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Noteert u alvast de volgende data: 
7 november 2009: Lezing over De Proefkolonie 

23 januari 2010: Nieuwjaarsbijeenkomst - thema Namen! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
'We zijn naar Weesp geweest, we zijn naar Weesp geweest" - het zou een 
tekst kunnen zijn op de melodie van 'Tararaboemdië, de dikke domine' enz. 
Of een andere 'voetbal' meezing-deun (Rome). Maar het feit blijft: we zijn 
naar Weesp geweest. En hebben er het hoofdkwartier van onze vereniging 
bezocht. Weliswaar was de groep niet zo groot als we vooraf hadden ge
hoopt, maar toch ... Voor een kleine 'sfee~-impressie' haal ik hieronder één 
van de deelnemers aan: 
''Na een klein uurtje in de auto was er een kleine ontvangst met koffie, 
waarna we een rondleiding kregen. Daarna werden we 'losgelaten' en aan 
het werk gezet, waarbij gezegd moet worden, dat de behulpzaamheid prij
zenswaardig was! Er werden knipsels en bidprentjes bestudeerd en er kon
den kopieën gemaakt worden. Jammer eigenlijk dat we dat niet eerder heb
ben geweten opdat we wellicht thuis nog wat voorbereidingen hadden kun
nen treffen. Na afloop, op de terugreis, waren we het er over eens: het was 
een gezellige dag geweest en niéts dan lof voor de mensen van ons landelijk 
bureau, die alle aanwezige infonnatie voor de vereniging in stand houden. 
Wat overigens wél opviel, is dat de brandbeveiliging wellicht meer aandacht 
zou moeten krijgen, want wanneer er iéts misgaat, blijkt pas echt hoe 
kwetsbaar dit werkelijk 'kostbare bezit' ook is ... !" 

Er rest dit jaar nog één Ledenbijeenkomst: op zaterdag 7 november in 'on
ze' verenigingslocaliteit 'De Rustburcht' aan het Zuidplein. Op die dag 
komt dhr. Wil Schackmann uit Groningen om ons in te wijden in alle we
tenswaardigheden uit de Proefkolonieën, destijds in het noorden van 't land. 
Lees daarover in het hierna volgende stuk van de spreker zelf! Graag hopen 
wij u te ontmoeten op deze middag ( van 2 tot 5 uur), waarbij het eerste 
kwartier nog even wordt 'voorbeschouwd' over de komende Landelijke 
vergadering, eind november. Als het goed gaat, krijgt u daarover nog wat 
infonnatie toegezonden via de e-mail, vooropgesteld dat u uw 'profiel' op 
de website NGV.nl heeft bijgewerkt en aldaar ook uwe-mail-adres hebt 
ingevuld (wat niet inhoud dat u deze 1340 daarna ook per mail zult ontvan
gen: dat gebeurt alleen nadat wij uw uitdrukkelijke wens daartoe hebben 
ontvangen, want anders blijft de 'post' nog altijd uw blad thuisbezorgen. 

De daaropvolgende bijeenkomst is gepland op zaterdag 23 januari 2010, 
ook weer van twee tot vijf uur, met dit jaar een (volgens de enige jaren ge
leden gehouden enquête) door velen gewenste 'Nieuwjaarsbijeenkomst'. 
Graag geven wij u dan de gelegenheid om elkaar en bestuur een goed 
Nieuwjaar te wensen, en we zullen daarvoor nog wat (feestelijke) hapjes en 
drankjes beschikbaar houden. 
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Daarnaast is er een inleiding van ons bestuurslid Conny Biesheuvel over 
voor- en achternamen. Zoals zij zelf schrijft: 
"Zoals u waarschijnlijk weet zit ik nog niet zo heel lang in het bestuur van 
onze afdeling, maar vanaf deze plaats (momenteel achter de pc) zou ik u -
ook al is het nog wat vroeg - het Allerbeste voor het nieuwe jaar toe willen 
wensen. Echter: liever doe ik dat 'live' op de geplande nieuwjaarsreceptie, 
dan 'zult u nog wat van me horen'. 
We hebben n.l. besloten dat ik u op deze bijeenkomst mag begroeten met 
het houden van een lezing, enwel over voor- en achternamen. 
De middag wordt daarvoor opgesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat 
over het ontstaan en de betekenis van voornamen. U wordt geacht actief 
mee te denken en te doen, want het geheel verloopt in soort quiz- of spel
vorm. En na de pauze ga ik verder met de betekenissen van achternamen. 
Bent u ook altijd al zo nieuwsgierig (geweest) naar de betekenis van namen? 
Dan is dit voor u een unieke gelegenheid om de betekenissen te weten te 
komen. Ook neem ik voldoende naslagwerken mee, voor diegenen die de 
gegevens ook nog zelf willen opzoeken. 
Ik hoop u allen te mogen begroeten op deze 23e januari 2010. 
Met hartelijke groeten, Conny Biesheuvel - van den Eijnden. 

Tot zover weer mijn 'beslommeringen' van achter de Bestuurstafel. 
Redactioneel nog een kleine aanvulling: de oplettende lezers hebben wellicht op
gemerkt dat de voetnoot op de vorige 1340 niet correct was. Dat moest zijn 'Zomer 
2009' net zoals we bij dit nummer 'Najaar 2009' vermeldden. Excuses daarvoor. 
Graag tot ziens op de bijeenkomsten (ze zijn er immers 'speciaal voor u! '). 

[ao] 
DE RUSTBURCHT 
De exploitant van de Rustburcht verzocht ons u het volgende door te geven. 
Wanneer wij op zaterdag een bijeenkomst in onze zaal van het Zalencen
trum hebben, dan is deze ruimte vanaf 13:30 uur geopend en beginnen we 
om 14.00 uur met de bijeenkomst. We streven ernaar, om de bijeenkomst af 
te sluiten rond 17:00 uur, zodat het gebouw rond half zes weer kan worden 
afgesloten. Overigens: het zalencentrum is gevestigd op de hoek van de 
Motorstraat met de Strevelsweg - uitkijkend op het Zuidplein, dat met de 
voetgangersbrug gemakkelijk oversteekbaar is. 
Voor de vroegkomers: het bijbehorende café-restaurant gaat pas om 15.00 
uur open. Er is de laatste keer een uitzondering gemaakt (voor iemand die 
naar toilet moest), maar het personeel mag niemand voor die tijd binnen
laten. Bent u dus te vroeg en wilt u nog even iets gebruiken oid, neem dan 
een kijkje op het tegenover de zaal gelegen grote Winkelcentrum Zuidplein. 

[ao] 
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LEZING over DE PROEFKOLONIE, 7 noveniber 2009 
Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de 
aardbol. Maar vanaf 1818 trekken kolonisten uit het hele land naar zuid
west-Drenthe, ook uit plaatsen als Rotterdam, Vlaardingen, Gouda, Brielle 
en Hellevoetsluis. Met financiële steun van hun beter gesitueerde plaatsge
noten proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen in de nieuw-opgerichte 
koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. 

Wil Schackmann schreef het boek De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en 
het weldadig karakter onzer natie. Daarin weet hij dankzij het archief van 
de Maatschappij van Weldadigheid heel 'dichtbij' de eerste bewoners van de 
koloniën te komen en volgt hij bijna van dag tot dag hun belevenissen en 
hun gevoelens bij de 'weldadigheid' die ze ondergaan. Het Historisch 
Nieuwsblad schreef: 'Het komt niet vaak voor dat een historicus het leven 
van gewone mensen uit de tijd voor de twintigste eeuw kan beschrijven. 
Daarom is Schackmanns boek buitengewoon waardevol.' 

Op zaterdagmiddag 7 november 2009 vertelt N° • l. 
~ rut W.6.Mft.e. ftM tl.~,~;.. 

hij op uitnodiging van onze afdeling over de Vijf Ccr il Cll. 
Drentse armenkoloniën. Daarbij illustreert Y //4.; clc Dirrct,·ur 

hij het leven en de ontwikkelingen op de ko- favp,,.✓-~,7"<,<-c,f'_ .. _-~ 
lonie met verhalen van kolonisten uit het i((' Ilorld,~m~lrr 

gebied van de afdeling. ~ -ua.s.. Áa.4- ~ 
,c:qvvvmvvvvvvv~vvvwv 

(ajb.: om drankmisbruik te voorkomen, kregen kolonisten hun loon grotendeels in 
winkelkaartjes). (onder: gezicht op Willemsoord - één van de landbouwkoloniën.). 
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Over de Rotterdammer Anthony Gerards die als kolonist een succesnummer 
wordt - 'voorheen arm en nu ongemeen vergenoegd', de Vlaardinger Dirk 
Houtman, wiens arbeidsprestaties tot een bedenkelijk niveau dalen nadat hij 
'den schouder heeft uit elkander gevallen', de Maassluizer Jan Breukel die 
'door vrouw en dochters schandelijk mishandeld' wordt en wegens betrok
kenheid bij een complot van kolonisten tegen de leiding van de kolonie 
wordt weggestuurd. Waarna de familie Breukel de ouders van de Brielse 
kolonist Frans Broekhuizen gaat 'voorlichten' hoe vreselijk mensen daar in 
het verre Drenthe behandeld worden. 

(ajb.: Kolonisten moesten verplicht in dit 
koloniale uniform lopen). 
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Leden die meer willen weten van een bewoner in de vrije koloniën uit hun 
voorgeslacht, kunnen dit melden aan Wil Schackmann: wil@schackmann.nl 
Hij zal proberen deze voorouder tijdens de lezing mee te nemen. 

Mensen die alvast een indruk willen van wat er in het archief van de koloni
en (in Assen) te vinden is, kunnen een kijkje nemen op 
http://www.drentsarchief.nl/zoektips/zoekwijzer-armenkolonien 

Een fragmentje dat speelt december 1818. De proefkolonie, blz. 83: 
Subcommissies die nog geen kolonistengezin hebben mogen sturen, laten 
iets horen om zich in de kijker te spelen. Bijvoorbeeld Oud-Beijerland. Op 
dinsdag 1 december gaat de hele subcommissie - twee predikanten, de 
schout en de plaatselijke belastingontvanger - van deur tot deur. Behalve 
dat de delegatie daarbij het enthousiasme voor het project bij velen 'op het 
gelaat zag blinken', levert dat honderd nieuwe contribuanten op die 'hun 
gering penningsken ook op het altaar der weldadigheid komen brengen' en 
320 gulden aan giften, nog afgezien van de opbrengst van militaire kleding
stukken die in 1815 pas gereed waren gekomen toen Napoleon al verslagen 
was, en die nu door de ontvanger 'don gratuit', voor niets, ter beschikking 
worden gesteld. 
De bedoeling van zo'n verslag komt altijd op het slot. 'Spoedig dan worde 
de dag geboren waarop dit het voorregt van Oud-Beijerlands armen moge 
zijn.' Een dag waar de subcommissie 'met brandend verlangen' naar uit-
kijkt. [ws] 

OPROEP familie FALING 
Vanwege mijn onderzoek naar de stamboom Faling ben ik gestuit op een 
vrouwelijk familielid waarvan ik graag meer gegevens van zou willen heb
ben. Haar naam is Pietertje (Petra) Faling geboren op 18 mei 1957 te 
Schiedam. 
Ik doe een oproep hierbij aan de lezers van 1340 om mij wellicht meer in
formatie te verstrekken. Ik zou hier erg blij mee zijn. De reacties mbt even
tuele foto's en informatie van met name haar jeugd in het Schiedam van de 
jaren eind50-begin60 zou ik graag toegezonden krijgen naar e-mailadres 
p.faling4@upcmail.nl. Mijn naam is Peter Faling. 

DE GESCIDEDENIS VAN HILLEGERSBERG 
Kort geleden verscheen het boek de geschiedenis van Hillegersberg door 
Roelof Vennik. 
Dit boek is de eerste in een reeks die de geschiedenis behandelt van de 
voormalige dorpen rond Rotterdam welke nu deel uitmaken van deze stad. 
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Tot 1941 was Hillegersberg een afzonderlijke gemeente. 
Het boek laat zien dat Hillegersberg oorspronkelijk een arm boerendorp was 
dat in schril contrast staat tot het toevluchtsoord voor kapitaalkrachtige 
Rotterdammers waartoe het zich in de jaren dertig ging ontwikkelen. 
Bij de samenstelling van het boek is gebruik gemaakt van bronnen die tot op 
heden niet zijn gebruikt en een beeld geven van het dagelijks leven. Ook is 
aandacht besteed aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. 
Als bijlage zijn o.a. ook lijsten van burgemeesters, secretarissen, predikan
ten en hoogheemraden van Schieland toegevoegd. 
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of is te bestellen bij de Stichting 
Streekarchief Eiland IJsselmonde te Rotterdam. 
Prijs E 17,50 ISBN 978-90-72349-22-4. 109 blz. [ rv] 

ROTTERDAMSE BIERBROUWERIJEN 
IN DE EERSTE HELFT VAN DE 17e EEUW door RoelofVennik 
In de 17e eeuw was Rotterdam een belangrijke leverancier van bier. Samen 
met Haarlem en Amsterdam. Deze steden brachten meer van 75% van alle 
bieraccynzen in de Republiek op. Steden als Leiden , Delft en Dordrecht 
waar ook een grote schaal bier werd geproduceerd konden qua productie 
slechts in de schaduw van Rotterdam staan. Dit bracht veel welvaart, zeker 
voor de brouwers die vaak tot de rijke burgerij behoorden. 
Al in de Middeleeuwen bezat Rotterdam 25 bierbrouwerijen, waarvan er 
aan het begin van de l 6e eeuw nog 9 over waren. 
Ze zullen zich waarschijnlijk al heel vroeg georganiseerd hebben in een 
gilde, maar de archieven van het Bierbrouwersgilde waartoe ook de azijn
makers behoorden vangt pas in 1670 aan. 
De Rotterdamse bakker en kroniekschrijver Jan Gerritsz van Waerschut die 
in 1623 overleed noemt ze vermoedelijk allemaal in zijn kroniek die kort 
voor zijn dood moet zijn voltooit. 
Hierin is opgenomen een lofzang op de Rotterdamse brouwerijen: 

Loff der Rotterdamse brouwerijen soe sij waren in voorleden tijen. 
1. 0 weeldich Rotterdam, Volpracht en overvloed 
Althans op deze tijd U grootten lofftoequam 
Van uwe bieren goet. Die gij tevert met vlijt. 
U brouwerijen schoon Staen seer aerdich ten toon. 
Te samen int getal ic se noemen sal. 

In de volgende negen coupletten noemt hij drie en dertig Rotterdamse 
brouwerijen die er in de eerste helft van de l 7e eeuw geweest moeten zijn. 
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Grappig voorval is dat al deze brouwerijen ook zijn terug te vinden het Oud 
Notarieel Archief van de Stad Rotterdam maar er zijn er nog meer geweest. 
Vanuit het notarieel heb ik de namen nogmaals naast het gedicht gelegd en 
de daar werkzame brouwers erbij vermeld en in welk jaar ze in het archief 
voorkomen. 

1. De Twee Climmende Leeuwen 1621 opgericht door Jacob Jacobsz 
van Couwenhoven. 

2. Het Witte Paert (aan de Leuvehaven) 
3. Het Swarte Paert, 1649 Willem Wessels, opperbrouwer 
4. De Werelt (aan de Leuvehaven) 1619 Willem Eewouts Prins,in 

1643 maakt opperbrouwer Adolff Jansz Smits, huwelijkse voor
waarden. 

5. De Witte Leeuw, in 1619 is Jan Dammesz Pesser brouwer 
6. De Swarte Leeuw 
7. De Haes, in 1637 is Jasper Dircxsz Cock, brouwer In 1655 Evert 

Govertsz opperbrouwer en in 1661 is Evert Tripvoet, opperbrouwer. 
8. De Hollandse Tuyn, Jan Symonsz Pesser, in 1629 brouwer,1637 

Adriaen Fransz Pieck, brouwer in 1653 is Jan Claesz Bruccher, op
perbrouwer en participant in de brouwerij. 1657 Nicolaes Vogel, 
als brouwer genoemd. 

9. De Leeuw met den staffin 1657 genoemd met Pieter Jansz Ver
schuyr als opperkuiper. 

10. De Pauw (Gelijk aan de Rode Pauw?) Haringvliet, IJsbrant Dir
ckxsz in 1643 brouwer, er bestond ook een brouwerij de Witte 
Pauw, waar in 1613 Joost Jacobsz Thielen, brouwer was. 

11. De Molen (Botersloot), 1652 Nyesgen Marchysdr, weduwe van Jan . 
Willemsz Donys, brouwster. 

12. Den Arent (De dubbele Arend) in 1631 Pieter Jansz Blanckart, 
brouwer 

13. de Anckeren 1638 Pieter Jansz Blanckart, gewezen brouwer. De 
brouwerij Root Anckeren vermeld in 1608 met Hans van Nuffelen 
als brouwer., Ook nog Het Anker in 1657 met Claes Claesz de Jong. 
Mogelijk gelijk aan nr 24. 

14. De Ringen 
15. De Kloek 
16. De Paerden 
17. De Druyff in 1636 Jan Jochemsz opperbrouwer.In 1655 is Jacob 

Paets er brouwer. 
18. De Boot in 1629 Pieter Christiaens Prins, brouwer. 
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19. De Halve Maen, Arent Cornelisz Kievit, 1620 brouwer, 1631 Ni
colaes Kievit en in1633 Arent Bisschop-1641 is Arent Bisschop 
genoemd als voormalig brouwer. 
1657 is in het ONA Rotterdam vermeld als gewezen opperbrouwer 
Olof Jansz Sindel. 

20. De Bijl, in 1620 Ieman Heynricksz Boschman, brouwer en hoofd
man van het Gilde. 
In 1630 is hier Jan Jobsz Verhaven, brouwer. 

21. De groote Griexe A ( een Azijnmakerij) 
22. Den Roopen leeuw, Cornelis Adryaensz Kievit, 1620 brouwer.in 

1606 nog Guieliame de Graeff. 
23. Het Witte Lam, Guiljame Thijskens, in 1620 als brouwer ver

meld.indien gelijk aan 't Lam hier Eeuwout Eeuwoutsz Prins, 
brouwer in het jaar 1630. 

24. Op 't Ancker, in 1651 Jan Coenraerts Brouwer, opperbrouwer 
maakt dan zijn testament. 

25. de Hoop, brouwer Arien Leenderts van der Meer 
26. de Bril, 1656 Jacob van Vredenburch, brouwer. 
27. de Goude Croon of de Keyserscroon, Cornelis Hendricxsz, brou

wer. 1657 Adiaen Fransz Pieck, brouwer. In 1663 is het partner
schap verbroken tussen Pauwels van der Peel, brouwer 5/6 deel ei
genaar en Franq Jorisz Crooswijck, apothecaris 1/6 deel. 

28. Het Hert, in 1647 Samuel de Bock, brouwer 
29. de Haeswindt 
30. het Zeeuws Wapen, in 1657 is Samuel de Back, brouwer. 
31. De Roode Buys, Pieter Eeuwoutsz 
32. De Engelse Brouwerij of De Eenhoorn, (waarschijnlijk niet gelijk 

aan 37 de Witte Eenhoorn. De Engelse brouwerij was namelijk aan 
de Wijnhaven gevestigd. In 1670 
werd de brouwerij verhuurt op 7 jaar door de erfgenamen van Wil
lem Ockers de Veth 

Daarnaast komen we ook nog tegen: 
33. De Vergulde Haringbuis 
34. De Smack (Blaak- Brouwerijsteeg) 
35. De Oranjeboom (Wijnhaven) 1619 Joost Adriaansz Coulster 
36. De Witte Eenhoorn (aan de Delftsevaart) 
37. De Drie Haringen (Hoogstraat) in 1629 Christiaen Cornelisz Prins, 

brouwer 
38. De Haring met de Kroon (Blaak), in 1617Willem Willemsz Nobel, 

brouwer 
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39. De Rode Hand met de Kroon, 1613 vermeld Abraham Pietersz en 
Y man Hendricxsz Bosman als brouwers. ( er kan ook staan Hert met 
den kroon). 

40. De Oranje Lelie (Later de Roos),1617 Jacob Deym Jorisz, brouwer, 
in 1619 is Gielis de Moll, brouwer in de Roos . Mogelijk een andere 
brouwerij genaamd de Roos is al in 1603 vermeld met als brouwer 
Gerard Bongaert. 

41. Het Witte Hart, in 1611 Jan Pietersz van Rijsoort, brouwer 1617 
een brouwerij in de Hand met de kroon, van de 56 jarige Engelb
recht Merchijn. 

42. De Posthoorn 
43. Het Hopblad 
44. De drie ringen (gelijk aan de Ringen?), Adiaen Reymbrantsz, 1620 

brouwer in 163 5 Derck Versyden. 
45. De Vliegende Leeuw, vermeld in 1665. 
46. De Elephant, 1629 is Thomas Gerritsz van Doesburch, brouwer 
47. De Dolfijn, in 1629 is Steven Jansz, dan 37 jaar oud. In 1630 Jan 

J ansz Slijper. 
48. De drie Hoorntjes, in 1604 IJsbrand Arents, brouwer 
49. De drie claverblaatgens. 
50. De Hamer, brouwer in 1620 Jan Pietersz Thierens, hoofdman van 

het Gilde. 
51. De Fortuijn, 1630 als brouwer genoemd Enoudt Jacobsz 
52. De Drie Liggende Leeuwen, in 1631 de weduwe van Cornelis Pop-

ta, brouwer. 
53. De Osch, in 1639 genoemd 
54. De Twee Rode Leeuwen, Huijg Cornelisz, in 1628. 
55. De Sleutel, in 1606 met Hilleman Petersz van Rijsoort, brouwer 
56. De Lelie 
57. De Maes 
58. De Vos. 

GEZOCHT: JAN DEN OUDEN (geb. Dordrecht 1645) 
Ik ben al zo ongeveer een jaar of30 bezig om uit te vinden of er een relatie 
bestaat tussen mijn voorouders, uit de Alblasserwaard, en bovengenoemde 
Jan den Ouden, geboren in Dordrecht. Tot heden zonder succes. 
Hij is overleden op 22 okt. 1645 en ligt begraven in de Grote Kerk te Groen
lo. Op zijn grafsteen prijken de familienamen : Wenssen , Van Slingelant, 
Van Swindrecht en Den Ouden, met de respectievelijke wapens. 
Hij was kapitein en commandeur van de vesting Groenlo en getrouwd met 
Geertruit van Woldenborch, een meisje uit de landadel aldaar .. Beiden ko-
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men voor in het boek Register op de Leenen van het Huis Bergh, bladz. 
17, van Mr. A.P. van Schilfgaard. 
Een geschilderd portret van Jan/ Joan bevindt zich in het Museum te 
Hoorn. Destijds was het gewoonte dat commandeurs werden geportretteerd, 
overeenkomstig instructies van de Staten van Holland. 
Blijkens 'Ons Voorgeslacht' van 56ejaargang,2001,, bladz. 655, trouwde 
een Adriana van Wenssen geb. rond 1559, in Dordrecht op 19.2.1581-met 
Jabob Simonsz. den Ouden, droogscheerder. (lakenbereider) 
Ik vermoed dat Jan/Joan den Ouden een zoon is uit bovengenoemd huwe
lijk. Het is me al pie jaren niet gelukt wat meer gegevens boven water te 
krijgen. Wie kan mij verder helpen? Reacties graag op mijn mail-adres: 

ijsdenouden@casema.nl. Bij voorbaat hartelijke dank. [ndo] 

DE GRENZEN VAN DE 
NIET-WESTERSE GENEALOGIE-BEOEFENING (1). 
In elke cultuur bestaan op een of andere manier belangstelling voor het 
voorgeslacht. De uitingen hiervan zijn echter verschillend en de drijfveren 
wijken af van die in Europa. 
Allereerst een vergelijking tussen de Europese genealogiebeoefening en die 
voor zover deze bestaat in Noord Afrika en Turkije. 
Iedere Nederlandse genealoog is opgegroeid met de basisregels van de ge
nealogiebeoefening. 

A. We werken generatie voor generatie af. 
B. We noteren alleen gegevens die door archiefbronnen kunnen wor

den gestaafd. 
C. We geven een bronvermelding bij de gevonden gegevens. 
D. Wanneer gegevens op andere wijze zijn verkregen, vermelden we 

dit en gaan we waarheidsgetrouw te werk. 
Voor de gemiddelde serieuze Westerse genealoog is het een ongeschreven 
wet om je althans zoveel mogelijk aan deze regels te houden. 
Het feit dat wij op deze wijze genealogie bedrijven is mede gevormd door 
de veelheid en volledigheid van de beschikbare bronnen. Deze bronnen 
vormen mede de basis voor wat we wel de wetenschappelijk verantwoorde 
genealogie noemen. 
Voor de West Europese genealoog is het vanzelfsprekend dat hij zonder al 
te veel moeite zijn voorgeslacht kan terugbrengen tot de l 7e eeuw. Heeft hij 
meer geluk dan is het mogelijk het voorgeslacht nog enkele eeuwen op te 
rekken. 
De populariteit van de genealogie is mede te danken aan het feit dat aan 
verschillende maatschappelijke factoren is voldaan. 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 405 Jaargang 23, no. 3 - najaar 2009 



Een relatief hoge welstand van de bevolking, een hoog opleidingsniveau, 
veel vrije tijd en het feit van een goed georganiseerde en vrij toegankelijke 
bevolkingsregistratie gecombineerd met een klantvriendelijke archieforga
nisatie die een grote diversiteit van bronnen beheert. Mede hierdoor konden 
ook de genealogische verenigingen tot grote bloei komen. 
Na de Tweede Wereldoorlog begon de genealogie of stamboomonderzoek 
zijn elitaire karakter te verliez~n en zien we een verbreding ontstaan. 
Zestig jaar laten constateren we dat de genealogiebeoefening sindsdien sterk 
is veranderd en dat dit veranderingsproces nog steeds gaande is. 
Nieuwe ontwikkelingen die mede het onderzoek naar het voorgeslacht kun
nen vergemakkelijken of verbreden hebben hun intrede gedaan. 
De computer is niet langer weg te denken en veel archiefbronnen zijn gedi
gitaliseerd en via internet te raadplegen. Daarbij komt nog dat veel genealo
gische literatuur op CD Roms verkrijgbaar is en het DNA onderzoek haar 
intrede heeft gedaan. 
We zullen over de beperkingen van de Westerse genealogie niet te veel uit
wijden. We kunnen aannemen dat deze in grote lijnen bekend zullen. Het 
genealogisch onderzoek naar de meeste families zal niet verder voeren dan 
het begin van de l 7e eeuw. Wie het geluk heeft verder te kunnen komen, 
hetzij met de eigen familienaam dan wel via zijn of haar kwartierstaat dient 
zich te beseffen dat onderzoel< voor het jaar 1400 bijzonder lastig kan wor-

• den en bovendien dat eerder gepubliceerde stamreeksen of genealogieën 
vaak onbetrouwbaar zijn. 
Heeft men het geluk te kunnen aansluiten op adellijke of dynastieke lijnen 
dan dient men er rekening mee te houden dat ook hier serieuze genealogie 
stopt bij de grootouders van de vader van Europa, Karel de Grote. Internet 
doet ons vaak geloven nog veel verder te kunnen gaan, maar voorzichtig
heid en een zeer kritische blik is hier geboden. Wanneer u beschikt over 
Adellijke voorouders die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk kunt u 
soms verder komen. De vele Ierse koninkrijkjes verschaffen nog aanvaard
bare stamreeksen van de plaatselijke vorsten tot in de se eeuw. 
Oudere lijnen kunnen vrijwel altijd naar het rijk der fabelen ·worden verwe
zen. 
Al vanaf de Middeleeuwen werden belangrijke personen en families ver
bonden aan een afstamming tot bijvoorbeeld koning David van Israel of de 
oude Grieken en Romeinen. In het gunstigste geval gaat het hier slechts om 
claims die niet met wetenschappelijk verantwoord verkregen bewijs is on
derbouwd. Het is een gunstige ontwikkeling dat men steeds meer naar seri
euze bewijzen zoekt voor deze hypothesen en vermeende fabels. Een voor
beeld hiervan zijn de publicaties van Christian Settipani die naast veel kri-
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tiek ook goede onderbouwing heeft gegeven voor een aantal zeer oude af
stammingslijnen zoals bijvoorbeeld de Egyptische farao's. 
Nagenoeg gelijktijdig met de groeiende populariteit voor stamboomonder-

• 
zoek is ook de samenstelling van onze bevolking veranderd. Nieuwe Ne-
derlanders deden hun intrede in de Nederlandse samenleving. Sinds de 16e 
eeuw waren we vooral in de grote steden gewend geraakt aan grote hoe
veelheden mensen met de niet Nederlandse achtergrond. Om religieuze en 
economische redenen zochten velen een nieuw bestaan in het relatieve rijke 
stukje land aan de Noordzee. De nieuwkomers waren vrijwel uitsluitend 
afkomstig uit Europa. Franse Hugenoten, Schotse huursoldaten, Engelse 
kooplieden, Vlaamse vluchtelingen en kooplui uit de Duitse staten of En
geland. 
Het duurde tot in de jaren '60 van de vorige eeuw voordat er voor het eerst 
vluchtelingen van buiten Europa naar ons land kwamen en eveneens gast
arbeiders vanuit Noord Afrika en Turkije. 
Inmiddels kent ons land een grote gemeenschap van Marokkaanse of Turkse 
oorsprong. 
Het is grappig te constateren dat reeds lang voor deze periode afstammings
lijnen naar de Islamitische wereld opgang deden. 
Via deze afstammingslijnen kunnen zowel Europese vorsten, hoge adel 
maar in sommige gevallen ook eenvoudige bur.gers via hun kwartieren bo
gen op een afstamming van de profeet Mohammed. Wel dienen deze af
stammingslijnen in de meeste gevallen met een kritisch tot zeer kritische 
oog worden bekeken. Helaas zijn veel van deze afstammingen met slechte 
en soms zelfs geen enkele annotatie onderbouwd. 
I 
Via Edward I van Engeland gehuwd met Eleonora van Kastilië, dochter van 
Ferdinand 111, zoon van Alfons IX van Leon, zoon van Ferdinand II van 
Leon, gehuwd met Urracca Alfonses van Portugal,dochter van Alfonso I 
van Portugal, zoon van Hendrik II van Bourgondië, gehuwd met Teresa 
Alfonso van Kastilië en Leon, dochter van Alfonso V van Leon ( ca 1 040-
1104) gehuwd met Jimena Muroz, dochter van Nuno Gonzalez de Lara, 
zoon van Gonsalo Nunez de Lara overleden na 1026. 
Deze Gonsalo zou gehuwd zijn met Mawiyah bint al Hakam van Cordoba 
(geb. ca 955) de stamreeks zet zich voort via haar vader Al Hakan al 
Mustan, zoon van Abd al Rahman III zoon van emir Mohammed II van 
Cordobam zoon vanAbd Allah I gehuwd met Oreca Fortunez van Navarra 
dochter van Fortun Garcia van Navarra gehuwd met Aurea bint Lope, 
dochter van Lope ibn Musa Bunu Quasi, zoon van Musa ibn Musa (geb. ca 
789) zoon van Musa ibn Fortun gehuwd met Aisha bint Abdul, dochter van 
Abdul Aziz, gouverneur van Egypte (670-717) zoon van Musa ben Nuseir al 
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Bekir, gehuwd met Umm bint Marwan van Damascus, de dochter van Mar
wan I en Aisha bint Uthman, dochter van Uthman ibn Affan ( over 1. 656) en 
gehuwd met Ruqayyah (598-623) vermeend dochter van de Profeet Mo
hammed. 
II. 
Een andere belangrijke poort als het gaat om een vermeende connectie tot 
de profeet is Zaida van Den ia ( 1071-1107) gedoopt als Elisabeth is bekend 
als een concubine van Alfonso VI van Kastilië en moeder van een zoon en 
twee dochters. Dochter Sancha ( 1100-1125) trouwde Rodrigo Gonzales de 
Lara. De andere dochter Elvira was tweemaal gehuwd 1 e met Roger II Guis
card een grootvader van moederszijde van Frederik II Hohenstaufen (1194-
1250). 
Zaida zou een dochter zijn van Abul Kasim Mohammed ben Abbad, zoon 
van Abu Amr Abbad ben Mohammed al Mutalid, (1014-1068) kamerheer te 
Sevilla, zoon van Mohammed I (984-1042) zoon van Ismail ibn Quarais 
rechter en imam te Sevilla,zoon van Quarais ibn Abbadm zoon van Abbad 
ibn Amr, zoon van Amr ibn Aslan, zoonvan Aslan ibn Itaf, zoon van Neimal 
al Lakhmi (II), zoon van Neimal al Kakhmi (1) zoon van Abed Abu Farisi 
Al Hirah, gehuwd met Zahra bint Huseyn ( ca 700), dochter van Husain al 
Hasan,zoon van AI Hasan al Sibt al Ali, zoon van Ali ibn Abu Talib (600-
661) en Fatima (606-632) dochter van de profeet Mohammed. 
III. 
Prins Willem Alexander van Oranje Nassau stamt via zijn voorvader Step
hanus II van Wittelsbach- Neder Beieren (overl. 1375) en zijn echtgenote 
Elisabeth van Aragon (1309-1349) af van de profeet langs de lijn zoals ver
meld onder I. 
Ook via Anna de vrouw van Stadhouder Willem IV en dochter van George 
II van Engeland komen we via de kwartieren op Edward II van Engeland en 
volgen we eveneens lijn I. 

Wat betreft de huidige groep nieuwe Nederlanders van Turkse of Marok
kaanse oorsprong mag gezegd worden dat er weinig belangstelling bestaat 
voor genealogie.De gemiddelde Turkse of Marokkaanse familie heeft wel 
een sterke familieband maar blijkt nauwelijks geïnteresseerd in haar voorge
slacht. De genealogie in ons land begon onder autochtone Nederlanders te 
bloeien doordat opleidingsniveau en meer vrije tijd beschikbaar kwamen en 
de strijd om het dagelijks brood gemakkelijker was geworden. Daarbij kent 
de Westerse cultuur een sterke drang zichzelf te profileren. In combinatie 
met een goede en gratis beschikbaarheid van tal van archiefgegevens maakt 
vooral een land als Nederland een eldorado voor stamboomonderzoekers. 
(vervolg in volgende 1340) R.K. Vennik 
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