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Stellingen
01. Het verantwoord opbouwen van een genealogie valt of staat met het intensief gebruik van primaire bronnen en een methodologisch verantwoorde toepassing van
specifieke informatie ontleend aan getuigenissen, vernoemingen, bewapeningen
en rangorden.
02. De inventarisatie van veel bronnen heeft als voordeel opgeleverd dat bekend is
waar het archiefstuk hangt/ligt/staat, het nadeel - dat de inhoud daarvan nog
steeds een raadsel is - is gebleven. Bovendien zijn door interpretaties van de inventarisator en door disparate toepassing van het herkomstbeginsel de archiefstukken te vaak fout geplaatst.
03. Het conserveren van meestal ongefotografeerde zegels in verzegelde plastic doosjes maakt het beschrijven van het wapen, het ontcijferen van het randschrift en
daardoor het gebruik van dit materiaal als kennisbron vaak nagenoeg onmogelijk.
04. Originele archiefstukken bevatten veel meer informatie, dan de incomplete beschrijvingen - zoals die in online-inventarissen en in gepubliceerde leenkamers willen doen geloven.
05. Als alle archiefstukken zijn gevlakt, gereinigd, gerestaureerd, gescanned, gefotografeerd en beschreven, alsmede vervolgens van regesten voorzien online zijn
gezet, krijgen deze rust en worden zij eindelijk toegankelijk.
06. De kenschets van veel archiefstukken in de online-inventarissen van de Utrechtse
kapittels wordt voortdurend ontsierd door de opmerking regestbeschrijving in
voorbereiding (sinds circa 1850). Deze toelichting miskent, dat in de oorkondenboeken van het sticht Utrecht en door de inhoud van de als zodanig nog steeds
bewaarde ‘sigarenkistjes’ van dr. P.J. Vermeulen, provinciaal archivaris te
Utrecht, (1840-1856) (geen familie), al een aardige opzet daarvoor is gemaakt.
07. De rol van de maagschap bij borgstellingen, huwelijksvoorwaarden, magescheiden en voogdijstellingen is onmiskenbaar en onontkoombaar.
08. Heinrich Müllers, (1926/50), en Heinrich Holthusen, (1954), hebben de toon gezet voor de huidige toepassing van de door hen gëidentificeerde vernoemingssystematiek.
09. De bezegeling - formeel de bevestiging van een gemaakte historische afspraak moet ertoe bijdragen dat de door getuigenissen en vernoemingen geboden zekerheid door herkenbaar, sociaal en juridisch betekenisvol, optisch kenmerkend
materiaal wordt versterkt.
10. De gedachte dat adellijke middeleeuwers slechts over één zegel beschikten moet
definitief worden verlaten.
11. Onderzoek blijft beredeneerde onwaarschijnlijkheidsreductie.
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12. Als de geschiedeniswetenschap net zo accuraat gedocumenteerd zou zijn als de
farmaceutische wetenschap zou het proefschrift half zo dik zijn geworden en het
werk aan het proefschrift half zo boeiend.
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