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NGV IN GOUD

50 Jaar NGV. De oprichters, die in december 1944 in Amsterdam de basis legden
voor wat sinds 1946 officieel de Nederlandse Genealogische Vereniging heet, zullen
nauwelijks hebben kunnen bevroeden waartoe hun initiatief zou leiden. Zij wilden
slechts stamboomonderzoek voor iedereen toegankelijk maken en door samenwerking
de resultaten vergroten. Elkaar helpen door uitwisseling van gegevens, informatie over
bronnen en methoden van onderzoek. Deze simpele uitgangspunten, voor iedereen,
samenwerking en dienstbaarheid, zijn nog steeds de pijlers onder de vereniging.

Het zaadje van toen is een volwassen krachtige boom geworden. Met bijna 11.000
leden behoren wij tot de grootste genealogische organisaties ter wereld. Maar meer
nog dan deze omvang geldt dat het oorspronkelijke gedachtegoed wordt uitgedragen
via ons maandblad Gens Nostra en via 31 regionale afdelingen, 3 functionele afdelin-
gen, 12 diensten en een verenigingscentrum met omvangrijke collecties.

De geweldige ontplooiing is niet vanzelf, noch over rozen gegaan. De eerste jaren
waren echte pioniersjaren. Het was de tijd van de Wederopbouw, met schaarste aan
middelen-zoals papieren druk/reproductiemogelijkheden-en aan financiële moge-
lijkheden. Het verenigingsblad Gens Nostra was het enige bindmiddel met de leden
toen er nog geen, of slechts een enkele afdeling bestond en reizen in termen van tijd
en geld lang niet voor iedereen was weggelegd.

Na de oprichting van de eerste afdelingen ('s-Gravenhage 1947, Kennemerland
1948, Amsterdam 1948 en Utrecht 1948) groeide er iets als een organisatie. Er kwam
een Hoofdbestuur, een jaarlijkse Genealogische Dag en rondom vrijwilligers die aan
de opbouw van collecties werkten, werden diensten gevormd. In 1968 kreeg de vereni-
ging de beschikking over een ruimte in het voormalige Burgerweeshuis in Naarden.
Daar werden voor het eerst de collecties, die verspreid over het land lagen opgeslagen,
samengebracht en direct toegankelijk voor de leden. Naar later bleek een belangrijke
stap die in een grote behoefte voorzag en uiteindelijk resulteerde in een eigen vereni-
gingscentrum.

De vereniging groeide mee met de maatschappelijke ontwikkeling, de toenemende
welvaart en vrije tijd en met de technologische ontwikkeling. Dat is-hoe kan het ook
anders - gepaard gegaan met de nodige, soms heftige, discussies om de veelheid aan
opvattingen te overbruggen. We hoeven daar niet bang voor te zijn. Een gezonde ver-
eniging durft die discussies aan en past zich aan om bij de tijd te blijven. We zien dat
bijvoorbeeld aan de wijze waarop de toepassingen van de computer en de datacommu-
nicatie binnen de vereniging zijn opgevangen en aan de introductie van de functionele
afdelingen. Soms hebben gewenste ontwikkelingen iets meer tijd nodig, alvorens zij
goed in gang kunnen worden gezet.

De resultaten van 50 jaar NGV weerspiegelen zich in even zovele jaargangen Gens
Nostra, 23 jaargangen Van Zeeuwse Stam, 13 jaargangen Gens Data, 10 jaargangen
Genealogische Bijdragen Leiden e.o. en de laatste jaren in een explosieve groei van
de afdelingsbladen. Voorts in een, beperkt, aantal NGV-publicaties en een voortdu-
rend wassende stroom van eigen uitgaven door leden van genealogieën, kwartierstaten
en transcripties van bronnen. Ook werkgroepen laten zich hierbij niet onbetuigd. Hier-
bij mogen wij ook wijzen op de vele werkzaamheden van de afdeling Computergenea-
logie, voorheen Computerdienst, in de vorm van onder andere programmatuur en de
bulletin-boards (BBS'en) als technische ondersteuning bij de informatieverwerking
en informatie-uitwisseling. Ook mogen we trots zijn op de omvangrijke collecties die
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in het Verenigingscentrum zijn opgebouwd. De toegankelijkheid van deze collecties
zal worden vergroot door het project Automatisering Verenigingscentrum.

Met een variant op de bekende reclamecampagne van het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen meen ik te mogen stellen: ook de NGV is op haar toekomst voorbe-
reid.

Redenen te over om ter gelegenheid van ons gouden jubileum groots uit te pakken
en te laten zien wie we zijn en wat we te bieden hebben.

We doen dat in de vorm van een Genealogische Adviesdag. Stelt u zich hierbij niet
een landelijke contactdag, als tegenhanger van de regionale contactdagen, voor. Nee,
op deze dag zal iedere regio zich presenteren met bijzondere, genealogisch interessan-
te bronnen om u daarover te adviseren. Zij hebben deze bronnen geselecteerd aan de
hand van specifieke kenmerken voor die regio. U zult daarbij voor verrassingen ko-
men te staan. Bronnen waarvan u niet of nauwelijks hebt gehoord, blijken ineens
toegankelijk te zijn en een schat aan informatie te bevatten om uw stamboom of kwar-
tierstaat aan te kleden.

De afdelingen die in een regio samenwerken, vaak ook samen met andere lokale
organisaties, hebben zich ingespannen om zoveel mogelijk materiaal uit of over hun
streek te presenteren. Graag zullen zij u op deze dag verwelkomen en adviseren.

Uiteraard laten ook de diensten van de vereniging zich niet onbetuigd. Ook zij pak-
ken breed uit om u te laten zien welke mogelijkheden zij hebben te bieden.

Bij deze gouden gelegenheid dankt het bestuur van de NGV van harte allen die in
de voorbije 50 jaren iets voor de vereniging hebben gedaan. De vele bestuurders op
landelijk- en afdelingsniveau, de hoofden van dienst en al hun medewerkers, de velen
die in werkgroepen en commissies hun bijdragen leveren, de thuiswerkers die in stilte
onze collecties, de dienstverlening of bronnenuitgaven laten groeien, hen allen zijn wij
dankbaar en erkentelijk voor hun belangeloze inzet. Zij hebben de vereniging gemaakt
tot wat zij is: van iedereen voor iedereen. Zij en wij voelen ons daarbij gesteund door
de trouw van de leden aan de NGV.

Tenslotte een speciaal woord van dank aan de Jubileumcommissie, die onnoemelijk
veel werk heeft verzet om de jubileumdag te organiseren, en in hun kielzog de werkers
in de regio's en de diensten, die alles in het werk hebben gesteld om de manifestatie
te doen slagen. Bij deze dank betrekken wij ook de vele medewerkers van overige or-
ganisaties die samen met ons hard hebben gewerkt om de Genealogische Adviesdag
tot een succes te maken. Een voorbeeld hoe eendrachtige samenwerking de dienst-
vaardigheid aan leden vergroot!

Bij de viering van een jubileum hoort ook een cadeau. Het verheugt ons namens het
bestuur van de Afdeling Computergenealogie alle leden van de NGV een diskette te
mogen aanbieden met een totaalindex op vijtig jaargangen Gens Nostra. Hoe u deze
diskette in bezit kunt krijgen, leest u in het Mededelingenkatern in het 'hart' van dit
nummer. Hulde aan de Afdeling Computergenealogie voor dit initiatief! Tijdens de
jubileummanisfestatie hebben zij echter nog een tweede verrassing in petto, een pri-
meur voor de NGV.

Graag heten wij alle leden van de NGV en andere belangstellenden van harte welkom
op onze jubileumdag op 11 mei 1996 in de Expohal van het Jaarbeursgebouw te
Utrecht.

Rob Dix,

voorzitter NG V
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Uit NGV-collecties (beheerd in het Verenigingscentrum):
Dienst Heraldisch Archief
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Uit NGV-rollt'cIies {beheerd 'm he! Verenigingsventrum):

Biografische Documentatiedienst, Dossiers ORA D.l (II dec. 1915}
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WAAR STOND DE NGV IN GENEALOGISCH NEDERLAND?

door R.F. VULSMA

Wij hebben de kennis en de ervaring, maar de NGV heeft de jeugd. Hoe dikwijls heb
ik dit citaat niet gehoord uit de mond van de heer J.T. van der Ham (1918-1983),
mede-oprichter van de NGV! Het vormde een standaardzin in een standaardverhaal,
waarin ons betreurde mede-lid iets van de plaats van 'zijn' vereniging in de 'grote-
genealogische-werelder-omheen' wilde aanduiden.'... maar de NGV heeft de jeugd',
kennelijk een element dat enige bewondering, misschien zelfs een vage overlevings-
angst weergaf. Maar van wie waren deze woorden? Ze werden uitgesproken in een
bijeenkomst in of omstreeks 1950, waarbij enkele vooraanstaande (bestuurs-)leden
van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (in het
vervolg ook: het Genootschap, of naar de oude naam en/of naar die van het maand-
blad: de Leeuw) en van de NGV van gedachten wisselden over de mogelijkheid van
een toekomstig gemeenschappelijk orgaan, waarbij in de brainstorming o.a. het beeld
naar voren kwam van een Nederlandsche Leeuw met een 'Gens Nostra-gedeelte'.

Ik ken deze bijeenkomst niet anders dan uit de woorden van Van der Ham en zou
hier geen geschreven berichten over weten, geen notulen en geen gepubliceerde ver-
slaglegging. Toch kan ik mij wel iets voorstellen. De vertegenwoordigers van de
Leeuw dachten vermoedelijk aan een rubriek van beperkte omvang in hun blad en de
NGV-ers dachten even vermoedelijk: dat zullen we dan nog wel eens zien!

Van der Ham wist me ook te vertellen dat de Leeuw-vertegenwoordiging bedenkin-
gen had. Zou niet het gevaar dreigen dat de Leeuw voortaan uiteen wetenschappelijk-
verantwoord Leeuw-gedeelte en uit een kwalitatief van minder gehalte zijnd deel Gens
Nostra zou komen te bestaan? Als reactie op dat bezwaar sprak het aanwezige be-
stuurslid van het Genootschap, mr. dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal (1884-
1953) de bewuste woorden uit de eerste regel.

Eigenlijk weet ik niet eens of Van der Ham zelf bij die bespreking aanwezig was
-het kan zijn, want hij was van 1948-1950 hoofdbestuurslid-of alleen een verslag
had vernomen van de hoofdredacteur van Gens Nostra, W.D.H. Rosier (1885-1965).
Vaststaat dat De Nederlandsche Leeuw en Gens Nostra als afzonderlijke bladen ble-
ven bestaan en de bespreking verder zelfs geen begin van enige samenwerking heeft
gemarkeerd.

De samenkomst kan, al wierp ze geen resultaat af, als nogal bijzonder worden ge-
zien en ook strijdig met de latere beeldvorming in de NGV. In gesprekken die men
voert of waar men aandachtig naar luistert, komt doorgaans de opvatting naar voren
dat zeker tot ongeveer 1970 de NGV voor het Genootschap geen 'partner' was met
wie men over bepaalde vormen van samenwerking zou spieken.

Uit enkele notulen van vergaderingen van het Genootschap uit de late jaren veertig
echter blijkt, dat er van die zijde wel degelijk contact werd nagestreefd, hoewel niet
is vast te stellen of dit voort kwam uit de wens van enkelen danwei antwoord op een
meer algemeen gevoelen binnen het Genootschap was. M isschien doen we er goed aan
het bescheidenlijk op het eerste te houden.

In ieder geval heeft nog lang de gedachte geleefd dat er buiten de NGV sterke
krachten waren, die er weinig waardering voor hadden dat de genealogie een bedui-
dende popularisering onderging; men vond het minder plezierig dat deze bezigheid in
toenemende mate werd uitgeoefend door personen wier nabije voorouders wat minder
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op het voorste plan hadden geacteerd, een ontwikkeling waarvan de NGV niet geheel
ten onrechte als een toch in elk geval belangrijke mede-dader werd aangewezen.

Ik spreek hier graag en met overtuiging van mede-daderschap, maar niet van initia-
tiefneming. Het moment waarop in Nederland de genealogie een onderwerp voor een
ieder gaat worden - ook als we een ieder, al was het maar om het kleine getal dierge-
nen die er zich aanvankelijk daadwerkelijk mee gaan bezighouden tussen aanhalings-
tekens zetten - ligt ruim, wel zo'n vijftien jaar voor de oprichting van de NGV. Het
zou aangenaam zijn, als ik in staat was om een bepaalde datum en een daarbij beho-
rende gebeurtenis te noemen, die de opbloei van de genealogie zou hebben veroor-
zaakt. Helaas, ik blijf in gebreke.

Als we eens kijken naar het jaar 1930, dan kennen we in Nederland het Genealo-
gisch-Heraldisch Genootschap 'De Nederlansche Leeuw', dat de uitgave verzorgt van
het maandblad De Nederlandsche Leeuw. En dan is er al sinds halverwege de 19de
eeuw het tijdschrift De Navorscher met een langzamerhand toenemend deel dat aan
genealogie en heraldiek is gewijd. Alle andere bekende tijdschriften uit het verleden
zijn in 1930 echter al korte of langere tijd van de leestafel verdwenen!

Er is wel eens beweerd dat de toenemende belangstelling voor genealogie sinds de
late jaren twintig onder bredere lagen voor een deel kan worden toegeschreven aan de
interesse die zich in Duitsland op dit terrein ging manifesteren. Het zou kunnen. Zelf
heb ik ook wel gedacht aan de invloed van mogelijke voordrachten voor de radio
(wellicht de Radio Volksuniversiteit?), een medium in ontwikkeling in de jaren dertig.
Misschien heeft ook de publiciteit met betrekking tot de destijds befaamde tentoon-
stelling van het Genootschap bij zijn 50-jarig bestaan in 1933 er iets mee te maken.

Wij moeten de periode 1930-1940 nog iets nader in beschouwing nemen*. Dat er
in deze tien jaren spectaculaire veranderingen plaats hadden in de archieven van ons
land, waardoor onderzoeksresultaten plotseling sterk konden verbeteren, is bij mijn
weten niet het geval. De crisisjaren, waarin ook van overheidszijde de financiële uit-
gaven beperkt werden, lijkt ook geenszins een periode waarin het archiefwezen tot
grotere bloei komt. Dat deed intussen wel de genealogiebeoefening.

Voor een wal uitgebreider overzicht worde verwezen naar: A.G. van der Steur. De beoefening van de
genealogie in Nederland sedert hel midden van de 19de eeuw, in: Gedenkboek afdeling Kennemerland
-Nederlandse Genealogische Vereniging (Haarlem, 1978); zie verder ook: NGV, Cursus Genealogie,
onder redactie van A.W. Brave, les 19.

1 E J A A R G A N G No. 4 DECEMBER 1938

NEDERLANDSCH ARCHIEF VOOR
GENEALOGIE EN HERALDIEK

VERSCHIJNT IN 12 MAANDELIJKSCHE AFLEVERINGEN VAN 24 PAGINA'S
PRIJS PER JAARGANG f5.— BIJ VOORUITBETALING POSTREK. 26046
REDACTEUR: H. L. KRUIMEL, ANT. HEINSIUSSTRAAT 32, DEN HAAG
MEDEWERKERS: JOS. A.W. BANNING - A. BIJL Mz. - F. R. ELEMA Gz.
C. L: VAN ES VAN DER HAVE - DR W. H. MOLL - C. PAMA - M. C. SIGAL

J. C. P. W. A. STEENKAMP

S. W. MELCHIOR - UITGEVER - AMERSFOORT
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Als we eerst bezien welke tijdschriften er naast de al genoemde gaan verschijnen,
dan noteren we:
1. In 1936 komt daar het Heraldisch en Genealogisch Bijvoegsel van het volkskundig

tijdschrift Eigen Volk onder redactie van H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp; in 1937
heet het De Libaert en in 1939 verdwijnt het weer.

2. H.L. Kruimel, momenteel nog een onzer gewaardeerde ereleden, maakt in 1938 een
begin met Nederlamlsch Archief voor Genealogie en Heraldiek, dat in eerste instan-
tie tot eind 1940 verschijnt.

3. In 1938 wordt opgericht o.l.v. A.R. Kleyn: de Nationale Vereeniging voor Ge-
slacht- en Wapenkunde, met als tijdschrift De Kwartierstaat. Ook dit tijdschrift zal
net als het onder 1 genoemde niet tot bloei en wasdom komen.

Bij punt 3 zien wij dat de uitgave van het tijdschrift in handen is van een vereniging
die in de bedoelde periode is opgericht. In dit geval een vereniging die amateurgenea-
logen bijeen bracht. De in 1940 opgerichte Nederlandsche Vereeniging van Genealo-
gen bedoelde een vereniging van beroepsgenealogen te zijn. Deze vereniging heeft
slechts zeer kortstondig bestaan.

Achteraf mogen we vaststellen dat alle zojuist bedoelde initiatieven een (vrij) kort
leven beschoren zijn geweest en dat de tijdsomstandigheden, daarbij in het bijzonder
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een nieuwe wending aan de geschiedenis
hebben gegeven, ook aan de geschiedenis van de genealogie. Toch kan niet onop-
gemerkt blijven dat de jaren dertig, en speciaal de tweede helft van dat tijdperk, een
genealogisch-heraldische activiteit te zien geeft, die we eigenlijk alleen kunnen ver-
gelijken met die uit de jaren tachtig van de 19de eeuw. Toen kwamen eveneens di-
verse bladen en verenigingen tot stand, maar met dit verschil: nu werden wel, anders
dan vijftig jaar eerder, mensen aangesproken voor wie genealogie eigenlijk iets heel
nieuws was, iets waarmee ze niet al vanzelfsprekend van jongs af aan in aanraking
waren gebracht.

Wanneer we het eerste openbare optreden van de NGV in het genealogische veld
zien, zijn we vijfjaar verder. Inmiddels heeft de Tweede Wereldoorlog ook over ons
land gewoed, diepe sporen achterlatend op vrijwel ieder gebied en in bijna ieders
leven. De periode 1940-1945 verdient zeker ook wat betreft de ontwikkeling van de
genealogiebeoefening een uitgebreide beschrijving, een werkzaamheid echter die veel
en diepgaande studie vereist, waaraan bij mijn weten tot heden niemand zich heeft
gewaagd. Zonder deze studie evenwel weten we toch dat in dit tijdvak aan genealogie
publiekelijk de nodige aandacht is geschonken en dat-welk standpunt men dienaan-
gaande ook innam-de bekendheid met de mogelijkheden tot het uitzoeken van het
voorgeslacht na afloop ervan in ieder geval was toegenomen.

Al enkele malen duidde ik op een zekere tegenstelling, misschien beter geformu-
leerd: een zekere afstand tussen degenen voor wie genealogie min of meer bij de tradi-
ties van de familie behoorde, en degenen voor wie dat in mindere mate of geheel niet
gold. Op welke wijze reageerden dezen op elkaar? Vermoedelijk vormt de NGV een
vrij goed toneel dat ons een nader ingaan op die vraagstelling toestaat. We moeten ons
realiseren dat algemene stellingnamen gevaarlijk zijn en zeker geen recht doen aan
diverse individuele uitzonderingen. We moeten het er wel mee doen-ook al zien we
de gevaren - en met die beperking kunnen we aannnemen dat het toonaangevend
Genootschap noch vóór 1940, maar ook niet spoedig na 1945 voor de nieuwe beoefe-
naren die belangstelling had, die inspirerend voor hen genoemd zou kunnen worden.
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Deze in zekere zin beperkte belangstellingslichting kon ook leiden tot een wat restric-
tief beleid bij het toelaten van nieuwe leden tot het Genootschap, waarbij ik de indruk
heb dat in het algemeen meer sprake was van selectieve ontmoediging dan van strikte
weigering. Natuurlijk en gelukkig zijn er in de loop van de jaren de nodigen van de
'nieuwe lichting' in de rijen van het Genootschap getreden, stellig ook doordat de
openheid daarvan wat toenam. Toch is in deze vereniging nooit echt de bewuste ont-
moeting van beide groepen tot stand gekomen, met mijns inziens o.a. het gevolg dat
het Genootschap nimmer in betekenisvolle mate heeft gedeeld in de getalsmatige groei
van het tal der actieve genealogen.

Dit opstel echter gaat over de plaats van de NGV, een plaats welke de vereniging
zou moeten veroveren in een reeds bestaande context. Dat zij geen kopie van het Ge-
nootschap zou gaan worden, was al gauw duidelijk. Er nog van afgezien dat de NGV
naar buiten toe overduidelijk maakte dat de belangstelling bij haar niet uitging naar
bijzondere sociale klassen, toonde de vereniging-met name door haar Contactdienst
-een aanpak te volgen, die toen ongetwijfeld modern zal hebben aangedaan. Hoewel
men.zich zelf als deelnemer aan de Dienst vrijwillig aanmeldde, zullen veel NGV-ers
er even aan hebben moeten wennen dat onbekende medeleden zich ongeïntroduceerd
aandienden als belangstellende voor hun gegevens. Het was een vorm van vergaande
samenwerking of in veel gevallen van onbekrompen gratis hulp. Het in die tijd nog
gebruikelijke conventionele gedrag bij het leggen van onderling contact werd niette-
min op de proef gesteld. Daarnaast bevocht de NGV zich mijns inziens een plaats door
de enthousiaste manier, waarop zij leden trachtte te werven en door de doorgaans
bemoedigende wijze waarop nieuwe leden werden gesteund, soms ook in een op hun
toegepast bekeringsproces tot nieuwe medewerker...!

Ie Jaargang. No. 10 October 1936.

enddisch.
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Genealoaisch
fbuuoeqsel

CK3GN UOLK
Redacteur: Dr. H. Kils Nicuwenkamp, F.W.U.,

„De Nyencamp", Doom.
M e d e w e r k e r s :

Jos A. W. Banoing, dir. v.h. Museum te Groenlo;
F. B. Elema G:n.; Dr. J. de Hullu; C. Pama;
Si. H. Brongersma: J. C. P. W . A. Steenkamp,
kol. der Art. b. d.; P. M. van Walchren e.a.

Administratie: J A N S W E G 42, HAARLEM.

ABONNEMENTSPRIJS: voor abonné's van

„Eigen Volk" GRATIS. Voor niet-abonné's

ƒ 1.50 per jaar franco p. post bij vooruitbetaling.
Geheele of gedeeltelijke overname of vertaling van den inhoud is verboden zonder de
toestemming van de Redactie. De Redactie wijst er nadrukkelijk op, dat zij generlei
verantwoordelijkheid draagt voor het niet officieele gedeelte van den inhoud van dit Bijvoegsel

Gcns Noslra 51 (1996) 169



Dat er ook bij bepaalde coryfeeën uit de kringen der gevestigde genealogiebeoefe-
ning belangstelling ontstond voor de nieuwe landelijke vereniging, kan niet worden
ontkend. De NGV doet er vermoedelijk wel goed aan om daaraan nu niet direct te
sterk door euforie bepaalde conclusies te verbinden. Het lid worden van een vereni-
ging mag niet steeds worden uitgelegd als een bewijs van warme sympathie of van de
behoefte om openlijk zijn steun te geven aan een initiatief. Pure nieuwsgierigheid kan
ook een rol spelen, alsook het 'het niet van de buurman willen horen'. Bovendien zijn
er in ons vak nogal wat mensen die alles wat terzake verschijnt, graag in hun kast
hebben. Toch waren er uit de bedoelde groep zeker die anders dan uit wantrouwen of
uit verzameldrang tot de NGV toetraden. De stelligheid waarmee ik dit beweer, is wat
sterk- ik moet het erkennen-en stoelt eigenlijk op niet meer dan een vermoeden. Als
excuus mag ik aanvoeren dat ik nu het gebied van het menselijk handelen heb betre-
den en dat ik weet dat dat gebied nogal wat slecht verlichte delen kent, waarop ook
mij het zicht wordt belemmerd. Ik put mijn vermoeden o.a. uit waarnemingen en
persoonlijke contacten in genoemde kringen thans, waaruit echt welgemeende waarde-
ring en interesse voor onze NGV blijkt en ben zo vrij deze gevoelens - met enige
voorzichtigheid toch - naar het verleden te extrapoleren.

Het lijkt goed om aan de hand van enkele voorbeelden aan te duiden wie al zo in
de begintijd van de NGV uit 'genootschapskringen' tot de nieuwe vereniging toetra-
den.

Het In Memoriam gewijd aan jhr. mr. C.C. van Valkenburg door H.H.W. van Eijk
in Mededelingen NGV 104, maart 1985, geeft ons meteen een interessante kijk op de
zaak. Van Valkenburg, in 1954 lid geworden, had stellig, aldus Van Eijk, geen ver-
wachtingen t.a.v. de ontwikkeling van zijn vakkennis binnen onze vereniging, maar
zag in de NGV een stuk serieuze genealogiebeoefening tot stand komen en wilde daar
blijkbaar bij betrokken blijven. Van Valkenburg is niet de enige bekende uit het voor-
oorlogse topcircuit die een band heeft met de NGV. In maart 1952 wijdt de redactie
van Gens Nostra enige regels aan de nagedachtenis van mr. W.C. Baert de Waarde.

Mr. Willem Comelis Baert, heer van Waarde, geboren Amsterdam 27-4-1864 en
overleden Clarens (Zwitserland) 21-11-1951, is reeds in het oprichtingsjaar 1883 lid
van 'de Leeuw'.geworden. Zijn collectie genealogieën, kwartierstaten en aantekenin-
gen voert de lijst aan van bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) aanwezige
collecties, al heeft hij die aanvoerdersplek - we dienen nu eenmaal nuchter te blijven
- in dit geval aan de plaats van zijn naam in het alfabet te danken. Sinds 1946 en tot
aan zijn dood toe is Baert ook lid van de NGV.

Weinig NGV-ers zullen zich realiseren dat ooit nog lid was van hun vereniging mr.
E.B.F.F. baron Wittert van Hoogland (1875-1959), wiens naam natuurlijk nagelvast
is verklonken aan de uitgave Genealogische en Heraldische Bladen, verschenen van
1906 tot 1915, waarvan hij de redacteur was. Wittert van Hoogland was ook de op-
richter van Nederland 's Adelsboek in 1903, waarvan hij tot 1945 redacteur bleef. Van
1953 tot 1955 was hij lid van de NGV. Binnen de NGV heeft de oud-wethouder van
's-Gravenhage, oud-senatoren oud-voorzitter van de Raad van Arbeid-Witterts be-
staan werd maar zeer gedeeltelijk door de genealogie in beslag genomen! -geen ver-
dere sporen nagelaten. Zijn inmiddels zeer gevorderde leeftijd zal mogelijk een rol
hebben gespeeld; hoe dan ook, de genealogie heeft hij vele diensten bewezen.

Willem Wijnaendts van Resandt (1873-1954) is nog een naam die we mogen ont-
moeten in een oude ledenopgave. Hij was lid gedurende enige tijd kort na de oprich-
ting. Deze professionele genealoog, bekend als auteur van diverse standaardwerken
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op genealogisch gebied (o.a. De gezaghebbers der O.I.C. op hare buitencomptoiren
in Azië, en: 256 kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen) was-welis-
waar met enige onderbreking-lid van het Genootschap sedert 1901. Ook hij was als
mede-redacteur meer dan veertig jaar verbonden aan de uitgave Nederland's Adels-
boek!

Een iets minder bekende naam wellicht, maar toch een die in dit verband genoemd
mag worden, is die van de kunstschilder Oswald Gualtheri d'Aumerie (1865-1962),
wiens eerste inschrijving bij het Genootschap van 1885 dateerde en middenjaren
vijftig enkele jaren NGV-lid was. Hij was een broer van Frederik Lodewijk Gualtheri
d'Aumerie (1864-1941), notaris te Scheveningen, die tussen 1917 en 1920 nog eens
de penningen van het Genootschap had beheerd.

Weer een andere representant uit Haagse kringen, om deze variant maar eens te
gebruiken, was Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld (1878-1952), lid van het Ge-
nootschap sedert 1899, waarvan hij ook van 1922-1945 bestuurslid was, en ongetwij-
feld de bekendste, spraakmakende redacteur van Nederland's Adelsboek. Zijn 'Op-
merkingen over de geslachten, behandeld in het Nederland's Adelsboek, Den Haag,
1949' hebben hem ook voor veel buitenstaanders wel ongeveer naar het niveau van
onvergetelijkheid verheven, maar zijn belang voor de genealogie in Nederland is ook
zonder die opmerkingen, sommigen zullen zeggen: juist zonder die opmerkingen,
onmiskenbaar. Onder no. 685 was hij enige tijd tot eind 1951 lid van onze NGV.

Naar het lijkt wat minder in het middelpunt van voormelde kringen, doch niettemin
al sinds 1922 lid van het Genootschap, was prof. dr. Johan Frans van Bemmelen,
hoogleraar in de dierkunde te Groningen. Zijn bio-genealogische publicaties trokken
destijds enige aandacht. Hij was te Groningen geboren op 26 december 1859 en daar-
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mee is hij waarschijnlijk wel het vroegst-geboren NGV-lid aller tijden. In 1955, een
jaar voor hij op 6 augustus 1956 te Leiden op 96-jarige leeftijd overleed, bedankte hij
voor het lidmaatschap van de NGV.

Zonder veel moeite zouden we nog enige tijd kunnen doorgaan met het melden van
NGV-ers die eerder al tot de 'gevestigde' Leeuw-groepering behoorden. Namen als
die van de architect J.H. Benier (1894-1971), de kantonrechter mr. E.R. van Eibergen
Santhagens (1880-1958) en natuurlijk de Gelderse burgemeester Francois van Hoog-
straten (1891 -1979) schieten me direct in de gedachten. Van Hoogstraten ongetwijfeld
een man met een brede belangstelling voor genealogie, ook voor geslachten, waarvan
hij kon weten er in de verre verte niet verwant aan te zijn. Eigenlijk iemand die zich
thuis wist in beide werelden, een ijverig verzamelaar van kwartierstaten, een man die
trachtte hulp te bieden door zijn verzameling dienstbaar te maken aan een ieder die dat
nodig had.

Via hem dwalen mijn gedachten dan in de richting van genootschapsleden die niet
echt behoorden tot de bekendste families in ons land en die zich zowel bij de Leeuw
als bij de NGV op hun plaats voelden. A.K.P. Gunderman (1877-1951) (de vader van
onze latere bibliothecaris), A.A.L. Vié (1885-1948), A. van der Marel (1886-1969).
Er zijn er veel meer te noemen.

Zorgvuldig tot het laatst bewaard heb ik de naam van ons vermoedelijk wel be-
roemdste lid, ook al kan diens lidmaatschap maar kort hebben geduurd. Ik doel dan
- en voor veel NGV-ers zal dit zeker een surprise betekenen - op jhr. mr. dr. Eeltjo
Aldegondus van Beresteyn( 1876-1948). Hij was lid van het Genootschap sedert 1913
en erelid daarvan sinds 1925. uiteraard kent iedere genealoog hem vanwege zijn in
1933 uitgekomen Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische fragmen-
ten. Met die uitgave heeft hij wel bereikt dat zijn naam onder genealogen de meest
genoemde is geworden. Hij was ook de oprichter van de Stichting Centraal Bureau
voor Genealogie in 1945, waarvan hij tot zijn dood toe voorzitter is geweest.

Ook met Van Beresteyn is in de beginperiode van de NGV contact geweest, in elk
geval informatief contact. Of daarbij ook is gesproken over enige vorm van samen-
werking (in dit geval met het CBG) is niet duidelijk, doch lijkt minder waarschijnlijk.
In 'Uw Amsterdam', jubileumboek NGV, afdeling Amsterdam en Omstreken (Am-
sterdam, 1988) beschrijft H.O. Meijer kostelijk hoe dat is gegaan; een (ongetwijfeld
kort) onderhoud tussen de heer Van Beresteyn en de NGV-vertegenwoordigers Van
der Ham, Janus en Meijer in de foyer van de Amsterdamse Stadsschouwburg. De
datum van dat gesprek moet wel in het voorjaar of de zomer van 1948 vallen, immers
Meijer geeft aan dat de vorming van de NG V-delegatie plaats had na een bestuursver-
gadering van de afdeling Amsterdam (opgericht 10-2-1948) en op 14-9-1948 is Van
Beresteyn overleden. Meijer schrijft dat Van Beresteyn onaangenaam was verrast door
de mededeling dat de NGV een eigen genealogische verzameling wilde aanleggen.
Eerlijk gezegd denk ik dat Van Beresteyn die verbazing speelde, want natuurlijk had
hij daar al eerder van gehoord en vermoedelijk was de reden van de samenkomst ook
gelegen in zijn wens de bevestiging daarvan te verkrijgen en mogelijk door een sterk
afraden zijnerzijds het in zijn ogen ongustige tij te keren.

Bij Van Beresteyn zouden w e - we weten het niet zeker-beland kunnen zijn bij
iemand die vooral lid van onze vereniging was geworden om de daarvan uitgaande
informatie op organisatorisch gebied niet te missen. Van Beresteyn was binnen de
'gevestigde genealogie' een voorman van wat ik de 'werkende stroming' zou willen
noemen. Wat bedoel ik daarmee? Al in De Nederlandsche Leeuw van april-mei 1917
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lezen wij een artikel van Van Beresteyn, waarin hij uiteenzet hoe hij de werkzaamhe-
den van het Genootschap wil uitbreiden. Hij denkt o.a. aan uitbreiding van de biblio-
theek, portretregistratie, opzetten advertentiecollectie etc. Het instellen van een docu-
mentatiebureau staat hem in 1917 reeds voor ogen. Na een levendige discussie, zo
lezen we, wordt op 26 maart 1917 besloten dat het bestuur de uitvoering van de uit-
breidingsplannen ter hand zal nemen. Maar het bestuur, onder leiding van een op
genoemde datum nieuw-gekozen voorzitter, Van Beresteyn zelf, die de hamer heeft
overgenomen van jhr. C.H.CA. van Sypesteyn, voelt er weinig voor, zo blijkt al
gauw, en dat leidt tot het aftreden van Van Beresteyn.

In 1935 laait de ruzie tussen Van Beresteyn en het bestuur van het Genootschap
weer op n.a.v. een persoonlijk geschil tussen hem en de dan zittende Genootschaps-
voorzitter, mr. Th.R. Valck Lucassen, een man die-voor het goede begrip-in 1917
ook al bestuurslid is, maar dan nog secretaris, en vermoedelijk niet de minst geharnas-
te bestrijder van Van Beresteyns plannen uit dat jaar.

Rond Van Beresteyn groeperen zich niettemin leden die wel voor die grotere activi-
teit gevoelen, menende daarmede ook de genealogie in bredere zin te dienen. Zoals
boven al reeds aangeduid, noem ik ze de 'werkende stroming', de Beresteyners. An-
derzijds is er een- voorlopig grotere-stroming van hen, die het samengaan van genea-
logen en hun werkzaamheden meer zien in het licht van een middel tot sociaal contact,
die althans daarop meer het accent willen leggen. Mag ik deze stroming de 'beschou-
wende' of 'sociaal gerichte' noemen, of met een naam: de Valeken? Ten aanzien van
bepaalde aspecten dier tegenstelling lijkt de strijd der antagonisten zich tot in onze
dagen voort te zetten. Een uitgebreide beschrijving van die geschiedenis is op zichzelf
een fascinerende uitdaging, maar-helaas-hier toch buiten de orde.

In 1945 heeft Van Beresteyn met de oprichting van het CBG in wezen gekregen wat
hij hebben wilde, zij het buiten het Genootschap om. Dat hem berichten inzake een
op handen zijnde tweede initiatiefin die richting nu niet bepaald als talentvol uitge-
voerde muziek in de oren klonk, het vermag niemand te verbazen.

Ik wil thans tot een samenvatting komen. Ik denk genoegzaam te hebben aange-
toond dat de NGV wat erg pessimistisch is, wanneer ze meent dat haar bestaan van de
zijde van de vroegere genealogische kopstukken alleen als een signaal van de ongunst
der tijden werd gezien. Stellig hebben NGV-ers op bepaalde ogenblikken - zeker als
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er eens wat mis was gegaan, en dat is in een beginnende organisatie al helemaal nau-
welijks te vermijden - tekenen van neerbuigendheid kunnen registreren, maar in elk
geval eveneens tekenen van bemoediging en welwillendheid. Veel vooraanstaande
genealogen uit het oude kamp namen, sommigen misschien nog wat voorzichtig, deel
aan het NGV-verenigingsleven.

Tot mijn verdriet heb ik niet op elke door mij opgeroepen vraag een goed en slui-
tend antwoord kunnen geven. Waarom steeg na 1930 de belangstelling voor genealo-
gie onder bredere lagen van onze bevolking? Waarom niet al (veel) eerder? Ik heb u
daarover wat ideeën aan de hand gedaan, maar naar waarheid, het bevredigt mezelf
ook niet heel erg. Soms vluchten we weg met zinnen als: daar was de tijd nog niet rijp
voor! Waarom werd er in de 18de eeuw nog niet gevoetbald? Weilanden genoeg en
ballen en doelpalen zullen toen ook wel geen probleem hebben gevormd. Men deed
het gewoon nog niet!

Ik ben er mij ook van bewust dat ik de plaats van de NGV in haar beginjaren vrij-
wel uitsluitend heb beschouwd met een blik op en een blik van uit het Genootschap,
wetende dat er zich kort na 1945 intussen ook andere, regionale groepen waren gaan
vormen, welke een-zij het bescheiden-plaats innamen, maar wel degelijk in contact
verkeerden met de jonge NGV. Daarbij denk ik uiteraard aan de Zuidhollandse Ver-
eniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', maar ook-wat later, in de jaren vijftig
- aan groepen rond de tijdschriften De Brabantse Leeuw en De Limburgse Leeuw.

Bij het introduceren van de heer Van Beresteyn in dit verhaal sprak ik van de tot het
laatst bewaarde naam. Nu is er nog een allerlaatste: Rudolphe Theodore Muschart
(1873-1955). Deze is nagenoeg uitsluitend als heraldicus bekend geworden, was sinds
1912 lid van het Genootschap en sloot zich niet aan bij de NGV, ofschoon hij zeer
regelmatig in ons maandblad Gens Nostra zijn bijdragen leverde. Bij gelegenheid van
zijn 80ste verjaardag bood de NGV hem het erelidmaatschap aan. Eenjaar tevoren
had ook het Genootschap dat gedaan en zo is Muschart tot nu toe de enige die van
beide organisaties het erelidmaatschap heeft verkregen. Misschien wilt u mij tenmin-
ste een eindweegs volgen, als ik hieraan enige symbolische waarde toeken. Tot welke
stroming we behoren, tot welke generatie genealogen of heraldici, het gaat uiteindelijk
om goede en verantwoorde genealogie en heraldiek. En dan blijken we het op bepaal-
de punten ineens roerend eens te zijn met elkaar! •

GENS NOSTRA
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING
HOOFDREDACTEUR C.H. VAN WIJNGAARDEN
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DE GENEALOOG EN DE ARCHIVARIS
SAMEN DE TOEKOMST IN

door dr. M.W. VAN BOVEN

(gemeente- en rijksarchivaris te Utrecht)

Met onregelmatige tussenpozen wijd ik me aan stamboomonderzoek. Mijn familie is
afkomstig van het prachtige Middenlimburgse vestingstadje Stevensweert, waar ze
van het midden van de 17de eeuw tot ca. 1930 heeft geleefd. Omdat in vroeger tijd in
een gesloten gemeenschap vrijwel iedereen aan elkaar verwant was, is het stamboom-
onderzoek inmiddels wat uit de hand gelopen. Het is uitgegroeid tot een onderzoek
naar de hele Stevensweertse bevolking, waarbij ik de Franse tijd als uitgangspunt heb
genomen. Niet zozeer de eigen familie staat centraal als wel de gegroeide sociale
verhoudingen in het dorp, de beroepen, de migratie en andere demografische aspecten.

Mijn belangstelling voor familiegeschiedenis werd gewekt door een oom, die zich
voor de oorlog in zijn vrije tijd bezig hield met stamboomonderzoek. Hij bracht vele
bezoeken aan het Limburgse Rijksarchief, waar hij hartelijk geholpen werd door een
vriendelijke studiezaalambtenaar. Deze man zag de genealoog niet als een plaag, maar
vond het juist heerlijk om mee te mogen zoeken. Zijn dienstvaardigheid was groot.
Mijn oom was uiteindelijk op zoek naar een familiewapen. Na moeizaam speuren
viste hij uit de charterverzameling van het Rijksarchief een schepenoorkonde van
Venlo, waaraan het zegel hing van een zekere Govert van Boven. 'Ach', zal de ambte-
naar gedacht hebben, 'De naam is hetzelfde, komt niet teveel voor en zal wel verwant
zijn'. Wat hij ermee bereikte, was dat vele leden van mijn familie het wapen overna-
men, zegelringen lieten vervaardigen, en een telg zelfs een het wapen op een schilderij
vastlegde. O vanitas. Het onbegrip in de familie was groot, toen ik kon bewijzen dat
de bewuste schepen Govert van Boven geen voorvader was.

Is dit een voorbeeld van een wat uit de hand gelopen dienstvaardigheid van een
arehiefambtenaar, feit is dat in die tijd er nog voldoende aandacht was voor de indivi-
duele bezoeker. Ze kwamen met mondjesmaat, waren meestal goede bekenden en
genoten daardoor ook vele privileges. Het was in die dagen niet ongewoon dat de
trouwe bezoeker zelf de stukken kon halen uit het depot.

De tijden veranderden in de zestiger jaren erg snel. De archivarissen stonden inmid-
dels voor de gigantische taak twee vloedgolven te keren. Ten eerste de toevloed van
overheidsarchieven die na de invoering van de Archiefwet 1962 in versneld tempo
naar de archiefbewaarplaatsen werden overgebracht. Deze moesten met de beperkte
menskracht allemaal worden bewerkt. Juist in die tijd nam het aantal bezoekers aan
de rijksarchieven explosief toe, met meerdere tientallen procenten per jaar. Voor de
rijksarchieven bleken de genealogen het meeste tijd te kosten. Immers, 80% van het
bezoekersbestand bestond uit liefhebbers van familieonderzoek. Daar had de archiva-
ris het moeilijk mee: zelf wetenschappelijke geschoold, gaf hij liever de voorkeur aan
wetenschappelijk onderzoek; niet alleen uit status-overwegingen, maar ook uit de
eerlijke overtuiging dat daarmee de maatschappelijke relevantie van de archiefdien-
sten beter was gediend dan het individualistische geneuzel van de genealoog, dat
hooguit kon leiden tot een wat slordige in de familiekring verspreide publicatie.

De rijksarchiefdienst moest positie kiezen. Door het management in Den Haag werd
gepredikt dat de archieven er allereerst voor de rechtsstaat waren. We bewaarden
immers overheidsarchieven om straks iedere burger de gelegenheid te geven het over-
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heidshandelen te beoordelen. Het uitstralen van deze missie was strategisch gezien
niet onhandig. Hiermee committeerde je immers de politiek aan het archiefbeleid. Wel
werd daardoor het culturele aspect van de archieven wat overschaduwd. De archivaris
moest zich profileren als een verlengstuk van de administratie, niet zozeer als een
cultureel manager. Toekomstige geschiedschrijvers moeten maar beoordelen of dit een
goede tactiek is geweest. Feit is dat de archiefdiensten enigszins verambtelijkten,
terwijl de musea en bibliotheken juist een zekere dynamiek uitstraalden en met alle
middelen dingden naar de gunst van de gebruiker. In die tijd hebben de bibliotheken
hun niet meer in te halen voorsprong op het gebied van de automatisering behaald.

De klantgerichtheid van de rijksarchiefdienst was daarentegen wat defensief. Be-
zoekers werden tot zelfbediening aangezet. Films moesten de originelen vervangen.
Het valt niet te ontkennen dat de rijksarchiefdienst veel geld heeft geïnvesteerd in deze
zelfbedieningsoperatie. Maar het resultaat kan de toets van de kritiek niet doorstaan.
Bezoekersonderzoeken hebben uitgewezen dat juist de kwaliteit van de films van de
Burgerlijke Stand zeer te wensen over laat.

De herwaardering van de genealogie
Er zijn echter redenen genoeg om de genealoog als belangrijkste gebruiker van de
rijksarchieven 'op te waarderen'. Archiefdiensten zijn publieke diensten die in de hui-
dige tijd afgerekend worden op hun maatschappelijke relevantie. Hoe meer mensen
gebruik maken van het materiaal dat in de archieven wordt bewaard, hoe beter het is
voor de toekomst van de archieven. Maar niet alleen het getal is in deze zaligmakend.
Archiefgebruik leidt tot een beter besef van ons verleden. En dat is maatschappelijk
een groot goed. De belangstelling van de bevolking voorde geschiedenis stemt velen
somber. De Amsterdamse hoogleraar J. Blom heeft herhaalde malen in de pers zijn
grote bezorgdheid geuit over de toekomst van het geschiedenisonderwijs op de mid-
delbare scholen. Hij vreest een brain-drain bij de jeugd als het om de vaderlandse en
omgevingsgeschiedenis gaat.

Ook de Tilburgse hoogleraar Van den Eerenbeemt heeft onlangs hierover zijn ver-
ontrusting geuit. Interessant is dat hij meent hiervoor een remedie te hebben gevon-
den: we moeten actief op weg om de sporen van ons eigen verleden te traceren en
daarom in de eerste plaats de beoefening van de familiegeschiedenis stimuleren:

'De geschiedenis van de eigen familie is bij dit sporenonderzoek voor ieder goed
herkenbaar en schept een levende werkelijkheid die de eigen identiteit raakt. Via
dit speuren naar afkomst en het plaatsen van het gevondene binnen de maat-
schappelijke context van tijd en ruimte, is een bredere belangstelling voor ge-
schiedenis op te bouwen. Op die manier is wellicht de verloren gegane rol van
geschiedenis als algemeen aanvaard sociaal verschijnsel terug te winnen'1.

Van den Eerenbeemt is zich terecht zeer wel bewust van de groeiende populariteit van
het familieonderzoek. In de Verenigde Staten staat genealogie op de derde plaats van
de veel beoefende hobby's2. Zover is het bij ons nog niet, maar verdere stijging ligt
voor de hand. De toename van het aantal genealogen heeft inmiddels ook geleid tot
een verbetering van de kwaliteit van het onderzoek. Dat constateerde de Groningse
hoogleraar A.H. Huussen in zijn rede tijdens het symposium 'Vijftig jaar Centraal
Bureau voor Genealogie'3. Hij liet niet na erbij op te merken dat de professionele his-
torici de genealogie niet meer als een hulpwetenschap van de geschiedenis beschou-
wen, maar als een vorm van maatschappijgeschiedenis of sociale wetenschap.
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De rijksarchiefdienst en de genealoog
De rijksarchiefdienst is momenteel bezig de gebruikersgroep van de genealogen te
verbreden. Niet alleen de bezoekers van de studiezaal, maar ook de potentiële onder-
zoekers thuis wil ze straks gaan bereiken. Daarbij zijn de uitkomsten van een in 1993
gehouden bezoekersonderzoek van belang4.

Het onderzoek resulteerde in een aardig profiel van de doorsnee-genealoog: 75%
van de genealogen is man, de helft van de genealogen is ouder dan 55 jaar en bijna de
helft (45%) heeft minimaal een VWO-opleiding. Dit profiel verschilt niet extreem van
dat van de niet-genealoog. Daarbij zitten veel studenten, waardoor de gemiddelde leef-
tijd lager komt te liggen (slechts 25% ouder dan 55 jaar) en het aantal VWO-ers is ook
hoger (70%). Een opvallend verschil tussen beide groepen is dat de meeste genealogen
(82%) meer dan negen jaar archiefervaring hebben en 40% wel een of andere cursus
(oud-schrift of genealogie) hebben gevolgd. Genealogie is voorde meesten een serieu-
ze hobby, waar veel tijd aan wordt besteed. Ook het feit dat bijna de helft (44%) wel
lid is van een genealogische vereniging, bewijst wel dat de hobby niet een gelegen-
heidsliefhebberij is. Aardig is ook de conclusie dat de helft van de genealogen hun
onderzoek uitbreidt tot algemener historisch onderzoek.

De rijksarchieven zijn voor het genealogisch onderzoek kleine paradijsjes, omdat
daar kopieën van de primaire bestanden voor de hele provincie (DTB, Burgerlijke
Stand) voorhanden zijn. Zo kan men op een centraal punt vrij snel vorderingen maken
en behoeft men niet alle gemeentearchieven af te lopen. Veel reclame hoeft de rijksar-
chiefdienst hiervoor niet te maken en doet dat tot op heden ook niet. 85 % van de
bezoekers kent een rijksarchief van horen zeggen, niet van enige actieve reclame of
publiciteit. Het geeft duidelijk de lijdelijkheid van de archivaris aan. Tot nu toe be-
perkt hij zich tot het beschikbaar stellen van het materiaal en niet meer.

In het algemeen is men zeer tevreden over de service van de rijksarchieven. Uit het
bezoekersonderzoek kwamen echter een paar wensen naar voren. Allereerst zouden
de films van de Burgerlijke Stand moeten worden verbeterd. Ruim 55% van de ge-
bruikers klaagde daarover. Archieven zijn voor de vreemdeling vaak een doolhof.
Velen zouden dan ook goede en up-to-date archievenoverzichten en onderzoeksgidsen
op prijs stellen. Ook achtten de meeste bezoekers de kopie-prijzen veel te hoog. Inder-
daad staan die in schril contrast met wat de openbare bibliotheken vragen (A4 in zelf-
bediening: ƒ 0,10 tegen ƒ 0,50 bij de rijksarchieven).

Al deze wensen hebben te maken met de service in de rijksarchieven afzonderlijk
en zouden op vrij korte termijn voor een deel verholpen kunnen worden. Dat gebeurt
ook. De meeste rijksarchieven zijn druk doende met de 'reparatie' van de films van
de Burgerlijke Stand. In toenemende mate worden nieuwe archievenoverzichten ge-
produceerd (in de jaren 1994-1995: Zuid-Holland, Noord-Brabant (op floppy) en
Gelderland. Het archievenoverzicht van Overijssel is zelfs op Internet te bewonderen.

De toekomst
Maar met het treffen van die maatregelen zijn we er nog lang niet. Wil de rijksarchief-
dienst de genealogen blijven boeien en ook nog hun kring willen uitbreiden, dan zal
ze niet lijdzaam moeten volgen en alleen reageren op klachten en wensen, maar juist
op de ontwikkelingen vooruit moeten lopen. De kracht van de rijksarchiefdienst ligt
in de beschikbaarheid van alle primaire bronnen (DTB, Burgerlijke Stand). Dat is
echter een langzaam afnemend voordeel. Momenteel is er sprake van een hausse in
het geautomatiseerd toegankelijk maken van deze bestanden. De NG V heeft hiervoor
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zelfs een grote groep vrijwilligers verzameld en elk jaar worden er weer vele brondis-
kettes met de klappers op DTB en Burgerlijk Stand beschikbaar gesteld. Diverse histo-
rische verenigingen of heemkundekringen vervaardigen toegangen op lokale bronnen.
Bovendien zijn er nog vele individuele genealogen die voor hun plezier uitgebreide
klappers maken. De resultaten hiervan vinden we vaak in de bibliotheek van een ar-
chief of opeen niet direct voor de hand liggend Bulletinboard terug (logt u maar eens
in op Fido HCC Eindhoven 1 (040-481792)).

Ook de archiefdiensten staan niet stil. In een ijltempo worden daar de kaartenbak-
ken vervangen door geautomatiseerde zoeksystemen. Vele gemeentearchieven zijn
daarin al ver gevorderd. In de hal van het Rijksarchief in Noord-Brabant (naar mijn
mening het Walhalla voor de genealoog, alleen al vanwege de goede cursussen en
enthousiaste studiezaalbegeleiding) staat een bord dat van dag tot dag aangeeft hoever
men is gevorderd met de invoer van de gegevens.

Al die losse initiatieven kunnen echter tot een grote chaos leiden. Nu al ontstaan er
doublures in de werkzaamheden. Onlangs bood een groepje vrijwilligers mij trots een
samengestelde klapper aan van de begraafboeken van een bepaalde plaats. Ze wisten
niet dat die al jaren geleden door een andere groep geklapperd was. Ik heb ze dat maar
niet verteld! Er wordt ook slordig geklapperd: namen verkeerd gelezen, bladzijden
overgeslagen etc. Controle is er nauwelijks.

Het wordt hoog tijd dat dit belangrijke project, waarbij het toch gaat om het primai-
re collectieve geheugen van alle Nederlanders aan een groot publiek ter beschikking
te stellen, meer gecoördineerd wordt. Daarbij zouden de NGV en andere genealogi-
sche instellingen of verenigingen en de Rijksarchiefdienst veel beter met elkaar kun-
nen samenwerken. Op provinciaal niveau gebeurt dat al. Vele vrijwilligers, aangetrok-
ken via de verschillende afdelingen van de NGV, helpen in de rijksarchieven mee met
het nader toegankelijk maken van de bronnen (Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel).

Samenwerking heeft voor beide partijen iets aantrekkelijks: de Rijksarchiefdienst
zou daarmee aan zijn missie, namelijk het optimaliseren van het gebruik van de be-
schikbare historische bronnen, beantwoorden. De genealogische verenigingen zullen
ongetwijfeld profiteren van de grote belangstelling die dan voor het familieonderzoek
zal ontstaan.

Maar de belangrijkste winnaar is uiteindelijk de genealoog zelf. Genealogie is tijd-
rovend. Wanneer men met behulp van een centrale databank snel het 'geraamte' van
de stamboom kan construeren, blijft er eindelijk meer tijd over voor echt speurwerk
in de archieven. Van den Eerenbeemts droom dat familiegeschiedenis zal leiden tot
een bredere belangstelling voor de geschiedenis wordt dan realiteit. •

Noten
1. H.F.J.M, van den Eerenbeemt, Identiteit en levensboom, Tilburg 1995 (University Press), pag. 6.
2. JW. Koten, Updates van bekende Amerikaanse programma 's. in: Gens Data 12(1995). pag. 163-165.
3. A.H. Huussen, Genealogie en geschiedschrijving, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 49

(1995), pag. 50-64 (m.n. pag. 58).
4. F.M.H.M. Driessen en M.C. Schoneveld, Bezoekers van de Rijksarchieven. Verslag van een onder-

zoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijs-
wijk/Utrecht 1993.
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PRATEN OVER GENEALOGIE

Interviews met twee bekende genealogen

Het leek de redactie een aardig idee om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de Nederlandse Genealogische Vereniging een tweetal interviews op te nemen met
mensen die op genealogisch gebied hun sporen ruim verdiend hebben.

Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus heeft met zijn boek Kwartieren Greidanus-
Jaeger in Stamreeksen (1994) zeker zijn opus magnum geschreven. Het boek kent
echter op het gebied van het kwartierstatenonderzoek zijn weerga niet en vormt voor
velen een onmisbare vraagbaak, leidraad en bron van inspiratie. Het is hiermee een
chef d'oeuvre geworden, waar toekomstige generaties 'kwartierjagers' dankbaar ge-
bruik van zullen maken.

Drs. L.F.W. Adriaenssen is reeds jaren hoofdredacteur van De Brabantse Leeuw en
heeft talloze artikelen en boeken op zijn naam staan op het terrein van genealogisch
onderzoek naar Meierijse geslachten. Hij heeft uitgebreide artikelenreeksen over on-
der andere de geslachten Moonenen Paymans en over 'De erfgenamen van heer Ghij-
sel Back' in De Brabantse Leeuw gepubliceerd. Zijn bekendste boeken zijn Hilvaren-
beek onder de hertog en onder de generaliteit. Sociale en economische geschiedenis
van een Kempens dorp tussen 1400 en 1800 (Hilvarenbeek 1987) en Non omnia pos-
sumus omnes. Genealogie van het geslacht Van den Nieuwenhuysen 1400-1800 ('s-
Hertogenbosch 1988).

Beide genealogen gingen spontaan in op de uitnodiging om medewerking te verlenen
aan een interview. De voornaamste reden dat de redactie deze twee gerenommeerde
genealogen heeft uitgezocht, is dat zij zich op verschillende terreinen van de ge-
slachtskunde bewegen. De redactie wilde voorkomen dat de interviews een compa-
ratief karakter zouden krijgen. Zoals de lezers zullen merken verschillen beide ge-
sprekken naar inhoud en verloop.

Het viel de interviewers op dat er enkele overeenkomsten zijn, die hier als nuttige
wenken voor de lezer gepresenteerd worden.

1. Beide genealogen vinden in de eerste plaats hun voldoening in het onderzoek
zelf, ongeacht de resultaten. Het omgaan met en het lezen van oude stukken geeft
hun reeds veel plezier.

2. Direct na het bezoek aan een archief verwerken beiden, ieder op eigen wijze, de
relevante gegevens en bergen zij hun aantekeningen volgens een bepaalde syste-
matiek op.

3. Beiden pleiten met klem voor publicaties waarin de geraadpleegde primaire en
secundaire bronnen worden vermeld.

De redactie is beiden zeer erkentelijk voor hun positieve reactie op ons verzoek en
voor de tijd die zij voor ons wilden vrijmaken.

TON RENIERS

WOUT SPIES
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EEN LEVEN VOL KWARTIEREN

Interview met mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus
(d.d. 17 januari 1996)

Het interview vindt plaats in zijn appartement in Eindhoven. Bij binnenkomst is on-
middellijk duidelijk dat hier iemand woont met belangstelling voor het verleden. Aan
de wanden hangen oude familieportretten, landkaarten uit de Gouden Eeuw en enkele
schitterende zeetaferelen. In de huiskamer, waar wij plaats nemen, staat een boeken-
molen, terwijl op de salontafel het pas verschenen en prachtig uitgevoerde boek over
de Utrechtse kastelen ligt. In het aangrenzende studeervertrek is elk plekje optimaal
benut om de vele boeken en papieren zo goed mogelijk te kunnen opbergen.

Is er voor u een aanleiding geweest om met genealogie te beginnen?

Die aanleiding is er inderdaad geweest. Dat was in 1951, toen overleed mijn grootva-
der van moederskant, Dirk Jaeger geheten. Er kwamen toen familiepapieren boven
water met namen die ik helemaal niet kende. De naam Bloemen werd genoemd, die
kende ik nog wel, dat was de meisjesnaam van de moeder van mijn overleden grootva-
der. Maar de naam Van Voorthuysen zei mij niets. Ik ben dat toen gaan uitzoeken en
ontdekte dat Van Voorthuysen de moeder van die Bloemen was. Dit heeft me toen zo
gepakt dat ik nog steeds bezig ben.

Ik ben meteen begonnen aan kwartieren, want aan het uitzoeken van de familie
Greidanus was geen lol meer aan. In 1936 heeft een achterneef van mijn vader een
heel dik boek gepubliceerd over Greidanus. Hij heeft dat heel uitputtend gedaan. Daar-
om ben ik verdergegaan in de families van moederskant en dan ben je eigenlijk al met
kwartieren bezig.

Wat fascineert u aan het kwartierstatenonderzoek?

Doordat ik op zoek ging naar de moeder van mijn grootvader en daar weer de moeder
van, begon ik te beseffen dat moederlijke voorouders net zo belangrijk zijn als vader-
lijke voorouders. De meeste genealogen beginnen hun eigen familie uit te zoeken en
dan laten ze het erbij, maarje moetje realiseren dat moeders net zo belangrijk zijn als
vaders. Ik ben steeds weer gefascineerd door de gedachte: als deze voorvader of-moe-
der er toen niet geweest was, dan had ik hier nu niet gezeten!

En de moeders zijn altijd zeker!

Dat is natuurlijk een van de zwakke punten van de genealogie. Je kunt nog zulke
mooie bewijzen aandragen voor het vaderschap, maar of het werkelijk de biologische
vader is, weetje nooit zeker.

Welke lijn volgt u dan, de wettige vader of de biologische vader?

Als ik zeker zou weten wie de biologische vader was, zou ik de lijn van de biologische
vader volgen. Als er kinderen geboren zijn vijf a zes jaar voor een huwelijk, en je weet
niet wie de biologische vader is, dan zou ik de lijn van de wettige vader die de kinde-
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Het ouderlijk huis 'Hennaeum' (rechts) van mr. G.J.J. van Wiemersma Greidanus, aan de Catharijnesingel
ie Utrecht

ren heeft geëcht, niet verder volgen. Het gaat niet om de naam, maar om de vraag wie
de vader en wie de moeder is.

In Zwolle zei vroeger een gemeente-archivaris tegen mij: 'Als je een huwelijksda-
tum zoekt, spoor dan in de doopboeken eerst de doop van het oudste kind op, en zoek
dan de huwelijksdatum een halfjaar daarvoor!' Er werd pas getrouwd als het meisje
zwanger was.

Hoe diep gaat u in het onderzoek naar kwartieren? Vaak beperkt men zich tot het
leveren van bewijs dat men die kwartieren kan opvoeren. Maar men besteedt veelal
weinig aandacht aan de sociale context waarin de betreffende persoon geleefd
heeft.

Ik probeer dat wel. Ik probeer minstens het beroep van de man te vinden. Als ik ande-
re gegevens vind, zoals het kopen van een huis, dan zal ik die zeker opnemen. Maar
de locale geschiedenis betrek ik er niet in. In de eerste plaats besteed ik aandacht aan
het leveren van bewijs zodat ik met zekerheid dat kwartier kan opvoeren. Daarna komt
pas aan de orde dat ik meer gegevens kan vinden. In mijn boek staan wel eens vraagte-
kens. Dan is de afstamming van de voorouders niet strikt bewezen, maar als de waar-
schijnlijkheid zo groot is dat ik het de moeite waard vind om toch verder terug te gaan,
dan doe ik het wel. Een mooi voorbeeld hiervan is Van Lamsweerde. De oudst beken-
de stamvader die bewezen is en die ook in het Rode Boekje [= Nederland's Adels-
boek, red.] vermeld wordt, Jan van Lamsweerde, duikt op in Utrecht, als secretaris van
de bisschop. Maar het is duidelijk dat hij uit Zeeuws-Vlaanderen komt. Er zijn ook
familiepapieren waaruit dat blijkt en hij zegt dat ook zelf. En daar, in Zeeuws-Vlaan-
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deren, kun je nog verder terug, tot in de veertiende eeuw. Er zit echter een zwakke
schakel in. Ik vermoed dat deze Jan van Lamsweerde een bastaard is. Dit vermoeden
heb ik ook uitgesproken.

In De Nederlandsche Leeuw zegt Kemp1 in zijn recensie van uw boek dat er naar
zijn smaak wat veel vraagtekens in staan. Wat vindt u daarvan?

Hij heeft daar misschien gelijk in, maar ik heb dat alleen maar op die plaatsen gedaan,
waarvan ik de waarschijnlijkheid zo groot acht dat ik het verantwoord vond om verder
terug te gaan. Zolang er geen honderd procent zekerheid is, moetje wel een vraagte-
ken plaatsen.

Ik heb diverse reacties gehad. Gelukkig heel weinig verbeteringen, maar wel aan-
vullingen die aanleiding geven tot nieuw onderzoek. Tevens ben ik bezig om het be-
kende kwartierstatenschema te maken, zodat de onderlinge samenhang tussen de ver-
schillende stamreeksen gevisualiseerd wordt. Ik ga tot en met de generatie van vieren-
zestig kwartieren en geef dan aan welke groep stamreeksen op welke van die vieren-
zestig kwartieren uitmondt. Wanneer die aanvullingen verschijnen, weet ik nog niet.

U maakt natuurlijk gebruik van alle publicaties die betrekking hebben op uw kwar-
tieren. Controleert u de gegevens die daarin vermeld zijn?

Ik controleer alles, werkelijk alles. Een leuk voorbeeld is een artikel in een recent
nummer van Ons Voorgeslacht2 over Van Drenkwaert. Hierin een hypothese met een
schemaatje. Daar komt een Bouden in voor, alleen met voornaam. Er wordt veronder-
steld dat hij een kleinzoon zou kunnen zijn van Heer Everocker. De tekst waarop de
auteur zich baseert, is ontleend aan een oude leenmannenlijst van de Heren van Putten
en Strijen, zoals gepubliceerd in een oudere jaargang van Ons Voorgeslacht. Bij con-
trole van het origineel, dat zich in het ARA bevindt, blijkt dat er in de transcriptie een
stukje is overgeslagen, net bij die Bouden. Die meneer Everocker blijkt hierdoor ten
onrechte aan die Bouden gekoppeld te zijn, maar hij heeft er helemaal niets mee te
maken! Je moet dus altijd alles controleren.

Vooral 'kwartierjagers' willen nogal eens gegevens zonder controle overnemen.
Uw voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om alles te controleren. Dit is ook het
gevaar van het gebruik van een vraagteken voor een kwartier. De kans bestaat dat
een 'kwartierjager' dit vraagteken weglaat om maar weer een kwartier te kunnen
binnenhalen. Zo ontstaat er een fout die door anderen weer wordt overgenomen en
daardoor een eigen leven gaat leiden.

Inderdaad, ik zou er ook voor willen pleiten dat, nog meer dan nu al gebeurt, redacties
van genealogische bladen niets publiceren zonder bron. 'Ja, maar die voetnoten kosten
ons zoveel ruimte', zeggen die redacties dan en ze melden daarom alleen maar het
adres van de auteur. Over tien jaar is de auteur echter verhuisd of overleden en dan
kun je de bronnen niet meer achterhalen.

Als u al die bronnen gecontroleerd heeft, moet u wel in staat zijn om heel verschil-
lende soorten schrift te lezen. Het schrift in oost Nederland is heel anders dan bij-
voorbeeld in Rotterdam.
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Dat klopt, dat kan soms heel lastig zijn. Maar soms valt het ook mee. Als ik zit te
snuffelen in de 16de- en 17de-eeuwse doop- en trouwboeken in de buurt van Stuttgart,
is dat schrift heel goed leesbaar. Daar werken ze nog niet met het latere zo typisch
Duitse schrift.

Kunt u een vergelijking tussen de genealogie van de vijftiger en die in de jaren
negentig maken ?

Het meest opvallende misschien is datje in de vijftiger jaren altijd de originele DTB-
boeken ter inzage kreeg. En dat is nu bijna nergens meer.

Bovendien zal in die tijd het groepje genealogen een klein en selectief gezelschap
gevormd hebben?

Inderdaad, ik zat vaak alleen op het archief. In Zwolle kreeg ik van de gemeente-ar-
chivaris toentertijd de mogelijkheid om ook 's zondags te komen. Op de zaterdagen
zag je wel wat meer publiek, maar het is niet te vergelijken met tegenwoordig.

Vormden de genealogen vroeger een hechtere club, die elkaar makkelijker gege-
vens toespeelden ?

Nee, dat idee heb ik niet. Wat dat betreft zie ik niet zoveel verschil met nu. 't Is na-
tuurlijk leuk om gegevens van andere mensen te krijgen, maar je moet ze toch verifi-
ëren.

Hoe vindt u het dat er tegenwoordig zoveel mensen met genealogie bezig zijn?

Het maakt mij niets uit. Alleen moet ik tegenwoordig wel eens wachten tot er bij
voorbeeld een leesapparaat vrijkomt. Ik beleef zelf veel plezier aan de genealogie en
ik vind het leuk dat anderen dat ook beleven.

Er is tegenwoordig een stortvloed aan genealogische publicaties. En men ziet arti-
kelen die om hun gebrek aan voldoende kwaliteit geweigerd zijn bij de landelijke
genealogische bladen, later opduiken in onbekende kleine tijdschriftjes. Deze arti-
kelen worden wel opgenomen in het Genealogisch Repertorium van Beresteyn en
gaan dan toch hun eigen leven leiden.

Ik blijf daarom ervoor pleiten om bij alle publicaties zowel primaire (archivalia) als
secundaire (publicaties) bronnen te vermelden.

Hoe heeft u greep kunnen houden op de chaotische hoeveelheid gegevens in het
computerloze tijdperk?

Ik ben begonnen met kaartjes. Voor elk kwartiernummer een apart kaartje. Op de
voorzijde de persoonsgegevens, op de achterzijde de bronnen. Gegevens over broers
en zusters heb ik nooit opgenomen, alleen als ik ze nodig heb om bij de persoon te
komen die ik zoek. Bij zulke aantallen kwartieren zou dat ook te ver voeren. Ik heb
nu zo'n 12.500 voorouderlijke kwartieren kunnen achterhalen, waarvan er zo' n 6.500
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in mijn boek zijn opgenomen. Ik heb ervoor gekozen om de buitenlandse adellijke
kwartieren buiten het boek te laten. Ze zijn bekend en ze zouden het boek onnodig dik
maken. Maar ik heb wel van alle 12.500 kwartieren afzonderlijke kaartjes gemaakt!

Maar u zult toch niet alleen met de kaartjes, maar ook met een aantekenschrift naar
de archieven gaan ?

Uiteraard, ik heb in de loop der jaren wel meer dan tachtig blocnotes volgeschreven.
Ik selecteer thuis wel meteen de relevante gegevens en schrijf ze over op de kaartjes.
Ik heb natuurlijk wel alle aantekeningen bewaard. Ik bewaar ze op plaatsnamen in
mappen. Ook alle correspondentie heb ik in zestien mappen zitten (overeenkomstig
de zestien kwartieren van betovergrootouders).

Daarnaast heb ik al veertig jaar een kladboek in mijn koffertje zitten. Het is een
voorgedrukt kwartierstatenboek, waarin 256 kwartieren ingeschreven kunnen worden.
Ik heb losse vellen met voorgedrukte ruimte tot en met zestien kwartieren ingevoegd
tussen de bladzijden van het kwartierstatenboek dat dus hierdoor een aardige omvang
heeft gekregen. Het kladboek stinkt zelfs door het veelvuldig gebruik!

Bereidt u uw bezoeken aan de archieven voor?

Zeker, ik stel van tevoren vast welke bronnen ik wil onderzoeken. Indien het van
belang is, neem ik ook hele series door (bijvoorbeeld transportregisters).

Hoeveel tijd steekt u gemiddeld in het onderzoek naar één kwartier?

Er zijn er bij die ik ineen paar minuten heb gevonden, maar er zijn er ook bij die jaren
hebben geduurd. Zo heb ik een lange zoektocht gehouden naar de geboorteplaats van
Johan Philip Egner. Bij zijn huwelijksinschrijving te Arnhem wordt opgemerkt dat hij
te Eberbach is geboren. Nu zijn er veel plaatsen in Duitsland met die naam. Tijdens
vakanties had ik al een aantal van deze oorden bezocht, maar zonder resultaat. Totdat
ik in Amsterdam het huwelijk van zijn broer vond, waarbij vermeld was dat hij te
Eberbach in Hohenlohe is geboren. In dit plaatsje, gelegen bij Langenburg, vond ik
meteen de gezochte gegevens.

Ik geef niet gauw op, zolang ik denk dat er nog mogelijkheden zijn. Maar in de
eerste plaats doe ik het, omdat ik het leuk vind. Het gebeurt heel vaak dat ik na een
hele dag niets gevonden heb. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind het zoeken
zelf leuk. Bovendien, iets niet vinden is óók een gegeven. Dan weetje in ieder geval
dat hij daar niet zat.

Maar dat is natuurlijk maar een schrale troost! Kent u ook het verschijnsel 'afge-
dankte voorouders' ? (= vermeende voorouders die achteraf geen voorouders blij-
ken te zijn)

Jazeker, ik heb daar een heel stapeltje kaartjes van.

Ervaart u dat als een persoonlijk verlies?
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Soms wel, ja (lachend). Je hebt dan veel tijd in het onderzoek gestoken en ze zijn je
vertrouwd geworden. Een markant voorbeeld van voorouders die ik heb moeten 'af-
danken', is gevolg van mijn discussie in De Nederlandsche Leeuw3 met de heer Fox
over de oudste generaties Van Nispen.

Leefde er bij uw ouders belangstelling voor geschiedenis of herinnerden allerlei
voorwerpen in het ouderlijk huis aan het familieverleden ?

Nee, bij mij thuis was er geen speciale belangstelling voor geschiedenis. Maar mijn
vader had wel een levendige belangstelling voor de genealogie Greidanus en corres-
pondeerde daarover veelvuldig met de auteur van die genealogie.

Weet u nog een leuke anekdote te vertellen ?

Ja, bij de familie Van der Tak heb ik in een akte van 1529 ontdekt dat iemand als
spermadonor is opgetreden!
1529, Tys Wiggersz heeft getuycht dat Arien Jansz gecoft heeft van Willem Dircksz
een bos op sijn ineyt of wyf nemen voor twe rynsgl. ende naeyde Willem Dircksz A rien
Jansz niet te bruloft, zoe soude Arien die bos om niet hebben ['... dat Arien Jansz voor
2 rijnsgulden Willem Dircksz zijn meid of vrouw laat ontmaagden, maar zou Willem
Dircksz haar niet zo naaien dat zij zwanger werd en Arien Jansz met haar kon gaan
trouwen, dan hoefde Arien hem de ontmaagding niet te betalen (p. 175)]. •

Noten
1. De Nederlandsche Leeuw 111 (1994) , kol. 490-492 .
2. G.J. van Gelder, De geslachten Van Drencwaert en Prijs, alias van Zuuloort, in: Ons Voorgeslacht 50

(1995), pag. 461-478.
3. De Nederlandsche Leeuw 107 (1990), kol. 21-35; 108 (1991). kol. 172, en 110 (1993), kol. 159-161,

355-358.
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GENEALOGIE: EEN OPSTAP NAAR VEEL MEER

Interview met drs. L.F.W. Adriaenssen
(d.d. 18 januari 1996)

Na een aantal houten steile trappen van een oud pand in de Staatsliedenbuurt te Am-
sterdam te hebben beklommen, treden wij binnen in een sober ingericht, op een stu-
dentenkamer gelijkend vertrek. Er staat wel een houten rek met boeken in de kamer,
maar de studeerruimte blijkt zich een verdieping hoger te bevinden. Onder het genot
van vele kopjes thee vindt het twee uur durende gesprek plaats.

Is er voor jou een aanleiding geweest om met genealogie-onderzoek te beginnen ?

In 1962, ik was toen 17 jaar, ben ik begonnen met genealogie. Ik vroeg mijn grootva-
der of hij iets wist van zijn vader. 'Nee', zei hij, 'daar weet ik niets van'. Toen mijn
grootvader in 1962 dood ging, moest ik het dus zelf maar gaan uitzoeken. Ik kwam
erachter dat mijn overgrootvader een kleine schoenfabrikant in Tilburg was, die in zijn
beste tijd zeventien knechten had. Mijn grootvader was echter een 'woeste commu-
nist', een pionier, die in de Eerste Wereldoorlog dienst weigerde. Hij was een vech-
tersbaas ook, die de commissaris van politie in Tilburg in mekaar had geslagen. Hij
werd ontslagen bij Philips, omdat hij in Eindhoven een afdeling had opgericht van de
Communistische Partij Holland, zoals zij toen heette. Dat waren dus twee verschillen-
de culturen: fabrikant en arbeider. Mijn opa had ook fabrikant moeten worden. De
machinebouw was toen in opkomst. Hij leerde voor smid, mecanicien, maar hij werd
als arbeider overal op straat gezet. Hij was zeker geen arbeider uit overtuiging. Zo had
hij bij Philips een belangrijke uitvinding gedaan, maar hij moest er op een gegeven
moment toch weg. Hij heeft naderhand een tamelijk zwervend bestaan geleid. Hij
heeft gewerkt aan het Suezkanaal, later woonde hij op een woonboot in Amsterdam.

Ik hoorde nog wel het verhaal dat mijn opa, toen hij in 1902 samen met zijn oudste
zoon, gehuld in een rood cape-je, bij zijn ouders op bezoek kwam, slaande ruzie met
hen kreeg!

Ben jij meteen archiefonderzoek gaan doen, of heb je eerst navraag bij de familie
gedaan?

Nee, ik ben meteen naar het Rijksarchief gegaan.

Wat vond jij ervan dat je waarschijnlijk jarenlang de jongste op het archief was?
In die tijd werd het archief toch vooral door oudere heren bezocht.

Ik heb daar niet zo bij stilgestaan. Ik wilde graag geschiedenis gaan studeren en was
ontzettend nieuwsgierig naar bronnen überhaupt. Geschiedenis is niet doorgegaan
omdat ik HBS-B had, en daarmee kon je in die richting niet op de universiteit terecht.
Ik ben toen aan Nederlands begonnen: MO-A, MO-B en daarna universiteit. Het heeft
ongeveer eenjaar geduurd, voordat ik wegwijs was in de bronnen.

Wat boeit jou in de genealogie?
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In de eerste plaats zeg ik altijd: ik ben in aanleg een detective'. Ik wil graag knopen
ontwarren. Dat gezoek en gepuzzel, dat vind ik erg leuk. In de tweede plaats wil ik
graag weten wat de mensen vroeger dagelijks hebben meegemaakt. Ik ben daarom
geïnteresseerd in dialogen, in ruzies met wat complexe achtergrond, in vaderschapsac-
ties, in economische conflicten, maar ook in structuren. Ik schreef een historisch arti-
kel over klassenstrijd in de Mechelse hoedenmakerij aan het einde van de achttiende
eeuw, over de klokkengieterij te 's-Hertogenbosch in 1450-1550 en over de organisa-
tie van het landverkeer in (Noord-)Brabant in de zestiende en zeventiende eeuw.

Ik beperkte me toen ik twintig was al niet tot de eigen familie. Ik was gebiologeerd
door de stukken van de Heilige-Geesttafel (instelling op het gebied van de armenzorg)
en ging naar de abdij van Berne om te kijken wat ze daar hadden. Ik zat ook al gauw
in België vanwege onderzoek in de grensplaatsen. In België bestond en bestaat een
totaal andere archiefcultuur. Veel stond nog op de pastorie. Mijn eerste grote publica-
tie is over het uitgebreide geslacht Moonen in De Brabantse Leeuw van 1970 (mijn
moeder was een Moonen!). Eigenlijk was De Brabantse Leeuw te klein voor zo'n
groot artikel.

De familie Moonen bestond uit boeren en wevers, maar een van hen werd onderne-
mer. Hij was drapenier en voerman. Hij haalde de wol uit Antwerpen en bracht er de
te Tilburg geweven lakens op de markt. Hierdoor ben ik geïnteresseerd geraakt in de
lakenindustrie met de klassenstrijd die er toen woedde. In Tilburg was een koopmans-
stand ontstaan die concurreerde met de rijke kooplieden uit Den Bosch. Nog later
komen andere kapers op de kust, de Leidenaars. Het materiaal heb ik al, maar ik moet
het nog uitwerken.

Je bent dus veel breder geïnteresseerd, maar de hoofdstroom blijft de genealogie?

In mijn artikel over de familie Moonen zitten al veel historische elementen. Ik geef
bijvoorbeeld overzichten van de boterexport. Bij de familie Moonen speelt dat een rol,
omdat in hun familie de meeste voerlieden voorkwamen. Later heb ik een boek ge-
schreven over de geschiedenis van Hilvarenbeek. Ik hoefde daar nauwelijks materiaal
meer over te verzamelen. Om precies te zijn heb ik nog een maand onderzoek gedaan.
Ik heb zoveel materiaal dat ik wel tien jaargangen van de Brabantse Leeuw kan vul-
len!

Hoe werk jij? Als je zoveel materiaal hebt, moetje er toch greep op zien te houden!

Een keer per jaar lees ik alle aantekeningen door. Dat is een hele klus, daar doe ik
veertien dagen over. Het gaat immers om een paar meter aan schrijfbloks. Ik ga ge-
richt naar het archief om iets uit te zoeken. Wat ik gevonden heb, verwerk ik meteen
en ik maak daarvan meteen een opzet voor een artikeltje.

Zo ben ik intussen ook bezig met de familie Donkers, met vaderschapsacties. Van
het laatste onderwerp heb ik al vijfhonderd casussen. Zij zouden materiaal vormen
voor mijn promotie-onderwerp ('het ongewenste kind', toegespitst op de postnatale
abortus), maar ik heb er nu geen tijd voor.

Dus ik zoek niet alleen maar in transportaktes of testamenten. Zo heb ik in de pro-
cesstukken in Brussel (Raad van Brabant, red.) prachtige processtukken gevonden.
Het gaat dan niet om opzienbarende dingen, maar om zaken die mensen in het dage-
lijkse leven meemaakten.

GensNostra5l (1996) 189



Is het moeilijk om in een genealogisch blad hierover te publiceren, omdat een tijd-
schrift daar niet de ruimte voor heeft?

Nou nee. Het nadeel van genealogie is dat je je concentreert op een persoon. Van een
heleboel mensen vind je niet veel gegevens en van enkele wel. Dit levert natuurlijk
gedrochten van geschriften op: inconsistent, onevenwichtig, anekdotisch. Met bege-
leidende tekst kun je daar meer van maken.

In jouw artikelen in De Brabantse Leeuw citeer je bijvoorbeeld wel zinnen uit aktes,
maar er is toch eigenlijk geen ruimte om de lezer uitleg te geven van de achtergron-
den ?

Dat is het nadeel van genealogie. Genealogieën zijn eigenlijk niet leesbaar, het zijn
telefoonboeken en die lees je ook niet. Er zit heel weinig structuur in, behalve dan de
bloedbanden, die trouwens ook niet altijd zo zeker zijn als wel verondersteld wordt.
Het is daarom altijd afwegen hoeveel aandacht je aan een persoon wil geven. Soms
kan ik er dan vier bladzijden tekst aan besteden, maar dat kan niet altijd.

Bovendien beoog ik met deze uitwijdingen ook de lezer erop attent te maken dat hij
niet alleen moet zoeken naar familiegegevens, maar ook oog krijgt voor andere dingen
die in een akte kunnen staan. Ik noem dit close reading. Haal niet alleen die gegevens
uit een akte die belangrijk zijn voor de familiefeiten. Genealogie kan namelijk een
opstap zijn naar veel meer.

Als je close reading zou toepassen, in hoeverre hou je je dan aan de feiten en in
hoeverre ga je dingen invullen? Waar liggen de grenzen? Bijvoorbeeld, als je je
gaat afvragen waarom men op dat moment een morgen land verkoopt.

Kijk, op de zandgronden in de Meierij bezat de gemiddelde boer vier a vijf bunder
bouwland. Als mensen dan in een akte een opsomming vinden van een aantal perce-
len, die het zojuist genoemde aantal bunders te boven gaan, willen ze wel eens eufo-
risch worden, maar ze moeten dan op drie dingen letten: Wat voor soort gronden wa-
ren het? Heidegronden waren immers niet veel waard. Hoe verhouden zaai-, wei-,
bos- en heidegronden zich tot elkaar? Dat geeft al een leuk beeld. En ten tweede moet
men kijken hoeveel lasten (cijnzen, renten, e.d.) er op de betreffende percelen drukten.
Daardoor werden ze natuurlijk ook minder waard. Tenslotte geeft dit nog geen volle-
dig beeld van een boerenbedrijf, omdat veel boeren in die tijd ook gronden pachtten
of verpachtten (een soort informele ruilverkaveling en bovendien een manier om de
gewenste bedrij fsgrootte te bereiken). Het is al heel wat als je zulke dingen ook uiteen
akte weet te lezen. In ruimere opzet zou je dan de geschiedenis van één boerenbedrijf
kunnen gaan uitzoeken.

Jij trekt ook van leer tegen een slechte genealoog, B. W. van Schijndel?

Ja, Van Schijndel1 was mijns inziens een oplichter. Zijn verdienste is geweest dat hij
het publiek liet kennismaken met de rijke bron van de hertogelijke cijnsboeken (die
voor hem makkelijk bereikbaar waren, want hij woonde te Brussel). Hij verwijst bij-
voorbeeld naar een registernummer en folionummer, waarde hele persoon niet voor-
komt. Hij dacht veilig te zitten, menende dat niemand de moeite zou nemen om zijn
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bewijsplaatsen in Brussel te komen checken. Ik heb nu een genealogie Otten klaarlig-
gen dat ik de redactie van De Nederlandsche Leeuw ter publicatie wil aanbieden,
omdat zij destijds de voorpublicatie van Van Schijndels 'chef d'oeuvre' heeft opgeno-
men, waar dus niets van klopt.

[k werd met het werk van Van Schijndel geconfronteerd toen ik mij met de stam-
boom Moonen ging bezighouden. In mijn publicatie over dit geslacht zijn honderd van
de achthonderd voetnoten gewijd aan het corrigeren van Van Schijndel. Van Schijndel
heeft dit gedaan, omdat hij een broodgenealoog was. Hij wilde zijn broodheer een
roemrijke afstamming bezorgen. De heer Otto de Mentock, die vanwege zijn oorlogs-
verleden naar Brazilië was uitgeweken, heeft de tweedelige en fraai verzorgde uitgave
uit eigen zak betaald.

Een andere vraag. Zie jij bepaalde ontwikkelingen in de genealogie?

't Is een massale aangelegenheid geworden, veel werklozen en gepensioneerden, 't Is
een leuk tijdverdrijf. Ik vind het wel jammer dat de begeleiding van de mensen soms
te wensen over laat. De meeste genealogische cursussen zijn traditioneel van opzet.
Je moet natuurlijk oud schrift kunnen lezen. Cursisten worden echter te weinig struc-
tureel erop gewezen dat zij ook naar andere dingen moeten kijken.

Maar zou het niet zo zijn dat een heleboel mensen daar geen behoefte aan hebben,
maar genealogie als gezellig of spannend tijdverdrijf beschouwen, waarbij niet te
moeilijk gedaan moet worden ?

In ieder geval wordt er toch belangstelling voor geschiedenis mee opgewekt. Vaak
kunnen mensen niet meer zeggen dan: 'Pietje was mijn voorvader rond 1700'. Willen
ze meer over hem vertellen dan zullen ze zich toch in een stukje geschiedenis moeten
verdiepen. En inderdaad zijn er mensen die er de voorkeur aan geven om een soort
foto-album van hun familie uit te geven, met minder aandacht voor de strikt genealo-
gische kant.

Je hebt in De Brabantse Leeuw ook gepubliceerd over het geslacht Paymans. Zou
je het niet leuk vinden om dit geslacht nog een keer in boekvorm uit te geven, zodat
je veel dieper kunt ingaan op de wederwaardigheden van deze familie en nog aller-
lei aanvullingen kunt toevoegen ?

Nee, ik voel me daartoe niet geroepen. In het algemeen heb ik geen contact met de
families die ik uitzoek. Voor mij ligt de voldoening bij het onderzoek zelf. Ik heb
zoveel wat ik niet gepubliceerd heb, maar wat wel klaarligt.

Maar je kunt er ook dubbel plezier aan beleven. Plezier aan het onderzoek zelf en
plezier in het feit dat je met een familie-uitgave veel andere mensen plezier doet.

Dat is ook wel zo, maar het is werk dat me veel minder aantrekt. Dan besteed ik liever
de tijd die ik over heb, aan historische dingen.

Besteed jij nu veel tijd aan genealogie?
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Nee, ik besteed nooit meer dan een dag per week aan genealogie. Nu ben ik al een
paar maanden niet in het archief geweest. Dat mis ik wel, hoor. Ik ben nu bezig een
boekje te schrijven over de Staatsliedenbuurt waar ik woon, over de periode van 1971
tot heden. Mijn hoofdbezigheid is dat ik een bureau heb opgezet om illegalen te bege-
leiden, bijvoorbeeld dat illegalen ook de nodige medische zorg krijgen.

Mijn streven is om eenmaal per twee weken een archief te bezoeken, maar dat haal
ik vaak niet. Ik wil ook niet dagen achter elkaar naar het archief. Dat doe ik alleen
maar als ik in het buitenland bezig ben.

Je bereidt je archiefbezoek wel voor?

Ja, ik heb een heel strakke planning, duidelijke lijsten van wat ik wil inzien. Maar heel
vaak ook neem ik hele series ter hand, waarbij ik alle aktes doorlees. Alle gegevens
die ik eventueel kan gebruiken noteer ik. Naast de lakenververij houd ik mij bijvoor-
beeld ook bezig met de 'postnatale abortus', zeg maar zuigelingenmoord. Van abortus
wisten mensen toen nog niets. Ze kenden wel het kruid zevenboom, maar dat was
letterlijk een paardenmiddel. Het beste middel was toen 'het kind doodliggen' (= er
bovenop gaan liggen tot het gestikt is) of boven het secreet bevallen. Ik heb hiervan
honderden casussen en verklaringen gevonden. Die vindt men niet in de transportregis-
ters, maar in allerlei processtukken. Per dag schrijf ik zo al gauw veertig kantjes van
een schrift vol.

Dit is natuurlijk het grote verschil met kwartierstaten, daar concentreer je je vooral
op de personalia.

Dat is inderdaad het nadeel van kwartierstaten. Geschiedenis van afzonderlijke perso-
nen bestaat ook bijna niet. Van iemand die smid of schoenmaker is geweest, is geen
geschiedenis terug te vinden. Bij stambomen is van heel veel personen ook geen ge-
schiedenis terug te vinden, maar toch heb je dan meer historische samenhang en ach-
tergronden. De Brabantse Leeuw neemt ook nooit kwartierstaten op. Ik lees ook me-
teen boeken over de plaats, waar ik mee bezig ben, of over onderwerpen die voor die
familie belangrijk zijn.

Je bent in 1975 begonnen als actievoerder, later ben je je actief gaan inzetten voor
de belangen van de illegalen. Is de afstand tussen deze wereld en die van het ar-
chief niet erg groot?

Het is heel rustgevend om na een drukke dag in een archief te zijn. Ik heb in het ar-
chief wel een bepaald programma, maar dat hoeft niet per se af. Als je je zit te haas-
ten, gaat de helft van het plezier verloren.

Nog een algemene vraag aan jou. Heb jij een verklaring waarom de laatste tien
jaar genealogie zo opleeft?

Daar is niet zo makkelijk antwoord op te geven. Het zal, denk ik, wel verband houden
met de toegenomen werkloosheid. Het is een gemakkelijke vrijetijdsbesteding. Je
hoeft er weinig voor te doen, je hoeft geen lid van een club te worden. En er is sowie-
so een hausse in de belangstelling voor geschiedenis. Waar deze hausse vandaan
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komt, daar zijn allerlei theorieën over, bijvoorbeeld dat zij samenhangt met het post-
modernisme: de mens is na het wegvallen van de geloofwaardigheid van kerk en poli-
tiek op zoek naar nieuwe oriëntatiepunten. Het postmodernisme is ook het einde van
verwachtingen van verbeteringen. De moderniteit slaat om ons heen verwoestend toe.
Wat mooi was, zoals de natuur, het dorpsschoon en de fraaie stadsgezichten, is aan het
verdwijnen. De neiging is er om als reactie het verleden mooier voor te stellen dan het
was, en om de toenmalige ellende maar niet te noemen. Maar een voorbeeld van ellen-
de uit het verleden zijn de misoogsten van 1718 tot en met 1725 die je heel goed kunt
relateren aan de persoonlijke wederwaardigheden van voorouders die boer waren. Er
zijn dan allerlei parate executies (faillissementen) bij de boeren.

Je ziet dat steeds meer mensen hun eigen familie-uitgave verzorgen en dat genealo-
gische tijdschriften wat minder kopij aangeleverd krijgen.

Om te voorkomen dat deze familieboeken van bedenkelijk laag niveau zijn, pleit ik
ervoor dat mensen de mogelijkheid krijgen om begeleid te worden. De vraag is hoe
je dat moet doen en in welke gevallen.

Het is opvallend dat De Brabantse Leeuw al zolang bestaat.

Ik heb er geen verklaring voor, waarom er in Noord-Brabant al zovele jaren een gene-
alogisch blad verschijnt en in andere provincies niet. Misschien heeft de in Brabant
zo sterke emancipatiecultuur een rol gespeeld, de behoefte van katholieken om zich
ook historisch van de protestantse dominantie te bevrijden.

In West-Brabant is deze protestantse overheersing nog sterker van betekenis ge-
weest. De oudste genealogieën van die streek betroffen alle protestantse families.

(Voortbordurend op maatschappelijke veranderingen die kunnen doorwerken in de
genealogie): Ik ben ook benieuwd of de genealogie nog verder verandert, bij voor-
beeld door verschijnselen als LAT-relaties, homo- en lesbische relaties en schijnhuwe-
lijken. Tot nu toe worden zulke relaties meestal niet vermeld.

Maar je ziet deze nieuwe vormen van relaties wel steeds vaker geboekstaafd. Een
nieuw item zal in de genealogie zijn intrede doen als over twintig of dertig jaar
Turkse, Marokkaanse of andere etnische groeperingen op zoek gaan naar hun voor-
ouders. Wat zijn bij voorbeeld de mogelijkheden van genealogisch onderzoek in de
Arabische landen?

Ik heb een Arabische vriendin gehad, die afstamde van een koninklijke familie, dus
voor haar was het vinden van haar afstamming niet zo moeilijk. Maar zij vertelde dat
er in haar land ook interesse voor genealogie bestaat. De toegankelijkheid van archie-
ven schijnt wel erg moeilijk te zijn.

In de Verenigde Staten schijnt genealogie op de derde plaats te staan op de lijst van
meest populaire hobby 's. Dat is natuurlijk ook typisch voor een land met zoveel
nieuwkomers.
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Ja, ik krijg ook regelmatig brieven uit Amerika met verzoeken om hulp.
Verder zie ik dus niet zoveel nieuwe tendenzen. Behalve dan de publiceerwoede.

Het is moeilijk om daar greep op te hebben en dat hoeft ook niet. Maar ik zou er blij
mee zijn als de redactie van een genealogisch blad het begeleiden van mensen in hun
onderzoek en uitgave van hun stamboom als haar taak zou zien. Hiermee kun je voor-
komen dat er allerlei pulp verschijnt.

Waarschuw je mensen in De Brabantse Leeuw niet voor slechte boeken door middel
van recensies?

Nee, we reserveren de ruimte liever voor het aankondigen van publicaties die meer
inzicht geven in bepaalde achtergronden of publicaties van bronnen. Bovendien ont-
vangen wij niet zoveel boeken ter recensie, omdat mensen vaak bang zijn dat zij nega-
tief zal uitpakken. Daarbij komt dat er bij ons te weinig actieve redacteuren zijn. Het
zou teveel op mij neerkomen, en ik heb er geen tijd voor.

Heb jij nog een laatste advies voor de lezers?

Ik heb al gezegd dat ik de aandacht voor wat mensen vroeger dagelijks meemaakten,
belangrijk vind. Mensen moeten processtukken, procuraties en boedelrekeningen
raadplegen. Ze moeten vooral niet bang zijn om eens buitennissige bronnen aan te
boren. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan een van de kloosterarchieven.

Hoe kan het dat jij zo produktief bent? Je zult toch al meer dan honderd titels op
je naam hebben staan ?

Dat klopt. Ik heb het voordeel dat ik een goed geheugen heb. Ik kan in mijn eigen niet-
gesystematiseerd archief de gegevens makkelijk terugvinden. Ik heb de feiten goed
in mijn hoofd zitten. Als ik zit te zoeken in een protocol, gaan er honderden bekende
namen door mijn geheugen. Dat is echt een voordeel. Bovendien is voor mij het
schrijven het werk niet, in het zoeken zelf gaat veel tijd zitten. Maar schrijven doe ik
vrij gemakkelijk. Als mensen artikelen aanbieden, waarvan ik vind dat er goed werk
is geleverd, maar dat het anders opgezet had moeten worden, dan deins ik er niet voor
terug om het artikel totaal opnieuw te schrijven. Ik heb trouwens minstens zoveel over
andere zaken als over genealogie geschreven. •

1. B.W. van Schijndel, Genealogie Otlen dit Otto de Menlock; avec nolices sur les families alliées (2
stukken; Antwerpen 1954). Kritisch commentaar op zijn werk door de heer Adriaenssen in: Welpen van
de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant,' s-Hertogenbosch 1991, pag.
9-12.
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MET NAAM EN TOENAAM

Indices in het Rijksarchief Overijssel

door C.F. INSINGER-SCHOLTEN

(hoofd indiceringsprojecten van het Rijksarchief in Overijssel)

Inleiding
In de studiezalen van alle openbare Nederlandse archiefdiensten zijn de indices op de
primaire genealogische bronnen de meest gebruikte hulpmiddelen. Voor alle genealo-
gen zijn deze indices, in de wandeling ook wel klappers genoemd, hèt hulpmiddel bij
uitstek om snel en efficiënt de gegevens te vinden die gezocht worden. Dit betreft
natuurlijk vooral namen met bijbehorende data en vindplaatsen. De lezers van Gens
Nostra weten dit maar al te goed. Hoe werden deze klappers vroeger en nu gemaakt?
Wat mag een genealoog van deze indices verwachten en wat niet? Welke rol speelt
automatisering hierbij? Deze vragen wil ik in het onderstaande artikel beantwoorden,
met als uitgangspunt het Rijksarchief in Overijssel (RAO).

Bij het begrip 'primaire genealogische bron' denken wij in de eerste plaats aan de
registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters voor de periode na 1811.
Voor de periode vóór 1811 zijn de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van de
kerken, de zogenaamde retro-acta van de Burgerlijke Stand, de primaire genealogische
bron. De Registers van Naamsaanneming, opgesteld in 1811 wegens de verplichting
om een achternaam te hebben, zijn een schakel tussen de Burgerlijke Stand-registers
en de DTB. Aangezien de Bevolkingsregisters uitsluitend in de gemeentearchieven te
raadplegen zijn, valt deze bron buiten het kader van dit artikel.

Naast de primaire genealogische bronnen kennen wij ook de secundaire genealogi-
sche bronnen. Wanneer men de basisgegevens van een persoon heeft achterhaald, kan
men uit deze bronnen meer persoonlijke gegevens te weten komen. Uit de Memories
van Successie kan de vermogenstoestand bij overlijden worden vastgesteld. De archie-
ven van het Kadaster geven inzicht in bezit en gebruik van onroerend goed. De nota-
riële akten bieden een schat aan gegevens over bezit en familieverhoudingen. Vóór
1811 vinden we deze akten in Overijssel in het oud-rechterlijk archief als voluntaire
of vrijwillige akten; daarnaast zijn in het oud-rechterlijk archief de zogenaamde con-
tentieuze akten te vinden. Deze betreffen geschillen tussen burgers. Ook deze secun-
daire genealogische bronnen zijn (later) dikwijls van een index voorzien. In Overijssel
is dit voor een deel van het oud-rechterlijk archief het geval.

De huidige situatie
De definitie van het woord index in het Lexicon van Nederlandse archieftermen luidt:
'een index is een geschrift, houdende een opgave van gegevens uit een of meer ar-
chiefbestanddelen in een andere volgorde dan die waarin zij in die bestanddelen voor-
komen met verwijzing naarde vindplaatsen.... Een alfabetisch ingerichte index wordt
veelal klapper genoemd.' Sinds jaar en dag worden in alle archieven indices op pri-
maire en secundaire genealogische bronnen gemaakt. Vroeger was het over het alge-
meen zo dat in het hele land deze genealogische indices gemaakt werden door vrijwil-
ligers en hulpkrachten. Het vaste archiefpersoneel hield zich hier zelden mee bezig.
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De leiding die zij aan de vrijwilligers en hulpkrachten op dit terrein verleenden, was
vaak minimaal. Een logische gevolg is dat deze indices van uiterst uiteenlopende
kwaliteit zijn. Ook de gegevens die uit eenzelfde soort bron-bijvoorbeeld een trouw-
boek-opgenomen zijn, lopen zeer uiteen. In de ene klapper is alleen het bruidspaar
opgenomen, terwijl in een andere klapper op een trouwboek ook de ouders en de ge-
tuigen vermeld zijn! Ook de hoeveelheid indices is bij de diverse archiefinstellingen
heel verschillend. De ervaren onderzoeker heeft dat zeker gemerkt.

In vergelijking met andere archiefdiensten heeft het Rijksarchief Overijssel al in een
vroeg stadium-in de jaren '7O-het indiceren op een grootschalige wijze aangepakt.
Door medewerkers van sociale werkplaatsen werden vele indices vervaardigd, maar
nog steeds niet op uniforme wijze. Eindjaren '80 werd besloten belangrijke verande-
ringen in de werkwijze door te voeren. De volgende aanleidingen, in willekeurige
volgorde, waren hier oorzaak van:

1. Indices op genealogische bronnen werden niet meer als extraatje gezien, maar als
een essentieel hulpmiddel voor een belangrijke groep bezoekers van het RAO.

2. De vlucht die automatisering heeft genomen.
3. De inkrimping van de beschikbare capaciteit bij de sociale werkplaatsen. Deze

instellingen kregen de opdracht commercieel te gaan werken, waardoor het RAO
zou moeten gaan betalen voor werkzaamheden die tot dan gratis waren.

Tot de volgende veranderingen werd besloten:
1. Binnen de organisatie van het Rijksarchief moest voor deze werkzaamheden meer

tijd vrijgemaakt worden.
2. Er dienden duidelijke prioriteiten gesteld worden voor wat betreft de te bewerken

bronnen.
3. Kwaliteitseisen ten aanzien van indices moesten op schrift komen. De reeds be-

staande indices van het RAO dienden aan de hand hiervan gecontroleerd te wor-
den en indien nodig vervangen.

4. Programmatuur voor het automatiseren van het indiceringswerk moest ontwik-
keld en/of aangeschaft worden.

Bovenstaande veranderingen zijn nu doorgevoerd. De prioriteiten zijn vastgelegd.
Allereerst wordt de generale index Burgerlijke Stand overlijden, een klapper met alle
overlijdens in de provincie Overijssel in de periode 1812-1942, en de indices op de
DTB afgerond. Daarnaast worden indices op de registers van naamsaanneming ver-
vaardigd en wordt er verder gewerkt aan de indices op de vrijwillige akten uit het oud-
rechterlijk archief.

Als uitgangspunt bij het vaststellen van de kwaliteitseisen is gesteld dat een index
niet bedoeld is het onderzoek in het betreffende archiefbestanddeel overbodig te ma-
ken. Een index is slechts een hulpmiddel om het onderzoek eenvoudiger te maken.
Archiefdiensten rekenen dat tot hun taak. De wettelijke taak van een archiefdienst is
het in goede en geordende staat bewaren van archieven en deze ter beschikking stellen
en dus niet het uitvoeren van onderzoek. Bovendien gaat het bij onderzoek altijd om
een interpretatie van gegevens, waarbij niet alleen inzichten kunnen verschillen, maar
waarin ook gemakkelijk fouten kunnen voorkomen. Per bron dient voor er met het
klapperen begonnen wordt, vastgesteld te worden welke gegevens voor indiceren in
aanmerking komen. De bedoeling van de index moet dus ook duidelijk zijn. Uit bron-
nen die veel door genealogen gebruikt worden, zoals DTB, wil men een persoon kun-
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Gedeelte van een bladzijde uit hel doopboek van de Nederdiths-Gereformeerde gemeente van Blokzijl.
Inventaris van de kopieën van de doop-, trouw- en begraajboeken uit Overijssel nr. 41

Snipstra Riemke Annes 1789
" Riemke 1798

Snoek (Snoeck, Snoecx)

ouder e.v. Klaas Wouters'van Veen
getuige

1(3/102
UU/30

Aeffje

Aafjen
Aefje

1 Aefje Jans
Aefj en

Aeghtje
1 ' ' Aeltjen

Aeltje
1 Andries
1 Andries Jans

' Andries
Andries Pieters

' Andries
' Andr(ies)
' Bastiaen
'. Bastiaan

' Bastiaen

Gerrit

1687
1690

172U
16U8
1667
172U

1701

1722

1726
16U5

1707
1658
166U

1723

1791
176U
1738
1738
1720

1727
1662
1663
1701
1705
1656
1811

d.v. Andries Jansz Snoeck

d.v. Jan Snoek
d.v. Jan Jans Snoeck
d.v. Jan Gerrits Snoeck
d.v. P(iete)r Snoek

d.v. Jan Jansz Snoek
d.v. Jan B. Snoek

d.v. Jan Jans Snoeck
z.v. Bastiaen Pietersz Snoek
z.v. Jan Gerrits Snoeck

z.v. Peter Snoek
z.v. Pieter Andries Snoek
z.v. Jan Teunis Snoek
z.v. IJsbr(and) Teunis
z.v. Gerrit Snoek
z.v. Jan Snoek

z.v. Pieter Jans Snoeck .

z.v. Bastiaan prs. Snoek

z.v. Jan Gerrits Snoeck

z.v. Jan Teunis Snoek

Ui/37
.. . U1/U5

• • ' •• M/137

UO/31
ltO/108
U1/1U1

Ui/77
U1/131
U1/1U6
UO/12
U1/90
Uo/68
Uo/90
U1/13U
U3/111
U2/130
U2/U5

U^/U3 •
U1/127
U2/3 •
UO/83
Uo/87
Ui/76

Ui/85
Uo/61

UU/133

Een gedeelte uit de index op het doopboek van de Nederduits-Gereformeerde gemeente van Blokzijl: onder-
streept is de verwijzing naar de doop van Aefjen Snoek, die op de andere afbeelding is terug te vinden: het
eerste getal verwijst naar het inventarisnummer, het tweede naar het bladzijdenummer
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nen identificeren. Dus worden de voor- en familienamen opgenomen. In Overijssel
werden vóór 1811 weinig familienamen gebruikt. De erven- en buurschapsnamen
golden vaak als toenaam. Deze worden daarom ook in de indices op de DTB opgeno-
men. De namen worden dan onbewerkt opgenomen in de index en worden dus niet
meer gestandaardiseerd. Voor beginnende onderzoekers kan dit moeilijkheden opleve-
ren. Om hen ter wille te zijn is in het RAO besloten om apart een thesaurus van namen
samen te stellen waaruit bij voorbeeld duidelijk wordt dat de naam Femme op vele
manieren geschreven kan worden en bovendien een afkorting kan zijn van Eufemia!

Bij de vervaardiging van indices op de vrijwillige akten uit het oud-rechterlijk ar-
chief ontstonden de excerpten, uittreksels van de inhoud van een akte, als bijprodukt.
Deze werden ook aan de onderzoekers ter beschikking gesteld. Uitgaande van de
stelling dat een index slechts kerngegevens dient te bevatten, is besloten deze excerp-
ten voortaan niet meer te maken. Om onderzoekers toch een aanwijzing te geven over
de inhoud van de akte is er wel voor gekozen aan te geven welk onderwerp in de be-
treffende akte aan de orde is. Om het opstellen van een index te vereenvoudigen en
om de indices te uniformeren heeft het RAO een vaste lijst opgesteld van onderwerpen
van akten. Deze zijn gegroepeerd en samengevoegd tot een beperkt aantal afkortingen.
Zo worden overdracht, transport, verkoop, schenking, executoriale verkoop, openbare
verkoop, naasting, overdracht van onroerende goederen samengevat in de afkorting:
onroer. Voor de akten betreffende huwelijksbeloften, huwelijkse voorwaarden en hu-
welijkstoestemming geldt de afkorting huwel. In totaal zijn 43 onderwerpen vastge-
steld, waar elf afkortingen voor gelden*. Omdat een enkele keer de registers met vrij-
willige akten ook contentieuze akten bevatten, zijn er tevens twee onderwerpen van
dit soort akten opgenomen. Natuurlijk is het mogelijk dat er akten voorkomen waar-
van het onderwerp niet is voorzien, of dat zo zelden voorkomt dat het niet loont daar
een eigen afkorting voor vast te stellen. In dat geval zult u in de index bij het onder-
werp van de akte vier puntjes vinden.

Ook bij deze indices zijn de geografische bepalingen opgenomen. Naast het zuiver
genealogisch belang kunnen deze ook de onderzoeker naar de geschiedenis van een
erve of buurschap op weg helpen.

Ook de automatisering van het indiceren is, zoals gezegd, ter hand genomen. Op
basis van het programma DBase4 is een serie indiceringsapplicaties ontworpen, met
de namen DTB, ORA en INDICE. Het werkterrein van de eerste twee applicaties

De afkortingen met de daaronder samengevoegde mogelijke onderwerpen zijn:
onroer. overdracht onroerende goederen, eventueel gelijktijdig met roerende goederen (transport, ver-
koop, schenking, executoriale verkoop, openbare verkoop, naasting);
roer. overdracht van uitsluitend roerende goederen (transport, verkoop, schenking, executoriale goede-
ren, openbare verkoop, cessie van rechten);
hypot: hypotheek (rentevestiging);
huwel: huwelijk (trouwbelofte, huwelijkse voorwaarden, huwelijkstoestemming);
test: testament (mutueel testament, erfenis);
voogd: voogdij (momberstelling);
borg: borg - d.w.z. een persoon stelt zich borg voor een ander (borgstelling, borgtocht);
schuld: schuld (bekentenis, kwijting);
huur. huur en verhuur (pacht);
boedel: boedelscheiding (boedelbeschrijving, boedelinventarisatie, maagscheiding, kinderscheiding);
pand: pand-d.w.z. betreft een (on)roerend goed (pandstelling, pandvordering).
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spreekt voor zich, het programma INDICE is een algemeen indiceringsprogramma.
Het wordt nu gebruikt voor het samenstellen van de generale index Burgerlijke Stand
overlijden en voor het indiceren van de registers van naamsaanneming. De program-
ma's alfabetiseren zowel op voornaam, als op achternaam en geografische bepaling.
Van elk van de programma's zijn twee versies in omloop: één werkt binnen het pro-
gramma Dbase4, terwijl de andere een gecompileerde versie is die zelfstandig ge-
bruikt kan worden. Op deze manier kunnen ook vrijwilligers thuis aan het indicerings-
werk meedoen. Wel dient men de beschikking te hebben over een pc met een krachtig
vermogen.

Hoewel er nog steeds sociale werkplaatsen voor het RAO werk uitvoeren en er ook
binnen de eigen organisatie van het RAO aan indiceren gewerkt wordt, hebben vrij-
willigers een steeds grotere inbreng.

De toekomst
In de toekomst zult u op de studiezaal van het RAO naast de terminals voor het aan-
vragen van originele archiefstukken terminals aantreffen waarop de geautomatiseerde
indices geraadpleegd kunnen worden. Bovendien zal er een print of een kopie op dis-
kette van de gevonden resultaten gemaakt kunnen worden, zodat u deze thuis rustig
kunt bestuderen. De nieuwe klappers zullen in Zwolle niet meer op papier ter beschik-
king komen. In de toekomst zult u deze indices waarschijnlijk ook via Internet kunnen
raadplegen.

De Rijksarchiefdienst (RAD) werkt al enige tijd aan het programma LIAS, het
Leeszaal Inlichtingen- en Aanvraagsysteem. Hierin zullen de gegevens van archiefin-
ventarissen en indices opgenomen worden. Bezoekers kunnen dan via een pc op de
studiezalen deze bestanden snel en gemakkelijk raadplegen. LIAS bestaat uit twee
delen: één gericht op genealogische gegevens, de tweede voor de overige gegevens.
Wanneer men het genealogische deel kiest zal aangegeven moeten worden welke bron
men wil raadplegen. Daarna kan men op familienaam, voornaam, plaats en periode
zoeken. Tevens kan men aangeven welke functie de gezochte persoon in deze bron
heeft; hierbij moet bij voorbeeld gedacht worden aan getuigen, ouders en zo voort. Op
korte termijn zal een testversie van dit programma in de Rijksarchieven in Friesland,
Drenthe en Noord-Brabant geïnstalleerd worden.

Hiernaast is nog een landelijk RAD-project in voorbereiding. Een gedigitaliseerde
versie van de Burgerlijke Stand met een integrale geautomatiseerde index is wat de
RAD nu voor ogen staat. De gebruiker kan-via de klantvriendelijke index-de voor
hem of haar relevante gedigitaliseerde akten opzoeken, bekijken en daarmee een basis
voor zijn of haar kwartierstaat opbouwen. De genealoog kan dan vanaf één plaats
onderzoek verrichten, zeker als er naast de rijksarchieven verschillende raadpleegsta-
tions komen. In eerste instantie is voor huwelijksakten gekozen. Deze bevatten veel
informatie in één akte; ook de huwelijksbijlagen bevatten een schat aan informatie die
op deze manier snel en eenvoudig te raadplegen zijn. Dit ambitieuze plan zal uiterlijk
in het jaar 2002 gereed moeten zijn! •
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MODERNE HERALDIEKBEOEFENING
terugblik en vooruitzicht

door J.A. DE Boo

De heraldiek heeft sinds jaar en dag haar bescheiden plaatsje in het wetenschappelijke
spectrum. Ze wordt gerekend tot de historische hulpwetenschappen en in het Schema
voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken, kortweg
S1SO, kan men de heraldische literatuur daar dan ook vinden onder nr. 909.4, tussen
paleografie en genealogie. In de UDC, het universele decimale classificatiesysteem,
treft men de heraldiek aan onder nr. 929.

Vanuit vakhistorische kring bestaat er in Nederland echter maar weinig belangstel-
ling voor deze hulpwetenschap. Zij heeft het odium van een onwetenschappelijk ama-
teurisme, om niet te zeggen dilettantisme, en van snobisme. Heraldiek heeft geen aca-
demische status, wordt aan geen enkele universiteit beoefend en vrijwel geen enkele
vakhistoricus houdt er zich mee bezig. Omgekeerd zijn er vrijwel geen academisch-
historisch geschoolde heraldici. Het zijn allemaal autodidacten en een academische
titel als drs., mr. of ir. geeft geen enkele garantie voor de deskundigheid van de auteur

Het blazoen (15S4) van de Ainslerclain.se Rederijkerskamer 'De Egelantier' (wilde rozenstruik). Het devies
vertoont een dubbele beeldspraak: de gekruisigde Christus die in liefde bloedt voor onze zonden, en de
bloeiende rode roos. het symbool der liefde. Links het wapen van de Oostenrijkse keizer, de landsheer aan
wie het 'erevoorzitterschap' was opgedragen; rechts dat van Amsterdam
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op het gebied van de geschiedvorsing. In het gunstigste geval zijn het amateurs in de
goede zin des woords, mensen die heraldiek beoefenen uit liefde tot het vak (aan de
beantwoording van de vraag in hoeverre deze kwalificaties ook opgaan voor de genea-
logiebeoefening durft schrijver zich niet te wagen). De enkele universitaire publica-
ties, hoe belangrijk ook, behandelen de heraldiek zijdelings en niet inhoudelijk1. Al-
leen het artikel van Van Drie, hoewel geen academische publicatie maar wel op dat
niveau, gaat in op de theorie van de heraldiek in de 17de eeuw2.

De grote cultuurhistoricus Huizinga, die toch als geen ander wees op het belang van
heraldische tekens voor het ontstaan van de Bourgondische staatseenheid3, sloeg in
zijn memoires de heraldiek niet hoog aan. 'Een tijdlang zaten wij opeens midden in
de heraldiek, wisten van helmteekens, dekkleeden, hartschild, chef, canton en baren-
steel, totdat de aardigheid eraf raakte. Ik weet niet of deze hobby mee schuld heeft
gehad aan een geheime zonde, die ik nooit geheel verzaakt of afgezworen heb, name-
lijk een zeker zwak, al jong ontwikkeld, voor patricische afkomst en namen, met ver-
smading van mijn eigen, al te bewust plebejische afkomst van doopsgezinde predikan-
ten en Ommelander eigenerfden.'4

Dat heraldiek voor 'de betere standen' is, vertelt Nicolaas Beets ons in zijn Camera
Obscura. De heer Kegge, die alles bruskeerde wat groot en hoog was, tooide zich
graag met de tekens van een stand waartoe hij niet behoorde, een rijtuig met een wa-
pen, "t Zal het mooiste rijtuig van de stad zijn, en de grote hanzen en adellijke heren
kunnen er een punt aan zuigen. Ik heb zin er een wapen op te laten schilderen met een
gouden keg op een zilveren veld en een grote planterskroon er boven van suikerriet
en koffiebonen'. Door Kegge te laten zondigen tegen de kleurregel en hem een fancy-
kroon te laten voeren, tekende Beets de parvenu. Let wel, Kegge is niet zozeer een
snob omdat hij een wapen wilde voeren, maar omdat hij het verkeerd deed, niet wist
hoe het hoorde. Voor de lezers uit Beets' tijd, die wel tot de 'betere standen' behoor-
den, was dat zonneklaar5.

Toen de heraldiek in het tweede kwart van de 12de eeuw op de slagvelden ontstond,
was het een weliswaar effectieve, maar toch min of meer primitieve kunst. Pas een
eeuw later beschreven historici en kanselarijklerken wapens in hun kronieken en wa-
penboeken. Daaruit ontwikkelde zich een eigen idioom met een specifieke terminolo-
gie6. Door de toename van het aantal wapens werd de materie steeds ingewikkelder
en het wapenwezen kwam in handen van vaklui, de herauten.

De oudste vermelding van een als zodanig genoemde heraut (hyraut d'armes, hy-
rauz, hyra, hirauz) is te vinden in de arthurroman Le chevalier de la charette die
Chrétien de Troyes tussen 1177 en 1181 schreef7. Daar hij de figuur niet nader toe-
licht, moet het beroep al langer bekend zijn geweest.

Herauten werden de deskundigen bij uitstek op het gebied van de 'edele conste van
blasoene' waaraan zij hun naam gaven: hiraudie, de kunst der herauten*. Ze ontdekten
de regels waaraan wapens voldeden en hielden daarmee rekening bij het ontwerpen

* Het woord héraldique (heraldiek) was oorspronkelijk een bijvoegelijk naamwoord, afgeleid van heraut
(heraut). Het heraldische tijdschrift dat onder redactie van Rietstap verscheen, heette dan ook Heraldieke
Bibliotheek (1872-1883). Het zelfstandige naamwoord was héraldie (heraldie). De woordverschuiving
vond in het begin van deze eeuw plaats. Zie H. Pinoteau, Le père Ménestrier et son oevre héraldique,
Parijs 1976, pag. XXXIII, noot 18 (Inleiding bij de herdruk van La methode du blason du père C.-F.
Ménestrier).
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van nieuwe wapens. Ze smeedden de naïve kunst om tot een systematische weten-
schap met een eigen systematiek en jargon. Die 'blasoenconste' omvatte voornamelijk
de techniek van de wapenkunde: het schild met zijn verdelingen, de stukken en de
kleuren. Een enkele heraut hield zich bezig met wapensymboliek en de vermeende
instelling van het ambt van heraut, maar dan naderen we al het einde van de middel-
eeuwen8.

Door de toename van het aantal wapenvoerenden die zich duidelijk van elkaar dien-
den te onderscheiden, werden wapens steeds ingewikkelder. Het heraldische bestiari-
um dat in de middeleeuwen ongeveer dertig dieren bevatte inclusief de fabeldieren,
groeide tot in het oneindige en evenzo de andere stukken, schildverdelingen, herdelin-
gen etc. en dat vereiste een steeds genuanceerdere terminologie9.

Vanaf het midden van de 16de eeuw waren het niet alleen meer de herauten die zich
met de heraldiek bezig hielden. Er verschenen, met name in Frankrijk, handboeken
die door geleerden werden geschreven. Zij schiepen tal van nieuwe adjectieven als ba-
laillé (geklepeld, een klokje met een klepel van een andere kleur), campané (een kapel
met een klokje van een andere kleur), coulisse (een burcht met een valdeur van een
andere kleur), empenné (gevederd), hérissonné (een egel met opgezette stekels), mi-
raillé (gespiegeld, vlindervleugels of pauwestaarten met ogen van een andere kleur),
nervé (generfd, met bladnerven van een andere kleur), eglané (geëikeld) etc. om be-
grippen te omschrijven die in reëel bestaande wapens niet, dan wel bij hoge uitzonde-
ring voorkwamen, overbodige futiliteiten die de heraldiekbeoefening in aanzien moes-
ten doen stijgen, maar nodeloos ondoorzichtig maakten en haar heldere middeleeuwse
karakter ontnamen. Deze handboeken hadden een sterk normerend karakter. Ze be-
schreven niet zozeer de heraldische werkelijkheid, maar het ideaal waaraan zij volgens
de schrijvers moest voldoen.

In de 16de eeuw begon de geschiedbeoefening te verwetenschappelijken. Naast de
literaire humanistische geschiedschrijving die het om het verhaal, de literaire vormge-
ving naar klassiek voorbeeld ging en niet om de geschiedvorsing, ontwikkelde zich
een tweede stroming, de antiquarische beweging of die dererudieten. Werd in de eer-
ste stroming de geschiedenis normatief benaderd, waarbij men probeerde zijn stellin-
gen met behulp van het verleden aan te tonen, de tweede ondernam uit principe his-
torisch onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van de hulpwetenschappen der
historie. Talrijke overblijfselen uit het verleden, zoals inscripties, munten en resten
van bouwwerken werden verzameld. De teksten die in handschriften werden gevon-
den, werden filologisch nauwkeurig onderzocht en uitgegeven10.

Ook de heraldiekbeoefening kende, naast de theoretisch-normatieve handboeken,
zijn erudieten. Pastoureau ruimt in zijn standaardwerk een bijzondere plaats in voor
Charles Du Fresne, sieur Du Cange (1610-1688) en Roger de Gaignières (1642-1715)
die de heraldiek vanuit een bredere optiek beoefenden met een critisch-analytische
geest die men voorde 19de eeuw nauwelijks aantreft". Ze publiceerden bronnen als
middeleeuwse wapenboeken en zegels, bronnen die nadien verloren zijn gegaan.

In de 17de eeuw werd de toon toch duidelijk gezet door de onuitputtelijke veel-
schrijver pater Claude-Francois Ménestrier (1631-1705), die zo' n zestien handboeken
het licht deed zien, waarvan La nouvelle methode du blason tussen 1696 en 1780 wel
dertig herdukken beleefde12, en wiens werk een middenpositie inneemt. Hij was een
bereisd man en hij gaf veel voorbeelden uit eigen aanschouwen. In zijn Le veritable
art du blason et la pratique des armoiries depuis leur institution geeft hij vele voor-
beelden uit de heraldische praktijk: ie l'ay vüe en plusieurs endroits, ik heb het op
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verschillende plaatsen gezien. Hij beschrijft de wapens van Jacoba van Beieren en
haar derde echtgenoot Frank van Borselen in de St. Bavokerk te Haarlem, en van de
vice-admiraals Egbert Kortenaer en Witte Cornelisz. de With in de St. Laurenskerk
te Rotterdam, van Piet Hein en de admiraals Tromp en Obdam met een snebbenkroon
en twee schuingekruiste ankers13. Maar zijn La methode du blason en zijn La nouvelle
methode raisonnée du blason, zijn duidelijk normerende handboeken.

Nederlandse auteurs baseerden zich op deze en andere buitenlandse handboeken
die, vaak klakkeloos, werden overgenomen. Maar zelden werden ze aangepast aan de
locale situatie. Thomas de Rouck's Den Nederlandschen herault ofte tractaet van wa-
penen en polityken adel, het enige werk dat hier in die tijd in druk is verschenen, heeft
grote invloed gehad op de vaderlandse heraldiekbeoefening. Het is een compilatie,
weliswaar met voorbeelden uit zijn naaste omgeving, maar zonder theoretische uiteen-
zetting op basis van eigen onderzoek14.

Voor lickte eerr lamme leden.

VOOR LICHTE EERE LAMME LEDEN die om
clees luchtig' eer syn leden niet en spaert, is geck:
want seker. 't sop en is de kool niet waert.
M.a.w. schermers die om de eer(= erekrans) het
risico van verwondingen willen lopen, zijn dwaas.
Zinnebeeld, een plaatje met een moraliserend
versje uil 'Smnepoppen' (1614) van Roemer Vis-
scher, met gravures van Romein de Hoogh

De heraldiekbeoefening in ons land bereikte, gelijk bekend, in de eerste helft van de
19de eeuw zijn dieptepunt15. De Hoge Raad van Adel had na het herstel der onafhan-
kelijkheid een gigantisch karwei geklaard door de overheidswapens te bevestigen,
maar was aan toetsing niet toegekomen. Het onderscheid tussen zegels en wapens
werd niet meer gevoeld, getuige de vele Brabantse gemeentewapens waarin het com-
plete zegelbeeld met heiligenfiguur werd overgenomen. Over de toenmalige blazoene-
ring zei Rietstap 'zij plaatsten de Franse termen, soms in den oorspronkelijken vorm,
soms in spelling en uitgang een weinig verhollandscht, in onze taal over, hetgeen een
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abracadabra deed geboren worden, dat geen Fransch meer was en nog geen Hol-
landsen kon heeten, en voor den oningewijde onverstaanbaar, voor den deskundige
belagchelijk klinkt'16.

Toch kende ons land in die tijd zijn erudiet, waarbij de naam van mr. L.Ph.C. van
den Bergh (1805-1887) met ere moet worden genoemd. Deze historicus en letterkun-
dige was vanaf 1865 rijksarchivaris en van 1866 tot zijn eervol ontslag vlak voor zijn
dood, lid van de Hoge Raad van Adel. Hij hield zich bezig met bronnenpublicatie17

en publiceerde over heraldische onderwerpen aan de hand van de authentieke bronnen.
Hel bekendste is wel zijn Grondt rekken der Nederlandsche wapenkunde (Leiden
1847) dat in 1861 (Amsterdam) onder de titel Grondt rekken der Nederlandsche zegel-
en wapenkunde een veel vermeerderde tweede druk beleefde en in 1881 zelfs een
opnieuw vermeerderde derde druk. Hij had al eens de mening geuit dat het bezwaar-
lijk was om voor de heraldiek geschikte Nederlandse uitdrukkingen te vinden '8, totdat
een bevriend historicus hem aanried om dat eens expliciet te onderzoeken. 'Ik volgde
dien raad en vond inderdaad, vooral bij onze oude schrijvers, zoo veel stof, dat ik
besloot ... eene proeve te nemen om de wapenkunde geheel in onze eigene taal te
behandelen', schreef hij in het voorwoord bij de eerste druk. Hij ontleende zijn termi-
nologie aan middeleeuwse blazoeneringen in rijmkronieken e.d. In de tweede en derde
druk besteedde hij aandacht aan het belang der zegelkunde voor de bestudering van
de oudste heraldiek19. Helaas is hij altijd in de schaduw gebleven van Rietstap die
radicaal met het verleden brak en overging 'tot het smeden van nieuwe woorden, het
scheppen van nooit gehoorde en soms vreemd klinkende combinatiën', in goed ver-
staanbaar Nederlands, waarbij hij overigens wel de grote waarde van het werk van
Van den Bergh erkende20.

De waarde van het werk van Rietstap behoeft hier verder geen betoog. Hij kan met
recht de grondlegger van de moderne vaderlandse heraldiekbeoefening worden ge-
noemd. Een man van internationale betekenis wiens Armorial général2I een van de
meest geraadpleegde heraldische werken is, maar, door het ontbreken van een bron-
nenopgave, helaas ook een van de meest misbruikte. Zijn Handboek der wapenkunde,
dat nog in 1987 een door C. Pama bewerkte vijfde druk beleefde onder de titel Hand-
boek der heraldiek, is sterk normerend geweest. Als het maar in Rietstap stond was
het zo. Met Rietstap in de hand, pag. 123, afbeelding 50 sub 8, poogde de gemeente
Steenwijk, in haar conflict met de minister en diens adviseur de Hoge Raad van Adel
in zake de weigering van een wapenontwerp, haar gelijk te bewijzen voor de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State. Gelukkig ging de Raad van State niet in op de
heraldische merites van het ontwerp, maar op het recht van de minister om het ont-
werp te (doen) toetsen22.

Een andere bekende heraldicus uit de 19de eeuw was de Amsterdamse fabrikant en
wethouder J.A. Koopmans (1825-1900). Vanden Borne's Bibliografie van de Neder-
landse heraldiek23 vermeldt 32 nummers op zijn naam. Het bekendst is hij geworden
door zijn Het teekenen en kleuren van wapens 24 dat min of meer bedoeld is als een
aanvulling op Rietstap's Handboek, en dat de heraldische teken- en schildertechniek
behandelt. Hem is hetzelfde lot beschoren als Rietstap, een slaafse navolging die rem-
mend heeft gewerkt op de ontwikkeling van de heraldische stijl.

Handboeken, en vooral de oudere, verkondigen de opvattingen van de schrijver,
berustend op literatuurstudie en eigen inzichten. Het onderzoek dat daaraan ten grond-
slag ligt, kan maar zelden meer de toets van het moderne historisch onderzoek door-
staan. Als een 'self fulfilling prophecy' -iedereen gaat zich ernaar gedragen en dus
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is het zo-werken ze ook verstarrend. Ze volgen de ontwikkelingen niet en het duurt
(te) lang voordat de nieuwe inzichten er in doordringen. De vijfde druk van Rietstap's
Handboek der heraldiek (1987) is behoudens de bibliografie identiek aan de vierde
druk uit 1961, terwijl er toch de laatste 25 jaar veel nieuwe inzichten verworven zijn
als resultaat van de internationale colloquia van de Académie Internationale d'Héral-
dique.

In een poging tot compleetheid geven de handboeken alle heraldische termen, inclu-
sief de genoemde futiliteiten, zonder te vermelden dat het hoge uitzonderingen zijn.
Bij de heraldische bontwerken hermelijn en vair worden in Rietstap's Handboek alle
denkbare varianten opgesomd. Zelfs het erminois, gewoon hermelijn maar met aan
elke kant nog een klein rood haartje, wordt nog vertaald met 'kleinhermelijn'. Deze
varianten worden met name in de Engelse heraldiek soms toegepast, omdat wapens
daar zo persoonlijk zijn, dat alleen de oudste zoon het wapen onveranderd mag voort-
zetten, maar alle andere nazaten een familiewapen moeten breken. Dat schept de
noodzaak om eindeloos te kunnen variëren. Neubecker spot hiermee: 'In de Engelse
heraldiek, die met wiskundig-logische pregnantie onwezenlijke dingen verzint, bestaat
... er ook goudhermelijn en tegengoudhermelijn, en dat alles zelfs met eigen benamin-
gen. En als men tegenhermelijn tegenkomt, zou men er haast aan gaan twijfelen of de
fotografie en de mogelijkheden tot negatiefwerking eerst in onze tijd zijn uitgevon-
den25. Engelsen nemen het zelf ook niet serieus: 'het zou verbannen moeten worden
naar de categorie dwaze uitvindingen van vroegere heraldische schrijvers...' schrijft
Fox-Davies26. Toch zijn deze dwaze uitvindingen, in wat ik de 'periode Bontekoe'*
zou willen noemen, ook in onze vaderlandse overheidsheraldiek doorgedrongen. Deze
met mathematisch-logische pregnatie bedachte dictionnaire-symboliek representeert
wit wolgras op zwart hoogveen steevast door tegenhermelijn en uitgeveend laagveen
door krukkenvair en werkt zo in wezen verarmend op de heraldische allusie. Van de
ca. 1975 tussen 1816 en 1990 in het register van de Hoge Raad van Adel opgenomen
publiekrechtelijke wapens vertonen er tien het tegenhermelijn, zeven het zwart/zilve-
ren krukkenvair en twee het gegolfd vair27. Dat zijn dus 1% 'Irrealitaten' in de publiek-
rechtelijke heraldiek, een percentage dat nog aanzienlijk hoger uitvalt als alleen de
vigerende wapens in ogenschouw worden genomen. Het register bevat namelijk voor
een groot deel ook de wapens van inmiddels opgeheven publiekrechtelijke lichamen
en niet meer in gebruik zijnde heerlijkheidswapens.

De conclusie is dat de heraldiekbeoefening tot nu toe over het algemeen in hoge mate
theoretisch-normatief was.

Daarnaast is er, zij het veel minder uitgesproken, ook altijd die andere benadering
geweest, de historisch descriptieve die het fenomeen beschrijft in zijn historische
context. Deze laatste stroming, die in Frankrijk momenteel volop in de belangstelling
staat, heeft de heraldiekbeoefening sterke impulsen gegeven en is via de internationale
congressen en decolloquia van de Académie Intemationaled'Héraldiquegemeengoed
aan het worden. Zo is er in deze internationale samenwerking duidelijk inzicht verkre-
gen in het ontstaan van wapens aan het begin van de 12de eeuw28.

* Mr. G.A. Bontekoe die tussen 1928 en ca. 1988 zo'n 170 a 180 overheidswapens heeft ontworpen of
gewijzigd, heeft hiermee een groot stempel en, vanwege zijn soms wat extravagante opvattingen, een
te zwaar stempel op de Nederlandse overheidsheraldiek gezet.
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Naamcijfer met 'beige' van de Franse koning Francais l": een vuurspuwende salamander. Hel motto
betekent 'ik wakker aan en blus uit'

Tot voor kort werd de wapenkunde in Frankrijk wetenschappelijk niet hoog aange-
slagen omdat men haar binnen de nobilitaire genealogische kaders bleef beoefenen.
Maar sinds in 1972 Michel Pastoureau aan de École des Chartes in Parijs promoveer-
de op een heraldisch proefschrift over Le bestiaire héraldique au Moyen Age, is daar
de wetenschappelijke opmars begonnen. Jaques le Goff, een mediaevist en historicus
van internationale faam, heeft het onderwijs in de heraldiek aan de École des Hautes
Études en Sciences sociales geëntameerd en meegewerkt aan colloquia over dat onder-
werp aan dit instituut. Heraldiek heeft er zo een historisch anthropologische dimensie
bij gekregen29. In 1979 verscheen Paustoureau's toonaangevende handboek Traite
d'héraldique (tweede druk 1993) dat volgens de tweede benadering is geschreven, en
sindsdien is er een stroom van bronnenpublicaties op gang gekomen, met name van
middeleeuwse wapenboeken en zelfs van academische proefschriften.

Wapens dienen voor alles beschouwd te worden als kentekens, kentekens waarmee
mensen zich situeren en profileren binnen groepen en groepen binnen de samenleving.
Oudere heraldici hebben te veel naar het systeem gekeken en te weinig naar mensen.
Bovendien dachten ze te universeel en waren ze te weinig historisch geschoold om
wapens in een context van tijd en plaats te zetten. We willen daarom het begrip als
volgt herdefiniëren:

Heraldiek is hel historische fenomeen dat mensen, hetzij als individu hetzij als
representant van een gemeenschap, en ook die gemeenschappen zelf, zich kenbaar
maken door middel van visuele kentekens die we wapens plegen te noemen, alsmede
de bestudering van dit fenomeen.
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Heraldiek is een historisch fenomeen, een verschijnsel in de geschiedenis dat zich
al ruim acht en een halve eeuw voordoet. Voorts zijn het voornamelijk mensen die
zich hierdoor kenbaar maken. Weliswaar voeren leden van hetzelfde geslacht wapens
die in hoge mate met elkaar overeenkomen, maar een geslacht is een abstractie dat
zich in zijn leden manifesteert. Van personen konden (en kunnen) wapens ook uitstra-
len op andere rechtspersonen, waardoor o.a. gebiedswapens ontstonden, een proces
dat men racliatie noemt. Naar analogie namen al snel corporaties als gilden eveneens
wapens aan, zodat er naast de heraldiek van mensen als natuurlijke rechtspersonen
ook een andere recfepersoonlijke heraldiek is ontstaan. In de eigen vaktaal spreekt
men dan van corporatieve heraldiek. Maar het zijn toch vooral mensen die wapens
gebruiken.

Aan het fenomeen zijn twee aspecten te onderscheiden, de praktijk en de theorie,
of zo men wil de kunst en de kunde. Wapenkunst is dan de toegepaste heraldiek, de
wijze waarop het fenomeen zich in de praktijk voordoet, variërend naar tijd en plaats.
Dat is dus meer dan het op de juiste wijze beschrijven of blazoenerenen het op kunst-
zinnige wijze afbeelden van wapens30, het artistieke aspect van de wapenkunst. Wa-
penkunde is dan de bestudering van het fenomeen, met als resultaat de theorie. Wa-
penkunde omvat de blazoenkunst, het geheel van de heraldische terminologie (= bla-
zoeneren), kleuren, figuren en regels, dat wat Rietstap de 'Practijk der Wapenkunde'
noemde31. Maar wapenkunde is meer, het is de bestudering van het fenomeen in zijn
historische, regionale, juridische en sociale context.

De definitie roept onmiddellijk de vraag op wat een wapen is: een wapen is een
bestendig embleem van een persoon, als individu of als representant van een gemeen-
schap, of van een gemeenschap, dat voldoet aan de regels van de blazoenkunst.

In de oudere Duitse literatuur wordt gesproken van vererbliche oder bleibende
Kennzeichen 32. In navolging daarvan spreekt Rietstap's Handboek (1987) nog van
erfelijke of blijvende kentekens, hoewel Pama het in zijn Prisma van Heraldiek en
Genealogie (1969) over erfelijke of in wezen onveranderlijke onderscheidingstekens
heeft33. De Fransen noemen wapens 'over het algemeen erfelijk', en général hérédi-
taires ~ .

Met het woord bestendig in onze definitie wordt uitgedrukt dat een wapen wel in
wezen gelijk blijft, maar dat het niet onveranderlijk is. Een wapen is een ideëel object
dat zowel kan worden beschreven als afgebeeld. Dat houdt in dat iedere heraldische
kunstenaar het wapen aan de hand van de beschrijving ervan in eigen en eigentijdse
stijl kan uitbeelden, maar ook dat het wapen op syntactisch verschillende manieren
kan worden beschreven. Maar er zijn nog meer veranderingen zonder dat we van een
ander wapen mogen spreken. Denken we bijvoorbeeld aan de breuken, het aanbrengen
van kleine onderscheidingstekens, zonder dat het wapen wezenlijk verandert. Nemen
we als voorbeeld het wapen van Holland en de graven van Holland: In goud een rode
leeuw, die later blauw getongd en genageld wordt. De graven uit het Hollandse huis
voerden dit wapen zonder meer, die uit het Henegouwse huis gevierendeeld met de
zwarte Henegouwse leeuw en die uit het Beierse huis vierendeelden dit gevierendeel-
de wapen weer met de Beierse spitsruiten. In het wapen van de Hollandse graven uit
het Bourgondische huis waren al genoeg leeuwen, die van Vlaanderen, Brabant en
Limburg, en daar kon de Hollandse leeuw niet meer bij. Hij leefde voort in de wapens
van Hollandse rechtscolleges, totdat hij, nadat in 1572 de Staten van Holland de grafe-
lijkheid aan zich getrokken hadden, in 1585 weer in het statenzegel opdook.

Schelhaas onderzocht op het punt van bestendigheid honderd jaar heraldiek in Haar-
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lem (1618-1718)35. Daarin komt hij tot de conclusie dat van de 121 wapens die in die
eeuw zijn te vervolgen, er 79 onveranderd bleven. De overige veranderden door wa-
penvermeerdering met de wapens van moeder, grootmoeder of andere voormoeder,
echtgenote of heerlijkheid. Het wapen werd soms verfraaid door vereenvoudiging
maar ook deling, doorsnijding of vierendeling. Enkele families nemen een geheel an-
der wapen aan, bij voorbeeld dat van een (voor)moeder. Kortom, wapens in het alge-
meen, en familiewapens in het bijzonder, zijn dus lang niet zo onveranderlijk als de
handboeken ons willen doen geloven. Schutte komt tot een soortgelijke conclusie bij
zijn bestudering van de wapenborden te Harlingen:tfi.

ledere keer als het systeem dreigde of dreigt te verstarren zoekt de ontoombare
menselijke fantasie mogelijkheden om aan die verstarring te ontsnappen en de indivi-
dualiteit van de persoon tot uitdrukking te brengen. Die nieuwe mogelijkheden verwij-
deren zich echter wel steeds verder van de heraldische traditie.

Wapens waren aanvankelijk persoonlijk. Toen de schilden erfelijk werden, drukte
men zijn individualiteit uit in het helmteken, totdat ook dit onderdeel ingepast werd
in het systeem. Vervolgens ging men losse, aan het wapen ontleende emblemen ge-
bruiken, die men in het Engels badges en in het Frans bages noemt, maar waarvoor
we in het Nederlands eigenlijk geen goed woord hebben. Pama stelde in de derde druk
van Rietstap's handboek de term leus voor, maar dan zijn we eigenlijk al weer een
fase verder. Een leus of devies is een kenspreuk of motto met een bijbehorende afbeel-
ding. Bekend is het devies van Willem van Oranje 'Saevis Tranquillis In Undis' (rus-
tig temidden der woelige golven), met als bijbehorend embleem een ijsvogel op haar
nest. Schildhouders waren ook zulke figuren waarmee men zijn individualiteit kon
uitdrukken, maar ook zij werden een vast onderdeel van het wapen. Nu kennen we dan
de logo's, onderdeel van de huisstijl, passend bij een maatschappij die steeds met wat
nieuws moet komen. De heraldicus zou eigenlijk blij moeten zijn met deze uitlaatklep
van de verbeelding. De vaderlandse heraldiek zou onnoemelijk veel schade lijden als
we met iedere functiewijziging of herindeling ook heraldisch weer met compleet iets
nieuws zouden moeten komen.

De 'badge' van de Engelse heraut Lancaster, met daarin de rode roos van
het huis Lancaster. De roos van York is wit; Ttidor heeft een dubbele roos:
een witte roos met daarin een kleinere rode

De regels van de blazoenkunst, waarover internationaal in de moderne handboeken
consensus heerst, komen kort samengevat hierop neer:
- een wapen is ontleend aan, en wordt nog steeds afgebeeld op de afweerwapens van

een middeleeuwse ridder, met als minimum het schild;
- voor de afbeelding, die altijd gekleurd is, wordt maar een beperkt aantal kleuren

gebruikt, vier hoofdkleuren en twee metalen, die volgens de kleurregel worden
aangebracht;
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- de voorstelling is tweedimensionaal, maar wel aangebracht in lagen: het schild met
daarop de stukken, die op hun beurt weer 'overladen' kunnen zijn met andere stuk-
ken en tenslotte de stukken die 'over alles heen' gaan;

- de figuren hebben tekenwaarde, ze be-tekenen iets, men drukt er wat mee uit.
Vrijwel alle definities spreken van 'zinnebeeldige betekenis'. Het is vooral deze laat-
ste regel waar de in de heraldiek geïnteresseerde genealoog vaak de meeste belangstel-
ling voorheeft: wat betekent mijn wapen. De beantwoording van zo'n vraag is in hoge
mate speculatief en daarom laat de officiële heraldiek hem liggen, enkele heel duide-
lijke wapencategorieën als sprekende wapens, streekwapens en enkele historische
wapens daargelaten. Een dictionaire waarin men de betekenis van figuren en kleuren
kan opzoeken, bestaat niet en een poging om betekenissen te standaardiseren, leidt tot
verarming. Het is juist het allusieve karakter van een wapen, het spelen met, en toe-
spelingen maken op, dat de heraldiek zo boeiend maakt. De huidige heraldiekbeoefe-
ning biedt geen of nauwelijks mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Dat kan
alleen in multidiciplinair verband, door de hulp van de semiotiek in te roepen.

Semiotiek of tekenleer is de wetenschap die zich bezighoudt met de waarde van een
teken (afbeelding, woord, handeling of gebaar) in een tekensysteem en met de drie-
voudige relatie tussen het teken, datgene waarnaar het verwijst en de interpretatie in
de geest van de interpreterende persoon. Sinds het midden van de jaren zestig staat de
semiotiek in toenemende belangstelling, met name op het gebied van taal, literatuur,
kunst en cultuur. Wapens hebben een dubbele betekenis, die ik destijds de extrinsieke
en de intrinsieke waarde noemde, datgene waaraan men herkend wordt en datgene wat
de wapenvoerder er mee tot uitdrukking wil brengen37. De huidige wapenvoerder is
echter zelden de eerste en ook de eerste wapenvoerder hoeft nog niet de ontwerper te
zijn. In de semiotiek wordt een iets andere indeling gemaakt. De denotatieve betekenis
is de vaste aanduiding of betekenis. Een auto of vaartuig met het rijkswapen is een
rijksauto of-vaartuig (en niet een auto of vaartuig van een Nederlander). De connota-
tieve betekenis is de met het wapen verbonden voorstelling van emotionele aard die
buiten de eigenlijke betekenis omgaat, de gevoelswaarde. Eco38 maakt onderscheid
tussen de intentio operis, de bedoeling van het (kunst)werk, in tegenstelling tot-of
in samenhang met-de intentio auctoris, de bedoeling van de schrijver en de intentio
lectoris, dat wat de lezer er in leest. Passen we deze indeling toe op de heraldiek, dan
moeten we vaststellen dat we de bedoeling van de ontwerper zelden of nooit kennen.

Om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van wapens in een bepaalde peri-
ode en in een bepaalde regio moet de heraldicus gebruik maken van een andere disci-
pline, de mentaliteitsgeschiedenis, de geschiedenis van de geestesgesteldheden, de
wijze van denken en voelen. Ze bestudeert fenomenen als smaak, trend, mode en de
betekenis die dienaangaande wordt uitgedrukt door de keuze van figuren en kleuren
die een wapen vormen. Dan kon het wel eens blijken dat mode of gemeenschapsge-
voel een belangrijker keuzemoment is dan juridische status of genealogische samen-
hang39.

Om na te gaan hoe bepaalde wapenbeelden zich in ruimte en tijd verspreidden, is
een statistische bewerking van wapenverzamelingen onontbeerlijk. We betreden dan
het terrein van een nieuw specialisme in de heraldiek, de vergelijkende heraldiek (hé-
raldique comparé). Hiervoor is een grote, geautomatiseerde wapenverzameling nood-
zakelijk. Die verzameling moet toegankelijk zijn op persoon (niet alleen de familie-
naam, maar ook de voornaam en personalia), op datum, plaats en sociale status. Het
wapen moet toegankelijk zijn op veld met kleuren en stukken, op schilddekking met
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helmteken en voorts eventuele pronkstukken en kunsthistorische wetenswaardigheden.
Alles uiteraard met vermelding van de primaire bron (zegels, wapenboek of -kaart,
zerk, rouwbord, glasraam etc.) en eventuele literatuurvermeldingen.

Wil de heraldiekbeoefening wetenschappelijk voor vol worden aangezien, dan zal men
het theoretisch normatieve pad moeten verlaten en meer historisch descriptief onder-
zoek moeten doen. Slaafs navolgen van de handboeken leidt tot verstarring en verar-
ming, de heraldiek raakt los van zijn wortels, men kan zijn verbeelding niet meer in
wapens projecteren en zal gaan zoeken naar alternatieven als logo' s e.d. Het fenomeen
zal steeds opnieuw aan de bronnen moeten worden bestudeerd. Er tekent zich een
kentering af. In de aanhef van dit artikel werd een drietal publicaties op academisch
niveau genoemd. Hieraan moet nog een tweetal recente uitgaven worden toegevoegd:
Wapens van de Nederlanden, van de cultureel anthropoloog De Vries40 en Assemblage
van de Politieke symboliek in heraldiek en prenten uit de zestiende eeuw, van de Am-
sterdamse hoogleraar in de sociologie van de kunst B. Kempers41.

Voorts zijn uiteraard goed gedocumenteerdede bronnenpublicaties als Schutte's
Wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen 42, De Gemeentewa-
pens in Nederland en De Nederlandse adel 4i, bronnenpublicaties zonder welke de
bestudering van de heraldiek onmogelijk is.

De aanpak zal multidisciplinair dienen te zijn, waarbij met name gedacht wordt aan
wetenschappen als semiotiek, mentaliteitsgeschiedenis en statistiek. De aanleg van een
goed gedocumenteerde wapenverzameling is daarvoor een voorwaarde. Dit is nauwe-
lijks nog het werk van één verzamelaar. Hier lijkt een mooie taak voor de Afdeling
Heraldiek van de NGV weggelegd. •
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bi-
bliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij
de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. De aan-
maak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken wor-
den niet uitgeleend.

Nederland
Eigen Perk, I5ejg., nr. 4, dec. 1995. J. Lamme: Het nieuwe hart van Hilversum; H. Duits: Hoofts bemoeie-
nissen met de Hilversumse politiek in 1635-1636 [i.z. ontginning van 's-Graveland; schepenen Claes Boel-
houder en Henrik Harmansz. contra schout Daniel Hulst]; J. W. Sclmeider. Omwenteling in bedaarde tevre-
denheid. De remotie te Hilversum, januari 1795.

Geus Data, 12de jg., nr. 6, nov. 1995. J.H. Wissink: Het geheugengebruik van KLAPPER; JW. Kolen: De
genealogische macro's van Rob Croes (1) [hulpmiddelen om GensData/D90-teksten met WP-5.1 te bewer-
kenl; C.J.M. Vis: Family Scrapbook [testrapport|;7W Koten: Updates van bekende Amerikaanse program-
ma's [Roots IV, PAF 2.31, Family Tree Maker, Personal Roots, Family Origins); R. Huberl: Personal
Ancestral File (r) 2.31 in het Nederlands; Internationaal overzicht van genealogische data verstrekkers; J.F.
Stoutjesdijk: De Handleiding van GensData/D90.

Cens Humana, nr. 33, 9e jg., nr. 4, dec. 1995. L. van Zijl: Genealogie per Modem; Verv. Brouwerijen langs
de Oude Gracht in Utrecht. Brouwerij de Hoge Cluyse; K.J.F. Heymans: Voorlopige kwartierstaat Elisabeth
Sophia Balke (1875-1967) [Balke (uit Bünde), Mars (te Broek in Waterland). Schey, Van Alphen (te
Utrecht)]; H. de Vries: Het genealogisch programmapakket WINKWAST voor Windows; Verv. Schippers
in Utrecht [Van Keil t/m PybesJ; Verv. Kwst. Oudman.

Mars et Historici, 29e jg., nr. 4, okt./dec. 1995. Verv. Strijd om de Zeeuwse eilanden in mei 1940; G.A.
Geerts: 180 Jaar na Waterloo; alsnog een nabeschouwing [aspecten uit de periode 1813-1815 in het Neder-
land van toen|; S.J. de Groot: Het Korps Ingenieurs en de bouwschandalen rond de grensvestigingen van
het zuidelijk frontier (1816-30) [C.R.Th, baron Krayenhot'f, W. Lobry, J.D. Pasteur]; Th.L.D. Postma: Een
raakpunt tussen mijn hobby, zeilende Nederlandse binnenvaartschepen, en de Vereniging Mars et Historia
[behandeld wordt: het jacht].

De Omroeper, jg. 9, nr. 1, jan. 1996. J. Paardenkooper: Naardens roem (4). J.P.J.H. Clinge Doorenbos
(1884-1978); D. Kips: Een rampentoerist in de 19de eeuw. Het bezoek van Willem de Clercq aan Naarden
in 1814 [om de achtergelaten schade na vertrek van de Fransen te bekijken]; Th. van der Plas: Ouder in
rang. Een commandoprobleempje bij Naarden, \9\4-\9\&;A.P. Kooyman-van Rossunr. Een boedelbeschrij-
ving van Zandbergen uit 1856.

Ons Voorgeslacht, no. 466, 50e jg., dec. 1995. A.I. Grabowsky/A. Verhoejf: Het geslacht Kooij in het land
van Arkel en omstreken [ook Koij(en), Kooijman, Co(e)ij; 17e-18e eeuw]; K.J. Slijkerman: Enige opmer-
kingen omtrent het geslacht Leeuwenburch (II) [15e-16e eeuw]; F.J. van Rooijen: Een 'Belgische tak' van
de familie Van der Burgh [voornl. te Hulst; eind 16e-17e eeuw]; LM. van der Hoeven: Poorters uit het
kamerboek van Delft (1674-1681); Aanv./corr. Den Hengst, Van Diemen, De Winter, Van Dijk.

Oudheidkundige Kring Bathmen, 15e jg., nr. 4, dec. '95. R. Boonstra: De buurschap Zuidloo [uitvoerige
studie met o.a. landschapsbeschrijvingen, vele foto's, kaartjes, historische boerderijen [met eigenaren en
pachters]: 'Klaas in 't Hof' en 't Hove/Boer in't Hof [pachters: In 't Hof], Groot Oonk, Naberhuis [pachters:
(Ten)Naberhuijs],Brooks/Broekhuis [pachters: Ten Broeckhuijs, Broekhuis], Braakman [pachters: Braeck-
man, Op de Brake, Braakman], Littink (zie 14e jg., nr. 1), Blankena [pachters: o.a. Blankena, Veldkamp,
Brender], Langenberg [pachters: Langenberg 1698-1783], Groot Bronsvoort [pachters: Brunsfoert, Bruns-
voort (-voord)], Klein Oonk [pachters: Oonk, Klein Oonk], Slagman [pachters: Slagman, Op 't Slagh,
Smoddis], Meenhorst [eigenaar/boer o.a. Bessem], Groot Velderman [eigenaar/boer o.a. An 't Broeck,
(Groot) Velderman], Klein Bronsvoort [pachters 19e eeuw: Klein Bronsvoort, Beltman, Barvelink],
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Pm-Gen-eralia (v/h Nieuwsbrief), jg. I. nr. 4. dec. 1995. Wat kunt u van de Helpdesk verwachten?; Selec-
teren relaties van kinderen (reactie): J. Simons: PGBREED [tekstuitvoerroutine; met voorbeeldschema|;
F. Manche: Versie PRO-GEN 2.3B; E.N.M, van der Graaf: Flexibele in- en uitvoer van PRO-GEN.

Scarpenzele (abt. ƒ 20,- op giro 752816 t.n.v. dr. J.C. Klesser), jg. III11995], nr. IV. J.C. Klesser. Otto van
Scherpenseel [tr. Huw. Voorw. 1422 Styne van den Gruuthuys; beleningen, deelname aan de strijd om
Utrechtse bisschopszetel, deelname aan stadsbestuur van Arnhem enz.]: Idem: Nog een zijlinie van de Van
Woudenberghs [met schema's Van Woudenbergh; I3e-I5e eeuw]; W.H.M. Nieiiwenlniis: Klein leed in de
Doornboom [herberg; Jacob van den Broek (ged. Renswoude 1759) zong in 1800 een liedje 'geschikt om
oproer te verwekken']; klem: Het Huis en de Heerlijkheid Woudenberg onder de Van Culenborchs.

Tweestmmenland. nr. 85, 16.XII. 1995. J. van der Zandt: Maas en Walers gingen in Holland werken: C. de
Haas: Kwartierstaat Johannes Antonius Hendrikus de Haas 11904-1963; De Haas (te Wamel). De Vree.
Romeijnders, Van Heek]; J. van Os: Het toponiem 'Hostert';./. Kolen: Tussen Batenburg en Lienden: De
Gordenaars [bewoners: Lourant/Laurant, Vleeming, KuijpersJ.

Idem, nr. 86, 12.1.1996. J. van Gelder/J. vanderZandt(f): Manden- en hoepelmakerijen; Kwartierstaat
Cornelis Petrus Jan van Kouwen [geb. Nijmegen 1955;-, Van Hoogstraten, Janssen (te Wijchen). Lamers]:
J. van Os: Henricus de Graeuw uit Alphen (1623). Rechtskundig hoogleraar te Leuven (...).

Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis, 4e jg., nr. 2, nov. 1995. A.M.A.J. Driessen: De hulpverlening
door de Oeconomische Tak na de watersnood van 1784 [doelstelling van de vereniging De Oeconomische
Tak (onderdeel van de Holl. Mij. der Wetenschapppen) was de binnenlandse industrie te stimuleren; inza-
melacties. inventarisatie schade, verdeling hulpgelden ]; L. den Engelse: De Graftermeer polder. Een negen-
tiende-eeuwse droogmakerij tussen Schermer en Beemster [BrunoTideman (1803-1881). Willem Fredrik
Heshuijsen (1818-1856)]; Verv. Glossarium van waterstaatstermen. De letters c en k.

Vehiwse Geslachten, jg. 20 (1995). nr. 6. Verv. Schuur/Van Schuur/Verschuur; A.C. Zeven: Familiewapens
op archiefstukken van Rheden; F. W.J. Scholten: Archiefinspectie en genealogisch onderzoek op de Veluwe;
j . W.E. Post: Kwartierstaat Gerritje van Harn 11884-1948:-, Jansen (te Wageningen), Looijen, Meurs]; E.D.
Eijken: Twee Repertoria vergeleken [het ene onlangs verschenen van de hand van de auteur, het andere van
W.A. Beelaerts van Blokland (1907', Ver. Gelre)]; Aanv./corr. Kwst. Van Woudenberg en Kwst. Hardeman;
RK. Huwelijken in Amsterdam van personen uit Apeldoorn; L van Pijkeren: Genealogie van Hendrick van
Pikeren [ged. Oene 1747: te Hattem].

Zijper Historie Bladen, 13e jg., nr. 4, dec. 1995. P.C. Morsch: Brand in 1898 te Schagerbrug [reconstructie
aan de hand van een brief van Johannes Elias FeisserJ; J. Nederkoorn: Een vechtende dominee in Schager-
brug [Florentius van Hoorn, 1707]; L.F. van Loo: Jacob Brak (1809-1901). Een Zijper soldaat vocht in
België 1830-1833; Brievenboek 1838. Vrijstelling dienstplicht. Rekwest Pieter Schager: Verv. Zijper jaren:
1872; Werkgroep boerderijnamen: Pastorie St. Maartensbrug, Grote Sloot 173.

Uit Familietijdschriften:
De Achttien, nr. 98/99, 25e jg., herfst 1995. Verv. Cornelis Zandvliet [kw. 1024: Claes Willemsz. van
Santvliet, te Lisse, overl. ca. 1584, en zijn gezin].
BeUrage znr Geschichle der Familie Lampe und verwandier Familien. H. 158, 83. Jg., Nr. 10, Dez. 1995.
Der Postexpediteur Heinrich Friedrich Daniel Noltemeyer vom Lampe-Hof zu Stemmen und seine Nach-
kommen [1812-1892]. Übersicht. Die Versippung Noltemeyer-Lampe zu Stemmen.
Blanckensteijn bulletin, 7e jg., nr. 3, winter 1995. L. Blankstein: Blankstein is de naam [afstammend van
brouwer Jan Geerts Blankstein tr. Groningen 1647 Aeltjen Isebrands]; Verv. Blanckesteijn tussen Doorn
en Amerongen [gezin van Hendrick Cornelisz. van B. tr. ca. 1670 Annigie Goossens (Rysmuer alias) Smit].
Boissevain Bulletin, nr. 6, jg. 5 (1995). D. de Uthemann: Bergerac voor de reformatie; Aanv. op NP 72
(1988).
't Calkoentje, 15e jg., nr. I, nov. 1995. Kwst. (5 gen.) Arsenius Blonde [geb. Adinkerke 1880;-, Calcoen,
Deberst, Handschoewercker].
Chronik der Familien Dix (Dicks, Diecks. D.v.v, Ticks, Tix usw.), Bd. I, Heft 3, Mai 1992. R.A.J. Dix: Von
Pflügischen Richtern und Baumannischen Gerichtsschöppen; neue Erkenntnisse aus dein Ost-Thüringer
Raum [met verslag van onderzoek en schema's Dix; 16e-19e eeuw; Bd. I, Heft 4, Jan. 1993. R. Dix: Wer
zu wem [korte kenschets diverse stammen Dix].
Familieblad van Suyderhoeff tot Zuiderhoek, Ie jg., no. 2. nov. 1995. Bijdr. betr. Maerten Suyderhoeff
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[ Haarlem 1470-1550]. Jonas Suyderhoeff | Haarlem 1614-1686], David Zuiderhoek [architect, geb. Amster-
dam 191 IJ.
Familiekring Groeneveld, nr. 21, dec. 1995. Kwst. (5 gen.) Groeneveld-Noorda f-. Van den Berg (te
Schiedam),-. Kundersma]; Over de inboedel van Lijntjen Willems |geb. Nederhemert ca. 1628, dr. van
Willem Petersz. Vos]; Schema stam CX [nageslacht Maarten Gerrits G.; te Vlaardingen; I7e-I9e eeuw].
Familienverband Knauff, f, ft, Nr. 78, 38. Jg., Dez. 1995. Fragment orgelbouwers Knauf 118e- 19e eeuw];
Das Wirken von Henne Knauf im 15. Jh. zu Mainz.
Famiüetijdschrift Slum Jan Frans Eyckmans, nr. 6, 3e jg., dec. 1994. Nakomelingen van Marie Hortense
Eyckmans 11893-1984; Lemmens, Vanstechelman, Sansom, Maes. Stans]; nr. 7.4ejg.. juni 1995. Théophi-
le Clement Eyckmans [ 1895-1920|; Familie Arnold Eyckmans en Anna Catharina van Hout |tr. Beverlo
1781; Eckmans, Ickmans]; Geschiedenis van Beverlo; nr. 8. 4e jg.. dec. 1995. Nakomelingen van Benoit
Eyckmans [1897-1970; Mannaerts. Smolders, Maes. Coekaerts].
Gens-Diinia In het kort. Jubileum-uitgave, nov. 1995] voorgeschiedenis, oprichting familiestichting, biogra-
fieën van degenen, die zich daarvoor ingezet hebben, overzicht bestuursleden].
De Gouwigheid. nr. 16, jan. 1996. Kees vertelt [onderhoudend over het begin van zijn onderzoek en het
belang van doopgetuigen: De Gouw, Lijnsvelt/Lensvelt; te Zevenbergen; Ie helft 18e eeuw].
De Halsbergier, 14e jg. (1995), no. 3-4. Vondsten [het gezin van Pieter Vanderdonckt en Geerdine Hals-
berch; te Otegem. 17e eeuw. met kleinkinderen Vandenhove en Van Leynseele].
Hamers Bulletin, jg. 7 (1991). Verv. Stamrceksen en Biografieën Limburgse Hamers. Nr. 1: Limburgse
gemeenten vroeger en nu; Thewis Hamers (1645-1700). Maaseik-Echt-Roosteren; Overzicht Stammen
Hamers. Nr. 2: De laatste levensjaren te Maastricht van Margaretha Hamers (* 1656); Naamdragers Hamers
en familie binnen de wallen van Sittardca. 1710; Enkele Hamers geërfden onder Obbicht en Papenhoven
in 1704. Nr. 3: Catharina Margaretha Hamers (*1677) en haar familie [tr. 1709 Conrad G. Grein; dr. van
Margaretha SaldenJ; Een proces tussen Elisabeth Hamers en Johan Mathias Maes, voogd van Sittard 11714-
23]; Ingangen op notariële akten. Nr. 4: Nogmaals Thewis Hamers; Herkomst van het Bremmens geslacht
Hamers; Anna Helena van Hagen, ook genaamd Hamers? |ook: Hagens; tr. vóór 1683 J.G. Ulner]; De
Sittard-Maastrichtse koopman Adolf Hamers (1670-1708), zijn weduwe en kinderen |tr. Maastricht 1700
Anna Elis. Dieteren]; Op zoek naar Paulus Hamers, vermeld te Sittard in 1610; Verv. Not. akten. Nr. 5/6:
De Hamers-stammen in oostelijk Zuid Limburg; Hamers in Vijlen [2e helft 18e eeuw|; Een huwelijksdis-
pensatie uit 1764 te Heerlen [Henricus Hamers - Maria Agnes Groneschilt/Groenenschild|: Hamers en
aanverwanten, leden van de schutterij st. Sebastianus te Eijs; Studenten te Rolduc.
Helm-Nieuws, 12e jg., nr. I, winter 1995. Indische Jacob vd Helm: 'K.N.I.L.-dienaar!'. Ouders Jacob
eindelijk gevonden!
Hollandsdie Nieuwe, nr. 12, jg. 8, winter 1995-1996. AA. de Reus-V redenburg: Dirk Vredenburg, de
schoolmeester [benoemd te Oosterblokker 1755, vervolgens te Koedijk en Buiksloot|.
In hetzelfde Sclui-y-i-ij-tje. jg. 11 (1995), nrs. 33, 34; 35 (sept.): Stamreeks Schuyt te Amsterdam: zesmaal
een Jan Coenraad: nr. 36, (dec.) Burgemeester P.J.M. Schuijt [van Wamel. 1907-1927]; Burgemeester
Schuitestraat [Bauke S., bmr. van Stad-Hardenberg 1922-1931]; Timmerbedrijf Schuit in Amsterdam.
Jongens familiebrief, nr. 28, 8e jg., dec. 1995. Cornelis Johannes Jongens [geb. Naarden 1877, bakker].
KontaktbriefVan Den Dool, nr. 5, dec. 1995. Beknopte kwst. (voornl. stamreeks] Paula van den Dool |geb.
1982;-, Hellenthal, Hoogerwerf, Noordegraaf].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 13(1995), nr. 2. J. Lever: Het doosje en het pakje van mevrouw Leever (1757);
Verv. Leidse en Amsterdamse geslacht Lever. II. De Amsterdamse Marcus-tak; Jan Gheritsz Lever (160?-
1660) en zijn familie; J.G. Lever. Anna Christina Lever (1872-1945) en haar nazaten; Jan Peter Lever (17de
eeuw) [te Zwolle].
Poelgeestfamiliekontakten, 15e jg., dec. 1995. Verv. Genealogie Van Poelgeest [te Leiderdorp; 17e eeuw].
Pors Post, nr. 61, 19e jg., 4e kw. 1995. Mijmeringen bij oude akten [Adriana Pors tr. Schiedam 1930 Wil-
lem Hoogendam]; Verv. Echtgenoten van Porsen [Van der Kaaij t/m Kwartel].
Ribbens Kroniek, nr. 10, jg. 5, jan. 1996. Stamvader B.2 [Stoffel Jansz. Ribbe tr. Willcmsstad 1673 Geer-
truyt Andriesse wed. Jan Suyckerman]; schema's tak C. 1 [oudste: Petrus (1590-1659)] en tak C.2 [oudste:
Carolus(l660)].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 54, dec. 1995. R. Ruigrok van de Werve: De Eewout-tak [Leenden Janse
Ruijgrock tr. Wassenaar 1702 Crijntje Jansdr. Langevelt]; Een bijzondere tak van de stamboom [huwelijken
met meisjes Van der Krogt/Van der Kroft]; G.M. Mesland: Ruygrok-schippers op het Haarlemmermeer [o.a.
Cornelis Ruigrok van de Werve, 1722-1771].
Stichting Geslachten Zijlstra, Nieuwsbrief nr. 5 (1995). Een nieuwe familie Zijlstra 'GS', waar vandaan?
[oudst bekende: Derk Cornelis Zijlstra/Zijlgs/Zielstra tr. Grietje Jurriens; v.a. 1752 te Groningen].
Studiegroep geslachten Drost, Med., jg. 4, nr. 4, dec. 1995. Jacob Drost, 1749-1798, chirurgijn te Castri-
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cum: Naamlijst van Nederlandse oorlogsslachtoffers 1940-1949 met geslachtsnaam Drost, opgesteld dooi-
de Oorlogsgravenstichting.
De Slijnman 's kroniek, nr. 11, dec. 1995. Themanummer bakkers en de bakkerij-traditie in de familie: vele
leden van de familie Stijnman passeren de revue; 19e-20e eeuw; met bijpassende illustraties.
Tahon's Tijdingen, 13e jg., nr. 1, febr. 1995. Het leven van Julien Medard Tahon [tr. Voormezeele 1903
Maria HelenaCornelia Verhaeghe]; nr. 2. juli 1995. Kwst. (6 gen.) Henri Tanghe 11855 Kortemark 1945;
Tanghe (oorspr. Tahon). Dewulf. Vanparijs, Pleysier],
Ter Perre, 5e jg., nr. 3, herfst 1995. Deze keer de schijnwerper op: Marie Louise Vande Per (1695 Duinker-
ke 1744; tr. ald. 1719 Franc. Jos. OllevierJ.
Thoentertijd, nr. 36, jg. 18 [I995J. P.J.M, van Giesen: Thoenen in de Goudse pijpmakerij |mct inleiding
o.a. fabricageproces, pijpmerken, gilde; zeven personen Thoen die zelfstandig pijpmaker waren; 17e-18e
eeuwl; T. v.d. Graaf. Zijn de familie(s) Van 't Hoen/Van T(h)oen van Westlandse afkomst |te Delfshaven;
17e-19e eeuw]; nr. 37, jg. 18 [dec. 1995], J.H.M. Hoen: Van Keulen naar Cologne [fragment Hoen; te
Sittard en Cologne (USA); l9e-20e eeuw]; Verv. De Thoenen en hun familiewapens |wapenbordje Jop
t.Hoen 1777]; Oude familiefoto's; H. 't Hoen: 't Hoen in Twente ... en in Zuid Holland |nageslacht van
Henri 't Hoen, geb. Stad Almelo 1872 als zoon van Maria Martha 't Hoen].

Tichelposi.m. 12(1995).Tichelmannen in Indië [te beginnen met GerritTichelman, 1777-182O|; Bijzonde-
re wederwaardigheden van Tichelmannen in W.O.II.
Hel Treffertje, 24ste jg.. no. 4, dec. 1995. Stamreeks Christianus Jacobus Treffers (geb. Waalwijk 1950):
Familie Treffers in Nieuw-Zeeland.
Van Helden en Heldinnen, no. 30. 14de jg.. nov. 1995. Verv. Genealogie Van Helden [te Almkerk: 18e
eeuw].
Van Mecken tot Mekke, I Ie jg., no. 3. dec. 1995. Verv. Wetenswaardigheden familie Westerman: Verv.
Genealogie Buurman [te Brielle, Maassluis].
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 18, jg. 5 (1995). nr. 4. Wijzigingen in het familieboek [nageslacht
van Hendrik van Hilten (geb. Baambrugge 1795). van Jacobus van Hilten (geb. Charlois 1813) en van
Hendrik van Hilten (1834-1889. te Amsterdam)].
De Wcghwijzer. Familiebulletin nr. 3 (1995). Speciaalnummer voorde 'Doornenburgse tak' [Johannes
Wegh. afk. van Hönnepel, tr. Ida Hoet. 1730-36 won. Gendt: en nageslacht: vele illustraties|.
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t/j/ NGV-cnUecties (aanwezig in hel Verenigingscentrum):
aquarel van JA. 'Zamlvliet ie Amersfoort

216 Geur, NoMra 51 <]¥%)




