dyna-
Î mische wetenschap, waarbij veel we-
I tenschappers de veilige middenstroom 

volgen maar sommige historici een 
sterk extra-middelpuntig standpunt in 
nemen, vaak gebaseerd op een beperkt 

•» I aantal bronnen die worden geherinter-
preteerd en waarbij deze gegevens 
worden geperst in een door de auteurs 
ingenomen standpunt. Soms hebben 
deze auteurs wel een punt, maar de 
zaak wordt dan zo eenzijdig belicht 
dat het geheel toch in een afwijkend 
perspectief wordt geplaatst 

Gelden reeds genoeg problemen bij de 
beschrijving van de récente geschiede
nis, nog veel erger is dit natuurlijk bij 
oudere geschiedkundige verbalen. Be
denk dat veel vroegere geschiedkundi
ge verhalen, niet dienden om de waar-
heid te schrijven, maar om een politiek 
doel of de macht van de koning of an
dere machtshebber te bevestigen. Onze 

hele geschiedenis van de 80-jarige oorlog 
stamt voor een deel door de herinterpretatie 
van historische gegevens die men in een 
nieuw jasje heeft gestoken, met een duide-
lijk politiek en sociaal oogmerk. Wie de 
feiten goed onder ogen ziet komt al snel tot 
een andere lezing. Het was een wrede oor
log, vaak uit eigen gewin en lang niet zo 
heldhaftig als wordt voorgespiegeld. 

ons 
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ledere tijd heeft zijn eigen geschiedenis en 
dat kan j e ook van de auteurs zeggen die 
soms een sterk afwijkende ordening en nar-
ratie van een gebeurtenis geven. Soms is 
het kant en klare onzin, soms stelt deze 
nieuwe visie kritische vragen bij de alge-
meen geldende opvatting die te overwegen 
vallen waardoor er toch een geringe wijzi-
ging van die algemeen geldende opvattin-
gen komt. Dat is dan toch winst 

In dit licht moet men ook dit verhaal van de 
heer Feikema bezien. Het lijkt mij goed 
dit artikel toch te plaatsen hoewel het inge-
nomen standpunt niet door mij wordt ge-
deeld. Mijns inziens is er te veel feitenma-
teriaal, aangedragen in diverse publicaties 
en steunend op verschillende wijzen van 
onderzoek als o.a. onderzoek op grond van 
de j aarringen van bomen om te bepalen uit 
welke periode bepaalde overblijfselen zijn. 
Zie bijv. 'Dateringsmefhodeif , auteur J. 
Lanting. En daarop zijn de algemeen erken-
de opvattingen gebaseerd. Als amateur-
geinteresseerde is mijn kennis niet toerei-
kend om een gefundeerde discussie aan te 
gaan. Mogelijk is er onder onze lezers ie-
mand die dat wel kan. 

Men was in het verleden scheutig met ver-
valsingen, wanneer er bepaalde rechten in 
het geding waren. We weten bijv. ook dat 
de definitieve versie van het nieuwe testa
ment eerst enkele eeuwen na Christus tot 
stand kwam om verwarring bij de gelovi-
gen te voorkomen. Interessant zijn wat dat 
betreff de publicaties met betrekking tot het 

Thomasevangel ie . Honderden wetenschap-
pers hielden en houden zieh bezig met het 
ontstaan van het nieuwe testament. 
In 1984 publiceerde Albert Delahaye een 
boek, getiteld Noyon , het land van Bethune 
en Frisia. Ook hij was het niet eens met de 
geschiedenis van ons vaderland al vocht hij 
het bestaan van Karel de Grote en de tijd 
dat deze leefde, niet aan. Zo zou de Rhenus, 
die op de Peuteringer kaart voorkwam niet 
de Rijn zijn. Maar Valkenburg (Z.H.) is van 
rond 39 tot zo ongeveer 360 een belangrijke 
Romeinse nederzetting geweest (Pretorium 
Aggrippinae), destijds een belangrijke over-
slaghaven, waar de Romeinen bij tijd en 
wijle werden verdreven en weer terugkwa-
men. Bodemonderzoek vindt in toenemen-
de mate plaats. En DNA-onderzoek gaat 
ook steeds verder in de tijd terug. 
Heiaas ligt mijn documentat ie d.w.z. de 
boeken, die ik na de brand overhield, nog 
ongesorteerd en liggend in de Stellingen, 
zodat het lastig is andere voorbeelden aan 
te dragen. 

Het is bekend dat diverse oude akten uit de 
vroege middeleeuwen geheel of ten dele 
vervalst zijn. Bij het kopieren veranderde 
men het een en ander als dat zo te pas 
kwam. En ook genealogen, ook die uit het 
verleden, pasten een genealogie wel aan als 
dat zo te pas kwam. Onze geschiedenisbe-
wijsvoering berust echter niet uitsluitend op 
overleveringen en akten. 
Hoe dan ook, afwijkende meningen kunnen 
nuttig zijn omdat ze dwingen tot onderzoek 
naar mogelijke waarheden. 
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Heraldisch jaar voor Hollandse Vereniging voor 
Genealogie 
De Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG) heeft heraldiek tot thema van het j aa r 
2010 uitgeroepen. Gedurende dat j aa r zal door de vereniging meer dan gewoonlijk aan-
dacht aan heraldiek worden geschonken. 
Het themajaar zal in januari 2010 geopend worden met een speciaal nummer van ons 
maandblad 'Ons Voorgeslacht ' in fullcolour. In dit nummer zal een keur van artikelen 
worden opgenomen allen met betrekking tot heraldiek w.o. de zogenaamde Wapenser ie 
Kuinre uit 1396. In de loop van het j aa r zal een compleet wapenboek van het Hoogheem-
raadschap van Delfland in kleur worden gepubliceerd. 
Het themajaar zal in ieder geval besloten worden met symposium over Heraldiek. Wij 
streven ernaar om tijdens dit symposium deel VI van Hollandse Bronnen te kunnen pre-
senteren. Dit deel zal een beschrijving en foto 's van de losse zegelcollectie ( ca. 1.000 
waszegels over de période 1350-1800) bevatten dat zieh in het archief van Gorinchem be-
vindt. De leden van de HVG zullen deze uitgave gratis ontvangen. 

Tevens wordt in de feestvreugde meegenomen dat aan het eind van het j aar 2010 ca. 
7.000 wapens in de heraldische databank staan en dat het eerste jaar van de wapenregi-
stratie met succès is afgesloten. Door een overeenkomst tussen het Stadsarchief van Am
sterdam en ons bestuurslid de heer H.K. Nagtegaal kan www.hogenda.nl beschikken 
over duizenden Amsterdamse wapens , die momenteel ingevoerd worden. Dit zijn groten-
deels de stadsbestuurders (1578-1886) en hun aanverwante families. 

Correctie in GEDCOM is stervende 
In het vorige nummer is in dit artikel een fout geslopen. Er wordt gewag gemaakt van de 
LSD-kerk. 
Uiteraard moet dit zijn: LDS-kerk (the church of Jesus Christ of the Latter Day Saints, in 
het Nederlands 'de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ' ) . Onze 
excuses hiervoor. Het zou een vreemde zaak zijn als er een kerk bestond voor LSD-
gebruikers! 
Met dank aan mevr. M. Wijbenga 
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Vragen van of namens lezers 
Gratis voor abonnees. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst Zie 
www. onserfgoed. nl 

F l o h r - v o n Rhu band 
Iemand uit de familie Flohr en niet computeraar kende tot op zekere hoogte het familieverhaal 
maar zag geen kans haar familie aan de reeds bekende Flohrs kunnen koppelen. Met haar gegevens 
en die welke ik op het internet vond was die koppeling een betrekkelijk eenvoudige zaak. Maar de 
oudst bekende stamvader intrigeert mij. Dit Zacharich Heinrich Heer von Rhuband zijn, die in In-
die onder de naam Flohr leefde. Zijn zoon Ernst Hendrik, op zijn elfde jaar wees geworden, kreeg 
te hören dat zijn vader deze naam had aangenomen en dat hij uit Pruissen gevlucht was. Hij was 
daar kolonel van het regiment Ulanen en tevens adjudant van de toenmalige erfprins van Pruissen. 
Hij was verliefd geraakt op een meisje aan het hof en had ruzie gekregen met een medeminnaar, 
evenals hij adjudant, kolonel, graaf von Rosbach, van de zware Razabiniers (term die ik niet terug 
vond). Deze twist leidde tot een duel met het pistool waarbij hij zijn medeminnaar doodde. Wette-
lijk was hij derhalve strafbaar en vluchtte derhalve naar Nederland onder de naam Flohr (Ruband 
of Flohr is hetzelfde als in het Nederlands rouwband of floers) met een aanbevelingsbrief van de 
erfprins aan de prins van Oranje, waarna hij naar Indie werd gezonden met de rang van sergeant 
met een aanbevelingsbrief aan de gouverneur-generaal Willem Arnold Alting. 
Deze gegevens zijn zowel op het internet als bij het Indisch Familiearchief, dat sedert kort inge-
trokken is bij het Haags gemeentearchief. 
Over zijn nageslacht is het nodige bekend, maar over die eerste voorvader, Zacharich kom ik niet 
verder. 
De Pruisische koning Frederik de Grote (1713-1786) introduceerde dit wapen. Uit deserteurs waar-
onder Bosniers en Kozakken uit de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) en zijn eigen lagere 
Poolse adel werden eskadrons cavalerie gevormd, die bewapend met lange lansen, verkenningen 
en bliksemacties tegen de vijand konden uitvoeren, maar ook bij cavaleriecharges ingezet konden 
worden. Dan houdt mijn kennis op. Ik vermoed dat Von Rhuband iemand uit de Poolse adel is ge-
weest, maar het gelukt mij niet meer gegevens over deze vroege Ulanen te achterhalen, noch over 
adjudanten van de erfprins van Pruissen. Ik weet niet of Rhuband op een plaats betrekking heeft. 
Zo ja dan zou in de lokale geschiedenis het een en ander te vinden zijn, zij het dat ik geen woord 
Pools ken. Vermoedelijk zijn er wel Duitstalige archiefgegevens betreffende deze vroege Ulanen 
bekend, maar het gelukt me niet deze te achterhalen. Vandaar mijn verzoek: Wie kan en wil mij op 
gang helpen met mijn onderzoek naar die vroege Ulanen en in het bijzonder naar Zacharich Hein
rich? 
H.M. Lups 
Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, tel. 0152146963 
E-mail: alvolups@ziggo.nl 

A a n di t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
P. van Aardt, aardtsvader@telkomsa.net D. Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT Ede 
H. Feikema, Armstronglaan 9, 2811 SP Reeu- H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 

Delft wijk 
H. K 
JW. 
gen " Rijswijk (ZH) 

H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft H - Morien, Rol. Holstlaan 800, 2624 JG Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijme- W. Smeulers, Hendersonstraat 10, 2286 XC 
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Redactioneel 
Dit stukje redactioneel schrijf ik met gemengde gevoelens. Voor mij betekent het een ein-
de aan 1 7 jaar redacteurschap. Enerzijds een eindigen als uitgever en eindredacteur van 
dit blad, anderzijds een gevoel van opluchting omdat er mogelijk wat meer vrije tijd komt 
voor andere zaken. die ik ook graag af wil ronden. Met mij verdwijnen ook JanWillem 
Koten en Wim Scholl als redactieleden. Zonder hen had ons blad niet tot een erkende en 
gewaardeerde periodiek kunnen worden. JanWillem Koten en ik blijven voorlopig wel als 
auteur meewerken. Ook het samenwerkingsverband met Prometheus blijft bestaan. Deze 
vereniging heeft altijd hoogwaardige genealogische publicaties geleverd. Hen dank ik ook 
voor de prettige samenwerking. Voor u als lezer wordt het even afwachten. De contacten 
met mijn opvolger. Dick Kranen, zijn prettig en veel belovend. Hij brengt redactionele 
ervaring en een uitgebreide genealogische en historische kennis in. Wij genealogen kun
nen tegenwoordig ontiegelijk veel van het internet plukken. Veel gegevens liggen bij wij-
ze van spreken voor het opscheppen. Ook op cd/dvd's zijn veel gegevens te vinden. Maar 
toch lang niet alles wat mogelijk informatie kan verschaffen is zo te vinden. En dan ben j e 
toch wel op zijwegen aangewezen. Ons blad heeft getracht in die richting tips te geven. 
Vermoedelijk heeft het ook de bladen van het CBG en Gens Nostra bei'nvloed. Als men de 
Mededelingenblaadjes van het CBG uit de jaren 60 van de vorige eeuw vergelijkt met de 
publicatie van nu. ziet men een hemelsbreed verschil ten goede. En Gens Nostra is ook 
niet alleen meer een opsomming van allerlei familiegegevens, waar j e als regel voor j e 
eigen onderzoek weinig aan had. We hebben steeds een vrij grote verscheidenheid van 
artikelen kunnen leveren, waarbij sommige items helaas wel in de verdrukking kwamen. 
Ik denk bijv. aan de stukjes paleografie, de lijstjes moeilijke woorden en de heraldiek. 
Mogelijk vindt mijn opvolger gelegenheid weer aandacht aan een en ander te schenken. 
Van mijn lezers neem ik dus niet helemaal afscheid. Als publicist ga ik, evenals JanWil
lem Koten, voorlopig door. Ook de uitgeverij blijft in tact, zij het dat nu de activiteiten 
drastisch zijn ingekrompen en zieh beperken tot de boeken en cd /dvd ' s . Onze Alvohome-
page wordt begin van het körnend j aa r daarom aangepast al zorgen wij wel dat er een link 
naar de heer Dick Kranen blijft lopen. Ik wens u een goed 2010 toe en succes met uw on
derzoek. Ook dank ik u graag voor het samenspei dat er tussen u en ons is geweest. Via 
de informatie door lezers en door lezers zelf zijn in de loop van de tijd heel wat artikelen 
tot stand gekomen. 

Rest mij u voor het körnend jaar het beste toe te wensen. 
Henk Lups 

Geachte lezer en abonnee. maar ook de heer Lups! 
Bij het verschijnen van het laatste nummer van jaargang nummer 17, tevens het laatste 
nummer verzorgd door de heer Lups, kan ik er niet omheen hem op deze plaats te bedan
ken en te waarderen voor het idee dit blad uit te gaan geven. Zeventien jaargangen! Wat 
een werk zit daar in. Wat een schat aan informatie en leesplezier hebt u ons sinds 1993 
aangeboden. Hartelijk dank daarvoor! Ik hoop en verwacht dat ook veel lezers u nog per-
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soonlijk zullen bedanken. 
Nu ik op het punt sta de fakkel van u over te nemen doe ik dat met de wens ook in de kö
rnende jaargangen de kwaliteit en de diversiteit hoog te houden. 
Wat betreft de voorbereiding van de nieuwe jaargang het volgende. 
Zoals ik in de vorige aflevering al schreef is het als vanouds de bedoeling dit blad met en 
voor u te maken. Ik kan dat niet alleen, ik heb van u tips nodig. Tips op het gebied van 
gewenste onderwerpen maar ook op dat van activiteiten die een meer dan plaatselijke be-
tekenis hebben. Komt u er bijtijds mee dan kunnen ook andere abonnees er profijt van 
hebben. 
De samenwerking met de Genealogische Vereniging Prometheus in Delft blijft bestaan. 
Ook de bijdrage van de heer Klunder blijft zoals deze was . 
Zoals u misschien al hebt gezien op de bijgesloten acceptgiro is het abonnementsgeld na 
een aantal jaren verhoogd van 14 naar 15 euro voor de lezers in Nederland. Ik hoop dat 
dit geen onoverkomelijk bezwaar is. 
Het eerste nummer van de nieuwe jaargang zal als alles naar wens gaat, in de eerste helft 
van februari bij u bezorgd worden. 
Met vriendelijke groet, 
D.Kranen, tel .0318-693803 
E-mail: adk@solcon.nl 

Nonnen, paters en andere heilige zaken (5) 
JW. Koten 

Opleiding van regulieren 
Naast de seminaries voor de seculieren, waar de 
bisschop de uiteindelijke verantwoordelijk over 
had, waren er ook nog opleidingsinstituten voor 
de regulieren die men gewoonlijk noviciaten 
noemde. Daar werd de kandidaat als klooster-
ling opgeleid. Deze opleidingen werden door de 
orde of congregaties zelf verzorgd. 

De toetreding tot een geestelijke orde of congre-
gatie 
Het toetreden tot een klooster was aan een groot 
aantal strenge selectiecriteria verbonden. Naast 
motivatie, specifieke deskundigheid, intellectu-
eel vermögen, handvaardigheid en goede ge-
zondheid speelde soms ook geld een rol. Som-
mige kloosterorden eisten bij toetreden soms 
een aanzienlijke bijdrage (voor nonnen wel 
bruidsschat genoemd), zodat het lidmaatschap 
van een bepaalde orde veel over het prestige 
van de familie van origine zegt. Wie begaafd 

was en sterke motivatie toonde, kon vrij gemak-
kelijk aan een studiebeurs komen, zodat de 
priesteropleiding voor minder welgestelden een 
opening bood om een academische Studie te am-
bieren. Veel van deze beurzen werden door in-
dividuele weldoeners na hun overlijden als 
stichting aan de kerk geschonken. Soms waren 
de beurzen echter duidelijke familiebeurzen, 
zodat men verwantschap moest aantonen om 
voor deze beurzen in aanmerking te komen'. 
Over de toekenning van deze beurzen is nogal 
wat gepubliceerd. 

De opleiding tot reguliere priester 
De opleiding tot reguliere priester had een dub-
bele functie. Er werd namelijk een priesteroplei
ding verzorgd en tevens bekeken of men vol-
doende gaven had om aan de specifieke doel-
stellingen van de religieuze orde te kunnen vol-
doen. Deze opleiding was allereerst het gymna
sium waarna een zesjarige theologische oplei-
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Ouders brengen hun dochter naar een klooster 

ding volgde. Bovendien werd bij deze période 
duidelijk getoetst of men een persoonlijkheid en 
de intelligentie had zodat men binnen de orde of 
congregatie paste. Sommige regulaire oplei-
dingscentra (de Jezui'eten) combineerden de 
priesteropleiding vaak met een andere academi-
sche Studie. Velen werden uitstekende docenten 
zodat veel goede middelbare Scholen in handen 
van deze regulaire kloosterorde 2 kwamen. Som
mige jongeren die aanvankelijk geen bedoeling 
hadden om priester te worden en die een hoge 
kwaliteit toonden, werden aangemoedigd om tot 
de orde 3 toe te treden. 

De ordegebonden (klooster) priesterkandidaten 
volgen in principe dezelfde type opleiding als 
de reguliere geestelijken al wordt daarbij tevens 
de opleiding al afgestemd op de specifieke ta
ken die men als orde had gekozen. Sommige 
orden stelden zeer hoge intellectuele eisen en 
diepgaande kennis van de théologie en filosofïe 
(Dominicanen, Benedictijnen, Franciscanen). 
Bij Redemptoristen werd vooral op de woord-
verkondiging gelet en kreeg men speciale trai
ning in de retorica (welsprekendheid). Bij mis-
sieorden werd gelet op de aanleg voor vreemde 

talen en voldoende lichamelijke robuustheid om 
in tropische zones te kunnen werken. De längste 
opleiding doorliepen de aanstaande Jezui'eten. 
Deze opleiding bestond uit een verlengde filo-
sofie en theologie training, meestal gecombi-
neerd met een academisch opleiding, niet zelden 
in een beta richting, gevolgd door een promotie-
onderzoek. Bij Jezui'eten wordt men pas op 33 
jarige leeftijd tot priester gewijd. Men heeft dan 
een dubbele academische opleiding achter de 
rug en men is bovendien stevig gekneed in de 
mores en denkwijze van de societeit4. Koos men 
zijn taak om naar de tropen te gaan als missio-
naris, dan hield dit naast de gewone theologi
sche priesteropleiding ook nog specifieke ande
re vakpakketten als missiologie, hygiene, 
vreemde talen, culturele antropologie e.d. in. 

De opleiding tot kloosterzuster of kloos-
terbroeder 
De opleiding tot kloosterling-niet priester was 
meestal niet academisch en duurde ca. 3-5 jaar. 
Naast de klooster-opleiding had de a.s. kandi-
daat meestal al eerder ook nog ook nog een pro-
fessionele opleiding (verpleegkundige, docent) 
afhankelijk van de doelstellingen der orde. Maar 
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bij onvoldoende opleiding zorgde de congrega-
tie zelf voor de opleiding tot verpleegkun-
dige, docent, maatschappelijk werker, enz. 
Bij missioneringcongregaties (dus voor uit-
zending naar de ontwikkelingslanden) werd 
men bovendien gei'nstrueerd in talen, bouw-
vakopleiding, hygiene enz. Bij contempla-
t ieve orden en congregaties werd meer van 
het interne geestelijke leven en de persoon-
lijkheid verwacht. Daarnaast moesten zij 
door een specifieke opleiding ook in eigen 
onderhoud voorzien. Veel van de vrouwe-
lijke orden/congregaties doen restauratie-
werken, fijne naaldvakken voor het maken 
van ceremoniele kleding (kazuifels, stola's 
e.d.), kortom die werken die nauwkeurig-
heid en geduld vragen. Een van de meer 
moderne taken is bijvoorbeeld het celonder-
zoek (cytologisch analiste) voor het opspo-
ren van kanker. Intern wordt dan de nood-
zakelijk beroepstraining verzorgd. 

Toetreding tot een zuster- en broederorde 
(het noviciaat) wordt zorgvuldig voorbereid 
en gaat in strikte fasen. Eerst is men körte 
tijd postulant (aanzoeker) 5 , daarna kan men 
opgenomen worden in het noviciaat (novice 
is nieuw: nieuweling). De kandidaat in de 
periode tussen postulant en novice werd 
vroeger wel oblaat genoemd. Als novice 
draagt men de kloosterkleding. De klooster-
opleiding zelf omvatte o.a. een verbreding 
van de godsdienstige kennis, de instructies 
over gebruiken en tradities van de orde 
(kloostergebed). de verdieping van het 
geestelijke leven (meditatie) maar vooral 
het aanleren van de juis te kloosterhouding, 
waardoor men een waardig vertegenwoor-
diger wordt van de kloostergemeenschap. 
Aan de opleiding wordt veel aandacht be-
steed, een novicemeester begeleidt dit pro-
ces. Na enkele jaren opleiding verbindt men 
zieh aan de orde. Deze toetreding noemt 

men het "afleggen van de kloostergelofte", 
in het Jargon ook professie. De eerste keer 
gaat het meestal om een tijdelijke gelofte, 
later bindt men zieh blijvend (eeuwige pro
fessie). Meestal vindt de eeuwige professie 
pas 5 - 1 0 jaar na de intreding plaats, zodat 
men over en weer voldoende bedenktijd 
heeft voor het eindoordeel. Met het afleg
gen van de kloostergelofte (de professie 
dus) treedt men formeel toe tot de kerkelij-
ke stand. In veel kloosters is het gebruike-
lijk dat men de belangrijkste kroonjaren 
van de professie nogal ceremonieel viert, zo 
kent men het zilveren professiefeest, het 
gouden professiefeest enz. In de plaatselij-
ke pers wordt aan dit gegeven vaak aan
dacht geschonken vooral als de kloosterling 
een publieke funetie heeft bekleed 
(onderwijzer, verpleegkundige, wijkver-
pleegkundige enz.). Tot het ceremonieel 
van de dag behoort o.a. een hernieuwing 
van de kloostergelofte. 

N o t e n : 
1 .In het Limburgse is de studiebeurs Vogels een 
heel bekende genealogische bron. 
2. Bekende voorbeelden zijn de "jezu'ietencol-
leges" zoals te Amsterdam (Ignatiuscollege) of 
te Nijmegen (Canisiuscollege). Naast dus de 
opleiding van de aanstaande jezui'eten had men 
een interne middelbare schoolopleiding die door 
zijn hoge kwaliteit vaak gezocht werd door de 
katholieke elite. Oud-leerlingenlijsten van deze 
jezui'etencolleges tonen een opsomming van 
briljante jongeren die later in bestuur, weten-
schap, industrie of kunsten toonaangevend wer
den. Tijdens de middelbare schoolopleiding die 
intern was, leerde men elkaar grondig kennen. 
Dit werden de bekende katholieke netwerken. 
Kandidaten voor sommige funeties kende men 
van de middelbare schoolperiode en men wist 
wat men er aan had. Een zelfde filosofie werd 
ook gevolgd door het kleine seminarie Rolduc. 
Ook deze middelbare school had een nationale 
faam en de leerlingenlijsten van Rolduc zijn 
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een waardevolle genealogische bron. 
3. Jezuieten noemen hun orde "de societeit". 
4. De intellectuele kracht en de ijzeren discipli-
ne van de societeit was alom gevreesd. Vooral 
in de zeventiende en achttiende eeuw was de 
invloed van de orde enorm groot, hetgeen tot 
naijver en afgunst, ja zelfs tot haatgevoelens 

leidde zowel buiten maar vooral ook binnen de 
kerk. 
5. Afgeleid van postulare dat dringend verzoe-
ken betekent. 

Zoeken naar verre verwanten in Amerika (1) 
R. v.d. Bree 

Het zal nu een jaar of twaalf geleden zijn 
dat ik mijn eerste succesjes boekte bij het 
vinden van gegevens over mijn ooit geemi-
greerde familieleden in Amer ika 1 . 
Sindsdien heb ik ± 8 5 % van hen en hun 
ruim 130-jarige geschiedenis achterhaald, 
maar blijf natuurlijk verder zoeken. 
Omdat ik vermoed dat er meerdere genea-
logen zijn die eveneens op zoek zijn naar 
emigranten en hun nazaten in de V S , wil ik 
mijn ervaringen te boek stellen teneinde 
handvaten aan te reiken op dit terrein. Ik 
herinner mij nog goed dat ik aanvankelijk 
helemaal niet wist hoe ik deze problematiek 
moest aanpakken. 

Ook nu ik daarbij een heel eind gevorderd 
ben, durf ik mij geen deskundige te noe
men; hooguit een ervaringsdeskundige. 
Maar dan nog op een beperkte schaal. Want 
Amerika is een groot werelddeel en in elke 
Staat liggen de zaken weer verschallend. 
Mijn ervaringen zijn voornamelijk geba-
seerd op de Staat N e w Jersey (en in geringe 
mate N e w York en California). 
Overigens gaat het in dit artikel niet primair 
over mijn familie en/of mijn resultaten. Het 
beoogt vooral bronnen aan te geven. 

Vele jaren geleden heeft er in "Otis Erf-
goed" een artikel gestaan van een genea-
loog die eveneens actief was in dit kader. 

Hetgeen hij beschreef over zijn ervaringen 
wekte bij mij eerder enige tegenzin dan am-
bitie om in dezelfde Spören te gaan. 
Hij verleide hoe hij formulieren uit Ameri
ka (tegen betaling) liet komen, deze gedeel-
telijk invulde en dan naar instanties in 
Amerika terugzond om ze (tegen betaling) 
in te laten vullen met voor hem relevante 
gegevens. 

Ook meldde hij zieh aan bij de grote com-
merciele bedrijven, die de gegevens tegen 
betaling op het internet beschikbaar stellen. 
Ik kom op dat systeem nog nader terug. 
Ik voelde daar niet zoveel voor, alleen al 
omdat het mij omslachtig lijkt om vanuit 
Neder land in dollars te moeten betalen. Bo-
vendien maak ik er een sport van om mijn 
hobby ' s niet al te duur te maken. 

Inleiding. 
Als j e pas met j e s tamboom begint moet j e 
volgens het boekje eerst j e naaste familiele
den vragen naar gegevens over voorzaten 
en andere aanverwanten. 
Zo begon ik - bijna 50 j aa r geleden - spe-
lenderwijs bij mijn vader. Deze bracht mij 
een eindje op weg, maar wist ook geen de-
tails meer voor wat betreff jaartal len e.d. 
Waar hij wel boeiend over verleide was 
over zijn " O m e Co" . Dit was de held uit 
zijn destijdse jongensdromen, die geemi-
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greerd was naar Amerika . Het was een 
broer van zijn vader, verder wist pa niet. 
Achteraf niet zo vreemd, want " O m e C o " 
vertrok al dertig j aa r voor pa zijn geboorte! 

Vele ja ren later ontdekte ik via het Dordtse 
gemeentearchief dat het om Jacobus Her
manus van den Bree (1846-1926) ging, die 
in 1872 met echtgenote Arieke van Aals
burg (1848-1927) en 2 ,/2-jarig dochtertje 
Willemina van den Bree (1869- voor 1930) 
naar de Verenigde Staten was vertrokken. 

Daarna ontstond er een radiostilte van tal 
van jaren , waarin ik niets wist over hoe het 
dit gezinnetje was vergaan en of er ook na-
zaten waren. 
In de loop van de tijd herinnerde ik mij ook 
nog dat mijn (toen reeds overleden) vader 
ook wel eens had gesproken over een broer 
van " O m e C o " namelijk "Ome Piet" (Pieter 
Jacobus van den Bree 1874-1937) die ook 
zou zijn geemigreerd naar Amerika. Later 
bleek ook dit juis t en ontdekte ik zelfs dat 
er ook nog een zuster uit datzelfde gezin 
was overgestoken en wel Josina Jacoba 
van den Bree (1861-?). 

Het begon bij de Mormonen. 
ledere genealoog weet wat in dit kader het 
woord "Mormonen" betekent. Voluit ge-
schreven betreff het hier de Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Da-
gen. Deze wereldwijd verbreide kerk verza-
melt genealogische data vanuit religieuze 
motieven. Het centrum van dit alles bevindt 
zieh in het Amerikaanse Salt Lake City. 
Hun collectie is benaderbaar onder family-
search.com. Deze bron zal in dit artikel op 
een andere plaats behandeld worden. 

Welnu, een vertegenwoordiger van deze 
Mormonen luisterde een j aa r of twaalf gele-

den een grote genealogische markt in Delft 
op. De betreffende meneer was uitgerust 
met een laptop, een printer en enkele cd-
r o m ' s met genealogische gegevens. Ieder-
een kon voor hem/haar belangrijke familie-
namen noemen, waarop de meneer in zijn 
bestanden zocht of er het e.e.a. daarover 
beschikbaar was . ledere genealoog die wel 
eens zo 'n markt of beurs bezoekt, kent dit 
gebeuren, want ook andere instellingen of 
verenigingen doen dat zo. 
Maar omdat de Mormonen , niet ten onrech-
te, de naam hebben dat zij veel gegevens 
"in hu i s" hebben, vormde zieh een rij voor 
de betreffende stand. Ik zag mensen beven 
van spanning omtrent het resultaat! Genea
logen hebben dit met jachthonden gemeen. 
Ik had zelf op dat moment helemaal geen 
idee dat ik wel eens Amerikaanse gegevens 
zou kunnen verwachten. Ik dacht aan "ge-
w o n e " gegevens over Neder landse naamge-
noten. 

Toen ik aan de beurt was en als naam Van 
den Bree genoemd had, rolden er uit het 
printertje zowaar drie velletjes A4 met wel 
26 Van den Bree ' s . Ik zag daar in de gau-
wigheid vele bekenden, enkele onbekenden 
en ook enkele Amerikaanse Vandenbree ' s 
op staan. 
Het is in dit verband niet relevant om op de 
Neder landse resultaten in te gaan. De Ame
rikaanse data vond ik extra interessant, 
maar ze zeiden mij niets. Ze dateerden uit 
de jaren 20 t/m 40 van de vorige eeuw en ik 
zag geen enkel verband tussen deze naam-
dragers en mijn eertijds geemigreerde ver-
wanten. 

Naar de Utrechtse Mormonen. 
Ik weet niet helemaal meer, hoe ik het te 
weten kwam, maar enkele jaren daarna heb 
ik kennelijk eens gelezen dat de Mormonen 
in een aantal grotere Steden genealogische 
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informatiecentra beheren. 
Z o ' n centrum bleek ook in - het voor mij 
redelijk dichtbije - Utrecht te bestaan. Dus 
fietste ik daar op een dag heen. Een vrien-
delijke leeftijdsgenoot (65+) instrueerde 
mij i n ' t kort hoe de computer aldaar werk
te en welke cd- rom's daarbij gebruikt kon-
den worden. En daarna was het "selfser-
vice". 
In de loop van een morgen harkte ik circa 
een dozijn Vandenbree ' s bij elkaar. 
Maar, eenmaal thuis gekomen, bleek ik nog 
niet zoveel verder te zijn gekomen. Naast 
de al eerder verkregen data, bleken de 
nieuw aangetroffen personen ook allemaal 
van generaties die geen aansluiting gaven 
op " O m e C o " c.q. " O m e Piet". 
Dus tot zover was het weer "einde verhaal" 
voor wat betreff mijn Amerikaanse tak". 

Pas weer een hele tijd later kwam ik tot de 
ontdekking dat de Mormonen wel zoveel 
mogelijk genealogische gegevens verzame-
len, maar deze niet structureren. Het heeft 
dus geen samenhang en is vergelijkbaar 
met b.v. een telefoonboek. 
Nogmaals , ik kom op het fenomeen "Fami
ly Search" in dit artikel nog terug. 

In een aantal paragraafjes geef ik nu aan 
van welke bronnen ik dan wel wijzer ben 
geworden. 

Belangrijke Amerikaanse instellingen. 
Zoals reeds gezegd in de aanvang van dit 
artikel, bestaan er in Amerika een aantal 
grote commerciele instellingen, die genea
logisch data ter beschikking stellen. Daar-
voor moet wel betaald worden. Je kunt j e 
inschrijven als gebruiker; krijgt dan een 
password, waarna er gezocht kan worden in 
hun immense bestanden. Deze gegevens 
kopen de bedoelde f irma's op hun beurt op 

van de overheid. 
In ons land is inzage van openbare archie-
ven gratis; in Amerika is het business (zeg 
maar: handelswaar) . De bestanden betreffen 
o.a. volkstell ingsgegevens (de zgn. Census 
data, waarover later ik dit artikel meer) , mi
litaire gegevens, kerkelijke toegangen, in-
dexen op begraafgegevens, enz. enz. Zelfs 
gegevens die op andere websites gratis zijn, 
zoals de data van de Social Security Death 
Index (de zgn. SSDI, waarvan nog apart 
sprake zal zijn), biedt men tegen betaling 
aan. 

Deze instellingen hanteren, als sl imme za-
kenlui, ook allerhande trucjes! Talloze ke-
ren kom j e op Google of andere zoekmachi-
nes uitnodigingen tegen om te zoeken naar 
voorouders, waarbij het lijkt of het gratis is. 
Zodra j e een naam ingeeft en op "search" 
drukt, word j e doorverbonden met de web
site van zo 'n gigant en krijg j e een aanbie-
ding om tegen betaling verder te zoeken. 
Soms kun j e een proefabonnement krijgen 
en daarbij twee weken gratis zoeken. Maar 
als j e toch niet van plan bent om daarna 
abonnée te worden, vind ik dat zelf niet zo 
sportief en doe ik dat niet. 

Het staat elke lezer uiteraard vrij om al dan 
niet abonnée te worden. 
www.rootsweb.ancestry.com is wel de be-
langrijkste, maar er zijn er meer, o.a. w w w . 
MyTrees .com. 

Social Security Death Index (SSDI). 
Dit is een Index waarop personen die onder 
een bepaalde sociale verzekering vallen en 
die zijn overleden, voorkomen. Bij het inr 
geven van een naam, volgt een lijst met 
naamdragers . 
Hierop staan aangegeven de geboorteda-
tum, de Staat die het verzeker ingsnummer 
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heeft verstrekt en de overli jdensmaand. De-
ze informatie is uiteraard van belang voor 
de genealoog. 
Deze data zijn o.a. gratis te vinden op de 
webs i t e van de m o r m o n e n w w w . 
familysearch.com. 

Familysearch, de databases van de Mormo
nen. 
In het voorgaande is reeds meermalen het 
een en ander verteld over de Mormonen. 
Daarover zal ik niet in herhaling treden. 
In hun uitermate goed beschermde kluizen 
liggen vele miljoenen, wellicht zelfs enkele 
miljarden familiegegevens opgeslagen. De 
Mormonen zijn niet kinderachtig in het la-
ten mee gebruiken van deze data. Daarover 
was hierboven al sprake. 
Hun websi te is voor iedereen gratis toegan-
kelijk; er kan gezocht worden op familie-
naam. Heeft men op die manier een bepaal-
de persoon gevonden, dan kan men meestal 
ook nog doorklikken om - indien aanwe-
zig - nadere gegevens, b.v. huwelijkspart-
ner o.i.d. te vinden. Maar men moet niet 
denken dat j e aan de hand van de gegevens 
van de Mormonen een hele s tamboom kunt 
opstellen. Zoals gezegd betreff het wille-
keurig verzamelde data, met lang niet altijd 
een duidelijk verband. 

Voor de goede orde: de databases van Fa
milysearch bevatten niet alleen Amerikaan-
se gegevens. Men vindt er persoonsgege-
vens van uit de hele wereld; dus ook van 
Nederlandse personen. Wei houdt men 
(uiteraard) de privacybescherming goed in 
de gaten en betreff het gegevens van wat 
oudere datum. 

In het nabije verleden kon men bij de Mor
monen -al dan niet via hun dépendances in 
ons land- rolfilms huren (of kopieën daar-

van kopen) om zelf daarin te zoeken. Je 
moest dan wel over een leesapparaat be-
schikken. Ik neem aan dat men dit tegen-
woordig op cd-rom kan doen. Mocht je
mand hier belangstelling voor hebben, dan 
raadplege men hun website 6f de plaatselij-
ke genealogische centra van dit kerkgenoot-
schap. Deze zijn in de grootste Steden te 
vinden. Er behoeft geen vrees te bestaan 
voor opdringerige bekeringspogingen; dit 
is - ook blijkens mijn ervaringen - niet aan 
de orde. 

Ellis Island. 
O p Ellis Island, gelegen in het N e w Yorkse 
havengebied en in de schaduw van het Vrij-
heidsbeeld, was van 1892-1954 in een groot 
gebouw (dat er overigens nog staat) een 
contrôle station gevestigd, waar iedereen 
die Amerika binnenkwam zieh moest mel
den. Daarbij werden voor de overheid rele
vante gegevens vastgelegd. Dat betekent 
dat hier van meer dan twaalf miljoen men-
sen interessante feiten zijn verzameld. 
Deze data zijn gratis toegankelijk! Er be-
staat zelfs gelegenheid om gebruik te ma-
ken van een (gratis) password om meer 
achtergrondinformatie van gevonden perso
nen te bekijken. 
Op deze wijze heb ik ontdekt dat na mijn 
" O m e C o " (zie de inleiding van dit artikel) 
ook zijn broer Piet en zijn zus Josina naar 
Amerika waren geëmigreerd. " O m e C o " 
zelf komt niet voor in de administratie; hij 
emigreerde reeds in 1872. Wel ontdekte ik 
in de Ellis Island Record dat een dochter 
van " O m e Piet" Mabel Vandenbree (1896-
1969) in 1924 haar familie in Nederland 
heeft opgezocht en bij terugkeer Ellis Is
land aandeed. Zulke interessante zaken zijn 
te vinden op www.ell isisland.org 
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Volkstellinggegevens (Census). 
Zoals in veel landen werden voorheen peri-
odiek volkstellingen gehouden. Met het 
groeien van het privacy bewustzijn is daar-
aan in het recente verleden steeds meer een 
einde gekomen. 
Ook in Amerika waren deze volkstellingen 
gebruikelijk. Uiteraard zijn deze gegevens 
van groot belang voor genealogen. Men kan 
er de gezinssamenstell ing, leeftijd, adres, 
beroep en nog veel meer, zoals het oor-
spronkelijke stamland van emigranten aan 
ontlenen. 
De bedoelde Census Records zijn voor veel 
staten in Amerika vanaf 1790 tot 1930 be-
waard gebleven, voor zover ze niet door 
brand of ander onheil verloren zijn gegaan. 
Zij zijn toegankelijk via de eerder in dit ar-
tikel genoemde commerciele instellingen, 
waarvoor men dan moet betalen. Op ver-
zoek zijn er dan veelal digitale afschriften 
van de (handgeschreven) volkstellingsregis-
ters te verkrijgen. Deze zijn ook nog inte
ressant omdat er b.v. aan te ontlenen valt 
dat er in de zgn. immigrantenwijken legio 
nationaliteiten broederlijk naast elkaar 
woonden. Ze zaten allemaal in hetzelfde 
schuitje en ze woonden in dezelfde Straten! 
Maar . . . het is niet perse nodig om tegen 
betaling aan informatie uit de Census Re
cords te komen. Er bestaan ter zake name-
lijk ook Mailing Lists. Deze werken met 
vrijwilligers (m/v) en men kan er zonder 
kosten aan meedoen. In het volgende ru-
briekje zal ik aan deze mogelijkheid aan-
dacht schenken. 

Mailing Lists. 
Mailings Lists - ik weet tot mijn schände 
daar geen bruikbaar Hollands woord voor -
zijn er op allerlei interessegebieden. Dus 
ook voor genealogie. Maar in dit kader gaat 
het om "zoeken in Amerika". 

De grote commerciele genealogische be-
drijven hebben onder hun supervisie Mai
ling Lists ingesteld. 
Voor deelname aan zo 'n lijst kan men zieh 
kosteloos aanmelden (subscribe). Daarna 
kun j e vragen stellen en - op beperkte 
schaal - discussiëren over genealogische 
aangelegenheden. Z o ' n lijst kent een admi
nistrator, die toezicht houdt op het reilen en 
zelen van de lijst. Elke lijst kent een aantal 
vrijwilligers. Deze reageren vooral op vra
gen die er gesteld worden. Zij waken ui
teraard voor doublures bij het antwoorden. 
Mailing Lists hebben ook een règlement. 
Daarbij is een aantal zaken verboden zoals 
commercie of politiek bedrijven en/of on-
fatsoenlijke taal of scheldpartijen. Verder 
zijn er enkele spelregels zoals standaardaf-
kortingen en het vermelden van familiena-
men in hoofdletters. Vanzelfsprekend wordt 
ook privacy betracht en m a g het niet over 
nog levende personen gaan 2 . 

Zelf heb ik uitermate goede ervaringen met 
een Mailing List voor genealogisch onder-
zoek (vooral naar Census Records) in N e w 
Jersey. Maar ik neem onmiddelli jk aan dat 
hetzelfde geldt voor andere Staten. Men 
raadplege http// l is ts .rootsweb.com/index/ 
usa. 
"Mi jn" Mailing List is NJ@rootsweb.com 
Via deze lijst ben ik reeds enkele tientallen 
malen voortreffelijk geholpen. Je geeft op 
de lijst per e-mail aan wie j e zoekt en wat j e 
van die persoon wel weet en wat niet. O p 
zeer korte termijn wordt er gereageerd door 
vrijwilligers - die zelf bij aile bronnen van 
de grote commerciele f ï rma's kunnen ko
men - die zoals gezegd vooral de Census 
gegevens voor j e opzoeken. Vaak zenden 
zij digitale prints van de authentieke blad-
zijde uit de Census Records, die hartstjkke 
leuk zijn om j e familieverhaal mee op te 
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luisteren! 
Ook sturen zij soms ongevraagd andere in
fo, zoals b.v. militaire gegevens, zowel uit 
de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. 
Soms kom j e via zo ' n Mail ing List ook van 
een dwaalspoor af. Zo was ik al een hele 
tijd op zoek naar een zekere Ernest Yatec. 
Die achternaam had ik ontleend aan een 
moeilijk leesbaar handschrift op een af-
schrift van Census Records. De betreffende 
vrijligger meldde mij , dat het Yates moest 
zijn en dat opende weer nieuwe mogelijk-
heden, die uiteindelijk tot vondsten leidden. 

Alle vragen aan de Mailing List komen bij 
alle aangesloten deelnemers via de e-mail 

Hamers bulletin staakt na 25 jaar 
J W . Koten 

Een van de beste Nederlandse genealogi- Maar er is ook hier het bekende probleem. 
sehe periodieken moet helaas zijn uitgave Nico en consorten waren niet meer zo j o n g 
staken. Bedoeld wordt het Hamers Bulletin, en het vinden van goede opvolgers bleek 
dat als voorbeeld gold voor veel genealogi- onmogelijk. Jammer Jammer Jammer, 
sehe publicaties. Deze kwaliteit kwam niet Maar j e kunt ook zeggen het is de kwaal 
uit de lucht vallen want de redacteuren wa- van de tijd. Bovendien is er veel concurren-
ren niet minder dan Nico Hamers en zijn tie via het internet. Ons genealogisch Erf-
broer. Nico is hoofdredacteur van Gens goed wil bij deze 25ste jaargang toch de 
Nostra geweest , dat zegt genoeg; hij was redactie prijzen en complimenteren. Voor-
bovendien historicus. Met leedwezen kon- beeidig werk geleverd, maar aan alles komt 
dig ik u dit bericht aan. Er bestond genoeg ooit een eind. Helaas ook aan dit mooie 
interesse voor deze uitstekende publicaties blad, maar het zij zo. 
en aan belangstelling heeft het niet gelegen. 

längs en ook de r e a d i e s daarop van de vrij
willigers. Soms kun j e daarvan ook nog wel 
eens op een idee komen of een relevante 
website op het spoor komen. 

Kortom deze Mail ing Lists zijn uitermate 
nuttig voor zoekers naar informatie over 
geemigreerde verwanten. 

Noten 
l.Onder Amerika wordt in dit artikel verstaan 
de Verenigde Staten. 
2. Sommige genealogische internet nieuwsbrie-
ven proberen juist wel nog levende verwanten 
op te sporen teneinde familiebanden te leggen. 
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Onduidelijk gender 
J W . Koten 

Een dezer dagen werd ik getroffen door de 
geweidige sportprestaties van een hardloop-
ster, die zo onwaarschijnlijk waren dat deze 
sportvrouw, mede door haar uiterlijk in de 
pers voor een mannelijke atleet werd ge-
houden. Dit bracht mij er toe de gender-
stoornissen eens te bestuderen. AI lezende 
schoot mij te binnen dat deze materie ook 
genealogische aspecten heeft. Immers bij 
de geboorteaangifte moet men ook het ge-
slacht vermelden. Maar wat moet men doen 
wanneer problemen bij de vaststelling van 
het gender 1 bestaat. Ter verduidelijking van 
de gebruikte terminologie: het woord gen
der is nu de algemene terminologie voor 
seksuele geaardheid en/of het seksueel fe-
notype (dit zijn de uiterlijke geslachtsken-
merken). Het verwijst naar de juridische, 
psychosociale en uiterlijke kenmerken van 
het geslacht. Het woord sekse rieht zieh 
vooral op de biologische kenmerken. 

Gender, essentieel onderdeel van de ge-
boorte-aangifte 
Bij de geboorteaangifte voor de burgerlijke 
stand moet het geslacht nadrukkelijk wor
den ingevuld. Dit was trouwens ook gebrui-
kelijk bij de inschrijving van de doopgege-
vens en de naamkeuze. Napoleon, die hier 
de burgerlijke stand (1811) met kracht 
doorvoerde had echter een bijbedoeling. 
Voor mannen gold in die tijd voor het eerst 
een militaire dienstplicht. Geen wonder dat 
de geboorteaangifte op allerlei manier werd 
gesaboteerd. Bij ieder huwelijk moest bij 
het deel van de man de militaire status van 
betrokkene (het zogenaamde militaire pas-
poort) bij het huwelijksaanhangsel worden 
toegevoegd. Maar ook om andere redenen 
was de documentatie van het geslacht bij de 

overheid noodzakelijk. Het huwelijk met 
gelijk geslachtelijke huwelijkspartners was 
toen onmogelijk. Daarnaast waren er ook 
nog enkele civiel-rechtelijke aspecten waar-
bij onderscheid tussen man en vrouw wer
den gemaakt. Sommige arbeid was expli-
ciet voor vrouwen verboden toen de nieuwe 
arbeidswet werd ingevoerd, zoals mijnar-
beid, sommige vormen van ploegendienst, 
deelname aan de militaire dienst e.d. Veel 
van deze zaken zijn nu verleden tijd. Als j e 
de zaak op de spits zou drijven zou men de 
aangifte van het geslacht bij de burgerlijke 
stand zelfs overbodig kunnen beschouwen. 
Vroeger werd ook de religie geregistreerd 
en in veel landen ook de etnische afkomst. 
In ons land wordt dit nu als discriminatie 
beschouwd. Maar vermelding van religie en 
etnische afkomst kan echter belangrijk zijn 
omdat bij sollicitaties of toekenning van 
universitaire opleiding aan vrouwen en per-
sonen uit minderheden in advertentie de 
voorkeur wordt gegeven. Blijft, dat in sport 
wel degelijk een gender onderscheid moet 
worden gemaakt. Naar mijn oordeel zou 
voor bepaalde wedstrijdsporten beter de ge-
slachtsbepaling aan sportartsen kunnen 
worden overgelaten. In sommige gevallen 
vergt de gendertoekenning immers veel ex
pertise. Men voortkomt daarmee vroegtij-
dig de nare gevolgen die sommige sportlie-
den daardoor hebben ondervonden. Bedenk 
dat de gender toekenning bij de burgerlijke 
stand niet alleen berust op fysieke factoren 
maar dat ook psychische aspecten en fami-
lieomstandigheden worden mee gewogen. 
Bij de sport zullen meestal de fysieke facto
ren het zwaarste teilen. Stel een als vrouw 
veranderde transseksuele man die volgens 
de burgerlijke stand vrouw is verklaard. Bij 
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vrouwensporten zou deze vrouw op de an
dere vrouwen toch een te groot fysiek voor-
deel hebben. Ergo kan zij niet aan vrou-
wencompeti t ies meedoen. 

Genealogische consequenties van Proble
men met de genderaangifte 
Wat zijn de genealogische consequenties 
van problemen bij de geslachtskeuze: 
- Bij de geboorteaangifte moet nadrukkelijk 
het geslacht worden vermeld. Bij een on-
duidelijk gender zijn er diverse procedures 
gangbaar die in Nederland en België ver-
plicht zijn, waarmee de genealoog soms bij 
zijn speurwerk wordt geconfronteerd. 
- Incidenteel kan het nodig zijn de ge
slachtskeuze bij een kind alsnog te verande
ren, wanneer bij de opvoeding of verder 
onderzoek een genderwisseling noodzake-
lijk blijkt. In fotoboeken ziet men dan dat 
eenzelfde persoon meisjeskleren draagt, 
maar later als een man door het leven gaat 
of omgekeerd. 
- In toenemende maten zijn er volwassenen 
die van gender willen veranderen. Het be
treff dan mannen of vrouwen met een nor
male fysieke seksuele ontwikkeling, die om 
psychosociale redenen van gender willen 
wisselen. Ook deze late genderwisseling 
wordt in de burgerlijke stand gegevens op-
genomen. Recentelijk zijn hiervoor nieuwe 
juridische procedures in het leven geroe-
pen, die uiteindelijk bij de burgerlijke stand 
worden vastgelegd. 

D S D (disorders sexual deve lopment) 2 bij 
de geboorte 
Problemen bij de geslachtskeuze zijn zeld-
zaam. 
Circa 1 op de ongeveer 3000 geboorten 
toont een DSD, zoals een gebrekkige seksu
ele ontwikkeling wordt genoemd. Naar 
schatting zijn er ca. 30-50 van deze geval-

len per j aa r in Nederland. In sommige groe-
peringen met meer familiehuwelijken ziet 
men dit meer, zoals in Egypte, maar ook in 
andere Arabische landen. Neef-nicht huwe
lijk is daar regel. De oudere klinische bena-
mingen voor een D S D zoals: hermafroditis-
me zijn passé 3 . Vaak bestaan er in deze ge-
vallen structurele afwijkingen van het Y of 
X chromosoom of ontbreken deze Chromo
somen volledig. Maar ook plaatselijke af
wijkingen van individuele genen in het X of 
Y chromosoom (door mutaties) kunnen 
D S D veroorzaken. Deze laatste DNA-
afwijkingen kunnen spontaan optreden 
maar ook door overerving vanuit vroegere 
generaties zijn overgenomen. Hormonale 
stoornissen tijdens de zwangerschap, erfe-
lijke tumoren, stofwisselingsziekte enz. 
kunnen eveneens tot een DSD leiden. Het is 
dan niet zonder meer mogelijk een juis te 
geslachtskeuze onmiddellijk na de geboorte 
te maken. Vandaar dat wanneer men na de 
geboorte bij de boreling een onduidelijke 
en twijfelachtige geslachtsontwikkeling 
vast stelt, men niet altijd binnen de aangifte 
termijn van vijf dagen tot een geslachtstoe-
kenning kan besluiten. Er zijn momenteel 
multidisciplinaire teams bestaande uit een 
groot aantal specialisten die gewoonlijk 
binnen een à twee weken een goed advies 
over de genderkeuze kunnen geven. In 
sommige gevallen kan men een verscholen 
geslachtsontwikkeling (vroeger pseudo-
hermafroditisme) door behandeling actuali
s e r e z Récente moderne gen-technieken la-
ten niet alleen toe een correcte diagnose te 
stellen, maar kunnen tevens een erfelijke 
aanleg opsporen. Gen- en DNA-technieken 
zijn hier een grote steun. 

Hoe belangrijk de vaststelling van bepaalde 
chromosomale stoornissen ook is, dit is niet 
alleen bepalend voor de geslachtskeuze. 
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Belangrijk is eveneens het fenotype, waar-
mee men de uiterlijke kenmerken van de 
geslachtsontwikkeling bedoeld. Een als 
meisje uitziend kind met mannelijke Chro
mosomen wordt vaak als meisje opgevoed. 
Belangrijk is verder dat men bij de beslis-
sing ook de ouders betrekt. Vaak zullen zij 
geneigd zijn om een tussennaam voor het 
kind te kiezen die zowel voor jongens als 
meisjes pas. Vanuit therapeutisch oogpunt 
is dat niet gewenst. Men streeft naar een zo 
spoedig mogelijke toekenning van een ge
slacht, de opvoeding moet dan conform het 
gekozen geslacht zijn. Het kan echter voor-
komen dat psychische en fysieke factoren 
zieh later bij de ontwikkeling manifesteren 
die met het gekozen geslacht niet concor
dant zijn. Men kan dan alsnog op wat latere 
leeftijd een eerder na de geboorte genomen 
keuze veranderen. Verder kan bij de puber-
teit door de hormonale rijping de (psychi
sche) genderontwikkeling (denk aan baard-
groei) anders zijn dan was voorzien, zodat 
pas na de puberteit het eindoordeel moge-
lijk is. 

Ondanks de complexiteit van het oordeel 
neigt men er toe om zo spoedig als moge-
lijk is een geslachtskeuze aan de ouders 
voor te stellen. Voor de geestelijke ontwik
keling is deze vroege geslachtskeuze be
langrijk. Zou men zieh vergissen, dat is op 
een later tijdstip alsnog zonder al te veel 
juridische problemen en op medisch advies 
een nieuwe geslachtskeuze mogelijk. 

Wettel ijke procedures bij de aangifte van 
een DSD-afwijking 
Wat zijn de wettelijke procedures bij een 
DSD. Veel van deze regelingen zijn in Ne
derland vastgelegd in het burgerlijk wet-
boek (zie artikel 19). Bij de geboorteaangif
te die na vijf dagen moet geschieden bestaat 

de mogelijkheid een voorlopige akte op te 
maken die na drie maanden moet worden 
vervangen. Daarbij moet dan wel een medi-
sche verklaring worden toegevoegd. Men 
heeft dan dus drie maanden tijd om tot een 
verantwoorde beslissing te komen. Het is 
echter niet mogelijk geen geslacht aan te 
geven, hooguit de vermelding te maken dat 
een geslachtskeuze nog niet is vastgesteld 
(zie besluit Höge Raad 2007). Bij de uitein-
delijke gendertoewijzing worden een groot 
aantal factoren meegenomen zoals de ge-
slachtskenmerken, de te verwachten resul-
taten van een behandeling, potentiele 
vruchtbaarheid, sociale culturele omstan-
digheden en de wens van de ouders. Uitein-
delijk zal de keuze binnen drie maanden 
moeten zijn gemaakt. Wel is het vrij ge-
makkelijk, mogelijk op basis van de aan-
vullende medische gegevens op een later 
tijdstip, alsnog een genderwijziging door te 
voeren, mocht de eerste beslissing onjuist 
blijken. 

In Belgie volgt men momenteel een over-
eenkomstige regeling. In Belgie moet bin
nen vijftien dagen de aangifte van de ge
boorte plaats vinden. Op het formulier-deel 
A dat bestemd is voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand bestond de mogelijkheid 
om bij het geslacht onbepaald in te vullen. 
Dit strookte niet met het beroepsgeheim 
vandaar dat in 1997 aanvullende regelingen 
werden gesteld. Men heeft daarom de peri-
ode van aangifte van het geslacht evenals in 
Nederland opgerekt tot drie maanden. Art 
57 is veranderd in: voor kinderen waarbij 
het geslacht onduidelijk is kan geslachts-
vermelding binnen een termijn van drie 
maanden worden aangegeven mits een me
dische verantwoording wordt voorgelegd. 
Aldus is het nu ook in Belgie mogelijk het 
multidisciplinair team in te schakelen om 
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tot een verantwoorde diagnose te geraken. 
In totaal betreft dit in Belgie ongeveer 10-
20 kinderen per jaar . 

Deze zaken liggen natuurlijk anders wan-
neer een man/vrouw vindt dat zijn gender 
niet in overeenstemming is met de geslach-
telijke kenmerken. Vaak voelt men dan zieh 
vrouw terwijl men er als een man uitziet en 
ook kinderen kan verwekken. Men spreekt 
dan van genderdysfoprie: het ongelukkig 
zijn met de lichamelijke, maatschappelijke 
en genderrol waar in men gedwongen is te 
leven. Er bestaat dan een cross-gender iden-
tificatie, omdat men zieh identifieeert met 
het andere gender dan waarin men is groot-
gebracht. 

Transgenderingreep 
Momenteel wordt de mogelijkheid geboden 
van transseksuele ingrepen. Personen met 
deze transseksuele veranderingen (meestal 
van man naar vrouw) waren enige jaren ge-
leden een hausse in de media, maar de laat-
ste tijd hoort men er minder over nu deze 
zaak ambtelijk is genormaliseerd. ledere 
Nederlander heeft immers het recht om tot 
het andere geslacht te behoren, gezien de 
wetswijzigingen van 24 april 1985 van het 
burgerlijke wetboek. Meestal zal deze aan-
vraag voor een gender wijziging in de bur
gerlijke bestand pas kan sen hebben na een 
transgenderingreep. In o.a. art 28a is de te 
volgen gerechtelijke procedure vastgelegd. 
Bij een gerechtelijke aanvraag tot gender-
verandering moet een verklaring worden 
overgelegd waaruit blijkt dat hier een on-
omkeerbare situatie is geschapen en dat de
ze verandering vanuit het fysiek en psychi
sche standpunt wenselijk en noodzakelijk 
was . Bij de man wordt tevens geeist dat hij 

geen kinderen kan verwekken en bij de 
vrouw dat zij geen kinderen kan baren. Is 
aan deze voorwaarde voldaan dan kan de 
rechter conform art 28b deze verandering 
van gender goedkeuren, meestal gaat dit 
dan gepaard met een wijziging van de voor-
naam. Deze wijzigingen kunnen dan aan de 
gegevens van de burgerlijke stand bij de 
akte van geboorte worden toegevoegd. De
ze procedure betekent een lange w e g en 
vereist ondersteuning van een advocaat. De 
kosten van deze genderwijziging zijn hoog 
en bedragen snel tussen de 1000 en 2000 
euro. Uiteraard is deze procedure nog inge-
wikkelder als men in het buitenland een 
transseksuele operatie heeft ondergaan. Er 
was een tijd dat transgenderingrepen hier te 
lande niet mochten worden doorgevoerd, 
maar dat deze ingrepen eiders wel op com
merciele basis werden verricht. 

Conclusie 
Uit bovenstaande blijkt dat het invullen van 
het geslacht, dat vroeger haast probleem-
loos lag, veel meer kanten heeft gekregen 
die hun weerslag bij de burgerlijke stand 
hebben. Wellicht kunt u na lezing van dit 
artikel de problemen rond genderstoornis-
sen bij uw speurwerk beter plaatsen. 

Noten 
1.Gender is een woord dat op gen, geslacht en 
nageslacht wijst. Het is verwant aan ons woord 
kinder(en). 
2.Stoornissen bij de seksuele ontwikkeling. 
3.Hermafroditisme is een samentrekking van de 
naam van de mannelijke god Hermes en de 
vrouwelijke liefdesgod Affodite. Van het woord 
Hermes, de god van de handel, is ons woord 
"hermetisch afgesloten" afgeleid. 
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Beroepen van vroeger (sigarenmaker) 
H . M . L u p s 

Sigarenmaker 
Tabak werd oorspronkelijk geimporteerd 
uit Amerika, maar in de zeventiende eeuw 
begint in ons land de teelt van inlandse ta-
bak. In de zeventiende eeuw en het begin 
van de achttiende eeuw wordt de inlandse 
tabak, eventueel vermengd met geimpor-
teerde tabak vooral als pijptabak gebruikt. 
De kleine pijpenkoppen uit het begin van 
deze periode bewijzen dat tabak niet goed-
koop was . N a het eerste kwart van de acht
tiende eeuw kwam het snuiven van fijnge-
malen tabak in de mode. Later werd tabak 
ook gebruikt om te pruimen, iets dat tot het 
midden van de vorige eeuw voor vele man
nen een aangename verrijking van het leven 
was. Vooral bij eentonig werk was dit aan-
trekkelijk, want men kon al kauwend door-
werken. In huis, werkplaats of kroeg was de 
kwispedoor (spuugbak) aanwezig om het 
overtollige spuug op te vangen. Ik heb wel 
mannen gezien die een afstand van een me
ter of twee, soms zelfs meer, feilloos wisten 
te mikken. In het midden van de negentien-
de eeuw werd het roken van sigaren popu-
lair. Eerst verwerkte men daarbij ook veel 
inlandse tabak in de goedkopere sigaren. 
Door goedkope import van tabak uit Indie 
en Amerika verdween de inlandse tabaks-
teelt. De tabak uit Indie bleek zeer geschikt 
voor het maken van sigaren te zijn. Het 
aantal sigarenmakers steeg in driekwart 
eeuw tot zo 'n 25.000. N a de eerste wereld-
oorlog liep dit aantal drastisch terug want 
toen werd de sigaret polulair. 
Het maken van sigaren vond oorspronkelijk 
veelal plaats als thuiswerk - waarbij het ge-
hele gezin werd ingeschakeld - en in kleine 
sigarenwerkplaatsen, maar ontwikkelde 

zieh tot fabrieksmatige fabricage. Toen de 
fabrieksmatige produetie tot stilstand kwam 
zag men dat de werkeloos geworden siga
renmakers het thuiswerk weer opvatten. De 
sigarenmakers uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw leden een moeizaam be-
staan. De arbeidsomstandigheden waren 
siecht. Het duurde tot 1913 eer er een loon-
regeling tot stand kwam. 

De oudste bedrijven die tabak verwerkten 
en later ook sigaren vervaardigden zijn, 
voor zover ik weet, Hi l len 's Sigaren en Ta-
baksfabrieken te Delft (1790) en de firma 
Justus van Maurik te Amsterdam (1794). 
Aan het einde van de negentiende eeuw 
werd reeds meer dan 1,2 miljoen kilo siga
ren geexporteerd. In 1920 was dit uitge-
groeid tot zes miljoen kg. De bedrijfsgroot-
te was erg variabel. Wie in een schuurtje 
alleen of met een paar man sigaren vervaar-
digde was al fabrikant. De baas en zo nodig 
ook diens vrouw werkte braaf mee. 
Ook de fiscus zag wel wat in de sigarenfa-
bricage. Na de eerste wereldoorlog werd de 
tabaksbelasting ingevoerd. ledere sigaar of 
elk doosje of kistje moest gebanderolleerd 
zijn. In de crisistijd, toen in Delft het Hillen 
niet voor de wind ging, kwamen vele siga
renmakers op straat te staan. Een aantal 
daarvan begon in plaats van naar de steun 
te gaan, een eigen productielijntje. De siga
ren werden los, in zakjes van vijf (met een 
toe en dat voor vijf cent) of in kistjes ver
kocht. Men stond er mee op de markt of 
men ging de boer op. Uiteraard werd er op 
hen geloerd door de fiscus waaraan men 
zieh dan trachtte te onttrekken door bijv. 
alleen de bovenste laag te banderolleren. 
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Ook vroeg men de klanten wel hun ban
deroles te bewaren, zodat die opnieuw kon-
den worden gebruikt. 

De vervaardiging van de sigaar begint met 
het strippen van de bladeren. Deze werden 
voor het strippen bevochtigd omdat droge 
tabak gemakkelijk scheurt. Het tabaksblad 
wordt bij de punt vastgepakt en daarna rond 
de hand gewonden terwijl men de steelt los-
trekt. Dit was zeer siecht betaalde arbeid 
die oorspronkelijk veelal als thuiswerk 
werd verricht en waaraan het hele gezin 
deelnam. In een uur stripte men ongeveer 
een halve kilo en had dan zo 'n twee tot drie 
cent verdiend. Als men bedenkt dat dat al
les als regel in eenkamerwoninkjes werd 
gedaan, dan kan men zieh voorstellen dat 
de levensomstandigheden niet bepaald opti-
maal waren. In het begin van de twintigste 
eeuw ging de Arbeidsinspectie zieh dan 
ook o.a. te Wageningen hiermee bemoeien, 
maar wisten geen verbetering tot stand te 
brengen. Doordat de handel in tabak in de 
eerste wereldoorlog stil kwam te liggen 
kwam aan het strippen als thuisindustrie 
een einde. De sigarenindustrie begon in 
1826 in Kampen. 

Ook bij de fabrieksmatige productie van 
sigaren waren de omstandigheden verre van 
optimaal. Men denke aan werktijden van 
meer dan 10 uur onderbroken door een 
schafttijd van 1 à 1 V2 uur. 
De smaak van de sigaar werd bepaald door 
de gebruikte tabak. 
Voor de machinale verwerking begon, wer
den de sigaren met de hand gemaakt. Het 
begon met bosjes maken. Dit gebeurde door 
de wat oudere jeugd . D.w.z. men maakte 
het binnengoed met de hand. Een bosje be-
stond uit binnengoed waar een omblad om-

heen was gerold. Het binnengoed werd met 
de vingers samengeknepen en met de han-
den in de vorm gedraaid. Voor goedkope 
sigaren werd nogal eens (speciaal) papier 
gebruikt. Het binnengoed moest iets schuin 
op omlegger met omblad worden gelegd. 
De klaargemaakte bosjes werden in een 
vorm gelegd, die er gewoonlijk twintig kan 
bevatten. O p rommelmarkten kan men deze 
houten vormen nog geregeld kopen. Een 
aantal van deze vormen werden dan onder 
een pers samengedrukt. In eerste instantie 
krijgt de sigaar nog een naad op de plaats 
waar de planken elkaar raken en daarom 
worden de bosjes nog een keer gekeerd en 
opnieuw geperst. N a het persen volgt het 
dekblad. Zowel omblad als dekblad wer
den/worden vochtig verwerkt omdat ze an
ders zouden breken. Het aangevochtigde 
dekblad wordt op zink op maat geseden. 
Het dekblad werd aangebracht met de op-
liggende nervan aan de binnenkant. Voor 
het bevochtigen werden de handen soms 
wel met speeksel bevochtigd, maar dat 
werd niet op prijs gesteld. Een goede siga
renmaker kon een weekproduktie van 3.000 
sigaren halen. 

Bij Hille in Delft waren nogal wat minder 
validen in dienst. 

Tot 1930 was het sigarenmaken hoofdzake-
lijk handwerk, maar daarna volgde de me-
chanisering in hoog tempo. In 1939 werd 
nog slechts 23 procent met de hand ver-
vaardigd, 2 procent geheel machinaal en 70 
procent halfmechanisch. 
In Valkenswaard en Kampen bevinden zieh 
musea met veel authentieke materialen en 
gereedschappen en informatie over het pro-
ductieproces. Dat in Kampen is, voor zover 
ik weet, alleen op afspraak geopend. 
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Stamreeks Agterberg 
M . Agterberg en H.M. Morien 

Inleiding 

De herkomst van de naam Agterberg is een geografische naam en een afgeleide van het 
buurtschap Achterberg bij Rhenen. De vader van Geurt Ewidden (generatie I) is mogelijk 
Ewout (Ewit) Cornelisz. Deze huwde te Rhenen op 13 februari 1633 met Ariaentjen Be-
rents, geboren in de Wageningse Buurt, beide wonende te Remmerden in 1633. Er zijn 
diverse kinderen gevonden die als patroniem Ewidden (Ewouds) hadden zoals Aeltjen 
Ewidten, huwde 1655, wonende Achterberg bij haar huwelijk, geen doop gevonden 
(mogelijk nog in 1633, het doopboek begint in 1634), Reijer Ewoudsz (Ewidden), gebo
ren Remmerden, gedoopt Rhenen 1636, Ewitje, gedoopt 1638, vader wonend op Rem
merden, Crijn Ewouds, geboren Achterberg, gedoopt Rhenen 1642, vader wonend Ach
terberg, Alert Ewidden, j .m. van Remmerden, geen doop gevonden, Cornells Ewidden, 
geboren Remmerden, en Willem Ewidden, geboren Achterberg. Bij de laatste twee wordt 
de vader Evert Cornelissen genoemd bij de doop. Nergens wordt bij de doop een moeder 
vermeid en de vader meestal alleen met zijn voornaam. De doop van Geurt is in het ge-
heel niet gevonden, hoewel hij als j .m. van Achterberg wordt vermeld. Er is echter een 
hiaat in de doopboeken van Rhenen 1638-1641. Al met al te weinig bewijs om dit als 
oudste generatie te beschouwen. 

Stamreeks 

I. G E U R T E W I D D E N , geboren Achterberg waarschijnlijk in de période 1638-1641 
(hiaat doopboek), j .m. van Agterberg. Ondertrouwde Rhenen (attestatie naar Veenendaal) 
20 mei 1666 met Jacobje (Jacobien) Jans(en), j .d. van Veenendaal. 
Kinderen: 
1. CORNELIS, gedoopt Rhenen 7 april 1667. Vader Geurt Ewidden, geen moeder ver

meld, wonende Achterberg. 
2. ROELOF, gedoopt Rhenen 29 november 1668. Vader Geurt Ewidden, geen moeder 

vermeld, wonende Achterberg. 
3. JACOB, gedoopt Rhenen 17 augustus 1672. Vader Geurt Ewidden, geen moeder ver

meld, wonende Achterberg. 
4. JACOB, gedoopt Rhenen 13 februari 1676. Ouders Geurt Ewidden en Jacobien Jan

sen, wonende Achterberg. Jacob Geurtse, j .m. van Achterberg, huwde Veenendaal 
1701 (3e gebod 6 november) met Leijsje Gijsberts, j .d. wonend Munnikkenweg. 

5. EWID, gedoopt Rhenen 8 September 1678. Ouders Geurt Ewidden en Jacobien Jan
sen, wonende Achterberg. 

6. GEERTIE, gedoopt Rhenen 9 januari 1681. Ouders Geurt Ewidden en Jacobien Jan
sen, wonende Achterberg. 

7. JAN, gedoopt Rhenen 20 augustus 1684. Ouders Geurt Ewidden en Jacobien Jansen, 
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wonende Achterberg. Voigt II. 

II. J A N G E U R T S Z . (GEURTSE(N) ) V A N A G T E R B E R G ( A C H T E R B E R G ) , gebo
ren Achterberg, gedoopt Rhenen 20 augustus 1684, wonend Maartensdijk jurisdictie 
Oostveen 1720, overleden voor 7 S e p t e m b e r 1765. Huwde Maartensdijk 24 maart 1720 
met Aeltie Gerrits , geboren Maartensdijk, overleden ca. 1729. Zij huwde l e Maartens
dijk 14 januar i 1714 met Gerrit Gerritsz. van Gelder. Jan huwde 2e Maartensdijk 27 au
gustus 1730 met Annigje Wouters , geboren Maartensdijk 1 . 

Op 19 december 1713 compareerden Gerrit Gerritsz. van Gelder, weduwnaar van Annichie G i s 
berts Boscoop, zijn overleden huisvrouw, wonende aan de Maartensdijk, als toekomende bruide-
gom, geassisteerd door zijn broer Willem Gerritsz., enerzijds, en Aeltie Gerrits, meerderjarige jon-
gedochter, als toekomende bruid, geassisteerd door haar oom Anthonis Hendricksz., wonende on-
der Ee, en Hendrick Segersz., wonende Oostveen, Maartensdijk 2. Op 18 mei 1720 compareerden 
Jan Geurtsz. van Achterberg en Aeltie Gerrits, echtelieden wonende (Oostveen) aan de Maartens
dijk, welke Aeltie Gerrits eerder weduwe was van Gerrit Gerritsz. van Gelder. Vermeld worden de 
kinderen uit het eerste huwelijk van Aeltie Gerritsz. en Gerrit Gerritsz. van Gelder, te weten Geer-
truyd Gerritsz van Gelder, Elsie Gerritsz van Gelder, Gerrit Gerritsz. van Gelder, Emmichie Ger
rits van Gelder, Tonis Gerritz van Gelder, allen onmondig. Verder als voogd Hendrik Gijsbertsz. 
Boscoop, oom, wonend Loosdrecht, en Jacob Willemsz., oom, wonend "t Geijn bij Weesp, Willem 
Gerritsz. van Gelder, oom, wonend (Oostveen) Maartensdijk. De kinderen zullen worden opge-
voed en bij uit huis gaan 10 gulden ontvangen. Gerrit Gerritsz. van Gelder was in leven eerder we
duwnaar van Annichie Gijsberts Boscoop 3. Op 12 augustus 1730, akte van uitkoop, compareerden 
Jan Geurtsen, weduwnaar en boedelhouder van zijn overleden huisvrouw Aaltje Gerrits, enerzijds, 
en Willem Gerritsen, als naaste in den bloede voogd over Emmigje Gerrits, Teunis Gerritsen, 
Geurt Janssen, Annigje Janssen, Gerrit Janssen en Dirkje Janssen, alle onmondige nagelaten kinde
ren van de voornoemde Aaltje Gerrits, ter andere zijde, en verklaarde de eerste comparant als we
duwnaar en boedelhouder aan de laatste comparant als bloedvoogden gedaan te hebben opening 
van zijn boedel en nalatenschap van gemeide zijn overleden huisvrouw etc. ter voldoening uit het 
moederlijk erfdeel en ter attentie de twee eerste kinderen van hun vaderlijk erfdeel4. Op 30 mei 
1736 compareert Jacobus Ode, professor 'folsophiae' aan de académie te Utrecht, verhuurt aan Jan 
Geurtsz, wonende te Maartensdijk, die mede compareerde, een hofstede bestaande uit een huis, 
twee bergen, een wagenschuur, een varkensschot, een bakhuis, met ca. 19 mergen bouw- en wei
land, gelegen in het gerecht van Oostveen aan de Maartensdijk. Dit voor zes opeenvolgende jaren 
ingaande 1 januari 1737. De eerste drie jaren voor 160 gulden en de volgende jaren voor 190 gul
den 5. Op 15 december 1736 compareert de weduwe van Godard Adriaen Overmeer en Jan Geurt-
se, wonende aan de Maartensdijk, welke hebben bekend dat de laatste huurt ca. 11 mergen bouw-
en weiland voor de tijd van zes achtereenvolgende jaren, het eerste jaar voor de som van 81 gulden 
en de laatste vijf jaar 100 gulden 6. Op 13 O k t o b e r 1742 compareert Weijer van Overmeer, medici
ne doctor en schepen van Usselstein, en Jan Geurtse, wonende Maartensdijk, betreff onroerend 
goed, 11 mergen bouw- en weiland in het gerecht Oostveen 7. Op 2 februari 1743 compareert Jaco
bus Ode, professor philosophie te Utrecht, en Jan Geurtsz., in Oostveen aan de Maartensdijk, wel
ke huurde een hofstede, bestaande uit een huis, bergen, een wagenschuur, varkenschot, een bak
huis, met ca. 19 mergen bouw- als weiland, in het gerecht Oostveen aan de Maartensdijk, voor de 
tijd van twaalf jaar, beginnend 1 januari 1743, eindigend de laatste dag in december 1754, voor 
een jaarlijks bedrag 190 gulden 8. Op 12 juli 1749 compareert Johan van Overmeer, raad ordinaris 
kamer van justitie van Vianen en Ameide, en Jan Geurtse, wonende Oostveen aan de Maartens-
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dijk, betreft onroerend goed van 11 mergen bouw- en weiland in het gerecht Oostveen 9. Op 7 Sep
tember 1765 compareerde Annigje Wouters, weduwe van Jan Geurtsen van Agterberg, wonende 
aan de Maartensdijk, en David van Sorge, schout en gadermeester van Oostveen Spewijk. Er wordt 
een openbare verkoop gehouden van haar boedel, vee en gewas om de achterstallige pacht te beta-
len aan Jacobus van Straten 1 0. 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

Bij alle kinderen was Cornelia van Wijk doopgetuige, behalve bij de laatste, daar was Cornelia 
Bakkers doopgetuige (mogelijke dezelfde?). Bij de doop van Gerrit wordt als moeder vermeid An
nigje Gerrits, waarschijnlijk een foutieve inschrijving. 

1. ANNIGJE, gedoopt Maartensdijk 17 november 1720, j o n g overleden. 
2. G E U R T JANSE(N) V A N A G T E R B E R G , gedoopt Maartensdijk 26 april 1722, j . m . 

van Maartensdijk. Huwde Muiden 4 S e p t e m b e r 1746 met Teuntje Flooren, gedoopt 
Leersum 23 juli 1713, dochter van Cornelis Cornelisz. Floor en Neeltje Jans van 
Soest. Zij ondertrouwde l e Driebergen 20 december 1735 met Dirk Peters Diep-
grond. 

3 . ANNIGJE JANSSEN, gedoopt Maartensdijk 19 november 1724, vermeid 12 augus
tus 1730. 

4. G E R R I T JANSEN, gedoopt Maartensdijk 22 december 1726, landbouwer, vermeid 
12 augustus 1730, wonend Achterberg, overleden Rhenen 14 januar i 1769. Huwde 
Rhenen (als j . m . geboren Maartensdijk) 4 mei 1755 met Evertjen Elissen, gedoopt 
Veenendaal 11 december 1729, dochter van Elis Joosten Bouman en Sijgje Harms. 

5. DIRK, gedoopt Maartensdijk 1 februari 1728, j o n g overleden. 
6. DIRKJE JANSSEN, gedoopt Maartensdijk 23 oktober 1729, vermeid 12 augustus 

1730. Huwde Maartensdijk 20 februari 1757 met Jan Jordense van Steenbeek, gebo
ren Doom. 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
7. W O U T E R JANSSEN, gedoopt Maartensdijk 3 mei 1731. Huwde Maartensdijk 26 

mei 1760 met Jannigje Dirkse Fijtsdr. (Fijtesze), geboren Maartensdijk. 

Op 9 februari 1763 compareerden Philip van Baarle, advocaat bij den hove van Utrecht, en 
Wouter van Agterberg. Het betreft onroerend goed, een huis en hofstede, boomgaard, landen 
en velden genaamd Ridderoort, gelegen "Zeijsterraden", belendingen: achter de 
"Vuurschesteeg tot aan Hollands raden. Gerecht De Bilt, in 't Ridderdorp 1 1. 

8. A A L B E R T , gedoopt Maartensdijk 14 September 1732. 
9. A A L B E R T , gedoopt Maartensdijk 7 november 1734. 
10. TEUNIS JANSSEN, gedoopt Maartensdijk 23 S e p t e m b e r 1736. Voigt III. 
11. A A L B E R T , gedoopt Maartensdijk 23 februari 1738. 

III. T E U N I S JANSZ. (JANSSEN) (VAN) A G T E R B E R G ( A C H T E R B E R G ) , gedoopt 
Maartensdijk 23 September 1736. Huwde De Bilt 19 april 1761 (ook te Tienhoven) met 
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Hendrikje Baars , gedoopt De Bilt 20 februari 1735, dochter van Hendrik Baars en Lijsje 
Wulferts van Rennese. 

Op 21 maart 1761 compareerden Hendrik Baers ter enerzijde en Hendrikje Baers, dochter van de 
eerste comparant, benevens Teunis Achterberg, meerderjarige jongeman, met hem Hendrikje 
Baers, welke voornemens zijn in het huwelijk te treden, ter andere zijde, wonende de eerste com
parant aan De Bilt en de laatste (Oostveen) aan de Maartensdijk. Hendrik Baers is weduwnaar van 
Lijsje Wulferts van Renesse. Hendrikje ziet af van al haar rechten op de boedel van haar overleden 
moeder, uitgezonderd uitkooppenningen na overlijden van haar vader 1 2 . Op 13 december 1762 
compareerden Abraham de Bucquoij, advocaat voor het Hof van Utrecht, voor Christiaan Swaving 
en zijn vrouw Sandrina Gerarda van Poolsem, welke verhuren aan Teunis Janssen van Agterberg, 
wonend aan de Maartensdijk, een stuk onroerend goed van acht morgen half bouw- en half wei
land, gelegen (Oostveen) te Maartensdijk bij de Tolakker 1 3. 

Kinderen: 
1. LIJSJE(N), gedoopt Maartensdijk 1 januari 1762. 
2. JAN, gedoopt Maartensdijk 15 mei 1763. Voigt IV. 
3. E M M I G J E , gedoopt Maartensdijk 2 September 1764. Huwde Maartensdijk 25 no

vember 1787 met Jan Larekamp, geboren Ede (doop niet gevonden in Ede). 
4. JANNETJE , gedoopt Maartensdijk 16 maart 1766. 

IV. J A N (VAN) A G T E R B E R G ( A C H T E R B E R G ) , gedoopt Maartensdijk 15 mei 1763, 
rietdekker, overleden Oud-Loosdrecht 10 juli 1819. Huwde Breukeleveen 16 mei 1788 
(ondertr. Maartensdijk 16 mei 1788, civiel De Bilt mei 1788, gereformeerd in Tienhoven) 
met Antje(n) (Jannetje) Gijsberts Kroon, gedoopt Breukeleveen 23 november 1758, 
overleden Oud-Loosdrecht , dochter van Gijsbert Gerritz. Kroon en Marrigje Freekensdr. 
de Graaf. 

Jan van Agterberg, geboren 14 Oktober 1765 (foutief vermeld?), rietdekker, vermeld Oud Loosd-
recht 1811 Registre Civique. 

Kinderen: 
1. N.N. , begraven Oud-Loosdrecht 23 januari 1789. 
2. TEUNIS , gedoopt Oud-Loosdrecht 29 augustus 1790, overleden Oud-Loosdrecht 7 

September 1813. 
3 . GIJSBERT, gedoopt Oud-Loosdrecht 6 november 1791. Voigt V. 
4. HENDRIKJE , geboren Oud-Loosdrecht 17 februari 1793, gedoopt Oud-Loosdrecht 

20 februari 1793, j o n g overleden. 
5. M A R R E T J E , geboren Oud-Loosdrecht 11 maart 1794, overleden 28 december 1863. 

Huwde Loosdrecht 21 november 1819 met Frederik Tober, geboren Oud-Loosdrecht 
8 januari 1794, overleden 29 november 1851, zoon van Adrianus Danielsz. Tober en 
Trijntje Frederiksdr. Dorland. 

6. HENDRIK, geboren Oud-Loosdrecht 4 december 1795, veenman, schippersknecht. 
Huwde l e Loosdrecht 3 februari 1822 met Jantje Hendriksdr. Otten, geboren Oud-
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Loosdrecht 28 maart 1796, dochter van Hendrik Otten en Wilhelmina Heijblom. 
Huwde 2e 's-Graveland 21 april 1865 met Aleijda Katrina Fengen (Feugen), gedoopt 
Wijk bij Duurstede 30 juni 1803, weduwe van Conraad van Dijk, dochter van Frans 
Fengen (Feugen) en Geertrui Voskuil . 

7. HENDRIKJE, geboren Oud-Loosdrecht 28 September 1797. Huwde Loosdrecht 3 
mei 1818 met Dirk Vlug, geboren Loosdrecht 18 augustus 1793, zoon van Arie Vlug 
en Niesje de Liefde. 

8. GERRIT, geboren Oud-Loosdrecht 10 juni 1799. 

V. G I J S B E R T (VAN) A G T E R B E R G , gedoopt Oud-Loosdrecht 6 november 1791, 
schippersknecht, turfschipper, koopman in turf en hout. Huwde Zaandijk 30 juni 1816 
met Guurtje Pietersdr. Spronk, geboren Zaandijk 6 februari, gedoopt Zaandijk 13 februari 
1791, dochter van Pieter Spronk, koopman in turf, en Geertje Hendriksdr. Glas. 
Kinderen: 
1. JAN, geboren Zaandijk 14 maart 1817, overleden Zaandijk 6 april 1817. 
2. PIETER, geboren Zaandijk 12 jul i 1819, overleden Zaandijk 10 Oktober 1819. 
3. GEERTJE, geboren Zaandijk 5 december 1821. Huwde Zaandijk 7 jun i 1846 met 

Gerrit van Amersfoort, geboren Zaandijk 29 juni 1817, baardscheerder, zoon van Jan 
van Amersfoort en Kaatje Geerse. Huwde 2e Zaandijk 31 december 1862 met Agie 
Molenaar. 

4. JAN, geboren Zaandijk 9 november 1823. Voigt VI. 

VI. J A N A G T E R B E R G , geboren Zaandijk 9 november 1823, hoofdonderwijzer, overle
den Delft 15 juli 1903. Huwde Wijk bij Duurstede 25 September 1856 met Jeanette Gri-
vel (Grievel), geboren Amsterdam 8 mei 1829, overleden Gouda 25 September 1905, 
dochter van Jean Grivel, winkelier, en Sara Catharina Donselaar. 
Kinderen: 
1. A G A T H A , geboren Oudelande 22 februari 1858, overleden Oudelande 26 november 

1887, ongehuwd. 
2. GI JSBERTUS, geboren Oudelande 29 december 1859, banketbakker, overleden Wijk 

bij Duurstede 23 april 1941. Huwde Wijk bij Duurstede 28 oktober 1886 met Adriana 
Geertruida van Markestijn, geboren Wijk bij Duurstede 29 oktober 1863, overleden 
Wijk bij Duurstede 21 mei 1917, dochter van Cornelis Herman van Markestijn en 
Geertruida Hermina van Brummelen. 

3 . JEAN, geboren Oudelande 6 april 1862, banketbakker, overleden Utrecht 3 Septem
ber 1930. Huwde Utrecht 23 mei 1888 met Maria Geertruida Elizabeth Wullschleger, 
geboren Utrecht 1867, overleden Utrecht 17 december 1928, dochter van Salomon 
Wullschleger en Elisabeth van Hiel. 

4. HENDRIK PIETER, geboren Oudelande 10 januari 1864, banketbakker, overleden 
Utrecht 15 oktober 1933. Huwde Maartensdijk 28 mei 1891 met Aaltje van der Bunt, 
geboren Maartensdijk 1 februari 1871, dochter van Jochem van de Bunt en Aaltje de 
Bree. 

5. GERRIT , geboren Oudelande 2 april 1865, overleden Oudelande 2 augustus 1865. 
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6. J A C O B U S L U C A S , geboren Oudelande 2 april 1865. Voigt VII. 
7. GERRIT, geboren Oudelande 16 april 1867, foerier, adjudant bij de infanterie, over

leden 17 februari 1950. Huwde Den Haag 8 juni 1892 met Wilhelmina Petronella 
Jansma, modemaakster , geboren Den Haag 20 november 1864, dochter van Rein 
Jansma en Petronella Mostard. 

8. G U U R T J E , geboren Oudelande 8 mei 1869. Huwde Delft 2 oktober 1901 met Bruin 
Sonneveld, geboren Schiedam 27 april 1861, zoon van Dirk Sonneveld en Neeltje 
Groeneweg. Bruin huwde l e Schiedam 13 augustus 1885 met Jannetje Stolk. 

9. FREDERIK PIETER, geboren Oudelande 18 maart 1871, broodbakker, overleden De 
Bilt 15 juni 1829. Huwde Wijk bij Duurstede 12 januari 1899 met Jacoba van 
Amerongen, geboren Wijk bij Duurstede 10 juni 1878, dochter van Ernst Anthonie 
van Amerongen en Jacoba van Dijk. 

10. HENRI F R A N Ç O I S , geboren Oudelande 18 april 1873, bakker-kok, overleden Delft 
10 februari 1939. 

VII. J A C O B U S L U C A S A G T E R B E R G , geboren Oudelande 2 april 1865, slager, over
leden Utrecht 16 oktober 1934. Huwde Utrecht 12 juni 1889 met Jansje Timmer, gebo
ren Putten 2 december 1863, overleden Putten 30 november 1943, dochter van Wiehert 
T immer en Lubbertje van Urk. 
Kinderen: 
1. JAN, geboren Utrecht 21 februari 1890, instrumentenmaker, overleden Eindhoven 29 

april 1980. Huwde Jutphaas 13 november 1912 met Reintje Spies, geboren Jutphaas 
22 juni 1890, overleden Eindhoven, dochter van Otto Spies en Jannetje (Jannie) Pe
tersen. 

2. W1JNAND, geboren Utrecht 14 September 1891, schilder, overleden 3 mei 1967. 
Huwde Utrecht 29 oktober 1914 met Cornel ia Wil lemina Engelsman, geboren 
Utrecht 3 november 1890, dochter van Jan Engelsman en Johanna Cornelia van der 
Lingen. 

3 . J A C O B U S L U C A S , geboren Utrecht 13 augustus 1893, gereedschapmaker, vertrekt 
in 1921 naar de U.S.A. Huwde U.S.A. 13 oktober 1921 met Iset Ellen Molijn, gebo
ren 28 februari 1892. 

4. GI JSBERTUS, geboren Utrecht 11 juni 1898, monteur. Huwde Utrecht 2 augustus 
1922 met Anetta Petersen, geboren Utrecht 9 februari 1899, dochter van Philippus 
Petersen en Maria Lambrechts. 

5. M A R T I N U S , geboren Utrecht 10 mei 1905. Voigt VIII. 

VIII. M A R T I N U S A G T E R B E R G , geboren Utrecht 10 mei 1905, instrumentmaker, 
overleden Eindhoven 7 februari 1983. Huwde Utrecht 26 augustus 1931 met Adriana 
Maria den Oudsten, geboren Utrecht 9 januari 1910, overleden Bilthoven 16 februari 
1993, dochter van Schalk den Oudsten en Driekje Verwei j . 
Kinderen: 
1. J A C O B U S LUCAS, geboren Utrecht 17 november 1933. Huwde 10 januari 1957 met 

Christina Levina Dekker, geboren Eindhoven 14 april 1931. 
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2. ADRIAN A MARTINA, geboren Utrecht 19 mei 1936. Huwde Eindhoven 7 januari 
1958 met Anthonie Hendrik Dekker, geboren Eindhoven 8 januari 1935. 

3. HENDRIK JAN, geboren Geldrop 23 november 1939. Huwde 21 februari 1962 met 
Elisabeth Fernanda Heijdens, geboren Vlissingen 27 mei 1944. 

4. LUCIE WILHELMINA, geboren Geldrop 15 juni 1942. Huwde Alphen aan de Rijn 
15 augustus 1969 met Carol Cornells van den Hoorn, geboren Driebergen 20 decem
ber 1940. 

5. M A R T I N U S , geboren Geldrop 19 april 1945.Volgt IX. 
6. H E N D R I K A JANSJE, geboren Eindhoven 16 augustus 1947. Huwde 16 juni 1972 

met Pieter Wilhelmus Jansen, geboren Utrecht 7 augustus 1946. 
7. GI JSBERTUS, geboren Geldrop 20 oktober 1951. 

IX. M A R T I N U S A G T E R B E R G , geboren Geldrop 19 april 1945, gemeentebode. Huw
de Delft 23 juni 1967 met Johanna Margaretha Elizabeth Rothfusz, geboren Delft 15 
S e p t e m b e r 1947, dochter van Theodorus Rothfusz, kamerbewaarder op het stadhuis, en 
Johanna Wouterina van Vliet. 
Zoon: 

1. STEVEN, geboren Delft 28 juli 1971. 

Noten: 
1. Met dank aan Wim Vosselman voor de gegevens te Maartensdijk. 
2. Not. Utrecht; akte van huwelijkse voorwaarden, inv.nr. U127a8, aktenr. 130, d.d. 19 december 

1713. 
3. Not. Utrecht; akte van akkoord, inv.nr. U127al4, aktenr. 25, d.d. 18 mei 1720. 
4. Notarieel Utrecht akte van uitkoop, inv.nr. U184a2, aktenr. 53, d.d. 12 augustus 1730. 

; huur en verhuur, inv.nr. U186a2, aktenr. 19, d.d. 30 mei 1736. 
; huur en verhuur, inv.nr. U188a2, aktenr. 52, d.d. 15 december 1736. 
I huur en verhuur, inv.nr. U188a4, aktenr. 469, d.d. 13 oktober 1742. 
huur en verhuur, inv.nr. U139a26, aktenr. 10, d.d. 2 februari 1743. 
huur en verhuur, inv.nr. U188al 1, aktenr. 37, d.d. 12 juli 1749. 

I akte van procuratie, inv.nr. U184a27, aktenr. 79, d.d. 7 September 1765. 
I akte van huur en verhuur, inv.nr. U188a23, aktenr. 95, d.d. 9 februari 1763. 
I akte van afstand, inv.nr. U218al 1, aktenr. 44, d.d. 21 maart 1761. 
; akte van huur en verhuur, inv.nr. U226a2, aktenr. 23, d.d. 13 december 1762. 

5. Not. Utrecht 
6. Not. Utrecht 
7. Not. Utrecht 
8. Not. Utrecht 
9. Not. Utrecht 
10. Not. Utrecht 
11. Not. Utrecht 
12. Not. Utrecht 
13. Not. Utrecht 
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Overzicht Publica ties [81] 
H. Klunder 

Correctie (met excuses aan de auteur): Op 
pag. 121 (mei-juni) Staat in de rechterko-
lom: P.H.H. Scharp: Stamreeks van Pirn 
Paul Claij - "Uit dezelfde Kley getrokken". 
[...]. Dat moet zijn: [...] "Uit dezelfde Kley 
gebakken". [...]. 

P. van Aardt, H. Morien: Stamreeks V a n 
Aardt ( s lo t ) . [Zuid-Afrika, 1750-2005.] 
Ons Geneal . Erfgoed, sept.-okt. '09. 

J.J.F. Lots: Laurens Jacob Faes van Berc
kel te Veghel en Schijndel - Een kleinzoon 
van Laureyns Joosten van Berckel? [1368-
1665.] Brab. Leeuw, 2009 nr. 3 . 

P. Donche: Opmerkeli jke commentaar van 
wapenheraut Cornelius Gailliard op het fa-
mi l iewapen Despars anno 1555. [Met sche
ma 15 e eeuw-1618.] Vlaamse Stam, sept.-
okt. '09. 

A.C.M. Neggers : Wouter van Elmpt, 
schout van Oirschot, en zijn familie. 
[Vervolg, 1590-1763.] Brab. Leeuw, 2009 
nr. 3 . 

F. Thorissen, A.J. Stasse: Bij de kwartier-
staat van Johan Johannes Fabricius (1899-
1981), schrijver. [Dik, Dornseiffen, Bijls-
ma.] Gens Nostra , okt. '09. 

J .M. de Jong: Drie generaties van een fami
lie Fritz op Walcheren en in Amsterdam, 
1 8 d e e n 1 9 ä e e e u w . [1755-1932.] Gens Nos 
tra, okt. '09. 

N . van Spaendonk, A. Pijnenburg: Hamers . 
[Vervolg, 1782-1977.] Brab. Leeuw, 2009 
nr. 3 . 

C. 't Hart, J. van Veelen: De eerste genera-
ties van de Rhoonse en de Pernisser fami
lies ' tHart . [Parenteel, 1600-1787.] Ons 

Voorgeslacht, sept. '09. 

C. Sigmond: Het geslacht (Van) Herwi j -
nen uit Abbenbroek en Heenvliet. [1500-
1740.] Ons Voorgeslacht , sept. '09. 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
het geslacht met de takken V a n der Jacht, 
Van der Wilt alias Wiltschut en Verheul 
te Barendrecht. [Aanvullingen en correc-
ties.] Ned. Leeuw, aug. '09. 

H.J.O. Martens: Een geslaagde inburgering 
in Belgie - Fragmentgenealogie Martens 
met Belgische nakomelingen. [1731-1903.] 
Limb. Tijdschr. v. Geneal. , sept. '09. 

A.J. Stasse: Van der Meulen te Grave. 
[Vervolg, 1670-1891.] Brab. Leeuw, 2009 
nr. 3 . 

J. Mulder: Fragmentparenteel van Sijvert 
Mulder, per tak - Een Rooms Katholieke 
familie oorsprongelijk uit de omgeving van 
Hoorn. [1585-2004.] Westfriese Farn., sept. 
'09. 

B. de Keijzer: Genealogie V a n N a m e n 
(Oirschot - Leerdam). [1610-1783.] Ons 
Voorgeslacht, okt. '09. 

L. Adriaenssen: Van Nerven - Meesters 
van lancet, burijn en penseel. [1390-1756.] 
Brab. Leeuw, 2003 nr. 3 . 

P. Doets: Aanvull ing Nobel. [Ook schema, 
1591-1831.] Westfriese Farn., sept. '09. 

A.J. Stasse: Een schoolmeestersfamilie 
Van Oijen in Cu i jken Grave. [1675-1810.] 
Brab. Leeuw, 2003 nr. 3 . 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
het geslacht met de takken (Van) Renoij en 
Van Brakel in de Hoeksche Waard. [1550-
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1730.] Gens Nostra, sept. '09. 

P.L.M. van Hoof: Kapelaan Maria Theo-
dorus Ludovicus Hubertus Riga en zijn 
'Heer-broers en Heerneven" (vervolg en 
correctie). Limb. Tijdschr. v. Geneal. , sept. 
'09. 

A.J.A. Labouchere: Rond twee zusters Ver-
on. [Ook: Maillart, Dargent, 1573-1855 ] 
Ned. Leeuw, aug. '09. 

O. Steeno, M. Biesbrouck: De familie 
Vesalius. Enkele nazaten en hun rol in be-
stuurlijk Diest. [Met schama's: Tvlazaten van 
Nicolaus Bonart en Anna van W e -
sele' (1475-1692) en Tslazaten van Andries 
Vesalius en Anna van Hamme' (1479-
1694.] Vlaamse Stam, sept.-okt. '09. 

Reactie op de vragen over : "Flohr-von Rhuband" 
A.E .D. Hartman van Rynenburg 

Zie: Ons genealogisch erfgoed nr. 5 sep-
tember-oktpber 2009 blz 244 

Ik heb de vragen aandachtig gelezen en, 
gezien de verschillende zaken die uit over-
levering worden voorgelegd, acht ik het 
verhaal zeker geen verzinsel, hoewel der-
den dit gauw zullen zeggen, aangezien be-
wijs niet snel te leveren lijkt. 
Omdat een groot deel van mijn voorouders 
Duitstalig was en ik zelf in Zwitserland heb 
gewoond, kan ik aan de voorgelegde woor-
den zien, dat de vertaling uit het Duits als 
geheel niet helemaal juis t is overgekomen. 
Daarom geef ik hier aan, waar die fouten 
voor verwarring hebben gezorgd. 
Ook het overgaan van de ene familienaam 
naar de andere acht ik onlogisch en onge-
bruikelijk. 

Veel gebruikelijker is het, dat de stamnaam 
bij bijvoorbeeld een splitsing in de familie 
(huwelijk of stijging of daling in aanzien) 
tot een samengestelde naam heeft geleid. 
Waarbij in dit geval de naam Flohr of von 
Flohr de stamnaam zou zijn. 
Door mij werden dan ook gegevens gevon-
den over een familie Flohr. Ook een adellij-

ke familie Flohr von Flohrowy en een gra-
felijke familie von Flohr. 
Het is dan ook zo, dat de vragensteller in de 
familie zou moeten zorgen voor een over-
geleverd gegeven betreffende de afbeelding 
van het genoemde zegel of beschrijving van 
een wapeninscriptie of cachet. 
Ook als er een herinnering is aan wat er in 
het schild stond, kan dit bijdragen tot het 
vinden van de juis te afstamming. Onderge-
tekende beschikt over een archief op dat 
gebied. Er moet beslist voorkomen worden, 
dat er zomaar zaken aan elkaar worden ge-
plakt die niets met elkaar te maken hebben, 
ook om usurpatie te voorkomen. (het onbe-
voegd overnemen van resp. geslachtsnaam, 
titel en/of wapen) . 

De naam die u speit als "von Rhuband" is 
naar mijn overtuiging als Duitse naam niet 
goed gespeld, of vertaald uit Duits schrift 
dat immers een ander schrift was als druk-
letter en als schrijfletter. Ik ken de vaak 
voorkomende leesfouten hiervan. 
Daarom is mijn S t e l l i n g dat bij "von 
Rhuband" de naam niet als Duits overkomt. 
Deze zou een andere plaats hebben voor de 
letter "h" namelijk direct achter de letter 
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"u". Ook het einde van de naam is niet 
Duits. Deze is in de achtt iende eeuw niet 
door mij gevonden in uw spellingswijze. 
Voor mij is de naam juis t geschreven : 
"von Ruhlandt ". 

Wat betreft uw vragen over het leger van 
Pruissen, het volgende. Oorspronkelijk was 
het zo dat de landen in Europa sinds de zes-
tiende eeuw bij dreigende conflicten, zieh 
lieten voorzien van huursoldaten en een be-
velhebber aanstelden die door de regerend 
vorst werd aangezocht. Uitzonderingen 
daargelaten, dat de vorst of heer nog steeds 
een beroep kon doen op zijn plaatselijke 
vazallen die leenplichtig aan hem waren en 
die ook voor Soldatendiensten moesten zor-
gen. 
Veel vorsten hadden er een hekel aan voort-
durend légers aan te houden daar dit erg 
kostbaar was . 

Afbeelding : aquarel van Jo
seph Hartmann, Soldat im 
8ten Ulanen Regiment, 2te 
Escadron. Trier. 1838. 

Bij de troonbestijging van Frederik Wil
helm I zette zieh een verandering in. 
(1713). Hij deelde het land om militaire re-
denen kantonnaal in, waarmee een te leve-
ren aantal Soldaten verbunden werd. Dit 
werkte alleen natuurlijk als de aanwas dit in 
stand kon houden. Om dus van j aa r tot j aa r 
hun verbonden regimenten huzaren en dra-
gonders van rekruten te kunnen voorzien. 
Hierop moest steeds worden gelet en ook 
politiek worden gestimuleerd. Zoals men 
zei "dasz das Land immer gut peupliert 
war". Zo werd ook een indeling gemaakt 
om de bevolking in telling te verbinden via 
"haardplaatsen". Zo werd berekend dat het 
kanton van een infanterieregiment 10.000 
haardplaatsen omvat te voor twee bataljons. 
Voor een cavalerieregiment 1800 haard
plaatsen. 

Het leger van Frederik Wilhelm I groeide 
dan ook gestadig. Bekend is dat zijn vader 
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van alles verzamelde, zilver, meubels , 
schilderijen enz. De zoon Frederik Wil
helm, ruilde barnsteen en zilver met porse-
lein uit de verzameling van zijn vader met 
de koning van Saksen, Augustus , voor 600 
kurassiers en dragonders. Hieruit groeiden 
weer verschillende andere regimenten, die 
als bijnaam de porselein-dragonders wer
den genoemd. 
Voorheen hebben in de zeventiende eeuw 
ook Soldaten bestaan die uitgerust waren 
met een korte speer of piek en nadien was 
er ook ruiterij met piek en musket, die wa
ren afgeleid van de gepantserde ruiters met 
zwaar kuras uit de zestiende eeuw, zoals 
onze prins Maurits dit wenste, ook met 
twee man te paard, waarbij de voorste het 
kuras droeg en de tweede man het musket . 
Polen, Hongaren en Türken hadden wel 
zware sabels en pieken, die steeds langer 
werden en sterk van gewicht konden ver-
schillen. Een afgeleide hiervan werd ulan of 
oghlan(= zoon) genoemd zoals de Türken 
dit wapen noemden evenals Hongaren en 
Polen: een ruiter met lange speer of lans, 
sabel en geweer. 

In 1740 had koning Frederik II van Pruisen 
een regiment Ulanen onder de naam 
"Natzmer- Ulanen". 

Wat nu de vragen betreff over regiment en 
ulanen kan ik verder mededelen, dat degeen 
die deze overlevering op schrift Steide hier 
ook vertaal- of leesfouten uit het Duits 
moet hebben gemaakt. Dit, aangezien er 
geen regiment voorkomt onder de door u 
genoemde naam "razabiniers". Maar aange
zien ik het houd op goedbedoelde overleve
ring is nog iets anders mogelijk. 
Mijn voorouders hebben van vader-op-zoon 
gediend in verschillende regimenten ' . Ook 
als ulanen. - waarbij u hierbij een afbeel-

Joseph Hartmann in 1849 te Prüm 

ding vindt van mijn voorvader Joseph Hart
mann 4 , als ulaan met het door hem gedra-
gen oudere uniform, dat nadien sterk is ge-
wijzigd. 
Er is, naar mijn oordeel, bij u een misver-
stand ontstaan bij de naamgeving van het 
door u genoemde regiment. Ik vond in 
plaats van de door u genoemde "razabi
niers" het garde-regiment der "leib-karabi-
ners". 
Dit is geen ulanen-regiment en ook geen 
garde-ulanen-regiment, wat t rouwens ook 
niet gesuggereerd wordt. 
Wel vond ik een uitzondering op het einde 
van de achttiende eeuw, toen werd bepaald, 
dat bij schermutselingen (geen oorlogs-
situatie) er een toevoeging plaats vond, 
waarbij bestaande regimenten er een groep 
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Soldaten eerste klasse (Gefreiter) bij kre-
gen, welke met getrokken musketonhaak 
optraden. Deze afdeling karabiner-gefreite 
konden dus in die gevallen optreden, waar 
nog geen zware strijd plaats vond. 
Ulanen echter, werden gebruikt om door te 
stoten, waar men dreigde vast te lopen, of 
waar de tegenstander zieh goed had ver-
schanst. Ook snelle verkenningen op vijan-
dig gebied was hun specialiteit en als er dan 
zieh een gelegenheid voor deed om alvast 
een brug in te nemen of een vijandige een-
heid gevangen te nemen, dan gebeurde dat 
ook 3 . 

Zo had mijn voorvader Joseph Hartmann, 
nadat hij had bijgetekend bij het achtste 
ulanen regiment 2 , onverwacht bij een op-
roer van de stad Prüm, westelijk van Co-
blenz, samen met nog twee ulanen het 
stadsbestuur en de oproerkraaiers gevangen 
genomen door te paard de stadhuistrap te 
bestormen. (1849). Om dit soort Soldaten 
stukjes stonden de ulanen bekend. Normaal 
was zijn regiment gelegerd te Trier 4 . 

Hiermede acht ik naar beste kennis uw vra-
gen althans ten dele te hebben beantwoord. 

Noten 
1. Jaarboek 1972 van het Centraal Bureau voor 
Genealogie, den Haag blz. 233. 
2. Kwartierstatenboek 1983 van het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en 
Wapenkunde, Den Haag blz. 313-314 & 499. 
Tevens los bijblad blz. 4. 
3. Voor nadere gegevens zie ook boekuitgave 
het bewogen leven van baron von der Trenck, 
Unieboek Bussum 1974. 
4. Archief Koch-Hartmann stichting Den Haag: 

Toelichting bij de afbeeldingen: 
Joseph Hartmann geb. Sinzig a.d. Rijn 1817 als 
zoon van Leo Hartmann, handelsman in paarden 
en Sybille Feist. Hij was gehuwd met Caroline 
Mann te Linz a.d. Rijn 1842 en overleed aldaar 
1885. 
Zijn oudste zoon maakte als officier der 
dragonders de oorlog 1870-'71 mee en deed een 
vinding betreffende de remontepaarden. Intro-
duetie vond plaats in de keizerlijke stallen. 

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

Het 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, Donizettilaan 127, 5653 C D Eindhoven. 
De abonnementspri js bedraagt voor Nederland € 29 , buitenland € 45 , te betalen door 

storting of overschrijving op gironr 26.48.520 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij A L V O . 
Prijs € 35 , voor abonnees op G T M W B e n / o f Ons Erfgoed € 30. Te bestellen via w w w . 

onserfgoed.com 
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Karel de Grote en de C14-methode 
Reactie op naschrift van H.M. Lups 
H. Feikema 

Inleiding 
De heer Lups schrijft in het naschrift bij 
mijn artikel over Scaliger in dit tijdschrift 
van september-oktober 2009 dat het inge-
nomen standpunt niet door hem wordt ge-
deeld. Het is mij niet helemaal duidelijk 
wat hij bedoelt, want ik heb alleen maar een 
overzicht gegeven van het leven en werk 
van Scaliger en de standpunten van zijn cri-
tici. Hij kan hooguit moeite hebben met de 
conclusies die nogal afwijken van de gang
bare mening en vooral de genealogen raken 
die van Karel de Grote afstammen. Ik kan 
mij dit heel goed voorstellen omdat ik ook 
sceptisch was toe ik ja ren geleden voor het 
eerst kennis nam van onderzoeken die de 
betrouwbaarheid van de geschiedschrijving 
aan de orde stelden. Maar naarmate j e j e 
meer in de argumenten verdiept, hoe meer 
overtuigd j e raakt van de mogelijkheid dat 
de onderzoekers wel eens gelijk zouden 
kunnen hebben. Het is een proces dat niet 
alleen veel tijd vraagt, maar het geeft j e ook 
een erg goed beeld van hoe de geschied
schrijving tot stand is gekomen. De heer 
Lups zegt eigenlijk dat die onderzoeken 
niet kunnen kloppen omdat er te veel fei-
tenmateriaal is dat de resultaten weerlegt. 
Hij heeft het in het bijzonder over jaarr in-
gen van bomen die informatie geven over 
uit welke periode bepaalde overblijfselen 
zijn. Het is inderdaad waar dat archeologen 
voor het dateren van objecten gebruik ma-
ken van de dendrochronologie. Meestal ge
beult dit in combinatie met de radiocarbon-
methode, ook wel de C14-methode ge
noemd. Algemeen wordt deze methode als 
een zeer nauwkeurige dateringsmethode 

ervaren. Heiaas is het tegendeel het geval. 
Soms zit men er een paar honderd j aa r 
naast, maar de fouten kunnen ook meer dan 
duizend jaar bedragen, en dat is een te grote 
afwijking voor het tijdvak waarmee wij ons 
bezighouden. Maar waarom wordt deze 
methode dan toch algemeen gebruikt en 
wanneer gaat het mis? In het volgende geef 
ik hierop een antwoord. 

Dateren met de C14-methode 
Volgens de theorie kan de ouderdom van 
organisch materiaal exact met de C14-
methode worden bepaald. De praktijk be-
vestigt deze bewering niet, ook al beweren 
sommige auteurs dat een bepaalde gebeur-
tenis op bijvoorbeeld 27 augustus in het 
j aar 45 na Chr. heeft plaatsgevonden. De 
dateringen kloppen niet, omdat de aanna-
mes niet kloppen en de resultaten op den-
drochronologische gegevens en de Chrono
logie van de historici worden afgestemd. 
Dit is zeer overtuigend aangetoond door 
Christian Bloss en Hans-Ulrich Niemitz in 
hun boek C14-Crash en hun artikel C14-
Crashkurs . In dit verband is ook de publica-
tie van Uwe Zerbst over de dateringproble-
men in de Oude Orient interessant. Om de 
Problemen te kunnen begrijpen geef ik eerst 
wat achtergrondinformatie. 
C14 ontstaat in de atmosfeer door kosmi
sche straling. Via chemische processen 
wordt deze isotoop door o.a. planten, bo
men, rotsen en waterreservoirs (bijvoor
beeld oceanen) opgenomen. Men veronder-
stelt dat het organische materiaal evenveel 
C14 bevat als de omringende atmosfeer* en 
in de loop der tijden nooit is veranderd. Zo
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dra het afsterven is begonnen, neemt het 
C14-gehalte exponentieel af dat uiteindelijk 
(theoretisch na oneindig lange tijd) tot nul 
wordt gereduceerd. Men gaat er tegenwoor-
dig van uit dat na 5730 ± 40 jaar het gehalte 
bij 13,56 desintegraties per minuut per 
gram koolstof (13,56 dpm per g C) tot de 
helft is afgenomen. In de tijd van Libby, die 
de methode in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw heeft ontwikkeld, ging men nog uit 
van een halfwaardetijd van 5568 jaar en 
15,3 dpm per g C. Als referentiedatum 
wordt het j aa r 1950 genomen, waaraan alle 
C14-dateringen zijn gerelateerd (1950 = BP 
= before present). 

Over de geschiedenis van deze methode 
heeft Lloyd A. 
Currie van het Na
tional Institute of 
S t a n d a r d s a n d 
Technology een 
zeer wetenswaar-
dig artikel ge-
schreven, waarin 
op diverse aspec-
ten wordt inge-
gaan. Vooral door 
de vele misdate-
ringen in de be-
g inper iode zijn 
w e t e n s c h a p p e r s 
uit andere disci
plines (o.a. geolo-
gen , geofys ic i , 
chemici , kl imato-

-1S00 WOO 
KAtENOBRJARfiN 

-SM .1M 

Fig. 1 Kalibratiekrommes voor C14-dateringen 

en verbranding van fossiele brandstoffen. 
Bij de tweede groep moet men denken aan 
invloeden van de atmosfeer, de biosfeer en 
oceanen op de opname van C I 4 . Van al de
ze factoren blijkt het aardmagnetische veld 
de grootste invloed te hebben. Hoe groter 
de veldsterkte, hoe lager de intensiteit van 
de kosmische straling en de hoeveelheid 
C I 4 , en omgekeerd. Het aardmagnet isme 
wordt weer door de zon bei'nvloed. Hoe 
meer zonneactiviteit, hoe groter de veld
sterkte, en omgekeerd. Heel opmerkelijk is 
de sterke afname van de aardmagnetische 
veldsterkte vanaf 800 na Chr., wat gepaard 
ging met een toename van de hoeveelheid 
C I 4 in de atmosfeer van ruim vijftien pro-

cent (van de hui-
dige waarde) tot 
1950, na een ge-
leidelijke stijging 
van de veldsterk
te (dus afname 
van de hoeveel
heid C I 4 ) gedu-
rende een periode 
van ongeveer zes-
duizend jaar . Een 
dergeli jk groot 
verschil betekent 
een dateringsfout 
van honderden 
jaren , d.w.z. ob-
jecten uit bijvoor-
beeld 800 worden 
1200 j aa r ouder 

logen) zieh met de methode gaan bezighou-
den. Uit de onderzoeken bleek dat atmosfe-
rische variaties en reservoireffecten invloed 
op de hoeveelheid C14 hebben. Tot de eer-
ste groep behoren o.a. variaties in het kli-
maat, de kosmische straling en het aard
magnetische veld, alsmede vulkanische en 
menselijke activiteiten, zoals atoomproeven 

gedateerd. Informatie over deze onderzoe
ken is te vinden in artikelen van A. N . Tjoe-
rin en K. Hughen e. a. 

Omdat bij alle C14-dateringen wordt uitge-
gaan van de veronderstell ing dat het C14-
gehalte in de atmosfeer nooit is veranderd, 
zijn in feite alle dateringen met deze metho-
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de fout. Dit wordt heel duidelijk geïllu-
streerd door fîguur 1, waarin het verband 
tussen C14-dateringen en kalenderjaren 
door drie krommes is weergegeven. In de-
zelfde fîguur zijn ook de blokken 1 t/m 4 
getekend. Deze blokken karakteriseren de 
Perioden in het verleden waarin in het mid-
dellandse zeegebied amforen zijn gevon-
den. Maar het bijzondere is dat in de perio-
den tussen de blokken 1 en 2, en tussen de 
blokken 3 en 4 geen amforen zijn gevon-
den. 

Kromme 1 geeft een vrijwel lineair verband 
tussen C14-dateringen en kalenderjaren. Dit 
is de officiële internationale kalibratie-
kromme die is afgestemd op de chronologie 
van de historici. Een object dat volgens de 
C14-datering 3000 j aa r oud is, stamt vol-
gens deze kromme uit het j aa r 1300 voor 
Chr. (afgezien van kleine correcties). Deze 
k romme wordt vrijwel altijd gebruikt, om
dat deze data oplevert die in de chronologie 
van de historici passen. 
De krommes 2 en 3 zijn door de geofysicus 
Tjoerin geconstrueerd op basis van het ge
noemde onderzoek dat de afhankelijkheid 
van de hoeveelheid C l 4 in de atmosfeer 
van het aardmagnet isme heeft aangetoond. 
Met deze kalibratiekrommes kunnen foute 
kalenderdateringen worden gecorrigeerd. 
Tjoerin gaat in zijn artikel uitvoerig in op 
wanneer de ene kromme moet worden ge
bruikt en wanneer de andere. Het komt er 
op neer dat kromme 2 voor jongere objec-
ten (uit de middeleeuwen en Romeinse tijd) 
nodig is en kromme 3 voor veel oudere ob-
jecten. 

In fîguur 1 zien we ook dat een object met 
een bepaalde C14-datering volgens krom
me 1 in kalenderjaren ouder is dan volgens 
de andere twee krommes. Zo wordt de Kan-
aànitische période (blok 1) begrensd door 
de C14-data 3200 en 3000 voor BP, wat 

volgens kromme 1 overeenkomt met de ka-
lenderdata 1500 en 1300 voor Chr. Corrige-
ren we deze data met behulp van kalibratie-
kromme 3 , dan krimpt deze période in tot 
honderd jaar en komt in de middeleeuwen 
(1200-1300) te liggen (blok 5). O p dezelfde 
wijze schuift de Oudgriekse période (blok 
2) op naar blok 7 en de Romeinse période 
(blok 3) naar blok 6. Dit betekent dat de 
onderzochte amforen uit de période van de 
oude geschiedenis niet voor het j aar 800, 
min of meer het begin van het Byzantijnse 
Rijk, zijn gefabriceerd. Door deze correctie 
van de oude dateringen is tevens het pro-
bleem van de eerste twee amfoorloze tijden 
opgelost. 

Slotopmerkingen 
C14-dateringen geven niet de ouderdom 
van een object aan, maar de tijd die is ver-
streken sinds het moment dat het C l 4-
verval in het materiaal waarvan het object 
is gemaakt, is begonnen. Wanneer de be-
ginwaarde van het C14-gehalte lager is dan 
wordt aangenomen, zullen de metingen het 
object ouder dateren dan het in werkelijk-
heid is. Het verband tussen C14-dateringen 
en kalenderjaren wordt door een kalibratie-
kromme gegeven. De algemeen gebruikte 
internationale kal ibrat iekromme geeft een 
vrijwel lineair verband tussen CI 4-date
ringen en kalenderjaren, maar heeft het na-
deel dat de objecten hiermee een te hoge 
kalenderleeftijd krijgen die meer dan dui-
zend j aa r kan afwijken, omdat de kromme 
is aangepast aan de chronologie van de his
torici en geen rekening is gehouden met de 
afhankelijkheid van het C14-gehalte van de 
diverse factoren. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is geble-
ken dat de hoeveelheid C14 in de atmosfeer 
sterk afhankelijk is van het aardmagneti-
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sehe veld. In de période van de Antieke 
Oudheid, de Romeinse tijd en de donkere 
middeleeuwen nam de veldsterkte toe en 
was het CI4-gehalte daardoor lager dan te-
geswoordig. Pas vanaf omstreeks 800 na 
Chr. neemt de hoeveelheid C14 weer toe tot 
de huidige waarde. 

Daar bij de metingen wordt aangenomen 
dat de hoeveelheid C14 in de atmosfeer 
constant is, zijn de C14-dateringen dus 
fout. Bij de metingen wordt uitgegaan van 
de huidige waarde terwijl in feite de begin-
waarde van de hoeveelheid C14 in objecten 
uit de période van de oudheid tot nu lager 
is. Dit heeft tot gevolg dat deze objecten 
ouder worden gedateerd dan ze in werke-
lijkheid zijn. Het verschil kan oplopen tot 
meer dan duizend jaar. Dat sommige date-
ringen toch "kloppen" heeft te maken met 
de wens om ze aan de data van de historici 
aan te passen. 

Betere kalenderdateringen zijn te verkrijgen 
met de kalibratiekrommes die rekening 
houden met de variaties van het C14-
gehalte in de atmosfeer. We zullen dan wel 
moeten aeeepteren dat de nieuwe jaartallen 
niet meer in het huidige model van de ge-
schiedenis van de menselijke beschaving 
passen. Een van de consequenties is dat alle 
objecten en andere archeologische resten 
van het Karolingische Rijk naar een andere 
tijd moeten verhuizen. Het enige wat dan 
nog rest, zijn de verhalen en literaire bren
nen over dit machtige imperium. Maar 
spreken ze altijd de waarheid? Het ant-
woord wordt gegeven door Antwerpen, 
waar volgens de bronnen Merovingers en 
Karolingers hebben geleefd. Archeologisch 
onderzoek heeft echter aangetoond dat ze 
daar niet in het eerste millennium zijn ge-
weest, want een elfde/twaalfde eeuwse 

vondstlaag ligt bovenop de Gallo-Romeinse 
vondstlaag uit de tweede/derde eeuw. Geen 
spoor van deze twee volken te bekennen! 
Dit feit is niet alleen in overeenstemming 
met de verhuizing over duizend jaar van het 
Romeinse Rijk naar de Byzantijnse période 
(blok 3 naar blok 6 in fig. 1 ), maar ook in 
lijn met de beweringen van de chronologie-
critici. Antwerpen is geen uitzondering, 
want er zijn meer onderzoeken met bewij-
zen dat de verhalen over de Karolingische 
tijd niet door archeologische vondsten wor
den bevestigd. 

Toch spreken de bronnen over een Carolus 
Magnus, of beter gezegd een Groot Koning. 
Historici hebben hem in de achtste/negende 
eeuw geplaatst. Objecten uit 800 zijn vol
gens de C14-methode zo'n twaalfhonderd 
jaar oud (volgens kromme 1 in fig. 1 ). Vol
gens kromme 2 hoort daar niet het kalen-
derjaar 800 bij, maar een jaartal in de veer-
tiende eeuw, dus ruim vijf eeuwen later. 
Wij kennen deze Grote Koning als Karel de 
Grote uit de vroege middeleeuwen, maar 
volgens deze betere dateringtechniek moet 
deze vorst een half millennium later hebben 
geleefd. Alleen zijn naam weten we niet, 
maar voor zo'n grote fîguur zijn er in de 
latere middeleeuwen genoeg kandidaten. 
En wat het Karolingische Rijk betreff, chro-
nologiecritici zijn van mening dat het niet 
heeft bestaan. Deze mening wordt versterkt 
door het ontbreken van archeologische 
vondstlagen. Er zijn echter nog veel meer 
aanwijzingen die deze beweringen onder-
steunen, maar daar zal ik nu niet verder op 
ingaan. 

Ik hoop dat ik enigszins duidelijk heb kun
nen maken dat het feitenmateriaal waarop 
de algemeen erkende opvattingen zijn geba-
seerd, soms op drijfzand berust. 
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Naschrift van H.M. Lups 
Ik ben helaas niet zo deskundig dat ik de 
koolstofmethode kan beoordelen. Mogelijk 
is die methode niet zo goed, maar voor zo-
ver ik weet zijn er diverse andere méthodes 
zoals de ook door de auteur genoemde den-
drologie, het teilen aan de hand van de jaar-
ringen van bomen. Misschien is een van 
onze lezers voldoende ter zake kundig en in 
Staat hier dieper op in te gaan. Dan gaarne. 
Een van mijn vrienden, goed thuis in de gé
néalogie en historie(docent, o.a. middelbaar 

geschiedenis), heeft een van zijn lijnen te-
rug kunnen voeren tot in de elfde eeuw. Als 
ik het goed heb zou de denkbeeidige Karel 
de Grote een andere figuur zijn in de late 
middeleeuwen. Persoonlijk vind ik dat een 
beetje ver gaan. Wat is de waarheid? Er zijn 
bijv. ook nog steeds groepen mensen, die 
geloven dat de aarde slechts 6.000 jaar be-
staat conform een tijdrekening van een Ier-
se bisschop. Ik zelf ben niet in Staat als des
kundige over deze zaken te spreken, laat 
staan gefundeerd te discussieren. 

Kleinkind/kleinzoon/kleindochter (slot) 
J W . Koten 

Andere oude Nederlandse vormen van be-
noeming kleinkinderen. 
Zoals we al eerder stelden is woord klein-
kind een Franse aanpassing van het oor-
spronkelijk kleinkind. Daarvoor kende men 
de descriptieve vormen namelijk dochters-
zoon en zoonszoon dat kleinzoon werd en 
dochtersdochter dat kleindochter werd. In 
sommige dialecten heeft deze descriptieve 
vorm zieh kunnen handhaven zo spreekt 
van "kindj van kindj". In de Scandinavische 
talen is deze descriptieve vorm van klein
kind benoeming nog gebruikelijk. Ik beperk 
me tot het Zweeds , Daar kent men sone-
barn, sondotter en sonson resp. kind van de 
zoon, dochter van de zoon en zoon van de 
zoon. Uiteraard kent men ook dotterbarn, 
dotterdotter en dotterson en natuurlijk ook 
barnbarn. 

Kleinkind in niet aan het Nederlands 
verwante talen 
De benaming in andere talen loopt zeer 
sterk uiteen, we bespraken reeds de Scandi
navische vormen, het Duits, Engels, en 
Frans. 

Hier nog de kleinkinderen in enkele andere 
talen 

Arabisch: 
Bulgaars: 
Fins: 
Grieks: 
Hebreeuws: 
Hongaars: 
Indonesisch: 
Italiaans: 
Japans: 
Portugees: 
Russisch: 
Spaans: 
Tsjechisch: 

halied, halieda 
Biuk 
lapsenlapsi 
eggida 
neched 
unoka 
cueu 
nipote 
j a 
neto m, neta v 
biuk biutska 
nieto 
vnou 

De achterkleinkinderen 
Zoals we stelden is ons woord achterklein-
kind een vernederlandsing van het Franse 
woord arrière-petit enfant (arrière=achter) 
In de om ons omringende landen zijn de 
vormen duidelijk anders dan hier te lande. 
In sommige landen zoals de Scandinavische 
heeft men de descriptieve benadering 'De 
achterkleinkinderen werden individueel be-
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noemd. In het deens kent men sonnesonnes-
son, sommedatter-datter etc. voor het ach-
terkleinkind is in Zweden nog het (barn = 
kind) 
bannabarns-barn. In het Limburgs bestaat 
deze vorm ook (kindj van kindj van kindj). 
Afwijkend van ons is de Duitse benoeming: 
Urenkel en de Engelse: great-grandchild 

Vroegste vormen voor de Nederlandse 
benoeming van kleinkinderen 
De vroegste vorm van kleinkind/zoon/ 
dochter in de germaanse talen zijn voor de 
huidige tijd verwarrend. Naast de descrip
tieve vormen voor de kleinkinderen werd in 
de vroegere période ook de benamingen 
gebruikt die afgeleid zijn van neve en ne-
vinne (nicht). De oud-Duitse vormen waar-
van deze woorden afstammen waren nevo 
en nift. Deze Germaanse grondvorm en de 
voorgeschiedenis daarvan zullen we later in 
een volgende artikel veel uitvoeriger be-
spreken wanneer wij de kinderen van broer 
of zuster alleen bespreken. Het woord nefo 
had een veel bredere betekenis dan nu en 
had de betekenis van een mannelijke nako-
meling en/of verwant in het algemeen. Het 
was dus een term, met een zeer ruime bete
kenis, waarvan op den duur de betekenis 
werd verengd. In het Neder lands betekende 

dit woord globaal nazaat maar ook familie-
lid. Dit woord verliest in de 16de eeuw de
ze betekenis, om dan geleidelijk vervangen 
te worden door het leenwoord klein/kind/ 
zoon/dochter. Wat voor de nefo (neef) 
geldt geldt ook in grote trekken van het 
woord nift (nicht). 

Dezelfde ontwikkelingen elders 
In het Duits ziet men een zelfde ontwikke-
ling. Ook hier verdwijnt nevo en nift in de 
zin van kleinkinderen. Dat moet al vroeg 
zijn opgetreden want Enkel en Enkelin ver
vangen de nefo en de nift al vrij vroeg. Hoe 
dit proces precies is verlopen is nog niet 
opgehelderd. Wat in het Duits en Neder
lands plaats vond ziet men ook in het En-
gels. De oudste Engelse vorm voor klein-
zoon/dochter was nefa en nefene. Bedenk 
dat afwijkend van nu, dit de benaming was 
voor familieleden die aan elkaar verwant 
waren. De betekenis was dus veel uitgebrei-
der dan nu. Rond de 15/16de eeuw wordt 
het Franse leenwoord grandchild algemeen 
gangbaar en wordt de betekenis van neve 
(nephew) en nefene (niece), nog uitsluitend 
gebruikt voor de benoeming van de kinde
ren van de broer en zuster. Hierbij is al 
vroeg de Franse invloed voelbaar. 

Verwantschapstermen voor het kind van 
broer en zus (1) 
J W . Koten 

Na eerder over grootouders, vader, moeder, ke woorden neef en nicht reeds aangekon-
broer, zuster, dochter, zoon, tante, oom en digd. W e stelden daarbij dat deze woorden 
kleinkinderen te hebben geschreven, komen een vrij algemeen karakter hadden, maar 
nu de verwantschapstermen voor de kinde- dat deze brede betekenis mede door de 
ren van broer en zus, te weten: neef en Franse invloed in de zeventiende en acht-
nicht aan de beurt. We hebben de belangrij- t iende eeuw sterk is verengd en toen slechts 
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betrekking kreeg om de kinderen van de 
broer of zuster mee aan te duiden. De woor
den neef en nicht zijn oud en zijn hier al in 
de dertiende eeuw schriftelijk gebruikt. Zo
als met andere verwantschapstermen kan 
men gewoonlijk de wortels daarvan reeds in 
de proto-Europese talen terugvinden. Een 
extra moeilijkheid is verder dat in het Ne-
derlands de naam nicht en neef ook wordt 
gebruikt om de relatie tussen de kinderen 
van oom en tante aan te duiden. In de mees-
te landen om ons heen bestaan voor de kin
deren van oom en tante aparte namen, na
me I ijk cousin en cousine of Varianten daar
van. Dat zijn uitdrukkingen die van een an
dere Latijnse wortel afstammen. In het 
Duits heeft men daarnaast ook nog de syno-
niemen Vetter en Base voor cousin en cou
sine. Het woord Base wordt nauwelijks 
meer gebruikt en het Franse woord cousine 
is alom gangbaar geworden. Het woord 
Vetter hoort men meer. Dit woord heeft ze-
ker in de oudere literatuur nog een plaats 
maar ook dit woord wordt geleidelijk ver-
drongen door cousin. Ook in de Zuidelijke 
Nederlanden wordt cousin nog wel ge
bruikt, vaak in de vorm van het woord ko-
zijn. In Vlaanderen was dit woord stan-
daard. In het Limburgs wordt cousin ook 
wel gebru ik t zeker in de kringen die Frans-
talig waren opgevoed, maar dan met de 
Limburgse tongval. 

Naast de stamvarianten van de termen neef 
en nicht kende men de descriptieve vormen 
die in de Scandinavische talen nog voortle-
ven, maar ook hier te lande in vroeger tijden 
nogal eens werden gebruikt. Ook in het 
Duits bestond een dergelijke descriptieve 
terminologie. Incidenteel hoort men dit nog 
wel. 

Tenslotte wordt spaarzaam in het Neder-

lands nog wel een derde vorm gebruikt om 
de neven mee aan te duiden. Vaak hoort 
men in de volkstaal de woorden oomzegger/ 
zegster en tantezegger/zegster. Deze woor
den leven in sommige dialecten nog voorL 
In het algemeen kan men zeggen dat het ge-
bruik zeker niet algemeen gangbaar is, maar 
soms wel wordt toegepast om het begrip 
neef/nicht te verduidelijken als het niet hei
der is of men met cousin/cousine of wel als 
neef/nicht (kinderen van de broer of zuster 
van de ouders) mee bedoelt. 

Neef en n ich t 
Het woord neef werd voor het eerst in de 
dertiende eeuw hier schriftelijk vastgelegd. 
Het zijn dus beide zeer oude woorden en 
dan hebben ze meestal een Indogermaanse 
oorsprong. Dat is dit keer ook het geval. Het 
was eerst een woord dat globaal familielid 
betekende zoals we eerder hebben uiteen 
gezet. Rond de achttiende eeuw kwam er 
een verenging van de betekenis van dit 
woord zodat het nog uitsluitend bedoeld 
was voor de kinderen van de broer en zuster 
en voor de kinderen van de oom en tante. 

Neef heeft in de diverse Europese grondta-
len allerlei schrijfvarianten gekend. Voor 
onze taal is de Oud-Duitse grondvorm het 
meest relevant. Deze was nevo en nift. De 
West-Germaanse grondvorm was nefod, 
later is de d verdwenen uit het woord. Deze 
vorm was weer gebaseerd op de Indoger
maanse grondvorm nepot. Hieruit ontston-
den de woorden nepodes (klassiek Grieks) 
en Nepos (Latijn). DE betekenis van deze 
woorden was niet onze neef maar had een 
veel bredere betekenis van familie. Van dit 
woord nepos is afgeleid het welbekende 
woord népotisme, dat bevoordeling van de 
eigen familie betekent bij overheidsbenoe-
mingen, een kwaal die nog veel voorkomt. 
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Verzwegen dubbele kwartieren (1) 
A.E.D. Hartman van Rynenburg 

Inleiding 
Wie wat langer généalogie als hulpweten-
schap of liefhebberij bedrijft, ziet om zieh 
heen de meeste onderzoekers op zoek gaan 
naar het begin van een geslacht. Toch is het 
einde van een geslacht geschiedkundig 
vaak veel belangrijker. Daarbij komt nog, 
dat er veel meer bronnen zullen zijn als een 
familie ten onder gaat. Met meer twistpun-
ten en vragen. Met het gevolg dat er toch 
nog het nodige is om op te lossen. Zeker 
voor genealogen die al ervaring hebben met 
dit werk. 
Hoe Hep het bijv. af met de zoon van Napo
leon en had hij nageslacht? 
Hoe zat het met het geslacht van Ho
henstaufen, zette het einde van dit geslacht 
van koningen en keizers niet al in met de 
dood van Frederik II? 
En dichter bij huis, hoe zat het met stadhou-
der Willem IV en Willem V? Waarom 
werd door de Engelse koningin-moeder 
Willem IV, haar aanstaande schoonzoon, 
uitgemaakt voor 'dutch baboon'? 1 . 
Aan het begin van de negentiende eeuw 
struikelde men aan ons hof over de Oran-
je 's maar in 1769 was dat anders, stad-
houder Willem V was op dat moment kin-
derloos en er was al een Duitse prins die 
men al noemde als opvolger. 2 

Midden negentiende eeuw stond hier de 
zaak er ook al siecht voor. 

In Oktober 1980 heb ik het einde onder-
zocht en beschreven van het geslacht de 
Malapert en hun kasteel Plettenburg te 
Jutphaas bij Utrecht, niet ver van het kas
teel Rynenburg 3. 
Dit einde was dramatisch voor het geslacht 

maar ook voor het kasteel. Er werden zelfs 
liedjes en rijmpjes over 'de heer malie-
paard' geschreven. 

Aan wat hierna volgt is veel archief- en 
speurwerk ten grondslag gelegd en het on-
derzoek was veelzijdig, mogelijk als voor-
beeld voor anderen, het strekt zieh uit tot in 
het heden. 

De verzwegen dubbele kwartieren 
Ik was nog maar erg jong, toen ik bij het 
binnenkomen in de huiskamer nog net de 
laatste woorden vernam die mijn groot-
moeder sprak. Mijn grootvader 4 was al lang 
geleden overleden en zijn tweede echtgeno-
te sprak graag over familiezaken. Maar die 
gesprekken waren nou niet direct voor haar 
kinderen bedoeld en ook niet voor het eer-
ste kleinkind van haar man. Ik was immers 
de kleinzoon van zijn vroeg overleden eer-
ste vrouw. Neen mijn grootmoeder wilde 
steeds van haar 'af spreken'. Vooral als een 
van haar zusters op bezoek was ging het 
vaak heel ver terug en kwam er van alles 
boven water. 
Ik hield me dan erg stil en zat dan vaak 
achter een plant of las een boek wat verder 
op een bank. Maar de woorden als 'in de 
familie getrouwd' en 'dat is de oorzaak van 
die ziektes' bleven bij mij hangen. In de 
loop van de tijd - ik vergat die uitspraken 
niet - gooide ik wel eens een visje uit. Maar 
een antwoord dat hout sneed kreeg ik niet. 
Toen ik wat ouder was kon ik wel haar be-
doelingen beter achterhalen. Zij was het die 
voornaam leefde, in een mooi ingerichte 
woning haar dagen doorbracht, zelden uit 
ging en zieh afzette tegen hen die in haar 
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ogen tot een mindere herkomst moesten 
behoren. 
Als ik op haar manier dan 'af telde ' dan 
moest ik wel , zo vond ik later uit, bij haar 
schoonouders uitkomen. 
Ik wist toen niet, dat ik het meer bij het 
ju is te eind had dan ik me destijds kon voor-
stellen, maar de oplossing moest nog lang 
wachten. 
Begin ja ren zestig van de vorige eeuw be-
gon ik aan de kwartierstaat van mijn moe-
der en had zelf vooral grote interesse voor 
de vrouwelijke lijnen, die immers een 
veelheid van voor mij aan nieuwe namen 
konden opleveren. Via Houten en Nijme-
gen legde ik de lijn van de grootmoeder 
van mijn moeder bloot en stuitte op een fa
milie van Soldaten, veldwachters en nacht
wachten. 
Allen waren afstammelingen van Christof
fel Hoeboer, soldaat in het regiment van 
kolonel van Broekhuysen; hij huwt te Ni j -
megen op 4 jun i 1741 Jacomijn van der 
Haert. De familienaam wordt ook gespeld 
als 'Houbour ' en 'Hoybour ' . Christoffel zou 
in 1719 geboren zijn, Jacomijn in 1724. 
Via hun zoon Mathijs Hoeboer die gehuwd 
was met Hendrina Scheffer kwam dan toch 
onverwacht in de volgende generaties de 
dubbele verwantschap boven water. Eigen-
lijk werd deze gevonden via de familie Pa-
gano, waar Hendrikus Johannes Josephus 
Pagano op 6 april 1826 huwt met Johanna 
Josepha Ho(e)boer.- zie uitgave Ons Gen. 
Erfgoed nr 2 en nr 3, 2009. Zij is een doch
ter van Mathijs en Hendrina Scheffer, die 
ook een zoon hebben, Peter Hoeboer. 
Twee van deze broer en zus afstammende 
kleinkinderen huwen later met elkaar. Dit 
familiegeheim werd door mij opgespoord. 
En dat was het waar mijn grootmoeder 
lucht van had gekregen. Die kleinkinderen 
waren namelijk haar schoonouders. 

Cornelia Pieternella Hoeboer uit Houten 
en Abram Johannes Hendriks uit Buren, 
gehuwd te Houten op 3 mei 1882. 
Cornelia was namelijk een dochter van 
Cornelis Hoeboer, die weer een zoon was 
van bovengenoemde Peter Hoeboer, terwijl 
Abram een zoon was van Maria Josephina 
Francisca Pagano, die zelf een dochter was 
van bovengenoemde Johanna Josepha Ho 
(e)boer. 

In dorpen kon men zieh vaak erg druk ma
ken over dit soort verwantschappen. Velen 
Spraken dan ook over ziekten en ervaringen 
uit eigen kring. Werd het te persoonlijk, 
dan zweeg men. Vooral ook omdat het 
'dorpsgeheugen ' lang meegaat , juis t over 
zaken die men liever onder het tapijt had 
geschoven. 
Omdat ik de besproken gevaren later steeds 
hoorde noemen en zelf erbij betrokken 
raakte als adviseur van afstammelingen 
van regerende vorstenhuizen, probeerde ik 
steeds helderheid te verkrijgen. 

Vooral het langer woonacht ig zijn in klei
nere dorpsgemeenschappen gaf meer kans 
op dubbele verwantschappen en dus uitval-
lende kwartieren. Er wordt hier dus be-
doeld dat men dezelfde voorouders meer-
dere malen onder het voorgeslacht heeft en 
zodoende 'kwart ierui tval ' d.w.z. j e voorou
ders nemen in aantal af. Ook huwelijken 
om bepaalde bezittingen in de familie te 
houden veroorzaken vaak ook kwartieruit
val, net zoals men dit bij de adel kent. 
Zo vond ik in de kwartierstaat van Corne
lia Pieternella Hoeboer (1853-1931) twee 
kwartieren 'S tevens ' en twee kwartieren 
'Van den Heuvel ' . lets verder terug twee 
kwartieren 'Van Dijck' . Men kan dan ook 
spreken van 'dominerende voorouders*'of 
'een zeer dominerend kwart ier ' . Dit geldt 
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Cornelia Pieternella Hoeboer (1853 - 1931) 

zeker voor Cornel ia Pieternella Hoeboer. Je 
kunt j e dan richten op de grotere gelijkenis 
van de verschillende familieleden en op 
voordelen of nadelen van deze nauwere ver-
wantschappen. Het zijn onderwerpen van 
Studie. 
Heb j e echter door omstandigheden er on-
verwacht mee te maken dan is voorzichtig-
heid geboden. Tevens is bescherming van 
de gegevens van de personen hier direct in 
het geding. Dit kan echter strijdig zijn met 
het algemeen belang. 
Zodra men bij genealogisch onderzoek op 
dubbele kwartieren stuit - dat niets anders is 
dan nadere bloedverwanten - dan moet men 
gewaarschuwd zijn. 
Tijdens de eerste wereldoorlog woedde de 
beruchte Spaanse Griep. Zeer grote aantal-
len mensen, die werden getroffen door deze 
griep, stierven in Europa. 
De vier dochters van Cornelia Pieternella 
stierven allen. Ze waren ouder dan zestien 

jaar en jonger dan zesentwintig jaar . Toch 
vroeg ik mij af, waarom de moeder en vader 
in leven bleven en ook de oudere broer, 
maar ook het kleine broertje. Waren de 
dochters kwetsbaarder? Had dit ook met de 
toch wel nauwere bloedverwantschap te 
maken? Het snellere ontstaan van blauwe 
plekken ook? En de kunstzinnige aanleg die 
allen hadden dan ook? 
Toch moest de vader meemaken dat het 
oudste zoontje overleed op de lagere school 
na een val bij een trap, waar dus de vraag 
zieh steeds opdringt of een geslacht ver-
zwakt bij meerdere huwelijken binnen de 
familie. N a 1933 was nog maar een zoon in 
leven, de vader had dus bijna al zijn kinde-
ren ten grave gedragen. 

Noten: 
1. The dutch baboon, bijnaam door de Engelsen 
bedacht voor stadhouder Willem IV rond 1734 
voor zijn huwelijk met Prinses Anna van Groot-
Brittannie; in geheimen van de Oranjes III 2006, 
door J.G. Kikkert, uitg. Aspekt. Blz.: 49. 
2. Prins Willem Lodewijk Karel, geb. op 12 
dec. 1761 als zoon van Karel Christiaan, vorst 
van Nassau-Weilburg en Carolina prinses van 
Oranje-Nassau (een portret is van hem bekend 
uit 1769, als "kroonprins"). Nog lang hebben 
steeds afstammelingen van dit paar hun aanspra-
ken laten gelden. Krantenbericht uit: Het Vader-
land, bijz.h. kon.huis archief Den Haag. 
3. Uitgave van de historische kring Nieuwegein, 
Oktober 1980: "de Heren de Malapert op Plet-
tenburg te Jutphaas". Tweede jaargang nr. 4. 
4. Grootvader Anthonius Maria Josephus Hen
driks, onverwacht overleden bij een uitvoering 
te Rotterdam in een kerk op 23 juni 1933. 
5. Abram Johannes Hendriks, geb. Buren 9 nov. 
1856 (kleinzoon van Abram Hendriks, geb. 9 
jan. 1789, werkzaam op het kasteel van Buren, 
verklaring Koninklijk Huisarchief & Algem 
Rijks-Archief) en Cornelia Pieternella Hoe
boer, geb. Houten 17 sept. 1853. 
6. Kwartierstatenboek, uitg. Koninklijk Neder-
landsch Genootschap voor geslacht- en wapen-
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künde, uitg. 1983, blz. 315. Tweestromenland Reeks 11. Uitgave april 
7. Zij verhuisden naar Rotterdam. 1990, Hist. Vereniging Tweestromen-land. Blz. 
8. Kwartierstatenboek van Maas en Waal, 62-66. 
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Boekennieuws 
Polderlands 
Glossarium van waterschapstermen. 
Nederland is het polderland. Het poldermodel 
Staat model voor Nederland. Dank zij het pol-
derstelsel is Nederland goed en veilig bewoon-
baar. De waterschappen, ofwei de polders, staan 
hier al zo'n negen eeuwen borg voor. Het pol
derwerk heeft niet alleen een schat aan kennis 
en ervaring opgeleverd, maar ook zijn eigen 
taal, het Polderlands. 

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis 
heeft in 1990 het initiatief genomen tot de sa-
menstelling van het woordenboek voor het Pol
derlands. Na bijna twintig jaar noeste arbeid 
heeft een werkgroep bestaande uit ervaren on-
derzoekers op het terrein van de poldergeschie-
denis het woordenboek klaar. Vijfenvijftighon-
derd en twaalf woorden zijn geselecteerd en van 
een definitie voorzien. Het resultaat mag er zijn, 
een degelijk en mooi uitgevoerd stuk polderge-
reedschap. Onmisbaar voor wie wil weten waar 
het in ons polderland om gaat. 
De tekst is van Helga S. Danner, Ben van Rijs-
wijk, Chris streefkerk en Frits David Zeiler. 
Ingenaaid, 192 pagina's, ISBN-nummer 978-
90-78381-38-9. De prijs bedraagt€ 19,50 

Huis van de levenden. De Joodse begraaf-
plaats aan de Oostzeedijk te Rotterdam: 
Op vrijdag 20 november 2009 werd tijdens een 
korte bijeenkomst het eerste exemplaar van het 
boek "Huis van de levenden" van de auteur 
Ton Hokken door burgemeester Aboutaleb 
overhandigd aan rabbijn R. Evers. 

Deze Joodse begraafplaats is gesticht in 1696 en 
is een van de weinige nog aanwezige oude mo-
numenten in de stad. De begraafplaats is al bijna 
twee eeuwen niet meer in gebruik. De zerken 
staan tussen de oude muur en de hoge moderne 
bebouwing en waarschijnlijk daardoor de minst 
bekende. Het is een van de weinige oude monu-
menten van Rotterdam. De meeste graven date-
ren van 1770 tot 1820. Er liggen veel leden van 

families die al lang deel uitmaakten van de Rot-
terdamse bevolking. 

Het boek bevat foto's van de grafstenen die het 
Gemeentearchief Rotterdam in 1976 liet maken, 
toen veel opschriften in betere staat waren dan 
nu. Dankzij dit initiatief was het mogelijk alle 
grafstenen in dit boek af te beelden en de He-
breeuwse teksten erop te laten vertalen; ten ge-
volge van erosie is de leesbaarheid van de in-
scripties inmiddels aanzienlijk teruggelopen. 
Met behulp van de op deze wijze verkregen ge-
gevens kon in het archief vervolgens van vele 
begravenen worden achterhaald wie zij waren. 
Ton Hokken deed vervolgens onderzoek naar de 
levensloop van de begravenen. Dit bijzondere 
onderzoek geeft een menselijk gezicht aan de 
Rotterdamse joodse gemeenschap tussen ca. 
1770 en 1820'. 

"Huis van de levenden" beschrijft de geschiede-
nis van de begraafplaats in relatie tot de Joodse 
visie op de dood en bestuurlijke bemoeienis met 
de zorg voor overledenen. De uitgave biedt te-
vens veel aanknopingspunten voor een nadere 
geschiedschrijving van de Joodse gemeenschap 
rond 1800 in Rotterdam. Ook in deze periode 
leefden er in de stad talrijke verschillende religi-
euze bevolkingsgroepen met uiteenlopende 
overtuigingen. 

Het boek beschrijft de historie van de begraaf
plaats mede in relatie tot andere Joodse begraaf-
plaatsen in Rotterdam. De Hebreeuwse naam 
voor begraafplaats Bet Chajiem betekent 'huis 
van de levenden'. Overledenen zullen uiteinde-
lijk opstaan uit de dood. De zorg voor hun stof-
felijke resten houdt daarmee verband. Volgens 
de Joodse religie wordt niet gecremeerd en gra
ven worden niet geruimd. De geschiedenis van 
de begraafplaats illustreert hoeveel moeite de 
gemeenschap deed om voldoende grond te heb-
ben voor hun doden. Rond 1820 was de be
graafplaats vol. Projectontwikkelaars zagen wel 
iets in dat plekje grond, maar dat was dus tever-
geefs. 
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Na een période van verval werd het monument 
onlangs gerestaureerd door de stichting Boete 
en Verzoening. Het boek ffaai uitgevoerde boek 
bevat een rijk geïllustreerde inleiding. Ton Hok
ken is jaren bezig geweest met het samenstellen 
van de biografieën van de overledenen. Op zieh 
geen simpele klus omdat het registreren niet 
altijd goed ging. Dit mede door miscommunica-
tie omdat de ambtenaren als regel geen Jiddish 
kenden en de Joodse bevolking zieh siecht in 
het Nederlands wisten uit te drukken. In sommi-
ge gevallen was niet verder te komen dan een 
vermelding van de naam. In de biografieën wor
den, voor zover achterhaalbaar de primaire ge-
gevens van de overledenen vermeld en indien 
mogelijk de gegevens van de ouders, de kinde-
ren en de partner. Er zijn verschillende bijlagen 
toegevoegd: De naamlijst begravenen, een lijst 
betreffende bewaard gebleven grafstenen van de 
begraafplaats aan de Dijkstraat tot 1820, een 
lijst van buiten Rotterdam wonende Joden die 
begraven zijn in Rotterdam, enkele cijfers be
treffende de Oostzeedijk en een lijst met alle 
oorspronkelijke grafteksten in het Hebreeuws en 
Portugees met een Engelse vertaling. 
Publicatiejaar: 2009, prijs: € 39,50. 
ISBN: 978-90-5997-085-4. Uitgave: gebonden, 
352 pag., ca. 250 ill. Het boek kan ook recht-
streeks bij de uitgever worden besteld: Prima
vera Pers, Sint Jacobsgracht 22A, 2311 PW Lei
den, tel. 071-5144482, e-mail: 
verkoopprimaverapers@planet.nl 

Van schoorsteenvegers en scharenslijpers 
De généalogie van de familie Passieux en de 
geschiedenis van een slijperij van 1700 tot 
2009. Dit is de geschiedenis van de familie Pas
sieux, een arme immigrantenfamilie die tijdens 
de roerige Franse période (na 1790) zieh als 
scharenslijpers te Middelburg en Goes vestig-
den. Van eenvoudige handwerkslieden werkte 
deze familie zieh in enkele generaties op tot de 
gegoede middenklasse met tal van vooraan-
staande personen in het maatschappelijke leven. 
Daarbij bleven sommige van hen trouw aan het 
oude beroep van slijper. maar wisten dit hand-

werk tot een hoogtechnologisch bedrijf op te 
werken waarbij zij specialistische slijpwerk ver
richten. Dat de integratie van deze van oor-
sprong Franse vaklieden tot echte Zeeuwen ta-
melijk vlot liep blijkt uit de vele afbeeldingen 
van dames in prachtige Zeeuwse Klederdrach-
ten. 
Zoals de naam doet vermoeden komt de familie 
Passieux uit Frankrijk, uit de Franse Streek 
(Savoie) die ten zuiden van Geneve ligt. De 
naam is vermoedelijk een toponiem. Passieux 
bevat het woord passer, dat ons woord pas 
(doorgang tussen de bergen) bevat. Het is dus 
een naam die vooral in de alpengebieden voor-
komt. De genealoog heeft in deze omgeving 
drie generaties van de familie, beginnende bij 
Pierre Passieux (overleden 1743) kunnen trace-
ren. Bij de derde generatie vestigen zieh dan 
twee broers van deze familie in Zeeland, de ene 
in Middelburg en de andere in Goes. 
Vandaar loopt de familiegeschiedenis samen 
met een geschiedenis van een slijperij, of nog 
beter van een middenstandsfamilie, die met 
Zeeuwse zuinigheid en veel inspanning zieh 
wist te handhaven. 
Uit de documentatie kan men het getob, de crea-
tiviteit en de zakelijk durf wel vermoeden. Het 
is zoals de Zeeuwse spreuk zegt: steeds een 
worsteling en proberen boven te drijven. Want 
het bleef niet alleen bij de slijperij maar ook tal 
van andere zakelijke avonturen komen aan bod. 
Dit is een aardige leesbare familiegeschiedenis 
van zwervers en avonturiers, aan de marge van 
de samenleving, die zieh geleidelijk aan in 2-3 
generaties hebben opgewerkt. Het boekwerkje 
dat ik in handen kreeg is degelijk uitgegeven, 
het omvat 64 pagina's (A4-formaat), waarvan de 
helft tekeningen en foto's bevat. De omslagfoto 
is tekenend voor de worsteling van de familie. 
De tekst omvat niet alleen de genealogie maar 
ook historische achtergronden aangevuld met 
diverse krantenartikelen. Dit genealogisch on
derzoek kan beschouwd worden als een welko-
me aanvulling van de Zeeuwse familiegeschie
denis maar ook van het middenstandsleven in 
voorbije eeuwen. 
Het boekje is te bestellen via e-mail: jpas-
sieux@zeelandnet.nl 

Ons genealogisch Erfgoed, 17e jrg. nr. i, november - december 2009, blz. 287 

mailto:verkoopprimaverapers@planet.nl
mailto:sieux@zeelandnet.nl


De prijs is € 15,— inclusief verzendkosten 

D» geslachten Schilperoort uit Charlois en 
omgeving (14 d e tot 17 d e eeuw) Auteurs Ir. C. 
Sigmond, K.J. Slijkerman en mr. G. Schilper
oort. Dit boek behandelt een drietal families, die 
vanaf de 16 d e eeuw de naam Schilperoort (ook 
wel: Schilperoord) voeren. 

Het geslacht dat naamgevend is geweest voor 
deze families Schilperoort, is terug te voeren op 
een stamvader die vanaf 1513 wordt vermeld in 
Charlois. Van zijn vier zoons bleven er drie in 
Charlois. Eén zoon vertrok naar Heerjansdam 
en uit hem stamt een tak van de familie in Rot
terdam die actief werd in de lakenhandel en deel 
uitmaakte van de plaatselijke elite. Een telg uit 
deze tak was schipper op een jacht van de West-
Indische Compagnie en deed in 1628 mee aan 
de verovering van de Zilvervloot door Piet 
Heyn. Een kleinzoon van de stamvader werd 
schout in Barendrecht en uit hem stamt een uit-
gebreid geslacht Schilperoort, in eerste instantie 
vooral gevestigd in de Hoeksche Waard. Een 
breed uitgewerkte en geïllustreerde stamreeks 
die doorloopt tot in de huidige tijd geeft vele 
naamdragers Schilperoort aansluiting op deze 
familie. 
Een tweede familie Schilperoort ontleent de fa-
mil ienaam aan een voormoeder. Zij behoorde 
tot het eerste geslacht Schilperoort uit Charlois 
en haar kinderen kozen rond 1640 voor deze 
familienaam. Dankzij een aantal oude memories 
en lenen is dit geslacht in mannelijke lijn terug 
te voeren tot het begin van de 14 d e eeuw: de 
oudste vermelding van de stamvader van dit 
geslacht is van 1368. Pioniersgeest is kenmer

kend voor dit geslacht: diverse leden worden 
genoemd als bewoners van nieuw gewonnen 
land. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met 
een stamreeks tot in de huidige tijd, waarbij de 
afstammelingen met name te vinden zijn in de 
Hoeksche Waard, West-Brabant en Goeree-
Overflakkee. 
Een derde familie waarin de naam Schilperoort 
wordt aangetroffen was gevestigd in Ridderkerk 
en valt op door het veelvuldig voorkomen van 
de voornaam Goossen. Later komen leden van 
de familie voor met de namen Jonckint en Ro-
meijn. Dit geslacht is terug te voeren op twee 
broers, die in 1495 gevangen zaten op de Voor-
poort van het Hof van Holland in Den Haag. Zij 
waren gearresteerd wegens het bedreigen van de 
schout en dijkgraaf van Charlois. Na betaling 
van een flinke boete werden zij op vrije voeten 
gesteld en werden zij de stamvaders van een 
uitgebreide Ridderkerkse familie. Twee doch-
ters uit deze familie worden later aangeduid met 
de familienaam Schilperoort en komen voor met 
een familiewapen. De uitgave zal verschijnen in 
een oplage van 250 stuks en om verzekerd te 
zijn van een exemplaar is het nu al mogelijk een 
bestelling te plaatsen. Het boek telt 467 pagina's 
en bevat naast indexen en bij lagen vele illustra-
ties van familiewapens, zegels, kaarten. portret-
ten, foto's, prenten, enz. De samenhang binnen 
de diverse geslachten Schilperoort wordt ver-
duidelijkt met een aantal overzichtelijke sche
ma's. 
Het boek kost € 42,00 per exemplaar (incl. ver-
zenden in Nederland). Bestelling door overma-
king van het bedrag op bankrek. 3758886 t.n.v. 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV 
Waarde, o.v.v. 'boek Schilperoort'. 

Buitenlandse familienamen in Nederland, auteur J. Spendel 
Van Jan Spendel, o.a. auteur van Famil ienamen in Nederland, het Meiernamen-
boek, Molenaar in famil ienamen en Smid in Famil ienamen, verschijnt eind decem-
ber "Buitenlandse famil ienamen in Nederland". Een geschiedenis en exemplarisch 
overzicht van buitenlandse famil ienamen ontbrak tot nu toe. Het is een bijdrage aan 
het vergroten van kennis (inzicht) over famil ienamen van nieuwe Nederlanders . De 
prijs bedraagt € 17,95 (excl verz. K.). ISBN 978-90-750010-20-6. Formaat 17 x 25 
c m , 228 pag., ingelijmd. Leverbaar via www.onserfgoed.com of v ia de boekhandel . 
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