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De start in 1988

De aanleiding tot het schrijven van deze familiegeschiedenis

In augustus 1987 hielp ik mijn ouders bij hun verhuizing naar een bejaardenflat. Veel 
moest opgeruimd worden, kon helaas wegens plaatsgebrek niet mee. Mijn vader gaf mij 
toen  twee  dozen,  waarvan  één  goed  ingepakt,  met  de  mededeling  "Dit  zijn  de 
stamboom-papieren.  Ik  kan  ze  niet  meenemen.  Ik  ben  te  oud  om  nog  aan 
stamboomonderzoek te doen. Jij bent de oudste. Ga jij er maar mee verder." En zo kreeg 
ik de stamboom-papieren, althans dacht ik deze gekregen te hebben. Zodra ik daar tijd 
voor  kon  vinden,  wilde  ik  daar  best  naar  kijken  en  met  het  stamboomonderzoek 
doorgaan. Thuisgekomen, bekeek ik alleen de inhoud van de niet ingepakte doos. In die 
doos  zaten  foto's  en  bidprentjes.  Die  andere  goed  ingepakte  doos  heb  ik  indertijd 
ongeopend opgeborgen.

Ruim een half jaar later belde Jos Lampe, een neef van vader, mij op. Hij vroeg of ik 
hem aan gegevens  van  Van der  Kallen’s  kon  helpen.  Hij  zou  mij  een  klein  stukje 
stamboom  en zijn uitwerking per gezin opsturen. Of ik dat aan kon vullen?  Ik heb Jos 
geantwoord, dat ik de stamboompapieren, die ik van mijn vader gekregen had, nog niet 
had bekeken, ik eerst de aangekondigde Teleaccursus "Genealogie" wilde volgen en dan 
zou kijken of ik hem kon helpen. Na zijn telefoontje vond ik, dat ik me er maar eens in 
moest verdiepen. Dat dat "me er maar eens in verdiepen" een leuke nieuwe hobby zou 
worden, kon ik toen nog niet vermoeden.

De eerste start

Nadat ik een boek over genealogie had gelezen, volgde ik de reeds genoemde Teleac-
cursus "Genealogie". Door die cursus enthousiast geworden, besloot ik te proberen een 
familiegeschiedenis over de Van der Kallen’s te gaan schrijven. Nieuwsgierig naar wat 
mijn vader al  had gevonden, opende ik  toen pas de ingepakte doos met stamboom-
papieren.  En wat  bleek? In  die  doos  zaten wel  gegevens over  de (voor)ouders  van 
moederskant, maar - behalve een klein stukje kwartierstaat in klad en twee afschriften, 
één van de doopakte en één van de overlijdensakte van een Martinus van der Kallen - 
tot  mijn  verbazing  géén "van  der  Kallen"  stamboom en  ook  géén andere  "van  der 
Kallen" familiepapieren !!!  Ook vader was verbaasd en had voor het  ontbreken van 
vrijwel alle "van der Kallen" papieren maar één verklaring : "Dan heb ik ze uitgeleend 
en niet teruggekregen." Uiteraard heb ik  geprobeerd vaders stamboompapieren op te 
sporen, maar dat is helaas niet gelukt. 

Dat ik toch gestart ben hebben jullie te danken aan Jos Lampe, die me dat kleine stukje 
stamboom - met "44" "van der Kallen"s , verspreid over vijf generaties - gestuurd had. 
Later kreeg ik dat stukje stamboom ook van andere familieleden. Het bleek afkomstig 
van Joop van der Kallen, een reeds overleden neef van vader. Joop had vaders papieren 
meerdere  keren  geleend,  maar  een  betrouwbaar  stukje  stamboom  had  dat  jammer 
genoeg  niet  opgeleverd.  Bij  het  controleren  van  de  gegevens  van  het  eerste  gezin 
ontdekte  ik,  behalve  foutieve  namen  en  foutieve  data,  dat  de  “jongste  zoon”  zelfs 
helemaal niet bestaan had. Omdat starten met onbetrouwbare gegevens zinloos is, heb 
ik tenslotte alle gegevens, die mijn vader ooit bezeten had, opnieuw opgezocht.

Gelukkig wist ik wel waar ik met zoeken moest beginnen.
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Van stamboom tot familiegeschiedenis

Stamboomonderzoek of genealogie

Bij het onderzoek naar voorouders en familie moet je altijd met het verzamelen van de 
genealogische basisgegevens beginnen.

De “genealogische basisgegevens” zijn:
• voornamen, roepnaam, achternaam,
• beroep en/of funktie,
• geboorte- of doopdatum resp. plaats,
• trouw- en/of ondertrouwdatum resp. plaats,
• indien van toepassing echtscheidingsdatum resp. plaats,
• overlijdens- of begraafdatum resp. plaats.

Deze basisgegevens kunnen op verschillende manieren verwerkt worden.

Vroeger was de meest gangbare verwerkingsvorm een stamboom, vandaar dat men het 
onderzoek  naar  voorouders  en  familie  “stamboomonderzoek”  en  degenen,  die  zich 
daarmee bezig hielden, “stamboomonderzoekers” noemde.

Tegenwoordig gaat men veel systematischer te werk en verwerkt men de basisgegevens 
meestal in de vorm van een stamreeks, een kwartierstaat of een genealogie. Nu noemt 
men  het  onderzoek  naar  voorouders  en  familie  naar  de  laatstgenoemde 
verwerkingsvorm “genealogie” en de beoefenaren “genealogen”.

Eerst zal ik duidelijk maken, waarom een stamboom als verwerkingsvorm niet voldoet, 
daarna zal ik uitleggen wat een stamreeks, een kwartierstaat en een genealogie is.

Bezwaren tegen een stamboom

Stambomen zien er aantrekkelijk uit, als ze uitgevoerd zijn met familiewapens of als er 
geschilderde portretten van voorouders in verwerkt zijn. De meeste genealogen bezitten 
echter  geen  familiewapens  of  fraaie  portretten  van  hun  voorouders.  Zij  kunnen 
uitsluitend genealogische basisgegevens in hun stamboom verwerken, andere gegevens 
lenen zich daar niet toe. Het resultaat is een saaie schematische weergave van namen, 
plaatsen en data.

Twee jaar geleden werd ik uitgenodigd door een bejaarde genealoog om zijn stamboom 
te komen bekijken. Hij behoorde  -  net als ikzelf  -  tot een grote familie. Ik moest naar 
hem toekomen, omdat hij zijn stamboom op twee muren van een kamer had getekend. 
Toen hij zijn gegevens op de grootste muur - ca. 2,5 bij 4m - niet meer kwijt kon, was 
hij  met zijn stamboom nog “de hoek om” gegaan. Hij had er de basisgegevens van 
ongeveer 200 persoenen in verwerkt. Maar ja .....,  hij is,  enige weken nadat ik hem 
opgezocht had, gestorven. Ik ben de laatste geweest, aan wie hij zijn stamboom heeft 
laten zien. Zijn huis zal intussen wel verkocht zijn en de nieuwe eigenaren zullen de 
betreffende kamer ongetwijfeld opnieuw behangen hebben.

Kies  je  voor  een  normale  verwerkingswijze,  dan  kun  je  slechts  een  beperkt  aantal 
personen op een overzichtelijke wijze in een stamboom verwerken. Een stamboom moet 
namelijk één geheel blijven vormen. Bij een grote familie loop je onherroepelijk vast.
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Een stamreeks

Een stamreeks is een in generaties gerangschikte reeks van iemands wettige voorouders 
in rechte mannelijke lijn. Deze voorouders zijn, vanaf het moment, dat de familienaam 
gebruikt wordt, tevens degenen, die de familienaam doorgeven. De voorvaderen uit een 
stamreeks  behoren  dus  ieder  tot  een andere  generatie.  Het  is  gebruikelijk  om deze 
generaties met Romeinse cijfers te nummeren te beginnen bij de stamvader, de oudste 
voorvader, waarvan men gegevens heeft gevonden, in mijn geval  “Jan Gerits”.

In een stamreeks kunnen uiteraard  álle genealogische  basisgegevens van deze voor-
vaderen worden vermeld.  Kiest  men voor  een stamreeks in  boomvorm, dan kunnen 
alleen gegevens, die in de getekende vakjes passen, worden opgenomen. In mijn eigen 
stamreeks hieronder staat van iedere voorvader slechts de roep- of doopnaam vermeld. 
In een stamreeks in boomvorm staat de oudste voorvader onderaan.
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Een kwartierstaat

In een kwartierstaat worden (van onder naar boven) de basisgegevens van alleen de 
"kwartierdrager",  de  2  ouders,  4  grootouders,  8  overgrootouders,  16  overovergroot-
ouders,  etc. ingevuld. Een kwartierstaat ingevuld t/m de 16 overovergrootouders heet 
een “kwartierstaat met 16 kwartieren”. Als voorbeeld heb ik hieronder in boomvorm 
mijn eigen “kwartierstaat met 8 kwartieren" getekend.
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In een kwartierstaat in "boomvorm" staan weer alleen de genealogische basisgegevens, 
die in de getekende hokjes passen. Ook het aantal hokjes, dat je in een boomvorm kunt 
tekenen, is beperkt. Wil je in een kwartierstaat álle genealogische basisgegevens van 
een onbeperkt aantal voorouders verwerken, dan ben je aangewezen op onderstaande 
vorm.  Hierin  worden  de  verschillende  vakken  in  een  vaste  volgorde  genummerd. 
Dankzij  deze nummering kun je de kwartierstaat in deze vorm over vele bladzijden 
verdelen. Op de eerste bladzijde begint de kwartierstaat - zie het voorbeeld hieronder - 
met vak 1. In dit vak staat “de kwartierdrager” en in de vakken  2, 4, 8, 16,  enz.  staan 
de voorvaderen uit de stamreeks. Bij ieder echtpaar staan de gegevens van de man links 
en van de vrouw rechts. Als je “een nummer verdubbelt” vind je het vak, waarin de 
vader staat.

8  Hendericus       9  Anna              10  Johannes        11  Agnes          12  Johannes      13  Maria         14  Bernardus       15  Maria

    Theodorus            Maria                    Koenraad             Maria              Franciscus            Anna               Theodorus 

                                                                                                                                               Huberta           Franciscus

 van der Kallen     Koopmans         van Term           Leuven              van de Poel          Cooijmans      van der Weerden    Cloosterman 

 *  Sneek              *  Sneek         *  Haarlem           *  Heemstede     *  Utrecht             *  Mook              *  Nijmegen       *  Nijmegen

     7-8-1845            24-2-1847          18-7-1842           15-8-1849        31-10-1841         2-11-1848           3-12-1855        31-10-1854

 †  Sneek              †  Sneek         †  Rotterdam        †  Rotterdam      †  Nijmegen         †  Nijmegen       †  Nijmegen       †  Oisterwijk

    10-8-1884         29-11-1899         12-4-1895           24-1-1881           11-7-1923          11-10-1933          1-1-1924          28-11-1943

horlogemaker /                              onderwijzer /                                 onderwijzer /                                 tapper / slijter

 winkelier                                       schoolhoofd                                    schoolhoofd                                                                   

         X  Sneek  2-7-1868                  X  Heemstede  19-11-1868                                                                       X  Nijmegen  8-10-1884 

  

4  Albertus Alexander                 5 Johanna Agnes Maria Cornelia 6  Henricus Johannes Theodorus    7  Hendrina Maria

    (Albert)  van der Kallen                 (Jo)  van Term                                 (Henri)  van de Poel                       (Dina)  van der Weerden

    *  Sneek     15-8-1873                    *  Rotterdam     28-10-1880            *  Hatert     31-8-1880                 *  Nijmegen     8-8-1885

    †   Zandvoort     5-6-1933              †   Lent     19-3-1968                      †   Nijmegen     8-7-1958             †  Nijmegen     21-3-1971

   journalist / o.a. dir.-hoofdred.                                                             leraar handelswetensch./ dir.

van dagblad “De Gelderlander”                                                          Middelb. Handelsavondschool      

                              X  Rotterdam  25-4-1901                                                                         X  Nijmegen  8-8-1911

2  Willibrord Albert Maria  (Wilberd)  van der Kallen                         3  Maria Bernardina  (Riet)  van de Poel

     *  Breda     15-4-1910                                                                           *  Nijmegen     15-11-1913

        †   Leusden     10-9-2002                                                                   †   Leusden     14-12-1988

 journalist/  o.a. directeur van het  ANP/ directeur-hoofdredacteur    

   en directeur van dagblad “De Tijd-De Maasbode                                

                                                                                         X  Nijmegen  28/29-9-1936 

                                                                                                                                                                                                        

                                      1   Maria Joanna Philomena  (Mia)  van der Kallen

                                           *  Voorburg     1-5-1938

                                          o.a. stafmedewerkster van een Wetensch. Bureau van Onderwijs/  wiskundedocente 

                                          aan een Nieuwe Lerarenopleiding / Pedagogische Faculteit van een Hogeschool

Betekenis van de gebruikte symbolen:       * = geboren     X = gehuwd    †  = overleden

Dat  een  kwartierstaat  persoonsgebonden  is,  beschouw ik  zelf  als  een  groot  nadeel! 
Alleen mijn eigen broers en zussen kunnen mijn gegevens vervangen door hun eigen 
gegevens en hebben dan hun kwartierstaat. Iedere andere "Van der Kallen" heeft andere 
ouders en dus ook een andere kwartierstaat. Een ander groot nadeel vind ik, dat in een 
kwartierstaat geen gezinnen staan. Broers en zussen en b.v. ook stiefouders ontbreken. 
Ondanks deze nadelen verwerken veel genealogen hun gegevens in een kwartierstaat.
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Een genealogie

Een  genealogie  bevat  de  genealogische  basisgegevens  van  alle  wettige  mannelijke 
nakomelingen van één stamvader. In een genealogie worden wel de uit het huwelijk van 
mannelijke  nakomelingen  geboren  dochters  vermeld,  maar  geen  kinderen  van  die 
dochters.  In een genealogie staan dus wel gezinnen, maar alleen van de mannelijke 
nakomelingen. Een genealogie bevat  - vanaf het moment, dat de familienaam gebruikt 
wordt   -  de wettige dragers  van de familienaam. Ook in  een genealogie  wordt  een 
bepaalde  nummering  gebruikt.  De  generaties  worden  genummerd  zoals  bij  de 
stamreeks. Een genealogie kan uitgebreid worden tot een “familiegeschiedenis”.

Een familiegeschiedenis

Een “familiegeschiedenis”  bevat  niet  alleen  de  genealogische  basisgegevens  van de 
verwerkte personen, maar ook allerlei bijzonderheden. De basisgegevens vormen letter-
lijk  slechts  de  basis,  een  soort  geraamte.  In  een  familiegeschiedenis  moet  dat 
“geraamte” “aangekleed” worden en met dat "aankleden" kun je net zo uitgebreid te 
werk gaan als  je  zelf  wilt.  In  een familiegeschiedenis kun je  jouw voorouders  ook 
plaatsen in de tijd en in de omgeving, waarin ze leefden. Wat mij boeit, is uit te vinden, 
wat er nog over mijn voorouders en Van der Kallen’s bewaard is gebleven. Niet alleen 
hun basisgegevens, maar juist ook andere gegevens wil ik in deze familiegeschiedenis 
verwerken. Daarom ben ik van een stamboom op een familiegeschiedenis overgestapt.

Voor het  “geraamte” zal ik echter geen genealogie,  zoals hierboven beschreven, ge-
bruiken. In mijn visie behoren namelijk álle personen met de naam Van der Kallen tot 
de familie, m.a.w. ook: - onwettig geboren kinderen met de naam Van der Kallen

- Van der Kallen’s,  die geen wettige voorouders hebben
- zij, die door naamswijziging de naam Van der Kallen  
    gekregen  hebben, en hun nakomelingen.  

Hen zal ik toevoegen en het gaat hierbij om een niet gering aantal Van der Kallen’s. 
Bovendien zal ik m.b.t. de vrouwelijke Van der Kallen’s veel méér gegevens vermelden 
bijvoorbeeld: - voor de hoofdtak ook gegevens van hún kinderen 

- voor de zijtakken tot 1811 namen en doopdata van de kinderen. 
Vanwege deze uitbreidingen zal ik ook een aangepaste nummering gebruiken.

Toen ik in 1988 met het verzamelen van de gegevens begon, dacht ik dat:
• alle  Van der Kallen’s  familie van mij waren
• hun aantal,  ondanks de zeer kinderrijke gezinnen, nog redelijk te overzien 

viel.

De eerste veronderstelling blijkt  in letterlijke zin tot nu toe juist.  Voor zover ik heb 
kunnen nagaan, stammen alle Van der Kallen’s af van mijn stamvader   “Jan Gerits (I)” 
- behalve natuurlijk de geadopteerde -, maar de familieband kan wel een héél verre zijn! 
In april 1994 was ik te gast op een drukbezochte Van der Kallen-reünie met voor mij 
volslagen onbekende en wel héél verre familieleden. Onze laatste gemeenschappelijke 
voorvader was namelijk Albert (II), die ca. 1598 is geboren! 

De tweede veronderstelling bleek niet juist. Het zal daarom voor de overzichtelijkheid 
nodig zijn deze familiegeschiedenis in delen op te splitsen en met takken te werken. 
Alvorens op de indeling en verwerking van de verschillende gegevens in te gaan, zal ik 
eerst uitleggen hoe de gegevens verzameld worden.
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Het verzamelen van de gegevens

Het verzamelen van de genealogische basisgegevens

Vier tijdsperioden onderscheiden

De basisgegevens voor het "geraamte" moeten voor verschillende tijdsperioden op een 
verschillende wijze verzameld worden. Deze perioden zijn:

• van 1902 tot heden
• van 1811-1902
• van ca. 1700-1811
• vóór ca. 1700.

Van 1902 tot heden

De genealogische basisgegevens zijn voor deze periode de gegevens, zoals ze genoteerd 
staan in de aktes van de burgerlijke stand. De gegevens van de burgerlijke stand van de 
laatste 50 jaar zijn echter uit privacyoverwegingen niet openbaar. Ook de gegevens van 
1902-1932, -  men maakt per 10 jaar overzichten en is daar in 1812 mee begonnen, 
vandaar  1902  en niet  1900  -  zijn nog lang niet bij alle archieven op film gezet of op 
een andere wijze toegankelijk gemaakt voor genealogen. Voor deze eeuw moeten de 
meeste gegevens dus via secundaire bronnen verzameld worden. Je kunt de gegevens 
aan  naaste  familieleden  vragen.  Ook  kan  je  bijvoorbeeld  uit  gezinskaarten, 
familieannonces, geboortekaartjes en bidprentjes gegevens overnemen.

Ik zal proberen zoveel mogelijk gegevens over deze periode te verzamelen, maar de zo 
verkregen gegevens zijn nooit compleet en ook niet altijd foutloos! Ik doe daarom een 
beroep op U om eventuele fouten en aanvullingen aan mij door te geven.

Van 1811-1902

De genealogische basisgegevens zijn vanaf 1811 de gegevens zoals ze genoteerd staan 
in de aktes van de burgerlijke stand.  In deze familiegeschiedenis staan dan ook voor 
deze periode - uiteraard "voor zover mij bekend" , dat zal ik verder als vanzelfsprekend 
beschouwen  en  niet  meer  vermelden  -  bij  de  basisgegevens  de  gegevens  uit  de 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de burgerlijke stand. Een voorbeeld: 
Tijdens de geboorteaangifte van mijn opa werkte er bij de burgerlijke stand in Sneek 
een  ambtenaar,  die  weigerde  "Maria"  als  jongensvoornaam in  te  schrijven.  Daarom 
heeft  mijn  opa  in  zijn  geboorteakte  de  voornamen  "Albertus  Alexander"  en  niet 
"Albertus Alexander Maria" gekregen. Ik zal dus bij mijn opa zijn officiële voornamen 
"Albertus Alexander" bij de basisgegevens vermelden en niet zijn doopnamen "Albertus 
Alexander Maria", de voornamen, die hij en zijn familie altijd gebruikt hebben.

Ook  de  bij  de  basisgegevens  vermelde  plaats  en  datum  van  het  huwelijk  zijn  de 
huwelijksplaats en huwelijksdatum van het burgerlijk en niet van het kerkelijk huwelijk!

De aktes van de burgerlijke stand zijn in duplo opgemaakt. Deze aktes zijn voor de periode 
1811-1902 ter inzage óf bij de provinciale rijksarchieven óf bij streekarchieven als het 
kleinere gemeenten betreft óf bij de gemeentearchieven voor gemeenten met een eigen 
archiefdienst.
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Mijn vader kon, geriefelijk vanuit zijn eigen bureaustoel, een gemeentesecretaris of een 
rijksarchivaris aanschrijven en om een afschrift  van een bepaalde akte vragen. Men 
kreeg in die tijd de gevraagde afschriften keurig toegezonden.

(Zoals ik al heb vermeld, zijn de opgestuurde afschriften niet bewaard gebleven.)
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Ook  tijdens  de  oorlog  kreeg  men,  zoals  we  zien,  de  gevraagde  documenten  thuis-
gestuurd. Per afschrift moest men veertig cent “leges” betalen.  
Sinds 1979 is het niet meer mogelijk de basisgegevens op deze wijze te verzamelen. 
Op dit moment moet men het hele land doortrekken om de gegevens ter plaatse op te 
zoeken en ook nu is het niet altijd duidelijk in welk archief men daarvoor moet zijn.
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De originele aktes van de burgerlijke stand staan nu op filmcassettes of microfiches. Er 
is een soort zelfbediening in de archieven ingevoerd. Je moet zelf de gezochte aktes op 
filmcassette of microfiche opzoeken en dikwijls ook zelf de gewenste kopieën maken. 
Leges betalen voor afschriften van aktes is afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet je nu 
kwartjes  en  guldens  in  de  verschillende  apparaten  gooien  en  dat  kan  nog  aardig 
oplopen.

De invoering van de burgerlijke stand in ons land - in het grootste deel van ons land in 
1811, in sommige delen iets eerder - hebben we aan Napoleon en de Franse bezetting te 
danken. De oudste geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes zijn dan ook in het Frans 
geschreven. Het heeft ook nog geruime tijd geduurd, voordat de aktes van de burgerlijke  
stand volledig en nauwkeurig werden!

Van ca. 1700-1811

Voor deze periode kan men meestal geen geboorte- en overlijdensgegevens, maar wel 
doop-  en  begraafgegevens  vinden.  De  basisgegevens  moet  men  nu  zoeken  in  de 
kerkelijke “DTB-registers” (= Doop-,  Trouw- en Begraafregisters  )  en in  de trouw-
boeken  van  de  schepenbanken.  De  Van  der  Kallen’s  waren  rooms-katholiek.  In  de 
rooms-katholieke kerken werden vóór 1811 in ieder geval doop- en trouwregisters en 
soms ook begraafregisters bijgehouden. In de R.-K. kerk was het gebruikelijk kinderen 
snel te dopen. De doopdatum zal dus meestal (vrijwel) samenvallen met de geboorte-
datum. Hetzelfde geldt uiteraard voor de begraaf- en overlijdensdatum. Het kerkelijk 
huwelijk voor een rooms-katholiek priester werd toentertijd  niet  als wettig huwelijk 
erkend, maar een kerkelijk huwelijk voor een gereformeerde dominee wel!  Sommige 
Van der Kallen’s zijn daarom, alhoewel ze katholiek waren, eerst voor een dominee 
getrouwd! Behalve voor de dominee kon men ook wettig trouwen voor een plaatselijke 
schepenbank. Indien ze bewaard gebleven zijn, heb ik zowel de "burgerlijke" als de 
kerkelijke  trouwakte  opgezocht.  De aktes  van de  rooms-katholieke kerk  zijn  in  het 
Latijn geschreven. Bij overgenomen aktes zal ik (ook) de Nederlandse vertaling geven.

In 1811 moesten de kerken hun kerkelijke registers bij de Franse bezetters inleveren 
voor het  opzetten van een burgerlijke stand. Dat  bevel is  toentertijd  lang niet  altijd 
opgevolgd. Intussen zijn de meeste oude DTB-registers overgedragen aan archieven, 
meestal  aan  de  provinciale  rijksarchieven.  In  de  archieven  staan  kopieën  van  deze 
registers of staan de aktes op microfiches. Ook het Centraal Bureau voor Genealogie in 
Den Haag bezit veel microfiches met aktes uit deze periode. Hoeveel je vóór 1811 nog 
over familieleden te weten kunt komen, hangt af van waar ze gewoond hebben, en of de 
kerkelijke registers en de trouwregisters van de schepenbank, waarin zij staan/stonden, 
bewaard  gebleven  zijn.  Het  bestuderen  van  de  bewaard  gebleven  registers  is  zéér 
tijdrovend,  omdat  je  bladzijde  voor  bladzijde  door  moet  lezen  om  te  kijken  of  er 
familieleden in voorkomen.

Vóór ca. 1700

Voor de periode vóór ca. 1700 duiken nog extra problemen op.

Het  eerste  probleem is  het  sterk  afwijkende  schrift.  Om dat  te  leren  lezen,  kun  je 
cursussen  paleografie (=  studie  van  oud  schrift)  volgen.  Hiernaast  staan  twee 
bladzijden uit het begraafboek van Berlicum (1622-1659). Op deze bladzijden kon ik 
nog zonder cursus paleografie de begraafakte van  Albertus Callen  vinden.

Een uitdaging: Waar staat die akte en wat staat er?   ( Obijt betekent: is heengegaan.)
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2 bladzijden uit het begraafboek van Berlicum (1622-1659)
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Hiernaast staan twee bladzijden uit het doop- en trouwboek van Berlicum (1603-1620), 
het oudste DTB-register, dat van Berlicum bewaard is gebleven.  
Na een beginnerscursus paleografie kun je deze bladzijden lezen.

De eerste bladzijde begint met een trouwakte. (“contraxerunt matrimonium” betekent 
“zijn een huwelijk aangegaan”.) Vertaald staat er:                                           

In het jaar 1620 op 25 feb(ruari) zijn een huwelijk aangegaan op het
feest van S(int) Mathias, de apostel, in de kapel van Middelrode 
J(onckheer) Joost van Hedichuijsen, “drossaert van berlickem”, en

Maria Hovelmans voor mij Jo(hannes) Moors en ........(de twee getuigen).

Op de tweede bladzijde is de derde akte een ondertrouwakte.  
(“contraxerunt  sponsalia”  betekent  “zijn  in  ondertrouw  gegaan”.)  Vertaald  staat  er:

Op 25 novemb(er) (1620) zijn in ondertrouw gegaan
Aelbert Jan Geritsz en Ida Roeloffs .........(de twee aanwezige getuigen).

Bij de eerste akte is het volkomen duidelijk wíe er trouwen. De drossaard van Berlicum,  
jonkheer  Joost van Hedic(k)huisen, de plaatsvervanger van de Heer van Berlicum, en 
zijn bruid zijn belangrijke mensen. Zij worden met hun familienamen aangeduid.  
De pastoor van Berlicum, Johannes Moors, die , zoals we zien, ook zijn eigen naam in 
de trouwakte van de drossaard vermeldt, heeft eveneens een familienaam.  
In de laatste akte, de ondertrouwakte van Aelbert en Ida, ontbreken familienamen.

Hier  stuiten  we  op  het  probleem,  dat  ik  kortweg  het  “patroniemenprobleem”  zal 
noemen.  In  het  gebied,  waar  onze  voorouders  leefden,  nl.  de  Meierij  van 
‘s-Hertogenbosch, raakte het gebruik van familienamen pas rond ca. 1700 ingeburgerd. 
Vóór  die  tijd  werden  bij  gewone  burgers  meestal  alleen  patroniemen (= 
“vadersnamen” ) genoteerd. Bij veelvoorkomende namen gebruikte men soms bijnamen 
óf meerdere patroniemen.

“Aelbert Jan Gerits(z)” betekent als regel, dat Aelbert de zoon van Jan en Jan de zoon 
van Gerit is en Ida Roeloffs, dat Ida de dochter van Roeloff is.  
Maar pas op! Het kwam voor, dat men een patroniem oversloeg of zelfs de voornaam 
van een ander dan de vader gebruikte, bij vrouwen nog al eens de naam van hun man en 
soms was ook toen al een patroniem als familienaam dienst gaan doen.  
Maar zelfs áls je weet, dat hier de vader van Aelbert wel “Jan Gerits” en de vader van 
Ida “Roeloff” heette, weet je nog niet wie dit zijn. Er leefden in Berlicum en omgeving 
in die tijd meerdere mannen met de naam Roeloff en veel mannen met de naam “Jan 
Gerits”. 

Kortom, kom er  in  deze periode  maar  eens  achter  wáár  jouw voorouders  gewoond 
hebben en met welke patroniemen zij werden aangeduid! En zelfs áls je dat weet, wíe je 
dan moet hebben. Er zullen ontzettend veel gegevens verzameld en vergeleken moeten 
worden. Alle mogelijkheden moeten bekeken worden.

Tenslotte is misschien wel het allergrootste probleem, dat veel primaire bronnen van 
vóór  ca.  1750 en  in  ieder  geval  van vóór  1700 geheel  of  gedeeltelijk  verloren zijn 
gegaan. In dit verband zijn de primaire bronnen : de doop-, trouw- en begraafregisters. 
Er  zullen  in  deze  periode  dikwijls  hiaten  in  de  genealogische  basisgegevens 
“overbrugd”  moeten  worden.  Sommige  hiaten  kunnen  nog  overbrugd  worden  door 
“redeneren”  of  met  gegevens  uit  secundaire bronnen,  zoals  o.a.  de  rechterlijke  en 
notariële archieven.
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2 bladzijden uit het R.K. doop- en trouwboek van Berlicum (1603-1620)
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Het verzamelen van de overige gegevens

Verschillende bronnen

Nadat de genealogische basisgegevens verzameld zijn, kunnen nog meer gegevens over 
de gevonden Van der Kallen’s opgespoord worden. De meeste bronnen, zoals de oude 
rechterlijke en notariële archieven, en voor meer recentere gegevens b.v. foto's, kranten- 
en tijdschriftartikelen en allerlei registers en documenten, waarin gegevens over familie-
leden staan, spreken voor zich. De enige bron, waarbij ik nog een toelichting zal geven, 
is de bevolkingsadministratie. Deze is weliswaar minder nauwkeurig dan de registers 
van de burgerlijke stand, maar in combinatie met andere bronnen, kunnen hier aardige 
aanvullende gegevens uit gehaald worden. 

De bevolkingsadministratie

Vóór het opstellen van de eerste  bevolkingsregisters zijn tussen 1811 en 1850 enige 
volkstellingen gehouden. Met behulp van de gegevens, die de volkstelling van 1849 
heeft opgeleverd, heeft men in 1850 de eerste  bevolkingsregisters opgesteld. Tevoren 
hadden  de  plaatselijke  besturen  de  huizen  van  nummers  moeten  voorzien  en  grote 
plaatsen, voor zover dat nog niet was gebeurd, in wijken (A, B ,C enz.) moeten indelen. 
De  registratie  van  de  bevolking  gebeurde  aanvankelijk  in  iedere  plaats:  per  wijk, 
straatsgewijs en “huis voor huis”. Van ieder huis werden de bewoners met hun gegevens 
opgetekend en bij veranderingen werden ook deze genoteerd. De naam van een kind, 
dat naar b.v. kostschool ging, werd doorgehaald en als het weer thuis kwam wonen, er 
opnieuw bijgeschreven. Het bevolkingsregister werd van 1850 tot 1920 bijgehouden in 
vastbladige registers. Zodra een bladzijde vol was ging men elders in het boek verder. 
Na  10  à  15  jaar  maakte  men  nieuwe  registers,  waarbij  men  de  dan  nog  geldende 
gegevens  uit  de  oude  registers  overschreef.  Van  ieder  register  bestaat  slechts  één 
exemplaar. De toegankelijkheid is zeer wisselend. In verschillende grote gemeenten zijn 
deze registers “gefilmd” en goed te  raadplegen,  maar  bij  kleinere gemeenten is  dat 
dikwijls niet het geval.

Ik heb ervaren, dat je in de gemeentearchieven zeer afhankelijk bent van de betrokken 
ambtenaren! Zo ben ik een keer tevergeefs helemaal naar het gemeentearchief van Uden 
gereden, waar nota bene nog wel een gemeentearchivaris werkte, maar de man stond 
niet toe, dat ik tijdens de officiële openingstijd het bevolkingsregister van Uden of wat 
dan ook inkeek. Elders trof ik het gelukkig anders. In Rijswijk werd ik bijvoorbeeld 
fantastisch geholpen. In Sneek, waar geen gemeentearchivaris  meer werkt,  had men 
niemand, die mij wegwijs kon maken in hun archief, maar ik mocht wel zelf proberen of  
ik vinden kon, wat ik wilde weten. De bevolkingsregisters worden daar in een kelder 
van het stadhuis in een grote brandvrije kluis bewaard. In die kluis heb ik in mijn eentje 
-  ik  denk  heel  uniek  -  verschillende  dagen  een  paar  uur  in  alle  rust  de 
bevolkingsregisters van Sneek mogen doornemen en ook gevonden, wat ik zocht.

In 1920 heeft men de vastbladige registers vervangen door losse kaarten, omdat deze 
alfabetisch gerangschikt kunnen worden. Van 1920 tot 1938 maakte men gezinskaarten, 
daarna van 1938 tot 1 okt. 1994 persoonskaarten. Deze benamingen spreken voor zich. 
De gezinskaarten waren, toen ik onderzoek deed, in sommige archieven openbaar, maar 
nu  niet  meer.  Sinds  1  okt.  1994 noemt  men de  administratie  “gemeentelijke  basis-
administratie” (GBA) en zijn onze gegevens met behulp van computers opgeslagen in 
“electronische kaartenbakken”. Men spreekt nu van persoonslijsten.
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Het verwerken van de gegevens

Een nieuwe start

In 1988 volgde ik de Teleaccursus Genealogie met mijn rechterarm in een mitella. Ik 
ben rechtshandig. Ik kon mijn rechterhand niet gebruiken, niets opschrijven of uittikken, 
niet bepaald een goede start om met genealogie te beginnen. Ik dacht toen nog, dat ik 
mijn  rechterhand na  een paar  maanden wel  weer  zou kunnen gebruiken.  Dat  pakte 
anders uit. Gelukkig kan je een computer en printer met één hand bedienen. Ik leerde 
met een computer om te gaan en met mijn linkerhand te tikken. Zo kon ik in 1989 toch 
met de verwerking van de gevonden gegevens beginnen. Ik had een tienjarenplanning 
gemaakt. 15 April 1990 bood ik, geheel volgens die planning, mijn vader op zijn 80-ste 
verjaardag de inleiding aan en een jaar later een voorlopige versie van deel 1. Helaas, 
verder kwam ik niet.  Halverwege 1990 kon ik opeens niet meer op mijn linkerbeen 
staan. Alles moest daarna linkshandig gebeuren zelfs het “lopen” (met één kruk in mijn 
linkerhand, mijn rechterhand kon ik nog steeds niet gebruiken). Daardoor werd mijn 
linkerarm zó overbelast, dat ik vanaf begin 1991 ook met mijn linkerhand niet meer kon 
tikken. Daarmee kwam abrupt een eind aan mijn eerste poging een familiegeschiedenis 
te schrijven.

Pas nadat ik in de zomer van 1992 weer zonder kruk kon lopen, mocht ik voorzichtig 
proberen of ik weer linkshandig kon tikken. Juist op dat moment werd er kopij gevraagd 
voor het “Frieslandnummer” van Gens Nostra. (Gens Nostra is het maandblad van de 
Nederlandse  Genealogische  Vereniging  en  staat  in  ieder  archief  en  in  grote 
bibliotheken.) Zelf heb ik Friese voorouders. Omdat dat een goede gelegenheid was 
mijn eigen voorouders beknopt te beschrijven, meer was op dat moment niet mogelijk, 
heb  ik  voor  dat  nummer  het  artikel  DE  “FRIESE  TAK”  VAN  DER  KALLEN 
geschreven. (Gepubliceerd in Gens Nostra, jaargang XLVIII, april / mei 1993, blz. 186 
t/m 202.)  Na dat artikel moest ik opnieuw stoppen met tikken.

Mijn speurwerk in oude archieven heeft meer over mijn voorouders opgeleverd dan het-
geen ik in dat artikel kon verwerken. Ook heb ik van honderden andere Van der Kallen’s 
gegevens verzameld. Het zou jammer zijn als die informatie niet verwerkt kan worden. 
Daarom heb ik al  in  1993 en 1994 nieuwe computerapparatuur  en nieuwe software 
gekocht om opnieuw te proberen een familiegeschiedenis te schrijven. Helaas was mijn 
gezondheid toen zo slecht, dat ik pas eind 1995 daadwerkelijk opnieuw kon starten. 
Hoeveel ik nog op papier kan zetten valt absoluut niet te voorspellen. Daarom zal ik na 
deze inleiding zo snel mogelijk álle basisgegevens tot de gezinnen van de 10e generatie 
uittikken. Zodra ik daarmee klaar ben, kunnen álle Van der Kallen’s - eventueel met 
mijn hulp - hun eigen voorouders terugvinden. De “overige gegevens” zal ik stukje voor 
stukje beschrijven en tussenvoegen. Zo “groeit” deze familiegeschiedenis.

  Mocht ik onverhoopt moeten stoppen, dan blijft toch wat gereedgekomen is, 
interessant.

De hoofdtak

Zoals reeds vermeld is het nodig om met takken te werken. Ik zal mijn eigen tak als 
hoofdtak nemen. De voorvaderen uit mijn stamreeks (zie bladzijde 3), hun kinderen en 
“van der  Kallen” kleinkinderen vormen de hoofdtak.  Zij  worden aangeduid met  het 
Romeinse getal van hun generatie en één volgnummer. Op de volgende twee bladzijden 
staan alle Van der Kallen’s van de hoofdtak met roep- of doopnaam en code vermeld.
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De Brabantse kant van de hoofdtak

     GERIT ?

          I 1

         JAN

   II 1                           II 4                           II 7             II 8              II 9            II 10

Gerit (?)                 AELBERT                    Lijn      Mechteldys     Lijsken       Aleidis

         III 1            III 2           III 3            III 4            III 5            III 6            III 7

      RULEN       Jan (?)      Hendrick       Arjen        Gerritje       Johanna       Aelken

  IV 1       IV 2        IV 3          IV 4      IV 5       IV 6      IV 7      IV 8      IV 9      IV 10    IV 11    IV 12

 N.N.  AELBERT Dirck    Herman  Mechtelt   Maria  Albert  Andreas  Albert  Johanna   Ida Petronella

   V 1             V 2             V 3             V 4          (V 5)             V 6             V 7             V 8

            ROELOF       Uke          Joanna          Aert       (Anna)          Roeloff          Jan        Chatarina

          VI 1       VI 2      VI 3       VI 4      VI 5       VI 6       VI 7      VI 8        VI 9      VI 10     VI 11

  ALBERTUS  Jan      Heijn  Martinus Antonius  Heijn    Adriën  Adriën     Albert    Jacoba   Meijntie

               VII 4       VII 5        VII 6        VII 7        VII 8       VII 9       VII 10      VII 11     VII 12

            Elisabeth   Maria  Klaasina ?  Klaasina  Albertus Petronella     Adriën   Anthonia    Peter

  VII 1             VII 2      VII 3        VII 13      VII 14      VII 15       VII 16     VII 17      VII 18      VII 19

MARTINUS   Maria    Gerit        Adriën       Jan       Albertus       Maria     Joanna     Joanna    Hendrik

    zie :

de Friese kant

  VIII 9       VIII 10    VIII 11     VIII 12     VIII 13     VIII 14

           Lambertus   Pieternel   Willem   Lamberdin   Peter      Jennemie
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De Friese kant van de hoofdtak
VII 1

       MARTINUS

  VIII 1       VIII 2       VIII 3      VIII 4        VIII 5       VIII 6       VIII 7       VIII 8

  Anna   Lambertus  Pieternel     Aukje  ALBERTUS  Martinus     Jan         Martha

         IX 1            IX 13     IX 14     IX 15      IX 16    IX 17     IX 18

        Tecla         Martinus  Tecla  Lambertus Thekela Alides  Hendrikus

   IX 2       IX 3      IX 4       IX 5           IX 6        IX 7       IX 8         IX 9         IX 10      IX 11     IX 12

Tekela   Catrien   Tecla   Martinus    Martinus   Grietje   Grietje  Lambertus  Lambertus              Clasina

      HENDERICUS

    X 1          X 2           X 3          X 4

 Rienks   Margreet   Martinus   Wiardus

           X 5        X 6        X 7        X 8         X 9       X 10      X 11     X 12      X 13      X 14

        Bertus   Albert  ALBERT Margreet Sander Josephus  Harry     Tine     Frans   Margreet

    XI 12     XI 13     XI 14     XI 15  XI 16  XI 17  XI 18  XI 19   XI 20  XI 21  XI 22  XI 23  XI 24

   Agnes    Harry     Menno    Mies   Gies    Frans   Joop    Wim      An     Nel    Tilly    Theo   Henk

  XI 1    XI 2    XI 3    XI 4         XI 5          XI 6    XI 7    XI 8    XI 9   XI 10   XI 11       XI 25     XI 26

  Mia    Joop   Marga Truus   WILBERD   Hein  Theek    Ans   Odile  Berthe  Thérèse    Harry     Koos

             XII 11      XII 12      XII 13      XII 14       XII 15       XII 16

            Freeke       Odile     Franneke  Geerteke    Anneke       Steven

XII 1     XII 2      XII 3   XII 4     XII 5      XII 6     XII 7     XII 8           XII 9                XII 10

 Mia   Janneke    Albert   Els   Margreet  Wilberd    Leo       Paul            Frank                Hein

XIII 1  XIII 2   XIII 3  XIII 4   XIII 5  XIII 6  XIII 7   XIII 8    XIII 9  XIII 10   XIII 11  XIII 12  XIII 13

Marc    Bas      Bart    Thijs     Eric    Ruud  Marloes  Marianne Cécile Leticia   Moniek   Loek    Willeke
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De zijtakken

Op de voorgaande 2 bladzijden staan de voorvaderen uit mijn stamreeks (mijn vader 
meegerekend)  vetgedrukt  en  met  hoofdletters  aangegeven.  Hun onderstreepte  klein-
kinderen  hebben  ook  zelf  “van  der  Kallen”  kleinkinderen.  Bij  hen  beginnen  de 
zijtakken.  Op  dit  moment  is  niet  bekend  of  bij  Rienks  (X  1)  een  zijtak  begint,  
waarschijnlijk niet. 

De oudste zijtak begint bij Herman (IV 4), kleinzoon van Aelbert (II 4).  
Herman woonde met zijn gezin in Schijndel. Hij is de stamvader van de Schijndelse tak. 
Een van zijn nakomelingen heeft zich in 1844 in Sint-Oedenrode gevestigd, waar tot op 
heden nog “van der Kallen”s van deze tak wonen. Met hen heb ik in 1994 (zie blz. 6) 
kennisgemaakt.  
De volgende twee zijtakken beginnen bij  Roeloff (V 6) en  Jan (V 7), kleinzonen van 
Rulen (III 1). Deze twee broers woonden met hun gezinnen in Gewande, Roeloff aan de 
Empelse kant van Gewande en Jan aan de Marense kant. Bij Roeloff begint daarom de 
Empelse tak en bij Jan de Marense tak. Beide takken zijn waarschijnlijk uitgestorven.

Zoals ik reeds vermeld heb, zal ik álle personen met de naam Van der Kallen, óók de 
onwettige, in deze familiegeschiedenis opnemen!  Antonia (VII 11), kleindochter van 
Roelof (V 1), woonde met haar onwettige zoon in Rotterdam. Zij is de “stammoeder” 
van de Rotterdamse “tak”. Ook deze “tak” is waarschijnlijk uitgestorven. 

 Adriën (VII 10), Peter (VII 12) en Adriën (VII 13), drie kleinzonen van Roelof 
(V 1), zijn de stamvaders van de 1e resp. 2e en 3e Bossche tak. Tot de 1e en 2e Bossche 
tak behoren  zóveel  “van  der  Kallen”s,  dat  een  van  hen  maar  eens  de  recente 
geschiedenis van deze takken moet uitzoeken. Daar zal ík niet aan toekomen.

De Brabantse zijtakken stammen af van voorouders, die tot het Brabantse deel van de 
hoofdtak behoren. De meeste “van der Kallen”s behoren tot één van deze takken.

Hendrikus (IX 18), kleinzoon van Martinus (VII 1) (zie blz. 17), is de stamvader van de 
Leeuwardense tak.

De latere stamvaders van zijtakken wonen niet meer in één specifieke plaats. Daarom 
zal ik de recente zijtakken met de voornaam van de stamvader aangeven.

De  “van  der  Kallen”s  van  zijtakken  worden  aangeduid  met  een  afstammingscode. 
Herman (IV 4) is de stamvader van de Schijndelse tak. Zijn oudste kind Henrica krijgt 
code IV4.1, zijn tweede kind Jan IV4.2 enz.. Het oudste kind van Jan krijgt IV4.2.1. 
Voor iedere volgende generatie komt er een volgnummer bij. Aan de afstammingscode 
is dus direct te zien wie de stamvader is.  
Een zijtak wordt als één geheel bij de stamvader van die zijtak beschreven!

De  hoofdtak wil  ik  tot  ongeveer  het  jaar  2000  beschrijven.  Hoever  ik  met  de 
beschrijving van de zijtakken zal komen, weet ik nog niet. Zoals reeds vermeld, zal ik 
met de basisgegevens van de gezinnen van de eerste 9 generaties “van der Kallen”s 
beginnen.

De indeling

Deze  familiegeschiedenis  bestaat  uit  11  delen.  De  hoofdtak  zal  ik  in  11  stukken 
verdelen. In ieder deel van deze familiegeschiedenis zal één stuk van de hoofdtak en de 
bijbehorende zijtakken aan bod komen. Ieder deel begint bij één van de 11 personen van 
mijn stamreeks. Mijn stamreeks fungeert als “rode draad” (zie blz. 19).

Inleiding Het verzamelen van de gegevens Inl-18



Inleiding Het verzamelen van de gegevens Inl-19



Martinus (VII 1), zelf in ‘s-Hertogenbosch geboren, trouwt met een Friezin. Zijn na-
komelingen hebben ook Friese voorouders. Martinus en zijn nageslacht zal ik daarom 
met “Friese” Van der Kallen’s aanduiden. Zij zullen in deel 7 t/m 11 aan bod komen. 
Alle andere Van der Kallen’s, die ik de “Brabantse” Van der Kallen’s zal noemen, zullen 
in deel 1 t/m 6 komen te staan.

Ieder deel zal in ieder geval bestaan uit:
- een  INHOUDSOPGAVE 
- een  OVERZICHT  met het deel van de hoofdtak, dat in het betreffende deel   
   aan bod komt, en vermelding van de bijbehorende zijtakken
- een  apart gedeelte met DE BASISGEGEVENS
- een 2e gedeelte met HET VERHALENDE DEEL van deze familiegeschiedenis
- een  REGISTER  bij het verhalende gedeelte.

Omdat ik de indeling van een genealogie zal volgen, staan alle Van der Kallen’s in het 
gedeelte met de basisgegevens per gezin beschreven. Zij staan dus eerst als kind bij hun 
vader (of moeder) vermeld. Daar staat aangegeven of er ook nog een eigen gezin volgt. 
In deel 1 staat alleen het gezin van Jan (I 1) beschreven.  
In deel 2 staat het gezin van  Aelbert (II 4) en alle gezinnen van zijn Van der Kallen-
nakomelingen, uitgezonderd het gezin van  Rulen (III 1) en de gezinnen van Rulen’s 
nakomelingen. Die gezinnen staan in een volgend deel.  
In deel 3 staat het gezin van  Rulen (III 1) en alle gezinnen van zijn Van der Kallen-
nakomelingen, uitgezonderd het gezin van  Aelbert (IV 2) en de gezinnen van Aelbert 
zijn nakomelingen, en zo verder.

Verwijzing naar hoofdcodes

Omdat  ik  (zie  blz.  15)  gegevens  verspreid  over  alle  delen  stapsgewijze  zal 
tussenvoegen, kan ik niet  gebruikmaken van een doorlopende bladzijdennummering. 
Om toch enigszins te kunnen verwijzen, zal ik daarom in een register of index naar een 
hoofdcode,  de  code  van  de  Van  der  Kallen’s  van  de  hoofdtak,  verwijzen.  Deze 
hoofdcodes  staan  op  iedere  bladzijde  linksonder  in  de  voetregel vermeld.  De 
hoofdcodes, die in het overzicht vóór in ieder deel  vetgedrukt staan, worden daarbij 
gebruikt.  Let  op!  Opeenvolgende  bladzijden  kunnen  met  dezelfde  hoofdcode 
“genummerd” zijn! De “hoofdcode-aanduiding” is geen paginanummering, maar een 
soort paragraafnummering!

Indexen bij de personen, die in de gedeelten met de basisgegevens staan

In  ieder  deel  staan  de  basisgegevens  apart  vermeld.  In  deze  gedeelten  met 
basisgegevens staan honderden Van der Kallen’s en ook honderden personen met andere 
familienamen verwerkt. Om een bepaalde persoon op te kunnen zoeken in deze veelheid  
van gegevens zal ik een serie  indexen bij de gedeelten met de basisgegevens maken, 
achter in deel 6 voor de “Brabantse” en achter in deel 11 voor de “Friese” van der 
Kallen’s.          

Achter in deel 6 en deel 11 komen, zowel voor de oudste als voor de jongste generaties:
- een index op de voornamen (roepnamen) van de Van der Kallen’s
- een index op de familienamen van de echtgenotes van de Van der Kallen’s
- een index op de familienamen van de echtgenoten resp. de kinderen
   van de vrouwelijke Van der Kallen’s
- een index op de overige familienamen, die bij de basisgegevens vermeld staan,
   bijvoorbeeld de familienamen van schoonmoeders en stiefkinderen.
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De familienaam “Van der Kallen”

De ouderdom van de achternaam “Van der Kallen”

Ook  in  de  middeleeuwen  werden  belangrijke  zaken 
schriftelijk vastgelegd in het bijzijn van getuigen. Men 
ondertekende  de  stukken  echter  niet  -  de  meeste 
mensen  konden  immers  niet  schrijven  -  maar  men 
haalde door de onderkant van de stukken linten, die met 
lak gesloten werden. Ieder sloot een lint door zijn eigen 
stempel in de warme gesmolten lak te plaatsen. Zodra 
de lak was gestold, was het stuk “gezegeld”. Hiernaast 
zien we zo’n zegel.

Waarom vermeld ik dit?  
Wel, omdat ik in een genealogisch tijdschrift een 
artikel had ontdekt, waarin staat, dat 13 april 1369 
een “ridder Reynard van der Kallen” als getuige 
een stuk gezegeld heeft.

Onderstaand fragment komt voor in het artikel:  
“WELGEBORENEN IN HET ZUIDELIJK DEEL VAN HET AMBT MONTFORT”, 
door  J. Linssen  in  DE LIMBURGSE LEEUW,  11e jaargang nr. 1      jan.-febr. 1963.

De genoemde  Hendrik van Halbeek  was  voogd van Echt  in welke kwaliteit hij op 
13 april 1369  geschillen met St. Truyen bijlegde.  Medezegelaars van deze regeling
waren  Godart van Vlodrop, voogd van Roermond, Reynard van der Kallen en heer 
Liebrecht Bottoyr,  kastelein van Stockum,  ridders,  Wilhem van Goyr,  Goeswyn  
van Dyeteren en Janne Baghijn van der Nuwerstat, knapen van wapenen.

Over deze  ridder Reynard van der Kallen staat in bovengenoemd artikel verder niets. 
Omdat het artikel betrouwbaar leek, wilde ik deze informatie graag checken. Ergens 
moest  de (inmiddels overleden)  schrijver  natuurlijk  zijn  informatie  vandaan gehaald 
hebben, maar waarvandaan? Hij heeft bij bovenstaand fragment geen bron vermeld.

In het Centraal Bureau van Genealogie in Den Haag heb ik vele dagen vergeefs gezocht.  
Bestudering van artikelen en boeken over de abdij van St. Truyen en over ridders uit 
genoemd artikel leverde niets op. Tenslotte besloot ik nog één poging te wagen.  
Ik  boekte  voor  vijf  dagen een hotel  in  Limburg  om in  Roermond en  Maastricht  te 
kunnen zoeken. (De Limburgse Leeuw was uitgegeven in Roermond en in Maastricht 
bevindt zich het Provinciale Rijksarchief van Limburg.)

        Ik begon in Roermond en vond daar zowaar al na één dag zoeken, mede  
dankzij  de  voortreffelijke  hulp  van  een  zeer  geïnteresseerde  archiefmedewerker,  de 
gezochte bron:

Collection de Chroniques Belges inèdites, Publiée par ordre du Gouvernement  
“Cartulaire de l’abbaye de Saint-Trond”  publié par Charles Piot   Tome II  
Bruxelles 1874.
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Die vondst liep uit op een teleurstelling, want ik vond (op blz. 48 en blz. 49:)

CCCCXLVIII  
Henri de Halbeek, mambour d’Echt, se réconcilie avec l’abbé et le monastère de Saint-Trond 
(13 avril 1369).

Ich Heinric van Halbeke, vaigt van Echt, doyn kunt allen luden die diessen brief suelen sien of  
hoeren lesen, dat ich .......................................................................................................  ((enz.))  
In orkunde ind stedigheit der warheit, hebbe ich minen siegel hur aen desen brief gehangen, ind 
hebbe vort gebeden den eirberen, wisen luden, heren Goirt van Vlodorp, vaigt van Ruremunde, 
Reynarde  van  der  Hallen ind  heren  Liebrecht  Bottoyr,  casteleyn  van  Stocheim, 
ritteren, .............., knapen van wapenen, .................................................. haer segele aen desen  
brief willen hangen. Ind wir Goirt van Vlodorp, vaigt van Ruremunde, Reynart van der Hallen 
ind  ........................................................................................  onse  siegele  aen  diesen  brief 
gehangen.

Original, sur parchemin, muni de cinq sceaux en cire brune à doubles queues de parchemin.  
Description des sceaux ...  2e  écu à trois crenaux retraits en chef;  légende:  (???) ANDER 
HALLE

Kortom, in het artikel had Reynard van der Hallen moeten staan. Er heeft helemaal geen 
ridder Van der Kallen bestaan en de naam “Van der Kallen” is dus niet zes eeuwen oud!

Hoe oud dan wel? Allereerst moeten we kijken naar “van der Callen”, want rond 1700 
kende  men  nog  geen  vaste  spelling  en  werden  de  letters  “C”  en  “K”  door  elkaar 
gebruikt.

Onze familienaam komt als “van der Callen” voor in de doopakte van Roeloff (V 6), die 
7 mei 1696 in de R.-K. kerk van  Empel is gedoopt (zie Roelofs doopakte hieronder). 
Roelofs peetoom Aelbert (IV 2) staat hier als “Aalbertus van der Callen” genoteerd.

De oudste akte, waarin de naam “Van der Kallen” voorkomt, is, voor zover mij bekend, 
een schepenakte behorend tot het oud-rechterlijk archief van Rosmalen uit 1709.

5 juni 1709 bood Aelbert (IV 2) in de “raatcamer” van Rosmalen zijn excuses aan. In de 
daarbij opgestelde akte werd “Van der Callen” voor het eerst met een “K” geschreven.

De familienaam “Van der Kallen” met een “K” is dit jaar (2009) drie eeuwen oud!
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Een lange overgangsperiode

We hebben net gezien, dat Aelbert (IV 2) bij de doop van zijn neef Roelof als eerste de 
familienaam  Van der Callen gebruikt.  Met  Roelofs  doopakte,  waarvan hieronder  de 
tekst in het Nederlands staat, begint voor onze familienaam een lange overgangstijd.

In hetzelfde jaar 1696 heb ik, W. v. Vechel, op de 7e mei het kind van Dirck Ruelens 
(Teodorus  Rodulphus)  “op sluijs”  (= wonend bij  de  sluis  )  en  Lysbeth  (Elisabeta)  
Rodulphus, die Roloof genoemd zal worden, gedoopt.  
Peetoom Aalbertus van der Callen en peettante Maria Aerdt van Kuijckt.

Opm.:   Namen worden nu  eens  wel  en  dan  weer  niet  met  hoofdletters  geschreven 
(zie  Roloof  /  Callen resp.  teodorus  /  kuijckt).  Ik  zal  bij  de  vertaling of  transcriptie 
(= omzetting) van oude tekst, zoals gebruikelijk, namen met hoofdletters schrijven.

Aelbert en Dirck zijn de enigen, die al vóór 1700 de naam Van der Callen gebruiken. 
Na  1700  staan  ook  zij  nog  geregeld  met  een  patroniem  of  met  patroniem  én 
familienaam genoteerd. In 1706 trouwt Aelbert bijvoorbeeld als Aelbert Rullens van der  
Callen. Het gebruik van onze familienaam raakt na 1720 langzaam ingeburgerd.

 In 1811 verplicht Napoleon alle onderdanen, een  vaste achternaam te kiezen. 
Het is opvallend, dat terwijl er tot dan toe toch meerdere schrijfwijzen in omloop waren, 
al ónze familieleden, waar ze ook woonden, toen voor de naam Van der Kallen kozen.

 Nog niet direct na 1811 heten al onze familieleden Van der Kallen.  Albertus 
(VIII  5)  laat  bij  zijn  huwelijk  in  1829  zijn  (doop)naam  Albertus  van  der  Kalle  
veranderen in Lambertus van der Kallen en zijn broer Martinus laat zijn achternaam in 
1830  wijzigen.  Pas  in  1830  is  Van  der  Kallen  een  vaste  en  unieke  familienaam 
geworden.

Ontstaan en oorspronkelijke betekenis van onze familienaam

Onze familienaam is ontstaan uit de naam “Kerle”, die op allerlei wijzen geschreven 
werd, b.v. ook als Keerl(e(n)), Keirl(e) en Kerllen. Hier volsta ik met te vertellen, dat ik, 
na jaren zoeken, ontdekt heb, dat Jan Gerits (alias) Ke(e)rl(e) onze stamvader is. 

In een notitie van een Heilige Geestmeester staat hij in 1589 als  Jan Gheritsz Kerllen 
genoteerd. De oudste akte , waarin hij voorkomt, is de doopakte van Stijnken, dochter 
van Ariaen Tielemans en Meriken, die 22 dec. 1605 in Berlicum werd gedoopt.

      als peetoom vermeld in 1605

Kerle(n) wordt soms - door de toevoeging “alias” - als bijnaam genoteerd, maar komt 
in het merendeel van de akten als familienaam voor. In het Berlicumse dialect van rond 
1600  werd  Berlicum,  dat  o.a.  ook geschreven  werd  als  Berlekem,  uitgesproken  als 
Ballekum. Zo zal Kerle(n) toentertijd eveneens uitgesproken zijn als Kalle(n).  
Kerlen wordt voor het eerst in 1642 als Callen en in 1643 als Kallen geschreven. Ook in 
de begraafakte van Aelbert (II 4) uit 1649 (zie blz. 10 en 11 rechtsonder) staat Callen. 
Pas  veel later  wordt  “van der” toegevoegd. Zowel  Aelbert (IV 2) als  Dirck (IV 3) 
gebruiken de naam “van der Callen” pas, nádat ze Berlicum verlaten hebben.

Kerle (=  kerel)  betekende  oorspronkelijk  “vrij  man,  die  niet  tot  de  ridderstand 
behoorde” of  “plattelandsbewoner”.  (Zie verder deel 1.)
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Namen als Cal(le), Cals, Van Cal(le), of Kal(le), Kals, Van Kal(le) etc.

Onder de Van der Kallen’s versta ik álle personen, die tot het geslacht Van der Kallen 
behoren,  dus  ook diegenen,  die  nog niet  de naam  Van der  Kallen droegen. In deze 
familiegeschiedenis zullen we zien, dat sommige afstammelingen van onze stamvader 
niet Van der Kallen geheten hebben, maar b.v. Calle(n), Van Kallen of Van der Kal(le). 
Ik verwacht, dat álle personen, die “van der Kallen” heten, tot onze familie behoren, 
maar dat geldt beslist níet voor personen, met een naam, die op “van der Kallen” lijkt.

In namenboeken veronderstelt men, dat Cal(s)/Kal(s)/Kalle een patroniem, afgeleid van Karel, 
is.  Ook kan  Calle/Kalle een  matroniem (= moedersnaam) zijn. Een van de roepnamen voor 
Catharina / Cathalijn was vroeger namelijk Calle/Kalle.

(Van) Calle(n) / (Van) Kalle(n), (Van) Cal(le) / (Van) Kal(le) kunnen ook familienamen zijn, 
afgeleid van een plaatsnaam of woonstede. Er bestaan verschillende plaatsen, die in aanmerking 
komen, b.v.  Kall,  ten zuidoosten van Aken, en in het Duitse Sauerland zelfs twee, namelijk  
Kalle bij Meschede en Kalle bij Iserlohn. Bij Iserlohn lag vroeger de burgt Kalle. Hier woonden 
de  burchtheren  “von  Kalle”  of  “Kalle”.  In  het  Duitse  Roergebied  lag  bij  Neusz  het  “gut  
Kallenhof”. Op dit goed, een boswachterij, heeft een familie “Kallen” gewoond. Nakomelingen 
van deze familie Kallen hebben zich later ook in Limburg gevestigd.  Calle / Kalle  betekende 
o.a. (afvoer-) water / stroompje. Waarschijnlijk zijn de hier genoemde plaatsen en woonsteden 
bij water of een stroompje gebouwd en hebben zij aan deze betekenis hun naam te danken.

 Familienamen kunnen ook direct van deze betekenis zijn afgeleid.

Cael / Calen / Kael / Kalle zouden ook nog op het kenmerk kaal (kaal hoofd) kunnen slaan. 
In de 2e helft van de 17e eeuw woonde er in Den Bosch b.v. een scherprechter (uit Westfalen),  
die niet alleen met de naam Kalle, maar ook met Calen, Cael en Kael werd aangeduid.

Vóórdat ónze familienaam ontstaat, komen in Nederland al namen voor, die op de naam 
Van der Kallen lijken, b.v.  Kallen in 1570 in Limburg en  Kalle in 1616 in Zeeland. 
Er wonen in Nederland heel veel personen met namen, die op Van der Kallen lijken.

Het woongebied van de Van der Kallen’s

Sinds het ontstaan van onze familienaam in 1696 wonen de Van der Kallen’s in of aan 
de rand van de  Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Enkele Van der Kallen’s hebben rond 
1800  hun  woongebied  verlaten,  waaronder  Martinus (VII  1),  de  stamvader  van  de 
Friese tak en Antonia (VII 11), de “stammoeder” van de Rotterdamse tak. Rond 1850 
wonen er ook Van der Kallen’s in Friesland, met name in Leeuwarden en Sneek, en in 
Rotterdam.  In de daarop volgende eeuw neemt de mobiliteit  langzaam toe, maar de 
uitgewerkte gegevens van de volkstelling van 1947 laten zien, dat dan nog steeds meer 
dan  de  helft  van  de  Van  der  Kallen’s  in  het  gebied  van  de  oude  Meierij  van 
‘s-Hertogenbosch woont. Nu (1997) wonen er ook Van der Kallen’s buiten Nederland. 
In alle werelddelen hebben Van der Kallen’s gewoond of wonen er op dit moment nog.

De spreiding van Van der Kallen’s over Nederland in 1947

Aan het “Nederlands Repertorium van familienamen” (1963-1988), waarin de familie-
namen uit de volkstelling van 31 mei 1947 staan, heb ik de hierna volgende gegevens 
ontleend.  (Getrouwde vrouwen zijn onder hun meisjesnaam verwerkt.)

In 1947 woonden er in Nederland  206  Van der Kallen’s. (In Bergen op Zoom woonden 
nog  2  “V. d. Kalle’s”. Misschien is de “n” hier abusievelijk weggelaten.)
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In 1947 woonde er 1 Van der Kallen in de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Budel, Dongen 
en Uden (in N.Br.), Leeuwarden (in Fr.), Grootebroek en Hilversum (in N.H.), Delft, Schiedam 
en Voorburg (in Z.H.), Wijk bij Duurstede en Zuilen (in Utr.), Winterswijk (in Gld.), Maastricht, 
Maasbracht, Mook, Roermond, Valkenburg-Houthem, Venlo en Weert (in L.).          In 
1947 woonden er  2 Van der Kallen’s in: Rosmalen (N.Br.), Heerenveen (Fr.), Rijswijk (Z.H.), 
Utrecht, Achttienhoven, Amersfoort en Zeist (Utr.), Arnhem (Gld.) en Voerendaal (L.).  
Zie voor de hogere aantallen het kaartje hieronder.

124 Van der Kallen’s (= 61%) woonden in 1947 in Noord-Brabant, waarvan 
117 (= 57% !) in de oude Meierij van ‘s-Hertogenbosch en
85 (= 42%) in ‘s-Hertogenbosch.

24  in Zuid-Holland

16  in Noord-Holland

10  in Friesland

10  in Utrecht

 9  in Gelderland

 9  in Limburg

 4  in Drente

      = 1 Van der Kallen
      = 7 Van der Kallen’s

       totaal:  206 Van der Kallen’s

de spreiding van Van der Kallen’s over Nederland in 1947
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Tot slot

Een korte samenvatting bij de voorkant

De Van der Kallen’s behoren tot één geslacht. De stamvader is Jan Geritsz (alias) Kerle. 
Deze Jan Geritsz moet vóór 1575 geboren zijn. Alle Van der Kallen’s stammen ook af 
van Jans zoon Aelbert Jan Geritsz. De bakermat van de familie is Berlicum, gelegen in 
de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Daar moeten de Van der Kallen’s hun wortels zoeken.

Bij  de  indeling ben  ik  uitgegaan  van 
mijn eigen voorvaderen. Ieder deel zal 
bij  één  van  hen  beginnen.  Waar  mijn 
(en  onze)  twee  oudste  voorvaderen 
geboren zijn is niet bekend. Zij hebben 
in ieder geval vanaf 1605 in  Berlicum 
gewoond. Mijn 3e en 4e voorvader zijn 
daar geboren, de 5e en 6e in Rosmalen 
en  de  7e  in  ‘s-Hertogenbosch.  Deze 
laatste,  de  stichter  van  de  Friese  tak, 
heeft de Meierij verlaten. Mijn 8ste, 9e 
en  10e  voorvader  zijn  in  Friesland 
geboren, de 8ste in  Leeuwarden, de 9e 
en 10e in Sneek.

(Opm.:  Illustraties,  die  ik  zelf  getekend 
heb,  zijn  te  herkennen  aan  mijn 
ineengeschoven initialen : M v d K. Zie de 
illustratie op de vorige bladzijde in Zeeland 
of hiernaast in de stam.)

Enige slotopmerkingen

• De basisgegevens van de huidige generaties kan ik alleen verwerken als ik deze van 
Uzelf (of een van Uw naaste familieleden) krijg! Als U mij Uw gegevens doorgeeft, 
zal  ik  proberen  de  aansluiting  te  vinden  en  -  als  dat  lukt  -  ook  Uw  gegevens 
opnemen.

• Deze familiegeschiedenis zal lopen van ca. 1500 tot ca. 2000 en is flexibel opgezet. 
Daardoor  kunt  U  van  deze  familiegeschiedenis  een  zeer  persoonlijk familieboek 
maken, door op de juiste plaats gegevens en foto’s van Uw naaste familieleden toe te 
voegen en is het ook mogelijk dit boek in de toekomst up-to-date te houden.

• Tenslotte wil ik iedereen danken, die mij bij mijn onderzoek geholpen heeft.

Mia  van  der  Kallen

© 1997/2009   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Lansingerland  (Berkel en Rodenrijs)  
Niets uit  deze uitgave mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt 
door  middel  van  druk,  fotokopie  of  op  welke  andere  wijze  ook zonder  voorafgaande schriftelijke  
toestemming van de auteur.

Inleiding Tot slot Inl-26



 

   

Inleiding Register bij de inleiding Inl-27 

 

Register bij de inleiding 

 

De (voor)namen, die uitsluitend vermeld staan in tekeningen (zie b.v. blz. 16, 17 en 19),        
zijn niet in dit register opgenomen. Voornamen met een code staan ook op blz. 16 en 17. 

 

—A— 
achternaam   Zie familienaam  

adres, mijn 26 

Adriën (VII 10) 18 

Adriën (VII 13) 18 

Aelbert (II 4) 18; 20; 23 

Aelbert (IV 2) 20; 22; 23 

Aelbert Jan Gerits(z)     opm.: = (II 4) 12; 26 

afstammingscode 18 

Albert (II)     opm.: = (II 4) 6 

Albertus (VIII 5) 23 

Antonia (VII 11) 18; 24 

—B— 
bakermat 26 

basisgegevens 15; 20; 26 

genealogische 2; 7 

Berlicum 12; 26 

bevolkingsadministratie 14 

bevolkingsregisters 14 

bronnen 

primaire 12 

secundaire 12 

verschillende 14 

—C— 
Cael 24 

Cal(le), (van) 24 

Calen 24 

Calle(n), (van) 23; 24 

Callen, Albertus     opm.: = (II 4) 10 

Callen, van der 22 

(familie)naam 23 

Aalbertus     opm.: = (IV 2) 22 

Aelbert Rullens     opm.: = (IV 2) 23 

Centraal Bureau voor Genealogie 10 

Cloosterman, Maria 5 

code 15; 16; 17 

Cooijmans, Maria Anna Huberta 5 

—D— 
delen 18 

Dirck (IV 3) 23 

DTB-registers 10 

—E— 
electronische kaartenbakken 14 

Empel 22; 23 

 

 

—F— 
familieboek, persoonlijk 26 

familiegeschiedenis 1; 2; 6 

familienaam (/ familienamen) 12; 21; 24 

ontstaan en oorspronkelijke betekenis 23 

Friesland 24 

—G— 
gegevens 

verwerken 15 

verzamelen 7; 14 

genealogie 2; 6 

genealogische basisgegevens 2 

verzamelen 7 

Gens Nostra 15 

gezinskaarten 14 

—H— 

Hallen, Reynard van der 22 

Hedic(k)huisen, Joost van  12 

Hendrikus (IX 18) 18 

Herman (IV 4) 18 

‘s-Hertogenbosch 26 

hoofdcode 20 

hoofdtak 15; 18 

de Brabantse kant 16 

de Friese kant 17 

—I— 
Ida Roeloffs 12 

indeling 18; 26 

indexen 20 

inhoudsopgave 20 

initialen : M v d K. 26 

—J— 
Jan (I 1) 20 

Jan (V 7) 18 

Jan Gerits / Jan Gerits (I)     opm.: = (I 1) 3; 6 

Jan Gerits(z) alias Kerl(e)     opm.: = (I 1) 23; 26 

—K— 
Kael  24 

Kal(le), (van) 24 

Kall  24 

Kalle(n), (van) 23; 24 

Kalle, v.d. 24 

 

 

Kalle, Albertus van der    = (VIII 5) 23 

Kalle, von 24 

Kallen, van der 22; 24 



 

   

Inleiding Register bij de inleiding Inl-28 

 

(familie)naam 21; 23 

Albertus Alexander (Albert)    = (X 7) 5 

Brabantse 20 

Friese 20 

Hendericus Theodorus    = (IX 11) 5 

Joop   opm.: = (XI 18) 1 

Lambertus    = (VIII 5) 23 

Maria Joanna Philomena (Mia)     = (XII 1) 5 

Martinus   opm.: = (VII 1) 1; 23 

ridder Reynard 21 

Willibrord Albert Maria (Wilberd)     = (XI 5) 5 

Keerl(e)   Zie Kerl(e)  

Keirl(e)   Zie Kerl(e)  

Kerl(e) 

alias / bijnaam 23 

Jan Gerits (alias)    = (I 1) 23 

Koopmans, Anna Maria 5 

Kuijckt, Maria Aerdt van 23 

kwartierstaat 2; 4 

—L— 
Lampe, Jos 1 

Leeuwarden 24; 26 

Leuven, Agnes Maria 5 

Limburgse Leeuw, de 21 

Linssen, J. 21 

Lysken (II 9) 23 

—M— 
Martinus (VII 1) 18; 20; 24 

Meierij van ‘s-Hertogenbosch 24; 25; 26 

Moors, Johannes 12 

—N— 
nummering, aangepaste 6 

—O— 
overgangsperiode 23 

overzicht 20 

—P— 
paleografie 10 

paragraafnummering, soort 20 

patroniemen 12 

persoonskaarten 14 

persoonslijsten 14 

Peter (VII 12) 18 

plaatsnaam i.v.m. familienamen 24 

Poel, van de 

Henricus Johannes Theodorus (Henri) 5 

Johannes Franciscus 5 

Maria Bernardina (Riet) 5 

 

 

—R— 
register  20 

Rienks (X 1) 18 

rode draad 18 

Roelof (V 1) 18 

Roeloff (V 6) 18; 22 

Rosmalen 22; 23; 26 

Rotterdam 24 

Rulen (III 1) 18; 20 

—S— 
samenvattig, korte 26 

Sneek  24; 26 

spreiding van Van der Kallen's 24 

stamboom(onderzoek) 2 

stamreeks  2; 3; 18 

stamvader 3; 23; 26 

start  1; 15 

—T— 
tak 

1e, 2e en 3e Bossche 18 

Empelse  18 

Friese  15; 26 

Leeuwardense 18 

Marense  18 

Rotterdamse 18 

Schijndelse 18 

Term, van 

Johanna Agnes Maria Cornelia (Jo) 5 

Johannes Koenraad 5 

Tielemans 

Ariaen  23 

Stijnken Ariaen 23 

tijdsperioden 7 

—V— 
verhalende deel 20 

verwijzing naar hoofdcodes 20 

vetgedrukt 20 

voetregel  20 

voorkant  26 

—W— 
Weerden, van der 

Bernardus Theodorus Franciscus 5 

Hendrina Maria (Dina) 5 

woonstede i.v.m. familienamen 24 

woongebied 24 

wortels 26 

—Z— 
zijtakken   Zie tak 

Brabantse 18 
 


