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IN MEMORIAM HENK LUPS
(1925-2022)
4 mei 2022 hebben we afscheid
O pmoeten
nemen van Henk Lups.
Henk is een goede bekende bij vooral oud
NGV-ers, omdat hij vaak met een
stand op bijeenkomsten van de
NGV stond.
Daarnaast was hij als genealoog-publicist door een reeks
van publicaties bekend geworden.
Korte levensloop
Henk is geboren op 13 mei
1925 in Harlingen, hij werd
dus bijna 97 jaar!
Na de oorlog werd Henk opgeroepen voor militaire dienst in Nederlands Indië. Hij werd ingedeeld bij de militaire
administratie van de Koninklijke Landmacht
en gestationeerd op West-Java bij de 7 december Divisie.
Één van de gevolgen van zijn verblijf in Indië
was dat hij zich in de geschiedenis van het
KNIL ging verdiepen en zo op het bestaan
va de kadetten-school Gombong stuitte,
waar jongens, die uit de relatie van KNIL
militairen en inlandse vrouwen (Njai’s) waren
geboren, tot beroepsmilitair werden opgeleid.
De resultaten van zijn onderzoek werden
later uitvoerig geciteerd door de Indische
Genealogische Vereniging en in een Indonesisch geschiedenisboek. Inmiddels heeft
dit geleid tot een volledige indexering van
ex-kadetten van Gombong.
Na terugkomst in Nederland werd hij actief
lid van de Veteranenvereniging waarvoor hij
administratieve taken deed en de interne
communicatie verzorgde.
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Naast een functie bij de Nationale Nederlanden, volgde hij een opleiding psychocuriëntie, een nieuwe richting in de psychologische hulpverlening die werd gelanceerd
door de klinisch-psycholoog Prof. Dr Jac
van Essen.
Drukkersloopbaan
Henk kreeg een licentie van deze
opleiding. Daarmee richtte hij
een eigen psychocuriëntologisch instituut op met de naam
Alevo. (Algemene Levensvorming) Het cursusmateriaal drukte
hij zelf. Dit werd min of meer toevallig het begin van zijn drukkers
carrière.
Het instituut was wel zijn tijd ver vooruit,
maar leverde niet veel werk en inkomen op.
Met het vervaardigen van drukwerk kreeg hij
het daarentegen wel druk. Hij besloot het
instituut om te zetten naar een drukkerij en
op 1 januari 1967 werd drukkerij Alevo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Naast zijn gezinsleven, de groeiende drukkerij en zijn werkzaamheden bij Nationale
Nederlanden, bleven ook zijn interesse voor
familiegeschiedenis en stamboomonderzoek
onverminderd.
Tijdens vakanties werden begraafplaatsen
en/of archieven bezocht.
Ook verzorgde hij het drukwerk van o.m.
Gens Data, het Heraldisch Tijdschrift en de
H.C.C.
Oprichting Ons Erfgoed in 1993
Toen hij uiteindelijk met de VUT ging en de
drukkerij kon overdragen aan de volgende
generatie, besloot hij zich meer op zijn genealogische belangstelling te richten.
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Hij begon een uitgeverij met de naam Alvo,
een knipoog naar het verleden. Omdat hij
zelf een brede interesse had in familiegeschiedenis in de ruimste zin van het woord,
is hij Ons Erfgoed gaan uitgeven. Er werden
computerprogramma’s besproken, een inleiding in de handschriftkunde gegeven, er
werd naar mogelijke bronnen voor onderzoek verwezen etc. Het tijdschrift kon dan
ook op grote waardering rekenen en werd
regelmatig geciteerd in andere bladen. In
2001 zijn de Kronieken van de Genealogische Vereniging Prometheus geïntegreerd.
Tenslotte lanceerde hij de tegenhanger van
Gens Data, namelijk Computergeneaal dat
op genealogen (niet NGV leden) was gericht
met belangstelling voor computer genealogie.
Enkele hoogtepunten uit Ons (Genealogisch) Erfgoed (1993 t/m 2009)
• Wij hopen, dat Ons Erfgoed uit zal
groeien tot een tijdschrift vóór en dóór
abonnees. Want juist uw medewerking
door middel van ingezonden artikelen en
anderszins wordt zeer op prijs gesteld
[jg 1993, nr.1, pag. 1]

• Vanaf afl. 1 was Frans van Geldorp mederedactielid. Helaas overleed Frans begin
1994. Vanaf juni 1994 waren Wim J.
Scholl en JanWillem Koten bereid samen
met Henk ‘de kar te trekken’.
• Juist dezer dagen raakten we in gesprek
met de redactie van Kronieken, het orgaan
van de Genealogische Vereniging van de
TU te Delft, Prometheus, dat als genealogisch tijdschrift ook een goede naam
heeft. Kronieken kent ongeveer dezelfde
opzet als Ons Erfgoed, zij het dat daarin
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enige ruimte beschikbaar is voor familieoverzichten, iets waar Ons Erfgoed zich
altijd van gedistantieerd heeft. Beide partijen hebben zich verdiept in de consequenties van een samengaan van Kronieken met Ons Erfgoed, wat tot een samenwerkingsverband heeft geleid. Door
de omvang van Ons Erfgoed met vier pagina's te vergroten en de bladspiegel iets
aan te passen wordt er ruimte gewonnen
voor de door Prometheus gewenste korte
familieoverzichten, terwijl ook de Erfgoedlezers aan hun trekken blijven komen. Dit
alles bij gelijkblijvende abonnementsprijs.
De redactie van Ons Erfgoed wordt uitgebreid met een redactielid van Prometheus
[jg 2000, afl 6]

• We hebben besloten de naamgeving iets
aan te passen zodat Ons Erfgoed verder
gaat als Ons Genealogisch Erfgoed
[jg. 2008, afl 2].

• Mogelijke voortzetting van ons blad! Wij

hadden contact met iemand, die overweegt het blad aan het eind van dit jaar
voort te zetten. Het tijdschrift zal zo ongeveer op de oude voet door kunnen gaan
[jg 2009, afl. 1]

• Dit stukje redactioneel schrijf ik met gemengde gevoelens. Voor mij betekent het
een einde aan 17 jaar redacteurschap.
Enerzijds een eindigen als uitgever en
eindredacteur van dit blad, anderzijds een
gevoel van opluchting omdat er mogelijk
wat meer vrije tijd komt voor andere zaken,
die ik ook graag af wil ronden. Met mij
verdwijnen ook JanWillem Koten en Wim
Scholl als redactieleden. Zonder hen had
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ons blad niet tot een erkende en gewaardeerde periodiek kunnen worden. JanWillem Koten en ik blijven voorlopig wel als
auteur meewerken. Ook het samenwerkingsverband met Prometheus blijft bestaan. Deze vereniging heeft altijd hoogwaardige genealogische publicaties geleverd. Hen dank ik ook voor de prettige
samenwerking.
[jg 2009, afl. 6]

Het bijzondere van Henk was dat hij niet
alleen de opmaak van deze tijdschriften verzorgde, maar ook voor de illustraties zorg
droeg. Bovenal was hij een grote inspiratiebron tijdens het redactieoverleg. Wie op de
naam Henk Lups zoekt vindt vrij snel een
grote reeks van publicaties.
Één van Henks specialisaties waren de
Oude Beroepen. Zijn bijdragen op dit gebied
zijn uniek en zullen nog vele jaren een welkome vraagbaak voor genealogen zijn.
Met ingang van 2010 heeft hij het blad
overgedragen aan Dick Kranen. Zijn blad
heeft weliswaar een wat andere stijl en
naam (Genealogisch Erfgoed Magazine)
gekregen, maar de geest van Henk waart
nog door de bladzijden. Het is en bleef een
prettig leesbaar- en informatief blad als aanvulling op de gebruikelijke genealogische
literatuur.
Wie dit alles overziet zal met ons in grote
dankbaarheid aan Henk Lups terugdenken.

Wim Scholl,
JanWillem Koten,
Dick Kranen
1

HET PRILLE BEGIN VAN
ARTIS
Artis Magistra1, hetgeen beteN atura
kent Natuur is de Leermeesteres van
de Kunst, is opgericht in 1838 door Amsterdamse burgers. Met name boekhandelaar Frederik Westerman (1807-1890) was
de drijvende kracht. De belangrijkste doelen
van ‘Artis’ waren het oprichten van een dierentuin en de mogelijkheid de dieren te bestuderen.
Gedurende de 18e en 19e eeuw werden
exotische dieren tentoongesteld op jaarmarkten e.d.
Één van de grootste collecties exotische
dieren, ook we menagerie genoemd, was
eigendom van Cornelis van Aken.
Hij trok er meer door heel Europa.
Toen Cornelis hoorde van de plannen van
‘Artis’, bood hij zijn verzameling onmiddellijk
te koop aan. Onderhandelingen tussen ‘Artis’ en Van Aken hadden succes.
Voor een bedrag van f. 34.000 werd de
menagerie overgedaan.
Eind november 1839 arriveerden de ca. 100
dieren in Amsterdam.
Het ging om een olifant, leeuwen, tijgers,
apen, allerlei soorten vogels, slangen, etc.
Deze dieren vormden de basis voor het nog
steeds bestaande ‘Artis’.”
Van Aken werd benoemd tot opzichter,
maar dat bleek geen succes. Hij begon te
drinken en zorgde mede daardoor onvoldoende voor de dieren. Hoewel zijn vrouw
probeerde het tij te keren werd Van Aken
ontslagen. Hij overleed op 3 mei 1844.
Bron:
Pieter Smit, De aankoop van de menagerie et.,
Gewina 19 (1996), pag. 133-152

De natuur is de leermeester van de kunst.
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JOHANNA STUTENTE GEMPT
En haar ervaringen in een
krankzinnigen gesticht
Dick Kranen

Wie was Johanna?

J

ohanna te Gempt werd in 1829 in
Batenburg geboren als dochter
van de hervormde predikant Bernard te Gempt en Helena Johanna
Blom.
Zij trouwde op 24 maart 1853 met de
rijksontvanger Arnold Anthonie Azweer
Stuten.
Na het overlijden van haar man in april
1889 raakte Johanna in een depressie.
Zij werd tweemaal opgenomen in het
krankzinnigengesticht Slijkeinde in Den
Haag. Ze overleed op 26 sept. 1898.

Johanna werd voor de eerste
keer opgenomen wegens zware
melancholie van 8 september
1889 tot 14 februari 1890.
Nadien opnieuw van 24 juli tot
26 oktober 1890.
Vanaf ongeveer 1 augustus echter was zij, volgens haar uitvoerig verhaal, geheel hersteld in
haar normale geestestoestand.
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Het krankzinnigengesticht a/h Slijkeinde, hoek Vleerstraat (l.), Prent vervaardigd door C.J. Behr ca.
1850. Beeldbank Den Haag nr. kl. A 780

Publicatie
Over haar behandeling schreef ze een brochure getiteld: ’Mijne Ervaringen in het
Krankzinnigengesticht te ’s-Gravenhage.
Slijkeinde No.2.’
Begin januari 1892 kwam de brochure uit.
Met bijlage
De publicatie had een Bijlage getiteld ‘Anderer Ervaringen in het Krankzinnigengesticht’ Daarin zijn verklaringen van oud-patiënten, familieleden en voormalige werknemers, opgenomen.
Haar publicaties veroorzaakten een flinke
ophef.
Johanna te Gempt was niet de eerste (ex)
patiënt die schrijnende toestanden in de
toenmalige krankzinnigengestichten aan de
kaak stelde.
(Zie noot 7 van de publicatie van Vijselaar)
Als gevolg van haar publicaties werden de
verantwoordelijke geneesheer, de directeur
en bestuurders van het gesticht ontslagen.
Ook leidden haar publicaties tot een onderzoek door de Staatsinspectie voor Krankzinnigenhuizen.
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Als gevolg van dit onderzoek werd onbekwaam personeel vervangen door gediplomeerde medewerkers en werd het gebouw
geheel gemoderniseerd.
De acties van Johanna hebben dus geleid
tot een verbetering van de toenmalige geestelijke gezondheidszorg.
[N.a.v. WIKIPEDIA]

Johanna dient een aanklacht in
Op 19 januari [1892] dient mevr. Stuten- te Gempt bij de Officier van Justitie een schriftelijke aanklacht in tegen
het bestuur van het krankzinnigengesticht.
Ze klaagt met name over de door haar
ondervonden mishandelingen, nader
omschreven in hare brochure.
[Haagsche Crt van 19-1-1892]

Staatstoezicht, alle gestichten te bezoeken,
om zich er van te verzekeren, dat niemand
wederrechtelijk daarin geplaatst of teruggehouden wordt en dat de verpleegden behoorlijk worden behandeld, door al deze
bepalingen heeft de wet de waarborgen willen verschaffen, dat de ongelukkigen, in die
gestichten op humane en met de eisen der
wetenschap overeenkomende wijze verpleegd worden.
Hier onder volgen enkele fragmenten van
een artikel in de Vlaardingsche Courant van
30-januari 1892.
De brochure van Johanna begint gelukkig
invloed uit te oefenen.Zowel een positieve,
die oproept tot een diepgaand onderzoek,
maar ook is er twijfel aan de verstandelijke
vermogens van Johanna. (Want ze is toch
niet voor niets opgenomen geweest?)

Artikel in Het Vaderland van 21 januari ‘92
Leest men de brochure van mevr. Stuten,,
dan vraagt men zich af, indien dat alles waar
is, of de bepalingen der wet vaak niet met
Twijfel zaaien
een zeer bijzondere mildheid worden toegeIn die brochure wordt o. a. melding gemaakt
past, mildheid tegenover besturen wel te
van een meisje, dat in een cel werd opgeverstaan, niet tegenover arme krankzinnigen.
sloten en wier voeten afgevroren waren.
Omtrent de wijze, waarop de krankzinnigen
Volgens nader bericht aan Het Vaderland
behandeld moeten worden, kan de wet nazouden de voeten van het bedoelde meisje
tuurlijk geen voorschriften geven. Maar door
niet afgevroren, maar weggerot zijn, naar
het deskundig Staatstoezicht uit te strekken
beweerd wordt tengevolge van gebrekkige
over alle plaatsen, waar krankzinnigen worverpleging.
den verpleegd; door de inspecteurs en offiDe ouders van ’t meisje hadden op dien
cieren van justitie het recht te geven te allen
grond een aanklacht ingediend, doch het
tijde alle gesticheind zou geweest
ten binnen te trezijn, dat de vader, na
den; door boontvangst van ƒ 300
vendien de offivan de regenten, een
cieren van justitie
verklaring heeft geteop te dragen,
kend, dat hij van alle
minstens eens
verdere vervolging
per drie maanzou afzien.
den, vergezeld
van een
ambtenaar van ’t
Geneeskundig
Slijkeinde afd. onrustige vrouwen, Beeldbank
Den Haag Ident. nr. 0.64730 (ca.1910)
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zien.
De zaak is thans in onderzoek bij de justitie,
terwijl eveneens een onderzoek wordt ingesteld door het geneeskundig staatstoezicht.
De gemeente ’s Gravenhage draagt jaarlijks
ƒ 50,000 bij aan de verpleging van onvermogende krankzinnigen in dat gesticht. Er
wordt verwacht dat de Gemeenteraad deze
kwestie ter sprake brengt tijdens de bespreking van de gemeente begroting.
Maar eerst moet de behandeling van de
ingediende aanklacht bij Justitie worden afgewacht.
Maar ten aanzien van de klachten over de
verpleging en mishandeling door het ondergeschikte personeel, zal de Gemeenteraad
zich niet kunnen onttrekken.
Wij hebben reeds dadelijk gezegd, dat wij
ons onthielden van een oordeel over de
waarheid van hetgeen mevrouw Stuten mededeelde. Wel echter weten we, dat vroeger
ook door andere verpleegden, die in de
maatschappij terugkeerden, soortgelijke verhalen
werden gedaan.
Tot zover Het Vaderland.
Tweede druk brochure
2 d e t w e e d u izendtal
Zaterdag 6 feb r u a r i v e rschijnt de
tweede dr uk
van ‘Mijne ervaringen in het
K r a n k z i n n i-

1

gengesticht te ’s-Gravenhage’ door Johanna te Gempt, etc. Alom verkrijgbaar, ook bij de schrijfster, Riviervischmarkt 12-A. Prijs f 0.25

Inkijkjes in de BROCHURE
Het doel
Tijdens mijn verblijf in die gevangenis voor
krankzinnigen, toen ik reeds voor langen tijd
volkomen hersteld van mijne mélancholie
maar door brutale leugens en ergerlijke intrige uit de maatschappij werd teruggehouden, heb ik mijn toenmalige lotgenoten in
het ongeluk beloofd en bezworen dat voor
het geval ik nog heelhuids de maatschappij
zou bereiken ik al de mij ten dienste staande
middelen zou aangrijpen om zo mogelijk
enige verbetering te verkrijgen in hun troosteloos bestaan.
[pag. 2]

De eerste geneesheer
De eerste geneesheer, de heer Reeling
Brouwer1, met absolute macht bekleed in dit
gesticht, is volgens
mijn opvatting en
hoogst treurige ervaring een man die hoegenaamd geen kennis
heeft van krankzinnigheid en alle tact mist
om om te gaan met
dergelijke patiënten die
hij door de ruwe sarrende en spottende
toon, welke hij tegen
hen aanslaat nog
wanhopiger en nog
krankzinniger maakt
dan zij reeds zijn.
Slijkeinde cellengang vrouwen. Beeldbank Den [pag.4]
Haag, Ident. nr. 0.64716 (ca. 1910)

Naar mijn mening betreft het Rinse Reeling Brouwer, geb. Bergum 1841 en ovl Den Haag 1926
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De opzichteres
Mejuffrouw Kerlen, heeft een hoogst ongunstig voorkomen en is uiterlijk een uithangbord van haar innerlijk. Ze is zeer onbeschaafd, onopgevoed en onontwikkeld.
Ze geniet ervan patiënten te beledigen, en
door na-aping bespottelijk te maken.
En dat zowel in het oog van medepatienten
als het personeel.
[pag. 6]

De ziekenmoeder
Een waardig pendant van de opzichteres is
de ziekenmoeder, een meid van omstreeks
26 jaar oud en van een aller brutaalst en
vinnig uiterlijk.
Ze houdt zich liever onledig met kaart- en
damspel, dan met het verplegen van zieke
krankzinnigen.
Zij is een soeur de charité par excellence .
Elke morgen toch hoorde ik dat zij de arme
zieken een vracht vloek en scheldwoorden
naar het hoofd slingerde maar ook klappen
uitdeelde.
[pag. 7]

Een sterfgeval
Toen de stervende vrouw te bed was gelegd verscheen de humane opzichteres Kerlen een ogenblik aan de stervenssponde
doch in plaats de doodsbenauwde vrouw in
haar laatste ure te laven en bij te staan zei
zij: ‘Zie zo doe nu je ogen maar dicht’ en
ging heen.
Gelukkig dat de doodsengel een medelijdende blik sloeg op deze souffre douleur
der mensheid en haar enige ogenblikken
daarna uit haar lijden verloste.
[pag. 10]

Nachtleger
De nachtlegers der eerste
klasse laten veel te wensen
over.
De slaapkamers zijn tochtig kil
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en vochtig, de matrassen hard als planken
evenals het hoofdkussen. De wollen deken
is redelijk maar de gestikte deken is hard en
zwaar als lood. De lakens hebben dikwijls
een vuile geur wat geen verwondering kan
baren als men weet dat bij te kort van lakens
telkens de schoonste maar weer uit de vuile
worden gezocht zodat het feit zich dan
voordoet dat het bed van de ene patiënt
verfrist wordt met de vuile lakens ener andere.
In de derde klasse wemelen de strozakken
van maden en ander ongedierte evenals de
patiënten zelf..
[pag. 11]

Iets over de voeding
Eenmaal zei ik aan de keukenmeid die in de
eerste klasse boter kwam brengen ‘Meid je
kookt niet lekker is dat nu een kost die gij
dagelijks voor ons opdist: de jus is verbrand
water met een laag vuil vet en de groenten
zijn niet gestoofd.
Ik zou u nog wel een lesje kunnen geven in
de edele kookkunst.’
‘Ik wil ’t geloven’, zei zij, ‘maar mijn lieve mevrouw hoe wil ik nu groenten stoven zonder
boter en voor zovele mensen jus maken
zonder vlees Dat kan immers niet.’
[pag. 13]

Omgang met een patiënt
Zo was op zekere avond een patiente der
derde klasse van de groep afgeraakt en in
de lange gangen verdwaald. Het arme kind
wist niet meer waarheen en zette zich stil ор
de trap neder. Nu kwam iemand van het
personeel die juist die dag als nieuweling
was aangekomen en wilde zich naar boven
begeven toen zij aldaar iets op de
trap zag zitten dat door de duister‘Vort beest, wil
nis niet was te onderscheiden. Zij
je maken dat je
begaf zich naar beneden en kwam
naar je nest toe
terug met een mannelijk lid van ’t
komt!’
personeel. Oh’ zegt hij ‘dat is Poule’
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geeft het arme meisje, dat nimmer iemand
enig leed berokkent, links en rechts enige
oorvegen, schopt haar als een hond naar
boven met de woorden: ‘Vort beest, wil je
maken dat je naar je nest toe komt!’
[pag. 16]

Niet mogen schrijven
‘Zwijg’, zei de dokter. ‘Juffrouw Kerlen bergt
u onmiddellijk alle schrijfmaterialen op van
mevrouw. Zij mag volstrekt aan niemand
hoegenaamd ook schrijven en als de heer
Stuten komt om zijn moeder te bezoeken,
mag hij niet toegelaten worden.’

Daarop verscheen de dokter die op sarrenden toon zei: ‘Zoo, wil je er uit maar je famille
ziet niet naar je om.’
‘Mijnheer’ zei ik. ‘als mijne familie dan niet
naar mij omziet laat u er mij dan uit ik ben
volkomen hersteld ik hoor hier niet langer.’
‘Neen neen’ zei de Esculaap ‘gij zijt hier en
gij blijft hier!’
[pag. 28]

Zeker wel zorg en belangstelling
En zoude men nu kunnen geloven dat in
strijd met al de verzekeringen van geheel dat
zoodje van al die kwasie beschermers van
[pag. 23]
krankzinnigen, dat mijn zoon gedurende de
gehele drie maanden elke morgen een
Ook geen andere contacten met de buiboodschap naar het gesticht zond om naar
tenwereld
mijn gezondheidstoestand te informeren en
tevens met de vraag of ik hem wenste te
De volgende dag vroeg ik de
zien en dat elke morgen vanwege de
heer Krab op zijn ronde of hij
elke
morgen
vandokter of directeur de boodschap
nu over mijn voorstel had nawege de dokter of werd terug gegeven dat ik zo krankgedacht het antwoord luidde:
‘Ik heb er eens met den dokdirecteur de bood- zinnig was [pag. 28] dat ik niemand
kende en dat ik ook nimmer naar
ter over gesproken maar het
schap werd terug
mijn zoon vroeg of over hem sprak.
ligt niet op mijn weg om zoon
gegeven dat ik zo
En dat in de tweede plaats mijn twee
tot moederliefde op te wekkrankzinnig
was
broers die als predikanten door drukken en dit is ook van toepaske ambtsbezigheden verhinderd mij
sing op uwe overige familiepersoonlijk
te kunnen bezoeken, aan mijn
leden waarvan niemand naar u omziet.’
zuster
in
Haarlem
hadden opgedragen mij
‘Ik kan het mij niet begrijpen mijnheer’ zeide
mede uit hunnen naam dikwijls te bezoeken
ik, ‘Is dan mijne zuster uit Haarlem nog in ’t
en mij alles te verschaffen waaraan ik begeheel niet hier geweest? Heeft mijn broe1
hoefte zou hebben. Aan welke opdracht
der de predikant van Callantsoog die al zijmijn zuster tweemalen heeft voldaan telkens
ne familieleden in nood en dood bijstaat die
belast met een grote hoeveelheid gebak en
mij inzonderheid hartelijk genegen is en op
vruchten doch dezelfde boodschap ontving
wiens hulp en bijstand ik nog nimmer teverals dagelijks aan mijn zoon werd gedaan dat
geefs een beroep deed laat ook die mij aan
ik dermate krankzinnig was etc.
mijn treurig lot over en weet u zeker dat ook
[pag. 29]
mijn zoon nimmer naar mij heeft gevraagd?’
Ook
pianospelen wordt verboden
‘Neen’, zei de directeur, ‘er is hoegenaamd
Op zekeren morgen toch zeide de dokter
niemand hier geweest.’
tegen de oppasseres Marie Jening, bijgeVan 1884-1892 stond Salomo te Gempt in Callantsoog, komend van Eierland, vertrokken naar Hogebeintum.
1
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naamd Hudson Lowe1, ‘Marie je zorgt er
voor dat mevrouw geen piano meer speelt
‘Zo’. zei ik, ‘niet meer schrijven niet meer
spreken niet meer lezen want er is niet meer
te lezen nu ook geen piano meer spelen,
dan ben ik een “automate vivant!’2”
[pag. 30]

In de cel wegens opstandig gedrag
Aldaar (in de cel) aangekomen werd ik in
een cel gebracht waarvan waarschijnlijk de
deur had opengestaan en die geheel en al
was ondergeregend zodat ik om de harde
stoel waarop ik gedurende elf uren zitting
zoude nemen te kunnen bereiken, door het
water moest waden waardoor mijn voeten,
geschoeid met pantoffels, in een oogwenk
doornat waren.
[pag. 31]

Tot hier enkele fragmenten uit de Brochure van Johanna te Gempt.

Abraham Prikkie’s Op- en Aanmerkingen,
1892/3 nr. 10, pag. 38]

Eerste geneesheer ontslagen
Dat evenwel de toestanden in het krankzinnigengesticht te ’s-Hage zeer veel, zo niet
alles te wensen overlieten, blijkt thans opnieuw uit een schrijven van de zo pas eervol
ontslagen eersten geneesheer van het gesticht, dr. Reeling Brouwer, aan de heren
regenten. In dit schrijven bevestigt dr. Reeling Brouwer schier alles wat door den heer
Goeman Borgesius3 in de Tweede Kamer
omtrent de verhouding tussen de eerste
geneesheer enerzijds en regenten en verplegers anderzijds werd medegedeeld.
De invloed van de geneesheer was gelijk
nul: zijn voorschriften werden in een menigte
belangrijke gevallen niet nageleefd.
[De Tijd, 4 4-1892]

Ontslag regenten
Het Haagsche krankzinnigengesticht

Uit een brief Abraham Prikkie
Op voorstel van Burgem. en Weth. van
‘Er is weer nader bericht over de misdaden
Den Haag is door den raad dier gedie sinds jaren op het Slijkeinde zijn verricht.
meente aan de tegenwoordige regenten
Een vergelijking met Jack the Ripper komt
van het geslicht op het Slijkeinde, op
hier uitnemend te stade; want het gebeurde
hun verzoek, onder dankbetuiging voor
de bewezen diensten, tegen 1 Juli a. s.
is vreselijker dan alle moorden met voorbeeervol ontslag verleend.
dachte rade — een jaren lang folteren van
[Vlaard. courant 11-6-1892]
weerloze zinnelozen, dat is een wreedheid
waarover zelfs Jack the Ripper zou blozen.
Proces
Met zulke dingen voor ogen
moeten de Volksvertegenonder dankbetui- In december 1892 werd er in de
kranten verslag gedaan van een
woordigers niet lachen, potging voor de beproces aangespannen tegen drie
verdikkie! Ik schaam mij voor
wezen
diensten,
medewerkers van ‘Slijkeinde’
mijn land.
Uw toegenegen, ABRAHAM eervol ontslag ver- Een drietal werklieden van de firma
leend.
L, waren vanuit hun aangrenzende
PRIKKIE.[2-4-1892]
werkplaats, meerdere keren getui[Fragment brief ‘Lieve Tante’ in
Krijgshaftige Engelse militair in de 19e eeuw.
Levende dode.
3 Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917), vooraanstaand liberaal kamerlid. Van 1897-1901 Minister
van Binnenl. Zaken.
1
2
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Tijdens de werking van de Krankzinnigenwet van 1884, die 100 jaar bleef gelden,
hadden patiënten nauwelijks recht van spreken. Johanna Stuten-van Gempt was
een 'trotse vrouw' die zich niet bij het oordeel van de arts neerlegde. Dit kwam
haar op allerlei vernederingen te staan en op het laatst de isoleercel. 'Een onverwarmd donker hok van 1 x 2 meter, waar geen daglicht kan binnendringen, met
een stinkende wc-pot. Waar de regen naar binnen gutst en waar ratten het enige
gezelschap vormen.'
ge geweest van de omgang van het personeel met de patiënten.
Zij hadden dit ‘omstandig en gedetailleerd’
gemeld aan het Medisch Staatstoezicht.
Ook van andere zijden werden er inlichtingen over inhumane handelingen ontvangen.
De publieke opinie had niet zo veel tijd nodig
voor een vonnis, maar Justitie zette kalm
zonder vooroordelen haar onderzoek voort.
Het resultaat daarvan was dat op 14 november door de Rechtbank in den Haag
drie strafvervolgingen werden behandeld
tegen vroegere geëmployeerden van 't gesticht.
De drie procedures wierpen weinig nieuw
licht over hetgeen zolang de gemoederen
heeft bezig gehouden.

zaam werden gemaakt op mishandelingen
in de tuin of onder de veranda's van 't gesticht.
Ze klommen op een schutting en konden zo
alles goed zien en horen.
Ruwe uitvallen, als ‘houd je m[ui].’ of ‘sla
hem op zijn d[onder]’, werden gehoord van
de beklaagde.
Ook werd gezien hoe hij op de grond liggende patiënten, door anderen vastgehouden, mishandelde.
Als de directeur of de dokters rondgingen,
was alles steeds rustig.

De beklaagde ontkende alles. Hij was nooit
ruwer geweest dan nodig was tegenover de
soms zeer lastige en gevaarlijke patiënten.
Etc.
Onder de gehoorde getuigen waren de 2e
geneesheer dr. jhr. De Rotte en
De eerste verdachte
de afgetreden 1e geneesheer
‘hij was een man van
We bezien als voorbeeld de
dr. Reeling Brouwer, die beiden
procedure tegen de vroege- groot plichtsbesef en één omtrent de beklaagde een gunre 48 jarige hoofdopzichter der weinigen, zo niet de stig getuigenis aflegden, zonder
W. K.
énige van 't personeel, zijn betrekkelijke ruwheid in
Hij werd beschuldigd we- op wiens waarheidsliefde woorden te verbloemen. Maar
gens het moedwillig en gemen kon afgaan
dr. Reeling Brouwer verklaarde
welddadig in de zijde
uitdrukkelijk, dat hij een man
schoppen van verpleegde
was van groot plichtsbesef en één der weiW. P. en het met een sleutelbos op 't hoofd
nigen, zo niet de énige van 't personeel, op
slaan van patiënt, P., bijgenaamd ‘de lange
wiens waarheidsliefde men kon afgaan.
verver’, die daarbij tot bloedens toe werd
Na het getuigenverhoor nam de Substiverwond.
tuut-Officier van Justitie, mr. Pleyte, het
De drie hierboven genoemde briefschrijvers
woord, om te doen uitkomen, dat, al moge
waren de voornaamste getuigen à charge.
er in deze zaak zijn overdreven, er veel in 't
Zij verklaarden, dat zij regelmatig door het
gesticht was dat strenge afkeuring verdiengeschreeuw van de verpleegden opmerkde. Hij schreef de bestaande misstanden
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vooral toe aan het gebrek aan toezicht, te
meer te betreuren omdat het gehalte van het
personeel dubbel toezicht eiste.
Gebleken is toch, dat oppassers 's avonds
beschonken binnenkwamen, dat jenever in
het gesticht werd binnengesmokkeld en de
oppasseressen's avonds soms dronken in
de gang zijn neergevallen.
Aan de verklaringen der getuigen à decharge door de gewezen oppassers wilde
het O. M. niet te veel waarde hechten, omdat zij partij waren. Toch wilde hij van de andere kant de hoofdopzichter niet tot zondebok maken voor het feilen van anderen.
Strafeis
Wel diende hij streng te worden gestraft. Hij
eiste dan ook wegens de twee mishandelingen een gevangenisstraf van 7 maanden.
De advocaat van de beklaagde was van
mening dat de echte schuldigen hier niet
aanwezig waren. Etc.
Op die grond pleitte de advocaat vrijspraak,
of subsidiair oplegging van een lichte straf.
Bij de twee overige gedaagden - beiden
oppassers - trokken de getuigen deels hun
verklaringen in waardoor het O.M. minder
sterk kwam te staan.
Deze twee stonden respectivelijk terecht
wegens het herhaaldelijk en moedwillig gewelddadig optreden en het herhaaldelijk
mishandelen van patiënten door hen op
verschillende dagen, zowel in de zomer als
in de winter, naakt op-de plaats met emmers koud water over het lichaam te hebben gegooid.
Het O. M. vorderde voor de ruwe en
beestachtige wijze, waarop de derde beklaagde de patiënten behandelde, 2 maanden gevangenisstraf. Over 8 dagen zou de
rechtbank in al deze behandelde zaken uitspraak doen. [Het Vaderland van 15-11-1892]

ters, beklaagd van mishandeling van
krankzinnigen in 't bekende gesticht.
[Prov. Overijss. en Zwolsche Crt van
22-11- 1892]

Johanna’s overlijden
Te Ammerstol, waar zij ten huize van
een bloedverwant haar laatste levensdagen sleet, is overleden mevrouw de
weduwe Stuten-te Gempt, wier flink en
volhardend optreden enige jaren geleden den stoot gaf aan een radicale verbetering van het beheer over het Haagsche krankzinnigengesticht. Persoonlijk ondervond zij daarvan niets dan
last en leed; maar de overtuiging van
het goed recht harer zaak hield haar
staande.
De naam van deze eenvoudige vrouw
zal bij velen in dankbare herinnering
blijven.
[Haagsche Crt 29-9-1898]

Bronnen
• Johanna te Gempt: Ervaringen in het Krankzinnigengesticht te ’s-Gravenhage. Slijkeinde
No.2.+Bijlage (1892)
• idem: Anderer ervaringen: https://www.canonsociaalwerk.eu/1892_eerste_patientenprotest/
1982-Johanna-Stuten-te-Gempt-andere-getuigenissen.pdf
• Joost Vijselaar: Egodocumenten van psychiatrische pati nten etc. in Sociologisch Tijdschrift, jaargang 14, nr 4, feb. 1988, p. 645661. Te vinden op: https://www.canonsociaalwerk.eu/1892_eerste_patientenprotest/CLIVijselaar-egodocumenten.pdf
• http://www.schrijfwerklauriergracht.nl/home/
f i l e s / s t u d i e m a p _ _ d e _ s t r i j d b a r e _ p atient__6_hfd.pdf

De uitspraak
Den Haag, 21 Nov. De rechtbank heeft
heden vrijgesproken de drie opzich-

ë
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JAN HAGOORT,
EEN MAN MET 10 HANDEN
EN 100 VINGERS
Martin Maas

T

ijdens de eerste 19 jaar van mijn
leven had ik een beroemde buur-

man.
Ik zag hem vaak op straat lopen, maar
wist niet veel meer dan dat hij weleens
als goochelaar optrad.
Tot ik op een dag te weten kwam dat hij
in het verleden in binnen- en buitenland
beroemd was geweest.
Zijn naam was Jan Hagoort en ik heb
met plezier zijn levensverhaal op papier
gezet.
Jan’s leven tot 1921
Jan Hagoort werd als Jan Ludolph Hagoort
op 26 juni 1895 in Naarden geboren. Zijn
ouders waren Jakob Johannes Hagoort
(1861-1907) en Johanna Petronella van
Aken (1864-1935). Jakob Johannes was
kruidenier.
Nadat hij in Naarden de lagere school had
doorlopen, bezocht Jan het Instituut Gooiland in Bussum en een HBS in Amersfoort.
Hij wilde oorspronkelijk dominee worden,
maar hij sloeg uiteindelijk een hele andere
richting in. Het goochelen zat hem namelijk
in het bloed, want reeds op 9-jarige leeftijd
toverde hij tot grote verbazing van dominee
Drijver1 in Naarden een pannenkoek uit de
hoge hoed van de dominee. Toen hij 15 jaar
werd kreeg hij voor zijn verjaardag geld,
1

waarvoor hij goochelspullen kocht. Hij was
lid van de padvinderij en met zijn pas aangeschafte goochelspullen toonde hij zijn
kunnen als goochelaar in het clubhuis van
de padvinderij.
In 1912 richtte Jan Hagoort in Naarden de
Naardensche Dilettanten-club op. Let wel,
hij was toen pas 17 jaar oud!
In 1914 behaalde hij het diploma boomkweker en werkte een poosje in de tuinbouw. Toneelspelen en goochelen wisselden elkaar echter af, want in 1914 goochelde Jan voor de gemobiliseerde militairen in
Naarden. Hij werkte een jaar op een kantoor, maar ging in 1916 naar de toneelschool in Amsterdam. De opleiding die Jan
volgde op de toneelschool werd geen door-

Ds. F.W. Drijver, predikant in Naarden van 1899-1928
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slaand succes, dus dan maar weer wat anders!
Hij werd dansleraar, behaalde daar een officieel diploma voor en richtte in oktober
1919 het Dansinstituut Jan L. Hagoort op.
Dat duurde echter ook weer niet lang.
Hij verloofde zich in september 1919 met
Clasina Johanna Roest, maar tot een huwelijk kwam het niet. Jan bleef, voor zover mij
bekend, tot aan zijn dood vrijgezel.
In december 1919 trad Jan op als ‘Chinees
goochelaar’ tijdens een Sint Nicolaasfeest
voor ongeveer 300 kinderen in Naarden.
De Naardensche Dilettanten-club vond in
1921 haar opvolger in ’t Gooisch Muzieken Tooneelensemble. Uiteraard was Jan van
de partij, en met dit ensemble speelde hij de
hoofdrol in een klucht en tevens had hij een
dans ingestudeerd. Maar Jan had andere
plannen en wilde zijn geluk elders gaan beproeven!

Amerika en Australië, 1921-1933
In 1921 vertrok Jan naar Amerika om zich
daar als zelfstandig tuinarchitect te vestigen.
Dat viel echter niet mee. Hij was de eerste
drie jaar in Amerika afwisselend kweker,
tuinarchitect of op zoek naar werk. Het ging
op een bepaald moment zo slecht, dat hij ’s
morgens rondliep in smoking, omdat hij
niets anders had.
Met Hollandse ondernemingskracht sloeg hij
zich er echter door, maar hij voelde aan, dat
wilde hij in Amerika succes hebben, hij
moest bluffen. Dus probeerde hij op allerlei
manieren de aandacht te trekken.
Op 30 november 1925 trad hij voor het
eerst op als professioneel goochelaar (als
The Holland Mystic in Volendammer kostuum) voor de YMCA in New York. Hierna
reisde hij mee in tournees van variété-voorstellingen, en boekte succes in o.a. Miami,
Boston en Philadelphia. Hij trad op met beroemde artiesten zoals de Boswell Sisters
en Sophie Tucker. Hij bracht het zelfs zo ver,
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dat hij werd gekozen tot bestuurslid van de
“Society of American Magicians”. In dat bestuur zat ook de wereldberoemde Hongaars-Amerikaanse goochelaar en boeienkoning Harry Houdini (1874-1926).
Tijdens zijn verblijf in Amerika was hij de eerste Nederlandse artiest die voor de televisie
optrad, nl. in Boston voor de experimentele
televisie in die stad.
Na nog een lange tournee door Australië te
hebben gemaakt keerde Jan in 1929 even
terug naar Nederland. Hij stond toen een
keer op de planken samen met een andere
Naardense artiest, nl. de zanger Clinge
Doorenbos en zijn vrouw. Zij zouden nog
vaker samen optreden. Een jaar later ging hij
op verzoek weer naar Amerika, om in 1933
voorgoed naar Nederland terug te keren.

Terug in Nederland
Na zijn terugkeer in Nederland trad Jan in de
jaren vóór de Tweede Wereldoorlog op in
bioscopen, theaters (o.a. in Carré) en cabarets, maar ook regelmatig voor kinderen;
voor militairen; tijdens uitvoeringen van een

Dagblad van Noord Brabant (26-1-1940)
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een grote feestelijke bijeenkomst in Concordia, Bussum afgesloten.

Nevenfuncties
Jan Hagoort bekleedde in tal van verenigingen een bestuursfunctie. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Bond van Goochelaars, secretaris van de Nederlandse
Genealogische Vereniging, secretaris van
de Nederlandse Artiestenbond, secretaris
van de Nederlandse Vereniging voor Kindertehuizen en Vacantie-kolonies, enz. enz.

Foto uit 1951 waarop Jan te zien is in gesprek met kinderen
harmonie, tijdens feestavonden van talloze
verenigingen, clubs en scholen.
Tijdens zijn tournees door de Verenigde Staten had Jan de gewoonte aangenomen om
overal waar hij optrad eerst een speciale
voorstelling te geven voor weeskinderen.
Dat bleef hij doen toen hij weer terug was in
Nederland. Jan trad ook belangeloos op
voor goede doelen.
In de periode 1936-1945 maakte hij vaak
deel uit van het gezelschap van Louis Noiret.
Op 20 maart 1937 vierde hij in Hof van Holland, Naarden, zijn 12½ jarig jubileum als
beroepsgoochelaar. Bekende artiesten verleenden hun medewerking. De feestavond
werd gevolgd door een jubileumtournee
door het land. De succesvolle tournee werd
na ruim een jaar op 23 april 1938 tijdens

pagina 16

Op zoek naar zijn voorouders
Jan had een speciale interesse voor genealogie, en stelde voor veel mensen een
stamboom samen. Dat hij dat ook van zijn
eigen familie wilde doen lag voor de hand.
Één van zijn grootvaders had al eens een
primitieve stamboom samengesteld. Toen
Jan in 1933 voorgoed naar Nederland terugkeerde, ging hij aan de slag met zijn
grootvader’s aantekeningen.
Zo ontdekte hij dat zijn betovergrootvader,
evenals hijzelf, dansleraar was geweest.
Toen hij zocht naar de voorouders van moederskant, de Van Akens, vond hij diverse
familieleden die eigenaar waren geweest
van een menagerie. Een ervan, Cornelis van
Aken (1800-1844), was zijn overgrootvader
van moederskant.
Een menagerie was een verzameling exotische dieren die in gevangenschap werden
gehouden. Het was de voorloper van de
dierentuin.
Cornelis en zijn broers trokken elk met hun
eigen menagerie langs kermissen en jaarmarkten. In 1828 stond hij voor het eerst
met zijn menagerie in Amsterdam. Tien jaar
later, in 1838, neemt hij de menagerie van
zijn zwager Henri Martin over, en reist er nog
twee jaar mee.
Zie verder artikel op pag. 5 over ARTIS
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Bezetting: lachen zonder
bon
Voor een eerlijke verdeling
van voedsel en goederen
werden er in de tweede
wereldoorlog bonnen uitgegeven. Een ding was er
niet op de bon: je mocht
zoveel lachen als je wilde,
en dat kostte je niets! Voor
dat lachen zorgde ook Jan
Hagoort tijdens zijn optredens in bioscopen, voor
(wees)kinderen, in de revue “Lachen zonder bon”,
en tijdens cabaret- en variété-voorstellingen in allerlei
plaatsen. Daarbij waren
variété-voorstellingen die
werden georganiseerd
door de werkgemeenschap Vreugde en Arbeid
van het Nederlands Verbond van vakverenigingen.
Willy Derby, een populaire
zanger uit die tijd, vierde in
1941/42 zijn 25-jarig artiestenjubileum met
een tournee door ons land. Willy nodigde
Jan Hagoort uit om als lid van zijn gezelschap mee te gaan. En dat had tot gevolg
dat Jan in meer dan 25 grote plaatsen van
ons land zijn goochelkunsten kon demonstreren. Ook maakte Jan tijdens de oorlogsjaren deel uit van de gezelschappen van
Tholen en van Lier, Paul Ostra en Louis Noiret. In 1944 was zijn goochelkunst te bewonderen tijdens ‘Bonte avonden’ die werden georganiseerd door de kruideniersorganisatie De Spar.

Na de oorlog
Na de oorlog maakte Jan een tournee voor
de Amerikaanse troepen in Duitsland.
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In 1950 was Jan een
kwarteeuw beroepsgoochelaar. Op 4 februari
1951 werd hij daarvoor in
een stampvol Grand Theatre Gooiland in Hilversum
gehuldigd.
Toen de A.B.V.A. (de Algemene Bond van Ambtenaren) 5 jaar bestond, in
1952, werd dit eerste lustrum in allerlei plaatsen gevierd. Tijdens de feestavonden trad Jan op met
het Nederlands Cabaret
o.l.v. Andre Carrell en Marianne van den Bergh. Jan
hield ook in diverse plaatsen lezingen over de geschiedenis van de goochelkunst.
In juni 1960 ten tijde van
zijn 65e verjaardag besteedden een aantal kranten aandacht aan het feit
dat Jan Hagoort toen 50
jaar goochelaar was, waarvan 35 jaar beroepsgoochelaar.
Zo schreef de Maasbode op 24 juni 1960
onder meer het volgende:
“Langzamerhand gaat Jan minder op tournee. De man, die als eerste Nederlander
voor de TV stond, ondervindt nu veel last
van dit medium. Hij wierp zich ook op andere werkzaamheden, zodat hij op een gegeven moment van vijf verenigingen secretaris
was. Bovendien werd hij, hoe kon het anders, propagandist van de vereniging Vrienden van de Vesting Naarden. Thans moet hij
het wat kalmer aan doen en heeft hij het
secretariaat van de Nederlandse Genealogische Vereniging opgegeven, maar dat betekent niet, dat hij zijn hobby daarvoor laat
schieten. Hij is bezig met het samenstellen
van een kaartsysteem van geschiedkundige
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en plaatsbeschrijvingen over het Gooi; hij
stelt een bibliografie samen van boekwerken
die over het Gooi zijn verschenen, en hij
mag zich er wel op beroemen de grootste
particuliere bibliotheek in dit opzicht te hebben.
Hij heeft ook een collectie Gooise ansichtkaarten, waarvan de Gooi-vorser zou smullen, aangelegd.
De rijk geschakeerde loopbaan van deze
man zal blijven voortduren zolang hij leeft,
want Jan Hagoort is er de man niet naar om
stil te gaan zitten en te proberen van zijn
AOW, die hij nu ook voor het eerst gaat krijgen, rond te komen”.
In juni 1970 nam de cabaretier Paul Ostra
het initiatief tot de oprichting van de Club
“Van 70 plus tot 90 min”.Men wilde met een
gezelschap van vijf artiesten van boven de
zeventig een tournee gaan maken die in
september 1970 zou beginnen. Hieraan
zouden meedoen Paul Ostra, cabaretier, 71
jaar; Greta Schley, vroegere operette-ster,
82 jaar; Annie Verhulst, ex-filmster, 74 jaar;
Henk Neef, kapelmeester van de Tuschinski
theaters, 78 jaar.; en Jan Hagoort, 75 jaar.
In hoeverre deze plannen zijn gerealiseerd
heb ik niet kunnen achterhalen.
Optredens
In advertenties waarin optredens van Jan
Hagoort werden aangekondigd werd hij ‘de
Hollandsch-Amerikaansche illusionist’ genoemd, en ook ‘de Hollandsch-Amerikaansche goochelaar’, ‘de goochelaar op klompen’, ‘Neêrlands beste manipulator en geheugenkunstenaar, ‘The Gentleman Magician’, ‘de Koning aller goochelaars’, ‘de beschaafde en humoristische goochelaar’,
‘The Holland Mystic’ en vanwege zijn vingervlugheid, die niemand kon volgen ,’een man
met 10 handen en 100 vingers’.
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Limburgs Dagblad (26-8-1950)
Jan Hagoort bracht niet alleen geslaagde
goochelnummers, maar verrichtte ook rekenkundige kunststukken en geheugenwonderen. Jan Hagoort was anders dan de
meeste van zijn collega.goochelaars, die
over het algemeen nogal zwijgzaam waren.
Hij zorgde voor een ‘huiselijke’ ongedwongen sfeer, met veel humor. Hij deed vaak
een zaal daveren van het lachen om zijn
grappen en grote behendigheid bij het doen
verdwijnen of te voorschijn brengen van verschillende voorwerpen.
Vaak nodigde hij mensen uit het publiek uit
om hem te assisteren bij zijn goochelact.
Maar hoewel zij er met hun neus bovenop
stonden, begrepen zij er al net zo weinig van
wat Jan deed, als de mensen die in de zaal
zaten. Een kleine greep uit zijn voorstelling:
hij deed de wonderbaarlijkste trucs met
kaarten. Tijdens een van zijn goochelnummers bracht hij de aanwezigen in de waan,
dat hij tien scherpe scheermesjes inslikte,
die hij er even later aan een draadje één
voor één uittrok. Een andere truc was dat hij
in een kist ging liggen, die vervolgens door
mensen uit het publiek liet dichtspijkeren,
waarna hij op sensationele wijze uit de kist
ontsnapte. Zijn transformatie-act, waarbij hij
razendsnel van kleding verwisselde, was
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ook populair: hij toverde zich dan bijvoorbeeld in luttele seconden om van een Volendammer in een Amsterdammer. Ook
deed hij fantastische dingen met een
schaar, knipte duidelijk zichtbaar zakdoeken
en gordijnen van meters lengte in stukken
en herstelde ze weer onzichtbaar. Als professor Gohaja liet hij bewonderenswaardige
proeven van geheugenkunst horen, met
getallen en woorden. Het meeste succes
oogstte hij altijd met het nummer met de
wekkers: hij leende daarbij een hoed van
een willekeurig iemand uit de zaal, plaatste
die op de tafel en toverde er 24 (vierentwintig!) wekkers uit te voorschijn, die allen, bij het er uit
nemen, afliepen. Horen en
zien verging je!
Enkele recensies
‘De tovenaar Jan Hagoort
overtreft alweer het tot dusver beleefde op het gebied
der goochelkunst’. ‘Jan Hagoort deed het publiek van
verbazing de handen in elkaar
slaan over zijn fenomenale trucs’.
‘De toeren die deze beschaafde
goochelaar liet zien, waren verbazingwekkend’. ‘Hagoort is inderdaad een van
onze beste en veelzijdigste vlugvingeren’.
‘Wat deze kunstenaar wist aan te bieden,
grensde vrijwel aan het ongelooflijke.
Hij heeft ruim twee uur de bezoekers in
spanning gehouden, op een manier die zelfs
de meest optimistische bezoeker niet had
kunnen bevroeden. De manier van voorbereiding en uitvoering van z’n verbluffende
staaltjes was in een woord af’. ‘Jan Hagoort
spreidde een vingervlugheid ten toon, die de
algemene bewondering had van de talrijke
aanwezigen, die wisten te worden beet genomen, alleen niet hoe’.
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Overlijden
Op 21 mei 1968 kreeg Jan een verkeersongeluk. Hij werd daarna niet meer de oude.
Op 29 december 1971 vond men hem ’s
ochtends dood naast zijn bed. De avond
ervoor was hij nog in Singer, Laren, geweest. Jan is 76 jaar oud geworden.
Bronnen
Literatuur
• De Omroeper, april 1992, jaargang 5, nr.2,
• Cinema & Theater, nr.40 1942;
• De Prins der geïllustreerde bladen, 6-6- 1942;
•De Schnabbeltoer, Henk van Gelder,
2005;
•Flick-Flack, Cor Dokter, 1947;
•Naarden in oude ansichten,
K.C. van Bijlevelt, 1969;
•Kent u ze nog ... de Naarders,
D. Franzen m.m.v. H. Poolman, 1973.
•Gewina 19 (1996) 133-152:
Pieter Smit, De aankoop van
de menagerie van Cornelis van
Aken door het Amsterdamse
Genootschap 'NATURA ARTIS
MAGISTRA
'Internet
Delpher (historische kranten en
tijdschriften); internet sites van regionale historische kranten; https://www.wiewaswie.nl;
h t t p s : / / w w w. g e l d e r s a rc h i e f . n l ; h t t p s : / /
www.pondes.nl; www.roosterroots.nl; theaterencyclopedie.nl; https://www.historischekringbussum.nl
Personen
George van Hemert (†) (foto’s).
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Het IISG1 heeft de
gedigitaliseerde lidmaatschapskaarten
van diamantbewerkers naar linked data
omgezet en verbonden met andere
bronnen.
Karin Hofmeester en Eric
de Ruijter.
Het archief van de Algemene Nederlandse
Diamantbewerkers Bond (ANDB) is in 2017
via Metamorfoze gedigitaliseerd. Hierdoor

werd het beter behouden en makkelijker
online te raadplegen. Het is een bijzonder
archief omdat het 28.000 leden- en leerlingkaarten bevat met gegevens over familieleden in het vak, adressen, migratie en
bondsuitkeringen. De ANDB was een succesvolle bond die als eerste de achturige
werkdag en betaalde vakantie wist te realiseren. Doel van het project was op basis
van de ANDB-kaarten, aangevuld met automatisch gelinkte gegevens uit andere
bronnen, elke diamantbewerker tot leven te
brengen.
Van ruw naar bruikbaar
Als eerste stap zijn de kaarten naar een
ruwe dataset omgezet door vrijwilligers van
Vele Handen. Vervolgens moesten hier
bruikbare data van gemaakt worden en dat
bleek een tij rovende klus: schrijfwijzen van
adressen en namen varieerden aanzienlijk
en ze waren voor de vrijwilligers soms slecht

Deze afbeelding laat een ANDB ledenkaart zien met links naar andere materialen.
1

I.I.S.G.: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

d
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te lezen of werden niet juist overgenomen.
Met de tool Ope Refine was het mogelijk
een redelijk schoon CSV-bestand te creëren. Dit is naar linked data omgezet op basis
van schema.org, met gebruik van de Timeen Organization-ontologieën voor het modelleren van de vakbond en de tijdsaspecten
van woonadres en lidmaatschap.
Linked dataset
Vervolgens konden links worden aangebracht met de Oorlogslevens-website omdat zeventig procent van de ANDB-leden
Joods was. Er werd gebruik gemaakt van
HisGis-punten voor Amsterdam om adressen te lokaliseren, en met de Diamantencyclopedie als LOD om hun werkzaamheden
te verklaren.
Het resultaat is een linked dataset, gepubliceerd op het Druid Linked Data Platform van
het IISG. Daar kunnen onderzoekers zelf
SPARQL-queries opstellen, wordt met dat stories het datamodel gevisualiseerd en
interessante zoe resultaten weergegeven.
Hiernaast kan het grote publiek via een
laagdrempelige Drupal-website op basis van
Spinquedesk de data doorzoeken. De website toont de gegevens per ANDB-lid, inclusief een kaartje met de opeenvolgende
woonadressen en links naar andere bronnen.
Of de diamantbewerkers tot leven zijn gekomen? Onlangs meldde een mevrouw dat
ze via de website de lidmaatschapskaart
van haar vermoorde opa had gevonden. Ze
was ontroerd iets tastbaars van hem te vinden dat iets liet zien over zijn werkzame leven en zijn rol in de ANDB.
Lees meer op diamantbewerkers.nl.
Met toestemming overgenomen uit Edata & Resarch van februari 2022

GEM verschijnt vier maal per jaar en is
qua inhoud niet geheel met het maandblad
van de Vereniging te vergelijken.
Echter kunnen de leden van OV zeer zeker
baat hebben bij deze artikelen daar het
juist meer achtergrondinformatie voor
genealogisch onderzoek betreft.
De voorganger van GEM, Ons Genealogisch Erfgoed, is indertijd uitgegeven door
de heer Henk Lups (†) in samenwerking
met de Vereniging Prometheus.
Van de Genealogische Vereniging Prometheus is toestemming verkregen om ook
de publicaties die deze vereniging heeft
uitgegeven in de digitheek van OV te
plaatsen.
OV heeft op haar website (Hogenda) een
digitheek (digitale bibliotheek) waarin o.a.
alle verschenen nummers van het OV
maandblad zijn opgenomen.
Het plaatsen van GEM sluit dan ook naadloos aan bij de andere tijdschriften en
heeft gezamenlijk een duidelijke meerwaarde.
Anderzijds kan OV helpen met abonneewerving voor GEM. OV kan de inhoud van
GEM onder de aandacht van het publiek
brengen door de inhoud van GEM te publiceren in de nieuwsbrief van OV.
Tevens kan de beschikbaarheid van het
blad voor genealogisch en historisch onderzoek voor lange termijn gewaarborgd
blijven door opname in de digitheek van
OV.
(5 juli 2022)
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AFSPRAKEN TUSSEN GENEALOGISCH ERFGOED
MAGAZINE (GEM)
EN DE HOLLANDSE
VERENIGING VOOR
GENEALOGIE ONS (OV)

GROTE VERANDERINGEN OP HET
KANTOOR SINDS
EIND 19DE EEUW:
ER ONTSTAAT EEN NIEUWE MIDDENKLASSE EN VROUWEN
EMANCIPATIE GAAT GELIJK OP
Dick Kranen
(naar een idee van JanWillem Koten)
Van vandaag naar vroeger
edurende de Corona pandemie zagen
we het ontstaan van het zogenaamde
thuiswerken. Daaronder verstaan we het al
dan niet vrijwillig verplaatsen van de werkplek op een kantoor, naar een plekje thuis.
Die locatie was bij voorkeur in een aparte
kamer waar je minder gestoord werd door
gezinsleden.
Maar niet in elke thuis-situatie was dat mogelijk.

G

Groter tegenstelling dan met het plaatje
rechtsboven is haast niet denkbaar!
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Jacob Fugger en zijn hoofdboekhouder op
het comptoir (16e eeuw)
Thuiswerken was een totaal nieuw fenomeen geworden dat mogelijk was geworden
dankzij de beschikbare technische mogelijkheden.
Het kantoor van vroeger
Er zijn al heel lang kantoren. Ooit comptoir
genoemd. In dat woord herkennen we
compter, Frans voor tellen.
En geteld moest er worden.
Er zijn prachtige afbeeldingen bewaard gebleven in de vorm van schilderijen waarop
geldwisselaars, boekhouders of schrijvers te
zien zijn.
Hierboven ziet u een afbeelding van Jacob
Fugger en zijn boekhouder.
Welke Fugger het is, de oude of de jonge
(rijke) is niet duidelijk. Wel zeker is dat de
Fuggers vanuit Augsburg een groot zaken-
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imperium hebben opgebouwd in de 15e en
16e eeuw.
Eind 19e eeuw
Vanaf het eind van de 19de eeuw heeft zich
een snelle evolutie van het ‘kantoor’ voorgedaan.
In Nederland verliep de industrialisatie weliswaar langzamer dan in de ons omringende
landen, maar ruim 100 jaar geleden ontstonden er ook hier grote ondernemingen.
Bureauwerk kreeg daardoor een groter belang bij de bedrijfsvoering.
Ook toen werd dat mogelijk dankzij nieuwe
technische mogelijkheden welke zich aanboden
We moeten dan denken aan het beschikbaar komen van schrijfmachines en verbindingsapparatuur als telefoon en telegraaf.
• Carbon papier was in 1804 uitgevonden
door Ralph Wedgwood. Daarmee werd
het mogelijk tijdens schrijven, tekenen of
typen op een schrijfmachine meteen een
kopie te maken.
• Er waren enkele primitieve voorgangers,
maar de eerste, ook in productie genomen
schrijfmachine, is in 1867 uitgevonden.
Het patent werd in hetzelfde jaar gekocht
door Remington and Sons. Vanaf 1873
rolden ze daar ‘van de band’..

Telefooncentrale in Den Haag (1919)
Allemaal dames!
Er kwamen gerichte opleidingen
Was het vroegere kantoor de exclusieve
werkplek van mannelijke klerken, vanaf 1890
ziet men steeds meer vrouwen in de kantoren verschijnen die de schrijftaken van de
mannen overnemen.
Na een middelbare schoolopleiding werd
een kantoorbaan een zeer geambieerde
functie voor jonge vrouwen met voortgezet
onderwijs.

[info wikipedia]

• Telefonie en telegrafie werden ontwikkeld in globaal de jaren 1850-1890 van
een theorie tot functionerende telefooncentrales.
• In de late 19e eeuw verscheen ook de
stencilmachine ten behoeve van het
vermenigvuldigen van documenten.
• Kopieermachines kwamen rond 1950
op de markt.
Een belangrijke speler in dat proces was
Alexander Graham Bell.
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Mooie vrouwen en en typemachines gaan al sinds de uitvinding van de machine samen.
Deze Franse reclamefoto stamt
uit 1910.
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Maar met alleen een theoretische opleiding
was er nog geen bekendheid met praktisch
kantoorwerk.
Ik heb het zelf meegemaakt dat nieuwe medewerkers niet wisten hoe je documenten
netjes in een ordner kon opbergen.
Of hoe een nietmachine werkte!
Bij mijn weten is de in 1882 opgerichte Vereniging van Handelsbedienden ‘Mercurius’
de eerste die stevig inzette op het opleiden
van kantoorpersoneel, Een jaar later werden
de eerste examenmogelijkheden geboden.
Vereeniging van handelsbedienden
‘Mercurius’ te ROTTERDAM.
Diploma's van bekwaamheid voor
de praktijk. Het Bestuur is voornemens uitvoering te geven aan het bij
art. 2, art. 6, van de statuten der
Vereeniging bepaalde omtrent de
uitreiking van diploma's van bekwaamheid. Met dat doel zullen, bij
genoegzame deelneming, in de
maanden Mei en October 1883
examens worden afgenomen in het
Boekhouden en in de Nederlandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Handels-Correspondentie,
waaraan ieder handelsbediende,
zoowel leden als niet-leden der Vereeniging, kan deelnemen. De voorwaarden tot die deelneming, alsmede het programma voor de examens, zijn nader omschreven in een
circulaire, die op aanvraag gratis
verkrijgbaar is bij het Bestuur en bij
de HH. J. W. VAN LEENHOFF &
ZOON te Rotterdam. De aanmelding
voor de examens, in Mei te houden,
moet vóór den 10en dier maand geschieden. etc.
[Prov. Overijss. en Zwolsche Crt 263-1883]

respondentie en typen werden meestal door
gespecialiseerde instellingen bijgebracht.
In 1913 werd Instituut Schoevers opgericht
als school voor handel en kantoor. De
school groeide uit tot een instituut met een
landelijk netwerk.
Hoewel administratieve ondersteuning aan
het begin van de 20e eeuw nog meestal
door mannen werd gedaan, kwamen vooral
door Schoevers steeds meer vrouwen in
dergelijke banen terecht. Schoevers was
van mening dat een opleiding met plezier
gevolgd moest kunnen worden en leerde de
dames op het ritme van de charleston
blind-typen.

GEBLINDDOEKT MACHINESCHRIJVEN.
In Amsterdam werd, t.g.v. het 15-jarig bestaan van het Instituut Schoevers, een tikwedstrijd gehouden, waarbij de deelneemsters geblinddoekt waren.
[Sumatrapost van 13-2-1928]

Er is altijd sprake geweest van interne opleidingen voor specifiek kantoorwerk, maar
vaardigheden als boekhouden, handelscor-

Nog voor Schoevers werd in 1896 het Instituut Marcus Verbeek Praehep opgericht.
Daar kon (en kun) je financiële- en fiscale
cursussen op MBO en HBO niveau volgen.
Dat heb ik zelf gedaan in 1963 door het volgen van een spoedcursus Praktijkdiploma
Boekhouden.
Een avondopleiding die begon in januari en
in juni d.o.v. gevolgd door een dag- en een
avondexamen. Zo had je twee kansen. En
dat was in mijn geval maar goed ook, want
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ik zakte voor het ene en slaagde voor het
andere!
Op grote kantoren waren soms een flink
aantal typistes te werk gesteld, meestal gehuisvest in aparte typ-kamers.
In de jaren 1961 en 1962 werkte ik op
de hoofdvestiging van de Levensverzekering Mij Utrecht op de (grote) afdeling
Kapitaalverzekering. Ik vervulde daar de
functie van assistent van de sous-chef.
Tot één van mijn taken behoorde het
controleren van de uitgaande correspondentie op type-foutjes. Als ik wat vond,
dan moest ik er mee naar de type-kamer.
Voor mij, als 21 jarige - verlegen als ik
toen nog was - een lastige klus…
In sommige kantoren waren er aanvankelijk
zelfs aparte ingangen voor dames en heren.
Wat veranderde er nog meer?
De introductie van de typemachine noodzaakte tevens de invoering van een nieuw
type kantoormeubilair passend bij de invoering van de schrijfmachine.

19e eeuws rolluikbureau
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Gaandeweg werden de hoge lessenaars
met de karakteristieke rolluik afsluiting vervangen door vlakke tafels of bureaus waarop schrijf- en rekenmachines konden staan.
Er ontstonden verschillende samenstellingen
van toetsen die nu nog bestaan, met de
namen AZERTY en QWERTY, genoemd
naar de zes toetsen linksboven. Dit zijn de
bekendste, maar er zijn er meer.
QWERTY en AZERTY worden nog steeds
gebruikt voor de huidige toetsenborden.
De AZERTY machines worden voornamelijk
in Franstalige landen gebruikt.

Een andere toetsen indeling werkt
misschien wel heel prettig?
Einde van de schrijfmachine
Vanaf de jaren 1980 verdween de schrijfmachine geleidelijk uit het kantoor ten faveure van computers, faxapparaten, scanners
e.d.
Een voorloper van de computer-tekstverwerker, was de elektrische schrijfmachine.
Die had al een klein geheugen.
Sommige ‘vertrouwelijke’ beroepen zoals de
diplomatie of de advocatuur, schijnen uit
veiligheidsoverwegingen nog steeds de
(elektrische) schrijfmachine te gebruiken.
Daar kunnen we ons best wat bij voorstellen
wanneer je denkt aan de tegenwoordige
hack praktijken.
De automatisering
De klassieke secretaresse/typiste van weleer bestaat nauwelijks meer.
Deze functie is opgewaardeerd naar management-assistente.
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Het is niet langer een dienende functie,
thans moet zij moet zelfstandig kunnen werken, haar baas kunnen vertellen hoe lastige
klanten kunnen worden afgepoeierd, twitterberichten verzenden, inhoudelijk op de
hoogte zijn van alles wat het bedrijf betreft.
Ze moet een presentatie kunnen houden en
een journalist te woord kunnen staan, etc.

Daar bleek dat de mutaties van bijv. de afd.
spaarbank met de hand werden ingevuld op
kaarten. Ook de rente bedragen van de mutaties werden met behulp van 24 twee-wekelijkse tabellen ingevuld. Als het jaar voorbij
was dan moesten de rente mutaties worden
geteld en worden bijgeschreven op de klantenkaart.

Eigen ervaringen
Omdat schrijver dezes vanaf 1961 de kantoorwereld met eigen ogen heeft zien veranderen, wil ik graag enkele herinneringen met
u delen.

Een paar jaar later (1968-’69) was ik betrokken bij de automatisering van een andere
Raiffeisenbank.
Uiteindelijk kwam het er op neer dat alle
bankmutaties dagelijks op een ponskaart
werden verwerkt op een speciale ponsmachine.
De bewerkte ponskaarten werden aan het
begin van de avond vanuit Utrecht opgehaald en na aankomst aldaar, ’s nachts in
de centrale computer verwerkt.
De volgende morgen ontvingen we het controle-verslag van de verwerkte mutaties en
een stapel dagafschriften die, als het verslag
akkoord was bevonden, naar de klanten
werden gestuurd.
Het werk was erg veranderd en saaier geworden.
De verwerking vond dus elders plaats: op
de bank was nog geen computer te bekennen.

Vanaf 1961 tot en met 1969, slechts negen
jaren, heb ik meegemaakt hoe een handgeschreven administratie geheel
geautomatiseerd
werd.
Bij ‘De Utrecht’
was bij mijn
komst al een
computer aanwezig. Die bevond zich in het
hart van de
nieuwbouw, opgetrokken achter
de prachtige Jugendstil gevel. Omgeven
door glazen wanden, zag je de enorme
computer staan. Mannen met witte jassen
deden onduidelijke dingen. Polissen en poliskaarten werden al via de computer opgemaakt. Ongetwijfeld nog meer, maar dat valt
buiten mijn blikveld.
In 1962 en ’63 werkte ik tijdelijk op de bijkantoren van de plaatselijke Raiffeisenbank.
Ik moest t.b.v. mijn toekomstige functie bij
de controledienst van de Centrale Raiffeisenbank kennis maken met de administratie
van de aangesloten banken.
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De desktop computer
Weer een paar jaar later (1983-’84) maakte
ik als zelfstandig ondernemer kennis met de
desktop computer.
Daarvoor werkte ik nog met een doorschrijf
boekhouding.
Die bestond uit losse grootboekkaarten,,
carbonpapier, totaallijsten en een grote plaat
met een klem waar je de grootboekkaart
mee vast kon klemmen.
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P-2000
En niet te vergeten een rekenmachine, want
de controlelijsten waarop de mutaties waren
doorgedrukt, moesten wel geteld worden:
e.e.a. moest ‘vierkant kloppen’!
In 1983 kocht ik mijn eerste computer. Het
was een P-2000 van Philips. Inclusief printer, monitor en boekhoudprogramma, was ik
ongeveer f. 5.000 kwijt.
Voor de opslag van gegevens werd gebruik
gemaakt van cassettebandjes identiek aan
die voor een dicteerapparaat.
De opslag capaciteit en het interne geheugen was vergeleken met wat we nu gewend
zijn, een lachertje. (32kb)
Het duurde soms wel even voor de bestanden van een bepaalde klant waren gevonden. Die stonden meestal op de andere
kant of aan het eind van het bandje. Dan
moest je ca. 2 minuten wachten voor je verder kon.
Maar wat was het een wonder van techniek!
Wat dat ding niet kon! Geen rekenwerk
meer en veel minder papierwerk.
Ik denk in 1984 maakte ik bij een klant kennis met een (DOS) computer met diskettes
van 5 ¼ inch. Dat was voor mij opnieuw een
openbaring, zo veel sneller als dat ging. Er
gingen meer mutaties op de schijf en ze
waren ook nog in een mum van tijd gevonden.
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De personeelsvoorziening
In de periode na 1880 ziet men een stijgend
aantal advertenties in de kranten waarbij
men kantoorpersoneel, werft, waarbij een
fraai handschrift nog vaak een eis is.
Bedroeg het percentage kantoorpersoneel
rond 1840 ongeveer 1%, in 1850 3%, in
1890 9% en in 1909 al 13,5% van de totale
beroepsbevolking.
Voor de jaren 1880/1890 was het kantoorpersoneel nog een weinig coherente groep.
Hun taken lagen voornamelijk op administratief- en boekhoudkundig gebied.
Kantoren waren meestal kleinschalig en in
familiebedrijven werd de administratie veelal
door een huisgenoot gedaan.
Met de komst van grotere bedrijven rond de
eeuwwisseling wordt het kantoor dynamischer.
Nieuwe functies ontstonden zoals boekhouder, kassier, procuratiehouder, bureauchef,
directie secretaris etc. Zij vormden de nieuwe witte-boorden-klasse die door het gewone werkvolk met mijnheer werd aangesproken.
Hieronder enkele voorbeelden van personeelsadvertenties.
Jongmensch
Op een Kantoor in Manufacturen wordt
voor Kantoor werkzaamheden gevraagd een JONG-MENSCH, P. G., en
een goede hand schrijvende. Bekendheid met de Engelsche taal strekt tot
aanbeveling. Adres met opgave van
ouderdom en tegenwoordige betrekking, onder het motto Kantoor, bij den
Boekhandel. G. THEOD. BOM, Kalverstraat 17.
[Nws vd Dag 5-1-1880]
STENO-TYPIST(E)
spoedigst gevraagd op een groot handelskantoor te Nijmegen. Vereisten:
grondige kennis van de Nederlandsche,
Fransche, Duitsche en Engelsche talen.
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In eigenhandig geschreven brief gelieve
men op te geven den tegenwoordigen
werkkring, het verlangde salaris, alsmede referentiën, terwijl de brief onder
nummer 184 aan de Administratie van
de(n) Gelderlander te Nijmegen moet
gericht worden.
[Alg. Handelsbl.8-1-1910]
Kantoorbedienden.
Op het kantoor eener groote reederij
alhier bestaat gelegenheid tot plaatsing
van eenige JONGSTE- en ook enkele
AANKOMENDE BEDIENDEN, bij voorkeur voorzien van diploma O. H. S., H.
B. S. of daarmede gelijkstaande school.
Aanvangssalaris naar bekwaamheid,
minstens Fl. 300, per jaar. Zonder kennis van Fransch, Duitsch en Engelsch
aanmelding nutteloos. Sollicitaties met
opgaaf van leeftijd en van tegenwoordigen werkkring te richten onder lett.
H 235, aan het Bureau van De Telegraaf.
[De Telegraaf van 5-1-1915]
VR. KANTOORBEDIENDE. Gevraagd
voor direct op klein fabriekskantoor,
flinke vr. Bediende, in hoofdzaak als
FACTURISTE, leeftijd 18—20 jaar. Vereischten: Mulo- of soortgelijk diploma.
Steno-typen, VLOT HANDSCHRIFT.
Uitsluitend in aanmerking komen zij,
die reeds over eenige vaardigheid als
facturiste beschikken. Aanvangssalaris
ƒ 40.— per maand.1 Uitvoerige sollicitaties onder No. 789, bureau v. d. blad
[Haagsche Crt van 5-9-1935]

Het aantal mannen en vrouwen werkzaam
op een kantoor 1899-1975 wordt weergegeven in een tabel die voor zich zelf spreekt.

jaar vrouwen

%
totaal

mannen

totaal

1899

410

1,6

25.641 26.051

1909

4.234

8,9

43.459 47.693

1920

36.825

24,3

115.615 152.440

1930

47.898

25,5

140.619 188.517

1947

84.272

38,8

132.819 217.091

1960

176.400

35,5

320.821 497.221

1975

356.500

46,3

414.000 770.500

Een Haagse enquête
Mocht u na lezing van het bovenstaande
denken dat vrouwen zonder problemen,
konden toetreden tot de beroepsgroep kantoorbedienden, dan hebt u het mis.
Uit een In 1903 door de Haagse afdelingen
van drie bonden2 van kantoorbedienden,
blijkt uit de gegeven antwoorden op een
specifieke vraag over vrouwelijke collega’s
dat er voor ‘de vrouw’ nog een wereld te
winnen was.. De vraag luidde:
Meent gij van vrouwelijke collega’s
schadelijke mededinging te hebben ondervonden door andere oorzaken dan
door vakkennis? Kunt gij bepaalde
oorzaken opgeven?

Enkele reacties:
• ‘4 personen. Alleen mannelijke. Nooit ondervonden, het zal echter steeds schaden.’
• ‘Alhoewel ik persoonlijk geen schadelijke
mededinging van vrouwelijke collega’s heb
ondervonden, is mijn stellige overtuiging
dat zij moeten verdwijnen.’
• ‘Tot nog toe niet.’

Een salaris van f. 40 was niet slecht, regelmatig zijn er vacatures te zien waar f. 20-25 wordt geboden. Het was ook nog crisis tijd, de banen lagen niet voor het opscheppen.
2 Mercurius, De Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden en de Ned. Ver. van Christelijke
Kantoor- en Handelsbedienden
1
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• ‘Zij zijn wel zeer schadelijk, doch tot heden
voor mij niet.’
• ‘Nog niet ondervonden, maar in principe
tegen vrouwelijke collega’s.’
• ‘Het is evenwel mijn mening dat vrouwen
menige man in de weg staan en dat bovendien het zedelijk gehalte der mannen
nadelig geïnfluenceerd wordt.’
Dat was in 1903. In de volgende jaren is het
met de acceptatie steeds beter gegaan,
maar:

De bond is vóór gelijke kansen van mannelijk en vrouwelijk personeel en dus tegen
een voorkeur van een bepaalde sexe, weshalve het bestuur verzoekt, aan mannelijke
arbeidskrachten een gelijke kans te geven.
[Limburgsch Dagblad 6-5-1930]

In het bovenstaande is getracht enkele in
het oog springende facetten van de ontwikkeling van het kantoor sinds het einde van
de 19e eeuw en degenen die er werkten,
weer te geven.
Bronnen
• Delpher
• Wikipedia
• Francisca de Haan, Sekse op kantoor, over
vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940 (Verloren,1992)
• Eigen herinneringen

De meeste vrouwen die in 1931 op
het hoofdkantoor van Philips werkten, kenden het ‘hatelijke’ liedje (op
de wijs van ‘De Kleine Man’ van
Louis Davids) uit hun hoofd. De
mannelijke collega's hadden stiekem
de tekst vastgelijmd op de deuren
van de damestoiletten.
Geniet vrouwelijk personeel de voorkeur?
Het bondsbestuur van den Centr. Bond van
Post-,Telegr. en Telef.-personeel zond een
request aan den directeur-generaal der P. T.
T., waarin er op gewezen wordt wijst dat
voor de locale krachten (kantoor-ambtenaren) op de P.T.T.- kantoren hoofdzakelijk en
bij voorkeur vrouwelijk personeel wordt aangenomen.
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Toe, mama, maak dat ik een
broertje krijg. Hoezo kind?
Wel, ik heb papa van middag
op 't kantoor horen zeggen
tegen de boekhouder: weet
jij ook een flinken jongen voor
mij? Ik zou er graag een
hebben!
[Haagsche Crt 23-7-1888]
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ENQUÊTE DOOR DE STAATSCOMMISSIE BENOEMD KRACHTENS DE WET VAN 19
JANUARI 1890 (STAATSBLAD NR. 1) (DERDE AFDEELING) BEDRIJVEN IN
ONDERSCHEIDEN GEMEENTEN DER DERDE ARBEIDSINSPECTIE
(PERIODE 8 AUGUSTUS T/M 16 SEPTEMBER 1892)

goed en fris en het onderwijs geregeld gevolgd is.
3056. Wij hebben het hier hoofdzakelijk over
kinderen van den arbeidende stand. Meent
gij, dat de kinderen, die geregeld een goed
ingerichte school bezocht hebben, op 12jarigen leeftijd voldoende onderlegd zijn om
de wereld in te gaan ?
Het is slechts de vraag wat men onder genoegzaam verstaat. Zij kunnen natuurlijk wel
Een selectie uit de vragen en antwat meer leren.
woorden:
3057. Acht gij het dan wenselijk om de kinderen langer op school te laten gaan, voor3051. Gij zult wel bekend zijn met
dat zij naar de fabriek gaan ?
de werking van de arbeidswet te
Ik geloof niet, dat het absoluut
Hilversum. Wordt de wet behoornoodzakelijk is, dat de kinderen
lijk nageleefd, voor zover gij
langer dan tot 12- of 12 ½-jarigen
weet?
leeftijd op school gaan, mits het
Ja, daar wordt vrijwel de hand
onderwijs goed is en geregeld
aan gehouden.
gevolgd wordt.
3052. Weet gij ook, of hier en
3059. Bedoelt gij met dat somdaar nog kinderen beneden de
migen enkele uitzonderingen of
12 jaar aan het werk zijn ?
bepaalde groe-pen ?
Dat geloof ik niet; ik heb altijd geHet schoolverzuim is het sterkst,
hoord, dat de fabrikanten daar
op de kosteloze school; daar zijn
vrijwel de hand aan hielden.
vaste individuen, die nog al eens
3055. Gij zult zeker meer op de
de school verzuimen ten gevolge
hoogte zijn van de ontwikkevan de onverschilligheid der
ling van de kinderen tegen
Gülcher in 1875
ouders. Zoo'n kind gaat dan
dat zij naar de fabriek gaan.
met de koe lopen of boodMeent gij, dat de kinderen, die op 12-jarigen
schappen doen, op de andere kinderen
leeftijd de school verlaten, genoegzaam onpassen en dergelijke bezigheden meer. Het
derwezen zijn? Dit hangt veel van de soort
burgerlijk armbestuur en de vereniging voor
van kinderen af en verder, of de school
werkverschaffing hebben pogingen aangewend om dat schoolverzuim wat te vermin-

Verhoor van Jan Cornelis Gülcher1,
oud 41 jaar, arrondissementsschoolopziener, wethouder en in
die hoedanigheid voorzitter van het
burgerlijk armbestuur en president
van de vereniging voor werkverschaffng te Hilversum.

Gülcher (1851-1933) was een lid van de patriciaatsfamilie Gülcher en een zoon van rechter mr. Carl
Fredrik Gülcher en Johanna Christina Petronella Theodora Tinne (1812-1862), volle nicht van ontdekkingsreizigster Alexine Tinne (1835-1869). Hij trouwde in 1877 met de Ierse domineesdochter Amelia
Denny (1850-1897) met wie hij zes kinderen kreeg. In 1898 werd hij benoemd tot burgemeester van
Hilversum hetgeen hij tot 1915 zou blijven.
1
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deren door aan de hoofden van scholen
opgaaf te verzoeken van de verzuimende
kinderen. Deze opgaven worden steeds
welwillend verstrekt, en als de ouders bedeeld en met werk geholpen worden,
dwingt men ze door te zeggen, dat men
daar anders mede zal ophouden, om de
kinderen school te zenden. Ook de Vincentius-vereniging werkt in die richting.
3065. Gij kunt dus verklaren, dat te Hilversum niemand wegens gemoedsbezwaren
de school behoeft te verzuimen ?
Ongetwijfeld. Dit is zo sterk, dat men zelfs
als het ware een openbare Katholieke en
een openbare Protestantse school heeft.
Van de eerste is het hoofd de heer Hintzen,
Katholiek, evenals de meeste onderwijzers
aan die school, en van de tweede is het
hoofd de heer Ter Gouw.
Er wordt natuurlijk wel niet offcieel op gelet,
maar tot voor weinige jaren bijvoorbeeld
werden de onderwijzers voor de school van
den heer Hintzen in De Tijd en die voor de
andere school in Het Schoolblad gevraagd.
Op de school van den heer Hintzen, die
door 500 kinderen bezocht wordt, gaan zeker niet meer dan 60 Protestantse kinderen.
Bovendien gaan de Katholieke meisjes tegenwoordig allen naar de zusterschool, alleen zij die reeds op de openbare school
van den heer Hintzen zijn, blijven er.
3080. Wat verdient een dagloner dan ?
Dat hangt af van de contributies, die wij innen, en het aantal der mensen, die zich
aanmelden. In den winter van 1890-’91 zijn
wij begonnen met 80 cents en zijn geëindigd met 70 cents te geven. Verleden jaar
zijn wij geëindigd met halve weken te laten
werken, wij hadden dagen, dat er 100 man
aan 't werk waren.
J. C. GÜLCHER.
KOLKMAN, Voorzitter; G. EMANTS.
S. M. VAN WIJCK, Lid der Eerste Afdeeling.
W. H. J. ROIJAARDS, Adj.-secretaris.
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Voor de orgel liefhebbers:
Daer wert by desen bekent gemaeckt,
dat er een nieuwe inventie gepractiseert
en gemaeckt is, aengaende een Positijf, of
Orgel, soo kleyn, dat men 't van d'eene
Plaets op d'ander kan setten, swaer en
diep van geluyt, gelijck een groot Werck,
hebbende dese Registers: een Hol-Pijp,
spreeckende op 8 Voet; een Octaef, op 4
Voet, een Octaef, 2 Voet; een Trompet, op
8 Voet; een Scherp; een Quint-Fluyt; een
Terce Mayor, en noch veelderhande geluyt kan daer op gemaeckt werden, als
Metale Staefjes geluyt, Sexquialter, Vox
Humana, Tramblant, etc.; 't heeft een vol
en lang Clawier, 't welck uyt en in
schuyft, daer toe 2 Blaesbalcken, die sonder Gewicht gaen : de groote van 't geheele Werck is 3 Voet 4 duym hoog, 3 Voet 8
duym breet, 1 voet en 4 duym diep: En
alsoo voor desen noyt diergelijck Werck
gemaeckt is, werden alle onpartydige
Liefhebbers, die daer toe genegen zijn,
genodigt, om 't selve te komen sien en
horen, 't welck alle dagen tot den laetsten
July, ten Huyse van B.van Loon, Mr. Orgel-maker, buyten de kleyne Hout-poort,
tot Haerlem, sal konnen gesien werden.
[Opr. Haarl. Crt van 13 juli 1686]
Barent Hendricxzn van Loon woonde in de
Grote Houtstraat in Haarlem. Volgens een
acte dd.8 jan. 1682. kreeg hij opdracht het
orgel van de Lutherse Kerk in Haarlem te
bouwen.
Advertenties uit die jaren lijken gewag te maken van een ‘concurrentiestrijd’ met ‘Joan du
Sart, orgelist en klockenist van de Stad Haarlem’
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HET BEGIN VAN HET
(GEORGANISEERDE)
VOETBAL IN NEDERLAND

Dick Kranen

Een poosje terug bekeek ik met
veel plezier op Netflix de historische serie The English Game, The
true story of Fergus Suter, the first
professional footballer.

Darwen’s voetbalclub in 1879. Fergie Suter liggend. (ingekleurde foto)

Om te beginnen: ik heb helemaal niets
met voetbal, maar tijdens het zien van
deze serie ging ik steeds meer sympathie voelen voor de spelers en hun belangrijkste concurrenten, de elite club
The Old Etonians.
Op een gegeven moment kon de laatste
club er niet onderuit met het ‘gewone volk’
te voetballen, maar dat kostte wel enige tijd
en moeite.
De hoofdpersonen in de film zijn Fergus
(Fergie) Suter (1857-1916), zijn vriend Jimmy Love (1858-1882), beiden geboren in
Glasgow en de aanvoerder van The Old
Etonians, Arthur Fitzgerald Kinnaird, (18471923).In zijn vrije uurtjes was Fergie een enthousiast voetballer. Hij speelde aanvankelijk

voor Partick, de club van Glasgow tussen
1876 en1878.
Daarna bij Darwen op uitnodiging van Love.
(zie foto)
Voetbal was in Groot Brittanië in die dagen
al populair, maar nog niet zo goed gereglementeerd.
Darwen was de eerste club uit Noord Engeland die succes had in the FA-Cup.
Er ontstond een stevige discussie tijdens en
na de competitie over het aantrekken van
Suter en Love als professionals.,
Er werd veel van Suter en Love verwacht,
ook tijdens hun werktijd zodat het een logisch gevolg was dat ze een vergoeding
kregen voor hun voetactiviteiten.
Patronage
In The English Game kom je dan ook in aanraking met patronage1. Dat wil zeggen dat
iemand in goede doen, het de moeite waard

Patronage is de sociaal ongelijke betrekking waarbij de hogergeplaatste of patroon gunsten verleent
aan een lagergeplaatste of client in ruil voor eerbetoon, trouw of diensten. Deze relatie kan verlopen via
een tussenpersoon of makelaar. Iemand kan patroon zijn in de ene relatie, maar cliënt in de andere.
Patronage is vaak informeel en kan ontstaan juist door het ontbreken van formele regels of een onvolkomen naleving daarvan. In het kort: beschermheerschap.
1
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vindt - in dit geval - een voetbalclub op te richten en er geld in te
steken.
Aan te nemen is dat dit de eerste
keer is geweest dat betaalde
spelers in het Engelse voetbal
werden geëngageerd1.
Maar daar ga ik verder niet op in.
Wel wil ik kort nagaan wat de
bronnen melden over de geschiedenis van het voetbal in Nederland.
In Engeland werd er in de 18e eeuw al gevoetbald:
In De Zot van Aanzien, of de Historie van de
Graave van Meerland (1781, pag.136),2 blijkt
dat voetbal in Engeland al bekend was:

Zodra de partijen voor het voetbal
geformeerd zijn, treedt elk zo hartelijk, zo ijverig, zo vurig in het belang van allen, en van elk uit de
hoop met welke hij verbonden is,
op, als of zij zo vele onderscheiden
leden van zijn eigen lichaam waren.
Schoon zijn medeburgers, vrienden
en broeders aan de tegengestelde
kant geschaard zijn, dit verminderd
toch het vuur der vijandelijkheden
niet.
Alle betrekkingen van bloedverwantschap of land, alle geheugenis
van oude verbintenissen worden
ogenblikkelijk ter zijde gesteld en
verzwelgen in de verbintenis en
ernst van het gevecht.
Zij vangen de strijd aan; etc

1
2

Oudste bericht over voetballen in ons land
Omroep West doet verslag:
‘We gaan terug naar 1789: meer dan
tweehonderd jaar geleden wordt op de
grens tussen Noordwijk en Noordwijkerhout de allereerste Nederlandse
voetbalwedstrijd ooit gespeeld.
Niet zoals we dat nu kennen op een
grasveld, met goede belijning en arbitrage.
Nee, midden op een weg van vier kilometer lang: de Gooweg.
Op de kostschool van Joseph de Veer
in Noordwijk werd aandacht besteed
aan sportieve activiteiten.
Tijdens het verblijf van John Skinner,
één van de Engelse leerlingen, wordt
er een sportdag georganiseerd waarbij
worstelen en hardlopen op het programma staan.
De Engelsen blijken goed in hardlopen,
de Duitsers in worstelen. Dan introduceert Skinner iets nieuws: football.’
De aandacht voor dit verhaal heeft er
toe geleid dat op 11 september 2021
de wedstrijd op de Gooweg opnieuw is
gespeeld in het kader van de Open
Monumentendag .

Over de genoemde clubs en/of de spelers: is aardig wat te vinden op internet.
Oorspr.titel The Fool of Quality; or, The history of Henry, Earl of Moreland. Henry Brooke; 1766]
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Voetbal in China, uit het verslag van een
reis naar Peking
Zelfs in China was de bal bekend. Maar het
spel is daar waarschijnlijk alleen in hofkringen gespeeld, want China is nooit een
voetballand geweest.
De laatste jaren komt daar verandering in en
heeft China zelfs de ambitie om op wereldniveau te gaan voetballen. Er zijn voetbalscholen opgericht, waar met behulp van
westerse coaches, wordt geleerd hoe er
gevoetbald en vooral gewonnen moet worden.
Ik denk dat we de Chinese ambitie moeten
zien als een onderdeel van een ‘brood en
spelen’ politiek.
Het hieronder staande merkwaardige stukje
uit de krant komt nog uit de tijd van het
‘oude’ China; toen nog een naar binnen gekeerd land.
Een grote stoet van burgerlijke
ambtenaren en krijgslieden komt
even na de Keizer te voorschijn,
sommige in sleden, andere op
schaatsen, en nog andere met de
voetbal spelende, waarbij degeen,
die den bal al rijdende weet op te
vangen, van den Keizer een beloning ontvangt.
Vervolgens wordt de bal onder een
soort van boog opgehangen, en verscheidene Mandarijnen schieten er
naar met pijl en boog, terwijl zij er
op schaatsen voorbij reden. etc.
[Alg. Handelsblad van 7-1-1861]

Jaloers op de Engelsen?
In een paar afleveringen met de titel ‘Spes
Patriae’ vergelijkt meneer ‘B’ de situatie van
de jeugd in Nederlands Indië en Nederland
met die in Engeland.
In het hieronder staande fragment uit de 2e
aflevering, wordt er gekeken naar de situatie
in Engeland. Daar staan wedstrijdsporten,

pagina 34

zoals voetbal en cricket, voluit in de belangstelling:
Maar keren wij tot de Engelse jongens terug. Het laatste en misschien hun grootste voorrecht, door
ons opgenoemd, is hun rijkdom aan
spelen. Men versta ons wel, spelen
in de open lucht, geen blindemannetje met de zusjes in een kamer,
maar cricket en voetbal.
En die spelen zijn daar niet enkel
een tijdverdrijf, waar de knapen
lusteloos een kwartier mee bezig
zijn, neen, zij zijn een ding van gewicht.
Het meesterschap en de overwinningen, daarin behaald, zijn even
hoog, ja bij velen nog hoger dan
prijzen en rangen op school.
En dit heeft men in Engeland voor,
dat de spelen der jongeren, ook die
der volwassenen zijn, dat zij het nationaal enthousiasme gaande maken en een voornaam deel vormen
van het volksleven.
[Java Bode van 16-11-1882]

Wanneer werd voetbal bij ons populair?
Het voetballen was hier wel bekend maar
ging niet verder dan wat we tegenwoordig
‘een balletje trappen’ noemen.
Een teken dat de populariteit van voetbal
toeneemt zijn met name de advertenties die
De oudste voetbalclub van Nederland is
de op 15 sept. 1879 opgerichte Haarlemse Football Club (HFC).
Vervolgens werd op 16 mei 1884 het
Rotterdamse Concordia opgericht, dat
op 12 juni 1891 fuseerde met Olympia
tot RC & VV Rotterdam
Daarna volgde nog de Voetbal-Vereeniging Amsterdam in sept. 1887
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Voetbalschoenen te koop! Ook reparatie is mogelijk.
(Haagsche Courant van 3 mei 1886)
in mei van het jaar 1886 voor het eerst verschijnen waarin voetbalschoenen te koop
worden aangeboden. Voorlopig alleen van
de Firma A.T.F van Middelkoop aan de
Nieuwe Markt nr 4, Den Haag.
➳ In een latere advertentie staan ook de
verbazend lage prijzen vermeld:
De schoenen voor kinderen kosten 70-80
cents, voor jongens en meisjes (?) 85-95
cents en voor heren ƒ1 of f.1,10
[HC van 28-7-1887]

Al dreef de sterke Oostenwind den
bal wel eens uit de richting, toch
werden er fraaie trappen gedaan.
Wij kunnen den Zondag-wandelaars
wel aanraden eens een kijkje daar
te komen nemen, daar het voetbalspel ook voor de niet ingewijden
zeer vermakelijk is om te zien.
Naar wij vernemen is de Rotterdamsche Cricket- en Voetbal-club
voornemens binnenkort één of
meer Nederlandsche clubs tot het
houden van een wedstrijd uit te nodigen.

Voetbal activiteiten in Rotterdam
In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 27
oktober 1886 zien we opmerkelijk nieuws:
Verslag van de eerste voetbalwedstrijd
Zondag hield de Rotterdamsche
tussen Rotterdam en Amsterdam
Cricket- en Voetbal club “Concordia” haar wekelijkse oefening op
Gisteren had op het cricketveld der
het terrein achter het Stieltjes-moRotterdamsche cricket- en voetbalnument te Feijclub “Concordia” de
enoord, die
aangekondigde voetdoor fraai webalmatch plaats met
d e r o p ge l u i sde Amsterdamsche
terd werd.
Voetbal-Vereeniging,
In twee partijen
onder een hevige
verdeeld, iedewind en voortdurende
re partij onder
regen.
aanvoering van
Niettegenstaande waeen captain,
ren er een 5 à 600
werd er met
toeschouwers tegenveel opgewektwoordig, die de speAlgemeen Handelsblad van
heid gespeeld.
lers luid toejuichten
25-12-1887
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en aanmoedigden.
Een zeer geanimeerd spel eindigde
in een drawn-game’ (gelijk spel)
van ieder een punt (goal).[..]
Het elftal, dat Rotterdam vertegenwoordigde, bestond uit:
C. A. Schuld, M, Wheintal, H. Wilton, V. d. Linden,.Schuit,.Rothzandt, Bijstra, Meijer, L. Weinthal,
Van Goor.en A. Schuld.
[Rotterdamsch Nieuwsblad van
29-11-1887]

Return wedstrijd eindigt onbeslist (1:1)
Zondag 27 dezer had de voetbalwedstrijd tussen de Voetbal Vereeniging ‘Amsterdam’ en de Footballciub ‘Concordia te Rotterdam,
plaats. Niettegenstaande het ongunstige weder, werd de wedstrijd
door zeer vele toeschouwers met
geestdrift gevolgd en herhaaldelijk
werden de spelers luide toegejuicht,
De wedstrijd nam te halftwee uur
een aanvang,
Concordia speelde met de wind te
harer gunste. De strijd was zeer
hardnekkig, en eerst na twintig minuten behaalde Concordia het eerste punt. De Amsterdammers drongen hun tegenpartij evenwel dadelijk terug en hernamen evenzoo een
‘goal’.
Na ‘half time’ had Amsterdam, door
de wisseling van terrein nu het
voordeel van de sterke bries welke
over het veld woei. Ze bombardeerden ettelijke malen de vijandelijke
goal, maar mochten er niet in slagen een punt te verzekeren. De
verdediging van de zijde van Rotterdam was zeer goed.
Het laatste gedeelte werd met vuur
gespeeld, doch geen der partijen
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HFC in 1887
kon er in slagen zich nog een goal te
veroveren.
Alzo bleef de wedstrijd met een goal
door elke partij gewonnen, onbeslist. [Alg. Hbl van 30-11-1887]
Een misverstand rechtgezet
Er deden geruchten de ronde dat voetbal
een gevaarlijk spel was. Ook met de spelregels -als die er al waren - zou men het niet
te nauw nemen. Deze ideeën moesten de
kop worden ingedrukt!
Mijnheer de Redacteur!
Onder ‘gemengd nieuws’ in uw blad
van 2 dezer maakt u melding van
een ongeluk te Openshaw (Engeland), waar de jury, welke in de
lijkschouwing uitspraak deed, het
overlijden van de voetballer toeschreef aan verwondingen bij het
spel bekomen.
Verder schrijft u niet bekend te zijn
onder welke regelen in Amsterdam
gespeeld wordt. Gaarne bericht ik
u, dat de Voetbal-Vereeniging Amsterdam het voetbal-spel onder de
Engelse ‘Association rules’ beoefent.[..]
[Nws van den dag van 8-12-1887]
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Als er tenminste een bal was!
In hoofdstuk 1 van dit gedenkboek van Go
Ahead 100 jaar, staat een aardige anecdote
over de prille jaren van het Nederlandse
voetbal genoteerd dat ik u niet wil onthouden.
‘Voetbal was voor de beoefenaren van het
eerste uur een spelletje, meer niet. Als men
het eens was over de dag, de plaats en het
aanvangsuur en er tweemaal 11 spelers
beschikbaar waren, kon er gestart worden.
Als er tenminste een bal was!
Dit even onmisbare als begerenswaardige
attribuut had toen zeldzaamheidswaarde.
Pim Mulier (1865-1954), de
medeoprichter1 van HFC, wist
zich op latere leeftijd
nog te herinneren
hoe onbereikbaar hij
dit object in zijn
jeugd had gevonden.
Pas in 1879 zag hij
bij de sportartikelenzaak van De Gruyter
in Amsterdam een bal in
de etalage liggen, een helgeel
Pim Mulier
exemplaar met
een oranje leertje.’
Het zoeken naar advertenties waarin ballen
te koop worden aangeboden leverde op 8
april 1892 een voetbal op in een lijst met
gevonden voorwerpen.
De oogst is dus heel mager. Vermoedelijk
werden de ballen in Engeland besteld, zoals
al min of meer te zien is in deze advertentie
van de firma Kampers.
Profvoetbal
De KNVB heeft invoering van betaald voetbal lang weten tegen te houden, maar in
1

Nieuws van den dag, 22-4-1895
1954 was er een andere bond, de Ned.
Beroeps Voetbal Bond, nodig om e.e.a.
toch in te voeren. Even later gaf de KNVB
haar verzet op en werden beide bonden in
elkaar geschoven.
Conclusie
Na het bovenstaande mogen we concluderen dat de achterstand, ten opzichte van
Engeland, in ons land vrij snel is ingelopen.
Alleen het invoeren van betaald voetbal
duurde aardig wat langer.
Internationaal gezien moest het, maar als
buitenstaander betwijfel ik of het nationaal
wel zo’n vooruitgang was.
Maar daar wordt verschillend over gedacht!

Bronnen
• Delpher
• Harry Oltheten, Go Ahead 100 jaar, Van Volksclub tot voetbalbolwerk, 2002
• https://wwwvoetbal.nl/nationaal/geschiedenis
• http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclubsperiodieken/gids/inleiding/voetbal
• https://www.omroepwest.nl/sport/3716013/
eerste-voetbalwedstrijd-ooit-moet-wordenovergespeeld

14 jaar was hij in 1879!
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OVERZICHT
PUBLICATIES
[136]
H. KLUNDER

Verklaring afkortingen tijdschriften
e.d.:
LTG = Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
OTGB = Oostgelders Tijdschrift voor
Genealogie en Boerderijonderzoek
VG = Veluwse Geslachten
WF = Westfriese Families
Afdelingsbladen van de Ned. Geneal.
Vereniging:
GS = Gooise Sporen
GV = GeneVer (Zuid-Limburg)
LCR = Land van Cuijk en Ravenstein
Med = Mededelingenblad (Delfland)
THReant: Drenthe en NW Overijssel
WvZ = Wij van Zeeland

Genealogie van Christoffel Berte (Beerse).
[1700-1999] WF april '22.
P.J.R. Vermaat: De nakomelingen van Cornelis (Arntsz?) op den Born, deel 4. [Van
den Born, 1822-1995] VG juni '22.
E. Beket: Kwartierstaat van Johannes
Christiaansen (vervolg). WvZ april '22.
M. Tausk: Moriz: Frisch (1849-1913) uit
Galicië, Oekraïne. [Met schema 1780-1965]
GS juni '22.
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M. Roefs: Gerardus Franciscus Wilhelmus
Maria (Ger) Graat. [Kwartierstaat, Hegmans, Van Duijnhoven, den Besselaar]
LCR mei ’22.
L. Schuijtemaker: Grooteboer, een vergeten naam. [1565-1856] WF april '22.
H.J. Hamer: De genealogie van mijn stamoudvader Herman Hamer deel 2. [1607
-1750] VG juni '22.
T. Nieuwenhuis: Erve en goed Heerdink te
Beltrum – Bewoners in de afgelopen eeuwen. [Vanaf ca. 1706, o.a. Huiskes]
OTGB lente '22.
A. Plaisier: Kwartierstaat Lisette en Mariëlle
Jaminon (deel V). GV mei '22.
P. Verstege: Hubertus Jilesen “Een bezig
baasje” 1774-1821 (1). [1697-1921] LCR
mei '22.
G.H.J. Kolker: Stamreeks Egbertinus Johannes Keep (1850-1898) THR 2022-3
A. Prins: Genealogie Klercq. [“Synopsis”,
vanaf 1690, zonder jaartallen!] WvZ april
'22.
Mw. A. Hajenius: De
Delftse familie Van der
Kloot en de plateelindustrie in Delft in de zeventiende en achttiende
eeuw. {Met twee 'Beknopte
genealogieën' van resp. Gillis
Cornelisz van der Kloot (1615-1827) en
Benjamin Cornelisz van der Kloot
(1615-1752)] Med juni '22.
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E. de Jonge: Veluwse Schoutendynastieën:
Het schoutambt Rheden – Kreyvenger.
[1395-1624] VG juni '22.
Kwartierstaat Laan. [Koster, Smit, de
Hart] WF april '22.
W. Jansen: Parenteel van Peter Jansen
Pennekamp – deel 3. [1808-1965] OTGB
lente '22.
Mw. T. Bolten: Kwartierstaat van Joris Ruijter (vervolg). WF april '22.
K. Steenepoorte: Inleiding op de genealogie
Steen(e)poorte. [Eerste deel, verschillende
namen, 1660-1750]
WvZ april '22.
A.S.M. Patelski: De familie Ubachs 'op het
Trepken' te Voerendaal
[1632- 1790] LTG no.1
'22.
S. Hoornick(†): Genealogie Vermeulen
(vervolg). [1669-1977] WvZ april '22.
J. Hardeman: Oude fotoalbums. [Met 'Kwartierstaat van Gerritje
Verweij'. [Geb. 1875,
Hageman, Blauwendraad, van Swieten]
VG juni '22.
G. Venner: Genealogie
van een Roermondse
familie Wijers of Wiers.
[1742-2014; ook Op
de Wijer/Wier,
1590-1746] LTG no.1 '22.

Genezing door de steen der sympathie
Joseph de Almerigo1, in het pamflet uit 1699
zich noemend Baron van het Heilige Roomse
Rijk en Magnaat van de Koning van Hongarije doet het voorkomen alsof hij door eigen
onderzoek en gedurige arbeid de Steen der
Sympathie heeft ontdekt. Deze steen, zo verklaart hij, heeft zo’n grote kracht en zo veel
deugden, dat hij het menselijk lichaam van
alle ziektes kan bevrijden, en dat alleen maar
door de inwerking van de steen op de urine
van de patiënt, ook al is die vele mijlen daar
vandaan, zonder enig medicament toe te dienen.
Ik citeer uit het verslag :
Helaas kwam ik in Berlijn een zekere George
Hendrik Retbzevil tegen. Omdat hij mank en
bedelaar was wekte hij mijn medelijden op en
nam ik hem aan als knecht. Ik liet hem wel
een in het Latijn opgesteld geheimhoudingscontract ondertekenen, dat echter na verloop
van tijd door hem werd verbroken. Daarna
kwam ik ook nog in contact met Pieter Roullier, een Franse vluchteling, die ik als tolk
aannam. Hij adviseerde mij in een ander logement te gaan wonen, namelijk dat van
Alexander Cadot.
Om kort te gaan, deze drie ‘heren’ hebben
samengespannen om mij mijn geheimen te
ontfutselen. Dat is maar ten dele gelukt, het
echte geheim zat gelukkig in mijn hoofd !
Maar deze ‘landlopers’ proberen me intussen
wel na te apen! Dat hebben ze intussen gedaan in Hamburg, Antwerpen, Leiden, Amsterdam, Rotterdam, ’s Gravenhage e.v.a.
Ik laat echter het oordeel over aan de scherpzinnige lezer en de ondervinding van de onderzoekers: aan wien het moet bekend staan,
dat er een veel groter gelijkheid is tussen een
Deen en een Moor, als tussen onze grote
konst en het sophistisch bedrog van deze
rookverkopers.

1Giuseppe

d’Almerigo: Manifest van de baron D’Almerigo, Vinder en eenigste Besitter van de groote
Konst des algemeinen genesinge der siektens door Sympathie tegens eeniger bedriegeren wanbedryf,
(1699), Pamflet, verzameling Knuttel nr. 14457
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SLAVERNIJ: WE KENNEN
ZOVEEL CIJFERS, DAT BEWERINGEN LOOS BLIJKEN
Piet Emmer

as de slavernij werzo lucratief
voor Nederland als prof.
Leo Lucassen beweert?
Dan hadden Spanje en
Portugal er helemaal rijk
van moeten worden, zegt
Piet Emmer. En dat was
niet zo. De Iberische landen waren doodarm op
het moment dat de slavernij werd afgeschaft.

W kelijk

meer Indonesische militairen sneuvelden
dan Nederlandse? Nu de sterftecijfers min
of meer bekend zijn blijkt dat er rond de
5.000 Nederlandse soldaten zijn gesneuveld en rond de 100.00 Indonesische. Maar
die getallen zijn slecht te vergelijken, want
aan Indonesische zijde zijn ook burgerslachtoffers meegeteld. Doen we dat voor
de Nederlandse kant ook, dan komt het totaal uit op 30.000 tot 40.000
doden en dat geeft toch weer
een ander beeld. Kortom: meten is weten.

De koloniale scheepvaart is
bekend...
Het blijkt soms ook mogelijk om
voor de verder terug liggende
eeuwen nauwkeurige cijfers te
geven op voorwaarde dat die
eerst uit de archieven zijn opgespoord. Zo zijn Pierre en
Huguette Chaunu erin geslaagd een overzicht te maken
Veronderstellingen en
Professor Piet Emmer
van de scheepvaart tussen
schattingen zullen altijd
Spanje en zijn koloni n in
wel een onderdeel blijven
Zuid-Amerika, en dat inspireervan de geschiedwetenschap, maar steeds
de de Leidse historici Ivo Sch ffer, Jaap
vaker is het mogelijk nagenoeg precies uit te
Bruijn en Femme Gaastra om hetzelfde te
rekenen om hoeveel geld, goederen of
doen voor de scheepsbewegingen tussen
mensenlevens het gaat. Zo zullen vele NeNederland en Azi .
derlanders na afloop van de Tweede WeDankzij dit speur- en telwerk weten we nu
reldoorlog wel een vermoeden hebben gedat er tussen 1600 en 1800 4.700 schepen
had dat niet alle gedeporteerde Joodse
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
landgenoten zouden terugkeren en dat van
(VOC) uit Nederland naar Batavia zijn verde ondergedoken Joden niet iedereen had
trokken en dat er daarvan 3.400 zijn terugoverleefd. Toch was het een schok toen de
gekeerd. Het onderzoek liet ook zien dat de
precieze cijfers bekend werden, want die
VOC een bijna onverzadigbare behoefte had
maakten akelig duidelijk dat de Holocaust in
aan personeel, want de Compagnie bleek
Nederland procentueel meer slachtoffers
gedurende de twee eeuwen van haar behad gemaakt dan elders.
staan maar liefst 1.000.000 (!) werknemers
naar Azi te hebben vervoerd, van wie ruwOm bij de recente geschiedenis te blijven:
weg slechts n derde is teruggekeerd.
wie wist ten tijde van de politionele acties in
Die demografische aderlating zou de verNederlands- Indi (1946-1949) dat er veel
houding tussen mannen en vrouwen, de

ö
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huwelijksmarkt en
het aantal geboorten
in ons land sterk
hebben be nvloed
als niet bijna de helft
van de opvarenden
uit het buitenland
afkomstig was geweest en dat die de
laagstbetaalde functies vervulden met
de hoogste sterfte.

‘Plantaadje Nieuw Clarenbeek’.
(Beeld: De Nederlandsche Bank)

...en ook de slavenvaart.
Ook is er inmiddels onder leiding van David
Eltis (Canada) een complete verzameling
gegevens aangelegd van alle schepen, die
tussen 1500 en 1900 slaven over de Atlantische Oceaan hebben vervoerd onder welke vlag dan ook (www. slavevoyages.org).
Dat blijkt tot verrassende conclusies te leiden.
Niet de plantagekolonies in het Caribische
gebied en Noord-Amerika waren de ‘darlings of empire’, maar de Spaanse en Portugese kolonies in Zuid- Amerika, want die
exporteerden de meeste waardevolle producten en konden met de opbrengst de
meeste slaven kopen.
Ook werpen de gegevens nieuw licht op de
hoge sterfte onder de slaven tijdens de reis.
Anders dan vroeger vaak werd gedacht,
bleek hun behandeling aan boord niet bepalend te zijn geweest voor de hoge sterfte,
maar het kustgedeelte in Afrika, waar ze waren ingekocht.
Slaven, afkomstig uit de Kongo en Angola
stierven veel vaker dan slaven, die op de
kust van Sierra Leone aan boord waren gebracht.
Dat duidt erop dat ondervoede slaven uit de
arme gebieden in Afrika veel minder kans
hadden levend op hun stemming aan te
komen dan slaven uit welvarende gebieden.

ï

ë
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Dat gold ook voor Europa. Zo was de sterfte
onder de redelijk gevoede Duitse migranten veel
geringer dan onder de
hongerende Ierse landverhuizers, die hun land
hals over kop hadden
verlaten ten tijde van de
grote hongersnood
(1845-1849) veroorzaakt
door de aardappelziekte.

Slavernij de kurk van ‘onze’ economie?
Nu de cijfers laten zien dat Spanje en Portugal niet alleen een eeuw eerder met de slavenhandel naar en de slavernij in hun koloni n waren begonnen, maar in totaal ook
veel meer slaven hebben vervoerd dan alle
latere concurrenten bij elkaar, lijken veel uitspraken over het belang van de slavenhandel en slavernij voor de economie van Europa op drijfzand gebaseerd. De geschiedenis
van het Iberisch schiereiland ondergraaft
immers de veel gehoorde boodschap dat
Europa rijk is geworden door slavenhandel
en slavernij.
In een persbericht noemde het Internationale
Instituut voor Sociale Geschiedenis (ISSG,
directeur Leo Lucassen) te Amsterdam de
koloniale slavernij zelfs de ‘kurk’ van de
toenmalige Nederlandse economie. Als dat
klopt, dan zouden Portugal en Spanje ten
tijde van de slavernij de rijkste landen van
West-Europa zijn geworden. In werkelijkheid
bleek het Iberisch schiereiland na de afschaffing van slavenhandel en slavernij het
armenhuis van West-Europa.
Prof. Piet Emmer is de belangrijkste historicus van de Nederlandse slavernij geschiedenis. Dit artikel is op 6 juli 2022 geplaatst
op Wynia’s Week en wordt met toestemming van de uitgever en de auteur overgenomen.
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ONDERZOEK NAAR EEN FAMILIELID IN NEDERLANDS INDIË
Dick Kranen
Inleiding
nlangs viel me op dat de vier kinderen
van mijn opa ongelijke aandacht hadden gekregen in mijn Genealogie.
Over mijn eigen vader en een andere broer
van hem is aardig wat bekend.
Maar er was nog een broer, waar maar heel
weinig over bekend was.
De reden is duidelijk: hij vertrok op 21-jarige
leeftijd naar Indië op 5 januari 1924. Zijn carrière voltrok zich voor een groot deel aan de
waarneming van de familie in Nederland.
Ook de oorlog speelde daarin een grote rol.
Normaliter hadden zijn kinderen, mijn neef
en nicht, een vraagbaak kunnen zijn, maar
die weten bar weinig. Er werd volgens zeggen nauwelijks over het verleden gesproken.
Dat hoor je wel vaker. En nu is het te laat: de
generatie waar mijn oom deel van uitmaakte,
is er niet meer.

O

Zoeken naar gegevens
Nu deden in onze familie twee hardnekkige
geruchten de ronde, namelijk dat mijn oom
en tante met de handschoen waren getrouwd en dat mijn oom directeur van het
Postkantoor in Bandoeng is geweest.
Toch niet met de handschoen!
Omdat mijn oom en tante in Oosterbeek
waren getrouwd (met of zonder handschoen!) heb ik in het bevolkingsregister van
de Gemeente Renkum naar hun huwelijk
gezocht.
Ik vond alle huwelijkspapieren maar geen
volmacht die zou wijzen op trouwen met de
handschoen.
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In tegendeel, ik vond een huwelijksacte met
de handtekening van zowel bruidegom als
bruid. Plus de handtekeningen van de getuigen waaronder mijn vader.
Dus bepaald géén handschoen!
Mijn oom geboren op 9 augustus 1902 te
Schiedam en overleden op 3 maart 2001 te
Oosterbeek, trouwde op 29 september
1930 met mijn tante die geboren was in
Hoogezand op 2 oktober 1913. Zij overleed
op 6 maart 2002 eveneens te Oosterbeek.
Probleem met de data
Tijdens zijn eerste verlof uit Indië in 1930
zocht en vond hij zijn vrouw. Volgens de
passagierslijst is het echtpaar op 23 september 1930 met de Koningin der Nederlanden naar
Indië vertrokken.
Gezien de huwelijksdatum,
de 29e, kunnen
ze onmogelijk
op de 23e met de boot uit Rotterdam vertrokken zijn.
Om het tijdsverschil te verklaren moet worden aangenomen dat, gezien de geplande
vaarroute via Southampton, Algiers, Genua,
Port-Said etc. , het pas getrouwde echtpaar
de volgende dag met de trein naar Genua
reisde, hoewel dat niet op de passagierslijst
is vermeld. De boot had door deze omwegen en de tijd die het kostte om te laden en
te lossen etc., wel een week nodig om in
Genua aan te leggen.
Reconstructie van zjjn levensloop
Mijn oom volgde na de HBS in Hilversum
een opleiding van de PTT en vertrok op 5-11924 met de Johan de Witt voor de eerste
keer naar Ned. Oost-Indië’.
Zijn carrière verliep in grote lijnen volgens de
meldingen in de kranten, waarbij opgemerkt moet worden dat de uitgeoefende
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functies helaas niet zijn
waar Parmentier om 22 uur
vermeld.
30 hoopt te arriveren.
• Volgens de krant
•6-12-1934 overplaatsing
van 5-3-1924 wordt
van Koepang naar Bataviah i j b e n o e m d to t
Centrum.
•3-6-1936: ‘Mijn tante en 2
Controleur der 2e
klasse en wordt verkinderen’ met de Baloeran
volgens ter beschiknaar Patria
•5-6-1936: vendutie van de
king gesteld van de
Postkantoor Batavia
Gouverneur Geneinboedel van hun woning
raal. Dat betekent in
aan de Kawiweg 10 te Bazijn geval stationering op de Hoofdwerktavia (thans Jl. Kawi Raya)
• 18-11-1936 stapt oom op de inmiddels
plaats, tevens Telegraafkantoor, van de
PTT in Weltevreden. Waarschijnlijk beteruggekomen Baloeran en vertrekt voor
doeld als kennismaking met de PTT in
zijn tweede verlof naar Nederland.
• Op 9-6-1937 vertrekt het gezin weer
Indië.
• Op 8-12-1924 over-plaatsing naar het
naar Indië met de Johan de Witt.
• 24-7-1937 benoeming in de rang Conradiostation te Tjangkring/Malabar. Op 55-1923 was daar voor het eerst een ratr. 1e Klas bij de PTT te Batavia Cendioverbinding met Radio Kootwijk tot
trum. Ze gaan wonen op de Thibaultstand gekomen.
weg 26. (thans Jl. Ir. H. Juanda)
• Op 25-6-1928 overplaatsing vanaf het
• 6-2-1941 volgt overplaatsing naar Banradiobedrijf naar Bandoeng. Daar volgt
doeng. (Een maand later staat de jap
hij een PTT cursus, vereist voor promovoor de deur…..)
• In 1942 werd het gezin, na de overromtie. Ten gevolge daarvan wordt zijn rang
in maart 1929 Postcontroleur der 1e
peling door de Japanners, geïnterneerd,
klasse.
aanvankelijk bij elkaar als gezin in kamp
• Op 11-3-1929 de oververplaatsing naar
Tjihapit. Na verloop van tijd werd oom in
Sibolga aan Sumatra’s NW kust.
het mannenkamp Tjimahi (bij Bandoeng)
• 29-1-1930 begint zijn eerste verlof van 8
geplaatst. Moeder en kinderen verhuismaanden, incl. vaartijden. Vertrek met de
den nog naar Tjiboenoet en Ambarawa
Indrapoera. Op 15-4-1930 wordt ver(Banjoebiroe 10). In 1946 volgde repatrimeld dat hij als verlofganger verblijft in
ëring met de Sibajak. Aankomst in RotHilversum. (zie huwelijk hierboven)
terdam op 1 juli. Vestiging in de ge• Op 28-10-1930 wordt hij terugverwacht
meente Renkum. Aanvankelijk Mecklenin Palembang, dus als hij al in Sibolga
burglaan 1, later Kerklaan 5 (Doorwerth)
heeft gewerkt, is dat maar zeer kort geen vandaar naar de Valkenburglaan te
weest.
Oosterbeek
• Op 26-8-1931 staat er vermeld: van
Als gevolg van de beroerde voeding en het
vitaminegebrek tijdens de internering door de
Palembang naar Koepang (Timor). Tijjappen was mijn oom’s gezichtsvermogen zodens zijn periode in Koepang maakte hij
danig aangetast dat hij in 1946 werd afgeook iets mee m.b.t. de Uiver. Uit de
keurd voor alle diensten. Hij had er toen ca.
krant: ‘Om 19 uur G.M.T. (23-10- 1934)
22 dienstjaren ‘op zitten’ en was nog pas 44
arriveerde de Uiver te Koepang en verjaar oud. BRON van dit alles: DELPHER
trok om 19 uur 50 naar Port Darwin,

pagina 43

Genealogisch Erfgoed Magazine-aug. 2022

pagina44
44

genealogisch
erfgoed magazine,
afl. februari
Genealogisch
Erfgoed Magazine-aug.
2022

