te stellen. Die vragen en de mogelijke antwoorden daarop moeten wachten op verder onderzoek en
de verslaglegging daarvan.
1

Zie mijn artikel Wie zijn de ouders van Apollonia Anthonis, vrouw van Jan Jansz Strijdt?, in: Wij van Zeeland, jrg.
18 nr. 3 (juli 2016), p. 2-7.
1 A. Romeijn, De stadsregering van Tholen (1577-1795). Persoonsgegevens van Thoolse regentenfamilies,
behorende bij bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de satisfactieovereenkomst met prins Willem van
Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795, (zonder jaar), p. 324-325.
1 Zie voor de vermelding in het weesregister en de weesrekening: Weeskamer van de stad Tholen, inv.nr. 4, fo.
303 (nieuw: 309), en inv.nr. 45, nummer 63.
1 Romeijn, Stadsregering, bijlage 3: persoonsgegevens, p. 324.
1 Romeijn, Stadsregering, bijlage 3: persoonsgegevens, p. 615.
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Van het Gemeentearchief Goes
Foutjes op internet en in kwartierstatenboeken
Regelmatig ontvangt het Gemeentearchief Goes bezoekers die onderzoek naar hun voorouders doen.
Onlangs was Erico Koets uit Delft er om notarisboeken en weeskamerboeken te raadplegen. Wat hij
daarbij vooral doet, is controleren. Met eigen ogen zien of wel klopt wat er in kwartierstatenboeken en
op internet staat. En dat blijkt in veel gevallen - helaas - niet zo te zijn.
Iedereen die genealogisch onderzoek doet, zou de originelen moeten bekijken, vindt hij. Op internet
staan veel foutjes, maar ook in, wat je niet zou verwachten, gerenommeerde kwartierstatenboeken.
Die foutjes worden steeds maar weer opnieuw overgeschreven. En omdat je die gegevens dan keer
op keer tegenkomt, ontstaat de indruk dat het dus wel waar zal zijn. Het gaat om allerhande foutjes.
De Doenses uit de omgeving Westkapelle, door elkaar gehaald. Kinderen uit verschillende huwelijken,
door elkaar gehaald, bijvoorbeeld bij Jan Janszn. Smit en bij Leendert de Snoo. Foutjes in een Gens
Nostra-publicatie over de Noord-Bevelandse Taselaars. Verder kloppen er jaartallen niet, kwam hij
ergens een vermelding 'voogd van' tegen met een verkeerd Raze-nummer en ga zo maar door.
Zijn bevindingen over de Taselaars heeft Koets gedeponeerd bij het Genealogisch Centrum Zeeland
en het gemeentearchief van Noord-Beveland. Voor andere families zal hij dat ook doen. Maar mensen
die de cd's van Gens Nostra en anderen nog steeds gebruiken, zien zulke correcties niet. Hij is van
mening dat er geen kwartierstatenboeken en cd's meer gemaakt moeten worden. Een beter alternatief
is een landelijke database, dan kun je corrigeren.
Geen stamboomonderzoek maar voorouderonderzoek
Koets pleit ervoor de term 'stamboomonderzoek' te vervangen door ‘voorouderonderzoek’. Mensen
zijn op zoek naar hun voorouders, de stamvader is immers nog niet bekend. Een stamboom is een
afstammelingenoverzicht en werkt dus precies andersom, die maak je bijvoorbeeld voor raspaarden,
honden en -katten. Dan ga je juist uit van de stamvader en -moeder.
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Koets werkt aan de kwartierstaat van zijn eigen familie en die van zijn vrouw, een afstammeling van
de familie Stoutjesdijk die uit de Hoekse Waard afkomstig is en naar Tholen vertrok. Zijn onderzoek
is hij – decennia geleden – gestart met de familie van zijn moeder, Helga Skinnemoen. Zij was in 1936
vanuit Noorwegen naar Nederland gekomen, waar ze via een vriendin een betrekking kon krijgen bij
een Haagse familie en al snel kennis kreeg aan Jacobus Johannes Koets. Zijn onderzoek bracht hem
in Noorwegen, in Sigdal met name.
Noorwegen
Ook nam hij zitting in de redactie van Kronieken. Koets nam de taak op zich verschillen binnen de
Zeeuwse kwartierstatenboeken en binnen die van Prometheus na te vorsen. Door de originelen te
gaan bekijken. Genealogisch onderzoek doen werkt in Noorwegen anders dan hier. Je gaat daar
vanwege de afstanden niet naar een archief maar naar een bibliotheek, waar je de door de mormonen
verfilmde kerkboeken kunt inzien. Wat ook anders is in Noorwegen, is dat er nauwelijks steden waren.
Er was meer sprake van verdichtingen, groepjes mensen die bij elkaar in een dal woonden en onder
de kerk van dat dal vielen. Je moet niet alleen in het dal naar huwelijken zoeken, want ook het vinden
van een huwelijkspartner ging anders. De jonge mensen uit het dal trokken jaarlijks met het vee de
berg op, net als de jeugd van het dal aan de andere kant. En dat fungeerde als huwelijksmarkt. In
deze specifieke situatie moet je je richten op de geschiedschrijving van het dal. In die 'dalboeken'
staat een inventarisatie van de eigenaars van de boerderijen en de bewoners ervan. Inmiddels heeft
hij zo'n duizend voorouders in Noorwegen bij elkaar. Zo is hij een specialist geworden in genealogisch
onderzoek in Noorwegen en heeft hij diverse Amerikanen geholpen met het onderzoek naar hun
Noorse voorouders.
Koets was al een paar keer eerder in Goes geweest, twintig jaar geleden in de Wijngaardstraat al. Het
zal ook niet de laatste keer zijn dat hij het Gemeentearchief van Goes bezoekt. Er is nog veel uit te
zoeken. Een van de namen die in zijn kwartierstaat voorkomen, is Kuijper. De oudste die hij gevonden
heeft, was doopsgezind. In Goes is een lidmatenboek cq. geboorteboek van de doopsgezinde
gemeente bewaard gebleven. Hij wil terug naar de Kuijper die van beroep kuiper was. Kuipers vielen
in Goes onder het timmerliedengilde, en daar is wel wat van bewaard gebleven, zoals ledenlijsten van
1547 tot 1798. Dat wordt weer een onderzoek op zichzelf.
Het is uiteraard niet aan iedereen gegeven, onderzoek doen zoals Koets dat doet. Hij is natuurkundig
ingenieur en was in zijn werkzame leven verbonden aan de TU Delft. Daar deed hij research naar
toepassingen met elektronen, ionen en atomen. Hij was er tevens lid van de Genealogische
Vereniging Prometheus, een club binnen de personeelsvereniging
Namen die in de kwartierstaat van Koets voorkomen, zijn verder o.a. Baveco, Hart, Jansen,
Melie(f)ste, Munters, Terkels/Ferkels, Van de Velde. Kijk voor een uitgebreidere versie van dit artikel
op www.gemeentearchiefgoes.nl.
Willy van Meegen
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