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Inhoudsopgave 

Van de redactie 
 

Welkom bij deze derde uitgave 1340, de herfst editie. 

 

De zomervakantie zit er op, op het moment dat deze uitgave u bereikt heb-

ben we onze eerste bijeenkomst in Vlaardingen alweer achter de rug en ben 

ik zelf van mijn zomervakantie aan het genieten. 

In deze uitgave treft u een aantal artikelen aan die al even op publicatie la-

gen te wachten; Ben Houkes schreef over dwalingen bij de burgelijke stand 

en Bob Coret, uw weet wel van (onder andere) genealogieonline.nl en stam-

boomforum.nl, heeft een mooi artikel ingezonden over Open Data en zijn 

website openarch.nl. Het lezen waard, vooral omdat openarch.nl tegenwoor-

dig meer persoonsverwijzingen bevat van wiewaswie.nl en lang niet overal 

overlapt. 

Kopij datum voor de winter editie van 1340 is: 15 november. 

 

Redactie: Conny Biesheuvel-van den Eijnden 

  Janneke van Andel 

  Regina Philip 

  Fred Janssen (eindredactie en samenstelling) 

[Fred Janssen, webmaster] 
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Verslag Genealogisch café 17-09-2016 
Dit was de eerste bijeenkomst van onze afdeling na de zomervakantie. Dit 

keer lag de focus op nieuwe leden en hen wegwijs maken binnen de NGV in 

het algemeen en onze afdeling in het bijzonder. Onze secretaris Arie Ouwen-

dijk nam met verve de honneurs waar en opende deze middag met een 

woord van welkom. Vervolgens vroeg hij de aanwezige bestuursleden zich-

zelf even voor te stellen t.b.v. de nieuwe leden en aanwezige gasten en te 

vertellen wat hun functie binnen de afdeling is. 

Voor deze middag had ons bestuurslid Conny Biesheuvel een prachtige in-

formatieve presentatie gemaakt waarvoor natuurlijk onze dank. Op haar ei-

gen, humoristische wijze, vertelde zij aan de hand van deze presentatie over 

de voordelen van het lidmaatschap van de NGV.  Dat dit niet alleen voor de 

aanwezige nieuwe leden interessant was bleek al gauw.  

Na de presentatie werden nieuwe leden verzocht om zichzelf even voor te 

stellen. Hierbij werden zij in de gelegenheid ook iets over hun eigen onder-

zoek te vertellen. Natuurlijk maakten zij hier graag gebruik van waarbij gelijk 

eventuele pijnpunten in hun onderzoek aan bod kwamen. 

Hierna hield ons bestuurslid Regina Philip een korte presentatie waarbij zij 

wees op het belang van de website van de NGV maar ook melding maakte 

van de Facebook pagina van onze afdeling welke u kunt vinden op https://

www.facebook.com/ngv.rotterdam.eo. In de toekomst zullen social media 

immers ook voor genealogisch onderzoek steeds belangrijker worden. Onze 

afdeling gaat in deze ontwikkeling mee. Op verzoek maakte zij ook nog even 

melding van haar eigen website waarin een aantal pagina’s zijn opgenomen 

met ruim 2.600 genealogische en historische links die het zoeken naar bron-

nen aanzienlijk vereenvoudigt. U kunt deze site vinden op http://

start.voorouders.eu. 

Iets later dan gepland en normaal gebruikelijk is kon men aan het 2e gedeel-

te van de middag beginnen. Dit was het genealogisch café, waar alle aanwe-

zigen een praatje met elkaar kunnen maken, ervaringen en kennis uit kun-

nen wisselen. Zoals altijd vonden oude en nieuwe leden en aanwezige gas-

ten elkaar al snel. 

Voor foto's van Rob Voogt: zie de website  
 

Volgende bijeenkomsten 
Zaterdag 8 oktober: Lezing door Annemieke van der Vegt 

Zaterdag 12 november: lezing door  Henk Feikema 

Bezoek onze website of Facebook pagina voor nadere informatie. 
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Misverstand bij de burgerlijke stand of een foutje 

van de aangever? 
Een fout maken is heel menselijk, een fout maken bij het aangeven van een 

overlijden kan tot vreemde gevolgen leiden. In dit verhaal gaat het om een 

echtpaar waarvan de man 5x getrouwd is en uit de verschillende huwelijken 

totaal 15 kinderen heeft. 

In onderstaand parenteel is alleen het eerste en tweede huwelijk weergege-

ven en van het tweede huwelijk alleen de eerste twee kinderen. 

Gerardus Houkes trouwt op 06-11-1854 te Rossum (2e huwelijk) met Maria 

Berendina Redelijk. In dit huwelijk worden 4 kinderen geboren waarvan de 

eerste twee kinderen een tweeling zijn. Johannes en  Gerardus, geboren op 

27-08-1855: 

[de geboorteaktie van Johannes is omwille van de ruimte niet geplaatst maar 

wel bij de redactie bekend] 

Uit deze aktes blijkt dat Johannes de oudste van de tweeling is, een half uur 

eerder geboren dan zijn broer Gerard. 

 

Figuur 1, Geboorteakte van Gerardus 

Heden den ,1; ;J{I',.,,_,,. ,e,. /;,.~~/~,,__ ~ .;;,::1u.., ,, , 
vijf en vijftig, is TOOr ons "~.t!u:~~~,1.r,.ee.c?-;Re,.,...,. •- •.•. 

achttien honderd 

,\mbteoaar nn den Burgerlij!ten Stand der Gem~ente Rouum, Provincie 

land, Terachemrn l;é Z é"P.tr'kd' ?.'t?,-,.,.,.,./,_;:, d _ 
Gelder-

,;/ 

oud Yll';Y, .-, ,.s',,~,--~ jaren, nn beroep &,;,_,:i,,,,.d,_,..... in deze 

Gemeente woonachtig, welke ons heeft verklaard dat zijne huiavrouw ,,.,dP~Lt.
/';/.,f!,t,,;,N~~,,,..,..._ .ç /4 a?-o/ ~ ·,,. . _ 1onder beroep, te Rouum op den 

,lwv:x-- ~- l'fwr~,_,~.11'0._ .,.F"';),_.4'-..-d achtlien honderd Tijf en ,ijnig des 
:h '-'",J'I - ., om,-~~ure, i1 bevallen nn ,y_..,.,~ ,-:_"tt, t!P ,,,.7-_, 

welk kind genaamd sal worden y-i-a;,#,1~,f 
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Dan  overlijdt er op 18-06-1860 in ’s-Hertogenbosch een kind , 4 jaar en bijna 

10 maanden oud. Volgens de overlijdensakte is dat Gerardus. Als moeder 

wordt genoemd Johanna van Wamel, maar zij is op dat moment zijn stief-

moeder, de 3e echtgenote van Gerardus sr. 

Hierna gaat het mis. Dezelfde Gerardus jr. gaat trouwen! Jaja, de wonderen 

zijn de wereld nog niet uit! 

Gerardus trouwt op 24-08-1881 in Rotterdam met Johanna Antonia Janssen. 

In deze huwelijksakte wordt de juiste naam van zijn moeder genoemd (Maria 

Berendina Redelijk). In de huwelijksbijlagen is ook een extract van de ge-

boorteakte van deze Gerardus jr. aanwezig. 

Figuur 2, 1e overlijdensakte van Gerardus 

, L L L- ,,( ~·· {ç;' _; 
woriende binnen de.k-gemeente .,,.-' // ,.. ,/ __ .,, -·- '/" ~- ,e '7;{ • ,,,,,,.,,.~. 

,,.,{., /,,., ,,~_,. ,.,,,.// /,., .. ~- - ,..-'.: ·• 'r~ -' ,/,. _ =- 7~· <LL-J ~-~ -- .../ 
,,~-"-~ ... . .. , ?~':: _,, / .. L .. ,L',,, /4-= /,:. 7 .~ L',,.;_.,~7•~~ ~ ..J 

en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, dÎII, na 11oorlewig, u geteelend 

De Ambtenaar no den Borgerlijkeo Stand , 
der Gemeente '• Hertogenbo.eh , 

~lU"~11~-~llll'IX 
( _s 
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Maar dan…… 

Op 16-09-1890 overlijdt Gerardus nog een keer….., nu in Rotterdam. 

Van zoon Johannes is niets te vinden. Geen huwelijk, geen overlijden, geen 

mogelijke kinderen van Johannes. 

Wat is er fout gegaan? Verkeerde naam opgegeven? Persoonsverwisseling? 

Gedacht dat Gerardus was overleden en na aangifte blijkt het Johannes te 

zijn en het maar zo heeft gelaten? Tweelingen lijken erg op elkaar, dus zou 

zo maar kunnen. Wie het weet mag het zeggen. Vindt u nog het een en an-

der wat dit mysterie kan oplossen, laat het me dan weten. Zie hiervoor de 

onderstaande website. 

Voor geïnteresseerden is de volledige stamboom van deze familie te vinden 

bij: http://stamboom.houkes.eu, druk op de knop Stamboom en kies de knop 

Zutphen. 

 

 

 

 

Linkerpagina, figuur 3, huwelijksakte van Gerardus Houkes en Johanna Antonia Janssen 

Figuur 4, 2e overlijdensakte van Gerardus 
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Verkort Parenteel van Gerardus Houkes (sr) 

I Gerardus (Gerrit) HOUKES 

geb. op woensdag 05–12–1827 om 11:00 uur te Rossum (Gld), Klompenma-

ker, overl. op vrijdag 04–10–1889 om 21:00 uur (61 jaren) te Rotterdam (ZH)  

Volgens geboorteakte en overlijdensakte Houkes. 

Volgens huwelijksakte Houkens en in de geboorteakte van zoon Jan tekent 

hij met Houkens.  

(1) tr. op vrijdag 10–05–1850 te Alem, Maren & Kessel (NBr) Elisabeth van 

de GRAFT, geb. op zondag 19–10–1823 te Alem, Maren & Kessel (NBr), 

overl. op dinsdag 16–12–1851 (28 jaren) te Alem, Maren & Kessel (NBr), dr. 

van Francis van de GRAFT (geb. op zaterdag 07–07–1770 te Alem, Maren 

& Kessel (NBr), overl. op donderdag 06–07–1837 te Alem, Maren & Kessel 

(NBr)) en Christina BARENS (geb. omstreeks 1780, overl. op maandag 23–

02–1857 te Alem, Maren & Kessel (NBr))  

Kinderen:  

I Jan HOUKES,  

geb. op dinsdag 13–05–1851 om 22:00 uur te Alem, Maren & Kessel (NBr), 

overl. op vrijdag 29–08–1851 om 7:00 uur (3 maanden) te Hurwenen (Gld)  

(2) tr. op maandag 06–11–1854 te Rossum (Gld) Maria Berendina REDE-

LIJK, geb. op woensdag 19–04–1826 te Drumpt (Gld), Dienstmeid, overl. op 

dinsdag 25–01–1859 (32 jaren) te Rossum (Gld), dr. van Justinus REDE-

LIJK (ged. op vrijdag 05–05–1775 te Gorinchem (ZH), Schoenmaker, overl. 

op donderdag 02–04–1846 te Ommerschans (Ov)) en Adriana de LANGE 

(ged. op dinsdag 13–03–1798 te Driel (Gld), overl. op dinsdag 29–04–1834 

te Rossum (Gld))  

Kinderen:  

2. Johannes HOUKES , geb. op maandag 27–08–1855 om 7:30 uur te 

Rossum (Gld)  

3. Gerardus HOUKES , geb. op maandag 27–08–1855 te Rossum (Gld) 

 volgt IIa 
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IIa Gerardus HOUKES [I] 

geb. op maandag 27–08–1855 om 7:30 uur te Rossum (Gld), Broodbakker, 

overl. op dinsdag 16–09–1890 om 17:00 uur (35 jaren) te Rotterdam (ZH)  

tr. op woensdag 24–08–1881 te Rotterdam (ZH) Johanna Antonia JANS-

SEN, geb. op woensdag 28–09–1853 te Zaltbommel (Gld), overl. op vrijdag 

20–08–1926 (72 jaren) te Rotterdam (ZH), dr. van Theodorus Jacobus Jo-

hannes Eliza JANSSEN (geb. op dinsdag 08–02–1814 te Zutphen (Gld), 

Commies der Rijksbelastingen) en Antonia NIJMAN (ged. op zaterdag 02–06

–1810 te Doesburg (Gld), overl. op donderdag 26–07–1866 te Nijmegen 

(Gld))  

2e huwelijk van Johanna op 19-09-1894 te Rotterdam met Pieter Adrianus 

van Elswijk, geb. 30-12-1825 in Rotterdam, overl. 22-09-1898 in Rotterdam  

Gerardus en Johanna hadden 3 kinderen. 

 

[Ben Houkes, stamboomonderzoeker van de familienamen Houkes/Haukes/

Van der Linden en Van Tienen] 

Al zoekende in allerlei kranten vind ik ook nog een artikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1 

november 1886 over een vermissing van ene Gerardus Houkes. Zie dit krantenbericht, let vooral 

op het signalement. 

Op 19 Oct. jl. heeft Gerardus Houkes, 
32 jaren, bakkersknecht , geboren te Rosse1n, 
zijn vrouw en kind te Rotterdam on verzorgd 
achtergelateR. Zijn signalement is als volgt : ge
stalte klein, aangezicht rond, kleur rood, haar 
wenkbrauwen, oogen. knevel en kinbaard don
kerbruin, voorhoofd laag, neus en mond gewoon, 
kin rond ; kleeding : oude, lange donkere jas, die 
hem te groot is, donkerbruine broek, pet met 
platte klep en afgesneden vrouwenschoenen. 

De commissaris van politie der 3e afd. alhier, 
verzoekt opsporing van zijn verblijfplaats en bericht. 
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Doorzoek de genealogische Open Data van de 

Nederlandse archieven 
De website Open Archieven (https://www.openarch.nl/) geeft toegang tot in-
formatie en scans van onder andere de Burgerlijke Stand, DTB, militieregis-
ter en scheepssoldij boeken van VOC van diverse Nederlandse archieven. 
Maar Open Archieven is geen gesubsidieerde overheidswebsite met beperk-
te functionaliteit. Open Archieven is gebouwd op “open data”. 

Nederlandse wetgeving, die afgeleid is van Europese regelgeving, maakt dat 
data die de overheid heeft opgevraagd kan worden voor hergebruik, ook de 
data die archiefinstellingen hebben opgebouwd (mede dankzij vele vrijwil-
ligers). Sommige archiefinstellingen, waaronder Erfgoed Leiden, Regionaal 
Archief Tilburg en het Nationaal Archief, hebben al proactief hun dataset on-
line gezet in een machine-leesbaar formaat voor hergebruik, mooie gratis 
open data! Helaas doen nog niet alle archieven dit. 

Echter, eenieder kan een verzoek indien bij een archief om data her te ge-
bruiken. We hebben het hierbij niet om de informatie die via de zoekmachine 
van de archief-instelling getoond wordt op hun website, maar de “rauwe” da-
ta waar ontwikkelaars en onderzoekers mee aan de slag kunnen. Een ver-
zoek tot hergebruik aan een overheids-organisatie kan maar op enkele gron-
den afgewezen worden, zoals openbaar-heid en privacy. Voor de vele histo-
rische datasets bij de archieven zal dit niet opgaan. Archiefinstellingen kun-
nen, net als de andere overheidsorganisaties, alleen de “marginale kosten” 
doorberekenen, dat zijn de kosten die ze moeten maken om de (reeds be-
staande) data beschikbaar te stellen. Hierbij geldt overigens wel het non-
discriminatie beginsel, dus als de data aan één partij gratis wordt verstrekt 
mag men aan een andere partij niet ineens kosten berekenen. Een en ander 
heeft ook betrekking op de scans. Je ziet dan ook dat diverse archiefinstellin-
gen de “betaalmuur” voor hun scans afbreken. 

Dus, data die voorheen alleen beschikbaar was voor archieven en hun leve-
ranciers, is nu beschikbaar voor iedereen. Met name de technisch georiën-
teerde personen, verenigingen en bedrijven kunnen nu “leuke dingen” doen 
met deze data, zelfs commercieel. Dit kan leiden tot nieuwe innovatieve ap-
plicaties in het genealogische domein doordat meer mensen met de data 
kunnen “spelen”. 

Met Open Archieven ondervond ik zelf, dat er veel meer met de data kan dan 
dat er heden ten dage mee gebeurd. Bijvoorbeeld, bij een huwelijksakte kun-

Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en 
opnieuw verspreid kan worden door iedereen - onderworpen enkel, in het 
uiterste geval, aan de eis tot het toeschrijven en gelijk delen. 

Bron: http://opendatahandbook.org/guide/nl_BE/what-is-open-data/ 
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nen automatisch gerelateerde akten opgezocht en getoond worden, zoals de 
geboorte-akten van het bruidspaar en huwelijksakten van hun ouders. Dit 
kan uitgebreid worden tot het tonen van alle kinderen in een gezin tot een 
overzicht van alle relaties, puur op basis van de beschikbare data. Informatie 
die in de akten zit, maar als genealogen wisten we dat natuurlijk al lang. 

Open data is niet beperkt tot genealogische data. Meer en meer open dat 
wordt er door de Nederlandse overheid geboden, zoals statistische data, 
geografische data, verkeersinformatie, posities van publieke objecten (van 
toiletten tot bomen), enz. Vele nieuwe apps en websites zien hierdoor het 
levenslicht. Een groot gedeelte van de open data is “moderne” data, maar er 
is zeker ook historische open data, zoals het weer, volkstellingen en oude 
kaarten. Deze data kan gecombineerd worden met de genealogische data 
om meer context te bieden bij een akte, 

De eerder genoemde huwelijksakte heeft een datum en een plaats, dus het 
weer op die dag kan worden vermeld en ook de samenstelling van het dorp 
of de stad kan worden getoond op basis van informatie uit de volkstelling. Als 
er ook een straat-naam beschikbaar is, bijvoorbeeld bij een bevolkingsregis-
ter, dan kan deze straat geprojecteerd worden op een oude kaart, hiervoor 
wordt dan weer open data van OpenStreetMaps gebruikt. 

Open data kan innovatie en economische groei brengen. Voor stamboom-
onderzoekers betekent het dat er websites, zoals https://www.openarch.nl/, 
gebouwd kunnen worden als alternatief voor de gesubsidieerde overheids-
websites. Deze alternatieve websites betekenen concurrentie, websites moe-
ten dan hun best doen om gebruikers te krijgen en te behouden want er is 
keuze. Als de ene website handiger, mooier, leuker, informatiever is dan 
kunnen andere websites niet achterblijven. En dat is goed voor de genealo-
gie! 

Dat er ook commerciële partijen mee aan de slag gaan is overigens ook 
goed nieuws. Immers, met alleen de open data beschikbaar stellen kun je 
geen geld verdienen, want de data wordt elders gratis aangeboden dus daar 
krijg je geen gebruikers mee. Personen en bedrijven zullen dus tijd en geld 
moeten investeren om een dienst te ontwikkelen, met behulp van de open 
data, die meerwaarde biedt aan gebruikers. En ook dat is goed voor de ge-
nealogie!  

[Bob Coret] 

______ openarchieven 
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De Militaire Willemsorde als aanvullende bron voor 

genealogisch onderzoek 
Bij de start van het Koninkrijk der Nederlanden kende ons land nog geen 
ridderorden. Pas in 1815 werd als hoogste militaire onderscheiding de Militai-
re Willemsorde gesticht. 

In onze tijd behoort de uitreiking van deze hoge onderscheiding tot een zeld-
zaamheid. In maart dit jaar ontving het Korps Commando Troepen deze on-
derscheiding. Eerder deze eeuw kregen twee officieren van hetzelfde leger-
onderdeel, Marco Kroon en Gijs Tuinman, dezelfde onderscheiding. 

Het heeft ruim zestig jaar geduurd voordat een Nederlandse militair deze eer 
te beurt viel. 

In de 19e eeuw was dit heel anders. Mede als gevolg van de vele oorlogen 
die met name in Nederlands-Indië werden gevoerd werd de onderscheiding 
vrij vaak uitgereikt. Toch is en was de onderscheiding een bijzonderheid. In 
veel overlijdensakten in de 19e eeuw werd nog vermeld dat de overledene 
een ridder in de Militaire Willemsorde was. Aan de orde waren een aantal 
privileges verbonden zoals een riddergage en het feit dat ook militairen van 
een hogere rang salueerden naar een lagere rang. Zeker wanneer het u be-
kend is dat een voorvader in het Kon. Ned. Indisch Leger heeft gediend is 
het de moeite waard te kijken of ook hij tot de gedecoreerden heeft behoord. 

Belangrijke bron hiervoor is het boek van G.C.E. Köffler, ’De Militaire Wil-
lemsorde 1815-1940’. 

Hier zijn alle gedecoreerden te vinden over deze periode met de datum van 
het Koninklijk Besluit, benoeming in rang, naam en voorletters en hun militai-
re rang. Vanaf 1850 ook waarvoor en bij welke militaire actie deze werd ver-
leend. 

Zoals gezegd werd vooral in de 19e eeuw een groot aantal onderscheidin-
gen verleend; 

Voor de Slag bij Waterloo en Quatre Bras 1815 1.004 onderscheidingen 

Voor de Tiendaagse Veldtocht en Antwerpen    841 onderscheidingen 

Diverse oorlogshandelingen Ned. Indië  3.000 onderscheidingen 

Atjeh oorlog          850 onderscheidingen 

Diversen          305 onderscheidingen 
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In de 20e eeuw was dit aantal veel lager; 

Tweede wereldoorlog           34 onderscheidingen 

Ned. Indië             38 onderscheidingen 

Nederland 1944-1945          40 onderscheidingen 

Verzet            35 onderscheidingen 

Politionele acties           26 onderscheidingen 

Diverse en Korea oorlog           22 onderscheidingen 

 

Nog vermeld dient te worden dat het hier voor het overgrote deel militairen 
betreft die tot Ridder MWO 3e en 4e klasse werden benoemd. Officier, com-
mandeur en grootkruis werden veel spaarzamer uitgereikt en waren meestal 
voorbehouden aan hoge buitenlandse militairen en staatshoofden. Verder is 
er op internet nog een uitgebreide site te vinden met 19e eeuwse ridders met 
hun portretten en verwijzing naar hun biografieën.  
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Archieven bieden uiteindelijk definitieve antwoor-

den op genealogische vragen (2): 
 

DE GEBOORTEDATUM VAN MIJN OUDVADER 

Bij het uitzoeken van de voorouders van mijn grootvader van vaderszijde 

kwam ik tot de ontdekking dat veel onduidelijkheid bestond over zijn leeftijd 

bij overlijden en mede daardoor veel onduidelijkheid over zijn geboortejaar. 

Het was, enkele jaren geleden, toch al moeilijk om via de PC en het Internet 

achter bepaalde gegevens te komen. Vaak leek het op een puzzel waarvan 

één of meerdere stukjes ontbraken. 

Via het streekarchief van Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle en met veel 

hulp van de daar aanwezige archivaris kwam ik erachter dat de (eerste) 

echtgenote van mijn oudvader, Johanna van Eijbergen, niet in Zuidland ge-

boren en gedoopt was maar dat zij in Aarlanderveen was gedoopt op 22 fe-

bruari 1778. Op 25 mei 1801 is zij in Alphen aan de Rijn getrouwd met Jo-

hannes van Harmelen, mijn oudvader. 

Johannes was op 12 oktober 1777 of 1779 (hier dus de onduidelijkheid waar 

ik eerder over schreef) geboren in Vlaardingen. In 1787 was hij met zijn ou-

ders verhuisd naar Overschie alwaar hij op 24 mei 1801 in ondertrouw was 

gegaan met Johanna van Eijbergen. Op 14 maart 1811 kregen Johannes en 

Johanna een zoon, Johannis, die op 26 april 1811 is overleden. Drie weken 

eerder, op 6 april 1811, was zijn moeder Johanna al overleden. Johannes is 

daarna dus weer getrouwd (anders bestond ik niet) en zes generaties later 

kwam ik om de hoek kijken. 

Teneinde voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen over de geboorte-

datum van Johannes heb ik het Archief in Vlaardingen bezocht. Binnen een 

paar minuten had de vrouwelijke archivaris het betreffende geboortebewijs, 

lees doopbewijs, gevonden. Op 12 oktober 1777 gedoopt (ASV 500) te 

Vlaardingen. Op 8 november 1817 is hij te De Lier overleden, een weduwe 

en drie kinderen (bijna 3 jaar, twee jaar en één jaar oud) achterlatend. 

[Jan van Harmelen] 
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Conny’s column (19) 
 
Is het u ook opgevallen, dat … 
 
… je soms een planning maakt voor een bepaalde activiteit, en deze qua 
ingeplande tijd weer aan moet passen… 
 
Vijf jaren, ruim genomen, dacht ik nodig te hebben voor het schrijven van een 
boek over mijn voorouders incl. natuurlijk het genealogische onderzoek met 
bronvermeldingen en illustraties. 
 
Dat gaat dus niet lukken binnen mijn geplande tijd. 
Hoe doen andere auteurs dat dan? 
 
Om het antwoord op deze vraag te vinden ben ik afgelopen woensdag naar 
een lezing geweest van de schrijfster Annejet van der Zijl. 
Bekend van o.a. “Jagtlust”, “Sonny boy” en “De Amerikaanse prinses”. 
Tijdens een interview werd er aan haar gevraagd hoe zij aan de slag ging 
met het schrijven van haar boeken. 
 
Om zich in het leven van de hoofdpersoon te verplaatsen begint ze met het 
verzamelen van allerlei gegevens over deze man of vrouw. 
Kleine details, grote details, gesprekken met mensen die de hoofdpersoon 
gekend hebben, familieleden, persoonlijke brieven doorlezen enz. enz. 
Afhankelijk wat er op haar pad komt en de gegevens waar ze zelf achteraan 
gaat. 
Om zich goed in te kunnen leven in de hoofdpersoon, reist ze o.a. naar de 
plaatsen waar hij/zij geboren is, gewoond heeft,  gewerkt heeft en overleden 
is. 
Zo is ze voor haar laatste boek met een schip naar Amerika gevaren i.p.v. in 
het vliegtuig te stappen. 
Ze wordt bijna de hoofdpersoon zelf… 
Zo leeft ze zichzelf in… 
 
Kijk, aan deze informatie had ik nog eens wat! 
Ik ga de komende weken maar eens meer reizen om de sfeer van diverse 
woonplaatsen op te snuiven en om heemkundige informatie te verzamelen. 
Roggebrood eten (wat ik tot op heden niet lekker vind) en dat alles met als 
doel mezelf in te leven in de tijd van mijn voorouders. 
Ben ik niet thuis? Dan weet u dat ik op pad ben! 
Maar uh, ik heb altijd wel de mobiele telefoon op zak natuurlijk. 
 

[Conny Biesheuvel-van den Eijnden, bestuurslid] 
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is het jaar waarin op 7 juni Rotterdam stadsrechten werden verleend door 

graaf Willem IV, en tevens de naam van het afdelingsblad van de Afdeling 

Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
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