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Heeft u toegang tot het internet? 

Kijk dan regelmatig op onze website 

http://denhelder.ngv.nl 

 

 

Het volgend nummer van NoordKOPstukken zal verschijnen in december 2015. 
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Van de voorzitter 

 

Beste mensen 

Als U ons blad ontvangt nadert de zomer zijn einde. Ook in de zomermaanden is  

door een aantal bestuursleden gewerkt aan het scannen van de advertenties en is 

hiermee een begin gemaakt met  het schonen van ons archief. Dit heeft alles te maken 

met de verhuizing naar de nieuwe  bibliotheek in het  eerste kwartaal van 2016. Er is 

nog veel werk te doen. We hebben ook weer een aantal interessante lezingen voor u, 

die in de maanden september, oktober en november gehouden zullen worden. 

Voor de agenda en  informatie over de onderwerpen,  verwijs ik u naar ons blad en de 

website. 

Zoals u ziet wordt er veel georganiseerd voor u en we hopen dan ook dat de 

belangstelling hiervoor groot zal zijn. 

Ook bent u welkom op de eerste dinsdag van de maand  in ons archief.  

Ik hoop dat u het blad met veel genoegen zult lezen. Er staan weer mooie artikelen in. 

Het wordt echter steeds moeilijker om genoeg  artikelen te verzamelen voor het blad. 

Ik doe nogmaals een dringend beroep op u ons hierbij te helpen. Misschien heeft u 

een leuk verhaal uit de familie met een stukje genealogie er bij. Uw kopij kunt u 

inleveren bij onze redacteur Marijke Feenstra. 

 

Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groet  

Afra Carsjens. 

 
 

Afdelingsagenda 

 

Lezing 

 

Vrijdag  25 september 2015 verwelkomen wij Mevr. S.J. Klooster, verbonden aan het 

Ministerie van Defensie, die een lezing geeft over ‘Het onderzoek in de Militaire 

Archieven.,  

Vrijdag 30 oktober 2015 verwelkomen wij Dhr. P. Tjeerters, met een lezing over de 

schutterij in Nederland 
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Vrijdag 27 november2015  verwelkomen wij de hr. R. Dix die ons wegwijs gaat maken 

hoe wij onderzoek kunnen doen in de Duitse archieven. 

Kijk hiervoor op de website van onze afdeling.  

 

De lezingen vinden plaats in de Draaikolk, Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder.  

Aanvang van de lezingen 20.00 uur.  

Kijk voor de inhoud van onze lezingen en de locatie op onze website 

http://denhelder.ngv.nl 

 

 
 

Bibliotheek in 2015 en 2016 

Voor hulp en advies kunt u de eerste dinsdag en de laatste donderdag van de maand in  

de kelder bij ons terecht. 

Uiteraard ook voor een praatje. 

 

September:  dinsdag 06  donderdag 29 

Oktober:  dinsdag 03  donderdag 26 

November:  dinsdag 03  donderdag 26 

2016 

Januari:  dinsdag 05  donderdag 28 

Februari:  dinsdag 02  donderdag 25 

Maart:  dinsdag 02  donderdag 25 

April:  dinsdag 05  donderdag 28 

 

 

Leden mutaties 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

Dhr. T.A. van der Horst,    Zwaluwstraat 37 1761WC Anna Paulowna 

Dhr. H.E. Hoogendonk,    Pieter de Leeuwstraat 2    1785 JK Den Helder 

Den Helder telt 99 en 13 bijkomende leden. 
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Van de redactie. 

 

Reeds enige keren heb ik een oproep gedaan om kopij in te leveren. Helaas is de 

reactie daarop miniem. Om zo veel mogelijk verschillende artikelen te willen plaatsen 

hebben we dus uw hulp nodig. Zelf heb ik al diverse loten uit mijn boom als 

bladvulling moeten opvoeren. 

Nu ook niemand meer een stamreeks, parenteel of kwartierstaat heeft aangeleverd 

moeten we maar overgaan tot een genealogie artikel dat leuk is om te lezen, maar 

waarin geen enkele persoon staat die ooit binding had met onze regio. 

Ons bestuurslid mevrouw M. Prudon heeft een hele tak Agricola’s aangeleverd. 

Nee geen bos bloemen, maar een flinke [stamboom] loot in West Friesland die zij niet 

kan linken aan haar eigen stamboom, waarin deze naam ook voorkomt In haar Friese 

tak komt deze naam voor b.v. Mr chirurgijn Johannes Agricola, die rond 1660 geboren 

moet zijn in Idskenhuizen. 

Van onze voormalige voorzitter L.R. Deugd had ze gehoord, dat ook hij met die naam 

bezig was in West Friesland. 

Deze naam is zo bijzonder dat met een flinke dosis nieuwsgierigheid zij de afgelopen 

jaren met enige regelmaat toch weer probeert die missing link te traceren. De naam, zo 

vertelde ze, is latijn voor…… landbouwer. 

En als je als zoon [Elias] van je vader [ Pieter Eelisz] in de grote stad mag gaan 

studeren, moet je toch ter compensatie voor je afkomst minstens een goede naam 

hebben. Als predikant met de naam Agricola moet je beslist opgevallen zijn in Utrecht 

in 1651. 

Op de site van Patriciërs van Enkhuizen, was zij erachter gekomen dat de vertaling De 

BOER volstaat. 

Zo, u leest dat er aardig wat moeite is gedaan, maar die ontbrekende schakel hè, dat is 

voor haar toch nog een “dingetje”. 

Het spijt mij dat er geen NoordKoppers in voor komen, maar dit zal in de toekomst, 

vrees ik, vaker gebeuren zolang ons kopijplankje niet doorbuigt van andere bijdragen.  

Marijke Feenstra. 

 

Genealogie van Eeli Claessen 

I.1 Eeli Claessen, Schepen te Blokker. 

Kind: 

1. Pieter Eelisz (zie II.1). 

II.1 Pieter Eelisz. 

Gehuwd met Reimerich Heijnes. 

Uit dit huwelijk: 

1. Elias Pieters AGRICOLA (de Boer) (zie III.1). 
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III.1 Elias Pieters AGRICOLA (de Boer), predikant te Abbekerk en Lambertschaag 

1655-1681, geb. ± 1625, overl. 1681 te Abbekerk, begr. 21-04-1681 te Abbekerk. 

Gehuwd op 13-06-1655 met Hilletje Prick (Pricqs), 23 jaar oud, ged. 08-02-1632 te 

Enkhuizen, begr. 25-01-1682 op 49-jarige leeftijd, dr. v. Olphert Pietersz PRICK en 

Hilletje Hendricks van OSCH. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacobus AGRICOLA (zie IV.1). 

2. Petrus AGRICOLA (zie IV.4). 

3. Johannes AGRICOLA, ged. 11-04-1660 te Abbekerk, overl. 1660. 

4. Johannes AGRICOLA (zie IV.9). 

5. Samuel AGRICOLA (zie IV.11). 

6. Reymerichje AGRICOLA, ged. 27-02-1667 te Abbekerk. 

7. Olphert AGRICOLA (zie IV.14). 

8. Hilletje AGRICOLA, ged. 05-11-1673 te Abbekerk, overl. 23-05-1761 te 

Enkhuizen op 87-jarige leeftijd, begr. 28-05-1761. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-05-1704, gehuwd voor de kerk op 18-05-1704 te 

Hoogkarspel met Jan Jacobsz LOUW, overl. voor 1729. 

IV.1 Jacobus AGRICOLA, Notaris en procureur, ged. 13-02-1656 te Abbekerk, overl. 

1705. 

Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 01-03-1676 te Abbekerk met Soutjen Freeks. 

Gehuwd (2) 1684-1704 met Marijtje Dircks, dr. v. Dirk en Marijtje Willems. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Frederick AGRICOLA, ged. 02-05-1684 te Hoogkarspel. 

IV.4 Petrus AGRICOLA, Notaris en procureur, ged. 16-12-1657 te Abbekerk, begr. 

13-04-1711 op 53-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) voor1683 met NN. 

Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 13-08-1684 met Reijmerichje BOSCH, dr v. Dirk 

BOSCH en Immetje de JONGH. 

Gehuwd (3) met Teetje Heeres, overl. 14-07-1704 te Enkhuizen, begr. te Enkhuizen, 

dr. v. Heere Dirks, chercheur, en Freekje Sijmons. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Hiltje AGRICOLA, ged. 08-08-1687 te Enkhuizen (getuige(n): Reijmerichje 

Agricola). 

2. Dirk Petrusz AGRICOLA (zie V.3). 

3. Jannetje AGRICOLA, ged. 27-07-1694 te Enkhuizen (getuige(n): Jannetje de 

Jongh), overl.te Enkhuizen op 35-jarige leeftijd, begr. 19-09-1729 te Enkhuizen. 

IV.9 Johannes AGRICOLA, schoolmeester en voorzanger, ged. 03-04-1661 te 

Abbekerk, overl. voor 29-9-1737 te Hensbroek. 
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Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1684 te Hensbroek met Marijtje COS, overl. 

voor 29-9-1737, dr. v. Gerrit en N.N. 

Uit dit huwelijk: 

1. Elias AGRICOLA, ged.16-09-1685 te Hensbroek, overl. voor 1688. 

2. Elias AGRICOLA, Notaris en procureur, ged. 25-12-1688 te Hensbroek, overl. 30-

01-1764 te Hoorn op 75-jarige leeftijd, begr. 07-01-1765 te Hoorn. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-01-1715 te Hoorn met Marijtje BOURGONJE 

,23 jaar oud, ged. 29-07-1691 te Hoorn, overl.04-06-1763 te Hoorn op 71-jarige 

leeftijd, dr. v. Pieter BOURGONJE en Annetje HOOGTWOUD. 

3. Gerrit AGRICOLA, ged. 24-02-1692 te Hensbroek, overl. v.-12-1693. 

4. Gerrit AGRICOLA, ged. 20-12-1693 te Hensbroek, overl. v.-7-1696. 

5. Gerrit AGRICOLA, ged. 01-07-1696 te Hensbroek, overl. v23-3-1698. 

6. Gerrit Johannes AGRICOLA (zie V.12). 

7. Cornelis AGRICOLA, ged. 17-06-1703 te Hensbroek, overl. v4-10-1754. 

IV.11 Samuel AGRICOLA, Mr chirurgijn te Obdam en Hensbroek, ged. 10-02-1664 

te Abbekerk. 

Gehuwd met Lijsbeth Marcus GROOT, dr. v. Marcus Claasz GROOT en Mertijn 

Sijmons. 

Uit dit huwelijk: 

1. Elias AGRICOLA, ged. 31-03-1686 te Hensbroek, overl. voor 1700. 

2. Hilletje AGRICOLA, ged. 08-03-1693 te Hensbroek. 

3. Elias AGRICOLA, ged. 25-07-1700 te Obdam. 

IV.14 Olphert AGRICOLA, ged. 14-01-1671 te Abbekerk, overl. 24-05-1724 te 

Hoogkarspel op 53-jarige leeftijd. 

Gehuwd ± 1695 met Geertje Olfers, ged. 29-03-1671 te Hem, dr. v. Olfert Volkersz. 

En Eeltje Harmensz. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hilletje AGRICOLA, geb. ± 1695, overl. 14-03-1764 te Hoogkarspel, begr. 16-03-

1764 te Hoogkarspel. 

Gehuwd (1) op 14-01-1718 te Grootebroek met Pieter Sijmonsz VELDT, 

grootschipper op de Oostzeelanden. 

Gehuwd (2) op 16-01-1733 te Grootebroek, gehuwd voor de kerk op 01-02-1733 te 

Hoogkarspel met Pieter ROOS (Man), overl.te Hoogkarspel, begr. 02-06-1764 te 

Hoogkarspel, zn v. Evert en NN. 

2. Elias AGRICOLA, geb. ± 1704, overl. 23-03-1739 te Alkmaar, begr. 19-06-1739 te 

Hoogkarspel. 

3. Etje AGRICOLA, geb. ± 1705. 



 

 NoordKOPstukken september 2015 jr. 29 nr. 3 

6 

 

Gehuwd op 05-01-1727 te Benningbroek, gehuwd voor de kerk op 26-01-1727 te 

Hoogkarspel met Jacob van der MEULEN, 23 jaar oud, ged. 14-07-1703 te 

Benningbroek. 

V.3 Dirk Petrusz AGRICOLA, schepen te Enkhuizen, ged. 07-05-1692 te Enkhuizen 

(getuige(n): Reijmerichje Agricola), overl. 03-10-1772 te Enkhuizen op 80-jarige 

leeftijd, begr. 08-10-1772 te Enkhuizen. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-06-1714 te Enkhuizen met Geertruy Alberts 

CROL, overl. 20-03-1740, begr. 22-03-1740 te Enkhuizen, dr. v. Albert Albertsz 

CROL en Trijntje Cornelis CLOOSTER. 

Uit dit huwelijk: 

1. Petrus AGRICOLA, ged. 03-04-1715 te Enkhuizen (getuige(n): Hiltje Agricola en 

Jannetje Agricola), overl. te Enkhuizen, 8 dagen oud, begr. 11-04-1715 te Enkhuizen. 

2. Petrus AGRICOLA, ged. 08-11-1718 te Enkhuizen (getuige(n): Hiltje Agricola en 

Jannetje Agricola), overl. te Enkhuizen, 51 dagen oud, begr. 29-12-1718 te Enkhuizen. 

3. Catharina AGRICOLA, ged. 17-05-1720 te Enkhuizen (getuige(n): Ida Haak en 

Reijnoutje Crol), overl. 29-07-1789 te Enkhuizen op 69-jarige leeftijd, begr. 06-08-

1789 te Enkhuizen. 

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-06-1752 te Enkhuizen met Dr. Hendrik 

Theodorusz HAUWERT, 27 jaar oud, medicincae doctor, ged. 06-08-1724 te 

Numansdorp, overl. 01-09-1752 te Enkhuizen op 28-jarige leeftijd, zn v. Ds. 

Theodorus HAUWERT en Margaretha SCHAAK. 

4. Reijmerighje AGRICOLA, ged. 14-11-1721 te Enkhuizen (getuige(n): Grietje 

Halfhoorn), begr. 06-07-1725 te Enkhuizen op 3-jarige leeftijd. 

5. Albertina AGRICOLA, ged. 09-04-1723 te Enkhuizen (getuige(n): Ida Haak en 

Meijnoutje Crol), overl.te Enkhuizen op 3-jarige leeftijd, begr. 23-10-1726 te 

Enkhuizen. 

6. Reijmerighje AGRICOLA, ged. 02-10-1725 te Enkhuizen (getuige(n): Hiltje 

Agricola en Jannetje Agricola). 

V.12 Gerrit Johannes AGRICOLA, Notaris/Burgemeester/secretaris van de Vier 

Noorderkoggen, ged. 23-03-1698 te Hensbroek, overl. 01-09-1742 te Spanbroek op 

44-jarige leeftijd, begr. 03-09-1742 te Opmeer. 

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-04-1723 te Opmeer met Catharina (Trijntje) 

KISTEMAKER, overl. te Spanbroek, begr. 06-10-1752 te Opmeer, dr v. Adrianus 

KISTEMAKER, secretaris van vier noorderkoggen, en Grietje SPAENS. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Gerrits AGRICOLA, ged. (geref:) op 17-04-1735 te Spanbroek. 

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-10-1770 met Pieter PET, baljuw en secretaris der 

vrije heerlijkheid van Oosthuijsen Etershem en Hoolbreede, overl. voor 1789. 

2. Nicolaas AGRICOLA. 
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3. Johannis AGRICOLA. 

4. Nicolaas AGRICOLA, notaris raad en burgemeester te Medemblik, ged. te 

Spanbroek, overl. te Medemblik, begr. 1775. 

Gehuwd 1754 met Maria (Marijtje) van der WOLFF, ged. te Medemblik, overl. 06-

07-1778 te Medemblik, dr v. Pieter van der WOLFF, raad in de vroedschap en 

premier burgemeester van Medemblik. 

 

 

Een overdenking 

ZEGENINGEN EN IRRITATIES BIJ DIGITALISERING, SOCIAL MEDIA EN 

COMPUTERGENEALOGIE BIJ STAMBOOMONDERZOEK. 

Vroeger was alles beter, beweren sommigen terwijl anderen elke verandering als een 

verbetering zien om onze hobby nog sneller en beter uit te kunnen oefenen. 

Ook ik besef dat we inmiddels nauwelijks nog zonder de computer kunnen, in de 

zoektocht naar onze voorouders. Beide benaderingen hebben wel iets positiefs in zich. 

Na de komst van het internet is de wereld voorgoed veranderd, zowel zakelijk als privé 

zou ik niet meer zonder kunnen. Ik denk nog steeds met weemoed terug aan de geur 

van oud papier, die ooit de passie voor het verleden en met name mijn eigen 

familiegeschiedenis in mij deed ontwaken. 

De schaduwzijde van dit alles mogen we echter niet uit het oog verliezen. Verregaande 

automatisering en digitalisering , social media en computergenealogie schakelt soms 

onze broodnodige kritische blik uit of neemt gemakkelijk alles voor zoete koek aan. 

Computergekte die vooral bij de jongere generatie is toegeslagen als een virus dat het 

kritisch denkvermogen lijkt aan te tasten. 

Let wel, en excuseer mij deze zijsprong: al deze ontwikkelingen zoals internet-

bankieren en in de supermarkt betalen met uw smartphone zullen uiteindelijk leiden 

tot werkeloosheid aan de onderkant van de samenleving die niet meer zal terugkeren. 

Massaontslagen zoals nu bij grote warenhuizen vormen al bewijs genoeg voor deze 

stelling. 

Velen van ons hebben al honderden vrienden op facebook maar vereenzamen achter 

hun eigen voordeur. 

Ik zou zo nog wel even kunnen doorgaan, maar men zou mij kan kunnen bestempelen 

als een oude zeur die niet met zijn tijd mee wil gaan. 

Ook heb ik de wijsheid niet in pacht en wil ik u geen mening opdringen. 

We zullen verder moeten in het licht van de huidige mogelijkheden en de daaraan 

gekoppelde toekomstige ontwikkelingen en mogelijke beperkingen. Wanneer mijn 

buurman denkt binnen een week zittend achter zijn computer zijn complete 
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stamboom uit te kunnen zoeken laat ik hem maar in die waan. Ik probeerde het 

afgelopen maand zelf door de kwartierstaat van mijn schoonzuster uit te zoeken. 

Inderdaad: ik kwam een eind en produceerde al snel zo'n 500 kwartieren. Wat echter 

de waarde van dit onderzoek is, hoef ik een ervaren genealoog niet uit te leggen. 

De serieuze genealoog weet wel beter. 

Het is echter niet verkeerd ook gebruikt te maken van al het mooie wat internet te 

bieden heeft. 

Gunstige ontwikkelingen zoals Wiewaswie? juich ik alleen maar toe. Achter de 

computer gezeten kan ik een genealogie of kwartierstaat al vast opzetten waar het de 

primaire gegevens van geboorte, huwelijk en dood betreft. Het wachten is echter nog 

wel op een landelijke dekking van Wiewaswie... 

Toen, het was nog in de vorige eeuw, ook internet zijn intrede deed in de 

genealogiebeoefening waren het vooral de gevestigde en vergevorderde genealogen die 

zich negatief uitlieten over het gebruik van internet. Het was een internet zonder 

bronvermeldingen of veel secundaire gegevens. Gelukkig zijn de meesten van hen nu 

positief kritisch. Kritisch waar het gaat om vaak ontbrekende bronvermelding en het 

kritiekloos overnemen van genealogische gegevens van anderen zonder dit zelf te 

controleren. 

Nog steeds hebben veel onderzoeksresultaten op internet de diepgang van een natte 

krant. Maar er zijn gelukkig steeds meer goede uitzonderingen. 

We leven in steeds snellere tijden, een gegeven waar we allemaal mee te maken 

hebben. 

Hierdoor gedreven denken veel nieuwe stamboomonderzoeken dat werkelijk alles wat 

beschikbaar is op internet te vinden zou zijn terwijl dit ongeveer 10% is van wat voor 

genealogen interessant zou kunnen zijn. 

Gevolg is het eindeloos overnemen van de fouten van anderen en het vaak uitsluitend 

publiceren van primaire gegevens zonder iets te weten van de verdere levensloop van 

onze voorouders.  

 [Roelof K.Vennik] 

 
 

MARVA 

Aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers Tilburg e.a., afd. Marine Vrouwen 

Afdeling (MARVA) 

Dit zijn aantekeningen en voorlichtingsbrochures over het werven van vrouwen voor 

de MARVA (helaas zijn niet alle scans zichtbaar). 

Het speelt zich af in 1945, net na de bevrijding van Nederland. 
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De oorlog in de Oost was nog volop aan de gang en de Marine wilde daar natuurlijk 

schepen naar toe sturen. Om zoveel mogelijk schepen te kunnen bemannen werden 

vrouwen geworven om de mannen aan de wal vrij te kunnen maken om te gaan varen. 

In dit archief zijn geschreven aantekeningen te vinden van vrouwen die zich hiervoor 

opgegeven hebben. 

Hieronder de geschiedenis, inhoud en structuur van het archief en de link naar de 

website. 

Geschiedenis van het archief 

Het werven van vrouwelijke vrijwilligsters voor het verrichten van zgn. waldiensten bij 

de Marine. 

Dit archief bevindt zich niet in het depot van het Regionaal Archief Tilburg. 

Als u dit archief wilt raadplegen moet u dat eerst schriftelijk of per e-mail aanvragen. 

Heeft u vragen? Neem contact op met het Onderzoekerscentrum. 

•  Inhoud en structuur van het archief 

•  Bereik en inhoud 

•  Toelichting 

•  Dit archief is in de jaren 1950 door mevr. H. Verbunt-van Lier aan het 

gemeentearchief overgedragen. 

Ten onrechte werd het archief opgenomen in de 'collectie mevr. Verbunt-van Lier', 

samen met nog een aantal kleine archieven van verschillende comités. 

Doelstelling: De bevrijding van het voormalig Nederlands-Indië van de Japanse 

bezetter vereiste een aanzienlijke uitbreiding van het marinepersoneel. 

De Marine Vrouwen Afdeling beoogde vrouwelijke vrijwilligers te werven voor het 

verrichten van zgn. waldiensten 

 

Archief Tilburg, wervingsbureau MARVA 1945 
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Wat is Wat? 

 

Een GENEALOGIE (of stamboom) 

Alle personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van één bepaalde mannelijk 

persoon. 

 

Een PARENTEEL 

Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht. De 2e vorm wordt 

o.a. gebruikt door notarissen. 

 

Een KWARTIERSTAAT 

Beginnend bij één persoon (de proband) zoekt men alle voorouderparen van die 

persoon, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. De personen worden 

genummerd; de proband nr. 1, zijn haar vader nr. 2, de moeder is nr. 3, grootvader van 

vaderskant nr. 4, Grootmoeder nr. 5, grootouders van moeders kant nr, 6 en 7, 

overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort. 

 

Een STAMREEKS 

De directe naamreeks van vader op zoon (geen zijtakken). 

 

Een AFSTAMMINGSREEKS 

De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat. 

 

Een GENEAGRAM 

Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen of 

erfelijkheidsonderzoek. 

 

Een MATRIARCHALE LIJN (mitochondriënlijn) 

Een afstammingsreeks in vrouwelijke lijn. (Steeds de moeder van de moeder van de 

moeder) 
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NIEUWE VAKTERMEN GENEALOGIE TOEGEVOEGD 

 

Nu in deze tijd zoveel aandacht bestaat voor genealogie, of op z’n minst de eigen 

stamboom en steeds meer mensen inderdaad hun stamboom kennen (hebben doen ze 

hem allemaal!), lijkt het verstandig om deze groeiende hobby van aanvullende 

vaktermen te voorzien, zodat men uitbreiding daarvan eenduidig naam en richting kan 

geven. De beste optie voor deze nieuwe termen lijkt: 

 

STAMBOLOOG: iemand die zich als hobby bezig houdt met stambomen en 

onderzoek daarnaar. 

 

STAMBOOMOUDERPAAR: de eigen stamboom (m) samen met die waaruit de 

echtgenote (v) is voortgekomen (wel via de mannelijke lijn!). Nazaten spreken dus van 

het stamboomouderpaar van hun ouders (vader en moeder), de tweede generatie. 

 

STAMBOOMGROOTOUDERKWARTET: een groep stambomen van alle 4 de 

leden van de kwartierstaat, derde generatie, opa en oma van vaders- en moederzijde. 

Nazaten spreken dus van de 2 Stamboomouderparen van de grootouders, de derde 

generatie. 

 

STAMBOOMOVERGROOTOUDERBOS: een groep van meer dan 4 stambomen 

van de vierde generatie in de kwartierstaat op enig moment. Indien men ze alle 8 heeft, 

dan wordt gesproken van een vol stamboomovergrootouderbos. Daar is in dit boek 

dus sprake van! Ook de verdere nazaten kunnen aangeven dat hun stamboom een 

stamboomovergrootouderbos heeft. 

 

STAMBOOMOERWOUD: een al (vol) of niet complete groep van meer dan 8 

stambomen van de vijfde of hogere generatie in de kwartierstaat. Voor elk van die 

stambomen geldt dat deze een stamboomoerwoud heeft. 

 

STAMBOOMPJE: minder dan vier generaties (ook wel stamboomfragment of tak 

genoemd). Het kan een mooi begin zijn om er “een boom over op te zetten” of “er 

eens goed over te bomen” met je familie. 

 

Deze suggesties komen uit de inleiding van mijn boek: “Dat is onze (verre) familie” 

van 7 mei 2004, waarin naast een inleiding in de genealogie 12 stambomen zijn 

verwerkt. Reacties zijn welkom!  Jan Boerdijk elsjanboerdijk@hetnet.nl 
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Zoeken in het Rijksarchief in België 

UPDATE - Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online! 

 De website van het Rijksarchief maakt meer dan 22 miljoen pagina’s genealogische 

bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) toegankelijk. 

Miljoenen akten gratis in uw woonkamer toegankelijk. Bijna 25.500 Belgische 

parochieregisters (inclusief tafels), die in de verschillende depots van het Rijksarchief 

bewaard worden, zijn raadpleegbaar, naast aanvullingen ter beschikking gesteld door 

andere archiefdiensten. 

De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. 

Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze aan de website toegevoegd. 

Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden ook deze in gescand. 

Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een 

login en wachtwoord beschikken, dit kan op de website aangemaakt worden. 

Overzicht parochieregisters Overzicht registers burgerlijke stand. 

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen 

 
 

Advertentiescanproject 

Bent u in het bezit van een scanner, dan  willen wij een dringend beroep op u doen, 

door ons te helpen bij het scannen van advertenties. Het gezegde,  vele handen maken 

het werk licht, gaat hier uiteraard ook op door de inhoud van één kistje te scannen.  

Twee mag natuurlijk ook. 

De advertenties worden gescand in pdf-formaat en meer dan dat is niet nodig.  

Ze worden door mij geïndexeerd, waarmee al een begin is gemaakt.  

Wilt u ons helpen, dat maken wij u uiteraard blij met een bestand van de 

scanresultaten, met daarbij van tijd tot tijd een update.  

Ger Lemson. 

 

 

Met dank aan de heren Roelof Vennik en Jan Boerdijk voor het mogen overnemen 

van hun artikelen in ons blad. 
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