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Van de redactie 

Welkom bij deze vierde uitgave 1340, de winter editie. Deze bereikt onze 

leden helaas wat later dan gewoonlijk. We zullen ons uiterste best doen om 

dit soort vertragingen in het vervolg te voorkomen. 

In deze uitgave 2 lange verhalen van Roelof Vennik en Robert Philippo. 

Alweer enige tijd heeft onze afdeling een eigen Facebook pagina, heb je ’m 

al gezien? Het adres is: https://www.facebook.com/ngv.rtm 

Regina Philip toont er regelmatig allerlei interessante genealogische en his-

torische informatie. We horen graag hoe dat bevalt. 

 

Er is in deze uitgave van 1340 wat veranderd aan de opmaak van de tek-

sten; die wordt niet meer geheel uitgevuld maar links uitgelijnd. Daardoor is 

de ruimte tussen de woorden constant; wat gemakkelijker leesbaar zou zijn 

voor diegenen die wat slechter zien. Gaarne hoor ik wat u er van vindt op 

ons redactieadres (zie colofon). 

 

Kopijdatum voor de voorjaarseditie van 1340 is: 15 februari 2017 

 

Redactie: Conny Biesheuvel-van den Eijnden 

  Janneke van Andel 

  Regina Philip 

  Fred Janssen (eindredactie en samenstelling) 

 

[Fred Janssen, webmaster] 

https://www.facebook.com/ngv.rtm
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Van onze voorzitter 

OVERDENKING 

Het jaar loopt weer ten einde en een nieuw dient zich aan. 

Ik moest vandaag denken aan het touwtje door de brievenbus dat oud politi-

cus en schrijver Jan Terlouw gebruikte als metafoor voor de goede oude 

tijd. Een  tijd waarin er minder criminaliteit was en waarin ook ik ben opge-

groeid. In een praatprogramma moest een snotneus van hooguit 30 dit zo 

nodig weghonen. Oude tijden komen niet terug. O ja, en waarom niet? Dat 

bepalen wij wel. De maatschappij maken we toch met zijn allen? Verleden, 

heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zou een 

ieder en zeker een genealoog toch moeten weten. 

Waarom zouden we soms niet proberen het goede van het verleden terug te 

halen? Het is een mooi leermoment in deze zo onzekere tijden waarin pola-

risatie toeneemt. De kerstman, Sinterklaas en vergeef me als ik ook Hem in 

dit rijtje opneem, Jezus. Ze zijn allemaal allochtoon en al heeft alleen de 

laatste een bekend voorgeslacht ze staan alle drie voor een mooie (kerst)

gedachte waaraan ik u graag herinner. 

De NGV afdeling Rotterdam e.o. heeft voor het komende jaar een mooi pro-

gramma voor u in petto. Zo noem ik o.a. het symposium over de Middeleeu-

wen waar ik u graag in grote getale hoop te ontmoeten.  

Ik ben zo vrij u op te roepen geen kaars voor uw raam te zetten als teken 

van verbondenheid maar eenvoudig een touwtje door de brievenbus te han-

gen. Wees echter niet naïef en maak geen verbinding met de opening van 

uw deur maar hang er een kaartje aan met de tekst ‘Word lid van de NGV’. 

Krijgen we er zo een nieuw lid bij dan krijgt het nieuwe lid van ons een gratis 

drankje. 

Ik wens u een prachtig jaar. 

[Roelof Vennik, voorzitter] 



Jaargang 30, no. 4 winter  2016 52 1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 

Ridders in het voorgeslacht 

Inleiding 

Al weer enige tijd geleden deed het bestuur een oproep voor korte genealo-

gische artikelen over leden met een ridder in het voorgeslacht. Helaas liep 

het niet storm en kwam er, buiten mijzelf, slechts een stukje van redactielid 

Janneke van Andel. Vreemd want er moeten toch veel leden zijn die ergens 

in hun kwartierstaat wel een verloren ridder zullen hebben waarover iets te 

vertellen valt. 

Eigenaardig eigenlijk dat het juist de ridders zijn die van jongs af aan tot on-

ze verbeelding spreken. 

Als jonge kinderen zich verkleden of je vraagt ze wat ze willen zijn of wor-

den hoor je vaak piraat, profvoetballer, piloot of ridder. Profvoetballer of pi-

loot zijn natuurlijk heel begrijpelijk, allebei goed betaalde beroepen en vooral 

de eerste, lekker beroemd worden en met je sport je geld verdienen. Maar 

piraat, ofwel een zeevarende crimineel, al dan niet uitgerust met ooglapje of 

houten been, die er zijn werk van heeft gemaakt anderen te bestelen en 

over de kling te jagen, is op zijn minst geen voorouder om trots op te zijn. 

Moderne versie Piet Piraat, doet nooit iemand kwaad, slaat wat wartaal uit 

zodat de gemiddelde peuter een piraat reuze stoer vindt. 

De ridder spreekt ook tot de verbeelding. We zijn opgegroeid met Ivanhoe, 

de schepping van Sir Walter Scott, die in de jaren zestig (toen we nog jong 

waren) in zwart wit op ons tv scherm verscheen. Daarna kwam de Neder-

landse serie Floris en nu hebben we vooral voor de kleintjes Mike de ridder. 

Toch hangt er iets van een zweem van mystiek om de ridderfiguur. Onbe-

sproken gedrag, opkomen voor de zwakkeren zijn de idealen, maar is alles 

wel zo mooi als de Middeleeuwse ridderromans ons willen doen geloven? 

De Ridderstand door de eeuwen heen 

De oorsprong van de ridderstand ligt in de vroege middeleeuwen. Geduren-

de de Karolingische periode zorgde de opkomst van het feodalisme voor 

een elite die haar macht ontleende aan hun militaire macht. De veranderin-

gen in de wijze van oorlogvoering waardoor zware cavalerie belangrijker 

werd droegen bij aan de opkomst van de ridderstand. Ridders waren tijdens 

hun ontstaan onderdeel van de laagste adel. Ze bezaten geen land en wa-

ren vaak de jongere zoon die niets zou erven. Hun enige middel van be-

staan was vechten voor een rijke heer. 
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Rond de 10e eeuw werd het steeds meer gebruikelijk onder de hogere adel 

om ook de ridderslag te ontvangen. In onze streken en de rest van het Heili-

ge Roomse Rijk werd aanvankelijk een groot deel van de ridders gerekru-

teerd uit de klasse van de ministerialen. Dit waren dienstmannen van de 

adel. Zijzelf waren niet van adel en waren net als de horigen niet vrij in hun 

doen en laten. Zo waren ze gebonden aan het land en aan de dienst van 

een heer. De ridderstand had in tegenstelling tot de horigen wel toegang tot 

de hogere ambten. Functies als kastelein, seneschalk, paardenmeester en 

kamerheer waren vaak voorbehouden aan deze klasse.  Ook waren deze 

mannen getraind als ridder om de heer bij te staan in zijn oorlogen.  Deze 

ministerialen streefden naar een beloning voor hun diensten in de vorm van 

de 'ridderlenen'; land en goederen waarmee de ministeriaal in zijn eigen 

onderhoud kon voorzien. 

Het was voor de armste adel overigens al bijzonder lastig geworden om zich 

tot ridder te laten slaan. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de maliënkol-

ders werden vervangen door de nog kostbaarder harnassen en de bijko-

mende kosten zoals een paard. Het werd in de latere Middeleeuwen vrijwel 

Arms and Armor department, Metropolitan Museum of Art, New York 

(Creative Commons, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MET_Armures.jpg) 
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onmogelijk het hoofd boven water te houden en zo bleven velen vaak 

schildknaap gedurende hun leven. Gedurende de 12e eeuw begon deze 

klasse tot de vrije klasse te behoren en later zelfs tot de adelstand het 

stadspatriciaat en de landsadel. 

Ridderlijkheid en ethos het ontstaan van een mythe 

Met hun ontstaan als aristocratische cavalerie ontstond een gedragscode 

over wat ridderlijk gedrag was.  Dit ethos was een mengeling van militaire, 

adellijke en christelijke elementen. Deze vielen uiteen in vijf waarden, te 

weten eer, kracht en moed, trouw, vrijgevigheid en eerlijkheid. Het volgen 

van deze waarden zou moeten leiden tot wat men een perfecte ridder zou 

kunnen noemen die zwakkeren, vrouwen en ouderen zou beschermen. 

Waarden waar lang niet alle ridders zich hielden. 

Het ultieme doel van de ridder was deelname aan een Kruistocht. Mede 

hierdoor werd het gebruik van heraldische wapens meer algemeen omdat 

ze hierdoor duidelijk herkenbaar waren in de strijd. Ook de strijd moest veel 

worden geoefend en zo ontstond het idee van het organiseren van toer-

nooien. Deze toernooien werden vanaf de 11e eeuw overal in Europa ge-

houden en waren meer dan een ruw spelletje dat weinig verschilde van een 

echte oorlog. 

In de loop van de Late Middeleeuwen verminderde het belang van de rid-

ders op het slagveld door een aantal militaire veranderingen. Zo waren de 

harnassen niet bestand tegen de kruisboog en veldartillerie. De riddertitel 

was tegen die tijd al het monopolie van de hogere en rijkere adel en verloor 

de militaire functie om enkel een titel te worden. Tegenwoordig is slechts bij 

enkele families de titel ridder erfelijk en voeren ze het predicaat Jonkheer. 

In Nederland kan men als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 

als Ridder in de Orde van Oranje Nassau worden gedeco-

reerd. Deze worden als erkenning voor verdiensten voor de 

maatschappij verleend. Dit met Koninklijk Besluit na voor-

dracht en gedegen onderzoek. De onderscheidingen in de 

volksmond ook wel wat laag dunkend 'lintje' genoemd worden 

meestal door de burgemeesters uitgereikt. Per jaar komen er 

zo'n ruim 300 ridders bij en er vanuit gaande dat de ridder na 

zijn decoratie nog gemiddeld twintig jaar leeft zijn er een klei-

ne 6000 personen die zich ridder mogen noemen. Dit geeft 

echter geen recht op daadwerkelijk ridderschap of een rang-

kroon boven het familiewapen. Wel gebruiken sommigen de 

afkorting R.O.N. of R.N.L achter hun naam. 
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Enkele ridders uit mijn eigen kwartierstaat 

Wanneer je je kwartieren maar ver genoeg kunt opvoeren is de kans groot 

een ridder tegen te komen. Niets bijzonders eigenlijk. Ik wil er graag twee 

voor het voetlicht brengen. 

Allereerst William de Borthwick, een ridder van wie nauwelijks iets is terug 

te vinden. Over zijn vermeende heldendaden is geen degelijk archiefmateri-

aal te vinden en wat ik heb berust zuiver op wat later in de literatuur is ver-

schenen. Wanneer anderen in latere eeuwen een genealogie samenstelden 

hebben ze hun fantasie nog tot in deze tijd laten doorleven. Internet is daar 

nu eenmaal een mooi middel voor.  William moet in Schotland geboren zijn 

omstreeks 1314 als zoon van Sir Thomas de Borthwick (1292-na 1357) en 

zijn vrouw Alison Bell.  Wanneer in 1330 de Schotse koning Robert the Bru-

ce is overleden voldoet men aan zijn wens zijn hart naar het Heilige Land 

over te brengen. Er werd een klein legertje samengebracht onder Graaf Ja-

mes Douglas waarbij een aantal ridders aansluiten die met het hart in een 

kistje uit Schotland vertrekken. Ze gaan via Spanje om daarna per schip hun 

reis voort te zetten. Ze raken verwikkelt in de strijd tussen de koning van 

Aragon en de Moren en leveren slag bij Teda de Herdales. Hierbij sneuve-

len de aanvoerder Douglas en enkele andere ridders. William nam de lei-

ding en verzamelde de Schotten onder zijn vaandel. Vervolgens slaat hij het 

hoofd af van de Morenhoofdman. Het legertje keert daarop onverrichter 

zake terug naar Schotland met het hart van de koning. Het hoofd van de 

Morenhoofdman prijkt sindsdien als helmteken op het wapen. Een mooi ver-

haal, maar is het waar? In het werk The Bruce, van John Barbour uit 1375 

vinden we zijn naam niet terug. Is dit alles dus een verzinsel? Mogelijk is er 

toch een kern van waarheid, het helmteken op het wapen is zeker een ster-

ke aanwijzing want er werd in de late Middeleeuwen niet lichtvaardig omge-

gaan met de juistheid van wapens en hun helmtekens. 

De andere ridder is een heel ander verhaal. 

Het betreft hier William Marshall die 14 mei 1219 ca 54 jaar oud op zijn slot 

sterft. Tot op dat moment was hij een van de meest vooraanstaande edelen 

van Engeland.  Hij heeft zich voorbeeldig van zijn ridderlijke plichten gekwe-

ten. Tijdens zijn leven diende hij vijf opeenvolgende Engelse vorsten en was 

hij voogd over de jonge Hendrik III. Hij was een ridder van uitzonderlijke re-

putatie. Hij ging op kruistocht en in 1217 versloeg hij als aanvoerder in het 

Engelse leger, de Franse kroonpretendent in de slag bij Lincoln. Als jonge 

man streed hij in een groot aantal toernooien waar hij op bijna elk toernooi 
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wist te zegevieren Dit leverde hem een behoorlijk kapitaal op. Je zou hem 

de stervoetballer van de 12 e eeuw kunnen noemen als de sport al had be-

staan. 

Na zijn dood schreef een minstreel in opdracht van Williams zoon een hel-

dendicht. De beroemde mediaevist Georges Duby gebruikte het heldendicht 

als uitgangspunt voor zijn boek Willem de Maarschalk uit 1984. Het boek is 

in het Nederlands vertaald en vormde voor mij een prachtige bron van 160 

bladzijden groot. 

[Roelof Vennik, voorzitter] 

Programma 2017 

28 januari, vindt onze eerste bijeenkomst plaats in het nieuwe jaar. De-

ze middag zal Fred Janssen de aanwezigen vertellen over het publiceren 

van familieonderzoek op internet. 

18 februari, hebben we weer een genealogisch café, waarbij de aanwe-

zigen de mogelijkheid geboden wordt om in het openbaar iets te vertellen 

over hun onderzoek of in onderling gesprek. Indien je iets wil vertellen, dan 

kun je dit doorgeven aan Conny (zie colofon). 

18 maart, ontvangen we Frans Roelvink van de afdeling West Noord -

Brabant die voor ons een lezing gaat verzorgen over Delpher. 

8 april, begint de bijeenkomst met een algemene ledenvergadering, ge-

volgd door een genealogisch café, waarbij de aanwezigen de mogelijkheid 

geboden wordt om in het openbaar iets te vertellen over hun onderzoek of in 

onderling gesprek. Indien je iets wil vertellen, dan kun je dit doorgeven aan 

Conny (zie colofon) zodat je spreekbeurt aangekondigd kan worden. 

13 mei, zal het Symposium (Dag van) de Middeleeuwen plaatsvinden te 

Vlaardingen (op een andere locatie dan gewoonlijk). Deze dag zullen er vier 

lezingen gehouden worden welke allemaal te maken hebben met dit thema.  

De heren Rob Dix, Willem van Maren, Henk 't Jong en Arie van Ede zullen 

de aanwezigen meenemen naar die tijd. Door hun boeiende vertellingen 

over genealogisch onderzoek, het dagelijkse leven van onze voorouders, 

heraldiek/wapenkunde en onderzoeken die verder teruggaan dan de gege-

vens die we in de DTB kunnen vinden! 

Het belooft dus een spannend genealogisch jaar te worden! 

[Conny Biesheuvel-van den Eijnden, bestuurslid] 
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Macht, malaise en migraties 

Feodaal en absoluut gezag drukte zijn stempel op de malaise en migraties 

tussen 1500 en 1700 in Frankrijk en de Nederlanden 1). Feodaal Frankrijk 

kenmerkte zich door 8 religieuze oorlogen (1562-1598), welke feitelijk een 

strijd tussen adellijke clans was. Absoluut Habsburg eiste één centraal ge-

zag en één religie, hetgeen tijdens Karel V en Filips II onhoudbaar werd en 

leidde tot de 80-jarige oorlog (1568-1648). De Nederlanden vervielen in een 

diepe crisis door de Engelse blokkade, hongersnood door de Noordse oor-

log, de pest, de kleine ijstijd, hoge belastingen, enorme armoede, inquisitie 

etc. Absoluut Frankrijk onder Lodewijk XIV zorgde voor vervolging van Hu-

genoten en expansieoorlogen. De maatschappij was in orden verdeeld, de 

1e was de geestelijkheid, de 2e de adel en de 3e de gewone man, ca. 98% 

van de bevolking leefde in armoede en werd door de andere orden leegge-

zogen of als slaaf gebruikt. 

Religieus was er in beide gebieden een ware revolutie aan de gang. Daar 

kerk en staat één waren, was dit ook een politiek proces. Luther met zijn 

reformatie, Calvijn met zijn radicale democratie en Jan Hus en Zwingli met 

hun communistische anabaptisme. Met de ontwikkeling van de boekdruk-

kunst, het niet erkennen van de mens als macht, verdeling der goederen, 

hagenpreken in ‘s-lands taal door politiek radicale predikanten sloeg de 

vlam in de pan. De adel begon zich er mee te bemoeien uit overtuiging, 

aversie en landjepik. De geestelijkheid bleef de vorst beschermen bij inqui-

sitie en executies en leefde op immorele wijze hun leven. Beeldenstorm! 

De 1e migratiegolf vond rond 1520-1540 plaats, notabelen uit Antwerpen, 

Brugge en Gent hingen de Lutherse leer aan. Karel V kwam met zijn plakka-

ten en de eerste monniken werden in Brussel in 1523 verbrand. Men vlucht-

te naar het veilige lutherse Duitsland, Brandenburg, Emden, etc. 

De 2e migratiegolf vond rond 1540-1560 plaats, veel sociaal ontredderde 

anabaptisten uit Vlaanderen, Wallonië en Brabant. Zij vluchtten naar Ant-

werpen, de Engelse oostkust en Londen. Later toen Marie Tudor aan de 

macht kwam vluchtten zij terug naar Vlaanderen of naar Duitsland. 

De 3e migratiegolf vond rond 1566-1576 plaats, start was onder meer de 

smeekbede van de edelen aan Margaretha van Parma. De adel was uit op 

eerherstel, daar kwamen de textielcrisis, de hoge graanprijzen, de pest, de 

kou en religieuze troebelen bij en zij misbruikten deze situatie om hun posi-

1) Habsburgse Nederlanden, Spaanse Nederlanden, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
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tie te verbeteren. Filips II stuurde Alva en deze stelde de Bloedraad in, velen 

werden verbannen en hun goederen geconfisqueerd. Horne en Egmont wer-

den onthoofd, Willem van Oranje vluchtte. Als gevolg van deze gevaarlijke 

omstandigheden was er een eerste grote migratiestroom, zo'n 50.000 men-

sen, hoofdzakelijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Vlamingen trok-

ken grotendeels naar Engeland, Brabanders en Walen vestigden zich in de 

Duitse gebieden. De 80-jarige oorlog startte. 

De 4e migratiegolf vond rond 1576-1589 plaats. Toen de Nederlanden zich 

met de Pacificatie van Gent in 1576 verenigden in een Generale Unie met 

als doel om een soevereine staat te vormen, met tolerantie jegens religie, 

Holland en Zeeland wilden alleen het calvinisme. Daarop stuurde Filips II 

troepen om de Nederlanden te heroveren. Vooral zijn neef Alexander Far-

nese had succes. Het resultaat was een verbijsterende terugloop van de 

bevolking van Vlaanderen, Brabant en Wallonië, alle religies, ook katholie-

ken ontvluchtten het land. Zij vluchtten naar de Republiek, het Duitse Rijk en 

Engeland. Meer dan 50.000 migreerden naar het noorden. 

De 5e migratiegolf vond rond 1590-1650 plaats. Heel West-Europa was in 

beweging in die tijd mede door de Dertigjarige Oorlog (1618–1648), een 

grootschalig conflict waar de meeste Europese mogendheden bij betrokken 

waren. Vooral de spanningen tussen katholieke en gereformeerde staten 

was de bron, alhoewel landjepik van de adel een belangrijk element was 

tijdens deze oorlog. De oorlog woedde voornamelijk in het Heilige Roomse 

Rijk, de Spaanse Nederlanden, Noord-Spanje en Noord-Italië. Vele tiendui-

zenden vluchtten. 

De 6e migratiegolf vond rond 1638-1720 plaats. Lodewijk XIV van Frankrijk 

valt de Spaanse Nederlanden aan om in het bezit te komen van de erfenis 

van wijlen Karel II, de Spaanse Successieoorlog. Van 1638 tot 1713 ver-

overt hij gebieden die later het Departement du Nord van Frankrijk zullen 

heten. Ook tijdens deze raid, weer in hetzelfde gebied, slaan vele tiendui-

zenden mensen op de vlucht. In de 16de eeuw werden in Frankrijk de pro-

testanten, die bekendstonden als ‘Hugenoten’, massaal vervolgd. In 1685 

vaardigde Lodewijk XIV het Edict van Fontainebleau uit en werden de Huge-

noten gedwongen zich te bekeren. Zo’n 200.000 personen, meest van de 

hogere klasse, ontvluchtten Frankrijk, waarvan er ca. 50.000 naar de Neder-

landen trokken.  

De reizen: voor de gewone man was het reizen niet eenvoudig, te voet en 

bepakt en bezakt met het gezin, Het gemiddelde wandeltempo van een vol-

wassen persoon is 4 á 5 km per uur. Nu via de snelweg Antwerpen – Bran-
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denburg 700 km, Antwerpen – Keulen 200 km, toen over stoffige Heerwe-

gen veel meer. Wandelen met kinderen en bagage gaat vaak wat langza-

mer. Zij konden van de ene op de andere dag afreizen, hadden geen ver-

plichtingen en bezittingen. De handelaren en edelen hadden het wat minder 

gemakkelijk, zij hadden hun goederen, zowel onroerende als roerende, fi-

nanciële verplichtingen en konden dus niet zomaar vertrekken, de organisa-

tie daarvan duurde maanden. Daar staat weer tegenover dat zij een groot 

netwerk van relaties door Europa hadden en snel onderdak vonden. Religie 

speelde een belangrijke rol, calvinisten en anabaptisten accepteerden het 

menselijk gezag niet en konden daardoor niet overal onderdak krijgen, radi-

cale predikanten moesten bemiddelen. Lutheranen en katholieken hadden 

het gemakkelijker, vooral in Duitsland. Maar dat was niet alles, steden ver-

langden paspoorten en attestaties, men was als de dood voor vreemd volk 

zonder identificatie, het konden bandieten, spionnen, landverraders zijn, of 

nog erger moordenaars. Beroepen speelden een rol, was er in stad of land 

reeds voldoende van dan hadden ze je niet nodig. Andersom gingen de 

poorten open en kon je zelfs geld toekrijgen. Overal lagen bandieten, pira-

ten en soldaten op de loer, een tocht kon zomaar veranderen of eindigen in 

een nachtmerrie. Konvooien werden overvallen want iedereen wist dat men 

het rijkste bezit altijd meenam. Ging je overzee, dan was je een gewillige 

prooi van piraten, zo’n schuitje voor kostbaarheden was een heerlijke hap. 

Ook moest je oppassen dat je niet in een vorstendom terechtkwam waar 

een andere religie heerste dan die van jou, je kon zomaar opgepakt worden, 

maar dat was nog niet alles, van de ene op de andere dag kon de vorst van 

geloof veranderen en moest je vluchten. De taal was soms ook een barrière, 

de Franstaligen hadden gewoon meer moeite om zich in de Duitse en Ne-

derlandse gebieden verstaanbaar te maken dan de Vlamingen, Brabanders 

en Limburgers. Het verblijf was nogal chaotisch, kon je in geen stad of vor-

stendom terecht dan bivakkeerde je in de bossen. Kon je er wel terecht dan 

werd je vaak in geconfisqueerde kloosters geïnterneerd waar honderden 

mensen in konden worden ondergebracht. Als je de stad in kon dan zat je 

vaak met 30 tot 40 personen in een huis. Al met al werd het leven duurder 

wegens de grote vraag, huren van huizen gingen omhoog, voedsel, kleding 

en water werden schaarser en duurder. Het was voor vele gevluchte ar-

moedzaaiers haast niet meer te doen. Veel plaatsen konden het niet meer 

aan, de pest brak soms uit en de poorten werden gesloten. De cultuur was 

niet altijd hetzelfde, de frivole zuiderlingen met hun elegantie en mooie taal 

waren geduchte concurrenten van de boerse Hollanders en Duitsers, hun 

meisjes waren er maar wat gevoelig voor.  
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Routes: Het reizen ging over de oude vertrouwde Hanzeroutes, die vanaf de 

13e eeuw ontstonden als handelsroutes tussen de diverse Noord- en West- 

Europese landen. Vlamingen namen vaak de route via de Noordzee als men 

naar Engeland, Emden, Bremen of Hamburg wilde. Het was een driedaagse 

reis naar de oostkust van Engeland en soms wel weken naar de andere ha-

vens. Dit was niet zonder gevaar, storm en piraten, de laatsten lagen overal 

op de loer, want men wist dat iedereen zijn beste spullen bij zich had, dus 

dat was een rijke buit als je die binnenhaalde. Over land trok men vaak via 

de Keulenroute naar Brandenburg of Frankfurt, zo omzeilde men vele katho-

lieke vorstendommen. Ging men via Aken naar het oosten dan moest je op-

passen dat de vorstendommen die je moest passeren de juiste godsdienst 

hadden, en dat kon van de ene op de andere dag veranderen.  

Het is aardig om te zien waar de verloofden vandaan kwamen, in de textiel-

stad Leiden komen ze vooral uit het Land van Luijk en Vlaanderen, daar 

waar dus textielbedrijvigheid was. Een andere stad, Dordrecht, een handels-

stad vindt haar buitenlandse verloofden in die periode veelal uit de gebieden 

waar de oude Hanzeroutes doorgingen. Deze oude routes waren de rivieren 

en de zeekusten van West- en Noord- Europa. 

Conclusie: “absolute macht is de oorzaak van de malaise en migratie”. Ab-

solute macht veroorzaakte vele oorlogen, met als voorwendsels eer, expan-

sie, successie, protectionisme, mercantilisme en religie, met daaropvolgend 

enorme belastingverhogingen om deze acties te bekostigen, met als gevolg 

miljoenen doden, gewonden en honderdduizenden vluchtelingen en het uit-

eindelijk het bankroet van de staat. Deze macht was een eenheid van poli-

tiek en religie, waarin de kerk een verderfelijke rol speelde, bescherming 

van de brute acties van de monarch, gedrag van Grand Seigneurs en immo-

raliteit deden de kerk uiteindelijk de das om. Reacties hierop als de reforma-

tie van Luther, de radicale democratie van Calvijn en het communisme van 

Hus en Zwingli waren tegen de katholieke kerk en de macht van de mo-

narch gekeerd, dus zowel politiek als religieus. De reacties van de monar-

chen bleven niet lang uit, kom je aan de kerk, dan kom je aan mij, men 

kwam met plakkaten, inquisitie, bloedwraak, executies, verbanningen en 

confiscaties. Ook dit riep reacties op, predikanten hielden politiek en religi-

eus getinte in ’s-lands taal gehouden hagenpreken waar duizenden op af 

kwamen welke het wonderjaar met haar beeldenstormen en de 80-jarige 

oorlog inluidden.  

De maatschappij was in malaise ondergedompeld, economische crisis, em-

bargo’s, honger, werkloosheid, de kleine ijstijd, de pest, de uitbuitende ede-



1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 61 Jaargang 30, no. 4 winter  2016 

len, armoede onder de landadel, van machtige adel naar hof-adel, zich ver-

rijkende en immorele kerk, onderdrukking en ontreddering. Dan zie je de 

weelde van de kerk, met al haar goud en zilver, elke dag weer. Dan is het 

volk snel opgehitst en wil je verdeling van eigendommen en de huidige 

macht niet meer erkennen. Willem van Oranje en het calvinisme waren een 

romantische benadering welke wij op school er in gestampt kregen, het was 

meer de gefrustreerde adel die haar positie wilde terugwinnen en een radi-

cale democratie van Calvijn in Holland en Zeeland die geen plek aan ande-

ren bood. 

Aan al deze Brabanders, Duitsers, Fransen, Vlamingen en Walen hebben 

wij de Gouden Eeuw te danken, bedankt allen! 

Is er veel veranderd? Nee, eigenlijk niet. Absolute macht bestaat nog 

steeds, kijk naar het Midden-Oosten, nog steeds worden we dagelijks ge-

confronteerd met de vele martelaren, verbrand, onthoofd, vermoord. De 

slachtingen van grote groepen mensen die niet in het absolute plaatje pas-

sen zijn de waan van de dag. Vernietiging van tempels, omdat het je niet 

uitkomt dat iedereen kan geloven wat hij wil. Hopeloze vluchtelingen die 

verdrinken en aanspoelen, de overlevenden die naar hun gewenste vrijheid 

marcheren met alles wat zij kunnen dragen, een vernield land achterlatend. 

Contact houdend via smartphones om een uitweg te vinden, aangekomen 

bedreigd worden door extremisten die hun onderkomen in brand steken. … 

gaan wij weer een Gouden Eeuw tegemoet? Wie weet wat deze vluchtelin-

gen extra hebben te bieden, wat wij niet hebben … 

[Robert Philippo, genealoog en historicus] 
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Conny’s column (20) 

 

Is het u ook opgevallen, dat… 

… je soms verhalen hoort van mensen over mensen, waarbij je jezelf af-

vraagt 

“Hoe is het mogelijk? “ 

Laatst had ik zo’n moment, tijdens een van onze afdelingsbijeenkomsten. 

Natuurlijk praten we met elkaar over ons genealogisch onderzoek en vragen 

we elkaar om tips. 

Zo vertelde een bezoeker dat hij onlangs was benaderd door een mevrouw, 

die aan dezelfde stamboom werkte als deze meneer. Zij vroeg aan hem of 

hij nog meer gegevens kon leveren omdat ze vastgelopen was in het onder-

zoek. 

Meneer werd zo enthousiast dat hij haar natuurlijk wilde helpen. Hij gaf zijn 

informatie - waar hij jaren aan gewerkt had - door zodat zij weer verder kon, 

toch? Wat doet “deze dame” even later? Ze vult haar stamboom aan en laat 

er een boek van drukken… onder haar naam! Meneer ontdekt dit en u kunt 

zich voorstellen, dat hij “even bij moest komen van de schrik”. Als reactie op 

haar daad heeft hij meteen zijn hele stamboom op internet geplaatst. 

Wraak? Tsja… ik kan het mezelf goed voorstellen… 

Helaas heb ik in de loop der tijd meer van dergelijke verhalen gehoord. De 

zin: “van je familie moet je het maar hebben…” past hier dan ook goed op 

zijn/haar plaats. Letterlijk en figuurlijk bedoeld! Want hoe kan men zo’n leu-

ke hobby uitoefenen als genealogisch onderzoek, familieonderzoek, zonder 

familie die we er gratis bij gekregen hebben in ons leven! 

Enne … op uw uitgezochte stamboom zit GEEN copyright! 

[Conny Biesheuvel-van den Eijnden, bestuurslid] 
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