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De tropische hitte is voorbij en er klinkt gekletter tegen de rui-
ten. De lust om het toetsenbord voor u te bespelen is daardoor 
weer terug. Het kan dus verkeren!
Uw afdelingsbestuur heeft zich heel wat op de hals gehaald. 
Misschien was u erbij, toen bestuurslid Annelies afgelopen 
winter op een lezingenavond uitriep: ‘Dat DNA-symposium 
gaat weer alleen over mannen’. Deze kreet ontlokte mij de 
reactie: ‘Dan organiseren wij toch een DNA-symposium over 
vrouwen’. Dit bleef niet zonder gevolgen.

Inmiddels is het draaiboek grotendeels gereed. Zo zijn de datum, de mogelijke locatie 
en de sprekers vastgelegd. Bijzonder plezierig is ook, dat zich al meer dan 50 belangstel-
lenden hebben aangemeld. Dit najaar zullen we op zoek gaan naar de benodigde vrijwil-
ligers voor het in goede banen leiden van de deelnemers. Kijk dus niet vreemd als u voor 
een taakje wordt benaderd. Verder zijn we nog op zoek naar vrouwelijke stamreeksen, 
vergezeld van een mt-DNA code. Als u hieraan wilt meewerken, ga dan voor nadere in-
formatie naar de website www.DNAinTiel.nl.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Han van den Berg aan wie we goede 
herinneringen bewaren. Hij was, ook als bestuurslid, zeer betrokken bij de vereniging 
en we vinden het heel bijzonder dat op zijn rouwkaart ook zijn kwartieren zijn afgedrukt 
(zie pagina 4).
De nieuwe privacywetgeving heeft ook voor onze vereniging consequenties. Het Hoofd-
bestuur heeft dit toegelicht op de landelijke Algemene Ledenvergadering op 12 mei. We 
zullen voortaan expliciet uw toestemming vragen als we gegevens over u willen vast-
leggen of publiceren. In dit kader was het bijzonder pijnlijk, dat in mei de website van 
onze vereniging is gehackt. Voor zover ik kan overzien heeft het Hoofdbestuur hierop 
adequaat gereageerd. Een vervelend gevolg daarvan is wel, dat de beveiligingsmaatre-
gelen tot vertraging leiden bij enkele belangrijke verenigingsactiviteiten zoals het online 
brengen van onze verenigingsbestanden.
Op de landelijke Algemene Ledenvergadering van 12 mei had de Jaarrekening 2017 be-
handeld moeten worden. Dit was niet mogelijk door het uitvallen van de landelijke pen-
ningmeester Ferd Oorsprong (tot 2018 ook lid en penningmeester van onze afdeling). 
Gelukkig is hij inmiddels hersteld. De behandeling van de Jaarrekening 2017 is verscho-
ven naar de najaarsvergadering.
Verder kan ik u melden, dat Jos Taalman (voorzitter afd. West Noord-Brabant) als vice-voor-
zitter tot het Hoofdbestuur is toegetreden. Hij gaat zich onder meer richten op evenemen-
ten en zal daarom ook ons DNA-symposium ondersteunen. 
Jammer is, dat Jaap van Zweeden naar aanleiding van de eerdergenoemde hack heeft be-
dankt als lid van het Hoofdbestuur. Bij deze wil ik mijn waardering uitspreken voor het vele 
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werk dat Jaap heeft verricht, o.a. voor het indexeren van scans, die in het verenigingscen-
trum worden gemaakt. Zo was Jaap ook de eindverantwoordelijke voor de verhuizing van 
het Verenigingscentrum naar Bunnik. In februari zijn we daar met maar liefst 25 leden 
van onze afdeling een kijkje gaan nemen. Wat een leuke dag was dat! 
Eind augustus wordt het vermoedelijke weer een leuke dag. In het kader van onze jaar-
lijkse Buitendag gaan we dan naar de prachtige stad Zaltbommel. Ik hoop u dan te kun-
nen ontmoeten. Zo niet, dan graag op een van andere bijeenkomsten die dit najaar voor 
u wordt georganiseerd.

Peter van Boheemen
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Johannes J. A. (Han)
van den Berg

15 maart 1942
27 augustus 2018

Johannes (Hannes)
van den Berg

11 augustus 1853
29 september 1924

Christoffel Mattijs
van den Berg

6 februari 1909
11 mei 1979

Christoffel
van den Berg
27 mei 1826

19 januari 1892

Aaltje
de Jong

23 juni 1911
14 september 1976

Geertruida
van Malssen

15 maart 1942
27 augustus 2018

Jan Antonie (Jan)
de Jong

28 juni 1864
27 juni 1946

Maria Francina (Mie)
de Leeuw

18 oktober 1878
13 december 1956

Neeltje Cornelia
de Kruijff

18 september 1825
15 mei 1891

Matthijs Dirk
van Malssen
18 juli 1827

20 januari 1889

Geertruida
Ferdinandus
21 mei 1834

29 april 1900

Arie
de Jong

11 augustus 1820
13 juni 1889

Maria
van Karssen

27 januari 1827
2 juni 1886

Floris
de Leeuw

28 juli 1841
17 juli 1881

Adriana
Verhoef

20 oktober 1842
25 februari 1895

Kwartierstaat van Han van 
den Berg zoals vermeld op 
zijn rouwkaart.



Dochters van mtDNA Eva vragen je hulp!
Annelies van Bronswijk

De genealogie heeft de moderne genetica ontdekt. Vooral je moederlijke afkomst heeft 
veel geheimen prijs gegeven. Zo lijkt je intelligentie alleen via het X-chromosoom van je 
moeder te worden doorgegeven, dat van je vader is voor meisjes van minder belang en 
jongetjes hebben alleen het X-chromosoom van hun moeder. En dan zijn er nog de zo-
genaamde mitochondriën, kleine orgaantjes in iedere cel van je lichaam die de energie 
opwekken die nodig is voor lopen, denken, extreem oud worden en de rest. Het zijn heel 
zelfstandige orgaantjes die hun eigen DNA hebben, het mtDNA.

Mitochondriaal DNA
Nu worden die mitochondriën alleen door de moeder aan haar kinderen doorgegeven. 
De mitochondriën in de zaadcellen van de vader overleven de bevruchting van een eicel 
niet. Dit betekent dat we allen nog steeds de mitochondriën hebben van onze oermoe-
der, die mtDNA Eva wordt genoemd.
Mitochondriën delen zich regelmatig om ook nieuwe cellen van energiecentrales te 
voorzien. Bij dat keer op keer delen ontstaan wel eens foutjes die we mutaties noemen. 
Nader onderzoek heeft het 
mogelijk gemaakt om deze 
mutaties op volgorde in de 
tijd te zetten. Langzaam 
maar zeker komt men er 
ook achter waar in de we-
reld een bepaalde mutatie 
is ontstaan.
In de circa 200.000 jaar dat 
de moderne mens bestaat 
is de lijst van mutaties erg 
lang geworden. Men heeft 
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Schema van een cel met mito-
chondriën; de ringen bevatten het 
mtDNA in de vorm van een dub-
bele helix. 
Bron: National Human Genome Re-
search Institute, via Wikimedia Com-
mons:
https://upload.wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/



die voor dagelijks gebruik samengevat in kortere codes die haplogroepen genoemd 
worden en in subgroepen worden onderverdeeld.
Je mtDNA haplogroep vertelt je hoe en wanneer je voormoederen de reis van Afrika 
naar de Nederlanden gemaakt hebben en ook of je voormoeder hier is aangekomen als 
voedselverzamelaarster of als boerin.

DNA-dag Dochters van Eva
In de DNA-dag ‘Dochters van Eva’ die gepland is voor donderdag 19 september 2019 ko-
men al deze aspecten aan bod, met aandacht voor verwantschap in de moederlijke lijn, 
moederlijke stamhouders, hun mogelijke familiewapens en het genealogisch belang.
Voor dat laatste is je hulp nodig. We zouden graag weten hoe het was in de 17de eeuw. 
Hoe waren toen de afstammelingen van de voedselverzamelaarsters en van de boerin-
nen verdeeld over de verschillende regio’s in Nederland, Vlaanderen en Belgisch Bra-
bant? Staat in je kwartierstaat een rechte moederlijke lijn die doorloopt tot in de 17de 
eeuw? Doe dan een mtDNA test en mail mij zowel je van bronnen voorziene stamreeks 
als je gevalideerde mtDNA haplotype vóór 15 december 2018.

Privacy
Ter bescherming van de privacy bewerken we de stamreeksen onder code, zodat er in 
het openbaar geen relatie bestaat met een levend natuurlijk persoon. Ook aan het ano-
niem bepalen van je mtDNA haplotype is gedacht. Dat is mogelijk bij Genographic waar 
je een Geno 2.0 test koopt die per post wordt toegezonden (https://genographic.natio-
nalgeographic.com/). Het resultaat bekijk je zonder te registreren op Internet.

J.E.M.H. van Bronswijk – j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl 

P.S. Als je de test door je volle broer laat doen, krijg je voor dezelfde prijs ook je vaderlijke haplo-
groep dat aan de hand van het mannelijke Y-chromosoom van je broer wordt bepaald.
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Onderscheidingen
Wim Fase

Het alweer bijna twee jaar geleden, dat enkele leden van de Historische Werkgroep zich 
inzetten om een zo compleet mogelijk overzicht van de oorlogsslachtoffers in Tiel te 
maken1. Velen van hen zijn posthuum gedecoreerd. Ook zijn er Tielenaren, die de oorlog 
overleefden en na de oorlog onderscheiden zijn voor hun daden in het verzet. 
Beide groepen willen we hier belichten.
In onderstaand overzicht missen nogal wat gegevens, op deze plaatsen is onbekend in-
gevuld. De auteur is blij met alle aanvullende informatie.

Wilhelmus Petrus Valk
Geboren: Nijmegen
Overleden: 6 november 1944, samen met vrouw en kindje. Door granaatvuur in de 
Papesteeg om het leven gekomen (zie Burgerslachtoffers op genoemde website).
Woonplaats: Tiel, Sint Walburgbuitensingel.
Beroep: werknemer bij Daalderop en dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie.
Vermeld: onbekend.
Onderscheiding: 
 De Bronzen Leeuw (postuum) op 29 mei 1947.
Verklaring: afgelegd door den dpl . W. Reuser van 1-II-8 RI in de 
vergadering van de commissie Militaire Onderscheidingen op 30 
December 1946.
De sergeant Vos had vrijwilligers gevraagd in opdracht van de kapi-
tein v.d. Berg. Valk en van Schaik hebben zich vrijwillig gemeld. Zij 
zijn over de dijk gegaan waarin een vijandelijk mitrailleurnest zat en 
hebben de vijandelijke mitrailleur opgeruimd. In de namiddag van 
die dag kreeg mijn mitrailleurnest een voltreffer ik werd gewond aan 
dijbeen en arm. Na de voltreffer heeft Valk, die een eindje van mij af 
was, mij weggesleept over de grond (over 15 meter open terreinen 30 
meter loopgraaf) naar de verbandpost. Op het open stuk kregen wij 
artillerievuur.
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Pieter Rink
Geboren: Tiel 10 augustus 1917.
Overleden: gesneuveld nabij Achterveld 12 mei 1940.
Woonplaats: Tiel , St.Walburg 5.
Beroep: Kornet der Huzaren, bij het 8e eskadron wielrijders.
Vermeld: Staat vermeld op Erelijst Gevallenen 1940-1945 en in het 
Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.
Onderscheidingen: 
 Bronzen Kruis, K.B.no.2 van 6 mei 1946 (postuum).
 Oorlogsherinneringkruis met gesp 1940-1945.
Verklaring: Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand 
onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een 
gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld op 12 mei 
1940, is daarbij gesneuveld. Bij de weg van Terschuur naar Achter-
veld kwam het 1ste Regiment Huzaren in botsing met de bezetter. 
In en om het dorp werd door verschillende groepen Huzaren fel 
gevochten. Het was een ongelijke strijd, waarbij ongeveer 60 hu-
zaren krijsgevangen werden gemaakt. Enkele Huzaren wisten te 
ontkomen en hebben de regimentscommandant bereikt. Veertien 
huzaren zijn omgekomen waaronder Pieter Rink.

Johannes Laurens van Elsen
Geboren: Rotterdam 27 december 1913.
Overleden: Australië op 91-jarige leeftijd.
Woonplaats: Tiel. Het gezin vertrekt na de oorlog naar Oegstgeest 
en emigreert 23 augustus 1960 naar Australië2. 
Beroep: onbekend
Vermeld: onbekend
Onderscheidingen: 
 Bronzen Leeuw, K.B.no.11 van 30 november 1948, Burger lid 

van het verzet.
 Medal of Freedom with silver palm (US). Uitgereikt te ’s-Gra-

venhage op 4 september 1948.
 Member in the Order of the British Empire (Groot Britannië).
 Verzetsherdenkingskruis 1940-1945.
Verklaring: Johannes (Jan) van Elsen was de meest gedecoreerde verzet-
strijder uit Tiel. Het huis van de familie van Elsen was één van de huizen 
waar personen in afwachting van hun crossing, verborgen werden. Bij 
een inval in de woning, waar Jan niet aanwezig was, werd zijn vrouw ge-
vangen genomen. 
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De verzetsgroep van Jan heeft bij een overval zijn vrouw bevrijd. Als re-
presaille werden vijf inwoners van Tiel gefusilleerd.

Willem Pieter Verhoeks
Geboren: Haaften 23 augustus 1913.
Overleden: Tiel 23 juli 1984.
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: onbekend
Onderscheiding: 
 Kruis van Verdienste op 17 mei 1951.
Verklaring: Zie bij Antonia Leenders.

Antonia Leenders
Geboren: Tiel 27 december 1916.
Overleden: Tiel 3 november 1944, door een Engelse granaat die hun huis trof.
Woonplaats: Tiel, Fabriekslaantje.
Beroep: onbekend
Vermeld: In het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.
Onderscheiding: 
 Het Kruis van Verdiensten op 17 februari 1951 (postuum).
Verklaring: Dit echtpaar was zeer actief in het Tielse verzet en 
hebben zich in verband met vijandelijke actie door moedig en be-
leidvol optreden onderscheiden en daarmee het belang van het 
Koninkrijk gediend door, nadat op 18 september een Stafkwartier 
van de Kriegsmarine in zijn woning in Tiel werd gevestigd, gedaan 
te krijgen met zijn gezin de bovenverdieping te blijven bewonen 
teneinde gelegenheid te hebben gegevens omtrent de vijand, 
waaronder militaire inlichtingen, op dit Stafkwartier te bemach-
tigen. Hiervan op zeer gedurfde wijze onder groot gevaar voor 
zich en zijn gezin gebruik te maken. Daarbij verschillende malen, 
terwijl hij de Duitsers, die op de het Stafkwartier werkzaam waren, 
bezig hield, zijn echtgenote in de gelegenheid te stellen om zelfs 
stafkaarten waarop aantekeningen van militaire aard waren aangebracht weg te nemen 
en nadat de leider van de O.D. (Ordedienst) ter plaatse deze aantekeningen had overge-
nomen, deze weer op hun plaats terug te brengen. Tenslotte door te weigeren het huis 
te verlaten toen de vijand hun een andere woning in de nabijgelegen gemeente Zoelen 
aanbood, met het doel deze bron van inlichtingen te kunnen behouden, waarbij zowel 
hijzelf als zijn gezin in ernstige mate aan het vijandelijk artillerievuur zou komen bloot 
te staan.
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Gijsbert (Eef) Grisel

Geboren: Tiel 9 juni 1916.
Overleden: Tiel 26 juli 1976.
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: onbekend
Onderscheiding: 
 Het Kruis van Verdienste op 17 februari 1951.
Verklaring: Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optre-
den onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend door als Com-
mandant van de L.O.P. groep en daarna als Plaatselijk Commandant van de O.D. Tiel 
tot midden december 1944, ook nadat hij begin september 1942 was gearresteerd doch 
kort daarna weer was vrijgelaten, steeds op uitstekende wijze verzetswerk te verrichten. 
In het bijzonder door in het najaar van 1944 toen Geallieerde troepen de zuidoever van 
de Waal ten Westen van Nijmegen hadden bezet, waardevolle militaire inlichtingen om-
trent de vijand langs een clandestiene telefoonlijn door te geven. Voorts door er voor te 
zorgen dat zijn groep over wapenen en munitie beschikte, zelf herhaaldelijk geallieerde 
piloten langs de “pilotenlijn” te begeleiden en daadwerkelijk te helpen indien koeriers, 
koeriersters en piloten zich naar bevrijd gebied begaven. Tenslotte door zich in het na-
jaar van 1944 persoonlijk door de linies naar bevrijd en terug te begeven tot het houden 
van besprekingen waarbij het bij de eerste poging tot terugkeer tot een vuurgevecht 
met Duitse posten kwam.

Dirk Krouwel
Geboren: Tiel 29 oktober 1913.
Overleden: gesneuveld te Rhenen op 13 mei 1940.
Woonplaats: onbekend
Beroep: Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie.
Vermeld: Op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945.
Onderscheiding: 
 Het Bronzen Kruis 12 september 1947 (postuum).
Verklaring: zie bij Philippus Bernardus van Setten.

Philippus Bernardus van Setten
Geboren: Tiel 4 juli 1913.
Overleden: gesneuveld te Rhenen en begraven op het Ereveld op de Grebbeberg.
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: Op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945.
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Onderscheiding: 
 Het Bronzen Kruis, 12 september 1947 (postuum).
Verklaring: Dirk en Philippus hebben zich door moedig op-
treden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijd-
vak 11-13 mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg 
steeds onder zwaar vijandelijk artillerievuur ordonnansen-
dienst te verrichten en andere opdrachten uit te voeren. Vrij-
willig zich te melden om over grote afstand , wederom dwars 
door zwaar vijandelijk artillerievuur, zware mitrailleurs van 
olie te voorzien waardoor deze wapenen het vuur konden 
voortzetten.

Leonard Wilkens
Geboren: Tiel 21 juli 1920.
Overleden: Hurwenen 13 april 1945
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: Erelijst van Gevallenen 1940-1945.
Onderscheidingen: 
 Bronzen Leeuw, 30 november 1946 (postuum).
 Medal of Freedom with bronze palm (US), 21 november 1946.
Verklaring: Leonard was een verzetstrijder die o.a. inlichtingen doorgaf aan de gealli-
eerden. Hij was bang dat de Duitsers hem zochten. Hij was bang dat Westdorp na zijn 
aanhouding zou doorslaan. Hij wilde naar bevrijd gebied. Leo probeerde, na een aantal 
keren gedwongen uitstel, in de nacht van 15 op 16 maart 1945 bij de Roode Molen in 
Zennewijnen zwemmend op een opgeblazen fietsband de overkant te bereiken. Daarbij 
is hij verdronken. Zijn lichaam is op 13 april 1945 aan de rivier bij Hurwenen gevonden3.

Peter Spee
Geboren: Varik 18 november 1909.
Overleden: Tiel 13 augustus 1976.
Woonplaats: onbekend
Beroep: Militair kwartiermeester Marine, krijg te zee 1940-1945, Nederland 1940, Oost 
Azië-Zuid Pacific 1942-1945.
Vermeld: onbekend
Onderscheidingen: 
 Oorlogsherinneringskruis met gespen, 6 januari 1948.
 Ereteken met gesp “Timor 1942”, 7 september 1950.
Verklaring: als hebbende als kwartiermeester deelgenomen aan de evacuatie van het ei-
land Timor, aan boord van Hr. Ms. torpedobootjager “Tjerk Hiddes” in het jaar 1942.4
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Albert Cornelis Ruyter van Steveninck

Geboren: Tiel 18 november 1895.
Overleden: ’s-Gravenhage 25 juni 1949.
Woonplaats: Zijn ouders komen 28 september 1891 vanuit Sas van 
Gent naar Tiel (Veemarkt H 491) en het gezin vertrekt 18 mei 1901 
naar Zutphen.5 
Beroep: Na de HBS in Leeuwarden volgde Albert, vanaf 1915, de 
KMA in Breda als cadet voor de artillerie. Vanwege zijn belangstel-
ling voor de artillerieverkenning stapte Albert over naar de lucht-
macht. Gedurende de aanloop van de oorlog was hij, inmiddels 
kapitein,  geplaatst bij de staf van het 1e Legerkorps in Den Haag. 
Na het uitbreken van de oorlog vluchtte hij via Brussel, Parijs, La 
Bourle, Algiers, Casablanca en Lissabon naar Londen. 
Vermeld: Op geneagraphie.com en wikipedia.6  
Onderscheidingen:
 Onderscheiding: Bronzen Leeuw (12 juli 1945)
 Commandeur dans la Légion d’Honneur ( Frankrijk)
 Distinguished Service Order (10 oktober 1944) (GB)
 Honorary Officer of the Military of the Most Excellent Order of 

the Britisch Empire (GB)
 Officier in de Orde Oranje-Nassau
 Oorlogskruis met palm 1940 (België)
 en diverse andere onderscheidingen
Verklaring: Als majoor werd hij in mei 1941 commandant van het 
1e Bataljon en een half jaar later commandant van de Prinses Irene 
Brigade die als onderdeel van de Britse 21e Legergroep deelnam 
aan de invasie van Normandië in augustus 1944. In de nacht van 
20 september stapte De Ruijter met zijn mannen ten zuiden van 
Valkenswaard de Nederlandse grens over. De Brigade voerden op 
dat moment opdrachten uit in het kader van de operatie Market 
Garden.Na de oorlog werd De Ruyter van Steveninck benoemd tot 
waarnemend bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. In 1946 
nam hij, inmiddels kolonel, zitting in het Hoog Militair Gerechtshof. 
Op 22 maart 1949, kort voor zijn overlijden, volgde de bevordering 
tot generaal-majoor. Als erkenning voor zijn verdiensten werd na 
zijn dood de Legerplaats Oirschot omgedoopt tot Generaal Majoor 
de Ruyter van Steveninick Kazerne.
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Johan (Hammie) Schobben

Geboren: 1918.
Overleden: 2010.
Woonplaats: onbekend
Beroep: “waalcrosser”
Vermeld: Nieuwe Kroniek Waalcrossing (Aad Nekeman).
Onderscheiding: 
 Hij heeft een onderscheiding ontvangen van de Amerikaan-

se consul. Misschien was het een jaar na de oorlog. Maar ik 
ben dat ding kwijt. Wie hem bracht ? Niemand, hij kwam over 
de post. 

Waarschijnlijk heeft Johan deze onderscheiding ontvangen: Med-
al of Freedom with silver palm (US), zie afbeelding 3.
Verklaring: Johan denkt vijfentwintig mensen overgezet te heb-
ben: Andere die dit crossen deden, daar hoorde ik nooit iets over. 
En dat jij het deed, ging je ook niet tegen iedereen zeggen. Als de 
Duitsers er achter kwamen, ja dan werd je meegenomen. Dan weet 
je wel wat er zou gebeuren.

Gijs de Bie
Geboren: 1918.
Overleden: onbekend
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: Nieuwe Kroniek Waalcrossings.
Onderscheiding: 
 Verzetsherdenkingskruis, 1982.
Verklaring: Hij regelde crossings maar roeide niet. De Duitsers loer-
den op ons, om de tweehonderd meter lagen de moffen op de dijk. Ik 
moest op ze letten. Ik kende het terrein - de uiterwaarden - als mijn 
broekzak. Dat moest ook wel want het was stikdonker. Overal waren 
sloten en watertjes. Maar ik wist de weg met mijn ogen dicht.

Frans de Vilder
Geboren: 1925.
Overleden: 2009.
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: Nieuwe Kroniek “Waalcrossing” (Aad Nekeman).
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9. Officier in de Orde 
Oranje-Nassau

10. Oorlogskruis met 
palm en eervolle 

vermelding (België)



Onderscheiding: 
 Kings medal for courage in the cause of freedom.
Verklaring: Frans de Vilder ging elf maal naar de overkant. We werden 
steeds brutaler. Het was mistig en uit de mist duikt ineens een fietser 
op, met zo’n Duits petje. Hij stapt af en ik dacht: die moet opgeruimd 
worden. Op het moment dat ik de trekker wil overhalen, zegt hij in het 
Nederlands: “Wat is hier aan de hand?” Hij stapt op zijn fiets en rijdt 
door. Stel dat je voor dat ik had moeten leven met het idee dat ik iemand 
vermoord had.

Alida Susanna Maria (Ali) Lathouwers-Nicolai
Geboren: Leeuwarden 12 april 1918.
Overleden: 10 juni 2013.
Woonplaats: onbekend
Beroep: doktersassistent, vrijwilligster Rode Kruis, afdeling Tiel.
Vermeld: onbekend
Onderscheiding: 
 Herinneringskruis van het Nederlandse Roode Kruis.
Verklaring: onbekend

Leen Papo
Geboren: onbekend
Overleden: onbekend
Woonplaats: onbekend
Beroep: onbekend
Vermeld: Internetsite Onderscheidingen (B.Keers).
Onderscheidingen: 
 Hij kreeg na de oorlog namens de Amerikaanse regering een per-

soonlijke bedankbrief van Generaal  Dwight Eisenhouwer.
 Bronzen verzetskruis, op grond van dappere daden gedurende 

de bezettingsjaren, in 1950 door Prins Bernhard in de Ridder-
zaal in Den Haag.

 Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau, verleend door Koningin Juliana bij besluit van 15 maart 
1975.

 Op 28 oktober 1981 ontving hij het Verzetsherdenkingskruis. 
 Op 5 mei 1995 werd het beeld “de roeier” onthuld.
Verklaring: Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door 
tijdens de bezetting van Nederland in het najaar van 1944 op zeer gedurfde wijze vele 
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13. Herinneringskruis 
van het Nederlandse 
Roode Kruis

12. Frans de Vilder. 
Foto: Familie Vilder



malen Nederlandse personen, die o.a. waren 
belast met het verzamelen van militaire inlich-
tingen in het bezette gebied, zomede geal-
lieerde militairen per roeiboot over de Waal te 
zetten en daarbij tevens wapenen en munitie te 
vervoeren. Voorts door te trachten een afdeling 
van ongeveer zestig man Geallieerde troepen 
uit bezet Nederland naar het bevrijde Zuiden 
van Nederland over te brengen, waartoe hij ter 
dekking eerst ondergrondse strijdkrachten van 
bevrijd gebied naar bezet gebied over de Waal 
moest zetten. Tenslotte door, toen hierbij plot-
seling op een vijandelijke patrouille werd ge-
stoten, deel te nemen aan het daarbij ontstane 
gevecht. Door dit optreden belangrijke diensten 
te bewijzen aan de geallieerde oorlogvoering en 
de Nederlandse Regering.

Graag ontvang ik ontbrekende gegevens. Wim 
Fase, w.fase@upcmail.nl 

Noten
1. https://wo2.oudheidkamer-tiel.nl
2. Het boek “Zwarte Kerst” van Tjeerd Vrij.
3. Biografisch Woordenboek van Tiel deel 4.
4. Rar Tiel.
5. Albert komt uit een gezin met vijf kinderen. Zijn oudere broer Raimond Nazaire is advocaat, militair (majoor), 

voormalig NSB-lid en tijdens de Tweede Wereldoorlog Burgemeester van Leiden.
6. http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I499253&tree=1 en http://wikipedia.org
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14. De Roeier, beeld van Willem den Ouden. 
Foto: Ben van der Splinter. 

Cursus Genealogie
Ook volgend jaar gaan we weer een cursus genealogie geven. Dit zal waarschijn-
lijk gebeuren in het voorjaar. Heeft u belangstelling?
Een aanmeldingsformulier kunt u nu vast aanvragen bij onze secretaris (ngvbe-
tuwe@gmail.com).
Data worden bekend gemaakt in de december-uitgave van dit blad en op de website.



Bloedverwantschapslijn van Wil Lases 
naar Hendrik van Smithuizen
Wil Lases

Hoe mijn afstammingslijn van Vrouwe Mechteld, de stichtster van het klooster Zen-
newijnen verloopt.
Willemke van de Pavort (betovergrootmoeder van Margaretha van der Pauwert (bet-
overgrootmoeder van Bernardus Paulus Lases (grootvader van Willibrordus Bernardus 
Paulus Maria Lases))) is de achterachterkleindochter van Jorden van den Padevoort tot 
den Balkenschot (achterachterkleinzoon van Johan van Bijlandt (achterachterkleinzoon 
van Hendrik I, Heer van de Lek (kleinzoon van Hendrik van Smithuizen))).

Stamreeks
 I.  Willibrordus Bernardus Paulus Maria (Wil) Lases, geboren Amsterdam 20 au-
gustus 1943, gedoopt te Amsterdam H.H. Nicolaas en Barbara (De Liefde), civiel ingeni-
eur (TU-Delft), wonende te Amsterdam, Delft, Ede, Voorburg, Dordrecht en Tiel, trouwt 
Breda 14 april 1969 en kerkelijk Tholen 26 juli 1969 Maria Louisa (Marijke) Boonman, le-
rares NXIX en ambtenaar B.S. Tiel tot sluiting van huwelijken, geboren Oost Leguit (Oud 
Vossemeer) 4 juni 1942, gedoopt Tholen O.l.V.Hemelvaart, wonende te Oud Vossemeer, 
Oudenbosch, Breda, Voorburg, Delft, Dordrecht en Tiel, dochter van Jacobus Boonman 
en Jeanne Josephine Marie Gerarda Hiel.

 II.  Wilhelmus Christianus Johannes (Wim) Lases, geboren Amsterdam 6 augus-
tus 1908, gedoopt Amsterdam H. Willibrord (binnen de Veste) 6 augustus 1908, (hof)
kleermaker, overleden Amsterdam 9 oktober 1972, begraven Amsterdam, Nieuwe Oos-
terbegraafplaats 12 oktober 1972, trouwt Amsterdam 9 juli 1941, kerkelijk Amsterdam, 
St.Willibrordus Buiten de Veste 16 juli 1941 Geertruida Catharina (Truus) van Bavel, ge-
boren Amsterdam 23 oktober 1905, gedoopt Amsterdam, H. Willibrordus (buiten de Ves-
te), wonende te Amsterdam, overleden aldaar 14 september 1983, begraven Amster-
dam, Nieuwe Oosterbegraafplaats 19 september 1983, dochter van Carolus Johannes 
van Bavel en Gesina Barbara Ziepzeerder.
Hij leerde het kleermakersvak bij zijn vader; was eerste coupeur bij een duitse kleerma-
ker in Amsterdam tot begin van de oorlog; werkte bij Piet van den Brul en werd hoofd 
van een meisjesatelier; ging na zijn huwelijk voor zichzelf werken en had daarbij ook 
steun aan zijn neef Henk Lases, kleermaker in de Bestevaerstraat. Hij verzette de bakens 
toen maatkleding te grote concurrentie kreeg van de confectie. Hij specialiseerde zich 
in rij- en skikleding. Hij kreeg in 1954 koningin Juliana als klant, alsmede de prinsessen. 
Voor het passen van de kleding moest hij naar paleis Soestdijk en later ook naar Dra-
kenstein en paleis Het Loo. In 1961 kreeg hij longkanker, waaraan hij succesvol werd 
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geopereerd in sanatorium Berg en Bosch, Bilthoven. In 1970 was het defintief mis. Nu 
met zijn andere long. Sport: schaken, biljarten, maar boven alles postduiven, net als 
zijn vader. Hobby: bridge. Hij vervulde in de postduivensport diverse bestuursfuncties: 
penningmeester PVV De Snelvlieger, voorzitter PVV Het Centrum (in De Jordaan), lid 
hoofdbestuur van de Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders. In die hoe-
danigheid ging hij 31 januari 1953 via Hellevoetsluis naar Middelharnis voor overleg met 
Nippius. Door de watersnoodramp kwam hij daar tijdelijk vast te zitten. Hij deed het 
nodige vrijwilligerswerk; was lid van het collectantencollege van de parochie De Liefde.
Zij werkte bij verschillende middenstandswinkels en was rond 1930 huishoudster van de 
pastorie van de kerk aan de Nieuwendammerdijk (in Amsterdam noord). Zij heeft twee-
maal een periode het kloosterleven geleid en vond in pastoor Van Engelen haar geeste-
lijk leidsman. Zij werkte later als naaister op het atelier van Berghaus. Daar ontmoette 
zij Truus Lases, die haar bij de familie Lases introduceerde. Zij was kerkelijk aktief. Voor 
de Zonnebloem was zij ziekenbezoekster en gaf les in pitrietvlechten. Voor de kerk bor-
duurde zij altaardwalen. Zij was zeer muzikaal, speelde piano en viool en kon uitstekend 
zingen. Zij heeft getennist, kaartte graag, het liefste bridge. Speelde met haar echtge-
noot in de Amsterdamse dekenale bridgebond.

 III.  Bernardus Paulus Lases, geboren Amsterdam 10 mei 1873, kleermaker, overleden 
aldaar 10 maart 1940, begraven Amsterdam, Kerkhof St.Barbara 13 maart 1940, trouwt 
Amsterdam 10 februari 1898 Alida Cornelia Maria Dietz, geboren Amsterdam 4 maart 1876, 
naaister, overleden aldaar 12 augustus 1935, begraven Amsterdam, r.-k. kerkhof St.Barbara 
16 augustus 1935, dochter van Hermanus Dietz en Alida Quirina Blom.
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1. Huize Mariënwaerdt te Beesd in 2012. Foto: Peter van der Wielen. Wikipedia
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 IV.  Hendricus Jacobus Lases, geboren Zutphen 7 maart 1844, kleermaker, overleden 
Amsterdam 19 januari 1930, begraven Amsterdam, r.-k. kerkhof St.Barbara 1 februari 1930, 
trouwt (1) Amsterdam 16 november 1871 Anna Carolina Margaretha Scholtz, geboren Am-
sterdam 7 februari 1849, overleden aldaar 31 maart 1892, dochter van Pieter Scholtz en Cor-
nelia Margaretha van Essen; trouwt (2) Amsterdam 27 november 1895 Bernardina Sara Jo-
hanna Sieverding, geboren Amsterdam 1 oktober 1853, overleden aldaar 17 november 1935, 
begraven Amsterdam, r.-k. begraafplaats St. Barbara 20 november 1935.

 V.  Bernardus Paulus Lases, ook wel Paulus Bernardus Laas genoemd, geboren 
Groningen, gedoopt Groningen, r.-k. Statie Guldenstraat 11 juni 1805, kleermaker, wo-
nende te Doesburg en Zutphen, overleden aldaar 3 april 1895, zoon van Hobbe Theo-
dorus Laas (Hubertus Th. Lases) en Wilhelmina Gloude (Glaude), trouwt Zutphen 17 mei 
1843 Gerdina Johanna Maria Wilhelmina Stoffels, geboren Zutphen 10 april 1815, dienst-
bode, handelde in kant, overleden Amsterdam 19 januari 1904, begraven Amsterdam, 
r.-k. begraafplaats St. Barbara 22 januari 1904. Hij had eerder een relatie met Antonia 
Steenbreker (geboren voor 1824).

 VI.  Hendricus Jacobus Stoffels, gedoopt Zutphen 19 februari 1789, pottenmaker 
en blauwverver, overleden aldaar 2 februari 1839, trouwt Zutphen 16 maart 1814 Maria 
Buijs, geboren Zwolle, gedoopt aldaar 9 april 1792, dochter van Philip Buijs en Harmina 
Tankink.

 VII.  Petrus Stoffels, gedoopt Culemborg 16 november 1763, koperslager, soldaat re-
giment inf. lt.gen. van Randwijck (1781), soldaat regiment gen.maj. van Welderen (1788) 
en blauwverver (1839), overleden Zutphen 28 december 1839, zoon van Hendrik Stoffels 
en Hermijntje van den Hummel, trouwt Zutphen Grote Kerk 4 mei 1788, Margaretha van 
der Pauwert, gedoopt Arnhem 25 maart 1759, overleden Zutphen 7 augustus 1837.

 VIII.  Rijck Gerrit van der Pauwert, , geboren Yzendoorn voor 1735, ruiter garnizoen 
Arnhem, wonende te Arnhem (1755), Vlissingen (1780), Hasselt (1788), Fort St.Andries 
(1789) en Culemborg (1794), overleden na 1795, trouwt Arnhem 4 maart 1755 Maria Cels, 
ook genaamd Maria Sel, geboren Namen voor 1738, overleden voor 1788, waarschijnlijk 
dochter van Jean Selle en Marguerite Hendrick.

 IX.  Gerrit Hendrikse van de Pavert, geboren Yzendoorn voor 1671, pachter te Tiel 
(1697), overleden voor 1735, ondertrouwt (1) Ophemert 11 januari 1691 Trijntje Hen-
dricks, geboren voor 1671, overleden voor 1721; ondertrouwt (2) Ophemert 31 januari 
1722 Johanna Wouters Verweij, geboren Wadenoijen voor 1704, overleden na 1735, doch-
ter van Wouter Janse Verweij en Arike Gijsberts.

 X.  Henrick Jerephaes van de Pavort, gegoed onder Echteld (Medel), overleden na 1 augus-
tus 1720, trouwt (1) Elisabeth de Hooft, overleden na 7 mei 1690: trouwt (2) Maria Everts van Wilp.
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 XI.  Willemke van de Pavort, overleden na 5 mei 1671, trouwt Jerephaes Henricks, 
geboren IJsendoorn rond 1598, schout en gesworen pander der heerlijkheid IJzendoor, 
hij was daar richter en als momber beleend met de Mandenmaker, overleden na 10 mei 
1672, zoon van Henrick Ricken en Hillegunda Leijdeckers.

 XII.  Jorden van den Pavordt, geboren voor 1605, soldaet onder Cap. Middaghten, 
gegoed onder Ochten (1625) en IJzendoorn (1650), trouwt Deventer 25 maart 1623 Lijs-
beth Hendriksen, overleden voor 1637, dochter van Hendrik van Soest.

 XIII.  Willem van den Pavordt, rentmeester der Berghse goederen te Ochten en te-
vens admodiateur, wonende te Ochten in 1599, overleden in het jaar 1613, trouwt Pe-
terke de Kemp, overleden na 14 januari 1627.

 XIV.  Rijck van den Padevoort, rentmeester der Berghse goederen te Ochten ( 1580-
1602) en richter van Homoet (1601), wonende te Heteren (1603). Hij was eigenaar van 
een huis met hofstede te Ochten en woonde in 1603 te Heteren. Hij had bij een onbe-
kende vrouw twee zonen en twee dochters.

 XV.  Jorden van den Padevoort tot den Balkenschot, overleden tussen 14 november 
1564 en juli 1570, gegoed onder Bredevoort. Hij kocht het goed Balkenschot (Winters-
wijk) en vestigt zich daar, trouwt  voor 20 mei 1546 Margaretha van Twenthe, ook ge-
naamd Tweentz en Wentz, zij was beleend met het goed te Huebink (1577), overleden na 
5 februari 1588, dochter van Henrick van Twenthe en Lisabeth Tenckink.

 XVI.  Otto van den Padevoort, gerichtsman (1502/1513), eigenaar van het Huis den Pade-
voort, beleend met de tiende te Düffelward (1483) en Beek en beleend met de Wolberinck-
hof te Gendringen (1486), overleden Zelhem 13 mei 1535, trouwt Bertha van der Hoevelick, 
overleden Zelhem 1540, dochter van Jorden van der Hoevelick en Barbara Baak.

XVII.  Johan van den Padevoort, beleend met de tiende te Beek en den Wolberinckhof 
te Gendringen (1459), met het Geddengoit (Didam) (1459), het goed te Diepenbroeck 
(1465) en het goed ter Smytten (1467), overleden na 1 augustus 1481, zoon van Rutger 
van den Padevoort en Gadert van Diest, trouwt na 1440 Jutte van Bijlandt, geboren rond 
1420, beleend met de tiende te Düffelward (1447), overleden 1483.

 XVIII.  Otto van Bijlandt, geboren rond 1380, gerichtsman in Duffelt (1422), beleend 
met Halderen en Beyningen te Bemmel en het Huis te Halt (1412), overleden op 22 april 
1445, begraven te Duffelswaard, trouwt Elisabeth de Rode van Hekeren, geboren rond 
1390, dochter van Johan de Rode van Hekeren en Elisabeth van Wittenhorst.

 XIX.  Johan van Bijlandt, geboren rond 1350, raad van hertog Willem van Gelre 
(1391), raad van de graaf van Kleef (1395) en ambtman in de Lymers (1397), beleend in 
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1390 en beleend met het huis te Halt in 1402, trouwt N.N. van Spaen of van Camphuizen, 
geboren rond 1350.

 XX.  Otto de Jonge van Bijlandt, geboren rond 1300, ridder (vermeld 1348) en Kleefs 
drost en ambtsman van Huissen en Malburg (1362), geeft Wynand van Arnhem in 1349 
"eene uijting der bruytschat" vanwege het huwelijk met zijn dochter, trouwt rond 1349 
Christina van Arnhem, geboren rond 1310, zij wordt vermeld in 1349 en was toen wedu-
we van Gijsbert Cock van Bilant, overleden voor 1349, dochter van Winandus Theoderici 
Winandi van Arnhem en Mechteld.

 XXI.  Dirc Doys, Dites van Bylandt, ook genaamd Theodoricus, geboren rond 1270, 
ridder (1284-1313) en raad van de graaf van Kleef (1311), getuige bij een brief aan het 
klooster Bethlehem bij Doetinchem (1289), verkocht op 24 augustus 1294 met zijn 
vrouw hun drie delen der "gruyt"van Zutphen aan graaf Reinoud van Gelre, was beleend 
met Pannerden en Bilant (1303), zegelde een brief van het kapittel van Wifschel (1312), 
overleden voor 10 juli 1313, zoon van Willem Doys en Machteld, trouwt Sophia van der 
Lecke, geboren rond 1272, wordt vermeld van 1294 tot 1307.

 XXII.  Hendrik II, Heer van de Lek, geboren rond 1240, miles, borg van Utrecht te-
genover Gelre (1261) en raad van de graaf van Holland (1297), overleden tussen 1305 en 
1309. Hij krijgt van het kapittel van St.Marie te Utrecht de tol te Smithuizen en de curtes 
Ewijk en Malburgen in erfpacht (1255). (Sloet 769), heer van der Leck in 1271, verbannen 
(1287,1293), trouwt  30 oktober 1271 Jutta van Borsselen, geboren rond 1245, kreeg 1200 
pond Holland ten huwelijk en wordt vermeld in 1271 en 1276, overleden voor 1296, doch-
ter van Peter, Heer van Borselen en Goes en Hadewig van Kruiningen.
 XXIII.  Hendrik I, Heer van de Lek, geboren rond 1210, trouwt Jutta van Werth, gebo-
ren rond 1215, dochter van Hendrik van Werth.

 XXIV.  Folpert van der Lecke, geboren rond 1180, edelvrije heer of ridder. Voor het 
begraven van zijn vrouw Odelinda in de kloosterkerk in 1233 schonk hij het klooster 
Mariënschoot 50 Hollandse ponden. Hij was Heer van de Lek van 1219 tot 1247, over-
leden na 1247, zoon van Giselbert van der Lecke, trouwt (1) Odelinda van Smithuizen, 
ook genaamd Othilde van Smitshuisen en Olenda, geboren rond 1190, krijgt in 1219 met 
haar moeder Mechteld de tol en curtes te Ewijk en Malburg in pacht van het kapittel 
van St.Marie te Utrecht.1  Zij huwde een edelvrije man Folpert van der Leck2,  overleden 
1233, begraven Zennewijnen, Kloosterkerk3,  trouwt (2) Margaretha van Cuyk, geboren 
rond 1211, vermeld 1226, dochter van Albert van Kuyc (vermeld 1191-1233) en NN van 
Merheym.

 XXV.  Hendrik van Smithuizen, geboren rond 1160, ministerialis van Utrecht, Hij be-
zat erfelijk de tol te Smithuizen, waarvan hij de abdij Mariënweerd in 1216 tolvrijheid 
verleende (Sloet 444). Deze had hij blijkbaar in pacht van het kapittel van St.Marie te 



Nieuws van het RAR (1)

Het Regionaal Archief Rivierenland is druk met allerlei digitaliseringsprojecten. Vele dui-
zenden bestanden komen digitaal beschikbaar in de tweede helft van 2018. Zoals:
-  900 charters met betrekking tot de Bommelerwaardse plaatsen, in het bijzonder uit 

het oud-archief van de stad Zaltbommel
-  2500 procesdossiers (85.000 bestanden) uit het Oud-Rechterlijk Archief Tiel van voor 

1811, ontsloten op de namen van de betrokken partijen
-  Ca. 40 meter aan gemeenteraadsnotulen, met name Neder-Betuwe en Bommeler-

waard, als onderdeel van het project om alle gemeenteraadsnotulen/raadsstukken 
van 1811 – 2001 te digitaliseren

-  Ca. 250 videobanden uit de algemene videocollectie van het RAR. Deze collectie is 
straks ter inzage op de studiezaal, niet op internet, vanwege auteursrechtelijke be-
perkingen

-  De complete jaargangen van het week Het Carillon 1979 – 2017, ter inzage op de 
studiezaal, niet op internet, vanwege auteursrechtelijke beperkingen

En drie kleine beeldcollecties:
-  Foto’s van Ammerzoden 1950 – 1965 van E.A. van Geffen
-  Fotocollectie Chamotte Unie te Geldermalsen
-  Prentbriefkaartencollectie De Kruif van ca. 1200 kaarten van Culemborg

Drs. S.E.M. (Sil) van Doornmalen, Adviseur Digitale Ontwikkelingen
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Utrecht. Oorkonde van bisschop Otto van Utrecht in 1217: (...) cum Henricus de Smit-
husen, ministerialis noster, inter alia beneficia que a nobis tennit, etiam ius patronatus 
ecclesie de Stenre a nobis haberet in feodo, (...), conscientibus Maechtilde, uxora sua, 
et heredibus Henrico et Olende, illud in manus nostras, (...), libere resignavit. Hij is over-
leden  rond 1219, trouwt Mechteld, geboren rond 1160, wordt vermeld van 1216 tot in 
1233. Zij heeft met haar vermogen de stichting van het klooster te Zennewijnen in 1229 
ondersteund. Er was toen al een curtis in 1206 alsmede een kapel "Senewenne". Zij krijgt 
met haar dochter Olenda in 1219 de tol en de curtes te Ewijk en Malburg in pacht van het 
kapittel van St.Marie te Utrecht (Sloet 455). Zij wordt "nobilis matrona" genoemd (Sloet 
552). Overleden rond 1235.

W.B.P.M. Lases, Hanzehof 19, Tiel. w.b.p.m.lases@planet.nl

Bronnen
*  Nederlandse Leeuw (zoals de bastaardlijn IJzendoorn 

van Van de Pavort)
* De ministerialiteit van Gelre (mevr. Van Winter)
* Oorkondeboeken
*  Coulissen van de macht in Arnhem (over o.a. het geslacht 

Van Arnhem).

Noten
1.  Sloet 455/552.
2.  Sloet 512/560.
3.     De kapel “Senewenne” (lat. Sinus Sancte Marie = Ma-

riënschoot) bij Tiel was een pelgrimsoord ter ere van 
Maria.

Wordt vervolgd op p.29.
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Zo kan het ook
Filippus Tepper

Ik stroop mijn familie af voor oude familie foto’s. Die zijn vaak gemaakt door beroeps-
fotografen bij speciale gelegenheden en meestal van uitstekende kwaliteit. Ik heb een 
aantal “Carte de Visites” van voor 1900. Elke foto identificeer ik met de geboortedatum 
van de oudste bekende persoon. 
Die geboortedatum gebruik ik ook als bestandsnaam op mijn computer. Daarnaast iden-
tificeer ik elke bekende persoon op de foto met geboortedatum en geboortenaam. Ge-
boortedatum en geboortenaam voeg ik toe als label (etiket) aan de eerder genoemde 
bestandsnaam via bestandsnaam, eigenschappen, details, labels. Dat werkt in elke com-

1. 18390427 Harmannus Super en 18480927 Jantje Taaij. 18770812 Foto van Maurits Duveen 19421215 G:Groningen 
O:Auschwitz was fotograaf in Groningen tot 1895.
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puter met Microsoft Windows. Dit moet uiteindelijk resulteren in een familie foto album. 
Om de onderlinge relaties van de afgebeelde personen weer te geven hoort daar een 
bijlage bij. Daar kunt u onderstaand een voorbeeld van aantreffen.

In onderstaande bijlage zijn de nakomelingen van 18390427 Harmannus Super en hun 
aanverwanten weergegeven op volgorde van geboortedatum. Iedereen is geïdentificeerd 
door Geboortedatum Geboortenaam Datum van overlijden G:Geboorteplaats O:Plaats 
van overlijden B:Begraafplaats M:Geboortedatum van de moeder V:Geboortedatum van 
de vader. P:Geboortedatum van de (huwelijks)partner en Geboorte datum van de kinde-
ren, Z:Zoon D:Dochter K:Kind. Datums zijn weergegeven in de volgorde Jaar Maand Dag 
(JJJJMMDD). Overige afkortingen die kunnen voorkomen zijn ~:ongeveer AD:Aangenomen 
Datum DD:Doopdatum GD:Gedoopt in. Ontbrekende gegevens zijn overgeslagen. 

Parenteel van Harmannus Super
18390427 
Harmannus (Harm) Super 19281224 G:Gasselternijveen O:Groningen B:Nieuw Buinen 
M:18050306 Antje Geerts Schpper V:18050510 Jan Harms Super P:18480927 Jantje Taaij 
D:18710830 Antje Super Z:18730701 Hitje Super Z:18751116 Jan Super Z:18771023 Jacob 
Super Z:18791007 Gerhardus Super Z:18810221 Gerhardus Super D:18830401 Jakobje Su-
per D:18851208 Geertje Super

18480927 
Jantje Taaij 19130704 G:Gasselternijveenschemond O:Borger B:Nieuw Buinen M:Jacobje 
Nienhuis V:Hiltje Taaij P:18390427 Harmannus Super D:18710830 Antje Super Z:18730701 
Hitje Super Z:18751116 Jan Super Z:18771023 Jacob Super Z:18791007 Gerhardus Super 
Z:18810221 Gerhardus Super D:18830401 Jakobje Super D:18851208 Geertje Super

18690801 
Hendrik Paas 19550413 G:Borger B:Nieuw Buinen M:Lammechien de Jonge V:Henderikus 
Paas P:18710830 Antje Super Z:18970319 Henderikus Paas Z:19000528 Harmannus Paas

18710830 
Antje Super 19471124 G:Gasselterboerveenschemond O:Nieuw Buinen B:Nieuw Bui-
nen M:18480927 Jantje Taaij V:18390427 Harmannus Super P:18690801 Hendrik Paas 
Z:18970319 Henderikus Paas Z:19000528 Harmannus Paas

18730701 
Hitje Super 19410622 G:Nieuw Buinen O:Emmen B:Nieuw Buinen M:18480927 Jantje 
Taaij V:18390427 Harmannus Super P:18760829 Lamberta Nijboer Z:1897AD Harman-
nus Super D:1898AD Mannie Super D:1899AD Pietertje Super Z:1900AD Jacob Super 
Z:1903AD D:19010221 Jantina Super D:19020326 Hillechiena Super D:19041213 Antje Super
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18751116 
Jan Super 19590927 G:Nieuw Buinen O:Vriezenveen B:Westerhaar M:18480927 
Jantje Taaij V:18390427 Harmannus Super P:18791128 Annechiena Sjoukina Munneke 
Z:19000926 Harmannus Super Z:19020331 Albert Super Z:19040119 Gerhardus Su-
per Z:19060108 Johannes Super D:19090111 Jantje Super D:19110507 Hendrika Su-
per D:19130207 Antje Super D:19160110 Hillechiena Super Z:19171005 Hittje Super 
D:19220912 Berendina Super

18760829 
Lamberta Nijboer 19601122 G:Nieuw Amsterdam B:Nieuw Buinen Kerklaan M:Hillegien 
Stavast V:Jacob Nijboer P:18730701 Hitje Super Z:1897AD Harmannus Super D:1898AD 
Mannie Super D:1899AD Pietertje Super Z:1900AD Jacob Super Z:1903AD D:19010221 
Jantina Super D:19020326 Hillechiena Super D:19041213 Antje Super

18771023 
Jacob Super 19080212 G:Nieuw Buinen O:Nieuwbuinen M:18480927 Jantje Taaij 
V:18390427 Harmannus Super P:18820101 Jantje Pool Z:19060125 Heero Harm Super 
Z:19080102 Harmannes Super

18791007 
Gerhardus Super 18800428 G:Nieuw Buinen O:Nieuw Buinen M:18480927 Jantje Taaij 
V:18390427 Harmannus Super

18791128 
Annechina Sjoukina Munneke 19600820 G:Wildervank O:Vriezenveen B:Westerhaar 
M:Hinderika Heres V:Albert Munneke P:18751116 Jan Super Z:19000926 Harman-
nus Super Z:19020331 Albert Super Z:19040119 Gerhardus Super Z:19060108 Jo-
hannes Super D:19090111 Jantje Super D:19110507 Hendrika Super D:19130207 
Antje Super D:19160110 Hillechiena Super Z:19171005 Hittje Super D:19220912 
Berendina Super

1881~ 
Egbert Broekman G:Zuidlaren P:18830401 Jakobje Super

18810221 
Gerhardus Super 19010411 G:Nieuw Buinen O:Nieuw Buinen Super M:18480927 Jantje 
Taaij V:18390427 Harmannus

18820101 
Jantje Pool G:Odoorn P:18771023 Jacob Super Z:19060125 Heero Harm Super Z:19080102 
Harmannes Super
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18830401 
Jakobje Super G:Nieuw Buinen M:18480927 Jantje Taaij V:18390427 Harmannus Super 
P:1881~ Egbert Broekman

18851208 
Geertje Super 18861122 G:Borger O:Nieuw Buinen M:18480927 Jantje Taaij V:18390427 
Harmannus Super

18880206 
Hendrik Rotgers 19751223 G:Exloërveen M:Aaltien Dijks V:Jan Rotgers P:19010221 Jan-
tina Super Z:1922~ Jan Rotgers D:19230427 Lambertha Rotgers

1894AD 
Andries van Rijnbach P:1896AD Cornelia Maria Hageman Z:19280718 Jan van Rijnbach 
Z:1933AD Dirk van Rijnbach D:1935AD Corrie van Rijnbach

1896AD 
Cornelia Maria Hageman 19891108 B:Noorderbegraafplaats Amsterdam P:1894AD An-
dries van Rijnbach Z:19280718 Jan van Rijnbach Z:1933AD Dirk van Rijnbach D:1935AD 
Corrie van Rijnbach

1896AD 
Jans Boekholt P:1898AD Mannie Super

18970319 Henderikus Paas G:Nieuw Buinen M:18710830 Antje Super V:18690801 Hen-
drik Paas

1897AD Harmannus Super M:18760829 Lamberta Nijboer V:18730701 Hitje Super 
P:19150123 Janke Smalbil Z:1940AD Hendrik Super D:1941AD Betsie Super

1897AD Zwier Schaapman P:1899AD Pietertje Super

1898AD Johan Richter P:1900 AD Johanna Hendrika Duitshof

1898AD Mannie Super M:18760829 Lamberta Nijboer V:18730701 Hitje Super P:1896AD 
Jans Boekholt

1899AD Pietertje Super M:18760829 Lamberta Nijboer V:18730701 Hitje Super P:Zwier 
Schaapman

In verband met de ruimte en de privacy zijn alle personen  die na 1899 geboren zijn wegge-
laten. Voor meer informatie of de laatste versie kunt u mailen naar flip.tepper@gmail.com



Betuwse predikanten met Bommelerwaardse 
wortels
Gerrit van Genderen

Op het predikantenbord van de protestantse gemeente van Deil en Enspijk zijn de 
namen te lezen van de predikanten die de gemeente vanaf 1615 gediend hebben. Als 
tiende predikant van deze gemeente wordt vermeld: Jan Diederik van Genderen, propo-
nent, bevestigd in 1786 en vertrokken naar Hoogkarspel in 1789. Als je dit als genealoog 
leest is het eerste wat je dan denkt: zou dat soms familie van me kunnen zijn?

Na wat zoeken op internet vond ik op de site ‘Enkhuizer Patriciers’1, de herkomst van 
Jan Diederik. Hij bleek een telg te zijn van het Enkhuizense regentengeslacht Van Gen-
deren, dus ver van huis… Echter wordt op deze site als stamvader van deze familie (en 
overgrootvader van Jan Diederik) Jan of Johan van Genderen vermeld die kapitein van 
de Admiraliteit van Amsterdam was en geboren zou zijn te Bommel en getrouwd te Am-
sterdam.

Ds. Jan Diederik van Genderen
Jan Diederik werd op 20-1-1762 te Enkhuizen geboren, als zoon van Pieter Hendrik van 
Genderen, wijnkoper en ondermeer raad en schepen van die stad, en Theodora Gerarda 
Semeijns. Hij ging op 7-10-1786 te Enkhuizen in ondertrouw met Maria Theresia van 
der Vlist uit Waddinxveen en het huwelijk werd bevestigd te Deil op 26-10-1786. Na zijn 
vertrek uit Deil en Enspijk, diende hij nog de gemeenten Hoogkarspel, Hensbroek en 
Hoogwoud. Hier werd hij in 1799 gearresteerd wegens zijn oranje-gezindheid en ver-
meende spionage voor de Engelse troepen die in 1799 in Noordholland geland waren. 
Hij overleed te Hoogwoud op 5 juni 1807, na een ziekte van drie dagen, nalatende zijn 
vrouw en acht kinderen. Twee dagen later hield zijn vriend, ds. H. van Bork, predikant te 
Wormerveer, een lijkrede uit Spreuken X vers 7a: De gedachtenis des rechtvaardige zal 
in zegeningen zijn2.

Jan Diederik was echter niet de enige predikant in zijn familie die in de Betuwe terecht 
kwam. Zijn broer Pieter had een dochter: Theodora Gerarda van Genderen (1783-1861) 
die getrouwd was met Claas Stort (1780-1832), die rector was van de latijnse school van 
Dokkum. Theodora Gerarda overleed op 22-2-1861 te Buren ten huize van haar zoon Wil-
lem Nicolaas Stort, die van 1850 tot zijn dood op 14-12-1864 predikant was van de Ned. 
Hervormde gemeente van Buren.
Verder was haar achter-kleinzoon Pieter van Genderen Stort (1880-1927) van 1912 tot 
1924 predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente van Culemborg. Een nichtje van 
haar was Maria Hendrika van Genderen (1809-1893) die in 1865 met de Burense koop-
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man en winkelier Johannes de Ronde (1815-1883) trouwde. Zij bewoonden het pand in 
de Peperstraat waar later de drukkerij van de familie Thijssen gevestigd was, en schon-
ken de Ned. Hervormde gemeente van Buren een zilveren avondmaalstel en een zilve-
ren doopvond3.

De herkomst van de familie
Jan (de overgrootvader van Jan Diederik van Genderen) blijkt twee keer getrouwd te 
zijn, en zijn eerste huwelijk vond inderdaad plaats in Amsterdam. Bij die trouwinschrij-
ving van 20 juli 1668, werd hij vermeld als Jan Hendriksz van Gendere, van Bommel, va-
rensgezel, oud 26 jaar. Uit nader onderzoek blijkt dat Jan een zoon was van Hendrik 
Jansz van Genderen (geboren te Slijkwell omstreeks 1605) en Hester Hendriks, die in 
1652 te Velddriel woonden4. Helaas vangt het doopboek van Driel pas aan in 1650, en de 
eerste die daarin vermeld werd was Jan’s zuster Barbara. De preciese geboortedatum en 
plaats van Jan is dus niet te achterhalen.
Hij maakte snel carriere bij de Admiraliteit van Amsterdam, eind 1668 werd hij vermeld 
als scheepsschrijver (dekofficier voor de logistiek)5 en in 1675 was hij commandeur (be-
velvoerend luitenant-kapitein)6. Hij was sporendrager in de lijkstatie bij de begrafenis 
van admiraal Michiel de Ruijter op 18-3-16777. 
Bij zijn tweede huwelijk op 30 september/15 oktober 1684 werd hij kapitein van een 
oorlogsschip genoemd , en woonachtig op het ’t Noorder eiland te Amsterdam. Om 
zo’n snelle carriere te maken zal Jan zich zeker onderscheiden hebben in de toenmalige 
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1. Anonieme gravure Lijkstatie van Michiel de Ruijter: www.atlasvanstolk.



oorlog tegen Engeland en Frankrijk (1672-1678) met zijn verschillende zeeslagen. Om-
streeks 1692 verhuisde Jan van Amsterdam naar Enkhuizen. Hij bleef echter een hechte 
band met zijn familie te Driel houden. Zo droeg hij op 18 juli 1687 al zijn goederen, in de 
Gerichte van Driel gelegen, over aan zijn dochter Hester, mits zijn zuster Barbara haar 
leven lang het vruchtgebruik hiervan zou krijgen8. Ook betaalde hij hun belastingen. Zo 
zien we Capt. Van Genderen met een bedrag van 30 gld als de hoogst aangeslagene ver-
meld in de familiegeld taxatie van Driel in 16939.

gvangenderen@solcon.nl

Adriaan10

Jan Petersen van Genderen

Jan (wonend te Slijkwell)

Pieter (1694-1732) 

Jan (Johan) x 1 Amsterdam 1668, x 2 Muiden 1684
Kapitein Admiraliteit van Amsterdam

Hendrik ca.1605-1661 x Hester Hendriks
(wonend te Velddriel 1652)

Pieter Hendrik (1732-1797)

Pieter (1757-….)

Schema familie van Genderen

Willem Nicolaas Stort (1810-1864)
Predikant te Buren 1850-1864

Maria Hendrina (1809-1895)
x Johannes de Ronde

Pieter Hendrik (1787-1859)Theodora Gerarda (1783-1861)
x Claas Stort

Pieter

Klaas

Pieter van Genderen Stort (1880-1829)
Predikant Evangelisch Lutherse gemeente Culemborg (1912-1924)

Jan Diederik (1762-1807)
Predikant te Deil/Enspijk
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Nieuws van het RAR (2)

Mocht het u ontgaan zijn. In recente tijd zijn o.a. de volgende bestanden digitaal  beschik-
baar gekomen:
-  Films Culemborg collectie Collé, films Mij Betuwe (15 films nog niet online)
-  Notariële repertoria standplaatsen boven de Waal 1811-1935 en Bommelerwaard 

1925-1935 (groter dan folio)
-  Tielse Courant 1950 – 1989 (77.183 pagina’s), alleen ter inzage op de studiezaal, niet 

op internet, vanwege auteursrechtelijke beperkingen
-  Foto’s Mij. Betuwe (11.125 opnamen)
-  Kadastrale leggers Tiel 1830 - 1970
-  Dijksignaten Tiel 1451 -1837
-  Dijksignaten Neder-Betuwe 1509 - 1793
-  Dijkcedulen Nederbetuwe ca.1600 – 1793 (tot folio formaat)
-  Stadsresoluties Culemborg 1640 - 1802

Drs. S.E.M. (Sil) van Doornmalen, Adviseur Digitale Ontwikkelingen

Op vrijdag 31 augustus is weer de jaarlijks terugkerende buitendag gehouden.
Deze keer gingen we naar Zaltbommel. In de voormalige trouwzaal van het stadhuis 
werden we ontvangen met koffie en appelgebak. Daarna hield Marjan Witteveen een 
verhaal over het geslacht Philips in Zaltbommel.
Na nog een versnapering liet ze ons de plekken in de stad zien waar de familie gewoond 
heeft. Op de volgende pagina wat foto’s gemaakt door Maja Westhoff.

Buitendag Zaltbommel
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Noten
1. www.thijspostma.nl/Patriciers
2. www.delpher
3. A.H.A. Thijsen: Zo was Buren, afb. 80.
4. Archief Bank van Driel (ABvD) (RAR 3184), inv. 977, 

20-10-1652.
5. Marc van Alphen: Het oorlogsschip als varend 

bedrijf, blz. 320.
6. ABvD inv.981, 24-8-1675.

Vervolg van p.23.

7. Anonieme gravure. Lijkstatie van Michiel de Ruijter: 
www.atlasvanstolk.

8. AtBvD inv. 982, 18-7-1687.
9. Archief Hoge Dijkstoel Bommelerwaard, inv. 232: 

taxatie familiegeld in de Bommelerwaard 1693.
10. Adriaan was de grootvader van Wouter van 

Genderen (gen. I in stamreeks Bommelerwaardse 
bierbrouwers in Aqua Vitae 2015, nr.2, blz.10).
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Gender
Filippus Tepper

Ik reageer even op de bijdrage van Jan Middelkoop in het vorige nummer van Aqua Vita. 
Volgens mij is hij op een dwaalspoor geraakt.
De genealogie is een oude wetenschap maar we moeten wel met onze tijd meegaan. 
Dus geen onderscheid des persoons, niemand buitensluiten, gelijke behandeling en zo 
voort.
In het artikel worden 54 genders onderscheiden. Dat kan natuurlijk niet. Er moeten er 
veel meer zijn. Stel je voor dat de omroeper (onzijdig) op het station die allemaal gaat 
aanspreken. Dan is je trein al lang vertrokken. Beste reizigers gaat natuurlijk ook niet, 
want er zijn ook zakkenrollers en slechte reizigers.
Want er is helemaal geen Gender, kortweg NoGender. Zwarte Piet bestaat toch ook niet. 
Dat is niets nieuws. We kennen bij voorbeeld, een groep mannen, sorry, ik bedoel on-
dernemers, die zich op motorfietsen van het fabrikaat NoName verplaatsen om overal 
in het land hun goede daden te verrichten. NoSurrender noemen ze zich. Een naam die 
helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.

En «uit dit huwelijk geboren». Dat kan natuurlijk echt niet meer. Wie sluit je allemaal wel 
niet uit! Ik heb mijn stamboom alvast aangepast aan de nieuwe tijd. Een «Proeve van be-
kwaamheid» kun je bijgaand aantreffen. Iedere persoon wordt geïdentificeerd door zijn 
geboortedatum en geboorte naam. Er zijn geen moeders, vaders, partners en zonen en 
dochters meer, maar uitsluitend relaties, aangeduid met de afkorting R. In de komende 
regeringsverklaring wordt aangekondigd dat het verboden is om aan de hand van de 
geboortedatum en geboortenaam te raden HoosooH (whoiswho).
Ook komt er een commissie die de temperatuur van elke relatie gaat classificeren. Geen 
ster voor ijskoude relaties, en vijf sterren voor buitengewoon hete relaties. Dat heb ik in 
mijn voorbeeld nog niet kunnen verwerken.
De aardigheid is dat mijn voorbeeld nog zou kunnen werken ook.

HOOSOOH (Who is who)
De nakomelingen van 18431122 Remke Tepper Remke Tepper en hun aanverwanten zijn on-
derstaand weergegeven op volgorde van geboortedatum. Iedereen is geïdentificeerd door 
Geboortedatum Geboortenaam Datum van overlijden G:Geboorteplaats O:Plaats van over-
lijden B:Begraafplaats R:Geboortedatum en geboortenaam van de Relaties. 
Datums zijn weergegeven in de volgorde Jaar Maand Dag (JJJJMMDD). Overige afkortingen 
die kunnen voorkomen zijn: ~:ongeveer <:voor >:na AR:Aangenomen Datum DR:Doopdatum 
GR:Gedoopt in. Niet beschikbare gegevens zijn overgeslagen. 
De gegevens in deze index zijn ontleend aan het werk van 19381212 Willem (Wim) Tepper en 
19500906 Johan ter Heide Hans ter Heide.
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Eigentijds parenteel van 18431122 Remke Tepper Remke Tepper

 18431122 Remke Tepper 18890412 G:Foxhol O:Onstwedde R:18460222 Wiechertje 
Pronk R:18751212 Willem Tepper R:18771014 Elsiena Tepper R:18790923 Filippus Tepper 
R:18821229 Willem Tepper R:18850512 Trijntje Tepper R:18880314 Jan Tepper

 18460222 Wiechertje Pronk 19020309 G:Wildervank O:Weerdingermarke R:18431122 
Remke Tepper R:18751212 Willem Tepper R:18771014 Elsiena Tepper R:18790923 Filippus 
Tepper R:18821229 Willem Tepper R:18850512 Trijntje Tepper R:18880314 Jan Tepper

 18751212 Willem Tepper 18810203 G:Gasselterboerveenschemond O:Onstwedde 
R:18460222 Wiechertje Pronk R:18431122 Remke Tepper 

 18771014 Elsiena (Siene) Tepper 19610905 G:Onstwedde / Stadskanaal O:Coevorden 
R:18460222 Wiechertje Pronk R:18431122 Remke Tepper

 18790502 Feibe Huisman 19770402 R:18840709 Hendrika Dubbink

 18790923 Filippus Tepper 19211017 G:Onstwedde / Stadskanaal O:Vroomshoop 
R:18460222 Wiechertje Pronk R:18431122 Remke Tepper R:18860523 Annechina Huis-
man R:19121212 Wiechertje Tepper R:19140109 Christina Tepper R:19150317 Remke 
Tepper R:19160921 Elsiena Tepper R:19180406 Adolf Tepper R:19190908 Willem Tepper 
R:19201217 Aaltje Hendrika Tepper R:19220414 Filippina Tepper

 18821229 Willem Tepper 19031116 G:Onstwedde O:Leiden R:18460222 Wiechertje 
Pronk R:18431122 Remke Tepper

 18840709 Hendrika Dubbink 19530321 R:18790502 Feibe Huisman

 18850512 Trijntje Tepper 19820914 G:Onstwedde O:Hardenberg R:18460222 Wie-
chertje Pronk R:18431122 Remke Tepper R:18870000 Jacob Huisman

(Etcetera).

Voor het volledige parenteel kijk je op de website: www.ontdekjouwverhaal.nl/betuwe of 
stel een vraag aan flip.tepper@gmail.com
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Lezingenprogramma najaar 2018

De lezingen vinden plaats op de derde dinsdag van de maand in het Regionaal Archief 
Rivierenland te Tiel, adres J.S. de Jongplein 3. Hoek Papesteeg en Teisterbantlaan. Aan-
vang van de lezingen is zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Zaal open om 19.30. Einde van 
de lezing ca. 22.00 uur en zaal sluit een half uurtje later en daarvoor is nog een drankje 
verkrijgbaar om een droge mond te voorkomen.

18 september 2018
Australische soldaten in de Grote Oorlog: Een genealogische puzzel
Spreker: Robert Philippo

In het plaatsje Fromelles in Noord-Frankrijk ontdekte men in 2009 bij toeval 250 Austra-
lische en Engelse soldaten die tijdens de Slag bij Fromelles in 1916 waren gesneuveld. De 
militaire eenheid van het Australische leger belast met oorlogsvermisten moest fami-
lies onder meer via stamboomonderzoek zien te vinden die bereid waren om een DNA 
test af te staan. Met DNA monsters uit gevonden tanden en botten van de soldaten 
en andere informatie probeerde men de identiteit van de gevonden lichamen vast te 
stellen. In 2014 zijn op de begraafplaats van het Fazantenbos 219 Australische soldaten 
herbegraven, waarvan 75 niet-geïdentificeerde, 2 niet geïdentificeerde Engelsen en 29 
anderen niet-geïdentificeerde.
Met behulp van historisch, genetisch en genealogisch onderzoek is het mogelijk ge-
weest om vele soldaten na 93 jaar via levende verwanten te identificeren. De lezing gaat 
over de gehanteerde Y-DNA en mt-DNA hulpmiddelen in samenhang met stamboom-
onderzoek van verschillende families.
Voor na de pauze is een toegift voorzien uit een andere eeuw:
Op 11 april 1677 staan in het dal van de Penebeek en de Lynkebeek bij het plaatsje 
Noordpene in het huidige Noord-Frankrijk twee legers tegenover elkaar, 60.000 man 
tot de tanden bewapend. De Fransen waren bijna gevlucht maar de kansen keerden en 
het Hollandse kamp vluchtte in grote wanorde. Wat was het belang van deze slag?

E-mail: info@philgene.com 
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16 oktober 2018
Wandelen langs de Soel van Zoelen naar Zoelmond
Spreker: Jan Hogendoorn

Bij de kerk in Zoelen begint en bij de Zoelmondse kerk eindigt het riviertje de Soel. Een 
rivier die mensen al eeuwen tot de verbeelding spreekt. Maar waar stroomde het eigen-
lijk? In de lezing wordt aandacht besteed aan het landgoed Soelen met de (vroegere) 
bebouwing. Dat roept verschillende vragen op. Waarom staat de kerk van Zoelmond op 
de rand van het dorp en is een stukje van het kerkhof zelfs Ravenswaaij’s grondgebied? 
Op de oevers van de Soel hebben in ieder geval twee kastelen gestaan, maar ook een 
ringburcht. Die laatste is iets heel bijzonders in het Rivierengebied. Er komt een behoor-
lijke hoeveelheid genealogie aan te pas om dit te kunnen begrijpen. 
Op vele plaatsen is de Soel nog te traceren als een piepklein slootje, maar op sommige 
plaatsen heeft de rivier nog een behoorlijke breedte, maar is de naam gewijzigd. En wat 
heeft Teisterbant te maken met de Soel? Al deze vragen passeren de revue tijdens deze 
lezing.

Email: 4021be68@hetnet.nl 

20 november 2018
Genealogie en Internet
Spreker: Fred Janssen

Het doel van de lezing is om informatie te vinden op plaatsen waar je die in eerste instan-
tie niet zou zoeken, zoals op Facebook, waar eenvoudig een beroep gedaan kan worden 
op de kennis van duizenden collega amateur-genealogen. De spreker neemt u mee naar 
een aantal Facebookgroepen en laat zien hoe je een lidmaatschap kan aanvragen en zelf 
berichten kunt plaatsen. Uiteraard wordt gekeken hoe de ontvangen reacties gebruikt 
kunnen worden voor het eigen onderzoek.
Ook FamilySearch wordt besproken. En dan niet de “gewone” scans die je nu veelal ge-
bruikt met behulp van zoekakten.nl, maar echte informatie, vooral van buiten Neder-
land.
Verdere onderwerpen zijn het uploaden van een GEDCOM, matching aan de Family Tree 
en hoe er dan gezocht kan worden naar informatie. Het publiceren van uw stamboom op 
Internet biedt vele mogelijkheden; van het maken van contact met verre familieleden, 
het vinden van voorouders die zijn vertrokken, het vinden van bronnen maar ook het 
gezamenlijk werken aan uw stamboom.

E-mail: Fred.janssen@ngv.nl; bigbearfreddy@gmail.com 
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Aalst, Achter den Haag, Acquoy, Andelst, Asch, Asperen, Beesd, Bergakker, Beusichem, Buren, 
Buurmalsen, Culemborg, De Marsch, Deil, Dodewaard, Drumpt, Echteld, Eck en Wiel, Eldik, Enspijk, 

Erichem, Est, Geldermalsen, Gellicum, Goilberdingen, Haaften, Heesselt, Hellouw, Hemmen, 
Herveld, Herwijnen, Heteren, Heukelum, Hien, IJzendoorn, Ingen, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, 
Kesteren, Lede en Oudewaard, Lienden, Lingewaal, Lutterveld, Maurik, Medel, Meerten, Meteren, 
Neder Betuwe, Neerijnen, Ochten, Ommeren, Ooij, Ophemert, Opheusden, Opijnen, Passewaaij, 

Pottum, Randwijk, Ravenswaaij, Rhenoy, Rijswijk, Rumpt, Spijk, Tiel, Tricht, Tuil, Varik, Vuren, 
Waardenburg, Wadenoijen, Wely, Zandwijk, Zennewijnen, Zetten, Zoelen, Zoelmond. 

lidnummer
naam
straat
plaats
land
kix-code
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