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■ Willem Jan Both Hendriksen?
Als voorbeeld van een biografisch onderzoek nemen we als ‘rode
draad’ het leven van Willem Jan Both Hendriksen.Deze Utrechtse
rentenier leefde van 1780-1853 en komt in veel verschillende soorten
archiefbronnen voor.Bij uw eigen onderzoek komt u misschien niet
dezelfde bronnen tegen,maar u krijgt wel een beeld van het soort
informatie dat u kunt aantreffen.Het is belangrijk in het achterhoofd
te houden dat u natuurlijk alleen maar vindt wat er is overgeleverd:
veel kan er verloren zijn gegaan.Zo is het archief van Both Hendriksen
door waterschade aangetast en weten we niet hoeveel materiaal er in
de loop van de tijd is verdwenen.Meer materiaal zou een ander beeld
van de man kunnen oproepen.
Informatie moet kritisch worden bekeken.Het ene portret toont
Both Hendriksen op jonge leeftijd; dat weten we zeker.Het andere is
slechts aan hem gekoppeld door een aantekening op de achterkant.
Een nazaat heeft daar met potlood aarzelend op geschreven dat dit
‘oom Willem van Sandwijck’ zou kunnen zijn.We weten dus niet zeker
of dit ‘onze’ hoofdpersoon is.

1 Inleiding

…het hart wordt mij
daarna zo regt frisch en
moedig…

1.1 Wat verstaan we onder biografisch onderzoek?

Biografie betekent letterlijk: levensbeschrijving. In een biogra-
fie beschrijven we de geschiedenis van een persoon. Er zijn ver-
schillende soorten biografieën. Een monografie is een min of
meer volledige beschrijving van het leven van een persoon, ter-
wijl de korte biografie, die we vooral in biografische naslagwer-
ken en reeksen zoals de Utrechtse biografieën tegenkomen, het
juist moet hebben van een snelle karakterisering. Daarnaast is
er de collectieve biografie, over (aspecten uit) het leven van een
groep mensen. Elk soort brengt zijn eigen mogelijkheden en
problemen mee. Niet precies vergelijkbaar is de autobiografie,
een levensbeschrijving door de persoon zelf. Hoewel zo’n werk
veel inzicht kan verschaffen in het leven van een persoon, is
kleuring en subjectiviteit in veel sterkere mate aan de orde dan
bij de eerste drie soorten.

De nadruk op volledigheid bij een monografie lijkt de laatste
jaren sterk toegenomen. Er verschijnen zeer omvangrijke, soms
duizenden bladzijden tellende biografieën. De auteurs ervan lij-
ken de raad van Virginia Woolf te hebben opgevolgd om een zo
compleet mogelijke verzameling feiten aan de lezer te presente-
ren. Dat was volgens Woolf noodzakelijk, omdat biografen de
neiging hebben het leven van hun onderwerp als een geheel te
beschouwen, met daarin duidelijke lijnen en ontwikkelingen.
Voor de beschreven persoon zelf waren die lijnen echter veel
minder duidelijk, zo niet afwezig. Om te voorkomen dat de bio-
graaf teveel een structuur oplegt, zo geeft Woolf aan, moet de
lezer zelf een beeld opbouwen op basis van zo volledig mogelij-
ke informatie. Anders worden allerlei gebeurtenissen geïnter-
preteerd in het licht van wat er later in het leven van de beschre-
vene zal plaatsvinden en dwingt de kennis van de auteur de
gebeurtenissen in een bepaald keurslijf (determinisme).

Hoewel het gevaar van determinisme zeker niet denkbeeldig
is, bevredigt het aanbieden van een verzameling feiten in onze
ogen ook niet. De onderzoeker maakt altijd keuzes uit het mate-
riaal en het is onvermijdelijk dat daaruit een interpretatie van
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iemands leven voortvloeit. Of zoals Lytton Strachey, een tijdge-
noot van Woolf, het uitdrukte: ‘beknoptheid die het overtollige
overal, het belangrijke nergens uitsluit’. Zolang voor de lezer
maar duidelijk is, waar de feiten voor zich spreken en waar de
auteur interpreteert, is er niets aan de hand. Integendeel, de
auteur moet de lezer een begrijpelijk raamwerk aanbieden, om
te voorkomen dat de biografie een onoverzichtelijke hoop infor-
matie wordt.

Nog veel meer is dat het geval met de korte biografie: in de
weinige bladzijden die een auteur van een dergelijke biografie
vergund zijn, is het onmogelijk alle feiten op te sommen. Het
komt daar juist aan op een zo goed mogelijke selectie uit de
beschikbare informatie. In plaats van alle informatie aan te bie-
den, moet juist gekozen worden voor zo typerend en karakteris-
tiek mogelijke feiten en gebeurtenissen, zodat in een notendop
een leven wordt geschetst. Een korte karakteristiek van een per-
soon kan in zo’n geval heel verhelderend zijn. Bijvoorbeeld
Johan Huizinga, die over Bilderdijk zei: ‘de grote ongenietbare’.

Niet de beschikbaarheid van het materiaal mag de lengte van
die biografie bepalen. Voor sommigen is een korte biografie een
uitkomst, bijvoorbeeld wanneer weinig over het leven van
iemand bekend is. Dat is geen oplossing: ook in een korte bio-
grafie moet een ‘volledig’ leven worden neergezet en mag niet
worden volstaan met de beschrijving van een of enkele voorval-
len, omdat die toevallig in de bronnen zijn overgeleverd. Voor
mensen die hun stamboom willen aankleden, is een verzame-
ling korte biografieën een mogelijk vervolg. Na het uitzoeken
van de puur genealogische gegevens kunnen ze trachten, deze
gegevens uit te breiden en zo hun voorouders van een korte
levensbeschrijving te voorzien. Maar een echte levensbeschrij-
ving wordt het pas, wanneer over het gehele leven een karakte-
ristiek wordt gegeven.

Een prosopografisch onderzoek levert een collectieve biogra-
fie op. Dit onderzoek heeft als doel het beschrijven hoe een
bepaalde verzameling mensen, denk aan regenten of fabrikan-
ten, heeft geleefd. Daartoe wordt uit het leven van die mensen
een aantal aspecten onderzocht en de overeenkomstigheden
worden verzameld. Met name de persoonlijke, afwijkende
karakteristieken verdwijnen in dat soort onderzoek. Een goed
Utrechts voorbeeld is het onderzoek van A.J. van den Hoven van
Genderen naar de Utrechtse kanunniken.

1.2 Waarom biografisch onderzoek?

Waarom zijn we geïnteresseerd in de geschiedenis van een per-
soon? De Engelsman Alexander Pope zei al: ‘de studie der mens-

heid is de mens’. De mens staat ons het dichtste bij. Waarschijn-
lijk hebben de oermensen rond het vuur al verhalen verteld
over dappere of slimme stamgenoten en ook de vroegste
geschreven biografieën ontstonden uit de behoefte aan herinne-
ring. Belangrijke mensen die waren overleden, wilde men niet
aan de vergetelheid prijsgeven. De oudste biografieën beschrij-
ven dan ook vooral de levens van hoogwaardigheidsbekleders
als koningen en generaals. Dat zien we aan de biografieën uit de
Romeinse oudheid, zoals die van Plutarchus. Hij gebruikt anek-
dotes om het wezen van de geportretteerde vast te leggen.

Juist omdat die vroege levensbeschrijvingen als voorbeelden
voor bepaald gedrag en bepaalde normen en waarden fungeer-
den, kwam het er minder op aan dat alles in de biografie ook
werkelijk gebeurd was. De verhalen moesten tot navolging
inspireren. Helemaal geldt dat voor de middeleeuwse heiligen-
levens, de zogenoemde vitae. Bovennatuurlijke gebeurtenissen
bestemmen daarin de hoofdpersoon al vroeg tot een bijzondere
levenswandel. Het waarheidsgehalte was duidelijk onderge-
schikt aan de boodschap. Deze nadruk op de voorbeeldfunctie
boven wetenschappelijke betrouwbaarheid heeft lange tijd de
biografie een stiefkind van de geschiedbeoefening gemaakt. Ze
werden eerder als ‘romans’ geclassificeerd dan als wetenschap.
Niet populair bij de geleerden betekende echter niet dat de
lezers ze links lieten liggen!

Een andere reden voor interesse voor de biografie is wat we
zouden kunnen noemen het uitbreiden van de eigen ervarings-
wereld. Door te lezen over het leven van anderen, tellen we hun
levenservaring bij onze eigen ervaring op. We kunnen onze
eigen levensvisie vergelijken met die van iemand anders, het-
geen uitdaagt tot herbezinning. Hierbij is de authenticiteit van
het verhaal heel belangrijk: als we het leven van een ander
wezenlijk willen doorgronden, moet de beschrijving ervan zo
dicht mogelijk bij de werkelijkheid staan. Een vroeg voorbeeld
van een dergelijke biografie is het beroemde Life of Samuel 
Johnson (1791) door James Boswell. Boswell volgde zijn onder-
werp van zeer nabij en tekende veel direct op uit de mond van
Samuel Johnson persoonlijk.

Een derde reden is nieuwsgierigheid: mensen zijn benieuwd
naar elkaar. Lag lange tijd die nieuwsgierigheid onder de opper-
vlakte, de laatste decennia is onze samenleving erg veranderd.
De historicus Jan Romein kon aan het begin van de vorige eeuw
nog beweren, dat onze cultuur weinig ophad met uiterlijk ver-
toon. Volgens hem was de samenleving naar binnen gericht, de
bovenlaag sober en beheerst, en aan zulke publieke openheid
als een biografie bood, was weinig behoefte. Ook onze hekel aan
mensen die boven het maaiveld uitstaken, voorkwam dat de
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gewone mens behoefte had aan informatie over de beroemdhe-
den in onze samenleving. Dat werd al snel ervaren als zelfver-
heerlijking en opschepperij. Romeins redenering gaat niet meer
op. De maatschappij is veel opener geworden en er is veel meer
informatie over celebrities beschikbaar. Misschien juist door een
verdergaande sociale nivellering zijn de scheidslijnen tussen de
maatschappelijke lagen en tussen privé en publiek minder sterk
en is er meer belangstelling voor andere mensen. Er is soms
bijna sprake van voyeurisme. Ook is er een cultus van beroemd-
heden, die op de televisie, in kranten en tijdschriften van zich
doen spreken en door een grote schare geïnteresseerden en fans
worden gevolgd. Niet voor niets zijn roddelbladen zo populair!
Misschien is het ook een manier om aan de dagelijkse sleur te
ontsnappen, wegdromen in het leven van bijna sprookjesachti-
ge figuren. Aan de andere kant is de belangstelling voor gewone
mensen ook enorm toegenomen: in vele televisieprogramma’s
doen onbekenden zeer persoonlijke uitspraken over hun leven,
wordt hun verdriet en geluk voor iedereen zichtbaar in beeld
gebracht. Denk aan liefdesprogramma’s als All you need is love en
aan Big Brother, waar de privacy geheel verdwenen is.

Een laatste reden voor de bloei van de biografie is veroor-
zaakt door ontwikkelingen binnen de geschiedwetenschap zelf.
De invloed van de Franse historici en de neomarxisten met hun
kwantificeerbaar onderzoek, waarbij langdurige en onpersoon-
lijke processen centraal stonden, zoals de ontwikkeling van de
graanprijzen, is getaand. In het onderzoek is de nadruk minder
komen te liggen op groepen zoals armen, arbeiders en vrouwen,
die tot dusver weinig aandacht hadden gekregen en waarvan
weinig bronnenmateriaal over individuele leden aanwezig is.
Door de opleving van elite-onderzoek en mentaliteitsgeschiede-
nis, waarbij de aandacht naar een enkeling of een kleine groep
uitgaat, gepaard aan de individualisering van de maatschappij,
kwam de biografie meer in de belangstelling te staan van de
geschiedwetenschap.

1.3 Hoe zit deze gids in elkaar?

In tegenstelling tot genealogisch onderzoek of onderzoek naar
een huis, is er voor biografisch onderzoek geen vast stramien te
geven. Uiteraard begint u met het lezen van de bestaande litera-
tuur en verdient het aanbeveling om wat achtergrondinforma-
tie over de tijd, plaats en het milieu van uw hoofdpersoon te
bestuderen, maar omdat biografische informatie in een veel-
heid van bronnen kan worden aangetroffen, is daarin niet echt
een volgorde aan te geven. Per persoon kunnen in een bepaalde
bron veel of weinig nuttige gegevens te vinden zijn, en verschil-

len in beroep, maatschappelijke achtergrond, familie, woon-
plaats maken het onmogelijk een voor alle biografieën even toe-
pasbare methode aan te reiken.

Omdat er geen vaste volgorde is, zijn de paragrafen van deze
gids thematisch gerangschikt. Verschillende kanten van een
mensenleven worden per hoofdstuk kort behandeld. De gids is
niet alleen te gebruiken voor biografisch onderzoek, maar is
ook handzaam bij het verzamelen van persoonsgegevens in
welk kader dan ook. Bij de keuze van de bronnen zijn we uitge-
gaan van de periode na 1550. Het hanteren van middeleeuwse
bronnen brengt geheel eigen problemen met zich mee. Niet
alleen zijn zij dikwijls in het Latijn gesteld, maar ook zijn er
voor die periode veel minder bronnen beschikbaar. Om het voor
u nog wat concreter te maken, is in deze gids – verspreid over de
verschillende hoofdstukken – als voorbeeld een korte biografi-
sche schets opgenomen van Willem Jan Both Hendriksen
(Amersfoort 1780 – Utrecht 1853) met afbeeldingen van bron-
fragmenten over hem.

Tenslotte, de huidige gemeenten Oudewater en Woerden
nemen een speciale plaats in. Deze gemeenten lagen tot respec-
tievelijk 1970 en 1989 voor een deel (onder andere de steden
Oudewater en Woerden zelf ) in de provincie Zuid-Holland. Bij
de vindplaatsen van bepaalde provinciale bronnen wordt u
regelmatig verwezen naar Het Utrechts Archief, maar voor ver-
gelijkbare bronnen over deze gemeenten moet u dan soms bij
het Algemeen Rijksarchief zijn.
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■ Alliantiewapen Both-Hendriksen,18de eeuw

2 Tips en
waarschuwingen

…ik heb mijn tijd gehad,
de genietingen beginnen in
te korten, mijne vatbaarheid
daarvoor op te houden…

2.1 Wetenschappelijke methode en psychologie

Er verschijnen de laatste jaren vele levensbeschrijvingen in
Nederland en ook het aantal biografische woordenboeken en
biografische reeksen breidt zich gestaag uit. De moderne biogra-
fie is wetenschappelijk geëmancipeerd. Dezelfde kritische
methode die op algemeen historisch onderzoek wordt toege-
past, wordt gebruikt voor biografisch onderzoek. Daarbij poogt
de biograaf een evenwicht tussen sympathie en antipathie te
bewaren. Volgens historicus Johan Huizinga moeten we uitgaan
van de ‘volmaakt eerlijke behoefte om het verleden zo goed
mogelijk te verstaan’ en dus niet vanuit een vooropgezette
mening willen oordelen. De biograaf moet afstand nemen van
zijn subject, hoewel een bepaalde ‘zielsverwantschap’ voor het
begrijpen wel noodzakelijk is.

Een belangrijke verworvenheid is de bewustwording van de
gecompliceerdheid van de psyche van de mens. Dat vraagt een
bepaald psychologisch doordringingsvermogen van de onder-
zoeker. Dat heeft een discussie teweeggebracht: in hoeverre
moet een biograaf een psycholoog zijn? Sommige historici zijn
de mening toegedaan, dat het gezond verstand voldoende ken-
nis biedt om een mens psychologisch te kunnen duiden. Zij zien
bovendien de psychologie als een eind 19de-eeuwse uitvinding,
die niet van toepassing is op andere tijden en andere samenle-
vingen. Anderen daarentegen hebben onderdelen van de psy-
chologie gebruikt om bepaalde neigingen en gedragingen in
hun hoofdpersoon te verklaren. Daarin schuilt het gevaar van
reductionisme: alle belangrijke beslissingen van een persoon
worden bijvoorbeeld teruggebracht tot een enkele, meestal
‘traumatische’, gebeurtenis in zijn jeugd, die het verdere leven
kleurt.

De Britse historicus Peter Gay heeft veel gedaan om de psy-
chologie een rol te laten spelen in de geschiedwetenschap. Hij
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waarschuwt ervoor, om een stukje van de theorieën van psycho-
logen te lenen, zonder een overzicht te hebben van de totale
theorie. Idealiter zou een historicus een volleerd psycholoog
moeten zijn, in zijn ogen, of op zijn minst zelf in analyse
geweest zijn. Hij gaat daarin misschien te ver, maar in ieder
geval willen we waarschuwen voor een al te gemakkelijk
gebruik van psychologische termen en theorieën bij het duiden
van uw hoofdpersoon.

Omdat er geen vast stappenplan bij biografisch onderzoek is
te geven, is het voor de onderzoeker belangrijk om alert te blij-
ven. Een tip is: laat uw fantasie werken! Tijdens het verzamelen
van materiaal komt u allerlei feitjes tegen, die, zoals in een
detectiveroman, de weg kunnen wijzen naar meer informatie.
Komt u in een brievenverzameling van uw hoofdpersoon een
naam tegen, zoek die persoon na. Het kan zijn dat de gevonden
figuur memoires heeft achtergelaten, waarin uw hoofdpersoon
is getypeerd. Wordt een bepaalde gebeurtenis genoemd, dan is
het goed mogelijk dat andere aanwezigen bij die gebeurtenis
iets aardigs te melden hebben. Een andere tip voor de aanpak is:
begin met het einde. Van veel mensen is na het overlijden een in
memoriam verschenen, hebben vrienden of tijdgenoten hun
herinneringen neergeschreven, staan in kranten verslagen van
de begrafenis met een korte schets van de overledene of zijn de
grafredes overgeleverd. Zo krijgt u in een notendop een samen-
vatting van het leven, dat goed kan dienen als uitgangspunt
voor verder onderzoek.

––––––––––
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2.2 Systematisch werken met bronnen

Om feiten op te sporen moet u gebruik maken van bronnen.
Hoe meer bronnen worden bestudeerd, hoe meer u te weten
kan komen over het onderwerp. Historische bronnen zijn alle
overblijfselen die uit het verleden bewaard zijn gebleven. Voor
biografisch onderzoek zult u vooral te maken krijgen met
schriftelijke bronnen, met oral history (mondelinge overlevering)
en in veel mindere maten met materiële bronnen. Wat dat laat-
ste betreft: in musea berusten soms voorwerpen die te maken
hebben met uw onderwerp. Het Letterkundig Museum in Den
Haag verzamelt bijvoorbeeld voorwerpen en manuscripten van
Nederlandse schrijvers. Kunstenaars hebben werk achtergela-
ten, dat in kunstmusea te bekijken is. In sommige gevallen is
het woonhuis van uw persoon in oude staat bewaard gebleven,
of is zijn of haar werkkamer in een oudheidkamer of museum
ingericht. Het is ook altijd aardig de streek te bezoeken waar uw
persoon heeft gewoond of vandaan komt: ten eerste vanwege de
historische sensatie op dezelfde plek te lopen als waar uw
hoofdpersoon ooit wandelde, maar ook geeft het iets van de
sfeer weer en worden soms zaken helder.

Voor historisch onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van
schriftelijke bronnen. Probleem hierbij is dat hoe verder men in
de tijd teruggaat, hoe schaarser de overgebleven bronnen zijn.
Ook de aard en de inhoud spelen een rol. Bronnen kunnen een
eenzijdig beeld geven. Zeker als het persoonlijke bronnen
betreft zoals memoires, dagboeken en brieven. Een onderzoe-
ker moet zich bij het gebruik van bronnenmateriaal altijd afvra-
gen wat de oorspronkelijke bedoeling van de bron was. Wat is
de waarde, de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van het
bronnenmateriaal?

Eerst kijkt u naar de inhoud. Wie is de auteur? Wat wil hij in
deze bron vertellen? Waarom zegt hij het zo en niet anders? Wat
was de relatie van de auteur met het beschrevene? Was hij oog-
getuige? Hoe nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft de auteur
de zaken? Hoe objectief of subjectief is de auteur? Vervolgens is
de ‘buitenkant’ aan de beurt. Wat voor soort bron is het (archief-
stuk, manuscript, boek)? Waar is het materiaal gevonden? Hoe,
waarom en wanneer is de bron tot stand gekomen? Is het een
origineel stuk of is het gebaseerd op ander materiaal?

De meeste archiefstukken worden opgemaakt met een admi-
nistratief doel zonder diepere betekenis: denk aan rekeningen
en belastingregisters. Maar andere stukken, zoals verzoekschrif-
ten of klachten, worden wel degelijk met een vooropgezet doel
opgesteld: de schrijver wil iets bereiken. Daar moet u bij het
gebruik van dergelijk materiaal wel rekening mee houden,
want dit zijn geen objectieve gegevens.

Levens verhalen 11



■ Secretarishuisje,Muurhuizen 109 in Amersfoort:
het geboortehuis van Willem Jan Both Hendriksen
Het is belangrijk om te beginnen met literatuuronderzoek.Over onze
hoofdpersoon blijkt slechts weinig onderzoek gedaan te zijn.Bij zijn
dood verscheen een in memoriam in de Utrechtse Volksalmanak,waar-
uit niet veel feiten over zijn leven te achterhalen zijn.Via het persoons-
namenregister op het Jaarboek Oud-Utrecht blijkt dat hij een enkele
keer voorkomt in een artikel over de lustrumviering van de Utrechtse
universiteit van 1836.De jaarboeken van na 1983 zijn nog niet voor-
zien van een register,maar bij het doorbladeren van artikelen over de
tijd van Willem Jan Both Hendriksen) kwamen we twee belangrijke
artikelen tegen. In het Jaarboek 1985 een artikel van J.H. von Santen
over het politieke leven in de stad Utrecht in het midden van de 19de
eeuw.Daarin komt behalve schoonzoon H.J.Royaards ook een enkele
keer Both Hendriksen zelf voor.Het geeft bovendien een beeld van de
tijd waarin hij leefde.Twee jaar later, in 1987, is het Jaarboek gewijd aan
de Patriottentijd,met daarin C.A. van Kalveens artikel over de Patriot-
ten in Amersfoort, precies in de tijd dat de vader van Willem Jan Both
Hendriksen daar stadssecretaris was.Dat artikel geeft een aardig
beeld van de politieke rol die de secretaris in Amersfoort speelde en
onder welke omstandigheden Willem Jan is opgegroeid.
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Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat met het verzamelen
van gegevens moet u eerst een systeem voor het ordenen ervan
bedenken. Anders kan het gebeuren dat u datgene wat in het
begin van het onderzoek is bestudeerd, met name de algemene
literatuur, nogmaals moet opzoeken, omdat u bent vergeten
een goede notitie te maken. Het is daarom van het grootste
belang vanaf het begin overzichtelijk en stelselmatig de gege-
vens te noteren. Louter afgaan op het geheugen is menig onder-
zoeker slecht bekomen! Vermeld altijd nauwkeurig waar u een
bepaald gegeven gevonden hebt. Als dat een boek betreft:
auteur, titel en bladzijde, als het een archiefstuk betreft: archief,
inventarisnummer en bladzijde. Het kan zijn dat u de bron nóg
eens nodig hebt voor een ander gegeven. Met een omschrijving
als: ‘ja het stond in een dik, zwart boek ergens bovenaan’, kan
een archiefambtenaar weinig beginnen.

Tenslotte, systematisch werken betekent ook: hou je aan je
onderwerp. Een biografie gaat over het leven van een bepaalde
persoon: dus niet over zijn ouders, zijn vrouw of zijn buurman.
Een valkuil waarin veel auteurs terechtkomen is het vermelden
van leuke anekdotes die feitelijk nauwelijks verband houden
met het leven van de beschreven persoon. Pas als de anekdote
illustratief is voor de persoonlijkheid van uw hoofdpersoon of
diens levensloop, is het zinvol deze op te nemen. Zo kende de
Kockenger kluizenaar Huib Prins vele bijbelcitaten, wat volgens
zijn biograaf mede het verhaal ondersteunt, dat zijn vader
dominee zou zijn geweest. Zo’n anekdote voegt iets toe aan het
verhaal. Voor een verslag over de rare streken van een oom die
uw hoofdpersoon verder niet gekend heeft, geldt dat niet.

Te kort en te zakelijk schrijven, is natuurlijk het andere uiter-
ste. Zo mag het niet voorkomen dat u een onderzoek doet naar
bijvoorbeeld een kunstenaar, zonder aandacht te besteden aan
diens werk. Waarom schilderde hij, waarom was hij alleen geïn-
teresseerd in zelfportretten, waarom verruilde hij het expressio-
nisme voor een abstracte stijl? Uiteraard komt het voor, dat er
geen antwoorden op de door u gestelde vragen te vinden zijn.
Dat kan ook lang niet altijd: de lezer moet echter wel weten dat
u er naar heeft gezocht en mag niet het vermoeden krijgen, dat
u de vragen bent vergeten te stellen.

2.3 Reeds verricht onderzoek

Over veel personen is al onderzoek verricht dat is gepubliceerd
in algemene of bijzondere biografische woordenboeken, ency-
clopedieën of vergelijkbare uitgaven. Ook kan het voorkomen
dat uw hoofdpersoon zijdelings in de levensbeschrijving van
een vriend, collega of familielid voorkomt. Zo komt bijvoor-

beeld in Frits Zwart, Willem Mengelberg 1871-1951. Een biografie
1871-1920 (Amsterdam 1999) ook diens vader, de Utrechtse
beeldhouwer, architect en kunstschilder F.W. Mengelberg aan
de orde. Verder zijn er bibliografieën met een persoonsnamen-
register en publicaties met veel persoonsgegevens die via een
persoonsnamenregister zijn ontsloten. Het is een kleine moeite
om even te kijken of er voor u bruikbare literatuur of gegevens
aanwezig zijn.

Natuurlijk kunnen hier niet alle werken worden genoemd
die gegevens bevatten over Stichtenaren. Uw hoofdpersoon leef-
de in een bepaalde tijd en streek en ontplooide bepaalde activi-
teiten. U zult wat over deze achtergronden willen weten. Het is
heel goed mogelijk – zeker bij wat meer bekende personen – dat
u in de literatuur die u dan bestudeert ook uw hoofdpersoon
tegenkomt. Gelukkig is in veel werken een persoonsnamenre-
gister aanwezig. Als u twijfel hebt over het beroep van uw
hoofdpersoon of de plaats waar hij dat heeft uitgeoefend, dan
zijn lijsten van beroepsbeoefenaren een handig hulpmiddel.
Vaak vindt u hierin ook biografische bijzonderheden. In hoofd-
stuk 9 is een literatuuroverzicht opgenomen.

2.4 Archieven

In de meeste gevallen zult u naast literatuur ook niet-gedrukte
bronnen, meestal archivalia of handschriften uit een biblio-
theek, moeten raadplegen. Gelukkig maar, want zo kunt u tot
dusver onbekende gegevens boven water halen en dat maakt
uw onderzoek echt oorspronkelijk. Begin echter niet te snel aan
deze fase: het is tijdverspilling om gegevens aan archiefstukken
te ontlokken, terwijl diezelfde gegevens al zijn gepubliceerd.

Persoons- en familiearchieven
Voor biografisch onderzoek vormen familie- en persoonsarchie-
ven een ideale bron. Daarom moet u er altijd op letten of van uw
hoofdpersoon of diens familie een archief bewaard is gebleven.
Soms berusten de stukken nog bij de mensen thuis, soms zijn ze
overgedragen aan een archiefdienst of een vergelijkbare instel-
ling. Het Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA)
beheert een gegevensbestand dat ook betrekking heeft op
archieven die (nog) in particulier bezit zijn.

Ga niet alleen af op de naam van het archief, want de meeste
familiearchieven bevatten ook stukken van aanverwante fami-
lies. Het familiearchief Van der Muelen bevat bijvoorbeeld stuk-
ken van de families Coyman, De Geer, Godin en De Maleprade.
Let ook even op de term ‘huisarchief’. Een huisarchief is een
archief van een of meer families die in de loop der eeuwen in
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hetzelfde, meestal adellijke huis (ridderhofstede) hebben
gewoond, zoals het huis Linschoten of het huis Moersbergen in
Doorn. Ook deze categorie archieven verdient dus uw aandacht.

In de persoonsnamenregisters op inventarissen kunt u snel
vinden of ook uw hoofdpersoon in de beschrijvingen van de
inventarisnummers voorkomt. In Het Utrechts Archief wordt
dit zoeken u nog gemakkelijker gemaakt door een tweetal
‘generale indices’, de gecombineerde persoonsnamenregisters
van alle gepubliceerde inventarissen (dus niet alleen de familie-
archieven) in de reeks van het vroegere rijksarchief.

In een inventaris van een familiearchief vindt u de archief-
stukken per familielid bij elkaar, meestal met een afzonderlijke
hoofdrubriek over vererfde onroerende goederen zoals huizen
en landerijen. U treft in een familiearchief onder andere aan:
stukken betreffende geboorte, doop, huwelijk en overlijden,
schoolgang, universiteit, studentenleven, beheer van huizen,
landerijen en kapitaal, boekhouding, belastingen, nalaten-
schap, gevoerde processen, beroepsuitoefening, ambtelijke
betrekkingen e.d. Het meest interessant zijn echter de brieven
en ‘egodocumenten’ als autobiografische aantekeningen, dag-
boeken, reisjournalen, jeugdherinneringen en memoires. Dit
zijn bij uitstek de bronnen die iets zeggen over het karakter en
de gedachtewereld van uw hoofdpersoon. Wat de brieven
betreft: niet iedere briefschrijver maakt kopieën van zijn uit-
gaande brieven en de originelen zijn natuurlijk bij de geadres-
seerden terecht gekomen. Soms zijn hun archieven bewaard
gebleven. Een andere mogelijkheid om brieven te traceren is de
Catalogus Epistularum Neerlandicarum van de Koninklijke Biblio-
theek, waarmee ca 800.000 brieven aanwezig in deze en enkele
andere grote bibliotheken zijn ontsloten.

Overzichten van egodocumenten vindt u in: Ruud Lindeman,
Yvonne Scherf en Rudolf Dekker, Egodocumenten van Noord-Neder-
landers uit de zestiende tot begin negentiende eeuw . Een chronologische
lijst (Haarlem 1993). Afzonderlijk uitgegeven is: Reisverslagen …
(Haarlem 1994). Een overzicht van de 19de-eeuwse egodocu-
menten is in voorbereiding. In deze overzichten vindt u ook vele
Stichtenaren die hun persoonlijke gedachten aan het papier
hebben toevertrouwd, zoals de Utrechtse burgemeestersvrouw
Maria Jacoba Meinertzhagen (1712-1787), de patriciërsdochter
Arnolda Alexandrina Bols (1788-1805), de Utrechtse apotheker
Hendrik Keettell (1761-1845) – geschreven op 1981 poederpa-
piertjes – en Jan Barte Fokkert (1721-1792), boer in de polder
Spengen bij Kockengen die een piëtistische bekeringsgeschiede-
nis schreef. De meeste van deze egodocumenten zijn uitgege-
ven, doorgaans met een informatief commentaar. Soms heeft de
bewerker van een egodocument uit respect voor de schrijver of

diens nazaten, uit preutsheid of om welke andere reden dan ook
bepaalde passages weggelaten. Zo worden de lezer in de uitgave
van het in het Latijn geschreven Diarium (dagboek) van Aernout
van Buchel (1565-1641) diens erotische ontboezemingen ont-
houden.

Bij het lezen moet u zich ervan bewust zijn dat deze bronnen
per definitie buitengewoon subjectief zijn, dat de opsteller bij-
voorbeeld in het geval van memoires last kan hebben gehad van
een al dan niet selectief geheugenverlies – zo is het verdringen
van onaangename herinneringen een normaal patroon – en dat
iemand de waarheid bewust of onbewust een beetje naar zijn
hand gezet kan hebben wanneer zijn intieme roerselen voor
publicatie waren bestemd. Dat laatste was de bedoeling van de
Utrechtse gouverneur des konings mr L. van Toulon. Zijn auto-
biografie werd na zijn dood in 1840 gedrukt. Een andere verte-
kening kan optreden bij de interpretatie van dagboeken, die
vaak melancholieker van toon zijn dan de schrijver in werke-
lijkheid was. Sommige dagboeken werden geschreven voor en
in opdracht van de ouders als een oefening in en een controle-
middel op zelfreflectie en geestelijke rijping. Zou de jeugdige
schrijver altijd openhartig zijn geweest? Bovendien hebben ook
egodocumenten een stijlontwikkeling doorgemaakt en werd
het pas in de 18de eeuw gebruikelijk dat de opstellers hun diep-
ste emoties neerschreven. Niet de emoties – bijvoorbeeld over
de verhouding met de ouders, het verlies van dierbaren of twij-
fel aan oude geloofswaarheden – waren nieuw, wel het feit dat
men ze aan het papier toevertrouwde. Alexander van Goltstein
(1784-1813) noemde zijn dagboek ‘de vertrouwde van mijn
hart’.

Overige archieven
Naast familiearchieven zijn er natuurlijk tal van andere archie-
ven die voor biografisch onderzoek van belang kunnen zijn. In
de volgende paragrafen van deze gids zult u regelmatig voor-
beelden tegenkomen. Afgezien daarvan is het altijd aan te raden
persoonsnamenregisters door te lopen in inventarissen van
archieven met veel persoonsgegevens. In Het Utrechts Archief
geldt dit bijvoorbeeld voor de inventarissen van de Stads- en
Bewaarde Archieven die samen twee uitgebreide persoonsna-
menregisters bevatten. Dit soort registers bevat alleen de
namen die voorkomen in de inventarisbeschrijvingen, dus niet
in de individuele archiefstukken. Dit is wel het geval in de zoge-
noemde nadere toegangen, registers op persoonsnamen,
geografische namen en/of zaaknamen die in het betreffende
archiefstuk voorkomen. Zo zijn de resolutieboeken van het
dorpsbestuur van Vreeswijk over de periode 1674-1806 op per-
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soonsnaam geïndiceerd. Hetzelfde geldt voor (een deel van) de
notariële protocollen en de registers van eigendomsovergangen
van onroerende goederen in verscheidene archiefdiensten. Het
voordeel van laatstgenoemde bronnen is dat er relatief zeer veel
namen in voorkomen van mensen over wie u verder nauwelijks
informatie kunt vinden of van wie u op deze manier een begin
van een spoor kunt vinden.

Archieven buiten de provincie Utrecht
In iedere archiefdienst is een geactualiseerd overzicht van de
aanwezige archieven ter inzage, maar deze bestanden zijn lan-
delijk of provinciaal (nog) niet gekoppeld. Wel is een onmisbaar,
zij het gedateerd hulpmiddel de reeks provinciale Overzichten van
de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in
Nederland. Deel XI heeft betrekking op de provincie Utrecht, 
deel X op de provincie Zuid-Holland. Daarin is ook het archie-
venoverzicht van het Streekarchivariaat Rijnstreek in Woerden
opgenomen omdat deze plaats destijds nog tot Zuid-Holland
behoorde. Hierin kunt u zien welke voor u interessante archie-
ven bestaan en waar ze dan berusten.

Natuurlijk bevatten de archieven van landelijke overheidsin-
stellingen zoals de ministeries ook informatie over Utrecht.
Hiervoor kunt u terecht bij het Algemeen Rijksarchief. De vol-
gende gids is daarbij een nuttig hulpmiddel: J.H. Compagnie,
eindred., Pop-gids. Personen op papier. Overzicht van archief- en biblio-
theekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgeroepen in het
Algemeen Rijksarchief (Den Haag 1997). Dit is een alfabetische
opsomming van enkele honderden categorieën als artsen, bal-
lingen, griffiers, lutheranen, terdoodveroordeelden, tramweg-
personeel etc., onder verwijzing naar archief en inventarisnum-
mer waarin u gegevens over deze groep kunt vinden. Het betreft
steeds materiaal dat te herleiden is naar individuele personen,
bijvoorbeeld weerbare mannen uit Harmelen in de 18de eeuw,
geneeskundigen van de Rijksinrichting tot Kweking van Koe-
pokstof te Utrecht in de 19de eeuw, burgemeesters over wie
klachten zijn ingediend, vluchtelingen die in 1915 verblijf hiel-
den in de provincie Utrecht e.d.

In sommige gevallen berusten ook andere overheidsarchie-
ven die van belang zijn voor de geschiedenis van Utrecht in
archiefdiensten buiten de provincie. In 1811 werd het departe-
ment Utrecht opgeheven en werd het onderdeel van het depar-
tement van de Zuiderzee met als hoofdstad Amsterdam. Het
archief van het departementaal bestuur onder leiding van de
prefect berust in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem.

Het laatste deel 14 van de serie Overzichten heeft betrekking
op archiefmateriaal dat berust in andere instellingen dan

archiefdiensten, zoals universiteitsbibliotheken en documenta-
tiecentra. Hierin kunt u bijvoorbeeld materiaal aantreffen dat
afkomstig is van of betrekking heeft op tal van Utrechters zoals
de hervormde predikant dr J.C. Rullmann (Historisch Documen-
tatiecentrum aan de Vrije Universiteit), de eerste vrouwelijke
staatssecretaris dr A. de Waal (Internationaal Informatie Cen-
trum en Archief voor de Vrouwenbeweging), wethouder van de
gemeente Zeist en kamerlid J.H. Scheps (Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis), cabaretier Wim Sonneveld (Neder-
lands Theaterinstituut), ambtenaar van de gemeente Utrecht en
verzetsvrouw dr M.A. Tellegen (Nederlands Instituut voor Oor-
logsdocumentatie), kunstverzamelaar jhr M.R. Radermacher
Schorer (Koninklijke Bibliotheek) en de edelsmeden Brom
(Katholiek Documentatiecentrum).

Tenslotte, informeer bij de betreffende archiefdienst altijd
naar de aanwezigheid van bijzondere lijsten, registers, kaarten-
bakken e.d. met persoonsgegevens of verwijzingen daarnaar.
Dit materiaal is meestal niet uitgegeven en ontbreekt in over-
zichten, maar kan u veel zoekwerk besparen.

2.5 Oral history

Voor de onderzoeker van het verleden kunnen herinneringen
een aanvulling geven op informatie die uit ander materiaal is
verkregen. Herinneringen aan vroeger kunnen via interviews
naar boven worden gehaald en zijn met name een geschikte
bron om inzicht te krijgen in de dagelijkse werkelijkheid en het
karakter van iemand. Hier liggen uiteraard vele addertjes onder
het gras. Uw informant kan een groot bewonderaar zijn van uw
hoofdpersoon of juist een oude rekening te vereffenen hebben.
Het is daarom belangrijk tevoren na te gaan wat de relatie was
met uw hoofdpersoon en ook wat uw informant van bepaalde
gebeurtenissen wist of kon weten. Nog ingewikkelder wordt het
als u uw hoofdpersoon zelf ondervraagt. En in beide gevallen is
er het gevaar voor dubbele subjectiviteit. Wat bedoelt uw onder-
vraagde te zeggen en wat pikt u daar zelf van op? Het is dan ook
bijna een verplichting zulke gesprekken op te nemen. U kunt ze
dan later, in een rustiger situatie nog eens kritisch beluisteren
om na te gaan of uw herinnering overeenkomt met wat er let-
terlijk is gezegd.

De beste interviewvorm is het ‘vrije attitude-gesprek’. U stelt
daarin alleen hele algemene, uitnodigende vragen als: vertelt u
eens over …. U voorkomt zo sturende vragen, waarin een (soci-
aal-wenselijk) antwoord al besloten ligt. Een tweede gevaar bij
een duidelijke vragenlijst is dat bepaalde onderwerpen hele-
maal niet aan bod komen. Door uw hoofdpersoon te laten ver-
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tellen, dwaalt u misschien wel wat af van uw onderwerp, maar u
krijgt daarvoor vaak veel nuttige informatie terug. Uiteraard
houdt u een soort ‘checklist’ in gedachten en wanneer het
gesprek op zijn einde loopt, controleert u kort of alle vragen die
u vooraf had bedacht ook aan de orde zijn geweest. Soms is het
goed, om meer gesprekken te hebben over verschillende aspec-
ten en niet alles in een lang gesprek te willen stoppen.

––––––––––
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2.6 Genealogisch onderzoek en huizenonderzoek

Uw hoofdpersoon is ooit geboren en overleden en dikwijls ook
een of meermalen gehuwd geweest en uit deze huwelijken zijn
meestal kinderen geboren. U zult willen weten wanneer dit alle-
maal gebeurd is. Waarschijnlijk wilt u dezelfde gegevens achter-
halen van de ouders of van nog meer generaties terug. We
bevinden ons dan op het terrein van het genealogisch onder-
zoek. In deze gids wordt daar verder niet op ingegaan. U kunt
daarvoor terecht bij een ander deel dat in deze reeks is versche-
nen: Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie
Utrecht. Hierin worden de primaire bronnen voor dit onderzoek
zoals de registers van de burgerlijke stand, het bevolkingsregis-
ter, adresboeken, volkstellingsregisters, memories van successie
en kerkelijke doop-, trouw- en begraaf-registers en lidmatenre-
gisters behandeld. In die gids wordt ook vermeld hoe u te weten
kunt komen of van de familie van uw hoofdpersoon een ‘stam-
boom’ is gepubliceerd. Dikwijls bevinden zich ook in familiear-
chieven genealogische aantekeningen of complete genealo-
gieën. Daarnaast zijn in Het Utrechts Archief van belang de
genealogische en heraldische aantekeningen van vooral Van
Buchell/Booth (verzameling), Van Atteveld (verzameling), Dra-
kenborch/Des Tombe (familiearchief Des Tombe) en Van Har-
denbroek (familiearchief Van Hardenbroek). Van meer dan
45.000 Nederlandse families is bekend dat zij een wapen voeren.
De heraldiek is echter een terrein vol voetangels en klemmen.
Denk bijvoorbeeld niet dat alle personen die de naam Van der
Meulen dragen ook recht hebben op het familiewapen Van der
Muelen.

Bij genealogisch onderzoek komt u meestal ook wel tegen op
welke adressen uw hoofdpersoon heeft gewoond. U kunt nog
verder gaan: hoe was het huis ingericht, wat was de koop- of
huurprijs, is het ook verbouwd, hoe zag de tuin eruit e.d. Deze
aspecten worden in deze gids niet behandeld. U kunt daarvoor
terecht bij een ander deel dat in deze reeks is verschenen: Huizen
vol historie. Gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht. Hierin
worden de belangrijkste bronnen voor dit onderzoek behan-
deld: kadastrale boekhouding, hypotheekregisters, akten van
verkoop en transport, volkstellingsregisters, bevolkingsregister,
adresboeken, beeldmateriaal en bouwtekeningen. Raadpleeg
eventueel ook de delen in de reeks Kadastrale Atlas, die over ver-
schillende Utrechtse gemeenten zijn gepubliceerd. Daarin staat
een persoonsnamenregister, zodat u snel ontdekt of uw hoofd-
persoon een huis (en landerijen) bezat in de beschreven
gemeente.

2.7 Oud schrift

Vanaf ca 1725 komt u in de archieven ons huidige schrift tegen.
Maar vaak is het ook dan nog wel even puzzelen. Ook een 19de-
eeuwse klerkenhand kan best lastig zijn. Vóór die tijd werd het
oud-Hollandse en daarnaast tot 1650 in de oostelijke provincies
het Oost-Nederlandse schrift gebruikt. Zonder oefening zijn
deze teksten niet te lezen. In de provincie Utrecht worden door
archiefdiensten cursussen paleografie (oud schrift) gegeven.
Ook zijn er paleografische atlassen in de handel met behulp
waarvan u zelf kunt oefenen.

Een tekst kunnen lezen betekent nog niet een tekst begrij-
pen. In archiefstukken komen vele moeilijke en inmiddels in
onbruik geraakte termen voor. Het Middelnederlandsch Woorden-
boek van E. Verwijs en J. Verdam, het grote Woordenboek der Neder-
landsche Taal en gespecialiseerde woordenboeken als M. van Hat-
tum en H. Roosenboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtster-
men (Amsterdam 1977), N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, Fockema
Andreae’s juridisch woordenboek (Alphen aan den Rijn 19906) en C.
de Koninck, Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen (Ant-
werpen 19972) bieden meestal wel uitkomst.
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■ De intocht van prinsgezinde troepen in Amersfoort in 1785
Willem Jan Both Hendriksen werd geboren op 11 juni 1780.Zijn
jeugdjaren lagen in een tijd van ingrijpende politieke veranderingen in
Nederland.Zijn vader was sinds 1778 secretaris van de stad Amers-
foort, later ook schout van Eemnes en Bunschoten en had uitgestrek-
te bezittingen.Willem Jan heeft in die periode waarschijnlijk de politie-
ke strijd van zeer nabij meegemaakt.Toen de Patriotten in 1785 in
Amersfoort de macht dreigden over te nemen, riep zijn vader de hulp
in van het stadhouderlijk leger,dat Amersfoort vervolgens bezette.
Aan de andere kant was een oom van Willem Jan,de brouwer Jacob
(Jacq) een sympathisant van de Patriotten.De carrière van vader Jan
ging voorspoedig, tot de Fransen ons land binnenvielen en de Patriot-
ten de macht overnamen.Pas in 1802,na het einde van de revolutie,
dook vader Jan weer op in het openbare leven,nu als raadsheer van
het Gerechtshof van het departement Utrecht. In 1807 werd hij presi-
dent van dit hof. In datzelfde jaar kocht hij de buitenplaats Sandwijck.
Vanaf 1815 had hij zitting in Provinciale Staten en in zijn sterfjaar 1817
volgde de benoeming tot curator van de Utrechtse universiteit.
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3 In eigen kring

…die, van eene
wederzijdse zachtaardigheid,
elkanderen tot een legerstede
verstrekken, om eene
Goddelijke rust te smaken…

3.1 Milieu

Iedere biograaf begint met het plaatsen van zijn of haar subject
in diens historische en geografische situatie. De persoon die u
onderzoekt staat niet op zichzelf. Hij of zij is opgegroeid in een
bepaalde tijd, in bepaalde omstandigheden, in een bepaalde
plaats, wijk of buurt. Allemaal zaken die van invloed kunnen
zijn op het bestaan. Deze achtergrond vormt het referentieka-
der, het geeft antwoord op de vraag met welke normen en waar-
den de persoon is grootgebracht, en die hij heeft overgenomen
of waartegen hij zich afzette. Was het een tijd van rijkdom of
van economische crisis, dreigde er een oorlog of heerste er een
langdurige vrede? Woonde hij in een rijke middenstandsbuurt
of in een krottensteegje? Was het een tijd van verwarring en
nieuwe ideeën, of dreef de persoon mee op een lange, stabiele
traditie?

Het is daarom van belang om onderzoek te doen naar de
omstandigheden waarbinnen uw hoofdpersoon functioneerde.
Dat is niet alleen belangrijk om uw onderwerp te kunnen plaat-
sen, maar ook voor uzelf als auteur. U wordt zo gedwongen om
afstand te nemen van uw eigen opvattingen en normen en waar-
den en expliciet te beseffen, dat uw hoofdpersoon die normen
en waarden eenvoudigweg niet kon delen, omdat hij of zij zich
in een heel andere situatie bevond. Ook leert u zo bepaalde
zaken die u tijdens de bestudering van het leven van uw hoofd-
persoon zult tegenkomen, te duiden. Wat bedoelde men met
bepaalde termen, welke kennis was in die tijd op die plek
gemeengoed en welke opvattingen heersten er toen? Zo kunt u
de valkuil van vooringenomenheid voorkomen. Uw eigen
ideeën en opvattingen gaan anders een barrière vormen voor
het begrip van uw onderwerp.

De beste methode om snel ingeburgerd te raken in een andere
tijd is het raadplegen van algemene standaardwerken zoals de
Geschiedenis van de Provincie Utrecht en de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden. Daarnaast is het aan te bevelen te onderzoeken of
er een dorps- of stadsgeschiedenis is geschreven, waarin de
periode van uw hoofdpersoon aan bod komt. U heeft dan snel
een aardig beeld van de tijd en de plaats.

3.2 Geboorte, gezin en opvoeding

Informatie over de geboorte is soms te vinden in geboortekaart-
jes, een ‘babyboekje’, brieven van de trotse ouders of de aante-
keningen van de vroedvrouw bij de rekening. Ook herinnerin-
gen van familieleden, personeel, de pastoor of dominee kunnen
wat informatie geven over de geboorte.

Bijna iedereen groeit op in een gezin. Wanneer niet de eigen
vader en moeder voor het kind kunnen zorgen, dan zijn er kin-
dermeisjes, voogden, of instellingen als weeshuizen die de
opvoedende taak overnemen. Waren er gouvernantes in het
huishouden? Soms is dat via het bevolkingsregister te achterha-
len. Rekeningen en boedelbeschrijvingen kunnen licht werpen
op de aanwezigheid en inrichting van een kinderkamer, het
speelgoed en kleding.

De wetenschap der psychologie heeft ons laten zien, hoe
belangrijk de vroege jeugd van een kind is en welke vormende
krachten daar optreden. Het inzicht dat er een aparte kindertijd
bestaat, dateert uit de vroeg-moderne tijd. Daarvoor werden kin-
deren als volwassenen in de dop gezien, die al vrij jong in de
wereld van hun ouders moesten meedraaien. In de volksklasse
werden kinderen vanaf een jaar of zeven ingezet bij het werk
van de ouders of gingen de jongens in de leer bij een meester.
Zonen uit de hogere klassen vertrokken als knaap naar een
bevriende heer, bij wie ze hun verdere opvoeding ontvingen.

In de 17de en 18de eeuw kwam daarin verandering: kinderen
werden gezien als aparte wezens die bescherming behoeven.
Een onbezorgde kindertijd werd belangrijk gevonden voor het
individu en de rol van met name de moeder in de opvoeding
nam toe. In die tijd zien we ook traktaten over opvoeding ver-
schijnen, zoals van de Utrechter Willem de Perponcher. En denk
ook aan de kindergedichtjes van Hieronymus van Alphen, wiens
eigen kinderen echter heel wat minder braaf waren dan vaders
versjes doen geloven. Ouders moesten er zorg voor dragen dat
hun kinderen tot oppassende leden van de maatschappij
opgroeiden. In de 19de eeuw, mede onder invloed van de opko-
mende wetenschap der psychologie, wordt de adolescentie ‘uit-
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gevonden’. De tijd vóór de volwassenheid werd daarmee
opnieuw verlengd. Lange tijd is gedacht dat door de hoge kin-
dersterfte er vroeger nauwelijks een emotionele band bestond
tussen ouders en kinderen. Nieuw onderzoek heeft het tegen-
deel laten zien: niet alleen stond bijvoorbeeld Nederland er al
vroeg om bekend, hoe zachtmoedig hier met kinderen werd
omgegaan, de vele egodocumenten geven een soms aangrijpend
inzicht in het verdriet van ouders bij de dood van een van hun
spruiten.

Juist vanwege die lange geschiedenis van de kinderopvoeding
is het van belang de in de tijd van uw hoofdpersoon gangbare
opvoedingsmethoden te kennen. Hoe gingen ouders met hun

kinderen om? Dat is goed te zien aan de geschriften van profes-
sionele opvoeders maar ook in persoonlijke documenten. Er
zijn niet alleen grote verschillen in de opvoeding per periode,
maar ook per sociale klasse. Pamfletten en opvoedkundige
geschriften zijn belangrijke bronnen voor opvoedingsideeën. 
Bij een poging te reconstrueren hoe uw hoofdpersoon is opge-
voed, kunnen brieven, memoires en persoonlijke herinnerin-
gen van belang zijn. Een boedelbeschrijving kan soms licht wer-
pen op de boeken die de ouders bezaten, en zo een beeld geven
van hun interesses.

Een aspect waar niet altijd voldoende aandacht aan wordt
besteed, is de gezondheidstoestand van uw hoofdpersoon. Zie-
kelijkheid als kind of juist een ijzeren gestel, aandoeningen op
latere leeftijd, geestelijke afwijkingen, al dit soort zaken kun-
nen een grote invloed hebben op het leven en denken van een
mens. Ziekten kunnen bepaalde beslissingen beïnvloeden of
bepaalde handelingen onmogelijk maken. Brieven geven vaak
inzicht in de gezondheidstoestand, maar bijvoorbeeld militiere-
gisters kunnen dienen voor een algemene beschrijving van de
fysieke toestand. Ziekenhuizen hebben soms nog patiëntenlijs-
ten, waarin u uw hoofdpersoon kunt nazoeken.

––––––––––
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■ Hieronymus van Alphen
Vader Jan Both Hendriksen was bevriend met Hieronymus van Alphen
(1746-1803),die juist in 1780 zijn eerste kindergedichtjes had
geschreven.Het is niet ondenkbaar dat Willem Jan in zijn jeugd met
deze gedichtjes en hun stichtelijke boodschap is opgegroeid.
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■ De aankomst van de Kozakken in Utrecht in 1813
De Fransen,die een tijdelijk einde hadden gemaakt aan de carrière van
zijn vader,werden na het debâcle in Rusland door de Kozakken ver-
dreven.Willem Jan Both Hendriksen maakte in 1813 de bevrijding van
Utrecht door deze Russen mee. Aan den lijve,want een aantal Kozak-
ken werd op het familiebuiten Sandwijck ingekwartierd. Jaren later
was hij nog bezig om schadevergoeding te krijgen.



3.3 Huwelijk en seksualiteit

Een van de belangrijkste beslissingen in het leven van de mens
is de keuze voor zijn (huwelijks-)partner. Of, in het geval van bij-
voorbeeld monniken en nonnen, om een andere keuze te
maken. Vaak is het huwelijk het moment waarop het ouderlijk
huis wordt verlaten en een eigen, zelfstandig leven begint. De
huwelijkskeuze kan door verschillende motieven zijn ingege-
ven. Dat hangt af van de tijd waarin uw hoofdpersoon leefde,
van zijn of haar persoonlijkheid en van de sociale en economi-
sche omstandigheden. Lang werd aangenomen dat het huidige
romantische ideaal van twee mensen die elkaar puur uit liefde
kiezen, vroeger niet op ging. Huwelijken, zo dacht men, werden
slechts gesloten uit zakelijke of dynastieke belangen. Dat blijkt
niet helemaal zo te zijn. Al in de middeleeuwse romans komen
verhalen voor van partners, die de liefde hoger stellen dan de
materiële overwegingen. Weliswaar was er geen onbeperkte

partnerkeuze, maar als persoonlijkheden botsten werd slechts
zelden door de ouders een huwelijk doorgedrukt. Ook waren er
andere methoden die de geliefden konden toepassen om met de
persoon van hun eigen keuze in het huwelijk te treden. Zo
kwam het voor, dat een vrouw zich liet schaken en met haar
man naar een nabij buitenland vluchtte om daar het huwelijk te
laten inzegenen. Meestal gingen de ouders dan vroeg of laat
overstag. Zelfs als de ouders een rechtszaak begonnen wegens te
groot standverschil tussen de partners of om het huwelijk om
andere redenen ongeldig te laten verklaren, werd die maar zel-
den gewonnen.

In verreweg de meeste gevallen kwam een huwelijk rustig tot
stand. De jonge mensen kregen via uitjes, feestjes en andere
sociale gebeurtenissen de tijd om een geschikte kandidaat uit te
kiezen. De ouders speelden een belangrijke rol in het daadwer-
kelijk tot stand brengen van het huwelijk. Onderhandelingen
over de huwelijksvoltrekking en de bruidschat volgden. De
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■ Leusden in de 18de eeuw
De Both Hendriksen bezaten in Leusden het ‘landbuiten’ Groot Wil-
denburg. Als 13-jarige maakte Willem Jan met zijn ouders vanuit
Groot-Wildenburg een tocht naar Gelderland,Bentheim en Westfalen.
In zijn reisverslag schrijft hij onder meer enthousiast over ‘oliphanten’
die hij onderweg heeft gezien.Er bestaat nog steeds een Klein Wilden-
burg in Leusden,maar dat is van later datum.Het is wel gesitueerd op
de plek van de oude hofstede Klein Wildenburg,die ook aan de familie
Both Hendriksen behoorde.

■ In de 18de eeuw waren vele kinderziekten nog dodelijk en was de kin-
dersterfte hoog. In dit bericht schrijven de ouders van Elisabeth Char-
lotte Winter,de toekomstige vrouw van Willem Jan,over hun kinde-
ren:‘1794 in het laatst van maart heeft ons dogtertje Betje de steen-
pokjes gehad….’ Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden.Wel
stierf Elisabeth jong, in november 1809, vlak nadat haar tweede doch-
tertje was geboren.Haar dood kan te maken hebben gehad met com-
plicaties rond de bevalling.Het huwelijk had slechts zes jaar geduurd.
Willem Jan zou nooit hertrouwen.



resultaten werden vaak vastgelegd in een huwelijkscontract.
Deze akten van huwelijkse voorwaarden zijn in notariële
archieven te vinden.

Het is interessant te onderzoeken, in welke mate de families
elkaar al kenden, in hoeverre er al vriendschapsbanden beston-
den. Er werd veel getrouwd in dezelfde sociale stand. Bij een
huwelijk werden vaak zaken geregeld die licht kunnen werpen
op de economische situatie van de jonggehuwden. Tijdens de
feestelijkheden werden soms verzen of toneelstukjes opge-
voerd, waarvan in familiearchieven de teksten bewaard zijn.
Soms zijn dat standaardteksten, maar het komt ook voor dat ze
informatie bevatten over de jeugd, de persoonlijkheden en
eventuele belangrijke of amusante voorvallen uit het leven van
bruid en bruidegom. Zo schreef Vondel aan Agnes Block, die een
buiten langs de Vecht bewoonde en een groot liefhebber was
van tuinieren: ‘d’Een schept zomwijl lust opt ‘t lant, Daar zij
bloemen zaeit en plant’. Als uw hoofdpersoon het niet zelf deed,
hebben vrienden of kennissen soms lofdichten of verhalen over-
geleverd. Uiteraard zijn brievenverzamelingen en memoires
een belangrijke bron.

In de meeste gevallen leidde het huwelijk tot de stichting van
een gezin. Genealogisch onderzoek geeft informatie over de kin-
deren die werden geboren, waar en door wie ze werden
gedoopt. De relatie met de familie wordt soms duidelijk uit de
naamgeving van de kinderen. Naar wie ze vernoemd worden
kan wijzen op familietraditie, een emotionele band met de ver-
noemde of de verwachting van een erfenis. Over het seksuele
leven worden we zelden direct geïnformeerd. Sommigen geven
in hun dagboeken via een code aan wanneer zij ‘het’ gedaan
hadden. Joan Huydecoper (1600-1661) doet dat met een ‘c’, ter-
wijl Alexander von Goltstein (1784-1813) met een sterretje aan-
gaf wanneer hij had gemasturbeerd. Liefdes- en erotische
gedichten kunnen ook als informatiebron dienen. Denk aan de
vroegste gedichten van Gerrit Achterberg.

Niet altijd hield een huwelijk tot ‘de dood ons scheidt’ stand.
Scheidingen, officieel of alleen in de praktijk, zijn van alle tij-
den. Tot ver in de 19de eeuw kwamen ze echter zelden voor en
dan meestal alleen nog in de vorm van een scheiding van tafel
en bed. Als het een officiële scheiding betreft, zijn daar soms
bronnen over te vinden: dispensaties van de rooms-katholieke
kerk, scheidingen uitgesproken door de rechter, afspraken over
de verdeling van de boedel. Wanneer er geen officiële scheiding
is uitgesproken, kan soms door plotselinge verhuizing van een
deel van het gezin toch worden ontdekt dat de huwelijkspart-
ners na een bepaald moment separaat door het leven gingen.
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■ In 1804 trouwde Willem Jan Both Hendriksen met Elisabeth 
Charlotte Winter.
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■ Elisabeth Charlotte Petronella Both Hendriksen
In 1831 besloot Both Hendriksen dat zijn dochter Elisabeth oud
genoeg was om te weten wie er zoal de laatste jaren naar haar hand
hadden gedongen. In een brief legt hij uit,waarom hij niet op de aan-
zoeken van deze heren is ingegaan.De beschrijvingen zijn te summier
om met zekerheid vast te stellen om wie het gaat,maar het lijken
vooral heren uit de regentenstand te betreffen. Sommigen zijn redelijk
op leeftijd en hebben nog met de vader van Both Hendriksen samen-
gewerkt.Hij is er daarom af en toe verontwaardigd over dat zulke
‘oude’ heren nog een aanzoek hebben durven doen.Bovendien vindt
hij zijn dochter nog te jong om te trouwen.Ook omdat zij blijkbaar
niet zo heel gezond is en hij vreest dat een vroeg huwelijk dat zal ver-
ergeren.Misschien is die voorzichtigheid hem ingegeven omdat zowel
zijn vrouw als zijn oudste dochter beiden vroeg zijn overleden.Boven-
dien, zo stelt hij in de brief, hebben geen van deze heren een tweede
poging gewaagd,dus erg diep heeft het niet gezeten.
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3.4 Vrienden

Vriendschap heeft in de loop der eeuwen een wisselende beteke-
nis gehad. Lange tijd waren vriendschapsrelaties vooral beperkt
tot de verwanten, de ‘magen’. Ooms, neven en broers waren ver-
bonden in een hecht netwerk en men hielp elkaar niet alleen
economisch, maar ook politiek en sociaal verder. Die grote bete-
kenis van verwanten blijkt uit de trots op het eigen wapen,
maar ook uit schilderijen en familiepapieren. Kastelen, huizen
en land werden binnen de familie gehouden en gaven een
gevoel van continuïteit. De saamhorigheid tussen de ‘vrienden
en magen’ uitte zich in erekwesties: ieder lid werd gedwongen
zich te gedragen comme il faut om het geslacht niet te onteren.
Familieleden ondersteunden elkaar en het hebben van veel ver-
wanten werd gezien als grote rijkdom.

Vrouwen hadden een ondergeschikte positie en waren bloot-
gesteld aan de gevaren van de vele zwangerschappen. Hun
levensverwachting was daardoor lange tijd korter. Het christen-
dom, met de nadruk op de zondigheid van vrouwen, legde nog
een extra druk op hun positie. Onder boeren was hun positie
echter beter. De vrouw had een belangrijke economische rol. De
boer kon zijn bedrijf niet zonder zijn vrouw uitoefenen, iets wat
voor de edelman niet opging. Dat verschil tussen de hogere en
lagere klassen is heel lang blijven bestaan. In de 19de en 20ste
eeuw was het een statusverlies wanneer de vrouw ‘erbij’ moest
gaan werken. Vrouwen hielden zich bezig met de opvoeding en
met liefdadigheid.

Door het ontbreken van een sterk centraal gezag oefenden
families hun eigen recht uit. Een conflict met anderen leidde
soms tot langdurige vendetta’s. Een oplossing was het afkopen
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■ De Both Hendriksens gingen om met verschillende families uit hun
eigen stand,waarmee ze vaak door familierelaties verbonden waren.
Als aanstaand zwager stuurde Willem Jan Both Hendriksen een
gedicht aan de zuster van zijn vrouw,waarin hij uitspreekt:‘Vrienden
zijn noodzakelijke helpers om den gezelligen mensch zuiveren smaak
in zich zelven te doen verkrijgen’.Zijn verloofde Elisabeth deed er een
tekening bij.



van de wraak. Dit ging gepaard met een uitgebreid ritueel, om
wraak- en haatgevoelens tot rust te brengen. Die betaling, zoen-
geld geheten, bleef tot in de 17de eeuw gebruikelijk, maar het
ritueel was toen grotendeels verdwenen. Het is interessant om
te zien dat met het verengen van het begrip ‘familie’ tot de klei-
ne kring van ouders en kinderen, het idee van vendetta lang-
zaam verdween en deze uitgebreide rituelen niet langer nodig
waren. Juist dan, met name in de loop van de 18de eeuw, komt
onze huidige vorm van vriendschap op: een persoonlijke band
tussen mensen, gebaseerd op sympathie, vertrouwen en
gemeenschappelijke belangen. Vriendschapsbanden worden
dan gescheiden van de familiebanden, die door de natuur of het
lot zijn ingegeven. Vriendschap is daarentegen een persoonlijke
wilsuiting. Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar bij plechtighe-
den als doop, huwelijk en begraven. Waren dit aanvankelijk
grote, publieke aangelegenheden, in de loop van de 18de eeuw
gaat men dit steeds meer in de kring van de eigen familie met
enkele uitgelezen vrienden vieren.

Er zijn verschillende manieren om vriendschapsnetwerken
te ontrafelen. Uiteraard moet u daarbij rekening houden met de
tijd waarin uw hoofdpersoon leefde en dus met de vorm die
vriendschap in die tijd aannam. Connecties willen nogal eens
blijken uit huwelijksbanden, het gezamenlijk optreden bij juri-
dische kwesties (u kunt dan bekijken wie bepaalde akten geza-
menlijk opmaakten of wie als getuigen optraden), u kunt zien
wie borg stond voor wie, met wie uw hoofdpersoon reizen of
pelgrimages ondernam en wie werden uitgenodigd bij belang-
rijke feesten en partijen. Voor latere perioden kunt u gebruik
maken van gastenlijsten van feesten en diners, van ontvangen
visitekaartjes, u kunt bekijken wie artikelen schreef in het
album of liber amicorum van uw hoofdpersoon of omgekeerd. Zo
bestaat het dagboek van Wilhelmina van Boetzelaer van Dub-
beldam uit korte verslagen van alle visites die zij gedurende de
zomermaanden aflegde op de buitens van bevriende families in
Zeist, De Bilt en Langbroek. De Koninklijke Bibliotheek beschikt
over een catalogus van alba amicorum in binnen- en buitenlandse
collecties.

Brieven, karaktergetuigenissen bij rechtszaken, de aanwe-
zigheid bij begrafenissen, het optreden bij doop- en huwelijks-
plechtigheden, het kan allemaal deel uitmaken van de speur-
tocht naar de vriendennetwerken.
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3.5 Wezen

In vroeger eeuwen was niet alleen de kindersterfte hoog, ook
het aantal kinderen dat wees werd was veel hoger. Over wees-
kinderen is in de archieven veel meer terug te vinden dan over
‘gewone’ kinderen.

Vanaf de 14de eeuw rekende de plaatselijke overheid het tot
haar taak ervoor te zorgen dat na het overlijden van een van
beide ouders de erfenis ten goede kwam aan de minderjarige
kinderen en dat eventuele kwaadwillige familieleden zich er
geen meester van konden maken. Daarvoor was het nodig dat
goede voogden werden aangesteld. Als de ouders dit niet had-
den geregeld, stelde de overheid voogden aan en oefende ook
toezicht op hen uit. In de steden werden hiervoor speciale colle-
ges in het leven geroepen: wees- of momboirkamers. Op het
Utrechtse platteland werden voogdijzaken en het beheer van
goederen van wezen rechtstreeks uitgeoefend door het gerecht
als onderdeel van de vrijwillige rechtspraak. Bijna overal zijn de
voogdijakten in de gewone protocollen ingeschreven, soms wer-
den de stukken afzonderlijk geborgen onder de rubriek voogdij-
aangelegenheden. Zo vindt u van Benschop akten van voogdij-
stelling, akten van boedelscheiding met bijbehorende inventa-
rissen en voogdijrekeningen met bijlagen over 1585-1811. Soms
zijn persoonsnamenregisters aanwezig, zoals bij het archief van
de Utrechtse momboirkamer, waardoor u vanaf ca 1650 snel
kunt kijken of en zo ja welke voogden door de momboirkamer
werden aangesteld en welke afspraken over het beheer van de
boedel werden gemaakt.

Vanaf 1811, het jaar waarin in ons land de Franse rechterlijke
organisatie en het Franse rechtsstelsel werden ingevoerd,
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geschiedde de aanwijzing van voogden door de vrederechter. Dit
gebeurde in geval van overlijden van beide ouders of hun ont-
heffing/ontzetting uit de ouderlijke macht. Toeziende voogden
werden benoemd bij het overlijden van één van de ouders en bij
echtscheiding. Na 1838 werd deze taak uitgevoerd door de kan-
tonrechter of – bij echtscheiding en ontheffing/ontzetting uit de
ouderlijke macht – de arrondissementsrechtbank. Houdt u reke-
ning met het feit dat niet alle stukken zonder meer openbaar
zijn.

De zorg voor de wezen zelf liet de overheid over aan het parti-
culier initiatief. Meestal werden weeskinderen ondergebracht
bij familie of buurtgenoten. Was dit niet mogelijk dan werden
ze uitbesteed bij particulieren – dit was de gewone praktijk op
het platteland – of er werd toelating gevraagd in een weeshuis.
Het oudste weeshuis van ons land is het in 1491 gestichte St Eli-
zabethgasthuis in Utrecht. Dit was een burgerweeshuis, alleen
bedoeld voor de nagelaten kinderen van burgers. In de loop van
de 16de en 17de eeuw werd de drempel nog een aantal malen
verhoogd. Daarom richtte de stad voor de andere kinderen in
1675 het Stadsambachtskinderhuis op, waarmee een einde
kwam aan een periode waarin deze kinderen door de stedelijke
Ambachtskamer werden uitbesteed bij onder anderen gilden-
meesters en als dienstbodes. In de loop van de 18de eeuw werd
de zorg deels overgenomen door de verschillende kerkgenoot-
schappen die ieder hun eigen weeshuis oprichtten. Ook in ande-
re steden en dorpen (zoals Zeist in 1863) in de provincie Utrecht
kwamen weeshuizen tot stand. In de loop van de 20ste eeuw
zijn de weeshuizen gesloten en verdwenen de weeskinderen
met hun karakteristieke wezenuniformen uit het stadsbeeld. De
archieven van de weeshuizen geven gedetailleerde informatie
over de opname, het gedrag, de voeding, de kleding en het ver-
trek van ook de individuele kinderen.

––––––––––
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3.6 Overlijden

De plaats en datum van overlijden en/of de begrafenis van uw
hoofdpersoon kan via de gebruikelijke genealogische methode
worden gevonden. Houdt u er rekening mee dat er wel acht
dagen tussen overlijden en begrafenis kunnen liggen: een ‘defti-
ge’ begrafenis kostte tijd. De doodsoorzaak is lang niet altijd
duidelijk. In bepaalde gevallen werden gerechtelijke lijkschou-
wingen verricht.
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■ Graf van Willem Jan Both Hendriksen
Willem Jan Both Hendriksen werd op 4 januari 1854 op de begraafplaats
Soestbergen in Utrecht begraven.Zijn grafkelder bevindt zich in de
rotonde,de grafheuvel waar de notabelen hun laatste rustplaats vonden.



De begrafenis – crematie kwam pas voor vanaf 1914 – werd door
de aanspreker (ook wel doodbidder of groefbidder genaamd)
bekend gemaakt aan buren, vrienden en verwanten, van wie in
familiearchieven dikwijls doodcelen (lijsten) aanwezig zijn. De
overlijdensadvertentie in kranten kwam pas aan het einde van
de 18de eeuw in zwang. Al wat eerder was het gebruik ontstaan
gedrukte rouwbrieven te verzenden.

Begrafenissen waren er ook in het verleden in alle soorten en
maten, al naar gelang de status van de overledene. De arme
werd begraven door de overheid of diaconie – iets wat als een
schande werd beschouwd – en de patriciër liet zijn lijk ‘s nachts
zinken onder het schijnsel van flambouwen. Hierop werd een
soort weeldebelasting in de vorm van een boete geheven die wel
tot enkele honderden guldens kon oplopen. Zo kon iemand zijn
rijkdom tonen. Zo’n begrafenis kostte een fortuin: de kerk-
klok(ken) werden geluid, de aanspreker en de dragers kregen
een vergoeding, er werden rijtuigen besteld, lijklakens werden
gescheurd ten behoeve van de armen, de kerk kreeg een vergoe-
ding voor de opening van het graf en boven het graf werd een
fraai geschilderd rouwbord aangebracht. Bovendien moest voor
bepaalde onderdelen – bijvoorbeeld de huur van rijtuigen –

belasting worden betaald. Het kwam regelmatig voor dat
iemand al in zijn testament de begrafenis regelde. Zo bepaalde
Jacoba Anna van Goor, de vrouw van de Zeister burgemeester
F.N. van Bern, in 1877 onder andere dat niemand rouwkleren
mocht dragen en dat er geen rouwbrieven verstuurd mochten
worden.

Tussen zo’n social event en een begrafenis van de armen waren
vele tussenvormen mogelijk. Het soort begrafenis kunnen we
soms aflezen uit kasboeken en begrafenisdossiers in familiear-
chieven. De betaalde kosten komt u ook tegen in de kasboeken
van de kerkvoogden. Een andere bron vormen de overlijdensre-
gisters van de Utrechtse momboirkamer. Daarin zijn van 1623
tot 1811 alle Utrechtse overledenen ingeschreven onder vermel-
ding van de door hen betaalde leges. Ook de gildenmeesters
moesten deze leges betalen, maar hun begrafenissen werden
door het gilde verzorgd.

Welgestelde families bezaten of huurden een familiegraf,
andere graven werden vaak al na enkele jaren geruimd. Ook
rooms-katholieken werden tot de 19de eeuw in en rond de her-
vormde kerken begraven. Oogluikend werd toegestaan dat
gewijde aarde in het graf werd geworpen. In de archieven van de
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■ De schoonzonen
Herman Johan Royaards (l) en Christiaan Willem
baron van Boetzelaer van Dubbeldam (r).De beide
schoonzonen van Willem Jan Both Hendriksen waren
aanwezig aan zijn sterfbed.De tak Royaards erfde na
zijn dood het grote witte huis aan het Janskerkhof, het
buiten Sandwijck kwam in de familie Van Boetzelaer.
Een telg uit dat geslacht schonk later de overtuin van
Sandwijck aan de gemeente De Bilt, het huidige Van
Boetzelaerpark.



kerkvoogden treft u de administratie aan van deze graven. De
armen van de stad Utrecht werden begraven op het Nicolaas-
kerkhof en later ook in de Flora’s boomgaard buiten de Catharij-
nepoort. Tijdens de Franse overheersing werd het begraven in
kerken om hygiënische redenen verboden, een verbod dat in
1829 door een Koninklijk Besluit opnieuw in werking trad. De
meeste nieuwe begraafplaatsen – toen nog buiten de bebouwde
kom gelegen – werden van gemeentewege aangelegd, zoals de
Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Al eer-
der waren in de provincie begraafplaatsen aangelegd in Maars-
sen en Zuilen. De administratie van de graven berust in de
archieven van de gemeentebesturen. Sommige begraafplaatsen
beschikken daarnaast over een eigen administratie.

Van begrafenissen van vooraanstaande personen werd vanaf
de 19de eeuw in de kranten verslag gedaan. Ook verschenen in
kranten en tijdschriften necrologieën. Ze werden vroeger – en
ook nu nog wel – geschreven onder het motto: ‘Over de doden
niets dan goeds’. U moet er dus met een kritische blik naar kij-
ken. Bovendien, de waarde van iemands geestelijke nalaten-
schap is niet onmiddellijk na zijn overlijden te omschrijven,
nog los van het feit dat de appreciatie in de loop der tijden kan
veranderen.

––––––––––
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■ Lange tijd heeft Both Hendriksen zich blijkbaar in een goede gezond-
heid mogen verheugen,maar werd in 1853 opeens ziek en stierf bin-
nen enkele maanden.Van zijn laatste dagen heeft dochter Elisabeth
haar herinneringen opgeschreven.Ze eindigt met ‘[schoonzonen Roy-
aards en Boetzelaer en ik] stonden aan zijn bed.Tweemaal hief hij de
beide armen naar boven, alsof hij wilde zeggen,kom Heere Jezus, ja,
kom haastiglijk! en 10 minuten voor half een ontsliep hij’.



■ Gezicht op de poort van de Hieronymusschool aan de 
Kromme Nieuwegracht
Soms levert onderzoek niets op.Zo komen we er niet achter waar
Willem Jan zijn middelbaar onderwijs heeft genoten.De Latijnse
school in Amersfoort was in de loop van de 18de eeuw behoorlijk
achteruitgegaan.Rond 1780 had de school nog maar drie leerlingen;
vele Amersfoortse jongens gingen in Utrecht op school.Het lijkt er
dus op dat hij daar de Latijnse school heeft bezocht.Maar in de
inschrijvingsregisters komt hij niet voor.Heeft hij privé-onderricht
gehad?

4 Onderwijs

…in eene of andere
faculteit de collegien der
Professoren frequenteert…

4.1 Lager onderwijs

Ons land stond al in de periode van de Republiek bekend om
zijn hoge alfabetiseringsgraad. De meeste kinderen volgden op
de een of andere manier enige jaren lager onderwijs en velen
leerden daar lezen en in mindere mate ook schrijven en getuig-
den daarvan met fraaie schrijfproeven. Daarvan zijn enkele uit
de 18de eeuw bewaard gebleven, bijvoorbeeld in het archief van
de Utrechtse hervormde diaconiescholen van leerlingen van de
school aan de Twijnsteeg uit 1760/1761, en van die aan de
Waterstraat uit 1785. Natuurlijk kon lang niet iedereen lezen en
schrijven, de aantallen kruisjes in plaats van handtekeningen
onder akten van notarissen of rechtbanken spreken boekdelen.

Voor de periode tot ca 1800 is het niet zo gemakkelijk te ach-
terhalen of en waar iemand lager onderwijs heeft gevolgd. Leer-
lingenlijsten zijn – op enkele uitzondering na zoals een lijst van
Odijk uit 1660/1661 – niet bewaard gebleven. Van bewaard
gebleven schoolarchieven is eveneens vrijwel geen sprake. In de
steden bestonden verschillende scholen variërend van een dia-
conieschool voor de armen tot een Franse school voor de elite.
In De Booij, Weldaet is een kaart met de scholen en bijscholen op
het platteland opgenomen.

Van weeskinderen weten we zeker dat ze lager onderwijs
hebben gevolgd. De weeshuizen hadden meestal zelfs een eigen
onderwijzer. Ook kinderen van bedeelde ouders gingen naar
school, op straffe van intrekking van de steun door de diaconie
of armenkamer. Kinderen van aanzienlijke families hadden
doorgaans een huisonderwijzer in dienst of stuurden hun kinde-
ren naar een kostschool. Vermaard was die in Nieuwersluis. De
kasboeken en soms ook de correspondentie kunnen hierover
uitsluitsel geven. Een verblijf op een kostschool kon diepe spo-
ren in de persoonlijke ontwikkeling van een kind trekken.

Voor de 19de eeuw wordt het onderzoek wat gemakkelijker:
in veel archieven van het gemeentebestuur zijn leerlingenlijs-
ten aanwezig. Ook treft men er wel leerlingenlijsten van bijzon-
dere scholen aan en lijsten van kinderen die huisonderricht kre-
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gen. Deze lijsten kunnen ook worden aangetroffen in de school-
archieven, die vanaf de 19de eeuw bewaard zijn gebleven en
waarvan er enkele in archiefdiensten berusten. Deze schoolar-
chieven kunnen ook verslagen betreffende de schoolprestaties
van leerlingen bevatten. De rapportboekjes treft u hier natuur-
lijk niet aan. Soms kunt u die in familiearchieven vinden. Een
andere bron vormen de in de archieven van gemeentebesturen
bewaard gebleven kohieren van het schoolgeld, die melding
maken van de school van het kind voor wie de ouders school-
geld moesten betalen.

Van sommigen scholen bestaan gedenkboeken. Fraaie voor-
beelden zijn die van de Zeister Comeniusschool: Agnes Amelink
en Karen Veenland-Heineman, Een school met traditie. Honderd jaar
lager onderwijs aan Zeister Broedergemeentescholen (Zeist 1996) en –
wat het middelbaar onderwijs betreft – F.G.W. Schouten e.a., Vol-
ventibus annis: 100 jaar Christelijk Gymnasium te Utrecht 1897-1997
(z.pl, 1997). Gedenkboeken geven meestal ook informatie over
individuele leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van klassenlijs-
ten en -foto’s.

4.2 Middelbaar onderwijs

Tot in de 19de eeuw volgde slechts een minderheid van de kin-
deren vervolgonderwijs en dan vaak nog alleen in de vorm van
avondlessen. Voor verreweg de meeste kinderen was niet meer
weggelegd dan een leertijd als leerling en later gezel bij een gil-
denmeester. Een vervolgopleiding voor getalenteerde kinderen
in het Utrechtse Stadsambachtskinderhuis was de in 1761
gestichte Fundatie van Renswoude. Hier werd les gegeven in
technische vakken als waterbouwkunde, landmeetkunde en
wiskunde om de kinderen een goede start te geven voor een
maatschappelijke carrière. In het archief van de Fundatie vindt
u lijsten van de élèves en rapporten over hun vorderingen.

Tot de komst van de HBS in 1863 was de uit de middeleeuwen
daterende Latijnse school, later het gymnasium vrijwel de enige
vorm van voortgezet onderwijs. Deze scholen waren alleen in de
steden gevestigd. De leerlingenlijsten van de Utrechtse Latijnse
school, de Hieronymusschool, zijn al vanaf 1720 aanwezig. Ove-
rigens kunt u hierin pas vanaf 1887 meisjes tegenkomen.

In de loop van de 20ste eeuw is het aantal schooltypen voort-
durend uitgebreid. Vele van de archieven – vooral van openbare
scholen, maar in mindere mate ook van bijzondere scholen –
berusten in archiefdiensten. Evenals bij het lager onderwijs
bevatten deze archieven ook informatie over individuele leer-
lingen. Enkele voorbeelden: toelatings-, rapport- en eindexa-
mencijfers, adviezen van schoolhoofden, voordrachten van

gelauwerde leerlingen, persoonlijke gegevens ten behoeve van
de inning van schoolgelden en – in de stukken van de schoolver-
eniging – buitenschoolse activiteiten. Als u geluk hebt kunt u
zelfs nog achterhalen welk gedrag uw hoofdpersoon vertoonde,
welk karakter hem werd toegeschreven en wanneer hij te laat
kwam of uit de les werd verwijderd. Wat dat laatste betreft, ook
op school geldt dat vooral afwijkend gedrag de pennen in bewe-
ging brengt: over probleemkinderen is gemakkelijker informa-
tie te vinden dan over kinderen met een smetteloze schoolcar-
rière.

Evenals bij de lagere scholen vormen naast de schoolarchie-
ven de archieven van het gemeentebestuur een belangrijke
bron. Zo vindt u in het archief van het gemeentebestuur van
Utrecht stukken betreffende de Stadsschool voor de teken- en
bouwkunde, zoals leerlingenregisters vanaf 1822, een lijst van
bekroonde leerlingen en processen-verbaal van de uitslag van
tekenwedstrijden voor leerlingen van de school

4.3 Hoger onderwijs

Een universitaire opleiding was tot ver in de 20ste eeuw maar
voor weinigen weggelegd. Zo waren er aan de Universiteit van
Utrecht in de eerste 250 jaar van haar bestaan jaarlijks gemid-
deld slechts enkele honderden studenten ingeschreven, vrijwel
uitsluitend afkomstig uit de hoogste kringen. De meeste Stichte-
naren hebben in Utrecht gestudeerd, maar sommigen lieten
zich inschrijven aan andere instellingen voor hoger onderwijs
in de Republiek: de universiteiten in Leiden, Groningen, Frane-
ker en Harderwijk, en de illustere scholen (alleen voor de kandi-
daatsopleiding) in Amsterdam en Deventer. Hun namen kunnen
worden teruggevonden in de alba studiosorum (inschrijvingsregis-
ters). Deze zijn gepubliceerd. Houdt u er rekening mee dat som-
migen niet of nauwelijks studeerden, maar zich lieten inschrij-
ven om te kunnen profiteren van de voordelen die dat mee-
bracht, zoals vrijstelling van bepaalde belastingen. Anderen stu-
deerden al langer, maar lieten zich pas inschrijven wanneer zij
examens moesten afleggen. Zekerheid over de voltooiing van
een academische opleiding bieden de eveneens gepubliceerde
alba promotorum, waarin de aan de verschillende faculteiten
gepromoveerden zijn opgenomen. Dat predikanten doorgaans
niet in de theologie waren gepromoveerd – in Utrecht waren dat
tussen 1636 en 1814 maar 51 tegenover bijvoorbeeld 3505 juris-
ten – komt door het grotere belang van het voor een bediening
in de hervormde kerk vereiste kerkelijk examen. Het kwam
voor dat jongens al op 13- of 14-jarige leeftijd aan de universiteit
werden ingeschreven en op hun 18de of 19de promoveerden.
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Meestal waren ze echter zo’n vijf jaar ouder. Lang niet iedereen
promoveerde overigens aan dezelfde universiteit als waar men
had gestudeerd.

In veel familiearchieven treft u promotiebullen en exempla-
ren van de dissertatie (of de stellingen, als iemand daarop pro-
moveerde) aan, soms ook stukken betreffende afgelegde exa-
mens, promotiefeesten en deelname aan het studentenleven. 
In Het Utrechts Archief worden ook de archieven van de meeste
studentenverenigingen bewaard. Met uitzondering van het
archief van het Utrechtsch Studentencorps, dat ook de gehele
19de eeuw bestrijkt, hebben deze archieven betrekking op de
20ste eeuw. Studenten die actief zijn geweest in senaten, com-
missies en besturen van subverenigingen hebben hun sporen in
de archieven nagelaten. Uiteraard bevatten deze archieven ook
ledenlijsten; overigens worden de leden ook vermeld in de
almanakken van de verschillende studentenverenigingen – de
eerste van het Corps dateert al uit 1823.

Het archief van de Senaat van de Utrechtse Universiteit bevat
voor de 19de en 20ste eeuw registers van afgelegde kandidaats-
en doctoraalexamens en chronologische en alfabetische
inschrijvingsregisters, deels met adres. Deze lopen tot 1954, het
gepubliceerde album studiosorum gaat niet verder dan 1886.
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■ Willem Jan is vanaf 1797 ingeschreven aan de Utrechtse universiteit
en heeft de studie rechten met goed gevolg afgerond.



■ Both Hendriksen erfde voldoende geld om te kunnen rentenieren.
Zijn beroep van advocaat heeft hij nooit uitgeoefend. In 1812 werd
hij benoemd tot ‘repartiteur der directe contributiën’ voor de
gemeente De Bilt: hij stelde de belastingaanslagen vast.

5 Beroep

…Ik hoope dat UEd. zig
deez keuze en benoeming
niet onttrekken zal…

Meestal komt u er al snel achter welk beroep of welke beroepen
uw hoofdpersoon uitoefende; een naamsvermelding in archief-
stukken gaat dikwijls gepaard met een vermelding van het
beroep, zoals in de akten van de burgerlijke stand en van nota-
rissen en in het bevolkingsregister. In plaatsen als Utrecht
(vanaf 1850), Amersfoort (vanaf 1896) en Zeist (vanaf 1905) wer-
den adresboeken uitgegeven waarin ook de beroepen werden
vermeld. Lastiger is het vast te stellen gedurende welke jaren
iemand een bepaald beroep uitoefende en hoe succesvol hij
hierin was.

Notariële akten
De notariële akten van de stad Utrecht worden over de periode
1560-1811 nader ontsloten via het geautomatiseerde zoek-
systeem NOTARIS. Met behulp van deze index kunnen onder
meer alle in de akten voorkomende beroepen van personen
worden gevonden. Begin 2000 waren van de in totaal 250.000
akten 113.000 ontsloten. Ook van enkele andere plaatsen zijn
de notariële protocollen nader ontsloten, bijvoorbeeld
Amersfoort, Kamerik, Montfoort en Woerden.

Lijsten van beroepsuitoefenaren
Van enkele specifieke beroepen zijn lijsten van beroepsuitoefe-
naren opgesteld, al dan niet met biografische bijzonderheden.
Van vele gilden in de steden zijn ledenlijsten bewaard gebleven.
Hierin kunt u zien of uw hoofdpersoon een ambachtelijk
beroep zoals timmerman, goudsmid of schoenmaker uitoefen-
de. Het gaat hier om de meesters, maar soms kunt u in de gilde-
archieven ook de namen van de knechten achterhalen. In later
tijd kunnen ledenlijsten in vakbondsarchieven uitsluitsel geven
over het arbeidsverleden. Een voor het Eemland karakteristieke
beroepsgroep waren de vissers van Spakenburg. In het Sociaal
Historisch Centrum voor Flevoland is een groot aantal gegevens
bewaard over de vissers van de Zuiderzee.
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Er zijn natuurlijk nog meer instellingen in en buiten de provin-
cie waar u informatie over bepaalde beroepsgroepen kunt ver-
wachten, zoals het Nederlands Architectuurinstituut, de Bibli-
othèque wallonne in de Universiteitsbibliotheek van Leiden en
het Centraal Museum. In de Almanak van het Nederlandse Archiefwe-
zen treft u vele onvermoede instellingen op dit terrein aan.

De overheid was minder geïnteresseerd in de vraag wie welk
beroep uitoefende. Tot de uitzonderingen behoorde het oudste
beroep ter wereld. Zo werden tijdens de Franse overheersing
alle bordeelhouders in de stad Utrecht geregistreerd onder de
noemer ‘Etats de filles publiques de la ville d’Utrecht’ (1813),
van later in de eeuw zijn ‘Staten van publieke huizen en hun
bewoonsters’ bewaard gebleven.

Gedrukte (biografische) naamlijsten treft u aan in hoofdstuk 9.

Patentregisters
Nadat de gilden waren opgeheven viel een aantal taken op het
terrein van de regulering van het economisch leven toe aan de
overheid. Tevens ontstond aldus een nieuwe bron van inkom-
sten. In dat kader werd in 1806 een patentwet ingevoerd, waar-
bij de uitoefening van een beroep werd onderworpen aan een
stelsel van gedifferentieerde heffingen. In 1819 werd een zeer
gedetailleerde regeling vastgesteld. De beroepen waren inge-
deeld in verschillende categorieën en per categorie was per jaar
een bepaald bedrag verschuldigd. De patentbelasting werd in
1893 opgeheven en vervangen door een belasting op de bedrijfs-
en andere inkomsten. Aan de hand van de patentregisters kan
worden vastgesteld welk beroep iemand gedurende welke jaren
uitoefende en wat het jaarlijkse bedrijfsresultaat was. Vissers,
landbouwers en enkele vrije beroepen waren vrijgesteld van
patentbelasting.

Handelsregister
Vanaf 1811 werden vennootschappen geregistreerd door de
rechtbanken van koophandel, na 1838 door de arrondisse-
mentsrechtbanken en kantongerechten. Vanaf 1922 werd deze
taak overgenomen door het Handelsregister dat door de kamers
van koophandel en fabrieken voor Utrecht en voor Amersfoort
(later Eemland) werd bijgehouden. Hierin werden overigens alle
bedrijven geregistreerd, dus niet alleen de vennootschappen. In
de dossiers kan men aantreffen: aard van het bedrijf, handels-
naam, rechtsvorm met eventuele statuten, adres, gegevens over
eigenaren, bestuurders, vennoten, commissarissen en procura-
tiehouders, ook van bedrijven die in 1921 al bestonden. Over
fabrieken zijn in overheidsarchieven nog tal van andere bron-
nen met nadere informatie aanwezig. In de eerste plaats de

Gemeenteverslagen (vanaf 1850) waar alle fabrieken met bijzon-
derheden zijn vermeld. Het betreft hier de als bijlagen toege-
voegde verslagen van de kamers van koophandel van Utrecht en
Amersfoort (tot 1922), die daarna afzonderlijk zijn verschenen.
Op grond van onder meer een Koninklijk Besluit van 31 januari
1824, de Fabriekswet van 1875 en de Veiligheidswet van 1895
moest voor de uitoefening van bepaalde bedrijfsactiviteiten bij
de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Ook in de
Verslagen over den toestand der provincie Utrecht (1830-1936) vindt u
overzichten van bedrijven per gemeente. In jaargang 1871 is
een compleet overzicht verschenen, in de volgende jaargangen
vindt u mutaties.

Statistiek
In de Franse tijd – met name tussen 1811 en1813 – werden de
lokale besturen van hogerhand bestookt met vragenlijsten over
allerlei onderwerpen, van het aantal met bieten bezaaide hecta-
res tot de vermogens van instellingen van weldadigheid. De
gegevens werden regionaal, provinciaal en tenslotte nationaal
verzameld en tot statistische overzichten omgewerkt. Regelma-
tig werden ook verschillende beroepen onder de loep genomen,
niet zelden met vermelding van naam en bijzonderheden, zoals
in het archief van de onderprefect van het arrondissement
Utrecht ‘Staten met gegevens over chirurgijns, vroedvrouwen,
vroedmeesters, doktoren en officieren van gezondheid in het
arrondissement, met bijbehorende stukken, 1811-1813’, of in
het archief van de prefect van het departement van de Zuider-
zee ‘Register houdende de namen van de tabaksverbouwers in
het arrondissement Amersfoort, onder vermelding van de
woonplaats en de naam van de weg of de veldnaam van het
bouwland, de oppervlakte ervan en het aantal tabaksplanten,
1812’.

Militieregisters
Over de wedden van personen in overheidsdienst wordt in
hoofdstuk 6 het een en ander meegedeeld. Daarnaast worden in
verschillende stedelijke en provinciale almanakken naast de
bestuurders ook de belangrijkste ambtenaren met hun rang en
titel vermeld. Een bijzondere categorie ‘ambtenaren’ vormen de
militairen, zowel de beroepsmilitairen als de dienstplichtigen.
Na de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk werd in
1811 de militaire dienstplicht op basis van een systeem van
loting ingevoerd. Deze praktijk werd na 1813 voortgezet ten
behoeve van de nationale militie en bleef tot 1938 bestaan. Dit
leidde tot een omvangrijke administratie. In de militieregisters
vindt u het signalement, het beroep, de reden van een eventuele
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■ Zoals zoveel rijke jongelieden liet Willem Jan, toen hij werd ingeloot
voor militaire dienst, zijn beurt voorbijgaan en stelde hij een remplaçant
aan, Cornelis van Meeteren.

■ Both Hendriksen beschikte over veel
personeel. Zowel op zijn buiten Sandwijck
als in zijn huis in Utrecht was hij omringd
door kamermeisjes, tuinbazen, koks,
koetsiers e.d.Wat voor ‘meester’ hij was,
blijkt een beetje uit dit gedicht, gemaakt bij
het jubileum van zijn tuinman Wijnand
Miltenburg.



vrijstelling of afkeuring en het onderdeel waarbij iemand werd
ingedeeld. Dit onderdeel (meestal het regiment) wordt ook ver-
meld in de bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand, ten
bewijze dat men zijn dienstplicht had vervuld. Het regiments-
nummer is nodig om verder onderzoek te kunnen doen in de
militaire stamboeken, waar iemands militaire staat van dienst is
aangetekend. Onderzoek in de periode vóór 1813 en met name
vóór 1795 is een stuk lastiger.

––––––––––
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■ Sandwijck
Willem Jan erfde van zijn vader het
landgoed Sandwijck bij De Bilt en
kocht in de jaren daarna veel grond
aan. In 1826 kocht hij de hofsteden
Klein Jagtlust, Landlust en een hof-
stede aan De Leyen, alle in De Bilt. In
1833 breidde hij zijn bezit in De Bilt
uit met een herberg, in 1849 kocht
hij bovendien het landhuis Weltevre-
den.Daarnaast bezat hij nog andere
hofsteden in deze gemeente,meestal
aangeduid met een nummer.



■ Boerderij Oost-Indiën bij Sandwijck 

■ Weltevreden

6 Financiële positie

…in vollen en vrijen
eigendom over te dragen en
op te geven…

Tot ver in de 20ste eeuw speelden rangen en standen nog een
belangrijke rol en bepaalden voor een belangrijk deel de plaats
die iemand op de maatschappelijke ladder werd gegund. De ver-
schillen waren groot en overal merkbaar. In het spraakgebruik:
de notaris was getrouwd met een ‘mevrouw’, zijn klerk met een
‘juffrouw’ en zijn tuinman met een ‘vrouw’. In de schooloplei-
ding: de zoon van de notaris ging naar de HBS en de tuinmans-
zoon ging na de lagere school werken. Bij de vrijetijdsbesteding:
de notariszoon voetbalde bij Hercules en de tuinmanszoon bij
Elinkwijk. Zelfs in de kerk: de notaris zat vooraan op een
gehuurde plaats, de tuinman achteraan. Het is bekend dat de
schrijver Hendrik Marsman gebukt ging onder het feit dat zijn
moeder in Zeist werd aangesproken als ‘juffrouw’.

Het is dus belangrijk vast te stellen tot welke klasse uw
hoofdpersoon behoorde. Bepalend hiervoor waren geboorte,
opleiding, publieke functies, deelname aan het culturele leven
en natuurlijk iemands financiële positie. Soms vielen deze ele-
menten samen, maar lang niet altijd. Zo hadden rijke katholie-
ken in de 17de en 18de eeuw geen enkele politieke invloed en
kon een gesjeesde jonker in de 19de eeuw nog een aardige amb-
telijke carrière maken in de buitenlandse dienst. Veel gebruikt
is de volgende sociale indeling: adel, patriciaat, vrije beroepen,
hogere middenstand, lagere middenstand, arbeidersklasse
(eventueel verdeeld in geschoolde en ongeschoolde arbeiders)
en de onderklasse.

In Nederland worden meer dan elders gegevens over inko-
men en vermogen als privacy-gevoelig beschouwd. In vroeger
eeuwen was dat minder het geval. In de 19de eeuw werden de
inkomens van de hoogstaangeslagenen in de belasting zelfs met
naam en toenaam gepubliceerd. Maar ook toen was het lastig
om exact te achterhalen wat iemand verdiende, zeker als het
om belastingheffing ging. Welke bronnen staan u ter beschik-
king?
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■ Op deze kadastrale kaart uit 1832 is een deel van het grondbezit van
Both Hendriksen aangegeven.Ook aan de overzijde van de ‘Bildt-
straat’ bezat hij veel land.Zijn bezittingen lagen niet alleen in De Bilt.
In Amerongen bezat hij bospercelen, in Linschoten een hofstede en in
Woerden het landhuis Noordbosch.Vanaf 1820 woonde hij in een
groot huis aan het Utrechtse Janskerkhof,maar zomers verbleef hij
meestal op Sandwijck.



Boedelinventarissen, testamenten en memories van successie
In boedelinventarissen, testamenten en memories van successie
vindt u informatie over de nalatenschap van uw hoofdpersoon.
Boedelinventarissen werden – in sommige gevallen verplicht –
ten overstaan van een notaris of een gerecht opgemaakt bijvoor-
beeld na een sterfgeval (wanneer minderjarige erfgenamen wer-
den nagelaten, bij de aanwijzing van een executeur-testamen-
tair, bij een boedelscheiding), maar ook bij trouwen onder
huwelijkse voorwaarden. Meestal bevat een boedelinventaris
ook een gedetailleerde opsomming van huisraad, kleding, sie-
raden e.d. Titels van boeken of de namen van schilders worden
slechts bij uitzondering vermeld. Belangrijke boedels konden
worden geveild en via de veilingcatalogi kunt u de laatstge-
noemde gegevens wel achterhalen.

Een testament geeft een opsomming van de eventuele lega-
ten en van de goederen die aan de verschillende erfgenamen
worden nagelaten. Het komt echter regelmatig voor dat de
grootte van de erfenis niet of niet volledig wordt genoemd, bij-
voorbeeld wanneer er maar één erfgenaam was of wanneer de
erfenis via een verdeelsleutel aan de verschillende erfgenamen
toeviel.

Vanaf 1806 moest na het overlijden een memorie van succes-
sie worden opgemaakt, een overzicht van de aard en de waarde
van de nalatenschap van de overledene. Dit gebeurde om te
bepalen hoeveel successiebelasting de erfgenamen moesten
betalen.

Belastingkohieren
Omdat het inkomen dikwijls de hoogte van de aanslag in directe
belastingen bepaalde, vormen belastingregisters een bruikbare,
zij het meestal slechts indicatieve bron. Pas in 1806 werd in ons
land een nationaal belastingstelsel ingevoerd. Tot die tijd
bestonden er lokale en provinciale directe belastingen. Ook de
provinciale belastingen werden soms door de plaatselijke bestu-
ren geïnd. Zo werden de Stichtenaren aangeslagen in het huis-
geld, het familiegeld, het haardstedengeld en in enkele specifie-
ke heffingen zoals de liberale gifte uit 1749 en de 100ste pen-
ning uit 1793. Tevens moesten ze verschillende lokale belastin-
gen betalen zoals straat en lantaarngeld, brandemmergeld,
klepgeld en buurtomslagen.

Voor deze belastingen werden meestal jaarlijks kohieren
(registers) opgemaakt met de namen van de belastingplichtigen
en de verschuldigde som. Doorgaans waren deze belastingen
gekoppeld aan een huis, waarbij soms de eigenaar, soms de
bewoner en soms beiden werden aangeslagen. De adressen ont-
breken doorgaans, de volgorde van de namen wordt meestal
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■ Lang niet alle bezit van Willem Jan was belegd in land:hij had ook veel
aandelen en andere waardepapieren, zoals blijkt uit de overgeleverde
bescheiden.



bepaald door de route die de belastinggaarder liep, dus huis na
huis. Het vergt wel enig puzzelwerk om de naam van uw hoofd-
persoon te vinden. Slechts in enkele gevallen is een register op
persoonsnamen en/of op straten aanwezig. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de oudschildgeldregisters van Woudenberg en Gee-
restein over 1536-1775.

Per plaats moet u bekijken welk register in welk jaar voor u
de gewenste informatie geeft. Het voorkomen van een naam in
een register betekent in ieder geval dat die persoon in dat jaar in
dat huis woonde of er de eigenaar van was. In veel gevallen zegt
het genoemde bedrag echter weinig tot niets over iemands inko-
men. Niet alle lasten waren inkomensafhankelijk. Wanneer dit
wel het geval is, dan kunt u uit de verschuldigde som nog niet
onmiddellijk het inkomen afleiden. Wel is het mogelijk onder-
linge vergelijkingen te maken en de relatieve inkomenspositie
vast te stellen. Het haardstedengeld moest worden betaald per
haardstede, wat iets zegt over de ‘stand’ waarop men woonde.
De regelgeving over de verschillende belastingen kunt u vinden
in J. van de Water, Groot Utrechts Placaatboek (3 dln.; Utrecht 1729).

In de 19de eeuw waren de belangrijkste directe belastingen
de grondbelasting, de personele belasting (gebaseerd op huur-
waarde, aantal deuren en vensters, aantal haardsteden, meubi-
lair, aantal inwonende dienstboden, aantal paarden) en de belas-
ting op beroep en bedrijf (het patent). De kohieren van de 19de-
eeuwse grond- en personele belasting zijn meestal verloren
gegaan. Wel zijn in de archieven van de gemeentebesturen de
kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag bewaard
gebleven. Deze omslag werd geheven op basis van draagkracht.
In het begin van de 20ste eeuw werd de inning door het rijk
overgenomen en verdwenen de plaatselijke kohieren. De regis-
ters vermelden de hoogte van de aanslag en zijn per straat of
wijk opgemaakt.

Kiesregisters
Ten behoeve van de verkiezing van raden voor de departemen-
ten, arrondissementen en gemeenten werden tijdens de periode
1811-1813 lijsten van hoogstaangeslagenen in de belastingen
aangelegd en dikwijls gedrukt. In de periode tot 1848 gold voor
het actieve en passieve kiesrecht voor de Tweede Kamer en de
gemeenteraden een getrapt systeem op basis van een census
(minimumaanslag) in de directe belastingen, behalve het
patent. In de archieven van gemeentebesturen berusten lijsten
van kiezers en verkiesbaren onder vermelding van de hoogte
van hun aanslag.

Na de invoering van de grondwet van 1848 en de daarop geba-
seerde kieswet 1850, provinciewet 1850 en gemeentewet 1851

werd het censuskiesrecht toegepast voor de verkiezingen van de
gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Nu telde
ook het patent mee. Bij iedere periodieke verkiezing werden per
gemeente of kiesdistrict kiezerslijsten opgemaakt, waarop ook de
hoogte van de aanslagen in de verschillende belastingen werden
vermeld. Na de herziening van de kieswet in 1894 veranderden
de criteria, waardoor niet alleen meer de hoogte van de belasting-
aanslag bepalend was voor de vraag of iemand kiesrecht bezat.

Krachtens de grondwet van 1848 werden de leden van de Eer-
ste Kamer door de Provinciale Staten gekozen uit de hoogstaange-
slagen mannen boven de 30 jaar. Deze lijsten werden gepubli-
ceerd in de Staatscourant en zijn opgesteld in volgorde van de
hoogte van de aanslag. Ook de bedragen zelf zijn vermeld. Tot
1887 was er één verkiesbare op de 3000 inwoners , daarna – tot de
invoering van het algemeen kiesrecht – een op de 1500 inwoners.

Loonstaten
Indien het archief van zijn werkgever bewaard is gebleven, kunt
u proberen daarin het loon van uw hoofdpersoon terug te vin-
den. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een van de grootste werkge-
vers in de provincie Utrecht: de Nederlandse Spoorwegen en
zijn voorgangers. In deze archieven bevindt zich onder andere
de compleet overgeleverde serie personeelsregisters, aan de
hand waarvan u de spoorwegcarrière van uw hoofdpersoon
kunt volgen. De wedden van ambtenaren en andere personen in
dienst van de gemeente vindt u terug in de boekhouding van de
stads- en dorpsbesturen en vanaf de 19de eeuw ook in de stuk-
ken betreffende personeel in de archieven van de gemeentebe-
sturen. De snelste manier is waarschijnlijk de raadpleging van
de Gemeenteverslagen (sinds 1850). Ook de wedden van het perso-
neel aan de bijzondere scholen zijn hier vermeld. Deze gegevens
vindt u ook in de Verslagen over den toestand der provincie Utrecht
(1830-1936). Tevens bevat dit verslag de wedden van de provin-
ciale ambtenaren. Overigens geldt ook hier: is er een familiear-
chief bewaard gebleven, raadpleeg dit dan eerst.

Bedelingsregisters
Zeker de helft van de bevolking leefde op of onder het bestaans-
minimum. In de belastingkohieren zult u hen niet tegenkomen
of hooguit onder de noemer ‘onvermogend’. Wel staan vele
armen ingeschreven in de bedelingregisters van de stedelijke
aalmoezenierskamers en de diaconieën van de verschillende
kerkelijke gemeenten. Opneming in een gasthuis betekent nog
niet dat iemand werd bedeeld. Sommige bewoners hadden zich
namelijk voor het leven tegen betaling ingekocht, de zogenoem-
de proveniers.
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■ In 1820 werd Both Hendriksen eigenaar van het grote huis
Janskerkhof 13/Drift. Uit het bevolkingsregister blijkt dat hij er in
1824 nog niet woonde. In 1827 moet dit wel het geval zijn: vanaf dat
jaar had hij zitting in de stedelijke Raad.



Of iemand minvermogend was blijkt in de 19de eeuw soms ook
uit de bijlagen bij de huwelijksakten van de burgerlijke stand:
wanneer iemand buiten staat was de leges te betalen moest
daarvoor een bewijs van onvermogen worden overgelegd.

––––––––––
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■ Both Hendriksen raakte in conflict met zijn
buurman Hendrik de Heus, eigenaar van het
huis Sluishoef. De Heus had op zijn erf een
rosmolen geplaatst. De herrie van de molen
stoorde Both Hendriksen tijdens zijn
wandelingen door zijn landgoed, terwijl hij
zich in zijn privacy voelde aangetast door
het raam, dat in het gebouw van de molen
was geplaatst en precies op zijn bezit
uitkeek. De molen mocht blijven van de
Biltse gemeenteraad, maar het raam moest
worden afgesloten met een luik.



■ De benoeming van Willem Jan Both Hendriksen tot Statenlid.

7 Maatschappelijk
leven

…was in God mijne
zaligheid, of in het zinlijke
en stoffelijke?…

De meeste mensen zijn maatschappelijk actief. Ze zijn lid van
een politieke partij, een sportvereniging of een cultureel
genootschap, of ze zetten zich vanuit bijvoorbeeld sociale of
religieuze motieven in voor hun medemens. De precieze
beweegredenen zijn niet altijd te achterhalen, maar de archie-
ven van zulke verenigingen en instellingen kunnen wel licht
werpen op wat uw hoofdpersoon deed en hoe dat werd ervaren.

7.1 Politiek

Om uw hoofdpersoon politiek te kunnen plaatsen, is het voor
de 20ste eeuw het gemakkelijkst te kijken naar eventueel lid-
maatschap van politieke partijen of stemgedrag, voor zover dat
in persoonlijke papieren wordt weergegeven of uit notulen en
verslagen van politieke lichamen is overgeleverd. Onze politie-
ke partijen, met hun duidelijke programma’s en stellingnames,
zijn echter maar een eeuw oud. Voor die tijd was het juist onge-
bruikelijk om zich aan het regime van een partij te onderwer-
pen. Heren – dames speelden nauwelijks een rol in het politieke
spel – kozen naar gelang hun eigen geweten hen ingaf.

In de 19de eeuw kwamen kiesverenigingen op. Die hadden
niet zozeer een politiek program, maar raadden hun leden en
het bredere kiezerspubliek bepaalde kandidaten aan. Daarover
hadden die kandidaten zelf geen zeggenschap, maar op deze
wijze is het wel mogelijk, enig inzicht te verkrijgen in de politie-
ke stellingname: een katholieke kiesvereniging zal geen rabiate
papenhater steunen. Informatie over kiesverenigingen is vaak
te vinden in de vooral na het midden van de 19de eeuw snel in
populariteit groeiende kranten en weekbladen.

Vóór de 19de eeuw verbonden de regenten zich tot tijdelijke
bondgenootschappen, ‘facties’. De factieleden waren door ban-
den van verwantschap en door gemeenschappelijke belangen
verbonden. Tot welke factie uw hoofdpersoon behoorde kunt u
na gaan door te bezien, met wie hij samen optrok en aan wie hij
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■ Vanaf 1827 was Both Hendriksen lid van de Utrechtse Raad, een
benoeming voor het leven. Ook maakte hij van 1814-1818 en 1843-
1849 deel uit van Provinciale Staten. De benoeming tot statenlid in
1814 geschiedde door de Koning en mede gezien de houding van
zijn vader lijkt ook Willem Jan Oranjegezind te zijn geweest. Dat
wordt nog eens geïllustreerd door het feit dat hij te gast was bij een
groot diner ter ere van het bezoek van koning Willem III in 1853 en
dat zijn huis aan het Janskerkhof bij die gelegenheid was versierd,
zoals blijkt uit de hiernaast afgebeelde rekening. Meer onderzoek in
de archieven van Provinciale Staten en de Utrechtse Raad is nodig
om informatie te vergaren over zijn politieke stellingname.



verwant was. Grote politieke verschillen tussen de facties waren
er lang niet altijd. Er is meer sprake van een patronagestelsel:
groepen mensen die van elkaar afhankelijk zijn voor baantjes,
inkomen en aanzien. In de tweede helft van de 18de eeuw, ook
onder invloed van buitenlandse politieke ontwikkelingen, is
veel meer dan daarvoor sprake van politieke keuzes. We zien de
opkomst van de revolutionaire Patriottenbeweging. Die Patriot-
ten richtten veel exercitiegenootschappen op. Het lidmaatschap
van zo’n genootschap is een goede indicatie voor de politieke
overtuiging. Velen maakten hun politieke overtuigingen duide-
lijk door het publiceren van pamfletten, waarin zij misstanden
aan de kaak stelden en opriepen tot verandering. Het Utrechts
Archief bevat een grote verzameling van deze pamfletten.

Als er een beschrijving van de persoonlijke bibliotheek is
overgeleverd, kan de aanwezigheid van bepaalde boekwerken
als indicatie fungeren voor de politieke sympathieën van uw
hoofdpersoon. Zo kan men baron Gijsbert Franco de Milan Vis-
conti blijkens zijn bibliotheek rangschikken onder de vroege
Patriotten.

––––––––––
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––––––––––

7.2 Religie

Godsdienst wil een antwoord geven op vragen als ‘waarom zijn
wij op aarde’. Juist in de religie pogen mensen zin te geven aan
hun bestaan. Religie heeft twee kanten: de maatschappelijke,
uiterlijke kant, die vooral vorm krijgt in kerken, genootschap-
pen en sekten, en een innerlijke kant, waarin de individuele
mens zelf de bepalende kracht is.

Hoe vindt u informatie over de religieuze denkbeelden van
uw hoofdpersoon? Allereerst is via doopregisters te achterhalen
tot welke officiële kerk hij of zij behoorde. De opvoeding,
bezoek aan zondagsschool of catechisatielessen zijn ook indica-
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■ Both Hendriksen was een zeer gelovig man. In zijn archief zijn tiental-
len aantekeningen te vinden, geschreven op de achterkant van brieven,
lijstjes met aandelen e.d.Hierin beschrijft hij zijn gedachten over het
geloof en zijn eigen zieleroerselen.Hij heeft vaak spijt van zijn levens-
wijze,omdat hij zo weinig met God bezig is en zo gericht is op aardse
zaken,‘ongevoelig en onopmerkzaam voortdromende in zinnelijke
genietingen’.Hij kan zich soms niet voorstellen dat God de mensen
genade kan schenken.Aan de andere kant twijfelt hij niet aan een
leven na de dood: ‘Zou ik anders zo rustig kunnen zijn?’.Ook vat hij
preken samen die hij die dag heeft gehoord en blijkt hij regelmatig met
predikanten over bijbelteksten te discussiëren.De Bijbel heeft hem van
jongsaf aan al geïnteresseerd:‘Er staan zoo schoone gelijkenissen en
raadsels in, en het hart wordt mij daarna zoo regt frisch en moedig’.
Op 60-jarige leeftijd schrijft hij: ‘Niet lange zal ik meer in deze wereld
zijn,meer leven,dan komt de dood,die alles besluit.Treurig wel,of
eeuwig kwalijk zal het dan met mij zijn.Zoo het nog 10 jaren duurt,
dan ben ik 70 jaren. Ik heb mijn tijd gehad,de genietingen beginnen in
te korten,mijne vatbaarheid daarvoor op te houden.De ouderdom
en deszelfs gebreken nadert’.Opvallend is het verschil in toon tussen
deze persoonlijke ontboezemingen en het in memoriam van 1853.
Dat geeft aan hoe voorzichtig u met interpretaties moet zijn.Wie was
de ware Both Hendriksen? Schreef hij zijn religieuze gedachten alleen
op als het wat minder met hem ging en had hij een optimistische
levensvisie,of was die opgewekte buitenkant een masker waarachter
een van diep zondebesef doortrokken persoon schuilging?

■ B.F. Suerman
In de papieren van Both Hendriksen is een aantal malen sprake van
gesprekken met een ‘Suerman’ over religieuze onderwerpen.Ook aan
zijn sterfbed krijgt hij bezoek van deze Suerman.We weten niet zeker
om wie het gaat,maar de hoogleraar geneeskunde B.F. Suerman liet
later een grote verzameling stichtelijke lectuur na.Was hij het?



toren van religieuze invloeden. Bij wie werd er gekerkt? Infor-
matie over de denkbeelden van de dominee of pastoor die werd
beluisterd, de preken die van deze voorganger zijn bewaard of
de reputatie van de kerk kunnen aanwijzingen zijn voor de rich-
ting en de ‘zwaarte’ van het geloof. Doet uw hoofdpersoon belij-
denis? Gaat hij of zij later over naar een andere kerk, een andere
dominee of pastoor? Laat hij zich in brieven of geschriften uit
over geloofszaken? Sommigen lieten voor hun kinderen een
‘geestelijk’ testament na, waarin zij opriepen tot een godvruch-
tig leven. Een mooi voorbeeld is dat van de Soester smid en nota-
ris Jan van den Hengel, die zijn kinderen voorhield hoe vaak ‘ik
en uw moeder u hebben vermaand en verboden de kwade gesel-
schappen te verlaten, te huis te blijven en uw heer en god te die-
nen’. De Spakenburger visser Jan Duijst schreef religieuze
gedichten, terwijl van pastoors en dominees dikwijls preken
zijn uitgegeven. Anderen gaven godsdienstige traktaten of
pamfletten uit. Sloot uw hoofdpersoon zich aan bij een sekte of
een goeroe of werden zulke alternatieven juist van de hand
gewezen?

Biografische informatie over dominees en pastoors is onder
meer te vinden in de kerkarchieven. In deze gids gaan we daar
niet nader op in. U kunt daarvoor terecht bij een ander deel dat
in deze reeks is verschenen: Kerk in zicht. Gids voor lokaal kerkhisto-
risch onderzoek in de provincie Utrecht.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief en gemeentearchieven en streekarchieven/-

archivariaten: kerkelijke archieven.

––––––––––

7.3 Cultuur en ontspanning

Vrije tijd is een modern begrip. Behalve de bovenlaag hadden
tot enkele decennia geleden de meeste mensen nauwelijks tijd
voor ontspanning en plezier. In de pre-industriële samenleving
werd het levenstempo bepaald door de natuur. Zaaien, oogsten,
vetmesten en slachten vonden op vaste momenten in het jaar
plaats. In die tijden was het hard werken, maar op andere ogen-
blikken was er tijd voor rust, vrije tijd en festiviteiten. De feest-
dagen vielen dan ook vaak juist in die kalme perioden. Mensen
die niet hoefden te werken, zoals de adel, hielden zich bezig
met zaken die wij sport zouden kunnen noemen: jagen en toer-
nooien. In hun huizen vonden ook culturele evenementen
plaats. De gegoede burgerij organiseerde thuis artistieke soi-

rees, waar zangers en muzikanten optraden en auteurs en dich-
ters uit eigen werk voordroegen. Niet alleen in de stad vonden
artistieke kringen een onderdak: op het landgoed Eikenrode bij
Loosdrecht waren beroemdheden als de schilder Johannes Bos-
boom en zijn vrouw, de schrijfster Truitje Bosboom-Toussaint,
in de zomer te gast en ook dominee-dichter Nicolaas Beets
kwam – speciaal met de trein – graag op bezoek.

Genootschappen zoals het in 1759 opgerichte dichtgenoot-
schap ‘Dulces ante omnia musae’ (Voor alles zijn de muzen zoet)
en het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen (1773) hielden zich veel meer bezig met weten-
schap dan met kunst, terwijl veel herensociëteiten centra van
cultureel leven waren. Deze sociëteiten waren aan het einde van
de 18de eeuw ontstaan als politieke discussieclubs, maar verlo-
ren in de loop van de 19de eeuw hun politieke achtergrond en
werden gezelligheidsverenigingen. Regelmatig organiseerden
zij muzikale avonden of traden er toneelgezelschappen op. Er
waren ook sociëteiten die vanaf het begin een gezelligheidska-
rakter droegen en te vergelijken zijn met de Engelse clubs. Voor-
beelden zijn het Utrechtse Sic Semper (1775) en het Zeister Uni-
tas (1863).

Voor het gewone volk was dit niet weggelegd. Het volk ont-
spande zich af en toe op de kermissen en jaarmarkten. De uit-
barstingen van wanorde bij deze feesten fungeerden als uitlaat-
klep en hielden de maatschappij stabiel. De kroeg was een
belangrijke plaats om vrije tijd door te brengen. Er werd veel en
vaak gedronken. Er werden speciaal glazen zonder voet
gebruikt, die je niet kon neerzetten of waarin een belletje zat,
dat rinkelde zodra het glas leeg was. In de herbergen werden
weddenschappen afgesloten en kleine sportevenementen geor-
ganiseerd. Op de kermis – zelfs de kleinste dorpen hadden er
een – werd ook veel gespeeld, vooral in onze ogen wrede en
gevaarlijke spelletjes zoals katknuppelen en palingtrekken. Een
spreekwoord geeft de sfeer aan: ‘Honderd Nederlanders, hon-
derd messen’.

Na de industriële revolutie kwamen de arbeidstijden steeds
meer vast te liggen en na de invoering van de 48- en later de 40-
urige werkweek kreeg een groter deel van de mensen vrije tijd.
Vooral in de 20ste eeuw zien we daardoor de opkomst van sport-
verenigingen, massatoerisme en zelfs het ‘probleem der vrije
tijd’. Afgezien van de jacht en het schermen was lichaamsbewe-
ging aanvankelijk iets voor de lagere klassen: ‘Een heer rent
niet’. Uit Engeland waaiden georganiseerde sporten als cricket
en voetbal over en hier namen de heren het initiatief en volg-
den later de andere standen. De kerk verzette zich aanvankelijk
tegen de in haar ogen moreel verwerpelijke sport en met name
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■ Both Hendriksen was lid van verschillende geleerde en culturele
genootschappen. De heren uit de bovenklasse kwamen regelmatig
bijeen in sociëteiten en clubs om te lezen, te praten en van kleine
optredens te genieten. De toevallige vondst van een deel van het
programma van het koninklijk circus Olympique laat zien, dat hij zich
ook vermaakte met minder zwaarwichtige zaken. Zijn dat misschien
de wereldse zaken waarover hij zich in zijn persoonlijke aantekening
schaamt?

■ G.J.Vreede
In zijn huis aan het Janskerkhof maar ook op Sandwijck hield Willem
Jan soirees,waar bekende mensen lezingen hielden.Zo bezocht ook
de Utrechtse hoogleraar G.J.Vreede de ‘disch’ van Willem Jan om na
afloop een praatje te houden.



de prikkelende sportkledij. Onder invloed van de verzuiling
werd echter al gauw duidelijk dat sport een middel kon zijn
gelovigen aan de kerk te binden en gaf de kerk, vaak letterlijk,
haar zegen. De Vleutense pastoor Henricus Ohl was niet te
beroerd om de nieuwe voetbalvelden in te zegenen. In de lokale
historische tijdschriften kunt u artikelen vinden over de
geschiedenis van de sportverenigingen. Van sommige clubs is
een gedenkboek uitgegeven, zoals Biltse Voetbalclub B.V.C. 75 jaar
(De Bilt 1996) en Hercules 100 jaar. Feiten en gebeurtenissen van een
honderdjarige, 1882-1982 (Baarn 1982).

Over het lidmaatschap van uw hoofdpersoon van culturele of
sportieve verenigingen geven de ledenlijsten van de verenigin-
gen informatie. Bezoeken aan kroeg of kermis staan soms in
persoonlijke papieren vermeld en als uw hoofdpersoon het erg
bont heeft gemaakt, kan dat in politierapporten worden nage-
gaan. Maar aan de andere kant kan uw hoofdpersoon zich ook
hebben ingezet tegen al dit ‘platte’ vermaak en lid geworden
zijn van een vereniging tegen drankmisbruik of zich tegen de
kermis hebben verzet. Een voorbeeld van dat laatste is de Maars-
sense priester Alphons Ariëns. De Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen heeft zich lange tijd ingespannen om een beschaafd
alternatief voor deze wilde volksfeesten in te voeren. Een van de
resultaten was de opkomst van de oranjeverenigingen. Beroemd
exponent daarvan was de Utrechtse pensionhoudster Jacoba
Schoonheim, die er de bijnaam ‘Oranje Ka’ aan overhield. Van
vele van dit soort verenigingen zijn archieven overgeleverd.

Reizen was lange tijd voorbehouden aan de hogere klassen.
De jonge edellieden en patriciërszonen werden geacht een grand
tour te ondernemen om hun blik te verruimen en hun wilde
haren kwijt te raken. Van veel van die reizen zijn verslagen
bewaard gebleven, meestal in familiearchieven. Soms legden de
reizigers een verzameling van souvenirs aan, die nog in het
voorouderlijk huis aanwezig is. In de 18de eeuw zien we een
grote verzamelwoede ontstaan: in vele huizen verschijnen kabi-
netten met rariteiten of probeert men exotische gewassen te
kweken. Aan de Vecht lukte het Agnes Block om een ananas te
doen rijpen. Van sommige van die verzamelingen is een gedruk-
te inventaris gemaakt, zoals die van Nicolaas Chevalier, die zijn
grote collectie rariteiten in Utrecht voor publiek openstelde.

––––––––––
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––––––––––

7.4 Wetenschappelijke, artistieke en sportieve
prestaties

Uw onderzoek kan zich richten op de fysieke en geestelijke
prestaties die uw hoofdpersoon heeft verricht. We denken daar-
bij aan wetenschappelijke ontdekkingen, literaire of kunstzin-
nige werken en sportieve prestaties. Die informatie is op diverse
wijzen te achterhalen.

Wetenschappelijke ontdekkingen en verhandelingen zijn
vaak gepubliceerd in tijdschriften en boeken. Onderzoek in bij-
voorbeeld universiteitsbibliotheken of de Koninklijke Biblio-
theek kan een eerste stap zijn. Bestudeer ook de recensies en de
reacties van tijdgenoten om een beeld te krijgen van belang,
ontvangst en acceptatie van de ontdekkingen of stellingen van
uw hoofdpersoon. Aan belangrijke geleerden werden soms arti-
kelen gewijd in de verschillende studentenalmanakken.

Catalogi van musea geven een inzicht in de aanwezigheid van
kunstwerken van de hand van uw hoofdpersoon. Begin zo’n
onderzoek met een catalogus van een overzichtstentoonstelling
of een monografie over uw hoofdpersoon: de kunstwerken kun-
nen tenslotte verspreid over musea of particuliere collecties in
de gehele wereld aanwezig zijn. Lees kritieken op het werk en
werk van aanverwante kunstenaars, om uw hoofdpersoon beter
in zijn eigen tijd te kunnen plaatsen. Een aparte categorie zijn
architecten en tuinarchitecten. Niet alleen is soms hun werk op
tekening of schets te achterhalen, soms is het nog aanwezig. U
kunt dan de gebouwen of tuinaanleg bezoeken. Reizigers geven
vaak beschrijvingen van huizen en tuinen. Zo is van de buiten-
plaatsen langs de Vecht nog veel informatie te halen uit reisver-
slagen en lofdichten van tijdgenoten.

Literair werk tenslotte is via de Koninklijke Bibliotheek of
het Nederlands Letterkundig Museum te achterhalen. Soms is
de nalatenschap van een schrijver aan een bibliotheek geschon-

Levens verhalen 49



ken of zijn er speciale collecties aanwezig. Zo bezit de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek een grote collectie Beetsiana.

Sportieve prestaties zijn te achterhalen via diverse naslagwer-
ken. Daarin staan de kampioenen van bepaalde perioden, de
records die behaald zijn. Veel sportlieden zijn voor kranten, tijd-
schriften, radio en televisie geïnterviewd. Bij het Nederlands
Audiovisueel Archief zijn veel van die interviews te achterhalen.
Kranten hebben soms een eigen archief, waar foto’s, artikelen
en geluidsopnamen worden bewaard.

■ Een geleerde of kunstenaar was Both Hendriksen niet.Hij sloot zijn
studie – zoals dat toen gebruikelijk was – af met een proefschrift.Zijn
belangstelling voor de kunsten blijkt onder meer uit zijn schenkingen
aan het stedelijk Museum voor Oudheden.Het thema van dit reliëf, de
dood van Christus, geeft nog eens aan dat zijn interesse vooral naar
spirituele zaken uitging.Zijn bestuurslidmaatschappen van het
Utrechts Bijbelgenootschap en de Maatschappij ter bevordering van
het godsdienstig onderwijs onder de slaven en andere heidensche vol-
keren in de kolonie Suriname bevestigen dit beeld.
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7.5 Deviant gedrag

De meeste mensen blijven keurig binnen de gebaande paden, ze
trouwen, krijgen kindertjes, betalen hun belasting, maken pro-
motie, ontvangen een eremedaille en hun overlijden wordt door
velen betreurd. Leuk voor henzelf, maar niet voor hun biograaf
want diepe sporen laten deze mensen in de archieven niet na.
Heel anders is dat bij lieden die met de politie in aanraking
komen, voor de rechtbank moeten verschijnen, gevangenisstraf
krijgen, of die – liefst in geschrifte – schandalen veroorzaken of
daarvan het slachtoffer zijn, er politiek, godsdienstig, maat-
schappelijk of anderszins afwijkende normen en waarden op
nahouden en deze ook in praktijk brengen. Wat strafbaar is, is
overigens tijdgebonden. Vroeger werd mishandeling binnen het
huwelijk toegestaan en was homoseks verboden, nu is het net
omgekeerd. Hoe dan ook, afwijkingen van de norm hebben
altijd grote belangstelling van de wereldlijke en kerkelijke over-
heid genoten en dus tot archiefvorming geleid.

Strafrechtspraak
Via verhalen in de familie, een aantekening in het bevolkingsre-
gister of een aangifte van overlijden door een cipier kunt u er
achter komen of uw hoofdpersoon ooit tot een gevangenisstraf
is veroordeeld. Een vrijspraak is natuurlijk ook interessant. De
stukken betreffende strafzaken in rechtbankarchieven vormen
een rijke bron voor mentaliteitsgeschiedenis. Ze zijn immers
gebaseerd op persoonlijke geschiedenissen van individuen en
de reactie van de maatschappij op hun onmaatschappelijk han-
delen. Voordat u deze archieven induikt even een kort overzicht
van de rechterlijke organisatie in de provincie Utrecht. Tot 1811
was het in de stad Utrecht gevestigde Hof Provinciaal competent
voor de lijfstraffelijke zaken (misdrijven die met de dood of
tuchthuisstraf konden worden bestraft), behalve in de steden
(met uitzondering van Montfoort) en in de zogenoemde hoge
heerlijkheden zoals Zeist en Amerongen. Daar berustte deze
bevoegdheid bij het plaatselijke gerecht. Op hun vonnissen in
strafzaken was geen beroep mogelijk bij het Hof. De boetstraffe-
lijke zaken (overtredingen die hooguit met boetes werden
bestraft) werden door de ca 140 plaatselijke gerechten behan-
deld. Beroep bij het Hof was mogelijk, behalve weer van vonnis-
sen van de gerechten van de steden en de hoge heerlijkheden.
Burgerlijke zaken werden in eerste instantie óf door de plaatse-
lijke gerechten óf door het Hof behandeld, in alle gevallen was
beroep mogelijk bij het Hof.

Nadat na 1795 al wat wijzigingen waren aangebracht kwam
er in 1811 een radicaal einde aan de eeuwenoude rechterlijke
organisatie. Het Franse systeem deed zijn intrede. De maires

(burgemeesters) in de gemeenten en de vrederechters en politie-
rechters in de kantons (doorgaans bestaande uit meerdere
gemeenten) spraken recht in geval van overtredingen en een-
voudige burgerlijke zaken. Per arrondissement (bestaande uit
enkele kantons) berechtte een rechtbank van eerste aanleg de
zogenoemde ‘wanbedrijven’ en de andere burgerlijke zaken, en
tenslotte waren enkele hoven van assisen competent in geval
van misdrijven. De provincie Utrecht was verdeeld in de arron-
dissementen Utrecht en Amersfoort en ressorteerde onder het
Hof van Assisen in Amsterdam.

In 1838 vervielen de strafrechtelijke bevoegdheden van de
burgemeester, de vrederechter werd voortaan kantonrechter
genoemd en de rechtbank van eerste aanleg arrondissements-
rechtbank. Iedere provincie kreeg een eigen provinciaal hof
voor de berechting van misdrijven. In 1876 werd dit aantal tot
vijf teruggebracht. De provincie Utrecht verloor zijn Hof en
behoorde voortaan tot het ressort van het Amsterdamse
Gerechtshof. De rechtbank in Amersfoort werd opgeheven. In
1886 werd de driedeling overtredingen, wanbedrijven en mis-
drijven teruggebracht tot de tweedeling overtredingen (kanton-
rechter) en misdrijven (arrondissementsrechtbank). Het
gerechtshof behandelde alleen zaken in hoger beroep. Het aan-
tal kantons is in de loop der tijd tot twee teruggebracht, name-
lijk Utrecht en Amersfoort.

Het zoeken naar gegevens over een bepaalde strafzaak begint
met de vaststelling welke rechtbank de zaak in eerste instantie
heeft behandeld. Een van moord verdachte Amersfoorter stond
tot 1811 voor het gerecht van Amersfoort terecht, daarna voor
het Hof van Assisen in Amsterdam, vanaf 1838 voor het Hof Pro-
vinciaal in Utrecht, vanaf 1876 voor het gerechtshof in Amster-
dam en tenslotte vanaf 1886 voor de arrondissementsrechtbank
in Utrecht. In de rechtbankarchieven zijn voor de reconstructie
van een strafrechtszaak van belang de stukken betreffende het
vooronderzoek (informatiën), de rol, de processen-verbaal ter
terechtzitting en de registers van vonnissen. U komt uw zaak op
het spoor via de soms aanwezige naamlijsten of persoonsna-
menregisters of via de inschrijvingsregisters van de strafgevan-
genis (zie onder). Vergelijkbare stukken zijn opgemaakt in geval
van civiele zaken. Ook bij zo’n proces kan uw hoofdpersoon als
klagende of gedaagde partij betrokken zijn.

De registers van vonnissen zijn soms voorzien van door de
rechtbanken vervaardigde persoonsnamenregisters of chrono-
logische lijsten. Vermeldenswaard is een nadere toegang op de
3000 criminele vonnissen van het Hof van Utrecht over 1530-
1811. Deze zijn ingedeeld in 73 typen delicten (diefstal, vaak
gecombineerd met inbraak, en verwonding met dodelijke

Levens verhalen 51



afloop komen het vaakst voor) en 54 typen vonnissen (geseling,
boete, verbanning, tuchthuisstraf, onthoofding en ophanging
komen het vaakst voor).

Gevangenisstraf
Tot de 19de eeuw kwam gevangenisstraf weinig voor: lijfstraf-
fen, doodstraffen, onterende straffen en verbanningen waren
meer gebruikelijk. Die straffen werden in de 19de eeuw vervan-
gen door gevangenisstraf. Aanvankelijk waren er procentueel
meer personen gedetineerd dan tegenwoordig, onder andere
vanwege de zwaardere strafmaat en omdat veroordeelden korte
straffen (bijvoorbeeld één dag) liever uitzaten dan een weekloon
aan een boete te betalen. Een veroordeelde kan zijn straf overal
in het land uitzitten, dus niet alleen in zijn eigen regio.

Tot 1811 werden de langer gestraften in de provincie Utrecht
doorgaans gedetineerd in het Utrechtse Tuchthuis aan het Nico-
laaskerkhof. Na de invoering van de Franse rechterlijke organi-
satie in 1811 kwamen er voor de verschillende categorieën
gevangenen ook verschillende soorten gevangenissen. In de pro-
vincie Utrecht bevonden zich na 1811 voor kortere of langere
tijd gevangenissen in de verschillende steden. Daarnaast zijn er
gedurende de 19de en de 20ste eeuw onder verschillende bena-
mingen Rijkswerkinrichtingen voor de kinderbescherming in
Montfoort, Zeist, Hollandsche Rading, Amersfoort, Nieuwersluis
en Den Dolder gevestigd geweest.

In de archieven van de gevangenissen bevinden zich inschrij-
vingsregisters met onder meer gegevens betreffende het vonnis
– aan de hand hiervan kan men het vonnis in het rechtbankar-
chief traceren – en het vertrek naar een andere gevangenis,
waar het spoor verder gevolgd kan worden. Soms zijn persoons-
namenregisters aanwezig.

Kerkelijke tucht
Nog tot in de 20ste eeuw kon het voorkomen dat lidmaten van
de hervormde en de gereformeerde kerk ter verantwoording
werden geroepen voor hun gedrag, bijvoorbeeld in geval van
overspel, ongehuwd moederschap, openbare dronkenschap en
crimineel gedrag. Deze tucht of censura morum werd uitgeoefend
door de kerkenraad. Hiervan werd verslag gedaan in de notulen.
In Utrecht werden over de periode 1736-1827 zelfs afzonderlijke
registers van gecensureerden aangelegd, meestal ongehuwde
moeders. De straf op volharding in het kwaad was uitsluiting
van het avondmaal of in het ergste geval excommunicatie,
afsnijding van de gemeente. Soms zijn registers op de kerken-
raadsnotulen aanwezig, maar dan op zaken en niet op persoons-
namen.

Krankzinnigheid
Wanneer was iemand krankzinnig en welke behandelingsme-
thoden moesten worden toegepast? Het antwoord op deze vra-
gen evolueerde mee met de maatschappelijke opvattingen. Zo
vinden we in het Breukelense archief een beschrijving van de
18de-eeuwse Annetje Bolst, de eigenaresse van een scheepswerf,
die een aantal malen door de schout moest worden opgepakt
om tegen zichzelf te worden beschermd. Uiteindelijk werd ze
uitbesteed bij een particulier in Utrecht, waar ze goed werd ver-
zorgd.

De patiëntendossiers in de archieven van de krankzinnigen-
gestichten bevatten unieke informatie over het oordeel van
medici uit die tijd aangaande het karakter, de aandoeningen en
de gemoedstoestand van betrokkenen. Een van de grotere
instellingen was de Utrechtse Willem Arntsz Stichting. Via de
inschrijvingsregisters kunt u snel achterhalen of uw hoofdper-
soon hier is behandeld. Een opname geschiedde volgens vonnis
van de arrondissementsrechtbank, vanaf 1884 ook van de kan-
tonrechter.

––––––––––
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■ De gevangenis in Woerden
In 1824 bezocht Both Hendriksen met zijn toen
vijftienjarige dochter Elisabeth de gevangenis in
Woerden.Elisabeth was geschokt om ‘deze
menschen,die daar als beesten onder mekaar
leven, te zien’. Elisabeth beschrijft ook dat er tij-
dens hun bezoek een nieuwe ‘bezending’ bin-
nenkwam.Een deel van hen werd op de zolder
tewerkgesteld.Dat het geen willekeurig bezoek
was,blijkt uit Willem Jans bestuurslidmaatschap
van het Genootschap ter zedelijke verbetering
van gevangenen.
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■ Familiekiekje Van Boetzelaer
In het archief van de familie Van Boetzelaer vinden we archiefstukken over
onze hoofdpersoon Willem Jan Both Hendriksen.Zijn jongste dochter Elisa-
beth trouwde in 1835 met Christiaan Willem van Boetzelaer, vandaar dat Wil-
lem Jans archiefstukken in dit familiearchief terecht zijn gekomen.Via het regis-
ter op de inventarissen van Het Utrechts Archief ontdekten we dat Willem Jan
ook voorkomt in de archieven van de families Van Lynden van Sandenburg en
Royaards.Die stukken hebben betrekking op de koop en verkoop van land.
Het Gemeentearchief van Amersfoort bezit een collectie papieren van vader
Jan Both Hendriksen.Persoonlijke zaken komen er niet in voor.
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…het onbestendige en
bedrieglijke van al wat de
waerelt oplevert…

Natuurlijk wilt u weten hoe uw hoofdpersoon er heeft uitge-
zien. Is er een portret bewaard gebleven, of nog mooier een
afbeelding ten helen of halven lijve? Dit kan zijn een schilderij,
tekening, gravure, silhouet of liefst een foto. De eerste foto’s
van Stichtenaren dateren uit de jaren ’50 van de 19de eeuw.
Familiearchieven bevatten soms foto’s, of misschien mag u bij
de mensen thuis een album doorbladeren. In vele gevallen bie-
den de verzamelingen beeldmateriaal (of topografisch-histori-
sche atlas) van de archiefdiensten uitkomst. Vindt u hier niet
het portret van uw hoofdpersoon, dan kunt u zich wenden tot
het Iconografisch Bureau. Dit documentatiecentrum voor het
Nederlandse portret bevat alfabetisch op naam geordende gege-
vens van ca 100.000 personen, die zijn afgebeeld op schilderij-
en, tekeningen, gravures, foto’s, penningen e.d. tot in de 20ste
eeuw, aanwezig in openbare en particuliere collecties. Ook
belangrijke Utrechtse collecties zijn hierin opgenomen zoals die
in het Centraal Museum (bijvoorbeeld van de familie Martens),
Slot Zuylen (familie Van Tuyll van Serooskerken), kasteel Har-
denbroek in Langbroek (familie Loudon), huis Amerongen
(familie Van Reede Bentinck) en kasteel Sypesteyn in Loosdrecht
(familie Van Sypesteyn). Van vele afbeeldingen zijn reproducties
aanwezig. Meer gespecialiseerde verzamelingen vindt u bij
onder andere het Katholiek Documentatiecentrum en het Inter-
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Een – zij het
mager – substituut vormen de signalementen in de 19de-eeuwse
militieregisters (zie hoofdstuk 5). Ze geven echter ook extra
informatie: de kleur van de ogen en de lengte.

Het kan voorkomen dat uw hoofdpersoon voorkomt in een
filmfragment, bijvoorbeeld in een van de vele documentaire
films die in in stad en dorp, ook in de provincie Utrecht, zijn
gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld beelden bewaard gebleven van
burgemeester jhr mr C.J. A. de Ranitz van Utrecht en beeldhou-
wer Pieter d’Hont. Soms moet u zich tevreden stellen met
geluidsopnamen, bijvoorbeeld van M.G. Muller-Lulofs, presiden-
te van de Vereniging tot verbetering van armenzorg te Utrecht.
Sommige archiefdiensten, zoals Het Utrechts Archief, en histo-

rische verenigingen, zoals het Zeister Historisch Genootschap
Van de Poll Stichting, beheren film- en geluidsbanden. De raad-
pleegmogelijkheden zijn echter nog beperkt.

Een tekening, foto of een filmfragment is een historische
bron. Dat betekent ook dat u kritisch naar de bron moet kijken.
Van foto’s hebben we al te snel het idee, dat ze de ‘realiteit’
afbeelden. Toch zijn veel foto’s gecomponeerd. Bekend zijn de
prentjes van de ‘zielige arbeiderskindertjes’ uit de 19de eeuw:
vaak werden ze door de fotograaf nog eens extra met roet inge-
smeerd en kregen ze speciaal geprepareerde ‘vodden’ aan om er
maar zo armoedig mogelijk uit te zien. Een foto geeft ook infor-
matie over andere zaken dan het directe onderwerp: een
opschrift op de achtergrond, een toevallig voorbijkomende fiet-
ser, een uithangende vlag geven vaak onverwachte extra details.
Ook tekeningen zijn niet altijd uit op een weergave van de wer-
kelijkheid. Bekijkt u de illustraties dus kritisch en beschouw ze
niet slechts als een aardigheidje om uw artikel ‘op te leuken’.

––––––––––
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periode t/m 1945. Met persoonsnamenregister.

Th.S.H. Bos e.a., Oud fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen

en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap 1845-1969

(’s-Gravenhage 1989). Met persoonsnamenregister. Over de periode 1940-

1974 is een cumulatief persoonsnamenregister verschenen.
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A.J. van Huiffel jr, Nijhoff’s Index op de Nederlandsche periodieken van algemeenen

inhoud (’s-Gravenhage 1909-1947). Alfabetisch op onderwerp/naam. Vanaf

1925 met persoonsnamenregister.

Bibliografieën provincie Utrecht

Bibliografie van de geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1963 (Utrecht 1967).

Met afzonderlijk persoonsnamenregister door G. Loeb en N.C. Renaud-

Staalenburg. De bibliografie zelf is ingedeeld naar de alfabetische

volgorde van de namen van de auteurs.

Bibliografie van Utrecht, 1964-1983. Provisorische uitgave (Utrecht 1989). Geen

persoonsnamenregister. De bibliografie zelf is geografisch ingedeeld.

H. Konink en B.M. Luijdjens, Bibliografie van boeken en tijdschriftartikelen

betreffende de geschiedenis van Utrecht … 1984-1991 (Deventer 1992). Geen

persoonsnamenregister. De bibliografie zelf is thematisch ingedeeld.

SABINE, het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk, bevat inmiddels de

titels van boeken en tijdschriftartikelen over de provincie Utrecht vanaf

1992 volledig en daarvoor gedeeltelijk. Er zijn verschillende

zoekmogelijkheden, onder andere op persoonsnamen die in de titel

voorkomen. Sabine is te raadplegen in de meeste bibliotheken in de

provincie Utrecht en op Internet (www.library.uu.nl/sabine).

In de bibliotheek van Het Utrechts Archief zijn via het geautomatiseerde

catalogussysteem VUBIS vrijwel alle titels van boeken en

tijdschriftartikelen betreffende de stad Utrecht en vele betreffende de

rest van de provincie te vinden. Ook hier kan gezocht worden op onder

andere persoonsnamen die in de titel voorkomen. Ook andere

archiefdiensten in de provincie hebben een eigen bibliotheek.

Literatuur/bronnenuitgaven met veel
persoonsgegevens

Jaarboek Oud-Utrecht, 1924, met afzonderlijke persoonsnamenregisters 

1924-1953, 1954-1983.

Maandblad, sinds 1994 Tijdschrift Oud-Utrecht , 1926, met afzonderlijke

persoonsnamenregisters over 1926-1962.

Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (1875-1958), met

persoonsnamenregisters over de delen I-L en LII-LXXIV
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Adressen
Archiefdiensten

Algemeen Rijksarchief

Telefoon (070) 331 54 00

Internet: www.archief.nl/rad/ara

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag

Gemeentelijke archiefdienst Amersfoort

Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Renswoude en

Woudenberg en waterschap Vallei en Eem

Telefoon (033) 469 50 17

Internet: www.amersfoort.nl

Bezoekadres: Stadhuisplein 5, Amersfoort

Gemeentearchief Bunschoten

Telefoon (033) 299 14 11

Bezoekadres: Stadsspui 1, Bunschoten

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

O.a. gemeente Loosdrecht

Telefoon (035) 629 26 46

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum

Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug

Gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten,

Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede

Telefoon (0343) 59 55 95 / 59 55 16

Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede

Voor de overige bezoekadressen en openingstijden kunt u het beste eerst

hier informeren.

Samenwerking archiefzorg Lopikerwaard

Gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein

Telefoon (0348) 55 99 55

Bezoekadres Lopik: Raadhuisplein 1, Lopik

Voor de overige bezoekadressen en openingstijden kunt u het beste eerst

hier informeren.

Gemeentearchief Nieuwegein

Telefoon (030) 607 13 12

Bezoekadres: Raadstede 1, Nieuwegein

Streekarchief Rijnstreek

Gemeenten Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk en Woerden en het

hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Telefoon (0348) 42 88 46

Internet: www.woerden.nl

Bezoekadres: De Bleek 2, Woerden

Gemeentearchief Soest

Telefoon (035) 609 35 18

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest

Het Utrechts Archief

Gemeentearchief Utrecht en Rijksarchief in de provincie Utrecht

Telefoon (030) 286 66 11

Internet: www.hetutrechtsarchief.nl

Bezoekadres: Alexander Numankade 199-201, Utrecht

Streekarchivariaat Vecht en Venen

Gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Maartensdijk en De

Ronde Venen

Telefoon (0297) 29 16 16 / 29 16 55

Bezoekadres Abcoude/De Ronde Venen: Croonstadtlaan 11, Mijdrecht

Voor de overige bezoekadressen en openingstijden kunt u het beste eerst

hier informeren.

Gemeente Veenendaal

Telefoon (0318) 53 89 11

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Veenendaal

Gemeentearchief Zeist

Telefoon (030) 698 72 28

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist

Overige adressen

Centraal Bureau voor Genealogie

Telefoon (070) 315 05 00

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 22, Den Haag

Centraal Museum

Telefoon (030) 236 23 62

Bezoekadres: Agnietenstraat 1, Utrecht
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Centraal Register van Particuliere Archieven

Telefoon (070) 331 55 40/331 55 43

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Protestantisme

Telefoon (020) 444 52 70

Bezoekadres: De Boelelaan 1105, kamer 1B-40, Amsterdam

Iconografisch Bureau

Telefoon (070) 383 69 08 / 383 69 09

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 26, Den Haag

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de

Vrouwenbeweging

Telefoon (020) 665 08 20

Bezoekadres: Obiplein 4, Amsterdam

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Telefoon (020) 668 58 66

Bezoekadres: Cruquiusweg 31, Amsterdam

Katholiek Documentatie Centrum

Telefoon (024) 361 24 12

Bezoekadres: Erasmuslaan 36, Nijmegen

Koninklijke Bibliotheek

Telefoon (070) 314 09 11

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

Nederlands Architectuurinstituut

Telefoon (010) 440 12 21

Bezoekadres: Museumpark 25, Rotterdam

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Telefoon (020) 523 38 00

Bezoekadres: Herengracht 380, Amsterdam

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Telefoon (030) 698 32 11

Bezoekadres: Broederplein 41, Zeist

Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland

Telefoon (0320) 22 31 13

Bezoekadres: Kamp 40-28, Lelystad

Stichting Stichtse Geschiedenis

Telefoon (030) 234 38 80

Bezoekadres: Warmoesstraat 2, Utrecht

Internet: www.erfgoed-utrecht.nl

Theaterinstituut Nederland

Telefoon (020) 555 33 00

Bezoekadres: Herengracht 168, Amsterdam
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Register

aalmoezenierskamer, 40

aanspreker, 28

acteur, 57

adolescentie, 19

adresboek, 33

album amicorum, 26

album promotorum, 31

album studiosorum, 31

almanak, 32; 34; 49

ambtenaar, 40 

anekdote, 8; 13

apotheker, 57

architect, 49

armenkamer, 30

autobiografie, 7; 14

bedelingsregister, 40

beeldend kunstenaar, 56

begrafenis, 11; 26; 27; 28; 29

belastingregister, 39

belijdenis, 47

bibliografie, 13; 57; 58

biografie, 7

collectieve, 7; 8

korte, 7; 8. 

moderne, 10

biografisch woordenboek, 13

boedelinventaris, 19; 20; 39

boedelscheiding, 23; 26; 39

boekhandelaar, 56

bronnenkritiek, 11; 55

censura morum, 52

crematie, 28

criminaliteit, 51

determinisme, 7

diaconie, 28; 30; 40

dichter, 57

dienstplicht, 36

dissertatie, 32

doodbidder, 28

doodceel, 28

doodstraf, 52

doopregister, 45

echtscheiding, 23; 27

egodocument, 14; 20

elite-onderzoek, 9

encyclopedie, 13

excommunicatie, 52

familiearchief, 13; 14; 16; 23; 28; 31; 32; 40; 49; 55

film, 55

gastenboek, 26

gasthuis, 40

geboorte, 19

geestelijke, 56 

geluidsopname, 55

genealogisch onderzoek, 16

gevangenisstraf, 52

gezin, 19

gilde, 27; 28; 31; 33; 34

godsdienst, 45

graf, 28

grafrede, 11

grand tour, 49

groefbidder, 28

gymnasium, 31

haardstedengeld, 40

handelsregister, 34

heiligenleven, 8

hoofdelijke omslag, 40

hoogstaangeslagene, 37; 40

huisarchief, 13

huisonderwijzer, 30

huizenonderzoek, 16

huwelijk, 22; 26

huwelijkscontract, 23; 39

huwelijksgedicht, 23

in memoriam, 11

kamer van koophandel, 34

kiezerslijst, 40

kostschool, 30

krankzinnigheid, 52

kunst, 49

landmeter, 57

Latijnse school, 31

leerlingenregister, 30; 31

liber amicorum, 26

lijfstraf, 52

loonstaat, 40

magen, 25
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medicus, 57

memoires, 11; 14; 20; 23

mentaliteitsgeschiedenis, 9; 51

milieu, 9; 19

militieregister, 20; 34; 55

momboirkamer, 26; 28

museumcatalogus, 49

necrologie, 29

Nederlandse Spoorwegen, 40

notaris, 34

onderwijs

lager, 30

voortgezet, 31

ontspanning, 47

opvoeding, 19; 20; 25; 45

oral history, 11; 15

overlijden, 27; 39

overlijdensadvertentie, 28

overlijdensregister, 28

paleografie, 16

pamflet, 20; 45; 47

patentregister, 34; 40

patiëntenregister, 20; 52

persoonsarchief, 13

politicus, 57

politiek, 43; 47

portret, 55

predikant, 56

promotiebul, 32

prosopografie, 8

prostitutie, 34

provenier, 40

psychologie, 10

rariteitenkabinet, 49

rechterlijke organisatie, 51

reisjournaal, 14; 49

reizen, 49

rouwbrief, 28

schoolgeld, 31

schoolvereniging, 31

schrijfproef, 30

schrijver, 56

seks, 23

signalement, 34; 55

sport, 47; 49

sportvereniging, 47

studentenvereniging, 32

subjectiviteit, 7; 11; 14; 15

tentoonstellingscatalogus, 49

tucht, 52

tuinarchitect, 49

uitgever, 56

Universiteit, 31

vakbond, 33

veilingcatalogus, 39

vennootschap, 34

verbanning, 52

visitekaartje, 26

visser, 33

vita, 8

voogd, 19; 26

vriendschap, 23; 25; 26

weeshuis, 27; 30

weeskamer, 26

weeskind, 26; 30

ziekte, 20
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Verantwoording van de
illustraties

Tenzij anders vermeld zijn de illustraties afkomstig uit Het
Utrechts Archief.

Pagina 6, Anoniem schilderij. Iconografisch Bureau, Den Haag, 75889

Pagina 7, Archief Van Boetzelaer, 582

Pagina 10, Archief Van Boetzelaer, 20

Pagina 12, Foto door Th. Hendriksen. Gemeentearchief Amersfoort

Pagina 18, Gravure door R. Vinkeles naar J. Buys, 1793. 

Museum Flehite, Amersfoort

Pagina 20, Gravure door J.B. Tetar van Elven, ca 1790. 

Collectie beeldmateriaal, IA, Hieronymus van Alphen (2)

Pagina 21, Schilderij door P.G. van Os, 1816. 

Centraal Museum Utrecht, cat.nr. 22306

Pagina 22, Ets door door Hendrik Spilman naar Jan de Beijer, ca 1750.

Collectie beeldmateriaal, cat.nr. 830

Pagina 22, Archief Van Boetzelaer, 621

Pagina 23, Archief Van Boetzelaer, 570

Pagina 24, Archief Van Boetzelaer, 574

Pagina 24, Archief Van Boetzelaer, 282

Pagina 25, Archief Van Boetzelaer, 636

Pagina 27, Fotodienst Het Utrechts Archief

Pagina 28, Schilderij door I.H. Neuman, 1854. 

Collectie beeldmateriaal, IA, Royaards, H.J. (9)

Pagina 28, Archief Van Boetzelaer, 282

Pagina 29, Archief Van Boetzelaer, 584

Pagina 30, Aquarel door C.W. Hoevenaar naar P.C. Wonder, 1817. 

Collectie beeldmateriaal, TA Ra 1.3

Pagina 32, Archief Van Boetzelaer, 598

Pagina 32, Archief Senaat, 475

Pagina 33, Archief Van Boetzelaer, 603

Pagina 35, Archief Van Boetzelaer, 954

Pagina 35, Archief Van Boetzelaer, 597

Pagina 35, Volkstellingsregister 1840, 42

Pagina 36, Litho door I.P. Houtman, ca 1830. 

Collectie beeldmateriaal, cat.nr. 124 (12)

Pagina 37, Tekening door Chr. Schut, 1972. 

Collectie beeldmateriaal, cat.nr. 682-3

Pagina 37, Aquarel door C. Hardenberg, 1811. 

Collectie beeldmateriaal, TA 1977.019

Pagina 38, De Bilt in 1832. Grondgebruik en eigendom (Utrecht 1999).

Kadastrale atlas provincie Utrecht, 5

Pagina 39, Archief Van Boetzelaer, 590

Pagina 41, Foto door J.N. Muller jr. 

Collectie beeldmateriaal, TA Janskerkhof 13 c. 1877 (1)

Pagina 41, Foto door A. Bratsch. 

Collectie beeldmateriaal, TA Janskerkhof 13 (1906;3)

Pagina 42, Tekening door T. Verrijk. 

Collectie beeldmateriaal, TA Biltstraat c. 1770 (1)

Pagina 43, Archief Van Boetzelaer, 604.

Pagina 44, 45, Archief Van Boetzelaer, 613

Pagina 46, Archief Van Boetzelaer, 573

Pagina 46, Schilderij door F. Jacquin, 1822. 

Collectie beeldmateriaal, IA, Suerman, B.F. (4)

Pagina 48, Archief Van Boetzelaer, 573

Pagina 48, Foto door G.L. Mulder, 1879. 

Collectie beeldmateriaal, IA, Vreede, G.W. (7)

Pagina 50, Reliëf van De Dood van Christus. 

Centraal Museum Utrecht, cat.nr. 304

Pagina 50, Archief Van Boetzelaer, 600

Pagina 53, Gravure door L. Rohbock , 1851. 

Streekarchief Rijnstreek, cat.nr. 2496

Pagina 53, Archief Van Boetzelaer, 227a

Pagina 54, Archief Van Boetzelaer, 286
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Reeds verschenen in de reeks Trajecten door Utrecht:
• Deel 1: Huizen vol historie. Gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht
• Deel 2: Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht
• Deel 3: Kerk in zicht. Gids voor lokaal kerkhistorisch onderzoek in de provincie Utrecht
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De mens is altijd het meest nieuwsgierig geweest naar zijn
medemens. Verliefden die elkaar net leren kennen, vertellen
elkaar hun levensverhaal. Als we overlijden, zijn het de verhalen
die over ons de ronde doen waardoor we voortbestaan. De
geschiedenis is het verhaal van de mensen die geleefd hebben,
wat ze hebben gedaan, gedacht, verlangd en ervaren. Door de
verhalen over onze voorgangers door te vertellen, gaan hun
levenservaringen niet verloren en voelen we ons deel van een
lange ontwikkeling.

Deze gids geeft aan hoe u het leven van een Utrechtse mede-
mens kunt vertellen. We laten zien welke bronnen er zijn, op
welke wijze u informatie daaruit kunt distilleren en op welke
plaatsen u kunt zoeken om nog meer te weten te komen. Door
over hun levens te verhalen, leren we ook onszelf beter kennen.
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