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Over

Deze 
nieuwsbrief is 
samengesteld 
door de Sectie Genealogie 
van het Koninklijk 
LGOG.
Meer weten over de Sectie 
Genealogie? Kijk dan op 
onze site.

Volg ons ook op 
twitter!

NIEUWSBRIEF

Kalender
18 april 2018 19:30  
Limburgse Verwantschappen, 
Maaseik
16 juni 2018 
ALV Sectie Genealogie, 
Weert
16 juni 2018 
Genealogische markt, Weert

Bijdragen van Rob van 
Drie, Bert van Laer en Fred 
Baltus

LTG 2018 NUMMER 1

Het eerste nummer van het LTG van dit jaar had al op uw deurmat 
moeten liggen, maar helaas het is niet zo. De overgang naar de 
nieuwe huisstijl bij het LGOG brengt voor ons tijdschrift iets meer 
werk mee dan verwacht. Naar verwachting zal het eerste nummer in 
de nieuwe huisstijl eind april op de deurmat vallen.

Heeft u trouwens al een kijkje op de nieuwe site van het LGOG en 
de pagina’s van de Sectie bekeken? Nee? Dan is het nu de tijd voor 
een blik op de frisse pagina’s van het LGOG en de Sectie. U vindt de 
Sectie onder het kopje Thema’s en dan Genealogie. Zo vindt u op het 
gedeelte van de sectie actuele informatie over o.a. activiteiten van de 
Sectie.

https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
https://lgog.nl/activititeiten/limburgse-verwantschappen-en-de-worm-studie
https://lgog.nl/activititeiten/limburgse-verwantschappen-en-de-worm-studie
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GENEALOGISCH ONDERZOEK

PIJLER 4:  BOUW EEN SOLIDE BEWIJSVOERING OP

De zeven pijlers volgen de stappen van het 
genealogisch onderzoeksproces. De vierde pijler 
volgt logischerwijs op de voorafgaande drie. Na 
het voorbereidende werk, de kritische omgang 
met en de verantwoording van de 
informatiebronnen, brengen we de gevonden 
informatie bij elkaar. We analyseren de 
bijeengebrachte gegevens en bouwen op basis 
hiervan de bewijsvoering.

Wat bewijzen we? 
Bewijsvoering 
vormt de ‘harde 
kern’ van het 
genealogisch 
onderzoek. Je geeft 
hiermee de ultieme 
invulling aan de 
basisdefinitie van 
genealogie als 
‘wetenschap der op 
afstamming berustende 
betrekkingen tussen 
mensen’.
‘Afstamming’ heeft daarbij 
traditioneel een juridische 
context, die van het personen- en 
familierecht. Het hoofdstuk ‘Afstamming’ van 
ons Burgerlijk Wetboek opent tegenwoordig met 
‘Het kind, zijn ouders en hun bloedverwanten 
staan in familierechtelijke betrekking tot 
elkaar’ (art. 197). Deze juridische invulling van 
het begrip familierelatie is de laatste decennia 
onder invloed van maatschappelijke en 
biologisch-wetenschappelijke ontwikkelingen 
onder druk komen te staan. Zo is met DNA-
onderzoek in één keer het bewijs voor (of de 

ontkenning van) biologische afstamming vast te 
stellen. 
Filiatie en identificatie 
Het overgrote deel van het genealogisch 
onderzoek vindt in het familierechtelijke 
domein plaats. Doel is daarbij om een filiatie 
tussen personen vast te stellen, het bestaan van 
een ‘familierechtelijke betrekking’. In essentie is 
dat het vaststellen van de relatie ouder-kind.
Sommige bronnen maken het de onderzoeker 
redelijk gemakkelijk. Een geboorteakte levert 
direct het bewijs van de ouder-kind relatie. 
Meestal is dat de driehoek vader-moeder-kind. 
Maar bij het ontbreken van een juridische vader 
gaat het alleen om de moeder-kindrelatie.   
Naast filiatie maakt identificatie deel uit van het 
proces van bewijsvoering. Je stelt daarbij vast dat 
een bepaald feit, bijvoorbeeld een geboorte, 
doop, huwelijk, overlijden of bezitsregistratie, bij 
een bepaalde persoon hoort.  

Doe uitputtend onderzoek 
Raadpleeg alle in aanmerking komende bronnen 
om informatie te verzamelen die een bepaalde 
verwantschap of identificatie kan bevestigen dan 
wel ontkennen. Zodra we de periode van de 
burgerlijke stand voorbij zijn met het onderzoek, 
wordt de inspanning die we moeten doen om het 
genealogisch bewijs rond te krijgen vaak groter. 
We moeten dan alle in aanmerking komende 
bronnen raadplegen; niet alleen de dtb-registers, 
maar ook bronnen als notariële en rechterlijke 
archieven.  

Het voorzittersoverleg van genealogische verenigingen onderschreef op 21 maart 2015 de zeven pijlers 
van het genealogisch onderzoek. De verenigingen dragen de zeven pijlers uit als code of practice om zo 
de kwaliteit van het genealogisch onderzoek te bevorderen. In dit tijdschrift worden ze één voor één 
besproken en toegelicht. Deze keer pijler 4: ‘Bouw een solide bewijsvoering op.’

Rob van Drie
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Typeer de bron en het karakter van de 
informatie 
Analyseer je bron en kijk daarbij of het gaat om 
een originele bron (bijvoorbeeld een 
overlijdensakte) of een afgeleide (een uittreksel). 
En wat is het karakter van de informatie? Heeft 
de informant de informatie uit de eerste hand, 
was hij getuige van het feit? Of gaat het om 
secundaire informatie, ‘van horen zeggen’? 

Direct en indirect bewijs 
Is één bron genoeg om een feit vast te stellen, 
dan spreken we van ‘direct bewijs’. Een 
geboorteakte levert bijvoorbeeld het directe 
bewijs van geboorte en filiatie van het kind.
Is één bron op zichzelf niet voldoende, dan is er 
sprake van ‘indirect bewijs’. Neem bijvoorbeeld 
de volgende casus. Het begraafregister van 
Montfoort vermeldt dat daar op 8 augustus 1735 
‘een kind van Dirk van Santen’ begraven wordt. 
Vijf dagen eerder is Willem, zoon van Dirk van 
Santen en Elsje de Jong in Montfoort gedoopt. 
Willem blijkt het eerste kind van dit echtpaar te 
zijn. Ze laten twee jaar later opnieuw een zoon 
Willem dopen (wat op zichzelf geen voldoende 
bewijs is dat de eerste zoon van die naam 
overleden is) en er is geen andere Dirk van 
Santen die in aanmerking komt als vader. Dit 
alles combinerend maakt het aannemelijk dat 
het begraven kind de Willem is die op 3 augustus 
1735 werd gedoopt. 
Informatie die strijdig is moeten we hierbij 
zoveel mogelijk elimineren. Stel dat 
bovengenoemde Willem het tweede kind was en 
voorafgegaan werd door een zus Catharina, dan 
moeten we aantonen dat Catharina in 1735 nog in 
leven was (bijvoorbeeld omdat we weten dat ze 
later getrouwd is). 

Negatieve informatie      
Soms kunnen we ‘negatieve informatie’ aan een 
bron ontlenen. Dat is informatie die je zou 
kunnen verwachten, maar die ontbreekt. Stel 
bijvoorbeeld dat je een akte van indemniteit 
vindt voor vier kinderen van een van je 
voorouders, Pieter van acht jaar, Neeltje van vier 
jaar, Dirk van drie jaar en Willem van zes 
maanden. Je weet dat er in dezelfde plaats ook 
nog een dochter Aaltje geboren is, die nu zes jaar 
zou moeten zijn. Uit het feit dat zij ontbreekt in 

de uitgegeven akte van indemniteit mag je 
concluderen dat Aaltje voor de datum van de 
akte overleden is.

Ten slotte: schrijf je bewijsvoering op 
Voordat je de bewijsvoering afrondt zet je eerst 
de ‘akten’, je informatiebronnen, in 
chronologische volgorde onder elkaar, met per 
akte een korte samenvatting van de informatie 
die voor de bewijsvoering van belang is. Wanneer 
de akten in tijdsvolgorde staan is goed de loop 
der dingen te analyseren en kan het inzicht 
geven ‘hoe het precies zat’, bijvoorbeeld wanneer 
iemand nog wel in leven was, en wanneer niet 
meer. begraven, en een bezitsreconstructie. Ten 
slotte zet je de bewijsvoering stap voor stap 
uiteen en kom je tot de conclusie.

Meer informatie over de kritische genealogische 
methode en het genealogisch onderzoeksproces 
is te lezen in Rob van Drie, Verborgen verleden; 
Het stamboomboek [Zwolle 2014] 22-23 en 
76-84. 

Zie voor begripsvorming rond ´Genealogie en 
afstamming´: R.J.F. van Drie, Basiscursus 
stamboomonderzoek, Leereenheid 1 ´Van 
genealogie tot familiegeschiedenis’ (online 
www.ou.nl/eCache/DEF/2/47/543.html)

Rob van Drie is 
hoofd van de sector 
expertise en 
plaatsvervangend 
directeur van CBG|
Centrum voor 
familiegeschiedenis

http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/47/543.html
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/47/543.html
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LIMBURGSE VERWANTSCHAPPEN EN DE WORM-STUDIE

Op 18 april 2018 geeft de genealoog Funs 
Patelski en cardiologe drs. Rachel ter Bekke uit 
Berg en Terblijt een PowerPoint presentatie met 
als onderwerp “Limburgse Verwantschappen en 
de Worm-studie, een cardio-genetisch 
onderzoek”

Na ongeveer twintig jaar genealogisch 
onderzoek werd op 2 maart 2012 op Château St. 
Gerlach te Valkenburg aan de Geul het boek 
Limburgse Verwantschappen. Bijzondere 
familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van 
der Cruijs-Gilissen gepresenteerd. Het boek 
werd geschreven in opdracht van Marie-Anne 
van Cruijs-Gilissen uit Eijsden.

Aan de hand van dit onderzoek en de 
totstandkoming van het boek wordt u 
meegevoerd in de wereld van het genealogische 
onderzoek. Hoe breder en dieper men duikt in 
iemands voorouderschap, hoe meer onderlinge 
verwantschappen men kan aantonen en 
bewijzen.  

Aan de orde komen onder meer de bloedbanden 
van koningin Mathilde van België met 
burgerlijke roots in Maastricht en Berg en 
Terblijt, de componist César Franck, de 
autocoureur Max Verstappen, de auteur George 
Simenon, Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, de 
ook in België bekende politicus Geert Wilders, 
en andere prominenten. Allen hebben 
voorouders uit België en Nederland. De 
PowerPoint presentatie wordt gelardeerd met 
tientallen soms unieke foto's en afbeeldingen van 
BL'ers en BN'ers, genealogische schema's, enz.

Als opstapje naar de presentatie van drs. Rachel 
ter Bekke wordt vervolgens kort ingegaan op het 
Y-chromosomaal DNA-onderzoek ten behoeve 
van het controleren van stambomen en het 
bewijzen van bloedverwantschappen in 
mannelijke lijn.

Na de pauze zal aan het einde van de presentatie 
cardiologe Rachel ter Bekke het stokje 
overnemen en ingaan op haar studie naar de 
erfelijke factoren bij mensen met 
hartritmestoornissen en een plotselinge 
hartstilstand, genaamd de Worm-studie, 
vernoemd naar het riviertje de Worm (Wurm) 
ten noorden van Aken.

Funs Patelski (*Valkenburg-Houthem 19 
september 1947) is sedert 1983 beroepsgenealoog 

en gespecialiseerd in Limburgse families. Hij 
kreeg zijn opleiding bij de genealoog drs. 
Edmond Delhougne voor wie hij als medewerker 
van het Instituut voor Genealogie en 
Streekgeschiedenis te Roermond een tiental 
jaren werkte. Sedert 1983 is hij werkzaam als 
zelfstandig genealoog, archiefonderzoeker en 
docent genealogie en paleografie. In de periode 
1984-2014 was hij genealogisch correspondent 
voor het Rijksarchief in Limburg te Maastricht. 
Sedert  zijn pensionering is hij hoofd- en 
eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie. In 2013 werd hij als zelfstandig 
genealoog lid van het team van onderzoekers dat 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de 
erfelijke factoren bij mensen met 
hartritmestoornissen en een plotse hartstilstand. 
Deze studie, genaamd de Worm-studie, is een 
onderdeel van het promotieonderzoek van 
cardiologe Rachel ter Bekke, onder leiding van  
prof. dr. Paul Volders, hoogleraar genetische 
cardiologie aan het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum+ (MUMC+).
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Rachel ter Bekke (*Nijmegen 5 november 1976) 
studeerde geneeskunde te Antwerpen alwaar zij 
cum laude afstudeerde. Nadien specialiseerde zij 
zich tot cardioloog-elektrofysioloog aan het 
MUMC+ waar zij zich ook verder kwalificeerde in 
de genetische cardiologie. Haar proefschrift, dat ze 
zal verdedigen in mei 2018, behandelt de 
onderliggende mechanismen en nieuwe 
behandelstrategieën van dodelijke 
kamerritmestoornissen in het genetisch gevoelige 
hart. Gelieerd hieraan is de Worm-studie, die een 
grote Zuid-Limburgse familie van meer dan 16 
generaties onderzoekt en waarbinnen een dodelijke 
genfout zich heeft genesteld dat predisponeert tot 
plotse hartstilstand. De presentatie van de eerste 
bevindingen van de Worm-studie werden bekroond 
met een prestigieuze tweede prijs tijdens de Young 
Investigators Award competitie van de Heart 
Rhythm Society in mei 2016.

(foto: Henry Peters)

Wanneer: 18 april 2018 om 19:30 
Waar: Brasserie “De Beurs”, 
Markt 7, Maaseik 

Meer info: 
De Worm-Studie 
Video Worm-Studie 
Drs. R.M.A. ter Bekke

PRESENTATIES GENEALOGIE

De HCC geeft vanaf begin mei in het hele land 
presentaties met als thema Genealogie. Deze 
presentatie is vooral geschikt voor mensen die met 
genealogie willen beginnen. Er komen een aantal 
begrippen aanbod, hoe begin je, genealogie 
programma’s, zoeken via internet en nog een aantal 
onderwerpen. In Limburg wordt deze presentatie 
op 11 mei 2018 gegeven te Urmond in het 
gemeenschapshuis “Pater Kolbe”. 

Voor meer info zie hcc.nl of mz-limburg.hcc.nl

http://hcc.nl
http://mz-limburg.hcc.nl
http://hcc.nl
http://mz-limburg.hcc.nl
https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/de-worm-studie
https://www.youtube.com/watch?v=dVnbxkqaU8k
https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/medewerkers/ter-bekke
https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/de-worm-studie
https://www.youtube.com/watch?v=dVnbxkqaU8k
https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/medewerkers/ter-bekke
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ZOEKEN IN BELGISCHE KRANTEN

Onlangs was ik in Delpher aan het zoeken naar mijn 
naam “Baltus”. Ik kwam toen een bericht dat er op 
22 oktober 1899 een vreselijk drama in Herve (B) 
had plaatsgevonden.(Tilburgsche Courant van 
22-10-1899). Helaas kon ik in de Nederlandse 
kranten niet vinden wat voor een straf de dader had 
gekregen. Via een oproep in de yahoo-groep van 
Herve kreeg ik een aantal links naar Belgische 
Kranten. Het blijkt namelijk dat men in België ook 
een soort Delpher heeft.

De Belgische Kranten zijn daar ook te vinden bij 
de Koninklijke Bibliotheek en wel onder het 
kopje Catalogus en dan BelgicaPress of 
rechtstreeks via deze link. Je komt dan op een 
zoekpagina terecht waar je de zoekcriteria kan 
ingeven. Wil je zoeken in een periode, dan moet 
je de hele datum opgeven, inclusief dag, maand 
en jaar. Enigste nadeel is dat er heel wat 
Franstalige kranten bij zijn en dat nog niet alle 
kranten zijn gedigitaliseerd. Het is in ieder geval 
een aardige bron om je genealogie met 
achtergrond informatie te voorzien.
 
Op dit moment weet ik nog niet of de genoemde 
Thomas Baltasar Baltus een link heeft naar mijn 
voorouders uit Aubel. Via Zoekakten ben ik tot 
ongeveer tot 1770 gekomen. Thomas Baltasar 
Baltus is op 10 maart 1900 veroordeeld tot 
levenslange gevangenisstraf.

NIEUWE WEBSITE NGV

Vanavond was ik nog op zoek naar nieuwtjes voor 
deze nieuwbrief. Ik ging eens kijken op ngv.nl. Wat 
mij nu opviel, was de tekst “ Op 4 november 2017 is 
de nieuwe website van de NGV gelanceerd.”. Deze 
was mij nog niet eerder opgevallen, daar ik meestal 
direct naar de agenda van afdeling Zuid Limburg 
ging. Jammer dat de oude site ook nog in de lucht 
is.

Het is even zoeken op de nieuwe site. Zo staan 
Bijeenkomsten, Landelijk Nieuws, Cursussen & 
Workshops en Prikbord helemaal onderaan op de 
voorpagina. Onder zo’n item, kan je dan voor een 
totaal overzicht van het gekozen item zien.
De vormgeving is in ieder geval verfrissend.

Het adres van de site is: https://
ontdekjouwverhaal.nl/

https://www.kbr.be/nl
http://www.belgicapress.be/
http://www.belgicapress.be/pageview.php?all_q=thomas%20baltus&any_q=&exact_q=&none_q=&from_d=01-01-1899&to_d=01-01-1901&per_lang=&per=&sig=JB837&lang=NL
http://ngv.nl
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/bijeenkomsten/
https://ontdekjouwverhaal.nl/ngv-nieuws/
https://ontdekjouwverhaal.nl/cursussen-en-workshops/
https://ontdekjouwverhaal.nl/cursussen-en-workshops/
https://ontdekjouwverhaal.nl/prikbord-2/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://www.kbr.be/nl
http://www.belgicapress.be/
http://www.belgicapress.be/pageview.php?all_q=thomas%20baltus&any_q=&exact_q=&none_q=&from_d=01-01-1899&to_d=01-01-1901&per_lang=&per=&sig=JB837&lang=NL
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=thomas+baltus&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&identifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085&resultsidentifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=thomas+baltus&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&identifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085&resultsidentifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/HerveGeneNet
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=thomas+baltus&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&identifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085&resultsidentifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=thomas+baltus&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&identifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085&resultsidentifier=ddd:010186314:mpeg21:a0085
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/HerveGeneNet
http://ngv.nl
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/bijeenkomsten/
https://ontdekjouwverhaal.nl/ngv-nieuws/
https://ontdekjouwverhaal.nl/cursussen-en-workshops/
https://ontdekjouwverhaal.nl/cursussen-en-workshops/
https://ontdekjouwverhaal.nl/prikbord-2/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
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De sectie beschikt nog over eerdere jaargangen 
van het LTG. De LTG's tot en met 2008 worden 
alleen per hele jaargang verkocht à 14,00 euro 
exclusief verzendkosten. 

LTG's vanaf 2009 worden per 
los nummer verkocht voor 7,50 euro en voor 
25,00 per jaargang, steeds exclusief 
verzendkosten. Bij ophalen op het Bureau 
vervallen de verzendkosten. 

LTG’S

FAMILLEMENT 2018

Het Famillement is het grootste evenement op 
het gebied van familiegeschiedenis in Nederland. 
Het is een gratis evenement dat zowel leken als 
gevorderden op het terrein van 
(familie)geschiedenis veel te bieden heeft. Voor 
Leeuwarden is in 2018 gekozen omdat de stad dan 
culturele hoofdstad van Europa is. 
Inmiddels is ook het programma bekend. Zo zijn 
er lezingen, tentoonstellingen, een 
informatiemarkt. Voor een aantal activiteiten 
moet je je van te voren aanmelden. Kijk hier voor 
op de site bij het item Programma.

Wanneer: 3 juni  10:00 - 18:00 uur 
Waar: Leeuwarden, diverse plaatsen 
Informatie: https://cbg.nl/
Famillement

Lid worden van de Sectie Genealogie van 
het LGOG? Kijk dan hier voor informatie. Als 
lid van de sectie heb je een aantal voordelen, 
zoals:
• 4 x per jaar het LTG

• 3x per jaar Genealogie Nieuwsbrief
• Gratis toegang tot lezingen
• Toegang tot extra informatie op de website 
(intranet)

https://cbg.nl/Famillement/programma/
https://cbg.nl/Famillement
https://cbg.nl/Famillement
https://cbg.nl/Famillement
https://cbg.nl/Famillement
https://lgog.nl/themas/genealogie/lid-worden-van-lgog-genealogie
https://cbg.nl/Famillement/programma/
https://lgog.nl/themas/genealogie/lid-worden-van-lgog-genealogie

