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Agenda 

 

Lezingen 
In Batavialand op zaterdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur in de Ontginningszaal. 
 

DATUM ONDERWERP SPREKER 

26 okt  Van Zeil naar Stoom – reizen over zee Anita van Dissel 

   

   

 

Excursie 
Op donderdag 21 november 2019 organiseren wij een excursie naar het Museum Boerhaave in Leiden. 
Dit museum won afgelopen mei nog de European Museum of the Year Award voor het beste museum in 
Europa. De rondleiding begint om 11.00 uur en zal worden gegeven door Mieneke te Hennepe. Bij meer 
dan 15 deelnemers zal er een 2e rondleider bij komen. Opgave tot uiterlijk 4 november 2019 op 
emailadres w.most6@upcmail.nl. 
 
 

Voorouderspreekuren 
Wanneer :  Hoe laat: Waar: 

Almere (1e zaterdag) 11.00 - 15.00 uur Nieuwe Bibliotheek Centrum 

Lelystad (1e zaterdag) 11.00 - 15.00 uur FlevoMeer Bibliotheek 

Kampen (1e zaterdag) 10.00 - 12.00 uur Stadskazerne 

Emmeloord (2e zaterdag) 10.00 - 12.00 uur Basisschool de Planthof 

Dronten/Swifterbant(1e zaterdag)* 10.00 - 12.00 uur FlevoMeer Bibliotheek 

* oneven maanden in Dronten, de even maanden in Swifterbant 

 
Houdt onze agenda op internet in de gaten: https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/flevoland/ 
en klik op Naar de agenda. 
 

 
Voor u ligt de derde Genealogica van 2019. Wij hebben weer een aantal heel interessante artikelen voor 
u bij elkaar gebracht.  
Ook hebben wij een verzoek ontvangen van ons lid Joost Schoute om hulp bij een akte van huwelijkse 
voorwaarden van een van zijn voorouders. De  transcriptie van deze akte is voor zijn onderzoek van 
groot belang. Omdat wij als vereniging op dit moment geen cursus Paleologie kunnen aanbieden 
hebben wij aangeboden om de hulp van andere leden in te roepen. U zou hem een groot plezier  doen 
door mee te helpen met de transcriptie. 
 
Mocht u op- en of aanmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. Bent u zelf interessante verhalen 
tegen gekomen bij uw familieonderzoek en wilt u deze met anderen delen? Stuurt u ons dan uw verhaal. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie 
  

Van de redactie 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/flevoland/
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Willem Braam (© NDC/Cees Walinga) 

Emmeloord - Willem Braam (74) is al 7 jaar betrokken bij SeniorWeb NOP. Samen met Harry Kramer en 
Jaap van Woudenberg behoort hij tot de stamboomonderzoek specialisten bij de organisatie. 
Tegenwoordig wordt stamboomonderzoek vaak familiegeschiedenis genoemd. 

Iedere tweede zaterdag van de maand is er tussen 10.00 en 12.00 uur een inloop in het lokaal van 
SeniorWeb NOP, gevestigd in een lokaal van basisschool De Planthof aan De Fjord in Emmeloord. 
Stamboomonderzoekers of mensen die daarmee aan de slag willen, kunnen dan bij een van deze drie 
heren terecht om wegwijs te worden.  

En dat is geen overbodige luxe weet Braam die al 25 jaar speurt. ‘Vroeger ging dat met bezoekjes aan de 
gemeentearchieven, maar de tijd dat de stamboomonderzoeker zich meldde bij de gemeentelijke 
archivaris en met deze persoon de kelders in dook om familieverbanden te ontrafelen is wel voorbij.' 
Het begint op Internet en er zijn leuke programma’s voor het vastleggen van gegevens, zoals ProGen en 
Aldfaer.’  

Computerwerk 

En daarom past het onderzoek mooi bij het werk van SeniorWeb NOP, stelt Braam. ‘Het is heel veel 
computerwerk geworden. Maar je moet er wel een beetje thuis in worden om de goede wegen te 
vinden. Het Centraal Bureau voor Genealogie biedt hele overzichten van overledenen.’ 

Braam, geboren en getogen in het Drentse Zeijen, begon na het overlijden van zijn moeder met de 
genealogie van de familie Emmens. Een CD-rom die hij van een familielid kreeg die al wat voorwerk had 
gedaan, hielp hem aardig op weg. De stamboom wortelt terug tot 1500 en is gelardeerd met prachtige 
verhalen van bijzondere mensen.  

Familiespeurder Braam: ‘Het is verslavend’ 
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Verslavend 

Uiteraard bleef het niet bij de familie Emmens. Hij dook ook in de eigen familienaam Braam en ging met 
de schoonfamilies aan de slag. ‘Het werkt verslavend’, zegt de oud-salarisadministrateur van Agrico, die 
dagelijks wel even bezig is met zijn hobby. ‘Ik kijk daarvoor iedere dag op de site Mensenlinq.’  

Braam heeft inmiddels 37.000 namen in zijn bestand staan. Hoe het parenteel van de families precies 
loopt is nog niet eens het meest interessante voor hem. ‘De geboortenaam en datum alleen is niet veel 
aan. Je wilt mooie verhalen opdoen en ik ga naar plekken toe voor bijbehorende foto’s, zoals van 
boerderijen en hotels die familiebezit waren. En natuurlijk bezoek ik ook nog steeds archieven. Daar is 
veel te halen.’ 

Bramenboek 

Van de familie Braam heeft hij een lijvig boekwerk ‘Het Bramenboek’ samengesteld, dat overigens privé 
blijft. De nieuwe wet rond privacy maakt publiceren een heikele zaak. ‘Je mag niet veel met recente 
gegevens. Dat maakt het onderzoeken wel wat moeilijker.’ Het dubieus oorlogsverleden blootleggen van 
een familielid zijn van die dingen. Braam loopt in zijn speurwerk geregeld tegen zaken aan die hij weer 
verder wel uitpluizen. ‘Ik vond een kaart van een broer van mijn opa, die in 1938 verstuurd was uit 
Moskou. Wat moest hij daar in die tijd. Daar kan ik maar niet achter komen.’ 

Stamboomonderzoek stopt nooit. Wie er eenmaal mee begint raakt erin verslingerd. Braam is o.a. lid 
van de Nederlandse Genealogie Vereniging afdeling Drenthe en Overijssel (N.G.V.), omdat in die 
provincies voor hem de meest informatie te halen is. Ook heeft hij regelmatig contact met de N.G.V. 
Flevoland. 

Cees Walinga.   6 september 2019 . 
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Bij het zoeken van akten in Zuid-Limburg, tijdens de Franse Revolutie, kwam ik een andere datering 
tegen dan ik gewend was. 

Volgens WieWasWie was een voorouder geboren in Nuth op 1 juli 1802. Zoekend op FamilySearch bij de 
akten van Nuth rond die periode, kwam ik de gezochte datering niet tegen. De Franstalige akten zien er 
zo uit: 

 

Vrij vertaald: 

Akte van geboorte 
Op de vijfentwintigste dag van de maand Brumaire in het 11e jaar van de Franse Republiek is geboren 
Marie Gertruid Weertz etc. etc. 
 
Zoekend in WieWasWie bleek Marie Gertruid volgens de gregoriaanse kalender geboren te zijn op 11 
november 1802. 

Zo kon ik reconstrueren hoe 1 juli 1802 genoemd werd tijdens de Franse Revolutie: de twaalfde dag van 
de maand messidor in het 8e jaar van de republiek. 

Te lezen op Wikipedia: 
De Franse revolutionaire kalender (ook wel republikeinse of jakobijnse kalender) was een stelsel van 
tijdmeting dat van 1793 tot 1806 in gebruik was in het revolutionaire Frankrijk. De kalender verving de 
(christelijke) gregoriaanse kalender en verdeelde het jaar in twaalf maanden van elk drie décades, 
tiendaagse weken. In de uiteindelijke versie van de kalender begon de jaartelling op 22 september 1792, 
de stichtingsdatum van de Eerste Franse Republiek.  
  

Datering in de Burgerlijke Stand Akten tijdens De Franse Republiek 1792-1806 
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Hieronder een tabel van de jaartelling tijdens de republiek: 

Jaar Begindatum 

  

Jaar Begindatum 

  

Jaar Begindatum 

   

I  22 sep 1792  VI  22 sep 1797  XI  23 sep 1802  

II  22 sep 1793  VII  22 sep 1798  XII  24 sep 1803  

III  22 sep 1794  VIII  23 sep 1799  XIII  23 sep 1804  

IV  23 sep 1795  IX  23 sep 1800  XIV  23 sep 1805  

V  22 sep 1796  X  23 sep 1801  jan 1806  herinvoering van gregoriaanse kalender  

 

De maanden en dagen hadden andere namen. Ook de begindatum van een maand verschilde ten 
opzichte van de maanden in de gregoriaanse kalender:  

Begindata van de maanden:  

Maand↓     Jaar→ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
 

Herfst  

Vendémiaire - Wijnmaand  22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23 september  

Brumaire - Mistmaand  22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23 oktober  

Frimaire - Koudemaand  21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 november  

Winter  

Nivôse - Sneeuwmaand  21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 december  

Pluviôse - Regenmaand  20 20 20 21 20 20 20 21 21 21 21 22 21 21 januari  

Ventôse - Windmaand[6]  19 19 19 20 19 19 19 19 20 20 20 21 20 20 februari  

Lente  

Germinal - Kiemmaand  21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 maart  

Floréal - Bloeimaand  20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 21 21 april  

Prairial - Weidemaand  20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 21 21 mei  

Zomer  

Messidor - Oogstmaand  19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 juni  

Thermidor - Hittemaand  19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 juli  

Fructidor - Fruitmaand  18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 augustus  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9miaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brumaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frimaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Niv%C3%B4se
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B4se
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vent%C3%B4se
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_republikeinse_kalender#cite_note-6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germinal_(maand)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%A9al_(maand)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prairial
https://nl.wikipedia.org/wiki/Messidor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermidor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fructidor
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De vijf of zes aanvullende dagen aan het eind van het jaar noemt men de sansculottiden:  

 
17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 september  

 
Het blijft puzzelen, maar misschien helpt dit bij het zoeken naar de juiste akten in FamilySearch. 
 
Lidy Kutschruiter. 
Bron: Wikipedia 
 

 
Iedere stamboomonderzoeker loopt tijdens zijn onderzoek wel tegen zgn. vastlopers aan. Je hebt een 
voorouder gevonden, maar verder terug lukt niet. Zo is een van mijn directe voorouders Louijsa Sijmens 
de Breet, geboren rond 1662. Zij trouwde op 29 augustus 1683 in Delft in met Lambertus Cruijck. Haar 
ouders, Simon de Breet en Agnieta van der Holst had ik ook nog redelijk snel gevonden en de ouders van 
Agnieta van der Holst, Melchior van der Holst en Jannetje Gerrits van Sanen, waren via de website van 
het Delfts archief ook geen probleem. Maar wie was Simon de Breet en wie waren zijn voorouders? Een 
trouwaantekening van Simon de Breet en Agnieta van der Holst had ik niet gevonden.  De naam De 
Bree(d)(t) kwam in Delft wel meer voor, maar ik vond geen enkele verbinding met mijn Simon en 
Louijsa. Op de website van het Streekarchief Midden-Holland vond ik wel de dopen van een broer en 
een zus van Louijsa in Gouda. Interessant was hierbij de naam van een van de doopgetuigen die bij 
beide dopen was vermeld, nl. Lolijsa van der Seel / Lolesa van der Seel. Verder onderzoek naar deze 
naam leverde aanvankelijk niets op. Achteraf niet zo vreemd omdat, zoals later bleek, de juiste naam 
Van der Stel bleek te zijn in plaats van Van der Seel. Daarnaast vond ik nog in het poorterboek uit 1653 
van Schoonhoven nog de naam Symen de Breet. Was dit dezelfde Simon? Een onderzoek naar de 
originele aantekening leverde geen informatie over zijn herkomst op. Zo liep ik dus vast bij Simon totdat 
ik enkele jaren later bij puur toeval een in oud nummer (1972) van Ons Voorgeslacht de volgende vraag 
tegen kwam: 

 
Voor zover ik kon nagaan is er nooit een positief antwoord op de gestelde vraag gekomen. Gelukkig heb 
ik toen de originele ondertrouw inschrijving erbij gezocht. Deze ondertrouw aantekening leidde 
uiteindelijk tot een doorbraak want hier vond ik voor het eerst het patroniem van Simon de Breet, 
namelijk Pouwels of Pauwels. Gelukkig een niet echt heel veel voorkomend patroniem. 

Verder komen met vastgelopen stamboomonderzoek – De Breet 
 



8 

   
Den 12 meij 1658.  Simon Pouwels de Breed, jongman wonende tot Gouda, met Agnieta 
van der Holst, jonge dochter wonende alhier. 

 
Aanvankelijk dacht ik toen dat het verder wel eenvoudig zou zijn want de naam Pouwel / Pauwel komt 
niet zo vaak voor. Helaas, dat ging niet zo snel. Op de website van het Stadsarchief Rotterdam vond ik 
wel in het oud notarieel archief diverse akten met daarin vermeld ene Pauwel Claesz. de Breet, 
wonende in Sommelsdijk. Het betreft de jaren 1630 - 1635. Ook vond ik in dit archief nog een 
vermelding van een Pauwel de Breed uit Schoonhoven (1641). Daarnaast vond ik nog op de website van 
Hogenda in een artikel uit 1996 van A.C. Macaré en H(ans) K. Nagtegaal, genaamd “Middelburgse 
Nagtegalen”, een huwelijk uit 1632 tussen ene Abraham Pieterzs. Nachtegael en Adriana van der 
Stel(le), waarbij de  bruid geassisteerd wordt door o.a. haar zwager Pauwels Claessen de Breet. Zij blijkt 
de helft van een woonhuis te bezitten in Dordrecht en 1/8 deel van een huis in Den Haag. Waren de 
Pauwel vermeld in Rotterdam, de Pauwel vermeld in Schoonhoven en de Pauwel vermeld in het artikel 
dezelfde personen? En, zo ja is dit dan de vader van Simon? Qua jaartallen zou het goed mogelijk 
kunnen zijn. Maar ik was er nog niet. Op Geneanet vond ik nog een Claes Tonisz. de Breet gehuwd met 
Hendickje Pauwels, uit Sommelsdijk. Helaas geen vermelding van een zoon Pauwel en geen 
bronvermeldingen. Qua jaartallen zou de in het Rotterdams archief vermelde Pauwel, die immers van 
Sommelsdijk kwam, een zoon van dit echtpaar kunnen zijn. De Doopboeken uit Sommelsdijk uit de jaren 
voor 1636 zijn niet voorhanden.  En zoektocht op de website van Cor Koene, waarop vele transscripties 
staan van de DTB boeken van Goeree-Overflakkee, leverde weinig op. NB: als u voorouders heeft uit 
Goeree-Overflakkee kijk dan eens op deze site!  
Verder met mijn onderzoek kwam ik voorlopig niet. Gelukkig wordt er steeds meer op internet 
geplaatst, vooral door de archieven. Omdat de hiervoor vermelde schoonzuster van Pauwel Claessen de 
Breet onroerend goed bezat in Dordrecht, heb ik maar eens in het archief van Dordrecht gezocht. En zo 
vond ik een testament gedateerd 16 november 1664 van Pauwel Claesz. de Breet, die op dat moment in 
Dordrecht woont en ziek te bed ligt. Dit testament vermeldt al zijn kinderen, waaronder Sijmon 
Pauwelsz. de Breet. Uit het testament blijkt ook dat er onroerend goed is in Schoonhoven. Met deze 
informatie in de hand was er meer te vinden. Zo bleek Pauwel Claesz. de Breet gehuwd te zijn met 
Louijsa van der Stel (de getuige bij de dopen van de kinderen van Simon, maar dan gespeld als van der 
Stel i.p.v. van der Seel).  

 
OTR. d.d. 26 september 1621 te Dordrecht van Paulus Claess de Breet jongman van Sommelsdijk en Louijsa van der Stelle Simonsdr. van 
Dordrecht. 
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Daarnaast stuitte ik rond diezelfde tijd, bij toeval, op een artikel in het tijdschrift Holland, nummer 6 van 
december 1977. Hierin staat een artikel over de Goudse tinnegieters. Bij dit artikel zit nota bene een 
volledige transcriptie van de verkoop van een tinnegieterij door ene Paulus Traudenius, tinnegieter te 
Gouda, aan Simon de Breet, mede tinnegieter, gedateerd 15 augustus 1662. Uit dit artikel blijkt dat 
Simon de Breet het niet lang heeft volgehouden als zelfstandig tinnegieter. Al in 1664 verkocht hij zijn 
voorraad metalen en stenen vormen met verlies terug aan Traudenius. Op 7 mei 1664 verkocht Simon 
de Breet, nu wonende te Delft, een pand in Gouda gelegen aan de Hoogstraat westzijde 1 aan Heyltgen 
Aerts, weduwe van Willem Govertsz. Bosboom. Dit pand had hij  pas vier jaar daarvoor op 26 april 1660 
gekocht van Hendrick Schoonhouwen, lakenkoper. En daarmee had ik de route van Sommelsdijk naar 
Dordrecht, Schoonhoven, Gouda en ten slotte naar Delft rond. De plek waar Simon de Breet in Gouda 
had gewoond was snel gevonden. Ik ben er zelf vaak langsgelopen zonder mij te realiseren dat er een 
voorvader van mij had gewoond. 
 

       
Links een foto van het huidige pand Hoogstraat 1, Gouda waar Simon de Breet zijn tinnegieterij had. Tegenwoordig is er in dit pand een 
toeristische kaaswinkel gevestigd. Rechts een foto van De Markt van Gouda met het historische stadhuis. Hoogstraat 1 ligt aan het begin 

van het marktplein in de linker bovenhoek . 
 
De moeder van Simon de Breet, Louijsa van der Stel, blijkt uit een welgestelde familie te komen. Haar 
vader, Simon Jansz. van der Stel, was wijnhandelaar. Een grotere verassing was echter haar jongste 
broer, Adriaen van der Stel. Deze was in dienst getreden van de VOC en naar Batavia gegaan. De 
lotgevallen van deze Adriaen van der Stel en enkele leden van zijn nageslacht is het onderwerp van een 
volgend artikel.    
 
Conclusie 
Loopt u bij uw onderzoek tegen een vastloper aan dan is mijn advies is om het niet op te geven. Laat het 
een tijdje rusten en bekijk de gevonden informatie dan opnieuw met een frisse blik. Probeer het dan 
eens via ander bronnen (zoals oude tijdschriften) of leg het voor aan medeonderzoekers. Of kom een 
langs bij het voorouderspreekuur. Tegenwoordig is er veel meer informatie op het internet te vinden 
dan enkele jaren geleden en het kan zinvol zijn vastgelopen  onderzoek  na een paar jaar weer met 
succes (en geluk) op te pakken. 
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Hieronder een fragmentgenealogie De Breet. Deze is ten aanzien van de vermelde gezinnen niet 
volledig. Mocht u aanvullende informatie hebben, dan verneemt de schrijver van dit artikel dat graag. 
 
Fragment-genealogie De Breet:  
 
1. Claes Tonisz. de Breet, overleden Middelharnis tussen 1616 en 1627, trouwt Hendrickje 
 Pauwelsdr., overleden Sommelsdijk 1629. Hendrickje Pauwelsdr. ging op 22 april 1628 in 
 ondertrouw met Maljert Daniëlsz. Raumout. 
 Uit dit huwelijk (volgorde kinderen niet bekend): 
 1. Anthony Claesz. de Breet, vermeld in het kohier van de 200e penning van Oude Tonge  
  (1646).  
 2. (waarschijnlijk) Pauwel Claesz., volgt Ia. 
 3. Jan Claas Tonisz.,volgt Ib. 
 
Ia. Pauwel Claesz. de Breet, geboren (waarschijnlijk) Sommelsdijk circa 1585, bakker, begraven 
 Dordrecht 9 december 1664, trouwt Dordrecht 19 oktober 1621 Louijsa van der Stel, gedoopt 
 Dordrecht januari 1599, overleden na 1 augustus 1660, dochter van Sijmon Jansz. van der Stel en 
 Maeijcken Adriaen Jan Schot. Van de kinderen zijn geen dopen gevonden. Waarschijnlijk zijn de 
 kinderen geboren en gedoopt in Sommelsdijk. 
 Uit dit huwelijk:  
 1.  Nicolaes Pauwelsz., volgt IIa. 
 2.  Arijen Pauwelsz. de Breet, overleden na 28 februari 1667. 
 3.  Simon Pauwelsz., volgt IIb. 
 4.  Hendrina Pauwelsdr. de Breet, overleden na 31 juli 1692, trouwt (1) voor 28 februari 1667 
  Petrus Langenholt, overleden voor 1674. Zij trouwt (2) 31 januari 1674 Pieter Rietveld,  
  overleden na 31 juli 1692.  
 5.  Maria Pauwelsdr. de Breet, overleden voor 30 november 1664. Zij had uit een onbekende 
  relatie een zoon, Franchoijs de Bros. 
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Doop van Louijsa van der Stel, Dordrecht NH, januari 1599 

Ib. Jan Claas Tonisz. de Breet, geboren (waarschijnlijk) Sommeldsijk circa 1585, schipper, overleden 
 Oude Tonge voor 1618, trouwt Sommelsdijk 17 juli 1611 Commertje Cornelisdr. Bestmans, 
 geboren Oude Tonge, dochter van Cornelis Bestmans en Leuntje Adriaensdr. Commertje 
 hertrouwt Oude Tonge 27 september 1620 Willem Imansz. de Wayer. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Anthony Jansz de Breet, gedoopt Oude Tonge 9 april 1616, overleden voor 1667, trouwt 
  (1) Oude Tonge 12 oktober 1636 Neeltje Willemsdr. Braber, geboren circa 1615  
  Ooltgensplaat, overleden na 1667.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen.  
 
IIa. Nicolaes (Claes) Pauwelsz. de Breet, geboren (waarschijnlijk) Sommelsdijk, bakker te Dordrecht, 
 overleden na 12 december 1673, trouwt Zwijndrecht 21 oktober 1646 Maria Thijssen Cangieter, 
 begraven Dordrecht 5 maart 1679, dochter van Matthijs Cangieter.  
 Uit dit huwelijk: 
 1. Simon Claesz. de Breet, gedoopt Dordrecht 1 september 1647.  
 2.  Machtelt Claesdr. de Breet, gedoopt Dordrecht 4 augustus 1649. 
 3.  Hendrick Claesz. de Breet, gedoopt Dordrecht 27 januari 1651. 
 4.  Machtelt Claesdr. de Breet, gedoopt Dordrecht 4 juli 1653. 
 5.  Matthijs Claesz. de Breet, gedoopt Dordrecht 12 april 1655 
 6. Louisa Claesdr. de Breet, gedoopt Dordrecht 11 mei 1657. 
 
IIb. Simon Pauwelsz. de Breet, geboren (waarschijnlijk) te Sommelsdijk, tinnegieter 1658-1664, 
 begraven Delft 12 februari 1684, trouwt Den Haag 12 mei 1658 Agnieta van der Holst, gedoopt 
 Delft 7 april 1641, overleden na 18 mei 1681, dochter van Melchior Jansz. van der Holst en 
 Johanna Gerrits van Sanen.  
 Uit dit huwelijk: 
 1. Joannijs de Breet, gedoopt Gouda, St. Janskerk, 18 april 1659. 
 2. Jannijche de Breet, gedoopt Gouda, St. Janskerk, 1 augustus 1660.  
 3.  Louijsa Sijmonsdr. de Breet, geboren circa 1662, overleden Wateringen 11 april 1729,  
  trouwt Delft 29 augustus 1683 Mr. Lambertus Cruijck, geboren circa 1656, chirurgijn en 
  barbier, overleden Wateringen 2 februari 1713, zoon van Abraham Lambrechtsz. Cruijck 
  en Annitgen Craeij. 
  Uit dit huwelijk 12 kinderen.   
 
Maurice Kruijk 
 
Bronnen: 
Regionaal Archief Dordrecht , ONA, toegangsnr. 20, inv.nr. 180, folio 744-745 
Streekarchief Midden-Holland, Schoonhoven, poortersboeken , acc. 1011, inv.nr. 232 
Stadsarchief Rotterdam, ONA, toegangsnr. 18, inv.nr. 89, aktenummer 45, folio 71 
Stadsarchief Rotterdam, ONA, toegangsnr. 18, inv.nr. 257, aktenummer 211, folio 323-324 
Stadsarchief Rotterdam, ONA, toegangsnr. 18, inv.nr. 145, aktenummer 19, folio 30 
Stadsarchief Rotterdam, ONA, toegangsnr. 18, inv.nr. 473, aktenummer 16, folio 25 
Historisch Archief Westland, DTB boeken 
Regionaal Archief Dordrecht , DTB boeken 
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Stadsarchief Delft, DTB boeken 
Tijdschrift Holland, nummer 6, december 1977 
www.archiefman.nl/nt/Markt.pdf 
www.hogenda.nl 
www.geneanet.nl 
www.sites.google.com/site/koenegenealogie 
 

 

Half juli kwam bij het bestuur een verzoek binnen voor hulp bij het transcriberen van een oude akte van 
huwelijkse voorwaarden. Omdat wij als bestuur al geruime tijd op zoek zijn naar een docent die een 
cursus transcriberen Middelnederlands schrift kan geven voor een acceptabele prijs en wij daarin nog 
niet geslaagd zijn hebben wij gemeend om toch een poging te doen om ons mede-afdelingslid te helpen. 
Als er leden zijn die hun vaardigheden m.b.t. transcriberen op peil willen houden, dan nodigen wij hun 
uit om bijgaande aktes te transcriberen. Vele handen maken licht werk. 
Om de transcriptie overzichtelijk te houden is het een optie om onderstaande tabel te gebruiken en 
iedere regel in de originele akte op een nieuwe regel in de tabel te gebruiken. 
 

Regel Transcriptie 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

  

 

Als er meerdere mensen aan werken is het voor ons makkelijk om de verschillende transcripties samen 
te voegen tot een bestand. 

Als u geinteresseerd bent om mee te werken aan deze transcriptie kunt u contact opnemen met ons 
bestuurslid Piet Peeters (petermjpeeters@gmail.com).  

Onderstaand vind u een kopie van de betreffende akte, maar de kwaliteit op papier is niet geweldig. Wij 
hebben wel een png bestand van betere kwaliteit. Op verzoek wordt de akte aan u verstuurd. 

 

Verzoek om hulp bij transcriberen van akte. 

http://www.archiefman.nl/nt/Markt.pdf
http://www.sites.google.com/site/koenegenealogie
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In mijn vorige artikel noemde ik al Adriaen van der Stel. Over deze Adriaen, zijn zoon Simon van der Stel 
en zijn kleinzoon Willen Adriaen van der Stel is heel wat bekend. Met name Simon van de Stel is een 
historische bekendheid, vooral in Zuid-Afrika. Zo staat hij onder andere bekend als de stichter van het 
naar hem genoemde landgoed Stellenbosch. Omdat lang niet iedereen met deze personen bekend is en 
zij een opmerkelijke levensloop hebben gehad geef ik in dit artikel een korte levensbeschrijving van deze 
drie heren, gevolgd door een fragment- genealogie.  
 
Adriaen van der Stel 

De jongste broer van Louisa was Adriaen van der Stel. Hij is gedoopt in januari 1605 in Dordrecht. Op 
achttienjarige leeftijd vertrok hij in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) naar Indië. 
Na enkele jaren in Indië gewerkt te hebben voor de VOC vestigde hij zich als vrijburger en particulier 
koopman in Batavia. Aanvankelijk was hij zeer succesvol en kon zich zelfs een eigen zeilschip 
veroorloven. Aan zijn voorspoed kwam een eind toen hij op 27 juli 1635 met zijn eigen schip schipbreuk 
leed voor de kust van het huidige Myanmar. Samen met de andere overlevenden van zijn bemanning 
werd Adriaen door de koning van Siriang gevangen genomen en tot slaaf gemaakt. Dankzij bemiddeling 

Adriaen, Simon en Willen Adriaan van der Stel 
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van de gouverneur van Coromandel (oostkust van India), Maerten Ysbrantsen, werden ze weer 
vrijgelaten.   

Eenmaal terug in Batavia trouwde Adriaen in 1639 met Maria Lievens, dochter van kapitein Hendrik 
Lievens en een Indische vrouw. Het verlies van zijn schip moet hard zijn aangekomen want Adriaen trad 
weer in dienst bij de VOC. De Raad van Indië was in dat jaar op zoek naar een geschikte plaatsvervanger 
voor Cornelis Gooyer, die als commandeur van de Nederlandse vestiging op Mauritius wegens 
wanbestuur was afgezet en Adriaen van der Stel werd als zijn opvolger benoemd. Op 8 november 1639 
bereikten Adriaen en Maria het eiland Mauritius. Onderweg op zee naar Mauritius werd hun eerste 
kind, Simon van der Stel, geboren.  

Eenmaal op Mauritius zette Adriaan zich onmiddellijk aan het werk om chaos die was uitgebroken na 
het ontslag van zijn voorganger te herstellen en de instructies van de Raad van Indië uit te voeren. Zo 
vergrootte hij het garnizoen van 25 naar 80 man, liet een nieuw fort bouwen en verscheepte grote 
ladingen amber en ebbenhout naar Batavia. Adriaen van der Stel had onder meer van de Raad van Indië 
de opdracht gekregen om op Mauritius de tuinbouw te ontwikkelen. Om het gebrek aan 
arbeidskrachten op te lossen zond hij in 1642 slavenexpedities uit naar Madagaskar. Zo liet hij 105 
slaven overkomen, waarvan binnen een week al de helft het binnenland invluchtte. Ook stichtte hij in 
1642 op Madagaskar in de baai van Antongil een factorij. Op Mauritius hadden Adriaen en zijn gezin, als 
ook de rest van de aanwezige Nederlanders het niet bepaald gemakkelijk. Binnen het garnizoen werd 
voortdurend geklaagd over het zware werk en de primitieve omstandigheden. Ziekten kwamen vaak 
voor en als gevolg van gebrekkige medische voorzieningen overleden er velen. In 1642 zond Adriaen dan 
ook een verzoek aan de Raad van Indië om overplaatsing naar een andere post. Helaas voor Adriaen was 
de Raad niet onmiddellijk bereid op zijn verzoek in te gaan.  

In 1642 kreeg commandeur Van der Stel bezoek van Abel Tasman (1603-1659), die vanuit Batavia met 
twee schepen (de Heemskerck en de Zeehaen) was vertrokken voor zijn eerste expeditie om het 
geheimzinnige Zuidland te ontdekken. Op Mauritius legden zijn schepen op 5 september 1642 aan om 
proviand in te slaan en enkele schepen te repareren. Ze bleven ruim een maand. Voor zijn expeditie 
kreeg Abel Tasman van Adriaen van der Stel een aantal Portugese zeekaarten mee. 

 

De route die Abel Tasman aflegde in 1662  

Door droogte, zware stormen en ratten kwam van Adriaen van der Stels pogingen om rijst, indigo en 
suikerriet te telen niet veel terecht. Als gevolg van een zware orkaan in 1644 was de complete oogst van 
het eiland verwoest  en wisten de Nederlanders op Mauritius zich in leven weten te houden door te 
jagen en te vissen. Mogelijk is er toen ook op de dodo gejaagd, maar zeker is dit niet. De dodo was toen 
al zeldzaam. In 1647 is de laatste dodo op het eiland waargenomen en algemeen wordt aangenomen 
dat het dier is uitgestorven rond 1690. 
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Adriaen vroeg de Raad van Indië nogmaals met aandrang om overplaatsing en in 1645 kreeg hij 
toestemming om met zijn gezin terug te keren naar Batavia. Na een verblijf van enkele maanden in 
Batavia werd Adriaen door de Raad overgeplaatst naar Ceylon, waar de VOC in oorlog was met de 
Portugezen. In 1638 had Radja Singa, de hulp ingeroepen van de VOC om de Portugezen te verdrijven. 
Na jaren van gezamenlijke strijd hadden de Singalezen zich tegen de VOC gekeerd nadat de gezaghebber 
van de VOC op Ceylon, Nicolaes Overschie, zo onverstandig was geweest enkele strijdolifanten van de 
Radja gevangen te nemen. Deze voelde zich daarop zwaar door de Nederlanders beledigd. Adriaen en 
zijn gezin arriveerden in mei 1646 in Negombo op Ceylon. Al een week na aankomst werd Adriaen er 
met een legertje van 143 soldaten op uitgestuurd om het Nederlandse garnizoen te ontzetten dat in 
Pannara door Radja Singa werd belegerd. Na een vruchteloze poging om Pannara te ontzetten zag 
Adriaen zich genoodzaakt terug te trekken. Op de terugtocht naar Negombo werden hij en zijn soldaten 
door Radja Singa aangevallen en gevangen genomen. De Radja liet daarop Adriaen onthoofden. Zijn 
hoofd werd op een stok gespietst en aan het belegerde garnizoen in Pannara getoond. Daarna werd het 
naar de gouverneur van Ceylon, Johan Maetsuycker (1606-1678) gezonden.  

Simon van der Stel 

Na de schokkende dood van haar man keerde Maria Lievens 
met haar kinderen terug naar Batavia. In 1648 hertrouwde zij 
daar met kapitein Hendrik van Gent. In 1659 kreeg haar zoon 
Simon van der Stel toestemming van de gouverneur-generaal 
en de Raad van Indië toestemming om met de eerst volgende 
retour vloot naar het vaderland te vertrekken. Zijn kapitaal 
bleef echter op de weeskamer te Batavia staan omdat hij een 
“mesties” (van gemengde etnische afkomst) was. In 1663 
trouwde Simon met Johanna Jacoba Six, dochter van Willem 
Six en Catalina Hinlopen. Met haar kreeg hij zes kinderen onder 
wie Willem Adriaen. Johanna kwam uit een zeer welgestelde 
en invloedrijke Amsterdamse familie. Zo bezat zij o.a. de 
buitenplaats Uytermeer in Lisse. Aanvankelijk woonden Simon 
en Johanna met hun kinderen in Haarlem, maar in 1669 
woonde het gezin in Amsterdam. Simon behoorde tot de 
geziene ingezetenen van de stad en was behoorlijk vermogend. 

Tot zijn vermogen behoorde o.a. een aantal wijngaarden in 
Muiderberg. Voor zijn vertrek naar de Kaap was hij dus al bezig 
met wijnbouw. Niet zo gek als je bedenkt dat zijn grootvader, ook Simon van der Stel genaamd, 
wijnhandelaar was geweest in Dordrecht. Uit een contract dat Simon van der Stel in 1671 afsloot met 
een zekere Johannes van Reede blijkt dat hij twee wijngaarden bezat in Muiderberg. Van Reede verbond 
zich om voor de periode van acht jaar de wijngaarden van Simon van der Stel te onderhouden en de 
druiven tot wijn te persen. Ze zouden elk de helft van de kosten voor het gereedschap, het aanplanten 
van de wijnstokken en het persen van de wijn dragen. Ook zouden ze elk de helft van de opbrengsten 
krijgen. Tegenwoordig wordt Simon van der Stel gezien als de grondlegger van de Zuid-Afrikaanse 
wijnbouw.  

In het rampjaar 1672 werd Simon aangesteld als kapitein van een compagnie voetknechten van de stad 
Amsterdam.  

Mede dankzij de invloed van zijn schoonfamilie besloten de Heren XVII in 1679 om Simon van der Stel te 
benoemen tot commandeur van de Kaap de Goede Hoop. De relatie met zijn vrouw Johanna was 
inmiddels niet best. Dit bleek o.a. uit het feit dat Johanna alleen achter bleef in Amsterdam. Een maand 
na zijn aanstelling scheepte Simon zich samen met zijn kinderen en schoonzuster Cornelia (!) in op het 
schip Vrije Zee. Cornelia Six overleed overigens al vrij snel in 1681 op de Kaap de Goede Hoop. 

Simon van der Stel 
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Op de lange reizen van de schepen van de VOC van de Republiek naar Batavia en terug, was verversing 
onderweg noodzakelijk. Na een aantal maanden varen werden de tekorten aan water en vers voedsel, 
zoals groente en fruit, te groot. De VOC zocht op verschillende plaatsen naar een geschikt 
verversingsstation dat ongeveer halverwege de reis aangedaan kon worden. Op Sint Helena en 
Mauritius werd bijvoorbeeld regelmatig ververst. Ook ging men aan de Kaap de Goede Hoop weleens 
aan land. De VOC besloot om daar aan de Kaap in 1652 een permanent verversingsstation in te richten. 

Dit verversingsstation bleef de eerste 30 jaren van zijn bestaan zeer bescheiden van omvang. De 
nederzetting bestond uit niet meer dan een versterkte vesting, een dorpje en enige landerijen bij de 
Tafelberg. Als verversingspost voldeed de Kaap niet echt. Telkens weer bleek dat de agrarische 
productie te gering was om de schepen behoorlijk te voorzien. Soms moest zelfs voedsel worden 
geïmporteerd om de tekorten aan de Kaap zelf aan te vullen. Om aan die situatie een eind te maken 
besloot de VOC in de jaren 1670 de verversingspost flink uit te breiden. De Kaapse nederzetting zou 
door versterkte immigratie een vestigingskolonie moeten worden. De eerst grootschalige uitbreiding 
van de kolonie naar het Afrikaanse binnenland vond plaats in de jaren 1680 onder commandeur Simon 
van der Stel. 

Op zoek naar goede landbouwgronden ondernam commandeur Simon van der Stel verscheidene 
ontdekkingsreizen naar de binnenland van de Kaapkolonie. Al in de zomer van 1679 ondernam hij een 
expeditie waarbij hij bij de Eerste Rivier een vruchtbare vallei vond. Daar stichtte hij de naar hem zelf 
vernoemde nederzetting Stellenbosch. Gedurende zijn bewind stichtte hij de buitenposten De Cuijlen, 
Klapmuts, Hendrick vissershok en Rietvallei. In 1684 stichtte hij het landgoed Constantia en het dorp 
Drakenstein.  

 

Simon Van der Stel met zijn zoon Willem  

In het najaar van 1685 ondernam Simon van der Stel zijn befaamde vier maanden durende (25 augustus 
1685 – 26 januari 1686) expeditie naar de Koperbergen in Namaqualand (tegenwoordig in Namibië). Dit 
gebied ligt ruim 600 kilometer ten noorden van Kaapstad. Aan deze expeditie deden ongeveer 60 
mensen mee, waaronder 3 Khoikhoi-gidsen. De expeditie was groots opgezet. Naast een grote 
hoeveelheid proviand en een boot om eventuele rivieren te kunnen oversteken, nam men 289 ossen 
mee die moesten instaan voor het transsport van 15 wagens. De expeditie werd bovendien nog 
aangevuld met 6 vrijburgers met elk een wagen en 8 ossen. Deze expeditie is met name bekend 
geworden doordat Simon van der Stel een uitgebreid journaal van de expeditie heeft laten optekenen. 
Hiertoe waren speciaal twee secretarissen meegenomen. Een volledig verslag van deze expeditie is 
opgenomen in deel 8 van François Valentijn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën. 
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De Amsterdamse apotheker Hendrik Claudius was speciaal met deze expeditie meegegaan om de flora 
en fauna van Namaqualand in kaart te brengen. De meeste van zijn aquarellen, die tijdens deze 
expeditie zijn gemaakt, zijn later opgedragen aan de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen. Deze 
collectie aquarellen, die gekleurde illustraties bevat van bloemen, planten  en dieren, staat bekend als 
de Codex Witsenii. De expeditie had niet alleen een wetenschappelijk oogmerk, maar was vooral 
bedoeld om nieuwe land- en tuinbouw gronden te zoeken in verband met de fourage van passerende 
schepen tussen De Republiek en Indië. Bovendien wilde men onderzoeken of er in bergen van 
Namaqualand inderdaad grote voorraden mineralen en ertsen aanwezig waren en zo ja, of deze dan 
profijtelijk konden worden geëxploiteerd.     

Het landgoed Constantia had Simon in 1685 gekregen van Commissaris Hendrik Adriaan van Reede 
vanwege zijn goede en trouwe diensten op het gebied van de landbouw. Onmiddellijk nadat hij het 
landgoed toegewezen kreeg startte Simon met de bouw van zijn huis. Door het opkopen van naburige 
gronden wist hij het landgoed uit te breiden. Ook begon hij met het aanplanten van allerlei 
boomsoorten. Met name diverse fruitboomsoorten. Het belangrijkste product van het landgoed was de 
Constantia-wijn. Dat Simon zich professioneel met de wijnbouw bezighield blijkt uit een verslag uit 1705 
waarin maar liefst 12 verschillende druifvariëteiten zijn beschreven. Ook ontving Simon op dit landgoed 
talrijke voorname gasten. 

 

Landgoed Constantia rond 1710  

 

 

Het hoofdgebouw van Groot Constantia  
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In 1691 werd Simon van der Stel bevorderd tot gouverneur van de Kaap de Goede Hoop. Na bijna 20 
jaar als gezaghebber van de Kaap de Goede Hoop dienst te hebben gedaan vroeg Simon van der Stel in 
een brief van 15 november 1696 de Heren XVII om zijn ontslag. Dit ontslag werd eind 1697 verleend, 
waarbij zijn zoon Willem Adriaen als zijn opvolger werd aangesteld. Op 4 februari 1699 droeg Simon het 
bestuur van de Kaapkolonie over aan zijn zoon Willem Adriaen. Simon van der Stel bleef op Constantia 
wonen. Daar hield hij zich de rest van zijn leven met landbouw bezig. Hij overleed op 24 juni 1712. 

Willem Adriaan van der Stel 

Willem Adriaan van der Stel, geboren in 1664 in Amsterdam, was de oudste zoon van Simon van der 
Stel. Op twintig jarige leeftijd vertrok hij naar Europa om zijn studies voort te zetten. Voor zijn vertrek 
naar De Republiek trouwde hij met Maria de Haese, dochter van François de Haese, voormalig directeur 
voor de VOC op Desima, Perzië en Bengalen, en van Cornelia van Dusseldorp.  Willem Adriaen was heer 
van Oud- en Nieuw Vossemeer. In Amsterdam was hij vanaf 1691 lid van de schepenbank. Op 34 jarige 
leeftijd kreeg hij het ambt van gouverneur van Kaap De Goede Hoop aangeboden.  Op 22 september 
1689 vertrok hij met zijn gezin op het schip Stad Keulen en op 23 januari 1699 werd hij aan de Kaap 
verwelkomd door zijn vader Simon. Hij volgde zijn vader op als gouverneur en raad-extraordinair van 
Indië op 4 februari 1699. 

Aanvankelijk werd zijn bestuur positief beoordeeld. Zo bracht hij tal van verbeteringen aan en voerde hij 
enkele nieuwe landbouwgewassen in. Zijn grote levenswerk op De Kaap was het enorme landgoed 
Verlegen, gelegen in Hottentots-Holland. Dit landgoed werd aan hem toegewezen op 1 februari 1700 
door commissaris Wouter Valckenier. Het landgoed omvatte toen ongeveer 400 morgen (1 morgen 
komt ongeveer overeen met 1 hectare). Al gauw wist Willem Adriaan zijn landgoed uit te breiden tot 
vermoedelijk een paar duizend morgen. Willem Adriaan had hierop tussen de 200.000 en 400.000 
wijnstokken laten aanplanten. Naast wijn verbouwde hij hier o.a. ook graan. Van de totale korenoogst 
van de Kaapkolonie van het jaar 1705-1706 was ruim een kwart afkomstig van Verlegen. Op zijn 
landgoed werkte meer dan 200 slaven, waarvan er circa vijftig eigendom waren van de VOC. 

 

Landgoed Verlegen  

Al onder het bewind van zijn vader Simon werden vrijburgers aangetrokken om landbouwgronden te 
bewerken in de Kaapkolonie. Vrijburgers waren doorgaans Europeanen, of Europeanen die uit Indië 
terugkwamen; mannen die bereid waren aan de Kaap een bestaan op te bouwen. Het “vrij” in de term 
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vrijburger betekent dat zij, anders dan compagniesdienaren, niet bij de VOC onder contract stonden, en 
dus niet onderworpen waren aan de zogenaamde Artikelbrief, die discipline en tucht oplegde aan de 
VOC-manschappen. Vrijburgers bleven echter onderworpen aan de plakkaten en wetten die de VOC 
uitvaardigde. Het “vrij” behelsde niet een volkomen vrijheid om handel te drijven. De VOC behield het 
monopolie op de handel in de belangrijkste Kaapse handelswaren, zoals slachtvee, graan en wijn, voor 
zichzelf. Alle mannelijke vrijburgers werd een eed van trouw aan de Nederlandse, Oost-Indische en 
Kaapse overheid afgenomen. Aan de Kaap en in Indië was die overheid de VOC. De VOC beschouwde de 
verlening van het vrijburgerschap als een privilege. Vrijburgers die zich misdroegen, liepen het risico om 
als “onnut instrument ” weggezonden te worden. 

Om boeren aan trekken kregen zij de grond gratis. Deze vrijburgers mochten echter niet voor de vrije 
markt produceren. Hun producten moesten ze aan de VOC verkopen tegen een lage vaste prijs. Dit om 
te garanderen dat er voldoende voedselvoorraden aanwezig waren voor de eigen bevolking en de 
schepen van voldoende proviand te kunnen voorzien.  Al onder het bewind van Simon van der Stel en 
later onder het bewind van Willem Adriaan van der Stel werden landbouwgronden uitgegeven aan hoge 
VOC ambtenaren en aan Frans van der Stel, een broer van Willem Adriaan. Tegen 1705 was een derde 
van alle landbouwgrond van de Kaapkolonie in bezit van twintig VOC dienaren. Voor het bewerken van 
deze gronden werd ook gebruik gemaakt van materiaal en personeel van de VOC. Zij hadden een 
monopolie op de verkoop van wijn, vlees, vis en graan. Onder de vrijburgers van de Kaapkolonie groeide 
een steeds groter ontevredenheid als gevolg van de oneerlijke concurrentie die zij ervoeren. 

 

In 1705 zonden 63 vrijburgers, na veel discussie en tegenwerking van Willem Adriaan, een gezamenlijke 
brief aan de gouverneur-generaal in Indië en aan de Heren XVII in de Republiek. Hierin formuleerden ze 
uitvoerig in 38 artikelen hun aanklacht tegen gouverneur Van der Stel en zijn medestanders. In dit 
klachtschrift werden gouverneur Willem Adriaen van der Stel en een aantal hoge Kaapse 
Compagniesambtenaren aangeklaagd wegens illegale zelfverrijking, machtsmisbruik tegen vrijburgers en 
manipulatie. Eén belangrijke klacht was dat VOC-ambtenaren wederrechtelijk land bezaten, en naast 
hun baan bij de Compagnie ook op grote schaal landbouw bedreven. Daarbij trokken de ambtenaren 
volgens de schrijvers van het klachtschrift de beste knechten en slaven naar zich toe. De vrijburgers 
zouden door de omvang van die bedrijvigheid aan de Kaap spoedig geen bestaan meer aan de Kaap 
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kunnen vinden. Willem Adriaan slaagde er niet in zich degelijk te verantwoorden tegen deze 
aantijgingen. Uiteindelijk werden de gouverneur en de hoogste VOC ambtenaren, waaronder François 
van der Stel, broer van de gouverneur, dominee Petrus Kalden van Kaapstad en de Stellenbosche 
landdrost Johannes Starrenburg ,in 1706 ontslagen en kregen bevel naar De Republiek terug te keren. 
Landgoed Vergelegen moest ten bate van de VOC worden verkocht. Willem Adriaen van der Stel 
overleed in Lisse in 1733 op 70 jarige leeftijd. 

 

Tekst bij grafplaat: De o.a. Latijnse tekst op het graf luidt vertaald:  Maria de Hase, echtgenote van de 
heer Wilhelm Adriaen van der Stel, overleden 1 juli 1723, leeftijd 55, en de voornoemde heer, overleden 
6 november 1733, leeftijd 70.  

Fragment-genealogie Van der Stel:  

1. Sijmon Jansz. van der Stel, geboren (Middelburg) circa 1567, wijnhandelaar, overleden na 21 
 november 1616, trouwt Dordrecht 26 april 1592 Maeijcken Adriaen Jan Schot, geboren 
 Dordrecht circa 1570, dochter van Adriaen Jansz. Schot en Adriaentken Anthonisdr.  

 Op 18 januari 1610 verkoopt Willem van den Brouck, als curator van de boedel van Johan Brug 
 en diens vrouw Maria Florisdr., voor 4200 gl. aan Sijmon van der Stel, wijnkoper en burger van 
 Dordrecht, een huis en erf, genaamd "den Ronsevael", staande bij de Nieuwbrug tussen het huis 
 van Pieter Beeck, genaamd "Beverenburch" of "den Witten Gevel", en het huis van Johan de 
 Prins, thans genaamd "'t Wapen van Vranckrijck" en eertijds "den Cleijnen Davidt", strekkende 
 voor van de straat "tot achter aende gemeene heijnmuer staende tot separatie vant voorsz. 
 vercochte erve ende spijckers van Huijbrecht Bordels ende derffgenaemen van Willem Stoffels 
 toe". Het huis is eertijds verhuurd geweest aan Jan Canijn. De koper is schuldig aan verkoper een 
 somma van 3000 gl. 
  
 Uit dit huwelijk: 
 1. Lodewijck, volgt Ia. 
 2.  Adriana, volgt Ib. 
 3. N.N., gedoopt Dordrecht november 1596. 
 4.  Louijsa. volgt Ic. 
 5.  Adriaen. volgt Id. 
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Ia. Lodewijck Simonsz. van der Stel, gedoopt Dordrecht februari 1594, wijnkoper, trouwt Dordrecht 
 21 april 1624 Francijna Meschan (Mesian), gedoopt Dordrecht februari 1605, dochter van 
 Adriaen Claesz. Meschan en Marijken Barthoutsdr.  
 Uit dit huwelijk: 
 1. Maeijken, gedoopt Dordrecht 1 februari 1625. 
 2.  Simon, volgt IIa. 
 3.  Mariken, gedoopt Dordrecht 1 april 1636. 
 
Ib. Adriana van der Stel, gedoopt Dordrecht mei 1595, overleden Middelburg voor 29 juni 1640, 
 trouwt (1) Anthoni Morette, overleden voor 1632, koopman. Uit dit huwelijk geen kinderen. Zij 
 trouwt (2), (huwelijkse voorwaarden 6 januari 1632) Abraham Pietersz. Nachtegael, geboren 
 1581, solliciteur, tolmeester en collecteur van de grafelijke tol van Middelburg, overleden voor 9 
 november 1644. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Hij hertrouwt Middelburg 28 augustus 1641 
 Magdalena du Bois, van Dordrecht.  
 

Ic. Louijsa Simonsdr. van der Stel, gedoopt Dordrecht januari 1599, overleden na 1 augustus 1660, 
 trouwt Dordrecht 19 oktober 1621 Paulus Claesz. de Breet, geboren Sommelsdijk, 
 korenhandelaar, bakker, overleden na 30 november 1664, waarschijnlijk zoon van Claes Tonisz. 
 de Breet en Hendrickje Pauwelsdr. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
 
Id. Adriaen Simonsz. van der Stel, gedoopt Dordrecht januari 1605, vrij koopman te Batavia, 
 Commandeur van Mauritius 1639 tot 1645, overleden Negombo (Ceylon) 19 mei 1646, trouwt 
 Batavia 24 maart 1639 Maria Lievens, geboren Batavia, overleden Batavia 20 december 1662, 
 dochter van Hendrik Lievensz. (de Bleecker) en Monica da Costa. Maria Lievens hertrouwt 
 Batavia 18 december 1652 Hendrik van Gent, kapitein, weduwnaar van Elisabeth Joosten.  
 Uit dit huwelijk: 
 1. Simon. volgt IIb. 
 2.  Maria van der Stel, geboren Mauritius, gedoopt Batavia 3 januari 1646, overleden Batavia 
  kort voor 6 juli 1661, trouwt Philips Angel, secretaris van Schepenen. 
  Uit dit huwelijk 1 kind. 
 3. Adriana van der Stel, gedoopt Batavia 17 februari 1646. 

 
 Doop van Adriaen van der Stel, Dordrecht NH, januari 1605 

 
IIa. Simon van der Stel, gedoopt Dordrecht februari 1627, apotheker, trouwt Dordrecht 1 december 
 1654 Maria Hermansdr. van der Wael. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Maria van der Stel, gedoopt Dordrecht 15 oktober 1655, trouwt Dordrecht 24 juni   
      1674 Joost Faessen, stoeldraaier, geboren Dordrecht, overleden na 25 mei 1700. 
 2.  Ludovicus van der Stel, gedoopt Dordrecht 6 april 1657. 
 3.  Hermannus van der Stel, gedoopt Dordrecht 20 januari 1659. 
 
IIb. Simon Adriaensz. van der Stel, geboren Mauritius 14 oktober 1639, gedoopt Batavia 3 januari 
 1646, heer van Lisse, Commandeur van de Kaap de Goede Hoop van 12 oktober 1679 tot 31 mei 
 1691, Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop van 1 juni 1691 tot 11 februari 1699, overleden 
 Constantia, Kaap de Goede Hoop, 24 juni 1712, trouwt Haarlem 23 oktober 1663 Johanna Jacoba 
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 Six, gedoopt Amsterdam Oude kerk 28 februari 1645, begraven Amsterdam Nieuwe Kerk 8 
 november 1700, dochter van Willem Six en Catalina Hinlopen. 
 Uit dit huwelijk: 
 1.  Willem Adriaen. Volgt IVa. 
 2.  Adriaen van der Stel, gedoopt Haarlem 29 september 1665, boekhouder bij de V.O.C te  
  Kaap de Goede Hoop van 1679-1684, onderkoopman te Bengalen van 1685 -1697, raad- 
  extraordinair te Indië 1703-1704, president van schepenen te Indië 1704-1705,   
  gouverneur van Ambon 1705-1720, overleden Ambon 13 oktober 1720, ondertrouw  
  Amsterdam 30 januari 1700 Hillegonda Cranendonck, weduwe van Marten Paets van  
  Heemskerck, geboren 14 september 1671, overleden Ambon 18 november 1708. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 3.  Lodewijk van der Stel, geboren Amsterdam 1666 (geen doop gevonden!), boekhouder  
  (1685) te Kaap de Goede Hoop, overleden 1694. Hij is verdronken toen het schip De  
  Ridderschap tijdens route Kaapstad  - Batavia met man en muis verging. 

 4. Catharina, gedoopt Haarlem 31 augustus 1667, relatie met N.N. van Rijn, boekhouder van 
  de Compagnie ter kamer van Amsterdam. Uit deze relatie geen kinderen. 

 5. François van der Stel (“jonker Frans”), gedoopt Amsterdam 12 april 1669, overleden      
  Amsterdam 20 april 1718, bij resolutie van de Heren XVII gedateerd 30 oktober 1706 voor 
  eeuwig uit de Compagnies jurisdictie verbannen. Trouwt Kaap de Goede Hoop circa 1704 
  met Johanna Wessels, geboren 26 mei 1686, overleden 1714, dochter van Johannes  
  Wessels en Helena Wynantsz. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen.  

 6.  Hendrik van der Stel, gedoopt Amsterdam 8 oktober 1670, onderkoopman 1703-1704,  
  hoofd van VOC winkel op Makassar 1705-1715, vice-president van heemraden te Batavia 
  1721-1722, overleden Batavia 26 september 1722, trouwt Constantia Abrahams, geboren 
  Danzig, overleden Batavia 8 oktober 1767. Constantia ging in ondertrouw op 4 februari 
  1723 in Batavia met Charles Dierkoop, schipper. Uit het huwelijk van Hendrik en  
  Constantia is 1 kind bekend, Catharina van der Stel. In zijn testament beweerde Hendrik 
  van der Stel niet de vader te zijn van Catharina. In de tijd dat Constantia beviel van haar 
  kind, leefde Hendrik al geruime tijd in onmin met zijn vrouw en had hij haar in   
  voorafgaande achttien maanden nooit “vleselijck bekent gehad”.  

 7.  Cornelis van der Stel, gedoopt Amsterdam 17 februari 1672. Waarschijnlijk jong  
  overleden. 

 8.  Maria van der Stel, gedoopt Amsterdam 9 maart 1674, begraven Amsterdam 23 augustus 
  1677. 

IVa. Willem Adriaen van der Stel, gedoopt Haarlem 24 augustus 1664, heer van Lisse, heer van Oud- 
 en Nieuw Vossemeer, Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop 1699-1706, en raad-extraordinair 
 van Indië, overleden Lisse 6 november 1733, trouwt Kaapstad 20 februari 1684 Maria de Haese, 
 geboren circa 1664, overleden Lisse 1 juli 1723, dochter van François de Haese en Cornelia van 
 Dusseldorp. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Simon, gedoopt Den Haag 28 februari 1685, jong overleden. 
 2.  Willem Adriaen, geboren Kaapstad. Jong overleden. 
 3.  N.N. jong overleden. 
 4.  Cornelia, trouwt Marcus van Weert. 
 5.  Jacoba Catherina, gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 21 juli 1690. 
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 6.  Maria. 
 7.  Simon, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11 oktober 1692, heer van Oud- en Nieuw  
  Vossemeer, overleden september 1780, trouwt Amsterdam 28 januari 1759 Catharina  
  Keijser, geboren 1726, dochter van Frans Keijser Meijndertsz. en Johanna Fonteijn. Uit dit 
  huwelijk meerdere kinderen waarvan er 3 de volwassen leeftijd bereikten. 

 
  Doop van Willem Adriaan van der Stel, Haarlem NH , 24 augustus 1664 

Maurice Kruijk 

Bronnen:  
De Nederlandse Leeuw 1930, kolom 5-9. 
www.andredehaan.ismijnpassie.nl 
RA Dordrecht inv. 1587, f. 7 e.v.: 
De Kaap de Goede Hoop, een Nederlandse vestigingskolonie 1680-1730 , Ad Biewenga, Prometheus- 
Bert Bakker 1999. 
Gens Nostra 2017, nr.2, “De rol van de negen vrijboeren”, De Boerenopstand tegen Willem Adriaan van 
der Stel (1705-1707) door Marius van Nieuwkerk. 
Stadsarchief Haarlem, DTB Boeken 
Stadsarchief Amsterdam, DTB boeken 
Biografisch Woordenboek 
Nicolaas Witsen en Tartarye door Bruno Naarden 
Bibliotheek Universiteit Gent, RUG01 001252642 2010 
DBNL.org 
  

http://www.andredehaan.ismijnpassie.nl/
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Postzegels als bron voor genealogie en heraldiek 

 

Op veel postzegels zijn afbeeldingen opgenomen 
over historische gebeurtenissen, portretten van 
bijzondere personen, van gebouwen of (kunst-) 
voorwerpen. 
 
Voorbeelden zijn postzegels met de afbeeldingen 
van RK heiligen en Duitse 
keizers. Ook over/van het 
tapijt van Bayeux zijn veel 
postzegels gemaakt. Het 
tapijt van Bayeux is een 
stripverhaal over de 
verovering van Engeland in 
1066 door de 
Normandische hertog 
Willem, later genoemd 
“Willem de Veroveraar”. 
(William the Conquerer – 
Guillaume le Conquérant). Over de familie van 
Willem de Veroveraar heeft het eiland Jersey, 
behorend tot de Kanaaleilanden en dus tot 
Engeland, in 1987 zes postzegels uitgegeven die de 
geschiedenis van het Normandische hertogelijke 
geslacht in beeld brengen. 
 
In 1986 is een postzegel 
uitgegeven over de 
verschijning van de 
Komeet van Halley. 
Volgens enkele oude 
verhalen is de Komeet 
van Halley de “Ster van 
Bethlehem”. 
 
Frankrijk heeft post-
zegels uitgegeven van 
Geoffrey Plantagenet, 
graaf van Anjou en 
Eleonora van Aquitanië 

(Aliénor d’ 
Aquitaine) 
 
Duitsland heeft 
een postzegel 
uitgegeven met de 
afbeelding van 
Elisabeth von 
Thüringen, veelal 
bekend als St. 
Elisabeth. De St. 
Elisabethsvloed en 
veel zieken-huizen 
zijn naar haar vernoemd. 

 

 

       
911: Charles the Simple of France create Rollo the Viking duke 
of Normandy  
933: Raoul of France cedes Cotentin & Jersey to Rollo’s son 
William Longsword 
 

 
1030: Duke Robert the Devil & Edward the Confessor blown by 
storm to Jersey 
1042: Edward succeeds Harthacnut of Denmark as king of 
England 

 

 

 
1066: Duke William the Conqueror crowned king, uniting 
England with Normandy 
1087: At his death Robert Curthose inherits Normandy & 
William II England 
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In veel kwartierstaten komen genoemde 
personen voor. Onder andere in de kwartier-
staten van onze secretaris en onze 
penningmeester (NGV – afdeling Flevoland /  
Genealogica) Willy van der Most en Maurice 
Kruijk. 
    
Veel meer postzegels zijn te vinden op het 
internet. (zoeken op een persoon /de naam van 
een gebouw / de naam van een kunstvoorwerp 
en dan onder afbeeldingen) 
 
Door het opnemen van postzegels in uw 
genealogie brengt u beeld en kleur uw studie. 
Op deze wijze wordt uw verhaal ook 
aantrekkelijk voor de niet echt in genealogie 
geïnteresseerde lezer of familielid. 
 
Noot. 
Door het kopen van een postzegel is het 
auteursrecht afgekocht. (Je zou de postzegel in 
een werkstuk kunnen plakken.) Als postzegels 
worden gedownload van het internet is er vaak 
in de rechtsonder hoek een klein blauw blokje 
zichtbaar met een “c” er in. Vermeld in je 
werkstuk onder bronnen de herkomst van de 
postzegels (internet – Wikipedia). 
 
Fred van der Zwan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1100: On William Rufus death Henry is king but Robert 
holds Normandy 
1106: Henry defeats duke Robert at Tinchebral reuniting 
England & Normandy 
 

 
1135: Stephen king. Henry’s daughter Mathilda & 
husband Geoffrey lay claim from Anjou 
1139: Mathilda in England named queen 1141 but 
returns to Geoffrey in Normandy 
 

 
1151: Henry becomes duke on Geoffrey’s death & king 
when Stephen dies in 1154 
1204: king John loses mainland Normandy but asserts 
ducal rights in Jersey in 1213 
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Lezing op 29 september  j.l.  in Museum Batavialand Lelystad .  Spreker:  Dr. Mieneke te Hennepe 

Aantal bezoekers: 25 

Beroepen 
Mieneke nam ons mee op een “medische” reis door de eeuwen heen. Zij benadrukte dat de huidige 
medische wereld in het geheel niet te vergelijken is met de medische wereld van voor de 20e eeuw. Zo 
hadden de doctoren medicinae (universitair geschoold, uit boeken en kwam op bezoek bij de rijkere 
inwoners) en chirurgijns of heelmeesters (in gilde opgeleid in een meester/gezel situatie, dus in de 
praktijk en reisden rond of hadden een winkel) bijna geen middelen om ziekten te genezen. De gedachte 
was de als men ziek was, de humeuren niet in balans waren, dit kon verholpen worden door bijv. 
aderlaten. Een doctor medicinae werd ook wel arts genoemd, een chirurgijn een heelmeester en was 
geen arts. In wezen waren het concurrerende beroepen. Een chirurgijn was geen chirurg. Ingrepen 
werden over het algemeen alleen aan de ledematen, oren, ogen etc. gedaan. Ingewanden werden met 
rust gelaten. De eerste operaties aan ingewanden vonden pas begin 20e eeuw plaats. Amputeren 
gebeurde niet elke dag, zoals tekeningen van vroeger suggereerden. Infecties waren niet te genezen, 
amputeren was dan de enige remedie om een leven te redden. Ook de  apotheker mag niet ontbreken 
in het rijtje beroepen. Alleen een apotheker mocht middelen (simplicia) mengen, voorgeschreven door 
de arts (doctor medicinae). Vaak zaten hier zware metalen in (ook niet echt bevorderlijk voor de 
gezondheid) en kosten veel geld. De Franse Revolutie zorgde er voor dat alle oude disciplines niet meer 
gelden. In Nederland duurde het nog wel een hele tijd, totdat dat doorgevoerd was, tot 1865. Dan 
wordt, mede door de inzet/lobby van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(later KNMG), per wet (de wet op de uitoefening der geneeskunst en de wet op hoger onderwijs) 
vastgelegd wie zich arts mag noemen. De chirurgijn verdween helemaal uit beeld. Dan komen ook de 
specialisaties (bijv. oogarts, chirurg) en generalisaties (bijv. huisartsen). 

Ziekenhuizen of hospitalen bestonden wel, maar waren eerder sterfhuizen, je kwam er meestal niet 
meer levend uit. Ook hygiëne was een dingetje. Er waren visionairs die vonden dat artsen hun handen 
moesten wassen als ze van de snijzaal kwamen en in bijvoorbeeld een bevalling gingen doen. Men vond 
dat maar onzin, het ging toch goed zo? Nou nee dus, er stierven veel kraamvrouwen door gebrekkige 
hygiëne. Alle ontdekkingen die we nu zien als goed en een verbetering, werden toen met argwaan en 
ongeloof bekeken. En ging men door met de oude vertrouwde methoden. Na 1865 veranderd de rol van 
het ziekenhuis en gaat het lijken op de ziekenhuizen die we nu kennen. De technologie komt op en 
grote, dure machines kunnen het beste op één plek komen en dan wordt een ziekenhuis een plaats van 
kennis en wetenschap. 

Ziekten 
Ook al was er veel van de anatomie bekend (al in de 16e eeuw), dit had geen invloed op de 
behandelingen. Men gebruikte nog steeds bloedzuigers etc. Er zijn twee manieren om te denken aan 
ziekten in vroegere tijden. Je kunt de ziekte bekijken in de beeld van de tijd waarin de mensen toen 
leefden (wat dachten ze toen van malaria, hoe beschreven ze dat), of, zoals archeologen doen, 
terugkijken wat voor ziekten in oude resten van mensen gevonden worden (bijv. m.b.v. DNA). 

Hoe beschreven ze ziekten? Een term als hartinfarct bestaat pas sinds 1920. Toen konden we pas de 
hartslag meten. Dus een hartinfarct vind je niet terug in literatuur van de 17e eeuw. Doodsoorzaken in 
vroeger eeuwen waren de pest, infectiezieken (met wazige namen), kinderziekten, oorlogen, honger, 
levensstijl. Als je gelukt hebt, zijn er doodsbriefjes (vanaf 1865) bewaard gebleven. Velen zijn vernietigd, 
terwijl dat niet mocht. In sommige steden zijn lijsten bijgehouden met wie waar aan gestorven is. Maar 

Ziekten,  Zorg  en  Zoektochten,                                                                      
Genealogie  en  Medische  Geschiedenis   1700 - 1950  
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de benamingen van deze ziekten kun je niet één op één vergelijken met de ziekten van nu. De term 
malaria zul je bijvoorbeeld in deze lijsten of briefjes niet vinden, terwijl deze ziekte al heel oud is. Of 
iemand is gestorven aan “inwendige stuipen”, geen idee wat daar mee bedoeld wordt. Vaak waren de 
doodsoorzaken onbekend. Vroeger was syfilis niet te behandelen, ziektebeelden van syfilis toen (tot ca. 
1960), komen nu niet meer voor. Koorts is voor ons een symptoom dat er iets in het lichaam niet in orde 
is. Vroeger wist men dat niet. Het overkwam mensen en er werden heel veel verschillende koortsen 
gedefinieerd. Als je termen tegenkomt als “uitwasemde grond” of moerasgift zou dat best de ziekte 
kunnen zijn de wij nu malaria noemen. 

In briefwisselingen tussen familieleden werd bijna nooit gesproken over ziekten, men schaamde zich. 

Er loopt een interessant project bij VeleHanden: Amsterdamse doodsoorzaken 1854-1940. 
https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_run 

Op internet staan (niet volledige) lijstjes met allerlei ziekten en epidemieën. 

Statistiek 
Statistiek in de gezondheidszorg kwam pas in de 19e eeuw op. Hoewel statistiek ook wel een vertekend 
beeld oplevert. De gemiddelde levensverwachting bijvoorbeeld in de statistieken liet zien dat men rond 
1850 maar 40 jaar oud werd. Dat wilde niet zeggen dat er niemand oud werd, maar er was zeer veel 
kindersterfte en dat vertekende de statistieken. Was je eenmaal de kinderleeftijd voorbij, dan kon men 
makkelijk rond de 80 jaar oud worden. 

Men ging in het midden van de 19e eeuw de doodsoorzaken vastleggen. Ook werden ziekten in kaart 
gebracht. Statistieken zijn op vele manieren te interpreteren. Er zijn bijvoorbeeld staatjes met 
levensverwachting per bevolkingsgroep. Hier kun je lang en uitvoerig over discussiëren waarom de ene 
groep een hogere levensverwachting had dan een ander. Begin 1800 leefden boeren langer dan de 
midden en hogere klassen. Waarom zou dat zo zijn? De hogere klasse had geld voor medicijnen en daar 
zaten zware metalen in, de boeren hadden meer te eten? Zeg het maar. 

Moderne tijd (afgelopen 100 jaar) 
Met de afname van epidemieën en infectiezieken kwam er meer aandacht voor andere zieken, zoals 
kanker. Kanker bestaat al heel lang, maar werd niet veel bestudeerd. Verder zorgen andere, moderne 
behandelingsmethoden en de geneesmiddelenrevolutie voor een lager sterftecijfer. Toch blijft het 
aantal overledenen in absolute getallen ongeveer gelijk, de laatste 60 jaar. Dat komt door 
welvaartsziekten, maar ook omdat de bevolking groeit. Dat oude epidemieën bijna de wereld uit zijn, wil 
niet zeggen dat er geen nieuwe epidemische ziekten komen, denk aan SARS, ebola, aids. 
 
Boeken en bronnen 
* De geschiedenis van de medische wetenschap van G.A. Lindenboom (PDF via internet te openen via 
https://www.dbnl.org/tekst/lind006gesc01_01/lind006gesc01_01_0002.php) 
* Leerboek medische geschiedenis (ISBN 978-90-368-1989-3) 
* Bij universiteitsbibliotheken kunt u heel veel boeken inzien, bijvoorbeeld over ziekten 
* www.delpher.nl 
* museumdatabanken, ook het Boerhave Museum heeft een bibliotheek. 

Excursie 
Op donderdag 21 november a.s. gaan we op excursie naar het Boerhave Museum in Leiden. Het 
programma heeft u inmiddels per mail ontvangen. Geef u op. 

Lidy Kutschruiter. 

 

 

https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_run
https://www.dbnl.org/tekst/lind006gesc01_01/lind006gesc01_01_0002.php
http://www.delpher.nl/
http://www.delpher.nl/


30 

 

5 oktober 2019, 1e zaterdag van de maand en dus normaal gesproken een voorouderspreekuur in de 
Nieuwe Bibliotheek van Almere. Normaal wel maar op deze dag nu eens helemaal niet. In het stadhuis 
van Almere was een seniorenbeurs georganiseerd door de stichting de Schoor. Wij konden als afdeling 
Flevoland, meedoen aan de beurs. Dus ruim een week van tevoren e.e.a. geregeld aan extra affiches. 
Alleen moesten we opsplitsen, want het voorouderspreekuur moest ook doorgaan. Antoinette en Peter 
bleven in de bibliotheek en Joop en Piet deden de seniorenbeurs.  In het stadhuis werden we omstreeks 
9 uur ontvangen en bleken we een mooie plek te hebben, op de grens van een corridor, naar 

burgerzaken en de centrale 
hal, en zoals gevraagd hadden 
we een stopcontact. Na het 
aankleden van de kraam 
begon om 10.00 uur de beurs. 
In het begin was het rustig, 
maar na een half uurtje bleek 
dat we een drukke dag voor 
de boeg hadden. Zelfs zo druk 
dat Antoinette moest bij 
springen en Peter alleen in de 
bieb achterbleef. Zo rond 
13.00 uur hadden we zelfs 
mensen voor de kraam als 
wachtenden met vragen. 
Sommige mensen hadden al 
snel door dat in de 
bibliotheek ook nog iemand 
zat en gingen daarheen. Wij 

in het stadhuis wat rustiger maar nu moest  Joop bijspringen bij Peter in de Bibliotheek.  De tijd vloog 
voorbij en we hebben geprobeerd niemand zonder antwoord weg te laten gaan, denk dat dat ook gelukt 
is. Een vervolg zal zijn dat het op de volgende voorouderspreekuur in november wellicht wederom druk 
zal zijn. Om 15.00 uur was de beurs voorbij en konden we terugkijken naar een zeer geslaagde dag, in 
het stadhuis, waar we dichtbij de 30 mensen antwoord hebben gegeven op hun stamboom vragen en 
natuurlijk iet te vergeten de extra mensen die naar de bibliotheek zijn gegaan.  
We hebben in ieder geval de NGV Flevoland goed  op de kaart gezet. 
 
Joop Campfens 
 

 

  

NGV  Flevoland op de Seniorenbeurs in Stadhuis Almere 
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Op 19 september 2019 werd in het theater Agnietenhof in Tiel een symposium georganiseerd door de 
Afdeling Betuwe van de NGV over de aspecten van het onderzoek naar en de resultaten van 
vrouwspecifiek (mitrochondriaal) DNA.  In de genealogie wordt nog heel vaak de paternale lijn 

onderzocht, vooral ook omdat 
de kinderen de achternaam 
van de vader kregen. Tijdens 
dit symposium hebben een 
achttal zeer gerenommeerde 
sprekers - elk vanuit hun eigen 
invalshoek – verteld over het 
“moederspoor” in de 
genealogie, als gevolg van 
onderzoek naar het mtDNA 
(mitrochondriaal DNA). Met 
hun presentaties hebben zij 
meer inzicht gegeven in de 

mogelijkheden en de wijzen waarop  het mtDNA je kan helpen in de speurtocht naar je voorouders. De 
NGV heeft de editie van zijn ledenblad GENS NOSTRA van september 2019 geheel gewijd aan dit 
symposium. Hierin kun je alle presentaties nog eens nalezen. Voor de geïnteresseerde genealoog zeer 
een nummer om te bewaren. 

Piet Peeters 

  

NGV Symposium Dochters van Eva in Tiel 
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