
Tenslotte 
Tot zover de gebeurtenissen van 1798 en hun directe nasleep. 
Ruim een jaar na de zuivering zal blijken dat vijf zakkendragers eigenlijk ten onrechte op hun 
posten zijn gehandhaafd. Als stedelijke beambten behoorden zij stemgerechtigd te zijn en om 
stemgerechtigde te worden, moesten zij kunnen lezen en schrijven. En dat kunnen zij niet. De vijf 
beloofden zich op dit punt te bekwamen en het stadsbestuur heeft ze daarom voorlopig in dienst 
gehouden. In augustus 1799 wordt deze afwijking van de regels enigszins schuldbewust gemeld 
aan het departementale bestuur. Met de vraag of hun positie, ook al zijn zij nog niet met hun stu
die opgeschoten, mag blijven zoals hij is. Zoals gezegd: zakkendragers zijn moeilijk te krijgen. 
De orde, in het roerige jaar 1798 via twee staatsgrepen gevestigd, zal slechts kort standhouden. 
De staatsregeling die na de zuivering van het kiezersvolk in april 1798 is aangenomen, brengt 
volksvertegenwoordigers voort die de staatsregeling niet zijn toegedaan. Hun grondwet, die van 
1801, zal de klok wat betreft de patriottische idealen een heel eind terugzetten. Voor Montfoort 
gaat de volgende constitutie betekenen dat Story en Kabos, Van Harmeien en Schroot, Van Dam 
en Spendel, Noteboom en Eijgers van plaats verwisselen. Alleen Gobius en Jurnns kunnen aan
blijven in 1802. Ook ambtenaren zullen in 1802 in ere worden hersteld. Jan Ram Hzn en Jacob 
Bosman krijgen hun functies als zakkendrager terug. Voor Huibert van Wijk komt de volgende 
omwenteling te laat, hij overlijdt in 1801. 

En daarna? Pas langzaam zullen daarna de partijtegenstellingen beginnen te verbleken en veran
deren in één, door iedereen gedeelde wens: het vertrek van de Fransen. 

Bron: 
Notulenboeken van het Montfoortse stadsbestuur, berustend in het gemeentearchief van Mont
foort. 

De levensloop van Adriana Meershoek 
Een korte studie op basis van het bevolkingsregister van Woerden, 
Barwoutswaarder en Rietveld. 

door drs. ¥.. Beekink en dr. R. Wall* 

Inleiding 
Geschiedschrijving bestaat niet alleen uit het beschrijven van historische gebeurtenissen. Ge
schiedschrijving is ook een proces van "zoeken naar nieuwe bronnen" en "verbeteren van onder
zoeksmethoden" om het verleden zo getrouw mogelijk weer te geven. Gelukkig hebben we vol
doende archiefstukken ter beschikking, die het ons mogelijk maken het leven van onze voorou
ders eniger mate te reconstrueren. Deze bijdrage is gebaseerd op zo'n archiefstuk, namelijk het 

*Drs. Erik Beekink is verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut in Den Haag. 
Dr. Richard Wall is verbonden aan de Cambridge Group for the History of Population and Social Structure 
te Cambridge. Engeland. 
De auteurs danken de medewerkers van het Streekarchivariaat "Rijnstreek" te Woerden voor hun hulp bij de 
totstandkomine van dit artikel. 
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bevolkingsregister. Het gaat hier om een document dat reeds lange tijd bekendheid geniet bij his
torische demografen en diegenen die genealogisch onderzoek doen. Hoewel bekend, hebben au
teurs echter het idee dat de mogelijkheden van deze bron veelal onvoldoende worden benut. Met 
dit artikel hopen zij geïnteresseerden te enthousiasmeren de bevolkingsregisters nog eens uit een 
ander gezichtspunt te bekijken. 
In het navolgende wordt gepoogd vanuit verschillende benaderingswijzen van deze bron iets 
meer te vertellen over de levensloop van individuen. Het is aardig om te zien hoe, met slechts 
"beperkte" middelen, een beter inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop enkele van 
onze voorouders hun dagelijks leven inrichtten. 
Alvorens het bevolkingsregister zijn verhaal te laten vertellen, is het nuttig nog eens globaal in te 
gaan op de geschiedenis van dit document om vervolgens in algemene termen iets te zeggen over 
de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. 

Het bevolkingsregister: de geschiedenis. 
De discussies rond het aanleggen van bevolkingsregisters in Nederland dateren uit de jaren twin
tig van de vorige eeuw. Deze aandacht kwam met name voort uit de behoefte bij overheden aan 
een doorlopend inzicht in de wisselingen en veranderingen die de bevolking onderging. 
In die tijd kende men al de eerste kleine volkstellingen: het probleem was dat deze tellingen 
slechts momentopnamen waren, momentopnamen van een zeer beweeglijke en veranderlijke 
massa. Daarnaast had men in die tijd ook de registers van de Burgerlijke Stand, maar deze ver
schaften slechts kennis over één bepaald onderdeel van de dynamische bewegingen binnen een 
bevolking, te weten geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding. 
Uiteindelijk hadden de eerdergenoemde discussies tot resultaat dat bij Koninklijk Besluit van 3 
september 1829 via de provinciale besturen aan de gemeenten voorschriften werden gegeven ten 
aanzien van het aanleggen van "uitvoerige volksregisters". Deze voorschriften kunnen worden 
beschouwd als de oudste algemene voorschriften omtrent de bevolkingsregisters in ons land.' Als 
doel werd gesteld: het aanleggen van een volksregister in iedere gemeente van het rijk, met 
daarin uitvoerige informatie over het aantal huisgezinnen en inwoners per wooneenheid en van 
ieder der leden van het gezin: achternaam en voornamen, ouderdom, geboorteplaats, geslacht, 
burgerlijke staat, beroep en godsdienstige gezindheid. 
Helaas waren de voorschriften niet volledig. Zo ontbrak bijvoorbeeld nadere regelgeving met be
trekking tot het doen van aangifte van verhuizingen. Het gevolg was dat de leggers binnen zeer 
korte tijd verouderden en nog slechts een zeer onvolledig beeld van de stand van de bevolking ga
ven. 
Voorschriften om het bevolkingsregister wél permanent te blijven verzorgen kregen de gemeen
ten voor de eerste maal in het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1849. Dit besluit verschafte de 
grondregels voor de derde nationale volkstelling en bevatte tevens bepalingen voor het in iedere 
gemeente met ingang van 1 januari 1850 aanleggen van registers der bevolking. Alle personen 
die volgens het toenmalige Burgerlijke Wetboek hun wettelijke woonplaats in de desbetreffende 
gemeente hadden, moesten worden ingeschreven (zie afbeelding 1). De ambtenaar van de Bur
gerlijke Stand werd opgedragen het register bij te houden. 
Ook in dit geval bleek al weldra dat deze verfijningen van de regelgeving niet het gewenst effect 
sorteerden. Zo bleek, dat de uitzonderlijke positie van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in 
vele gevallen niet toeliet, dat hij geregelde en dagelijkse zorg kon wijden aan de bijhouding van 
het bevolkingsregister. Voorts bleek dat de grondslag "wettelijke woonplaats" tot een registratie 
leidde, welke niet met de werkelijkheid overeenstemde, doch slechts een gecompliceerd juri
disch beeld van de bevolking gaf. Met name bij de inschrijving van minderjarigen en onder-cura
tele-gestelden werden moeilijkheden ondervonden. Verschillende volgende Koninklijke Beslui
ten hebben uiteindelijk tot verbetering van het registratiesysteem geleid. 
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Afbeelding 1. Een pagina uit het bevolkingsregister van 1855-1880 van Woerden. 
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Toch bleek het registratiesyteem niet optimaal. Het systeem had één groot mankement: de le
venslopen van inwoners van een gemeente konden slechts worden geregistreerd voor die pe
riode, dat men in een bepaalde gemeente woonde. Wat men wist van een migrant waren gegevens 
over tijdstip en plaats van geboorte, zijn/haar laatste plaats van herkomst, zijn/haar burgerlijke 
staat, de relatie van betrokkene tot het gezin en het beroep dat men uitoefende. Wat ontbrak was 
een totaal overzicht van de veranderingen die iemand in zijn leven tot dat moment had onder
gaan. Eén en ander had uiteindelijk tot gevolg dat aan het einde van de negentiende eeuw nieuwe 
discussies ontstonden over de indeling van het bevolkingsregister. 
In 1890 werd, door het hoofd van het bevolkingsbureau in Rotterdam, de wens geuit een registra
tiesyteem te ontwikkelen dat de mogelijkheid zou bieden om door middel van persoonskaarten 
het individu van geboorte tot overlijden óf emigratie naar een ander land te volgen. Dit systeem 
zou mutaties op het moment én de plaats waar zij plaatsvonden moeten registereren. 
Dit voorstel werd niet uitgevoerd, vooral omdat zo'n kaart inzichten zou doen verliezen in één 
\ an de belangrijkste sociaal-demografische factoren te weten de plaats van het individu als een 
lid vaneen gezin. 
In 1909 werd door een commissie de aanbeveling gedaan een persoonskaart te gaan gebruiken, 
maar alleen als de reeds bestaande bevolkingsregisters, met een indeling naar gezinsgroepen, te
gelijkertijd werd bijgehouden. De administratieve last twee registratiesystemen naast elkaar te 
houden verklaart waarschijnlijk het feit dat ook dit voorstel niet werd uitgevoerd. 
Uiteindelijk werd in 1928 een nieuwe commissie bijeengeroepen. Deze commissie ontwikkelde 
het plan een kaart te maken welke het individu gedurende zijn leven of verblijf in het land zou 
volgen, maar welke, in het geval van elk gezinshoofd, tevens alle relevante gegevens over de le
den van het gezin zou bevatten. Men sprak in dat kader van een "gezinspersoonskaartenstelsel". 
Bij vertrek uit een gemeente of overlijden werden de persoonsgegevens overgenomen in een 
plaatselijk archiefregister voordat de persoonskaart(en) doorgezonden werden naar de nieuwe 
gemeente, of, bij overlijden, naar een centraal archief. Dit voorstel werd geaccepteerd en het 
nieuwe systeem werd in enkele gemeenten in 1930 geïntroduceerd. Uiteindelijk werd dit sys
teem in 1937 algemeen doorgevoerd. Heden ten dage gebruiken we, in grote lijnen, deze me
thode nog. 

Het bevolkingsregister: gebruik 
Het mag nu reeds duidelijk zijn dat het bevolkingsregister een belangrijke aanvulling kan beteke
nen op de registers van de Burgerlijke Stand en de toenmalige volkstellingen. Het register geeft 
immers extra informatie over de vele facetten van de levensloop van het individu en zijn/haar di
recte omgeving. Afbeelding 1 toont een dubbele pagina uit het bevolkingsregister van Woerden 
in de periode 1855-1880 betreffende het pand Duivelssteeg nummer 36, later vernummerd tot 43. 
De Duivelssteeg was een rijtje panarbeiderswoningen ter plaatse van de tegenwoordige Panne
bakkerijen nr. 31-35. Het eerste wat opvalt zijn de volgnummers die, op eenvoudige wijze, in
zicht verschaffen in de samenstelling van de opeenvolgende huishoudens in dit pand. Ieder per
soon werd genummerd uitgaande van de hoofdbewoner, die zelf nummer één kreeg. Bij vertrek 
werden de leden van het huishouden doorgehaald en de nieuwe bewoners ingeschreven, waarbij 
men opnieuw begon te nummeren. 
Belangrijk is de registratie van het tijdstip van vestiging en de gegevens over de plaats van her
komst én de aanduidingen met betrekking tot het vertrek. Zoals dit voorbeeld laat zien werd in dat 
geval verwezen naar een nieuwe gemeente, een ander adres binnen de gemeente, of simpelweg 
naar een andere pagina in het register. Een uniek gegeven is de informatie over de godsdienst van 
de ingeschrevenen. 
Dit soort materiaal biedt prachtige mogelijkheden genealogische verbanden op eenvoudige wijze 
vast te stellen. Als extra informatie geven zij echter tevens inzicht in de huishoudensstructuur van 
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een gepaald gezin op een bepaald tijdstip. 
Uit een historisch-demografisch oogpunt kunnen de registers worden gebruikt om demografi
sche veranderingen over een lange periode te bestuderen, zowel op individueel niveau, als op ge
zinsniveau, als op huishoudensniveau. 

Ondanks deze lofzang moeten er toch enkele kanttekeningen bij de bron worden geplaatst. Een 
algemene opmerking betreft de nauwkeurigheid van de bevolkingsregisters. Geen mens is onfeil
baar, ook de ambtenaar die het register onder zijn hoede had niet. Eerder werd al een opmerking 
gemaakt over het feit dat het onderbrengen van de registers bij de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand onvoldoende garantie bleek voor een goede registratie. Blijkbaar leerde de ervaring, dat 
deze ambtenaar het bijhouden van het systeem moeilijk binnen zijn bestaande werkzaamheden 
kon inpassen. Van tijd tot tijd zal men dan ook bij de bestudering van het register onvolkomenhe
den tegenkomen, die voortkomen uit onnauwkeurigheid. Te noemen vallen onder meer: verschil
lende geboortedata voor de zelfde persoon, onjuiste of onvolledige schrijfwijze van namen, on
juistheden in de nummering van de verschillende leden van het huishouden, enzovoort. Een an
der probleem kan geweten worden aan het passieve karakter van de registratie; de verantwoorde
lijke ambtenaar was, daar waar het gaat om verhuizingen, vooral afhankelijk van de informatie 
van het gezinshoofd. In de registers zal men echter verschillende voorbeelden tegenkomen waar
uit blijkt dat deze informatie niet altijd werd doorgegeven. Men ziet in dat soort gevallen dat per
sonen later alsnog ambtshalve uit het register worden afgevoerd. Dit euvel kan ook de andere 
kant op werken: het kon ook voorkomen dat een gezin zich vestigde zonder dat men aangifte deed 
op het gemeentehuis. In het ongelukkigste geval zal men zo'n gezin nooit terug kunnen vinden in 
de boeken. De volkstellingen die periodiek werden gehouden hadden onder meer tot doel dit 
soort onjuistheden in het bevolkingsregister glad te strijken. 

Een ander probleem is de constatering, dat men blijkbaar op enig moment stopte met het noteren 
van de verhuisdatum daar waar het een verhuizing binnen de gemeente betrof (zie afbeelding 1). 
Veelal is echter met wat creativiteit alsnog mogelijk een indicatie van een verhuisdatum te ach
terhalen. Echter ook in dit geval zal men veelal iets van de nauwkeurigheid bij de reconstructie 
van een levensloop van een gezin of individu moeten prijsgeven. 
Het bevolkingsregister werd ten dele van informatie voorzien uit de registers van de Burgerlijke 
Stand. Wijzigingen in huwelijkse staat, moment van overlijden en uitbreiding van het gezin door 
geboorten werden keurig overgenomen. Eén belangrijke gebeurtenis ontbreekt echter, te weten 
de geboorte van een doodgeboren kind. Dit heeft tot gevolg dat het bevolkingsregister nooit vol
ledige informatie kan geven over het totaal aantal kinderen dat uit een vrouw wordt geboren. Met 
name voor demografisch onderzoek is dit een belangrijk gemis. 
Hoewel het hier om belangrijke knelpunten gaat, zijn wij in het geval van Woerden tot de conclu
sie gekomen dat we hier te maken hebben met een uiterst bruikbare bron, die op sommige punten 
zelfs unieke informatie verschaft. De volgende paragraaf mag daarbij als voorbeeld dienen. 

Een voorbeeld: het huishouden van Adriana Meershoek 
In het verleden was het ongebruikelijk voor een gezin, afkomstig uit het milieu van de werklieden 
uit de steen- en pannenfabrieken, meer dan enkele jaren in het zelfde huis te verblijven. Deze mo
biliteit was sterk gerelateerd aan werk. Om deze verhuisbewegingen te illustreren hebben we de 
veranderingen van bewoners tussen 1854 en 1873 in een bepaald huis in de Duivelssteeg beke
ken. Vervolgens hebben we het verhuisgedrag van een enkel willekeurig gezin, in dit geval de er
varingen van Johannes Meershoek en zijn dochter Adriana . uitgewerkt vanaf de tijd van hun eer
ste verschijning in het bevolkingsregister van Rietveld in 1829 tot de dood van de laatsgenoemde 
in Woerden op de leeftijd van 75 jaar in 1903. Beiden maakten deel uit van het eerdergenoemde 
milieu. Zij waren werkzaam in een steen- en/of pannenbakkerij en woonden in een huis van de fa
briek. 
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Zoals al eerder vermeld, maakt de manier waarop de bevolkingsregisters van de negentiende en 
begin twintigste eeuw waren opgezet, het bijzonder eenvoudig het aantal verschillende bewoners 
of groepen van bewoners in een bepaald huis te registeren. De nummering van de bewoners is, 
zoals we constateerden, de sleutel. Afbeelding 1 laat zien dat in de periode 1854 tot november 
1873 - het einde van de pagina - nogal wat veranderingen van huishoudens plaatsvonden. We 
tellen er in dit specifieke huis voor deze periode zeven. Vervolgens kunnen we vaststellen dat, 
voor zover na te gaan. slechts enkele bewoners er lang bleven wonen. Drie woonden er minder 
dan een jaar en alleen de eerste bewoners, het echtpaar Plomp met hun zoon, bewoonden het huis 
meer dan vijfjaren. Het bevolkingsregister vertelt natuurlijk niet waarom mensen zo vaak ver
huisden, maar het is duidelijk dat, in ons voorbeeld, slechts een klein deel van de verhuizingen 
door demografische factoren als huwelijk werd bepaald. Het betrof hier blijkbaar werknemers 
van de steen- en pannenfabrieken. Deze arbeiders waren veelal werkzaam op basis van een jaar
lijks contract; als hun contract niet vernieuwd werd verloren zij hun werk en ook hun huis dat ei
gendom was van de fabriek. Men ziet dan ook dat wanneer de arbeiders geen langlopende con
tracten konden krijgen, het aantal verhuizingen elkaar vlot opvolgden. Overigens kunnen we aan 
de verhuisbewegingen in het bevolkingsregister zien dat de arbeidscontracten rond november 
werden afgesloten. 

Het voorbeeld leert voorts dat men niet zozeer verhuisde, omdat het huis, door gezinsuitbreidin
gen, te klein werd. In het zelfde pand leefden wisselend gezinnen van twee, drie, maar ook negen 
personen. Een en ander past volledig in het beeld van een fabriekseigenaar, die zijn arbeiders 
niets meer dan een dak boven het hoofd verschafte. 

In de volgende voorbeelden zullen we proberen wat dieper in te gaan op de afzonderlijke levens
lopen van enerzijds een huishouden en anderzijds één van de personen uit dit huishouden. In dit 
geval betreft het de dochter des huizes : Adriana Meershoek. 
In grafiek 1 zullen we eerst aandacht besteden aan de samenstelling van het huishouden van de 
vader van Adriana, Johannes Meershoek. De beschrijving van een huishouden start in 1829, het 
moment waarop Johannes voor het eerst voorkwam in het bevolkingsregister van Rietveld, en 
eindigt in 1871 toen zijn dochter hoofd werd van zijn huishouden. 
Laten we nog even terugkeren naar een eerdere opmerking over het aantal verhuizingen. We kun
nen constateren, dat Johannes Meershoek in een periode van zo'n 43 jaar negen keer verhuisde. 
Zoals we later zullen zien lag deze frequentie bij zijn dochter nog veel hoger. Zij wijzigde 23 keer 
van adres gedurende driekwart eeuw. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat in beide 
gevallen de verhuizingen grensoverschrijdend waren. Beiden leefden wisselend in Woerden, 
Rietveld en Barwoutswaarder. Hoewel grensoverschrijdend hebben we echter aan de hand van 
plattegronden kunnen vaststellen dat de verhuizingen, in wezen, te belopen waren. 
Grafiek 1 laat zien dat het huishouden van Johannes voor het merendeel van de tijd klein en sim
pel van structuur was. Er was alleen die ene dochter (Adriana) en nadat zij vertrok in 1850 met 
haar tweede echtgenoot, leefden Johannes en zijn vrouw ongeveer negen jaar alleen. Echter, ze
ven maanden vóór het overlijden van zijn vrouw in november 1859, kwam de oudste kleindoch
ter - op dat moment 11 jaar - in het huishouden wonen. Uiteindelijk vertoefde zij ongeveer acht 
jaar bij haar verweduwde grootvader. Zij vertrok op dat moment dat haar moeder en grootvader 
wederom een huishouden gingen delen. 
Geconstateerd kan worden dat tussen 1829 en 1876, het moment dat hij op 85-jarige leeftijd over
leed in het huishouden van zijn dochter en vier kleinkinderen, Johannes Meershoek geen moment 
alleen leefde. 
Voor Johannes Meershoek was de steun die hij kon krijgen van leden van zijn familie duidelijk 
erg belangrijk. In het laatste jaar van het leven van zijn vrouw was een kleindochter beschikbaar 
om hem gezelschap te houden, die misschien zelfs op elfjarige leeftijd al zijn huishouden deed. 
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Grafiek I Samenstelling van het huishouden van Johannes A. Meershoek in de periode 1829-1871. 

Later toen er een andere oplossing gezocht moest worden toen zij op achttienjarige leefijd de mo
gelijkheid kreeg om te gaan werken als een bediende, werd hij opgenomen in het huishouden van 
zijn dochter; eerst als hoofd van het huishouden, ten minste in naam, en later in 1871, als een "af
hankelijke" inwonende. Het meisje werd zo in staat gesteld geld bijeen te sparen voor een toe
komstig huwelijk. 
Wat bijzonder opvalt, is het feit dat men anticipeerde op de gebeurtenissen, die de stabiliteit van 
zijn huishouden bedreigden. Zo kwam de kleindochter van Johannes inwonen enkele maanden 
vóór en niet nâ de dood van zijn vrouw. Even later gaat zijn huishouden op in dat van zijn dochter, 
enkele maanden vóór het moment waarop zijn inwonende kleindochter een betaalde positie als 
een bediende vindt. Dit impliceert dat wanneer een crisis voorzien kon worden, het gezin in staat 
was een strategie te ontwikkelen om de gevolgen van de problemen zoveel mogelijk te verlich
ten. 
De hulp die Johannes later in zijn leven ontving van zijn dochter en haar familie kan ook gezien 
worden als het leveren van een "wederdienst" voorde hulp die hij zijn dochter gaf toen zij deel uit 
bleef maken van het ouderlijk huishouden ten tijde van haar korte eerste huwelijk, en haar daar
opvolgende twee jaar weduwschap. Uiteindelijk vertrok zij zeven maanden na haar tweede hu
welijk en kort voor de geboorte van Johannes tweede kleinkind. 

Even leerzaam als de lotgevallen van het huishouden van Johannes Meershoek is de levensge
schiedenis van zijn dochter Adriana. Een groot gedeelte van haar leven had Adriana geen eigen 
huishouden; daarom hebben we in grafiek 2 ervoor gekozen haar relatie tot het hoofd van elk 
huishouden waarin ze leefde weer te geven. 
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Grafiek 2. De levensloop van Adriana Meershoek (1828-1903). 
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De periode in haar leven dat zij het langst in één huishouden verbleef, was toen zij nog bij haar 
ouders woonde. Echter na haar huwelijk in 1846, toen ze 19 jaar oud was, volgden de veranderin
gen in haar leven elkaar snel op. In het eerste jaar van haar huwelijk overleed haar eerste echtge
noot, op de leeftijd van 22 jaar. Hun dochter werd na zijn dood geboren. Adriana hertrouwde na 
twee jaar en bracht haar nieuwe echtgenoot, evenals de eerste, in het huishouden van haar ouders. 
In november 1850, vlak voor de geboorte van hun eerste kind, stichtten Adriana en haar echtge
noot een eigen huishouden, waarschijnlijk omdat deze gezinsuitbreiding, ze had immers al een 
kind, te veel druk gaf op de aanwezige woonruimte. Op het punt van woonruimte zullen we in een 
later stadium nog kort terugkomen. 
Met haar tweede huwelijk had Adriana meer geluk dan met haar eerste, maar na twaalf jaar over
leed ook haar tweede echtgenoot, haar achterlatend als een relatief jonge weduwe (34 jaar oud) 
met zes jonge kinderen, de oudste was 14 en de jongste, de enige jongen, geboren in het jaar van 
zijn vaders overlijden. Adriana hertrouwde niet. Misschien betekende de omvang van het gezin 
een te grote last voor iedere potentiële huwelijkspartner. Vier jaar lang bestuurde zij haar huis
houden alleen. Uiteindelijk keerde zij, door het opgaan van haar huishouden in dat van haar va
der, terug in de rol van inwonende dochter. Het duurde vijfjaar voordat, waarschijnlijk als gevolg 
van haar vaders toenemende leeftijd, ze wederom hoofd van het huishouden werd. 



De belangrijke verandering in haar leefomstandigheden deed zich voor in 1881 toen zij voor het 
eerst ging inwonen bij één van haar gehuwde dochters. Ook dit arrangement duurde echter niet 
eeuwig. Na vijfjaar en een korte periode bij een andere dochter, werd ze op 58-jarige leeftijd op
nieuw hoofd van een eigen huishouden, een status die zij in de daarop volgende tien jaar behield. 
In 1886 op de leeftijd van 68 jaar, keerde ze terug naar het huishouden van haar derde dochter, bij 
wie zij ook al in 1886 korte tijd verbleef. Twee jaar later verhuisde ze weer naar haar tweede 
dochter bij wie zij in dat decennium in totaal vijfjaar woonde. Een jaar later trok zij in bij haar 
vierde dochter. Uiteindelijk was het in dit huishouden, dat zij vier jaar later, in 1903 op de leeftijd 
van 75 jaar, overleed. 
Zo zien we dat Adriana, zelfs in haar leven als volwassene, perioden van afhankelijkheid afwis
selde met perioden van onafhankelijkheid. Vanaf de tijd van haar huwelijk op negentienjarige 
leeftijd, spendeerde zij ongeveer 8 jaar als een dochter in het huishouden van haar vader, twaalf 
jaar als een schoonmoeder in het huishouden van verschillende dochters, nog eens twaalf jaar als 
de echtgenote van het hoofd van een huishouden en 24 jaar jaar als hoofd van haar eigen huishou
den. In totaal spandeerde zij gedurende een periode van 75 jaar, meer dan de helft (39 jaar in het 
totaal) als afhankelijke en slechts 36 jaar als hoofd van een huishouden tezamen met haar echtge
noot of als alleenstaande verweduwde vrouw. 

Naast de beschrijving van zo'n ingewikkelde levensloop geeft het bevolkingsregister ons de 
ruimte verder door te gaan en alle personen te identificeren waarmee Adriana Meershoek samen
woonde in de verschillende perioden in haar leven. Grafiek 3 laat zien dat er 23 van zulke perso
nen waren. Met uitzondering van één persoon waren allen nauw met haar verbonden (ouders, 
echtgenoten, haar kinderen en hun echtgenoten, en haar kleinkinderen). 
Deze bewerking van de gegevens uit het bevolkingsregister biedt tevens de mogelijkheid om te 
berekenen hoe lang Adriana met elk van hen leefde. De vroegtijdige dood van haar beide echtge
noten betekende dat zij een relatief lange periode van haar leven bij haar ouders en haar kinderen 
doorbracht. Omdat ze met haar eerste echtgenoot slechts één jaar en vervolgens met haar tweede 
echtgenoot slechts 12 jaar leefde, woonde ze uiteindelijk 22 jaar bij haar moeder, 32 jaar bij haar 
vaderen perioden variërend van 17 tot 31 jaar met haar kinderen. Alleen met haar dochter uit het 
eerste huwelijk spandeerde zij een tamelijk korte periode (12 jaar). Deze dochter uitgezonderd, 
waarvan we gezien hebben dat zij bij haar grootouders ging wonen toen ze slechts 11 jaar oud 
was, verlieten haar zoon en haar oudste dochter het ouderlijk huis het vroegst; beiden namelijk in 
de leeftijd van 17 jaar. De resterende drie kinderen vertrokken allen voor de eerste keer toen zij 
ouder dan 20 jaren waren: de tweede dochter toen ze 25 was, de derde op 21 -jarige leeftijd en de 
vierde toen ze 23 jaar was. Zulke sterke verschillen in leeftijd waarop men het ouderlijk huis ver
laat, zijn typisch voor bevolkingen waarin kinderen bij hun ouders weggingen om elders een 
baan als bediende te vervullen óf om te huwen.2 Als regel kan gesteld worden dat hoe jonger het 
kind het ouderlijk huis verlaat des te waarschijnlijker het is dat een periode als dienstmeid of 
knecht vooraf gaat aan een eventueel huwelijk. 
Dit was zeker het geval bij de kinderen van Adriana Meershoek. Alle kinderen die na hun twin
tigste vertrokken, huwden direct óf zeer snel na hun vertrek. 
Een ander punt dat opgemerkt moet worden is dat Adriana Meershoek op enig moment in haar le
ven weer bij een van haar dochters (of hun echtgenoten en kinderen) ging wonen. Tweemaal ging 
ze inwonen in het huishouden van zowel haar tweede, haar derde als haar vierde dochter en in 
drie gevallen woonde ze samen met haar zoon. Het is opmerkelijk dat deze gedurende het leven 
van zijn moeder nooit zelf hoofd van een eigen huishouden werd. Twee jaar lang gaf zij voorts 
onderdak aan de verweduwde echtgenoot en kind van haar eerste dochter. Zij had dit kleinkind 
later ook nog eens drie jaar bij zich, toen ze. midden jaren tachtig, bij haar tweede dochter 
woonde. 
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Grafiek 3. De huisgenoten van Adriana Meershoek in de periode 1828-1903. 
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De kracht van verwantschapsbanden, zoals die in deze grafiek wordt geopenbaard, is werkelijk 
opmerkelijk. Aangenomen mag worden dat deze banden versterkt werden door de armoede 
waarin deze familie leefde. Illustratief voor deze kracht is het beeld, dat we krijgen wanneer we 
kijken naar de woning van de dochter waarin Adriana ten tijde van haar dood woonde (afbeelding 
2). 

Kaart voor woning met 3 oi minder dan 3 vertrekken. 

Algcmeme inilriik dur omgeving c 
Staut tic svonin 
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Aantal en grootte der vertrekken. 

// s r^~y 
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2 i 
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Deze afbeelding van een registratieformulier uit 1903 geeft zelfs een goede indruk van de woon
omstandigheden gedurende het merendeel van haar leven. Het betrof hier een woning met een 



vertrek van 4,4 bij 3,8 meter en een zolder annex slaapkamer met minder slaapplaatsen dan het 
aantal aanwezige gezinsleden. Men had geen keuken, drinkwater werd uit de Oude Rijn gehaald 
en één toilet werd door zeven huishoudens gebruikt. Desondanks was er blijkbaar altijd nog 
ruimte om moeder en andere familieleden op te nemen. Onder deze woonomstandigheden is het 
weinig verbazingwekkend, dat Adriana later in haar leven, toen zij afhankelijk werd van haar 
kinderen, van huishouden naar huishouden trok. 
De sterke familieband spreekt ook uit het feit dat ondanks de grote mobiliteit de contacten met de 
kring van intiemste familieleden door de tijd behouden bleef. Geen van de gezinsleden ver
huisde, tijdens het leven van de moeder, naar een verre bestemming. 
Tenslotte mag geconstateerd worden, dat de wijze van steunverlening zoals die bestond tussen 
Adriana en haar vader Johannes ook terug te vinden is in de relatie tussen Adriana en haar kinde
ren. 

Slotopmerking 
We zijn op dit moment niet zeker hoe exemplarisch de ervaringen van Adriana Meershoek zijn 
voor het totale arme deel van de Woerdense bevolking, laat staan voor bepaalde groepen in de to
tale Nederlandse bevolking. Dit vereist de compilatie van een paar duizend levens- en huishou-
densgeschiedenissen op de wijze, zoals we die hier hebben uiteengezet. 
Een bredere studie naar de gezins-en huishoudens vorming in Woerden in de periode 1815-1930, 
die in 1997/1998 wordt uitgebracht, zal naar alle verwachting meer duidelijkheid op dit punt ver
schaffen. De huidige korte studie lijkt in dat kadereen geslaagde proef te zijn. 

N.B. Deze voorstudie vormt een onderdeel van een promotieonderzoek, dat op dit moment door 
drs. E. Beekink wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door NWO. Promotoren 
zijn prof. dr. A.M. van der Woude (Landbouwuniversiteit Wageningen) en prof. dr. J. Gierveld 
(Nidi, Vrije Universiteit). 
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