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Dit nummer is geheel gewijd aan de Burense familie de Kruijff.
Ook in 2020 willen we een nummer wijden aan het genealogische verhaal van
een van onze leden en we zien voorstellen graag binnenkomen voor 1 december.

Stamboomcafé
Stamboom Café, Genealogisch Café, Inloopspreekuur, Voorouderspreekuur Dit
zijn termen voor de zelfde gebeurtenis bij verschillende afdelingen van de NGV.
Onze inloopbijeenkomsten hebben we Stamboomcafé genoemd en deze vinden plaats elke tweede vrijdag van de maand, van september tot en met mei. De
data zijn dus 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.
Van ‘s middag twee tot vier zijn er zeer geroutineerde leden van onze afdeling
in het Regionaal Archief Rivierenland aanwezig om onze leden en belangstellenden te voorzien van tips voor, hulp bij en antwoorden op vragen over genealogie.
De koffie is gratis en in de studiezaal kan vaak al direct worden getoond hoe men
de zaken in de praktijk kan brengen.
Breng gerust uw partner, kinderen of buren mee. Er is genoeg te vinden en te
zien voor iedereen. De koffie en thee zijn gratis.
Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de redactie is niet toegestaan. De
inhoud van de artikelen is voor verantwoording van de auteur.
Inleveren van kopij vóór 1 augustus en 1 december. Afbeeldingen graag los erbij in een zo
groot mogelijke resolutie (zoveel mogelijk pixels).

2

Aqua Vitae 2019 - nummer 2

Van de voorzitter
Zoals u zal begrijpen, heb ik met het schrijven van dit
stukje gewacht tot het weer is omgeslagen. Ik loop
daardoor niet meer het risico om met mijn vingers
aan het toetsenbord vast te kleven. Ook mijn familieonderzoek lag daardoor op zijn gat. Ik heb mij beperkt
tot het geven van een opdracht aan een drukkerij om
een nieuw boek te drukken. Dit keer over de levensloop van mijn grootouders van vaderszijde.
Helaas waren zij al overleden (1953 en 1955), voordat
ik met hen in gesprek kon gaan. Dit geldt ook voor
mijn 41 neven en nichten. Een rondgang door de familie leverde niettemin aardig wat foto’s, akten en overleveringen op en bovendien veel leuke gesprekken.
Hierdoor was ik in staat om in een tijdsbestek van een jaar een mooi boek samen
te stellen. Zondag 11 augustus heb ik het boek gepresenteerd aan de vele intekenaars. Het was een gezellige familiebijeenkomst. Mocht u ook iets dergelijks
willen doen en mijn ervaringen willen horen, dan kunt mij daarop aanspreken.
Donderdag 19 september zal voor onze afdeling een memorabel hoogtepunt
gaan vormen. We organiseren dan het symposium Dochters van Eva, waarvoor
we in theater De Agnietenhof een reeks gerenommeerde sprekers en ruim 200
belangstellenden zullen ontvangen. Hieraan ligt een voorbereiding van twee
jaar door een klein, maar hecht team ten grondslag. Als afdeling mogen we
mijns inziens trots zijn op wat geboden gaat worden. Ik hoop, dat u erbij bent.
De ledenvergadering van onze afdeling in april kende een regulier verloop. De leden gaven goedkeuring aan het verslag over 2018 en de plannen voor 2019. Het
bestuur blijft door herverkiezing van aftredende bestuursleden op volle sterkte.
Een pittig discussiepunt vormde het feit, dat het Hoofdbestuur een contract
heeft gesloten met Bob Coret. Hierdoor komt de index van de NGV-databank op
de website Open Archieven. Dit besluit is ervaren als een overval, omdat de afdelingen op geen enkele manier zijn betrokken. Vandaar dat de afdeling Betuwe
het punt heeft geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering van de NGV.
Ook enkele andere afdelingen deden hetzelfde.
Het Hoofdbestuur trok op de ALV het boetekleed aan. Voortaan zullen de afdelingen hun zegje kunnen doen, voordat een definitief besluit wordt genomen.
De vernieuwing van de ICT-organisatie en het vullen van de website gaan nog
steeds met tegenslagen gepaard. Vandaar dat de website van de NGV nog steeds
weinig te bieden heeft, met name als het gaat om gedigitaliseerde bestanden.
Op de Algemene Ledenvergadering is hierover uitvoerig gesproken. Het laatste
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bericht is, dat uiterlijk 1 november de beoogde doelen worden bereikt. Tussentijds zal over de voortgang aan de afdelingsbesturen worden gerapporteerd.
Wat betreft de verenigingstructuur zijn veranderingen op til. Gedacht wordt aan
een ledenraad die vier maal per jaar bijeenkomt. Het Hoofdbestuur verwacht
hierdoor beter gevoed te worden dan door de huidige Algemene Ledenvergadering. In het najaar komt het Hoofdbestuur met een voorstel.
Tot slot, veel plezier met uw speurwerk en graag tot ziens bij een van de gebeurtenissen die het afdelingsbestuur in het komend najaar biedt.
Peter van Boheemen, voorzitter

De auteur (links) met Jan de Boer, burgemeester van Buren (midden), en Hans de Kruijff, broer van
de auteur (rechts), op het bankje dat in Beusichem geplaatst is ter ere van de bekende springruiter
De Kruijff. De foto is gemaakt ter gelegenheid van de onthulling. Zie pagina 19 en volgende.
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Zo was de Kruijff in Buren
Wim de Kruijff

1. Zicht op Buren. Kleurenlitho uit een serie van twaalf, uitgegeven door D. Mijs. Ze horen bij de uitgave Tiel
en Omstreken, met een begeleidende tekst van A.W. Engelen.

Van “De Kruijff” in Buren zijn vele mooie verhalen bekend. Nu de laatste telg
die nog in Buren woonde onlangs is overleden, wordt het tijd dat ik deze historiën verhaal. Daarvoor zijn de meest bijzondere voorouders gezocht in de lijst
van dertien generaties (zie hiernaast).
Hieronder is een selectie gemaakt van de meest spraakmakende familieleden
die op de voorgrond traden als prominente bestuurders, wetenschappers, officieren en zakenlieden. Als laatste vertel ik mijn eigen geschiedenis.
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Iste generatie: Jan de Cruijff
Van stamvader Jan is alleen bekend dat
hij de vader was van Anthonis Janszn die
samen met zijn vrouw Elisabeth Cornelisdr op 1 februari 1619 testeerde te Wijk
bij Duurstede. En daarmee is ook al onze
kennis van Anthonis uitgeput.

Vde generatie: Joost Willemse de
Cruijff
Joost Willemse de Cruijff is de eerste concrete voorouder in Buren waarvan wat
meer bekend is. Hij trouwde in Buren op
29 november 1696 met Gerrigje Willems
de Goeije. Zij kregen drie kinderen van
wie de geboortedatums bekend zijn.
De jongste zoon, Dirck Joostz, is begraven op 8 september 1747, slechts 45 jaar
oud. Hij was getrouwd met Aaltje van
Achterberg op 20 maart 1729 te Erichem.
Zij kregen negen kinderen, waarvan de
bekendste is Josua (Yoost) geboren in Buren op 18 juli 1735.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Jan
Anthonis Janszn * ±1590
Joost Willemse
Dirck Joostz
Josua *1734
Hendrik *1768
Ida *1821
Izaak *1852
XI. Hendrik *1868
Jan *1876
Eduard *1880
Dirkje *1886
Gerard *1890
XII. XIII. Wim *1941
Rob 1958
2. In dit artikel behandelde personen met
hun plaats in de stamreeks.

VIIde generatie: Een familiewapen
Een aantal jaren geleden stond een bericht in de krant over een tentoonstelling
in het Gemeentemuseum in Den Haag. Ik ging met mijn vrouw op weg, maar we
waren een dag te vroeg. Wat doe je dan? Je gaat de stad verkennen. Zo kwamen
we op het Noordeinde juwelier Backers tegen, met in de etalage zegelringen en
familiewapens. Ik was op dat moment nog maar net begonnen met genealogie
maar had wel gehoord dat er een familiewapen zou zijn, maar verder was daar
weinig van bekend. Daarom ging ik in de winkel informeren wat zij ervan wisten.
Ik werd heel vriendelijk ontvangen en zij lieten me het boek van Rietstap zien
met twee familiewapens “De Kruijff” maar voor verdere inlichtingen kon ik me
beter bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) vervoegen. Dat was mijn
eerste kennismaking met het CBG.
Toen ik later meer Kruijffen leerde kennen bleek dat het wapen al in brede kring
bekend was, maar het was niet geregistreerd, dat heb ik gedaan op 6 december
2011 bij het CBG. Het is gepubliceerd in Genealogie jaargang 18, nummer 2 van
juni 2012.
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3. Wapen: doorsneden, A: in groen drie zilveren
zwaarden met gouden gevesten; B: in rood een naar
links rennende, gehalsbande zilveren windhond; over
de snijlijn een gouden dwarsbalk.
Helmteken: een zwaard van het schild.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. Dit wapen werd
gevoerd door Josua de Cruyff, gedoopt Buren 18 juli
1734, begraven Buren 23 jan. 1795, schepen aldaar
1770-1775, blijkens een lakafdruk in de lakzegelcollectie van het CBG.
Geregistreerd op verzoek van Willem de Kruijff, geboren Amersfoort 3 november 1941, wonende te Ingen,
zoon van Marius de Kruijff en Hendrikje Zeilmaker,
voor alle naamdragende nakomelingen van voornoemde Josua (Yoost) de Cruijff. Aanvrager stamt via
voornoemde Josua af van Anthonis Jansz de Cruijff en
Elisabeth Cornelisdr, echtelieden, die testeerden op 1
februari 1619 te Wijk bij Duurstede.
Bron: http://cbgfamiliewapens.nl/databank/indeling/
detail/start/11?q_searchfield=Kruijff (8 apr 2018).

Maar dat is nog niet het einde van het verhaal, want Kees van Schaik de schrijver
van het boek Overlangbroek op de kaart gezet (Dorp, landschap en bewoners,
waaronder een familie De Cruijff) maakte bezwaar in de rubriek Pek en Veren in
De Nederlandse Leeuw 130, 2013. Het antwoord hierop staat in De Nederlandse
Leeuw van september 2014 door A.J.C. van Breugel, Heraldicus CBG:
Hierbij willen wij reageren op “Pek en Veren”, de ingezonden brief van Kees van
Schaik uit Houten, opgenomen in deze rubriek van dit blad (maart 2013).
In zijn stuk beklaagt Van Schaik zich over het verontrustende aantal corrupte internetgenealogieën. De heer Van Schaik neemt aan dat de registratie van het wapen
De Kruijff bij het CBG foutief is. Een en ander zou gebaseerd zijn op zo’n internetgenealogie De Kruijff, gepubliceerd door Drooglever (www.drooglever.com). Door
de wapenaanvrager – de heer W. de Kruijff te Ingen- was Droogelevers internetgenealogie De Kruijff al op een aantal punten eveneens incorrect bevonden. Het
onderzoek van de aanvrager is uitsluitend gebaseerd op de DTB’s en stukken berustend bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Daarbij kwam het bewijsstuk,
het zegel van de schepen Yoost de Cruijff (1734-1795) als vanzelf op het pad van de
aanvrager.
Wat Van Schaik ten onrechte beweert, is dat voorgenoemde Yoost de Cruijff niet
kan afstammen van iemand met een ander wapen. Heraldiek is in essentie weliswaar gecodeerde genealogie, maar vanuit ons eenentwintigste-eeuwse perspectief
is dat geen wetenschappelijke benadering. Heraldiek kan goed als sterke aanwijzing gebruikt worden, maar nooit als juridisch sluitstuk dienen in genealogische
bewijsvoering. Yoost de Cruijff heeft een wapen gebruikt dat nagenoeg identiek is
aan dat van andere niet-verwante De Kruijffs, Van Blootenburgs en Van Rossums
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die in dezelfde regio woonden. Men zou dit een oude usurpatie kunnen noemen,
waar inmiddels vele generaties na zijn gekomen. Voor wat betreft het voeren van
dit wapen op zich, staat de aanvrager dus in zijn heraldisch recht.
Het CBG heeft de stamreeks destijds samen met een externe onderzoeker gecontroleerd en geen onregelmatigheden gevonden. Dat neemt niet weg dat het CBG
bereid is eventuele noodzakelijke rectificaties te publiceren op zijn heraldische databank.

4. Een zegel van Josua (Yoost) de Cruijff (17341795) met het wapen gevoerd als schepen van
Buren. Dit losse zegel berust bij het CBG.

Wel heeft van Schaik later (De Nederlandsche Leeuw, nr. 3, 2014) terecht een
correctie aangegeven van de afstamming van Yoost de Cruijff die op de website
van het CBG is vermeld bij de wapenbeschrijving.
Ik heb in de collectie van Muschart van het CBG alle gegevens gevonden over
ons familiewapen, evenals diverse zegels van mijn voorvader uit de VIIde generatie Josua (Yoost) de Cruijff (1734-1795), schepen van Buren. Deze Josua (Yoost)
was geboren in Buren op 18 juli 1735 en overleden in Vreeswijk (vermelding: aan
de Vaart overleden) waar hij bij zijn zoon verbleef. Hij is op 23 januari 1795 in Buren begraven. Josua trouwde Maria van Geijtenbeek op 23 mei 1766, zij kregen
zes kinderen. Hij was schepen van Buren van 1770–1775, ieder jaar met goedkeuring van de Prins van Oranje. Yoost heeft ons familiewapen geïntroduceerd.

VIIIste generatie: Hendrik de Kruijff (Buren 1768-1856)
Op een van de zes zoons van Josua: Hendrik , wil ik wat dieper ingaan. Hendrik is
geboren op 13 oktober 1768, overleden 29 september 1856. Zijn graf met grote
steen is nog op het kerkhof in Buren te vinden. Hij was bierbrouwer en schepen
van Buren in de Napoleontische tijd toen Frans de ambtelijke taal was.
Hendrik is tweemaal getrouwd. Het eerst met Ida van Zutphen in 1794 die “hele-
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maal” uit Vierlingsbeek kwam, zij kregen één kind. En de tweede keer trouwde
hij met Maria van Mill in 1797 en met haar kreeg hij elf kinderen, die behalve het
elfde kind, volwassen zijn geworden en goede relaties zijn aangegaan.
Uit het eerste huwelijk:
1. Josua Marinus, 38 jaar geworden; secretaris van de gemeente Brummen en
notaris, gehuwd met Anna Elisabeth Beek uit Wageningen
Uit het tweede huwelijk:
2. Aart, 80 jaar geworden, logementhouder in Wageningen, landeigenaar in
Buren, gehuwd met Alida Johanna Molenbeek.
3. Maria Josina, 40 jaar geworden, gehuwd met Johannes Beekman, kastelein
van de herberg “de Prins” te Buren.
4. Jenneke, 74 jaar geworden, gehuwd met mr. Martinus van de Kasteele, apotheker te IJsselstein.
5. Willemina Hendrika, 88 jaar geworden, gehuwd met Gijsbert van der Kaaij,
koopman te Dordrecht.
6. Dirk, 36 jaar geworden, notaris te Lunteren en Wageningen, gehuwd met
Janna Beek.
7. Izaak Hermanus, 72 jaar geworden, grondeigenaar, voorzitter van de Spaarbank te Buren, gehuwd met Antonia Heuff.
8. Hendrik Willem, 81 jaar geworden, apotheker te Delft, gehuwd met Jaapje
den Braanker.
9. Gijsbertha, 81 jaar geworden, gehuwd met Willem Arend Caron, drogist, directeur van de gasfabriek.
10. Pieter Anthonie, 70 jaar geworden, notaris, wethouder van Buren, ontvanger
polderdistrict, gehuwd met Johanna van Rouveroij van Nieuwaal.
11. Gijsbertus, 94 jaar geworden, koopman, grondeigenaar en bouwman op de
Heuf te Buren, gehuwd met Antonia Alida Heuff.

Xde generatie: Ida Maria Hendrika de Kruijff (Brummen 1821Hees 1908)
Josua Marinus (VIII-1) groeide op zonder zijn eigen moeder, die in het kraambed
overleed. Met Anna Elisabeth Beek uit Wageningen kreeg hij drie kinderen.
De oudste dochter Ida Maria Hendrika trouwt met dominee Johannes Hendrik
Jonckers te Heteren. Zij kregen negen kinderen. Jonckers was dominee van 1841
tot 1886. Hij volgde zijn vader op na diens overlijden. Zijn vader had een kerk
gebouwd nadat de vorige kerk in 1834 was ingestort maar de toren was blijven
staan, en die staat er nog, hetgeen geen wonder is met muren van 1.40 meter
dikte.
Op het kerkhof bij deze kerk ligt een grote zwarte grafsteen van de families
Jonckers en de Kruijff. Het meest opvallende is een rij namen van zeven van de
negen kinderen Jonckers en een pleegdochtertje de Kruijff, die in 1862 zijn ge-
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5. Familiegraf De Kruijff te
Buren, in gebruik van 1916 tot
2018. Foto van de auteur.

6. Detail van de grafsteen van
de familie Jonckers-de Kruijff
op het Kerkhof te Heteren
Foto van de auteur.

storven aan de difterie. Een van
de rouwadvertenties van de ouders, in het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad van
23 augustus, drukt het verdriet uit
bij de vele verliezen die zij leden:
“Nog op denzelfden dag, dat
eene dertienjarige dochter ons
ontviel, ontsliep ook onze achtjarige Aleida Christina Jacoba en
daags daarna ons vierjarig zoontje Peel Marius en mede in den
leeftijd van ruim vier jaren ons
7. Graf van Dirk Wouter van Wijk de
Kruijff. Foto van de auteur.
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pleegdochtertje, dat ons als een onzer eigene kinderen lief was Anna Elisabeth
de Kruijff. Haar vader treurt met ons over zijn en ons zes dubbel verlies in zóó
weinige dagen geleden. De Heer schenke ons te zamen kracht en berusting! Heteren, 16 en 17 augustus 1862.”
De vader van pleegdochter Anna is ook in 1863 overleden. De ouders Jonckers-de Kruijff hebben het overleefd, vader is 82 geworden en moeder 87 jaar.

Xde generatie: Izaak Hermanus Anthonie de Kruijff (Buren
1852-1916)
Izaak de Kruijff, die ook tot de Xde generatie behoort, zoon van Izaak Hermen de
Kruijff en Antonia Maria Heuff, vestigt te Buren het familiegraf De Kruijff, waarin
hij in 1916 wordt begraven en dat nog steeds in gebruik is. De laatste die daar
is bijgezet is Henrick Marius de Kruijff, de laatste Burense telg, uit de twaalfde
generatie.

XIde generatie: Mr. Hendrik Pieter Lubertus Cornelis jr. de
Kruijff (Utrecht 1868-Baarn 1911)
We komen nu aan een andere tak vanaf Joost de Kruijff. Zijn zoon Aart Lubertus
trouwt met Cornelia Nieslina Bekker, zij krijgen twee kinderen:
1. Anna Clasina die slechts twintig jaar wordt.
2. Hendrik Pieter Lubertus Cornelis, hij wordt militair en brengt het tot kolonel-ingenieur, trouwt in 1863 met Johanna Wilhelmina de Ruijter de Wildt,
die een nazaat van Michiel de Ruyter zou zijn. Zij overlijdt in 1895, waarna hij
in 1897 hertrouwt met Wilhelmina Louisa von Winckelmann. Uit dit huwelijk
wordt nog één kind geboren.
Uit het eerste huwelijk zes kinderen, onder andere:
1. Hendrik Pieter Lubertus Cornelis, geboren Utrecht 1868, hij schreef zijn
naam als de Kruyff (hier zullen we de Kruijff blijven schrijven).Over hem zal
ik wat meer vertellen.
Deze zoon, verder met de Kruijff jr. aangeduidt, maakt in zijn korte leven van
1868 tot 1911 veel mee. Hij haalde in 1886 zijn HBS-diploma en ving in Utrecht
een medicijnstudie aan. Vanwege zijn zwakke gezondheid (hij was herhaaldelijk ernstig ziek) besefte hij dat een dokterspraktijk, net zo min als een militaire
loopbaan (waartoe hij zich in eerste instantie aangetrokken voelde), te zwaar
voor hem zou zijn. En hij stopte met zijn medicijnenstudie.
Hij had wel voldoende energie om de verloren tijd in te halen en na in 1892 het
aanvullend examen oude talen te hebben afgelegd, volgden in korte tijd de kandidaats- en doctoraal examens in de rechten. In 1895 begon hij aan een proef-
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schrift over fabrieksreglementen waardoor hij in contact kwam met verschillende industriëlen. In 1896 promoveerde hij.
Kort daarop werd hij benoemd bij de hoofdadministratie van Hollandse IJzeren
Spoorweg Maatschappij (HIJSM) te Amsterdam tot ambtenaar belast met wetgevingsaangelegenheden. Zo kreeg hij in 1898 te maken het door minister Lely
ingediende “ontwerp Ongevallenwet”. Deze wet ging ervan uit dat de gehele
wettelijke ongevallenverzekering gemonopoliseerd diende te worden in één,
van staatswege op te richten Rijksverzekeringsbank. De Kruijff was daarentegen van mening, dat daarbij ook aan het particulier initiatief de nodige ruimte
diende te worden gelaten. Aan de door Stork te Hengelo en Van Marken te Delft
ontketende buitenparlementaire actie tegen het ontwerp verleende De Kruijff
zijn volledige medewerking. Door zijn toedoen kwam een nauwe verbinding tot
stand van deze groep met de leider van de oppositie in de Tweede Kamer dr. A.
Kuyper. Aan de opstelling van Kuypers amendement droeg hij bij. Hoewel dit
amendement werd verworpen en het ontwerp in de Tweede Kamer werd aangenomen, verwierp de Eerste Kamer het mede ten gevolge van zijn aanhoudende
actie. Het tweede ontwerp van minister Lely kwam in belangrijke mate aan de
verlangens van de industriëlen tegemoet. Tijdens deze actie werd mede door
De Kruijffs bemoeiingen in 1899 de “Vereniging van Nederlandse Werkgevers”
opgericht, voorloper van het VNO. Hij werd hiervan een actief bestuurslid.
Zodra het zeker was hoe de wet zou luiden, werd een commissie benoemd
waarvan hij deel uitmaakte. Deze commissie ontwierp een uitvoerige schets
van een organisatie en op 26 maart 1902 werd de Centrale Werkgevers Risicobank (CWRB) door 63 werkgevers opgericht (een voorloper
van Centraal Beheer), terwijl
de Kruijff met ingang van 1 mei
1902 tot directeur daarvan werd
benoemd. Zijn denkbeeld dat bij
de uitvoering van de verzekering
een zo groot mogelijke plaats
moest worden ingeruimd voor
de medewerking van belanghebbenden werd in de vorm van
bedrijfsverenigingen uitgewerkt
en was de grondslag van de organisatie. Uit de grote vlucht die de
CWRB heeft genomen tot haar
opheffing als gevolg van de invoering van de wet Arbeidsonge8. Ned. T. Geneesk. 118, nr. 1, 1974
schiktheidsverzekering in 1967, is
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9. Borstbeeld uit 1913 van Hendrik Pieter Lubertus Cornelis jr. de Kruijff (1868-1911) in de
hal van “Centraal Beheer” te Apeldoorn. Links met de auteur.

duidelijk gebleken welk een juist inzicht haar eerste directeur had. Toen Centraal
Beheer werd opgericht was de oudste creatie van De Kruijff, de Centrale Werkgevers Risico-Bank de kapitaalkrachtige “moeder”.
In 1909 werd de Kruijff ernstig ziek en hoewel hij in 1910 nog enige maanden
werkzaamheden verrichtte, overleed hij op 42-jarige leeftijd.

10. Kinderboek door Albertina Johanna (Tine) Gobius,
gepubliceerd in 1900.

11. Vooraanzicht van villa De Bijenschans. Foto
uit A.H. Wegerif, Van bouwen en wonen, Rotterdam 1924.
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12. Vooraanzicht van villa De Bijenschans. Foto van de auteur.

Ter nagedachtenis aan haar eerste directeur en zijn naaste medewerkers richtte de
CWRB op 31 augustus 1960 te Amsterdam de Stichting Mr. H.P.L.C. de Kruyff-fonds
op. Dit fonds beoogt o.m. een bibliotheek te vormen betreffende de sociale
verzekering in Nederland en in het buitenland en het stimuleren van de wetenschappelijke studie van het onderzoek op het terrein van de sociale verzekering.
Zo aanvaardde dr. Gijsbert J. Vonk op 22 januari 1999 het ambt van bijzonder
hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting mr. H.P.L.C. de Kruyff-fonds. Ook onder de indruk van het
grote verlies dat organisaties door dit overlijden trof, werd het plan gevormd om
van mr. De Kruijff een buste in marmer te doen vervaardigen. Opdracht hiertoe
werd gegeven aan de beeldhouwer Charles van Wijk te Den Haag. Op 22 januari
1913 werd onder grote belangstelling de buste onthuld. Hij staat nu in de hal van
Centraal Beheer in Apeldoorn.
Hendrik was getrouwd met Tine Gobius (1875-1955) die o.a. schrijfster is van “Het
Indische Nichtje”. Zij heeft van het nagelaten vermogen in 1917-1918 een prachtige
villa, De Bijenschans, laten bouwen door de architect Henk Wegerif (1888-1963).
Deze villa wordt alom geroemd en beschreven op de website van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam: www.historischeinterieursamsterdam.nl.
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13. De fabriek van De Betuwe te Tiel ten tijde van
de werkzaamheden van Jan Abraham de Kruijff
(1876-1958). Fotograaf onbekend.

14. Flipje, een speldje in bezit van de auteur. Foto
Maja Westhoff.

XIde generatie: Jan Abraham de Kruijff (Buren 1876-Den Haag
1958)
Jan Abraham begon als kantoorbediende bij jamfabriek De Betuwe, bekend als
“Flipje Tiel”. Hij klom op tot directeur en bekleedde die functie van 1910 tot 1923.
Hij trouwde met Janna Willemina van de Haar, het hoofd van de jamkeuken van
De Betuwe.
Ze vertrekken naar Utrecht en verhuizen vandaar in mei 1932 naar de Frambozenstraat 58 in Den Haag.

Samen kregen zij twee dochters die beiden kinderloos zijn gestorven:
1. Alida Johanna Willemina, geboren Tiel 11 september 1904, trouwt Den Haag
29 januari 1930 Johannes Hendrikus Weijsenfeld, geboren Utrecht circa 1904,
in 1930 kantoorbediende, zoon van Antoon Weijsenfeld (bureelambtenaar bij
de NS) en Laurina Catharina van Pappelendam.
2. Willemina Alberta, geboren Tiel 3 september 1907, in 1937 zonder beroep,
trouwt Den Haag 28 mei 1937 Jacobus Josephus van der Eijck, geboren Gennep 11 oktober 1909, tandarts.

XIde generatie: ir. Eduard de Kruijff (Delft 1880-Laren 1947)
Eduard is geboren op 26 april 1880 als zoon van Hendrik Willem (apotheker in Rotterdam en Delft) en is in 1902 afgestudeerd in Delft als scheikundig ingenieur.
Eduard werkte in 1901 bij het landbouwproefstation in Goes en tussen 1902 en
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15. Ir. Eduard de Kruijff (1880-1947) in Nederlands Indië. Fotograaf onbekend.

1904 bij de gemeentelijke keuringsdienst van voedingsmiddelen. Hij heeft daarna nog van 1904-1905 bij het Instituut Pasteur in Parijs gestudeerd.
In 1905 wordt hij benoemd tot afdelingschef “Microbiologie” bij het Departement van Landbouw in Buitenzorg in Nederlands Indië. In oktober van dat jaar is
hij voor drie maanden uitgezonden naar de Filipijnen om er de teelt en bereiding
van manilla hennep te bestuderen. Manilla hennep (voor de vervaardiging van
touw) kwam toen uit de Filipijnen en werd verkregen uit de Abaca (Musa textilis), een plant uit de bananenfamilie. De kosten voor deze reis werden gedragen door het bestuur van het Landbouwsyndicaat te Soerabaja, dat 3000 gulden
voor dit doel beschikbaar stelde.
Eduard trouwt te Buitenzorg in 1907 met Cornelia Hoorweg.
Uit dit huwelijk vier kinderen, drie dochters hebben allen een universitaire oplei-

16. De gouden medailles uit
San Francisco voor havenwerken, reliëfkaarten, kustverlichting (voor- en achterzijde). Foto Frans Kets.
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ding gevolgd, destijds een zeldzaamheid voor meisjes.
1. Het eerste kind wordt levenloos
geboren.
2. Hendrika Johanna (Han) studeerde scheikunde in Delft.
3. Tjalda Nicoline studeerde rechten.
4. Evaline Mary (Mary) heeft een
belangrijke rol gespeeld bij
de Rotterdamse Vrouwelijke
Studentenvereniging (RVSV).
Toen de RVSV op last van de
bezetter de deuren moest
sluiten was zij bestuurslid. Op
grond van haar activiteiten is
zij toen tot erelid van de vereniging benoemd.
17. Eduard de Kruijff. Fotograaf en jaartal onbePer augustus 1911 wordt Eduard be- kend.
noemd tot Chef van de Afdeling Nijverheid en Handel op het departement en verdiende hij 500 gulden per maand.
In 1914 wordt hij door de hoofdambtenaar verzocht om voor een jaar naar Nederland te gaan en zich vandaar naar Amerika te begeven ten einde te worden
belast met de eerste inrichting en de leiding van de internationale tentoonstelling te San Francisco, en het in 1915 door Nederlands-Indische Commissie voor
die tentoonstelling te openen informatiebureau in het belang van de ontwikkeling van de handel tussen Nederlands Indië en Amerika. Na afloop van de Tentoonstelling verscheen op 15 augustus 1916 het volgende bericht in het Bataviaansch Nieuwblad:
Namens de Nederlands-Indische Commissie voor de Panama Pacific International Exposition San Franscisco 1915 deelt de heer E. de Kruijff ons mede, dat aan
de inzendingen in het Nederlands-Indische paviljoen de volgende bekroningen
zijn toegekend:
1.	Grand Prize (allerhoogste onderscheiding) voor thee, koffie, peper, nootmuskaat en andere specerijen, irrigatiewerken fotografieën enz.
2. Een gouden medaille voor: havenwerken, reliëfkaarten, kustverlichting.
Eduard ontving voor zijn werk diverse onderscheidingen. Bij koninklijk besluit
van 20 juli 1914 is hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. De
reden van deze decoratie lag in zijn hoedanigheid van secretaris der congrescommissie van het internationaal rubbercongres met tentoonstelling te Batavia, alsook als Chef der afdeling Nijverheid en Handel bij het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederlands Indië te Batavia.
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Vervolgens is hij bevorderd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
bij Koninklijk Besluit van 27 augustus 1921. De reden van deze decoratie was de
hoedanigheid als hoofd van de afdeling Handel van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Al eerder, bij Koninklijk Besluit van 13 april 1901,
was hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Griffioen in Mecklenburg vanwege
zijn verdiensten als eerste Luitenant van het 7e regiment infanterie.
Een nakomeling van Eduard was aanwezig tijdens de lezing in het RAR te Tiel.

XIde generatie: Het T.B.C.-lijntje
In 1906 werd de Tramlijn Tiel-Buren-Culemborg (TBC lijntje) feestelijk in gebruik
genomen. Er hadden diverse muziekkorpsen in de tram plaatsgenomen en onderweg stapten de genodigden op. Na een 25 jaar lang, moeizaam overleg en
steeds hogere kosten was het er toch van gekomen.
Bij aankomst in Buren, waar ook de directie van de werkplaats gevestigd was, wor-

18. Tekening van de binnenkomst te Buren van de TBC-tram.
19. Plaatsbewijs.
Beide afbeeldingen komen uit: H.A. van
Lith getiteld: “De geschiedenis van de
stoomtram Tiel-Buren-Culemborg”, uitgegeven door D.J. Thijsse te Buren.

den ze verwelkomd door het muziekkorps “De Oranjevaen”. De president-Commissaris mr. M. Tydeman kreeg een exemplaar van de feestmars aangeboden die
door de directeur van het korps de heer H.P. de Kruijff was gecomponeerd. Deze
muzikale Kruijff is tot op heden door mij niet gevonden in het stamboomonderzoek. Twee jaar eerder was de directeur, de heer Canter Cremers, overleden.
Hij werd opgevolgd door Cornelis Peters. Deze Cornelis Peters trouwt 22 april

18
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1908 met Dirkje Francina de Kruijff (uit de XIde generatie) geboren in 1886 te Buren en overleden in 1960 te Bussum. Zij was een dochter van Dirk Jan de Kruijff
en Augustina Maria Gerardina Rombach.
Het echtpaar Peters-de Kruijff krijgt drie kinderen, waaronder:
1. Cornelis Peters Jr. die een aantal jaren geleden met zijn vrouw nog aanwezig was tijdens een lezing over de T.B.C.-lijn bij Pasqualini in Buren. In 1918
was de lijn financieel niet meer te handhaven en er werd besloten te stoppen
met de exploitatie. Op 2 maart 1918 reed de laatste tram. Het traject is nu
een fietsroute. Directeur Peters heeft naar verluid een goede afvloeiingsregeling getroffen en uit dankbaarheid hebben ze hem een kristallen inktstel
geschonken. Tijdens de lezing over de T.B.C.-lijn bij Pasqualini is nog gezegd
dat het onbekend was waar dit inkstel was gebleven, waarop de vrouw van
Cornelis Peters jr. uitriep dat het bewuste inktstel bij haar op de kast staat.
Dit is een kort verhaal over de T.B.C.-lijn, maar er is een boekje geschreven door
H.A. van Lith getiteld: “De geschiedenis van de stoomtram Tiel-Buren-Culemborg”, uitgegeven door D.J. Thijsse te Buren.

XIde generatie: Gerard Pieter de Kruijff (Buren 1890-Deventer
1968)
Pieter Anthonie de Kruijff en Angenissa Gijsberta Adriana van Steenis krijgen
acht kinderen, waaronder twee zoons die militair worden en goede ruiters waren:
1. Jozua Marinus (roepnaam Mas). Mas ging bij de Artillerie en heeft deelgenomen aan diverse, ook internationale, concoursen. Als militair is hij opgeklommen tot Luitenant-Kolonel (overste). In 1933 ontvangt hij als Majoor de Croix
Militaire van de Belgische Koning.
Als aanvulling hierop nog een uittreksel van een verhaal van N.A. Hamers,
oud-voorzitter van de NGV. Een van de redacteuren van “Ons Erfgoed” vond
een dossier op de rommelmarkt in Delft. Er zat een trouwboekje bij van Gijsberta Hamers en Jozua Marinus (Mas, broer van Gerard) de Kruijff. Via/Via kwam het
bij de heer Hamers terecht en die schreef een verhaal met de titel “Wat vertelt
een familiedossier uit een stalletje” in het blad van 1998. Het bleek dat Gijsberta
een envelop gevuld had met gegevens en foto’s van haar beide echtgenoten,
bestemd voor Eduard de Kruijff. Zij overleefde Eduard echter en zij had geen
kinderen en zodoende is het dossier op de rommelmarkt beland. Ik ben door
mijn vriend Cor Schilt met wie ik veel dingen op genealogisch gebied onderzocht
heb, attent gemaakt op dat artikel. Ik heb toen Hamers gebeld en dat contact
verliep zo goed dat ik de envelop mee mocht nemen om te kopiëren. Het resultaat heeft me veel gegevens opgeleverd.
2. Gerard Pieter. Gerard heeft het HBS-diploma behaald en is toen direct naar
de Koninklijke Militaire Academie gegaan. Daarna is hij Huzaar geworden
met een indrukwekkende loopbaan. Als cadet heeft hij al deelgenomen aan
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20. Ritmeester de Kruijff na een van zijn gewonnen wedstrijden Foto uit de nalatenschap van Gijsberta Hamers.

wedstrijden zoals een springconcours te Assen waar hij een derde prijs behaalde. Het zou te ver voeren om alle successen op te noemen, daarom alleen de belangrijkste.
In 1924 was er een concours in Nice. Gerard nam deel met Caprilli, zijn beste
paard ooit, waarmee hij grote prijzen won. De eerste dag was de Fransman
Clavé voor hem aan de beurt die het parcours razend snel zonder een fout aflegde. Gerard en Caprilli deden het zelfde, maar twee seconden sneller. De volgende dag werd de “Prix de Monaco” verreden, hij werd tweede. De derde dag was
er een zwaar springconcours “Prix de la Victoire” met moeilijke hindernissen en
een sloot van 5,5 meter. Met Caprilli haalde hij weer de eerste prijs. De Koningin-Moeder van Roemenië reikte de prijzen uit waarbij er bijna een vervelend
incident plaatsvond, want toen zij Gerard de hand uitstak om hem geluk te wensen wilde Caprilli in haar blote arm bijten, wat Gerard nog net kon voorkomen.
Bij terugkeer in Nederland werd Gerard opgewacht door zijn commandanten en
kreeg hij een enorme krans omgehangen, tevens werd hem een luxe diner aangeboden. Na enige tijd werd hij ontboden bij de Minister van Oorlog. Hij ging er samen met de regimentscommandant naar toe waar ook al de Inspecteur der Cavale-
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21. Erelijst in een gebrandschilderd raam van het Cavalerie-musum te Amersfoort. Waarop ook De
Kruijff figureert. Foto van de auteur.

rie, Generaal Benteyn aanwezig was. De minister deelde hem mee dat de koningin
hem had benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.
In 1924 waren ook de Olympische Spelen in Parijs. Nederland had ingeschreven
voor de nummers Military en Zware dressuur. Deelnemers waren Colenbrander,
Van Zijp, Pahud de Mortanges en de Kruijff. De wedstrijden waren van 21 tot en
met 26 juli. De eerste en tweede dag vond de dressuur plaats, op 24 juli de uithoudingsproef, bestaande uit een steeple, een wegparcours en een cross-country. Bij de dressuur werden ze 1, 2, 3 en 4 (Colenbrander 1). Bij de moeilijke
steeple werd Van der Zijp nummer 1 en dus olympisch kampioen. In het landenklassement won ons land eveneens de gouden medaille, een onverwachte grote
overwinning. Bij thuiskomst werden zij zeer feestelijk onthaald.
Het was Gerard toen al opgevallen dat de Italianen een soepele rijstijl hadden
en zijn grootste wens was om dat ook te leren. In oktober 1926 werd hij tot zijn
vreugde aan de rijschool te Pinerolo en Tor di Quinto gedetacheerd. De opleiding die negen maanden duurde was zeer intensief met moeilijke hindernissen,
maar goed afgelopen. Dit was een opleiding voor de verlichte zit die hij in het
Nederlandse leger (onder enige tegenwerking) introduceerde. Het doel van de
verlichte zit is om het paard de mogelijkheid te geven in een natuurlijke houding
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22. De ploeg van vier 1ste
luitenants der cavalerie
die de landenwedstrijd
wonnen op de Olympische
Spelen te Parijs in 1924.
Foto uit de nalatenschap
van Gijsberta Hamers.

te springen. Dit is nu de algemene houding van springruiters. Vervolgens kwamen de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam waar het team weer een
gouden medaille won. Na afloop werden zij door Koningin Wilhelmina uitgenodigd voor een diner op paleis ‘t Loo.
Tot de spelen van Sydney (2000) stond Gerard op de achtste plaats in Nederland
van Gouden medaille winnaars, maar na de Nederlandse successen daar werd
dat de dertiende.
Na de olympische spelen van 1928 volgden nog vele internationale concoursen
(te veel om in dit verband op te noemen), maar één concours springt er toch uit
en die was in 1931 te Berlijn. Gerard was in eerste instantie niet van plan om mee
te doen maar liet zich toch ompraten. De eerste twee dagen leverden niets op,
maar de derde dag werd de grote prijs verreden. De eerste prijs bedroeg 15.000
goudmark, omgerekend 9000 gulden, een enorm bedrag voor die tijd. Hij moest
ongeveer als laatste rijden. Voor hem reed Graf Görtz, een goede ruiter die ook
in Italië geoefend had en een foutloos parcours reed. Maar ook Gerard maakte
geen fouten en toen moest hij met Görtz kampen om de eerste prijs. Toen Görtz
reed en Gerard stond te wachten klonk er een hoorngeschal wat betekende dat
de betreffende ruiter en paard geëlimineerd waren. Daardoor stegen zijn kansen enorm en het lukte hem om de hoogste prijs ooit te behalen. Van dat bedrag
heeft hij 1000 gulden aan de Berlijnse armen geschonken.
Na Berlijn heeft hij geen belangrijke buitenlandse wedstrijden meer gereden. Hij
reed nog wel binnenlandse wedstrijden en gaf ook lezingen e.d. Op 20 april 1929
is in Halfweg een landelijke rijvereniging opgericht met de naam “Ritmeester De
Kruijff”, die in 1963 helaas is opgeheven.
Er heeft bij hem thuis brand gewoed waardoor veel van zijn archief verloren is
gegaan, wat er nog over was heeft zijn schoondochter aan het Cavaleriemuseum in Amersfoort geschonken, daar zijn ook nog meer aandenkens aanwezig.
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Gerard is op 4 oktober 1948 bevorderd tot Kolonel en hij ging op 1 november
1949 met eervol ontslag. Tot zover zijn militaire loopbaan nu nog een stukje genealogie.
Hij is 19 augustus 1920 getrouwd in Amsterdam met Gijsberta (Tilly) Hamers.
Van de huwelijkse periode is bij mij niet meer bekend dan dat ze wel met hem
mee ging naar evenementen. Gerard kreeg echter een verhouding met Henriëtte Adèle Baronesse Bentinck, die gehuwd was met Idzard Louis Douwe Baron
Sirtema van Grovestins met wie ze twee kinderen had. Gerard en Tilly scheidden
25 maart 1935 en een maand later op 24 april 1935 trouwde Gerard met Baronesse Bentinck.
Die scheiding werd hem door de familie behoorlijk kwalijk genomen want tante
Tilly was erg geliefd. Zij hertrouwde met Gerard’s broer Mas. Gerard’s huwelijk
met Tilly was kinderloos gebleven maar in zijn tweede huwelijk werden twee
kinderen geboren
1. Eduard Willem. Hij studeerde rechten in Utrecht en had een loopbaan als
advocaat te Amsterdam, rechter aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en lid van de Raad van State. Daarnaast een groot aantal openbare
functies. Hij trouwt op 19 juni 1971 te Maarsen met Ada Wilhelmina Baronesse van Tuyl van Serooskerken. Zij kregen drie kinderen, eerst een zoon Wolter
die helaas maar een week oud mocht worden, daarna nog twee dochters.
Eduard is niet oud geworden. Hij is overleden te Blaricum op 26 november
1991.
2. Marthe Emilie.

XIIIde generatie
Mijn eigen geschiedenis betreft Willem (Wim)
de Kruijff, geboren Amersfoort 1941, een telg
uit de XIIIde generatie. Mijn grootvader Willem, waarnaar ik ben vernoemd, is in Buren
geboren. Helaas is zijn vader (mijn overgrootvader) jong gestorven en toen is zijn moeder,
met de kinderen, naar Tiel verhuisd. Omdat
hij uit een familie van ververs kwam, is hij na
een opleiding in Tiel een schildersbedrijf in de
Gasthuisstraat begonnen. Mijn vader Marius
en een oom waren ook schilder. Mijn ouders
Marius de Kruijff en Hendrikje Zeilmaker zijn
in 1941 getrouwd maar hadden moeite om
23. Rechts: In de drukkerij te Lekkerkerk rond 1967.
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24. Het huis aan de Achterweg had een voordeur en een raam in de voorgevel. Collectie Flipje en Streekmuseum.

een huis te vinden. Toen ik geboren moest worden is mijn moeder terug naar
haar ouders in Amersfoort gegaan. Hier ben ik op 3 november 1941 geboren
op de Anemoonstraat 6. In maart 1942 konden we eindelijk naar een oud huisje aan de Achterweg 14 in Tiel verhuizen. Daar staat nu het stadhuis. Het was
echt een oud huisje met een kraan boven een emmer en buiten een wc die verzorgd werd via het tonnenstelsel. In november 1944 moesten we evacueren. Mijn vader
had een grote kist met fietswielen ernaast
gemonteerd en ik lag in de kinderwagen. De
meeste Tielenaren gingen naar Friesland,
maar wij gingen naar West-Friesland, want
een broer van mijn vader woonde in Andijk.
Toen we terugkwamen waren alle ruiten
eruit en twee huisjes naast ons hadden een
25. Mijn geboortekaartje.
voltreffer gehad. Maar we konden weer wonen. Kort daarna, in juli 1945, is in datzelfde
huisje mijn broer Hans geboren. In mei 1947 kregen we een beter huis van de
St. Josephstichting aan de Hoogestraat 80. Ik ben toen naar de kleuterschool
in de Gasthuisstraat gegaan tegenover Opa. Dat was makkelijk met het overblijven. Na de kleuterschool kwam de lagere school A1 aan de Voor de Kijkuit,
beter bekend als de school van Wage. Daarna volgde ik de Gemeentelijke ULO,
de zgn. Finse school aan de Esdoornstraat. Inmiddels had ik verkering met Nel
Bats uit Leerdam. Mijn jongste broer Rob is in 1958 geboren op de Hoogestraat
80. Na het behalen van MULO diploma heb ik tot aan mijn diensttijd in Leerdam
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op de glasfabriek bijgenaamd “De Hut” gewerkt. In februari 1961 moest ik in dienst
voor 18 maanden, maar al spoedig brak
de Cuba-crisis uit en toen kreeg ik er twee
maanden bij. Ik moest opkomen in Amersfoort en werd naderhand zelfs gelegerd
in het voormalig kamp Amersfoort. Toen
ik afzwaaide had ik geen zin om naar “De
Hut” terug te gaan en vroeg mijn moeder
om personeelsadvertenties op te sturen.
Daarbij was een advertentie uit Rotterdam
van de NRC waarin ze een kleinoffsetdrukker vroegen.
Ik had geen idee wat dat was, maar werd
wel meteen aangenomen. Ik kon een jaar
later een zolderkamer in Rotterdam huren
van de ouders van een collega en omdat samenwonen toen niet aan de orde was, ben 26. Links: Mijn huwelijk met op de voorik op 24 maart 1964 in Leerdam getrouwd grond bruidsmeisje Thea van Zanten en
met Nel Bats. Daar is in 1965 onze dochter en bruidsjonker Rob de Kruijff.
Marjon geboren.
Na 1,5 jaar kreeg ik een baan en een woning in Lekkerkerk daar is onze zoon Erik
in 1968 geboren. Omdat die baan in Lekkerkerk tegenviel ben ik weer in Rotterdam gaan werken. Ik kreeg daar een oud drukpersje cadeau en ben toen in
mijn vrije tijd voor mezelf een drukkerij begonnen in een voorkamertje van 4x4
meter. Dat lukte aardig en via een paar verhuizingen in Lekkerkerk en later in
Rotterdam hebben we ons personeel uitgebreid op diverse afdelingen.
Nel heeft altijd meegewerkt en Erik is er later ook bijgekomen. Toen ik zesenvijftig jaar was, heb ik de drukkerij overgedragen aan Erik en ben niet meer teruggegaan, omdat ik verschillende keren had gezien dat wanneer er twee leiders
zijn, het een rem op de ontwikkeling geeft.
Bron
Deze tekst is gebaseerd op een voordracht voor de Afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Tiel op 20 maart 2018 waar het verhaal is voorgedragen door mijn
jongste broer Rob (zie foto hierboven).

Wim de Kruijff, widek@upc.nl
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Lezingenprogramma najaar 2019
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. Aanvang 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.

dinsdag 17 september 2019:
De herkomst van de Oost-Europese joden
Spreker: Jits van Straten
In de literatuur worden twee populaties genoemd als voorouders van de Oost-Europese joden: Duitse joden en Chazaren, een stam in het zuiden van Rusland in de 7de
tot 10de eeuw. Een Duitse oorsprong is demografisch niet mogelijk, een afstamming
van Chazaren kan niet worden bewezen en is ook niet aannemelijk. De spreker vermoedt dat de voorouders van de Oost-Europese joden voor het eerst aankwamen bij
de Cimmerische Bosporus, voornamelijk uit Anatolië en Zuid-Europa. Hij haalt bewijs
aan dat er al vóór de eeuwwisseling die tot de 7e eeuw een joodse aanwezigheid op
de Krim was. Verder kwamen er joden uit Byzantium in de 8e en 10e eeuw. Deze hypothese wordt ondersteund door genetisch bewijs dat een verschil aantoont tussen
joden uit West- en Oost-Europa. De auteur verklaart de transformatie van een Slavische naar een Jiddisch sprekende joodse bevolking met het “language-cum-ethnic
shift” -model volgens Ehret en legt uit hoe dit werkt.
E-mail: jits.vanstraten@gmail.com
De andere lezingen worden gehouden op:
dinsdag 15 oktober 2019 en
dinsdag 19 november 2019
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NGVBetuwe@gmail.com
Penningmeester
A. Oppelaar (Arie)			0344-643-271
			
Molensteeg 11 4053 HG, IJzendoorn
a.oppelaar@hetnet.nl
Lid - Lezingen
J.E.M.H. van Bronswijk (Annelies),
j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl
			
Molenpad 4, 4112 NZ Beusichem
Lid - Public Relations vacature (tijdelijk: secretaris)			
Lid			J. Thien (Hans), 			0318-420-203
			
Berkenlaan 73, 6721 CB Bennekom
j.thien1@chello.nl
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P.J.M. van Bohemen (Peter)
				
J.H. Middelkoop (Jan)
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M. Westhoff (Maja), Maurik
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M. van Beek-Montens (Magda)
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Harry Houtzager			
0344-655-089 of 06-2192-1331 		
			
Groenendaal 42, 4003 EL Tiel 		
h.houtzager@telfort.nl
Bibliotheek
P.C. van Maanen (Peter), 		
0418-651-950
			
Gasthuisstraat 12, 4181 AP Waardenburg betuwe@genweb.nl
Helpdesk computergenealogie		
Aldfaer:		Paul Welling			0344-632-302
GensdataPro:
(zie hun website)			
http://gensdatapro.ngv.nl		
Reunion:		Peter van Maanen			0418-651-950
Stamboomcafé
N.C. Ravensbergen (Nico)		
0344-612-848
			
Dr. ter Braaklaan 8, 4002 WN Tiel
nc.ravensbergen@planet.nl
Kwartierstaten-project
			R.R. Walles (Ron)			0344-632-640 Ron@walles.net
Schepenbanken-project
			
www.ngv.nl/wwwBET
Internet		https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/betuwe			
			
Facebook: NGV Afdeling Betuwe
Drukwerk
Meerpaal Grafimedia BV, Tiel
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1879-7253

Nederlandsche Genealogische Vereniging
Website		

https://ontdekjouwverhaal.nl

E-mail		

info@ngv.nl

Post		

Postbus 50, 3980 CB Bunnik

Telefoon		

085-105-1199

Verenigingscentrum Kosterijland 3-5, Bunnik
Openingstijden

Woensdags op afspraak,

			

elke donderdag en elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 16 uur, 		

			

behalve op feestdagen.
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Retouradres: Secretaris afdeling Betuwe, Tolhuiswal 3, 4001 LL Tiel

lidnummer
naam
straat
plaats
land

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.

