
Zoeklicht 
 
Tussen 1980 en 2005 zijn er zes delen genealogische bronnenpublicaties over Nijmegen en 
de regio verschenen. Deze Zoeklicht-reeks was een gezamenlijk project van de afdeling 
Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Stichting 
Zoeklicht en het Gemeentearchief Nijmegen (tegenwoordig Regionaal Archief Nijmegen 
(RAN). Gezien de diversiteit van de bronnen kunnen ook niet-genealogen baat hebben bij de 
raadpleging van de reeks. 
Omdat de artikelen in de delen Zoeklicht op Nijmegen (1980), Zoeklicht Kwartier van 
Nijmegen (1985), Zoeklicht zonder Grenzen (1990), Zoeklicht bij Zilver (1995), Zoeklicht 
2000 en Zoeklicht 2005 van blijvend belang zijn voor historisch en genealogisch onderzoek 
in de regio Nijmegen, heeft het Regionaal Archief Nijmegen na overleg met het bestuur van 
de Stichting besloten deze bronnenpublicaties op de website van het RAN te zetten. De 
bronnen zijn op woordniveau doorzoekbaar. 
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Inwoners van WameI (1709) 

Uit de archIeven van de Maas-en-Waalse dorpspoldeIs transcr/beelde 
A HAM TIelen een!rJst van bewoners van Warnel Hl] laat deze voorafgaan 
van een Inleldll1g en geeft een toe!lchtll1g op de !rJst 

Wamel is een der grotere dorpen in het Land van Maas en Waal, gelegen aan de Waalkant, 
tussen Leeuwen en Dreumel. Van oorsprong wellicht een zelfstandige heerlijkheid, maakte 
het dorp sinds de late Middeleeuwen tot en met de 18de eeuw deel uit van het Ambt van 
Tussen Maas en Waal. 
Dit betekende dat het dorp geen eigen schepenbank bezat; op rechterlijk gebied maakte 
Wamel deel uit van de Bank Maas en Waal. De cllminele rechtspraak vond plaats door en 
voor de ambtman, bijgestaan door de heemraden. De vrijwillige rechtspraak (overdrachten, 
hypotheken, testamenten, boedelscheidingen enz.) vond echter plaats tegenover zoge
naamde erfpachters. Over selectie, verkiezing of benoeming en eventuele eedsaflegglllg is 
maar zeer weinig bekend. Ze waren meestal afkomstig uit het eigen dorp, maar bezaten 
grond in het gebied. In de praktijk functioneerden ze als een soort gerichtslieden. 
De belangrijkste series van de Bank van Maas en Waal (protocollen van bezwaar en 
testamenten) beginnen in 1679, maar zijn in de eerste periode slecht bijgehouden. Eerst 
vanaf 1697 zijn ze redelijk volledig. 
Op waterstaatkundig gebied vormde het kerspel Wamel wel een sterke zelfstandige een
heid: de dorpspolder , waarover straks meer. 
In 1811 werd het kerspel omgevormd in een gemeente met een burgemeester aan het hoofd. 
In 1817 werd het dorp Leeuwen bij de gemeente Wam el gevoegd. In 1984 werd Wamel met 
de gemeenten Dreumel en Appeltern ondergebracht in een nieuwe gemeente met de naam 
West Maas en Waal. Het gemeentearchief bevindt zich sindsdien te Beneden-Leeuwen in 
het gemeentehuis. 

Rechterlijk gezien maakte Wamel vanaf 1811 deel uit van het vredegerecht, later kantonge
recht Druten. Ook vanaf dezelfde tijd heeft Wam el een eigen notaTlS gehad. De archieven 
van vredegerecht, kantongerecht en van notarissen bevinden zich in het TlJksarchief in de 
provincie Gelderland te Arnhem. 

Wamel behoorde kerkelijk vanaf 1559 tot het bisdom Roermond. Na de Staatse verovering 
van het gebied gepaard gaand met de Reformatie werd de katholieken uitoefening van hun 
godsdienst verboden en hun kerk ontnomen. Vanuit Brabant werd westelijk Maas en Waal 
bezocht door missionarissen; van 1635 tot 1672 werd de parochie waarschijnlijk bediend 
door Jezuieten vanuit Tiel. In 1650 werd Beneden-Leeuwen met Boven-Leeuwen weer een 
zelfstandige parochie. In 1718 kreeg Wamel weer een pastoor en sindsdien nemen de doop
en trouwboeken een aanvang. 

De doop- en trouwboeken van de Nederduits Gereformeerde gemeente beginnen in 1685. 
Deze gemeente van Wamel is altijd gecombineerd geweest met Dreumel. Opvallend is het 
totaal ontbreken van overlijdens- of begraafregisters bij beide kerkgenootschappen. 
De bewaard gebleven kerkelijke registers zijn vanaf het begin tot 1811 door leden van de 
Werkgroep Maas en Waalse Geslachten - deel uitmakend van de Historische Vereniging 
Tweestromenland - op fiches gebracht. Deze zijn te raadplegen in het documentatiecentrum 
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van genoemde vereniging, gevestigd in het souterrain van het gemeentekantoor te Wijchen, 
Kasteellaan 24 (tel. 08894-13012; postadres: Zwanensingel 259. 6601 GK Wijchen). 

De dorpspolder Warnel . 
De arnbtman, die behalve richter ook dijkgraaf was, had de zeggenschap over de bandijken, 
weteringen, kribben en dammen. De schout van het dorp, namens de ambtman, en de 
buurmeesters, namens de inwoners, regelden andere zaken: binnendijken, zegen, duikers, 
watergangen, wegen, kaden en losplaatsen enz. Schout en buurmeesters stelden ook de 
rekeningen en zettingen ( d.i. de omslag van de dorpslasten over de morgentallen van het 
dorp) op. Verder hadden zij bemoeienis met het innen van de belastingen voor de Generale 
Middelen. Zij maakten lijsten van morgentallen, kohieren der verpondingen (belasting over 
grond- en huisbezit) en dijkcedulen (omslag van de onderhoudsplicht van bepaalde dijk-
vakken). . 
Veel archiefmateriaal van de dorpspolder Wamel is bewaard gebleven. Een greep uit de 
archiefberg: 
* Rekeningen en zettingen vanaf 1685 met hiaten in de beginjaren. Later ontbreekt een 

enkel jaar. Wat in de inventaris wordt aangeduid met 'consumptie' zou eigenlijk moeten 
worden samengevat als 'Generale Middelen', belastingen ten behoeve van de Republiek, 
gewest en kwartier. Het zijn belastingen op bezaai, geslacht, gemaal, zout, zeep, bier en 
wijn. Hieronder vielen echter ook hoofdgeld (ook wel familiegeld) , belastingen op 
paarden, schapen, hoornvee, haardsteden, en belastingen opgelegd aan tappers, bakkers 
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en winkeliers. Deze lijsten vormen jaarlijkse series van 1697-1724 en van 1754-1782 en 
1804-1805, overigens met hiaten. 

* Kohieren van vnpondingen (1694, 1704, 1712, 1727, 1749, 1750, 1763 en 1771). Zo'n 
kohier diende vele jaren als registratie, vandaar geringer in aantal. 

* Lijsten van tabakstiend (1776-1786). 
* Dijkcedul (1813); helaas het enige dat bewaard IS gebleven. 
Met name de rekeningen en lijsten van "consumptie" geven veel aanvullende genealogische 
gegevens. Men kan er bijvoorbeeld bij benadering een sterfjaar van een bepaald persoon 
mee vaststellen: het ene jaar wordt de persoon zelf vermeld, het andere jaar zijn weduwe. 
(Als de naam van de weduwe uit de boeken verdwijnt, hoeft dit niet te betekenen dat zij ook 
gestorven is; zij kan hertrouwd zijn). De lijsten zIjn dus ook van belang vanwege het in 
Wamel ontbreken van overlijdens- of begraafregisters. 
De rekeningen zijn steeds ondertekend door schout en buurmeesters en door een aantal 
geërfden; handtekeningen in overvloed. (De kans dat een bepaalde dorpeling tenminstt> 
eenmaal in zijn leven buurmeester is geweest, is bovendien vrij groot). 
Met behulp van de rekeningen kan men ook nagaan of een voorouder wellicht werkzaamhe
den verricht heeft ten behoeve van de polder, zoals graafwerk, zand sjouwen, vervoer met 
kar en paard, leveranties van mest, dienstreisjes naar Nijmegen, Druten of Tiel inclusief 
verteringen onderweg. Uit de rekening kunnen ook details gehaald worden die voor de 
dorpsgeschiedems van belang zijn, zoals tractement van de schoolmeester, onderhoud van 
toren en klokken, aansc11af van een brandspuit enz. 
De lijsten van 'consumptie' bieden de gelegenheid de - relatieve - welstand van een gezin te 
meten en de Jaren door te volgen. 

Toelichting 
Uit de veelheid van bronnen is gekozen voor een "LIjst van bewoners van Wamel, 1709" 
(Gem.arch.Nijmegen, arch. Dorpspolder Wamel, inv.nr 11782). De lijst is velmoedelijk 
opgesteld ten behoeve van een of andere belasting. De aantrekkelijkheid van deze lijst 
bestaat daarin, dat de bewoners in een aantal categorieën verdeeld zijn: een onbenoemde 
categorie waarin de hogere heren, vermoedelijk de boeren en een enkele schipper is 
opgenomen; voorts de categorieën: meerdere arbeiders (waarschijnlijk zelfstandigen met 
eigen beroep), mindere arbeiders, weduwen en nog mindere arbeiders; tenslotte een 
categorie 'notabelen'. 
De lijst is vermoedelijk opgesteld door Peter Petersen Brandts en Reijer Gijsberts, 
buurmeesters van het jaar 1708 (het ambtsjaar liep van voorjaar tot voorjaar; het is heel 
goed mogelijk dat de buurmeesters van 1708 op 20 april 1709 nog in functie waren). 

Lijst der gemeente tot Warnel soo als tegen woordigh bij leven sijn, in desen jaren de anno 
1709 den 20 april 

DIe welgeb Heere Joh Wllh van Balveren 
DIe welgeb H Macxlmlhaen van de Poll 
Den Heere Hofraad de Breff 

Derck Hendnjckx op het Sandt 
Gemt Hol 
Jan van Wljck 
Jan Jansen van de Kerckhoff 
Lambert van de Kerckhoff 
Adnaan van Bronchorst 
Jan Aertse GIjsen 
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TholliS van Dljck 
Gljsbert Cup 
Wed van Jan Otten de Leeuw 
Wouter Aertse Schilman 
CIaas Lambertse 
Derk Segerse Brandts 
RoeIff de Vaan 

CorneIis Peters van Cessel 
Oth Derckx van Cessel 
Hend Melgerse Mol 
Anthollij van Leth 
Roghus Peters 
FIoons Piel 
Eermert Aerts 



Peter van Leth 
Hend. Jansen van der Wiel 
Hend. Wijck 
Gerrit Thonissen 
Geurt Davijdts 
Gijliam Coenen 
Jan Geurtse van de Kerkhoff 

Meerdere aerbeijders 
Jacob Samuels 
Tomas van Tussenbroeck 
Melis Jacobsen 
Aert Piel 
Gerrits Aellers Nietman 
Gerrit van de Bergh 
Gijsbert Maarselis 
Gijliam Clock 
Jàn Derckx raademaker 
Guerd Roscam 
Ansem Janse Smidt 

Mijndere aerbeijders 
Hend den Braber 
Jan Renkers 
Derck Aertse Metselaer 
Bessel Rutgers 
Hend,. Willemse scheper 
Jan Jaspers 
Goosen Willemse 
Peter Sterckenburgh 
Jan Rostij 
Willem Aertse van Teffelen 
Jan Proost 
Adriaan van Eghtelt, kustos 

van Wamel 

weduwe 
Wed. Smalsius 
Wed. Frans Cornelisse 
Wed. Julijaen van Zuijlen 
Wed. Gerrit Jacob Kluijt 

Noch mijndere aerbeijders 
Herman Flipsen 
Gerrit met de Vuet 
Hend. Jacobs Pricker 
Jan Davijdts Fijff 
Peter de Korvenmaker 
Peter Gerrits weduwenaer 
Claas Janse 

den predicant Aeldert Schad 
den passoer Robart 

Willem van Bronckhorst 
Jan Willemse van Alphen 
Lambert van Eghtelt 
Remmert Melgerse MoIl 
Peter Segerse Brandts 
Adriaan Janssen Schipper 
Fijt Claasen 

Aerts Jacob Brandts 
Jan van Lijden 
Elias van der Biest 
Tomas J anse kleeremaker 
Derck Volbrocht 
Peter Wilbertse Smidt 
Tomas Janse schoenmaker 
Elbert Stoffels 
Aert Lambert 
Gerrit Maartens 
Gerrit Lenders 

Jan Lodewijckx 
Hend. Fiere 
Jacob Aertse Brandts 
Claas Peters van Hemert 
Gerrit van Haren 
Jan Scheer 
Bernt Hermens 
Jan Claasen 
WiIIem Lambertse 
Peter Fiere 
Tijs Gerritse 
Crijn Peters 
Oth Janse de Leeuw 

Wed. Joggum Wouters 
Wed. Willemken Meussen 
Wed. Marijken Tomas Josten 
Wed. Harnsken Ketelbueters 

Jan Thonisse de scheper 
Erck den dragonder gegaseert van 

het landt 
Gerrit Ercke 
Jan Piel 
WiIIem Piel 
Gerrit Daenen 

den schoItus Jacob van Hoeck 
Guerd Gremmen molenaer 

Jacob Henderijckx de Haas 
Derck Segerse van Rijswijck 
Willem Hendrijckx 
Derck Jansen Brandts 
Hend Willemse Rooijen 

Maarten Gerritse 
Herman Bernts 
Reijnder Hendrijckx schutter 
De jonge Gerrit Roelfs 
Samuel Jacobs 
den ouden Gerrit Roelfs 
Jacob Lamberts 
Derck Buijs 

Derck van Eck 
Ciroen di Lyon 
Gerrit van Dieden 
Willem Jacobs doodegraver 
Cornelis van Os 
Joh. van Son 
Aert Aelbers 
Jan Joosten 
Jan Scheper aant Nedereijnt 
Adam Tees 
Vermijn Brandts 

Wed. Baltus AeIIers 
Wed. Lendert Gerritse 
Lijs Dragonders wed. 
Lijs Schoiers 

Jan Sondagh 
Reijer Claasen 
Hend den doven 
Geurdt Roelffse snieder 
Hend. Brandts 
Simel de Olijve 
Aert Scheer 
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