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Bij de voorplaat
De jonge moeder Ava is samen met haar baby Ynge rond 6000 jaar geleden begraven op de plek van het huidige 
Bedrijvenpark ‘Het Klooster’ te Nieuwegein. Links is het opgegraven skelet van Ava te zien en rechts een recon-
structie door Archeo3D. Moeder Ava was bij overlijden vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar oud en de baby 
nog geen half jaar want de melktandjes waren nog niet doorgebroken en het rotsbeen (in de schedel achter het 
oortje) wijst ook in die richting. Het is eveneens mogelijk dat het kind rond de geboorte is overleden samen met 
de moeder1.
De overblijfselen van de baby zijn pas ontdekt toen heel voorzichtig klei en veen uit de bocht van de rechterarm 
van de moeder werden verwijderd. De namen Ava (=stammoeder) en Ynge (=jong of klein) zijn door 5100 Nieu-
wegeiners gekozen uit een voordracht van de gemeentelijk archeoloog en de archeologische bedrijven RAAP 
(www.raap.nl) en BAAC (www.baac.nl).
Ava en haar gemeenschap behoorden tot de zogenaamde Swifterbantcultuur uit de overgangsperiode van ja-
ger-verzamelaars naar boerengemeenschappen. Deze cultuur is vernoemd naar de regio Swifterbant in Flevo-
land, waar de eerste archeologische vondsten hiervan zijn gedaan. Het gaat om een van de vroegste landbouw-
culturen in Nederland. Maar ook in het westelijk rivierengebied rond Rotterdam en in Noord-Nederland komt 
de Swifterbantcultuur voor. In Nieuwegein, zijn naast de skeletten van Ava en Ynge diverse werktuigen van be-
werkt vuursteen en beitels van dierlijk bot gevonden. Ook een stuk maalsteen voor het bewerken van graan en 
versierd aardewerk, waaronder vrij complete potten met aankoeksel van etensresten, zijn opgegraven, evenals 
een hanger van gitsteen: een groot zwart sieraad met een gaatje erin.
Dat het botmateriaal van baby Ynge 6000 jaar bewaard is gebleven, is heel bijzonder. Doorgaans vergaan bot-
jes van jonge kinderen in de bodem relatief snel. Ook kleine melktandjes (< 7 mm) zijn onder de twee meter dikke laag klei en veen bewaard gebleven. Uit DNA 
van het rotsbeentje van de baby werd ontdekt dat het een meisje is. Ynge is zelfs de oudste baby van Nederland. Ook de familierelatie tussen Ava en Ynge is 
vastgesteld met behulp van DNA-onderzoek van moeder en kind. Helaas zijn de mtDNA haplogroep en hun genetische herkomst nog in onderzoek.
In de Swifterbant-tijd was in aanpalende streken de autochtone haplogroep U5b aanwezig, evenals de later uit het oosten aangekomen HVO, H5 en K2.

Noten
1. J. Sprangers, H. Molthof, K. Leijnse. Al 6000 jaar samen begraven. Een vrouw met een baby in Nieuwegein. RAAP-Magazine 2018(1):11-12; https://www.raap.

nl/pages/PDF%20nieuwsbrieven/RAAPmagazine2018_01_web.pdf.
2. E.J. Lee, B. Krause-Kyora, C. Rinne, R. Schütt, M. Harder, J. Müller, N. von Wurmb-Schwark, A. Nebel. Ancient DNA insights from the Middle Neolithic in Ger-

many. Archeological and Anthropological Sciences 2014;6(2):199-204; doi:10.1007/s12520-013-0173-0.

Bron van de illustraties: RAAP, BAAC en Archeo3D.

INHOUD
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Afkomst in recht maternale lijn is in opmars, maar nog minder in trek dan die langs de 
doorgegeven achternaam. In dit themanummer pakken we deze achterstand aan, door de 
verschillende aspecten van het genetisch-genealogisch onderzoek van de vrouwelijke lijn 
aan de orde te stellen.

DNA-symposium ‘Dochters van Eva’

ANNELIES VAN BRONSWIJK1

1. Prehistorische migratieroutes van de voormoederen en hun nazaten in maternale lijn in de afgelopen 140.000 jaar volgens 
Genographic (april 2019). In Oost-Afrika, ten noorden van het Victoriameer is waar het allemaal begon. Bron: https://geno-
graphic.nationalgeographic.com/assets/img/about/about-desktop-2.png 
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Afkomst en verwantschap zijn bronnen van trots. Zo sterk 
zelfs dat een groot tech-bedrijf als ‘My Heritage’ die trots 
benut om zijn producten te promoten. In afgelegen streken of 
sterk door westers kolonialisme aangeraakte of overweldig-
de gebieden, kan een analyse van het kern-DNA in combinatie 
met de haplogroep een mooi totaaloverzicht geven van de 
regio’s waar je voorouders (mannen plus vrouwen) de laatste 
500-10.000 jaar leefden. 
Voor Europa en speciaal West-Europa werkt zo’n aanpak min-
der goed omdat ons gebied al millennia lang een smeltkroes 
is van uit oost en zuid komende nomaden en boeren. 
Tijdens het DNA-symposium ‘Dochters van Eva’ te Tiel op 19 
september 2019 bekeken we vooral het Nederlandstalige 
deel van West-Europa: de Lage Landen bij de Zee. De nadruk 
lag daarbij niet op het kern-DNA, maar op het zogenaamde 
mtDNA (mitochondriaal DNA). Dit DNA zit buiten de celkern 
in de energiecentrales van iedere menselijke cel. Zo’n ener-
giecentrale wordt mitochondrion genoemd. Je krijgt het door-
gaans alleen van je moeder.

DNA zou subversief zijn!

Een jaar of tien geleden werd gewaarschuwd tegen het be-
nutten van DNA-resultaten in de genealogie. Het was poten-
tieel subversief. Het ontkrachtte waarheden die je niet wilde 
verliezen. Het nam de zekerheid weg dat de derde president 
van de VS, Thomas Jefferson (1743-1826), alleen witte kin-
deren had van zijn echtgenote en geen gekleurde van zijn 
slaaf-gemaakte kamermeisje2,een halfzus van zijn overle-
den vrouw. Het yDNA3 van de verre zonen wees naar dezelf-

de vader voor de zwarte en de witte kant. Van dichter bij huis 
en meer recent kennen we de controverse Delphine versus 
Koning Albert, waarbij de DNA-test door de rechtbank werd 
afgedwongen. Hij blijft echter weigeren4.
Toch kon de populariteit van DNA-onderzoek niet gestopt 
worden door deze bijverschijnselen, die vaak de rechte pater-
nale afstamming betreffen, want de vrouwelijke (maternale) 
lijn wordt als onbetwist gedacht5 of is door mythen omgeven6.

Vrouw versus man

De ‘Dame’ mag dan het machtigste stuk zijn in het schaakspel, 
om te winnen moet een ‘Koning’ mat. Dat doet me denken aan 
mijn moeder die thee schonk voor mijn vader en zijn vrienden. 
Tussen de avontuurlijke verhalen merkte zij op: ‘Mijn man is 
het hoofd van het gezin en ik ben het nekje dat het hoofd laat 
draaien’. Dan viel het even stil.
Het politieke verschil in genderidentiteit is een oude notie. 
Kijk er de bijbel maar eens op na bij Spreuken 31:10-31, beter 
bekend als de wijze vrouw die vaak bij begrafenissen wordt 
voorgelezen. Zij heerst over het welzijn en de gezondheid 
in het dagelijkse leven. Hij doet aan rechtspraak en politiek 
en zit (te niksen?) bij de poorten van de stad waar hij geacht 
wordt.
Ondanks de bewondering voor machtige en sterke vrouwen, 
gaat het in de genealogie doorgaans om paternale afstam-
ming, liefst via de achternaam. Omdat het zogenaamde mi-
tochondriaal DNA (mtDNA), een moederspoor is dat eenvou-
diger is te onderzoeken dan het DNA van de chromosomen, 
begon de DNA-opmars in de genealogie met mtDNA van de 
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2. Biologische afstamming (het yDNA is alleen aanwezig bij jongens en mannen); Overerving van het moederspoor (mtDNA) in donkergroen; het auto-
somaal DNA van de maternale voorouders in lichtgroen; het vaderspoor (yDNA) in donkerrood; en het autosomaal DNA van de paternale voorouders 
(lichtrood); Autosomaal DNA is het DNA in de chromosomen die in de kern van de cel liggen, met uitzondering van de zogenaamde geslachtschromoso-
men (x en y); Van het autosomale DNA ontvangt ieder kind de helft van moeder en de andere helft van vader; Vanuit een overgrootouder bekeken gaat 
slechts 12,5% van zijn/haar autosomale DNA naar een achterkleinkind; Slechts een van de vier overgrootmoeders geeft haar moederspoor (mtDNA) 
door en slechts een van de vier overgrootvaders zijn vaderspoor (yDNA)
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‘Zeven dochters van Eva’, een boek over Europese materna-
le lijnen uit 20017. Deze publicatie werd al snel overvleugeld 
door ‘Zonen van Adam in Nederland’, ‘DNA Brabant’ en ‘DNA 
België’8,9,10 die weer de vader op zoon lijnen betroffen. In de 
symposia over genetica voor genealogen in 2018 bracht al-
leen Assen het DNA in een breder perspectief11.
De heraldiek ging zelfs een stapje verder. Het was je mis-
schien nog niet opgevallen, maar in de leer der familiewapens, 
waren vrouwen geen familie. Gehuwde vrouwen uit de elfde 
eeuw die hun wapen doorgaven aan hun kinderen, wisten nog 
niet hoe het hoorde, zo mailde mij een van de heraldisch teke-
naars12. Deze mythe is overtuigend ontzenuwd en tegenwoor-
dig registreert het in 2016 gevormde ‘Nederlands College 
Heraldiek’ zowel overervende maternale als paternale fami-
liewapens13.

Een vrouwenstamboom

Terug naar het mitochondriaal DNA. Er zijn diverse verande-
ringen, mutaties -kopieerfouten eigenlijk- opgespoord die in 
dat mtDNA de afgelopen 200 millennia zijn opgetreden en ge-
accumuleerd. Met deze ‘foutjes’ kon een vrouwen-stamboom 
worden opgesteld14 naar tijd en plaats. Laat je nu je eigen mt-
DNA analyseren, dan helpt deze stamboom bij het volgen van 
de migraties van je vrouwelijke voorouders vanaf de materna-
le MRCA, de ‘Most Recent Common Ancestor’ (meest recente 
gemeenschappelijke voorouder) in rechte vrouwelijke lijn. Dit 
is de meest recente moeder waar alle huidige mensen van af-
stammen. Als rechtgeaarde genealogen noemen we de MRCA 
of ‘EVA Mitochondriaal’ natuurlijk Generatie 1.

De verschillen

Met genetisch onderzoek kijk je verder dan met het uitpluizen 
van archieven. Zijn we in België en Nederland in het laatste 
geval al blij met 10 tot 15 generaties voorouders, in het eer-
ste geval kunnen het duizenden generaties voormoederen en 
voorvaderen worden. We kennen niet de namen van die voor-
ouders, maar wel globaal waar en wanneer zij leefden, met 
wie zij verwant waren en met wie ze optrokken.
Zo is op basis van yDNA (de paternale stamlijnen) geconclu-
deerd dat rond 2500 jaar v.Chr. minimaal 70% van de bevol-
king in onze streken werd vervangen ten gevolge van massale 
volksverhuizingen vanuit het oosten15. Dat geldt dan voor de 
mannelijke bevolking. Zowel binnenlandse als buitenlandse 
studies tonen aan dat de oorspronkelijke vrouwelijke bevol-
king zich handhaafde. In de gevonden oorlogsgraven uit die 
tijd ontbreken, bijvoorbeeld, de menselijke resten van jonge 
vrouwen16.
De zogenaamde genderlects, taalkundige verschillen tussen 
mannen en vrouwen, kunnen een relict zijn van veroveringsoor-
logen uit historische tijden. Op de Kleine Antillen, bijvoorbeeld, 
waren het de Cariben indianen uit Suriname of Frans-Guyana 
die de Arawaks op de eilanden overweldigden. De volgende 
generaties mannen sprak onderling in de grammatica van de 

moeder met woorden van de vader. Vrouwen onder elkaar ble-
ven hun oorspronkelijke taal trouw. Een dergelijk taalsysteem 
dooft in de loop der eeuwen geleidelijk aan uit17.

Verzwegen moeders

Het symposium ‘Dochters van Eva’ richtte zich op de Neder-
landstalige bevolking van West-Europa, zonder echter de ko-
loniale relaties te vergeten die mede onze cultuur en geschie-
denis hebben gevormd.
Vanuit de koloniale tijd kennen we verzwegen moeders, beter 
gezegd het verzwijgen van de maternale identiteit. Het is in 
onze tijd nauwelijks voorstelbaar dat in Nederlands-Indië de 
kinderen van de Europese planter of de bestuursambtenaar 
wel met naam en toenaam in de burgerlijke standsregisters 
zijn opgenomen, maar hun Javaanse of Chinese moeder niet 
of alleen als ‘een Inlandse vrouw’, alsof ze geen naam of eigen 
identiteit bezat18.
Was de Njaj, een Indische voormoeder, nog min of meer een 
vrije vrouw, de situatie in Suriname was voor de slaafgemaak-
te moeders schrijnender. Zij waren bezit en werden als zoda-
nig verhandeld, vaak zonder hun kinderen, die bovendien ook 
tot slaaf gemaakt werden19. Het was niet anders dan in het 
droeve verhaal ‘De negerhut van Oom Tom’ dat zich in de VS 
afspeelde20.
Dramatischer was de situatie in Belgisch-Congo waar in 
1959 een groot aantal metissen-kinderen bij hun moeders 
werd weggehaald, van hun Belgische nationaliteit ontdaan 
naar België werd gevlogen om te worden ‘opgeborgen’ in 
weeshuizen of ter adoptie aangeboden aan Belgische echt-
paren21.

3. Tekening van de Arawakvrouwen met op de achtergrond een man in 
een hangmat] Arawak vrouwen keuvelen in hun eigen, oorspronkelijke 
taal. Ligt in de hangmat op de achtergrond een man die Cariben woorden 
benut? (19e eeuwse ingekleurde litho naar Th. Bray uit de collectie van 
het Tropenmuseum, Amsterdam, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tropenmuseum_Royal_Tropical_Institute_Objectnumber_3444-17_
Arawakken.jpg) 
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Wat heb je eraan?
Waarom zou een amateur genealoog zich behalve aan archie-
fonderzoek, ook aan de mtDNA haplogroepen willen wijden?
Eén reden is hierboven al genoemd. Met mtDNA kun je de mi-
gratiegeschiedenis van je maternale voorouders in rechte lijn 
reconstrueren.
Met mtDNA kun je meer relaties ontdekken. Vriendinnen die 
een verschillende haplogroep (mtDNA-code) hebben, kunnen 
nagaan wanneer en waar hun voormoederen halfzussen wa-
ren. Voor de nakomelingen van Lamia (L3e) en Ursula (U4), 
bijvoorbeeld, is dit 67.000 jaar geleden in Afrika. De zussen 
vielen toen beiden in hoofdhaplogroep L3.
Vaak zal de amateur-genealoog het mtDNA-onderzoek liefst 
willen gebruiken om bloedverwantschap uit te sluiten of meer 
waarschijnlijk te maken. Zo zijn er de puzzels van onderge-
schoven kinderen, of moederschapshypothesen op basis van 
oude teksten waarin de moeders alleen met hun voornaam 
zijn aangegeven. Ook de verwarring wanneer sommige kinde-
ren de moedersnaam, andere de vadersnaam gebruikten, zijn 
een dankbaar onderwerp voor haplogroeponderzoek.

DNA is ook niet alles

Dit speciale nummer van Gens Nostra gaat over nazaten, 
voormoeders en DNA, met nadruk op het DNA in de rechte 
maternale lijn: het mitochondriaal of mtDNA. Maar vergis je 

niet. Vroeger dacht men dat het DNA onveranderlijk was. Een 
enkele mutatie kon voorkomen in eicel of zaadcel, maar ver-
der moest je het doen met een klein deel van het onverander-
de DNA van ieder van je vier grootouders.
Tegenwoordig weten we dat dit niet klopt. Overlevers van de 
Holocaust, bijvoorbeeld, bleken hun trauma te hebben door-
gegeven aan hun kinderen die na WO II waren geboren22. Dit 
soort erfelijke effecten wordt epi-genetisch genoemd. Ze 
kunnen twee of meer generaties in het DNA blijven bestaan 
voor ze weer terugvallen op hun standaardniveau. De omge-
ving blijft belangrijk voor leven en werken van iedere vrouw. 
En dat geldt zeker voor haar voorzichtigheid en intelligentie23. 

Tot besluit

Huwelijk en overerving vormen de bronnen van genealogie. 
Eventueel aangevuld met adoptie en buitenechtelijke geboor-
ten. Tot voor kort was het genealogisch onderzoek alleen ge-
baseerd op het uitpluizen van archieven en familieverhalen. 
De moleculaire basis van overerving, het DNA, is pas onlangs 
de amateur-genealogie binnengeslopen.

Trots op je maternale bloedlijn tot in Afrika wordt nu een 
nieuwe trend. Ik wens de lezer van deze Gens Nostra een aan-
tal gezellige uurtjes toe, om daarna met de nieuwe, opgedane 
ideeën het familieonderzoek verder te ontwikken.  <<
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Mitochondriën zijn gevangen bacteriën die in onze cellen te werk gesteld worden als 
energieleveranciers. Vanwege hun oorsprong als bacterie bezitten ze nog een eigen 
stukje DNA, het zogenaamde mitochondriaal DNA of mtDNA. Aangezien mitochondriën 
enkel via de eicel overgeërfd worden, wordt ook het mtDNA enkel overgedragen 
van moeder op kind. Door deze koppeling kunnen biologische verwantschappen in 
moederlijke lijn geverifieerd of ontkend worden.

Een volledig themanummer van Gens Nostra over het mi-
tochondriaal DNA (mtDNA) vergt logischerwijze een goede 
achtergrondkennis alsook enige notie van het vakjargon. Dit 
artikel tracht een antwoord te geven op zeven cruciale vragen 
over mtDNA. Zo kan de lezer ten volle genieten van de ande-
re artikels over dit ‘moederspoor’ in de genealogie en de ge-
schiedschrijving.

Vraag 1. Wat zijn mitochondriën?

Om mitochondriën op te sporen is een vergroting van mini-
maal 400x nodig bij een gewone microscoop, het zogenaam-
de samengestelde lichtmicroscoop. Nochtans zijn ze talrijk 
aanwezig in bijna alle cellen van dieren, planten en schimmels. 
Ook bij de mens komen ze in elke cel van het lichaam voor, 

behalve in de rode bloedcellen. Door hun gemiddelde diame-
ter van 1 micrometer (=0,001 mm) werden deze organellen of 
celcompartimenten pas voor het eerst gespot in het midden 
van de 19de eeuw. In 1898 gaf Carlos Benda deze organellen 
hun huidige naam, afgeleid van de Griekse woorden ‘mitos’ 
en ‘khondros’, die respectievelijk draad en korrel betekenen1. 
Deze naam verwijst naar hun draadvormige uiterlijk in sommi-
ge cellen. Maar dat zijn uitzonderingen. In de meeste celtypes 
zijn ze staafvormig, ovaal of zelfs rond. In de dierlijke cel zijn 
deze mitochondriën de grootste organellen, met uitzondering 
van de celkern.
Een elektronenmicroscoop heeft een 100x hogere vergroting 
dan een lichtmicroscoop en is daardoor beter geschikt om te 
achterhalen hoe het mitochondrion in detail is opgebouwd. 
Hierbij merken we allereerst de karakteristieke membranen-

MAARTEN H.D. LARMUSEAU

Mitochondriaal DNA: 
Het moederspoor voor de genealoog

1. Maternale stamreeks met geschatte generatienummers en middelen van bestaan van prof. dr. Maarten H.D. Larmu-
seau, KU Leuven en Historisch vzw (email: maarten.larmuseau@kuleuven.be) vanaf de voormoeder van alle huidige 
mensen (=generatie 1); jr BP=jaren vóór 1950 volgens https://haplogroup.org/mtdna/

1 Mitochondriale Eva - Oost-Afrika ±200.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5300 Haplo L3 - Afrika ±67.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5600 Haplo N - Oost-Afrika of Arabië ±59.000 jr BP -voedselverzamelaarster
5700 Haplo (R) - West-Azië ±57.000 BP - voedselverzamelaarster
6400 Haplo R0 - Arabië ±40.000 jr BP - voedselverzamelaarster
7100 Haplo HV - West-Azië ±21.900 jr BP - voedselverzamelaarster 
7300 Haplo HV1 – Anatolië ±16.800 jr BP - voedselverzamelaarster
7400 Haplo HV1b – Anatolië ±14.800 jr BP - voedselverzamelaarster
7996 Sophie Mathias - *±1828 – huisvrouw
7997 Colette Sophie Roels - *Halewijn [FR] 1859–Menen [BE] 1947 - huisvrouw
7998 Adelaïde Louise Vanderbrugghe - *Halewijn [FR] 1895-Menen [BE] 1992 – huisvrouw
7999 Marcella Vermont - *Menen [BE] 1923-Roeselare [BE] 2006 – beenhouwersvrouw
8000 Lucrèce Lernout - *Menen [BE] 1948 - huisvrouw
8001 Maarten Hendrik David Larmuseau - *Zottegem [BE] 1983 – genetisch genealoog
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structuur van het mitochondrion op. Mitochondriën hebben 
namelijk twee membranen, waarvan de binnenste zodanig 
sterk geplooid is dat er talrijk ribbelvormige compartimenten 
gevormd worden, de cristae. Tussen de cristae bevindt zich de 
mitochondriale matrix, een eiwitrijke vloeistof. De typische 
cristae (enkelvoud: crista) maken het gemakkelijk om snel de 
mitochondriën te onderscheiden van andere celorganellen2.
Hoe goed men ook de structuur van een mitochondrion onder 
een microscoop kan bestuderen, daarmee begrijpen we nog 
niet waarvoor het organel dient. Nader onderzoek toonde aan 
dat de typische cristae een cruciale rol spelen in de belangrijk-
ste functie van de mitochondriën: de cellulaire energieopslag. 
Mitochondriën worden klassiek als ‘energiecentrales’ of als de 
batterijen van de cel omschreven. Het zijn inderdaad deze or-
ganellen die de ingeademde zuurstof en de opgenomen nutri-
enten, waaronder glucose, omzetten en daarbij de vrijgeko-
men energie opslaan. Die energie wordt tijdens een complex 
proces vastgelegd in speciale moleculen, het adenosinetri-
fosfaat of ATP. ATP wordt bij de meeste cellulaire activiteiten 
als energiedrager ingezet. Het is daardoor de belangrijkste 
biologische drager van chemische energie. Uiteraard is de 
vorming van ATP een ingewikkeld proces met diverse stap-
pen, maar de voornaamste fase gebeurd in de cristae van 

het mitochondrion. Dat is ook de reden dat het aantal cristae 
gelinkt is aan de hoeveelheid energie die een mitochondrion 
levert. Daarbovenop is er ook een duidelijk verband tussen de 
energiebehoefte van een cel en het aantal mitochondriën per 
cel3.
Mitochondriën produceren circa 90% van alle energie die we 
in ons lichaam nodig hebben om te leven. Als de mitochondri-
en falen, is er een tekort aan energie in de cel en gaan cellen 
slecht functioneren of zelfs dood. Mitochondriale aandoenin-
gen, die voorkomen bij 1 op de 4000 individuen, tasten daar-
door vooral die organen en weefsels aan die de meeste ener-
gie nodig hebben, waaronder de hersenen, spieren, lever, hart 
en de ademhalingsorganen. Behalve ziekten die de energie-
afgifte van mitochondriën remmen, zijn er ook aandoeningen 
waarbij juist teveel energie wordt vrijgegeven4.
Naast energieopslag hebben mitochondriën nog verschil-
lende andere functies in een cel, zoals de calciumopslag en 
steroïden-synthese. Om een deel van de noodzakelijk eiwit-
ten te maken die dienen voor de verschillende celfuncties, 
bevindt zich in de vloeibare matrix van het mitochondrion ver-
rassend genoeg ook een eigen DNA-molecuul. Dit is het zoge-
naamde mitochondriaal DNA of mtDNA.

Vraag 2. Waarom bezitten mitochondriën DNA?

Afgezien van de celkern zijn mitochondriën de enige organel-
len in ons menselijk lichaam die eigen DNA hebben. In tegen-
stelling tot het kernDNA is het mitochondriaal DNA (mtDNA) 
niet verzameld in chromosomen, maar vormt het kleine, ring-
vormige verbindingen waarvan er per mitochondrion, afhan-
kelijk van de energie- en reproductiebehoefte, vier tot tien 
kopieën aanwezig zijn in de matrix.
Toen deze extra DNA-moleculen buiten de celkern werden 
vastgesteld, vroegen biologen zich af hoe dit te verklaren 
was. Het antwoord bevestigde een vermoeden uit het begin 
van de 20ste eeuw, namelijk dat de eukaryotische cellen waar-
uit dieren, planten en schimmels bestaan, evolutionair ont-
staan zijn door een symbiose of samenwerking van verschil-
lende eencellige organismes, de zogenaamde prokaryotische 
cellen. Deze samenwerkende prokaryotische cellen zijn de 
evolutionaire voorlopers van de eukaryotische cel. 
Mede door de ontdekking van mtDNA kon de biologe Lynn 
Margulis dit oude idee verfijnen tot de huidige algemeen 
aanvaarde endosymbiontentheorie5. Deze theorie stelt dat 
miljoenen jaren geleden vrijlevende zuurstof ademende pro-
karyoten werden opgenomen door grotere prokaryoten. 
De opgenomen kleinere cel werd daarbij niet verteerd maar 
bleef werkzaam binnen de grotere gastheer. Beide organis-
men ontwikkelden op die manier een unieke relatie waarbij 
de grote cel voor nutriënten zorgde en het kleintje de ener-
gieproductie ter hand nam door middel van het genereren van 
ATP-moleculen. De grote cel werd de eukaryotische cel en de 

2. Het boonvormige mitochondrion als organel of celcompartiment van 
een menselijke cel. Het mitochondrion bestaat uit een binnenste mem-
braan en een buitenste membraan - alsmede de crista dat een plooi is 
van de binnenste membraan (meervoud: cristae) - en de vloeibare ma-
trix. In deze vloeibare matrix tussen de cristae zijn verschillende ringvor-
mige DNA-moleculen terug te vinden waarin de wenteltrapstructuur te 
zien is van het zogenaamde mitochondriaal DNA of mtDNA (Bron figuur: 
eigen adaptatie van Wikimedia; Toestemming tot overname en publica-
tie https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitochondrial_DNA_lg.jpg).
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7100 Haplo HV - West-Azië ±21.900 jr BP - voedselverzamelaarster 
7300 Haplo HV1 – Anatolië ±16.800 jr BP - voedselverzamelaarster
7400 Haplo HV1b – Anatolië ±14.800 jr BP - voedselverzamelaarster
7996 Sophie Mathias - *±1828 – huisvrouw
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8001 Maarten Hendrik David Larmuseau - *Zottegem [BE] 1983 – genetisch genealoog
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kleine het mitochondrion. Het is dus volgens de endosymbi-
ontentheorie niet verkeerd om mitochondriën te beschouwen 
als gevangen bacteriën die in onze cellen te werk zijn gesteld 
als energieleveranciers.
Door de bacteriële oorsprong bezitten mitochondriën een 
eigen onafhankelijk ringvormig genoom6. Uiteraard was het 
oorspronkelijke genoom van de bacterie veel groter dan het 
huidige mtDNA aangezien heel wat genetische informatie on-
dertussen uitgewisseld werd met het kernDNA of in de loop 
van de evolutie verdwenen is.

Vraag 3. Waarom mtDNA enkel via moeder?

Eén van de bewijzen dat mitochondriën afstammen van vrij-
levende bacteriën, is dat nieuwe exemplaren enkel door een 
deling in tweeën van een moeder-mitochondrion ontstaan. 
Dit is de normale vorm van celdeling bij bacteriën. Door een 
dergelijke deling kunnen deze organellen uitsluitend aan de 
volgende generatie doorgegeven worden wanneer ze in de 
geslachtscellen aanwezig zijn. In de praktijk zullen enkel de 
mitochondriën die aanwezig zijn in de eicel overgedragen 
worden aan een nieuw individu. Dat komt omdat sperma-
cellen relatief veel minder mitochondriën bevatten en deze 
bevinden zich daarbovenop voornamelijk in de staart van de 
zaadcel, dus de energieverslindende motor van de cel. Wan-
neer vervolgens de spermacel de eicel bevrucht, zal enkel de 
kop van de spermacel versmelten en de staart in het celkap-
sel van de eicel blijven steken. Er worden dus (nagenoeg) geen 
mitochondriën van de zaadcel overdragen aan de bevruchte 
eicel. Als er toch enkele mitochondriën van de spermacel 
overgedragen worden, ruimt de eicel deze onmiddellijk op. 
Bijgevolg heeft zowel het mannelijk als het vrouwelijk individu 
dat uit de bevruchte eicel ontstaat enkel mitochondriën die 
van de moeder afkomstig zijn7.
Aangezien we mitochondriën uitsluitend via de eicel van 
de moeder krijgen, wordt ook het mtDNA enkel maternaal 
(=langs moederlijke lijn) via opeenvolgende generaties over-
gedragen. Dit betekent ook dat elk individu in principe maar 
één versie van het mtDNA genoom zal bezitten, een gegeven 
dat haploïd (haplo=enkelvoudig) wordt genoemd. Dit ver-
schilt met het chromosomale kernDNA dat we van beide ou-
ders overgeërfd krijgen en diploïd (diplo=dubbel) is, met uit-
zondering van het mannelijke Y-chromosoom.
Het dogma dat mitochondriaal DNA enkel via moederlij-
ke overdracht wordt doorgegeven, werd recent (december 
20188) echter op de proef gesteld. Tao-Sheng Huang en zijn 
collega’s stelden vast dat bij verschillende leden van drie on-
afhankelijke families met een mitochondriale aandoening, 
mitochondriën zowel via de vader als de moeder zijn doorge-
geven via een (nog) onbekend proces. Wereldwijd alsook in 
Nederland werden de resultaten van deze studie gretig door 
de (gespecialiseerde) media opgepikt. Volgens sommige 
nieuwsbronnen betekende het onderzoek dat we het mtDNA 
niet meer als het ‘moederspoor’ kunnen beschouwen. Toch 
gingen de auteurs met hun conclusies zelf niet zo ver. Volgens 

deze Japanse onderzoekers zouden dergelijke voorvallen van 
paternale overdracht van mtDNA zo zeldzaam zijn (hoog-
uit 1 op 100.000 families), dat we mtDNA nog steeds kunnen 
beschouwen als haploïd. Dat verklaart volgens hen althans 
waarom deze occasionele vaderlijke overdracht niet detec-
teerbaar is op evolutionaire schaal en nog niet eerder werd 
vastgesteld.
Ondanks de grote ruchtbaarheid die aan deze nieuwe studie 
werd gegeven waren vele mtDNA experten uit verschillende 
onderzoeksgroepen echter niet overtuigd. Zij merkten on-
dertussen reeds op dat de onderzoekers niet gecontroleerd 
hebben of ze wel degelijk naar het mtDNA hebben gekeken 
en niet naar kopieën van (delen van) het mtDNA die recent 
verzeild zijn geraakt in het kernDNA. Deze kopieën van het 
mtDNA in het kernDNA, zogenaamde NUMTs (NUclear Mi-
tochondrial dna segmenTs), zijn reeds eerder vastgesteld 
bij bepaalde families, en hebben dus niets te maken met een 
paternale overdracht van mitochondriën aan de bevruchte 
eicel. Het debat woedde nog voort toen deze tekst geschre-
ven werd (maart 2019). Maar we kunnen wel stellen dat we in 
de genealogie nog steeds het mtDNA mogen beschouwen als 
een haploïde genetische merker die ieder van ons enkel via de 
moederlijn verkrijgt.

Vraag 4. Hoe groot is het mtDNA genoom?

Als men het DNA - voluit desoxyribonucleïnezuur - zou uitra-
felen tot op het moleculair niveau, dan herkent men al snel de 
typische dubbele helix of wenteltrapstructuur. Deze helix be-
staat op zijn beurt uit nucleotiden. In elke nucleotide bevindt 
zich een fosfaatgroep, een suiker (namelijk het desoxyribose) 
en een stikstofbevattende ringstructuur met basische ken-
merken, de DNA-base genaamd9.
Er komen slechts vier verschillende DNA-basen voor: adenine 
(A), cytosine (C), thymine (T) en guanine (G). Iedere base is ver-
bonden met zijn natuurlijke partner – A met T en C met G – en 
vormt zo een basenpaar. Dit gepaarde systeem betekent dat 
twee DNA-strengen zich om elkaar heen winden tot de dubbe-
le helix, die er bijgevolg uit ziet als een wenteltrap waarbij de 
treden bestaan uit de basenparen, en de binnen- en buiten-
boom aan de zijden van de wenteltrap gevormd worden door 
suikers en fosfaatgroepen. Deze wenteltrap ligt ook besloten 
in de ringvorm van het mtDNA (Zie afb. 1, p. 265).
De erfelijke informatie zit in de sequentie of opeenvolging 
van de DNA-basen. Deze volgorde van basenpaartypen 
vormt de genetische code die de cellen van ons lichaam kun-
nen ‘lezen’. Het genoom is dus voor te stellen als een recep-
tenboek dat is geschreven met een alfabet van slechts vier 
letters. Een geneticus is bijgevolg iemand die de volgorde 
van deze letters achterhaalt, de verschillen in volgorde tus-
sen individuen bepaalt en de functionaliteit ervan tracht te 
interpreteren.
Elke menselijke cel is diploïd en bevat in de chromosomen in 
zijn kern dus twee kopieën kernDNA van elk drie miljard nu-
cleotiden, één kopie van de moeder en de andere van de va-
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der. Het DNA in het mitochondrion is daarom het kleine zusje 
van het kern-DNA: met slechts 16.569 nucleotiden. 
Pas in 1962 is met behulp van een elektronenmicroscoop het 
mtDNA in de mitochondriën ontdekt10. Het mtDNA verzorgt 
de informatie van maar 37 genen, een peulschil van de meer 
dan 20.000 genen in het humane genoom van de chromoso-
men in de kern van de cel11. Een overzicht van het volledige 
ringvormig mtDNA met de aanduiding van alle regio’s en ge-
nen is te vinden in afb. 3 op deze pagina.

Vergeleken met het kernDNA is het mtDNA dus extreem 
klein. Het grote voordeel daarvan is dat het technisch relatief 
eenvoudig is om de DNA-sequentie van het gehele mtDNA uit 
te lezen. Vanwege zijn kleine omvang en de talrijke kopieën 
in iedere cel was het mtDNA het eerste genoom dat volledig 
uitgelezen werd. De volgorde van alle basenparen in het mt-
DNA werd al in 1981 gerealiseerd door de onderzoeksgroep 
van Fred Sanger aan de University of Cambridge, een pionier 
in het achterhalen van DNA-sequenties12. Deze allereerste 

3. Het volledige ringvormige mtDNA genoom van de mens. Het ringvormige DNA bestaande uit 16.569 baseparen is georganiseerd in een dubbele cir-
kel: L strand (Light strand) en H strand (Heavy strand) genoemd. In werkelijkheid liggen deze cirkels niet recht naast elkaar maar draaien ze om elkaar 
heen en vormen ze de binnen- en buitenboom van een wenteltrap binnen de ring van het mtDNA (zie ook afb. 2 op p. 265). Zogenaamde basenparen zijn 
daarbij de treden van de wenteltrap. In deze figuur is de positie van de basenparen tegen de klok in genummerd van 0 tot 16.000 beginnend in het groe-
ne gebied. De zogenaamde mutaties die een haplogroep bepalen treden op in de basenparen.
Buitenom de cirkel (soms binnenin) lees je de codes van 37 genen die zorgen voor de energieopslag (rood, bv ATP6), aanmaak van eiwitten (geel, bv 
ND5 of oranje, bv COX3), calciumtransport en overige taken van het mitochondrion (wit en blauw). Het weinige zwart duidt op een overlap van twee ge-
nen. De groene kleur staat voor niet-coderend DNA met een hoge mutatiesnelheid, maar met weinig effect op het functioneren van het mitochondrion. 
Hierdoor wordt deze regio in eerste instantie benut om de maternale afstamming te bepalen. (Toestemming tot overname en publicatie via Emmanuel 
Douzery https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA#/media/File:Map_of_the_human_mitochondrial_genome.svg).
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daardoor vaak moeilijk op te sporen. De meeste variatie op 
het mtDNA heeft echter geen gevolgen. In vrijwel iedere mi-
tochondriaal DNA test kan daarom wel heteroplasmie ont-
dekt worden, wat op termijn dus kan leiden tot een nieuwe 
mtDNA mutatie binnen een maternale lijn.
Heteroplasmie van het mtDNA kan een genetisch-genealogi-
sche studie moeilijker maken, zeker wanneer uitsluitend een 
klein deel van het mtDNA wordt onderzocht en niet het vol-
ledige mtDNA genoom. Onderzoekslaboratoria geven als re-
sultaat doorgaans alleen de code van de meest voorkomende 
variant in de speekseltest. 
Deze moeilijkheid met heteroplasmie werd voor het eerst 
vastgesteld bij de analyse van de stoffelijke resten van tsaar 
Nicolaas II van Rusland (1868-1918). Hij bleek heteroplasmie te 
hebben op positie 16.169 van het mtDNA genoom waar zowel 
kopieën met C (cytosine) en met T (thymine) aanwezig waren. 
Aangezien dit bij een nog levende maternale verwante, de nu 
98-jarige Prins Philip van Engeland, niet gevonden werd, is de 
toewijzing van het skelet aan de tsaar in vraag gesteld. Toch is 
later dezelfde heteroplasmie geïdentificeerd in de stoffelijke 
resten van de broer van de tsaar, George Alexandrovich (1871-

sequentie van het mtDNA genoom wordt de ‘Cambridge Re-
ference Sequence’ (CRS) genoemd. Later is deze sequentie 
gecorrigeerd en heet het nu de ‘rCRS’ (revised CRS). Pas in 
1990 werd het initiatief genomen om het genoom van de men-
selijke chromosomen in de celkern uit te lezen. In 2003, meer 
dan 20 jaar na het mtDNA, realiseerde het Human Genome 
Project een eerste kladversie van het volledige genoom13. 
Hierdoor had het mtDNA onderzoek heel wat voorsprong op 
de rest van het humaan DNA. mtDNA-onderzoek was daarom 
lange tijd de favoriete test van de geneticus om de afkomst 
en de evolutie van de mens te bestuderen.

Vraag 5. Hoe ontstaat variatie in het mtDNA?

Tijdens het kopiëren van de DNA-ketens treedt af en toe een 
schrijffoutje op. Dat noemen we een mutatie. De mutatiesnel-
heid is in mtDNA wel zo’n tien keer hoger dan in het DNA van 
de celkern. Dit komt onder meer doordat er bij het mtDNA 
veel minder mechanismes zijn om kopieerfouten op te sporen 
en deze tijdig aan te passen. Maar of een nieuwe mutatie in 
het mtDNA wordt doorgegeven aan de volgende generatie, is 
een veel complexer proces.
Als er in het kernDNA van de zaad- of eicel een mutatie ont-
staat, zal die mutatie steeds aan de volgende generatie door-
gegeven worden. Dat verschilt van het mtDNA aangezien 
menselijke cellen honderden tot duizenden mitochondriën 
hebben. In geval van een eicel ligt het aantal mitochondriën 
rond 100,00014. Wanneer er een mutatie ontstaat in een mt-
DNA zal een cel dus mitochondriën hebben met en zonder 
die nieuwe mutatie. De situatie met meer dan één mtDNA 
variant in één enkele cel of organisme wordt heteroplasmie 
genoemd. Hierbij kan het percentage mtDNA dat een mutatie 
bevat variëren van 1% tot 99%. De graad van heteroplasmie 
kan sterk verschillen tussen cellen in hetzelfde weefsel of 
orgaan, tussen organen van hetzelfde individu, en tussen in-
dividuen van eenzelfde familie. Indien er slechts één variant 
mtDNA voorkomt in een cel, orgaan of organisme, wordt dit 
homoplasmie genoemd.
Heteroplasmie kan bij een individu voorkomen wanneer twee 
varianten in de eicel aanwezig waren en dus zijn overgeërfd, 
of wanneer een nieuwe mutatie in de eicel zelf ontstaat. Op 
die manier ontstaan nieuwe mtDNA varianten doorheen de 
tijd. Wanneer een heteroplasmatische cel zich splitst zal het 
mtDNA zich random verdelen in twee dochtercellen. Na ver-
loop van tijd kan door toeval en volgens het flessenhalseffect 
een heteroplasmatische cel leiden tot een homoplasmatische 
(met nog maar één type mtDNA), maar daar gaan vele genera-
ties overheen.
Heteroplasmie is vooral belangrijk bij de diagnose van mi-
tochondriale aandoeningen15. Wanneer een nieuwe mutatie 
ziekteverwekkend is, kan dit door het flessenhalseffect plots 
opduiken in een nieuwe generatie of in een bepaald orgaan. 
Dit gebeurt wanneer het aantal ziekteverwekkende mtDNA 
varianten dat door het ‘flessenhals’ komt een bepaalde drem-
pelwaarde overschrijdt. Een mitochondriale aandoening is 

4. Voorstelling van heteroplasmie en het flessenhalseffect. In de fles zit 
een grote groep mtDNA’s die aanwezig zijn in de cel van de moeder waar-
uit eicellen ontstaan, waarbij er twee mtDNA varianten voorkomen (voor-
gesteld als blauw en geel). Iedere eicel in wording pikt enkele exemplaren 
mtDNA op (voorgesteld als vaten op de transportband). Soms vallen er 
alleen blauwe varianten in het vat, vaak vallen er ook enkele gele bij en 
soms voornamelijk gele. Vervolgens gaan de eicel uitgebreid aan het ko-
piëren. Onderaan is te zien dat er zo een scala aan verschillende typen ei-
cellen ontstaan op basis van de verhouding tussen blauwe en gele mtDNA 
varianten. Door dit flessenhalseffect zal de proportie van de twee mtDNA 
varianten sterk kunnen verschillen tussen de eicellen en de individuen 
die daaruit voortkomen. Aangezien elke vrouw maar een beperkt aantal 
nakomelingen heeft kan de gele mtDNA variant door het toeval geheel 
verdwenen zijn in de volgende generatie (tweede eicel van links) of dreigt 
de blauwe variant in de volgende generatie te verdwijnen bij het volgen-
de flessenhalseffect (derde eicel van links) (Bron figuur: JB Stewart, N-G 
Larsson. Keeping mtDNA in shape between generations. PLoS Genetics 
2014;10(10);e1004670; doi:10.1371/journal.pgen.1004670).
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1899). De ratio van de heteroplasmie was echter verschillend 
tussen de twee broers: de tsaar had op positie 16169 meer nu-
cleotide C en broer George meer T. In dit voorbeeld zag men live 
hoe twee varianten ontstaan in een en dezelfde maternale lijn16. 

Vraag 6. Hoe mtDNA variatie catalogiseren?

mtDNA is haploïd en wordt enkel van moeder op kind overge-
dragen (zie hiervoor). Door deze strikt rechtlijnige overdracht 
kunnen alle genetische mtDNA varianten die aanwezig zijn in 
de humane populatie weergegeven en gecatalogiseerd wor-
den in één grote evolutionaire stamboom of fylogenie17.

Elke genetische variant van het mtDNA wordt een haplo-
groep genoemd en aan de hand van de fylogenie stelt men 
vast dat bepaalde haplogroepen eerder in de tijd een ge-
meenschappelijke voorouder hebben gehad dan andere com-
binaties. Een grote cluster van gelijkaardige haplogroepen 
wordt een hoofdhaplogroep genoemd, bijvoorbeeld hoofd-
haplogroep X of U. Hoe verder twee haplogroepen van elkaar 
verwijderd zijn op zo’n afstammingsboom, hoe meer geneti-
sche verschillen er zijn tussen de twee mtDNA varianten18. 
Bij de opmaak van een dergelijke stamboom van alle mtDNA 
varianten kan men ook de hypothetische ‘MRCA’ bepalen, de 
‘Most Recent Common Ancestor’. Deze meest recente ge-
meenschappelijke voorouder van alle mtDNA genomen bij de 
huidige mens wordt in de populairwetenschappelijke litera-
tuur vaak de ‘mitochondriale Eva’ genoemd. 
De naamgeving van elke haplogroep in de fylogenie volgt een 
alfanumeriek systeem, dus via een opeenvolging van letters en 
cijfers. De hoofdhaplogroep krijgt een enkele hoofdletter. Aan de 
ondergroepen geeft men in volgorde een cijfer, een kleine letter, 
een cijfer, enz. Bijvoorbeeld, ‘M15a1’ is een ondergroep van ‘M15a’, 
dat zelf weer een subgroep is van ‘M15’ en behoort tot hoofd-
haplogroep ‘M’. Het volledige overzicht van alle reeds waargeno-
men haplogroepen binnen de huidige menselijke populatie wordt 
weergegeven op de website www.phylotree.com19.
Om te bepalen tot welke haplogroep iemand behoort en waar 
deze zich op de fylogenie positioneert, is het noodzakelijk 
om het volledige mtDNA genoom te laten analyseren. Vaak 
test men nog enkel de drie meest hypervariable regio’s van 
het mtDNA, de zogenaamde HV-I, HV-II, HV-III regio’s. Deze 
drie regio’s behoren tot de controle regio (CR), het grootste 
niet-coderend deel van het mtDNA, en zijn in het groen weer-
gegeven in afb. 3 p. 267. 
In de drie genoemde fragmenten van het mtDNA komen de 
meeste verschillen voor tussen individuen. Dit komt door 
de hogere mutatiesnelheid in deze regio in vergelijking met 
de rest van het mtDNA dat tamelijk stabiel is en belangrijke 
genen bevat. De HV-fragmenten zijn hierdoor ideaal om op 
eenvoudige wijze onderscheid te maken tussen individuen, 
zeker in de context van een forensisch onderzoek20. Maar 
deze aanpak is onvoldoende om de haplogroep te bepalen en 
de distributie ervan te achterhalen, aangezien op die manier 
cruciale informatie over de rest van het mtDNA wordt gemist. 

Daarom is het aangewezen om steeds een volledige mtDNA 
analyse uit te laten voeren.
Wanneer men de distributie van alle hoofdhaplogroepen op 
een wereldkaart bekijkt, merkt men onmiddellijk op dat er 
tussen de continenten verschillen bestaan. Deze verspreiding 
is uiteraard te wijten aan de migratieroutes die de moderne 
mens gekozen heeft na zijn ontstaan in Afrika.
De haplogroepen die zich het eerst in de mtDNA fylogenie 
afsplitsen - waaronder L0, L1 en L5 - zal men (virtueel) uit-
sluitend in Afrika aantreffen. Dit is een logisch gevolg van het 
feit dat onze soort, Homo sapiens, ontstaan is in Afrika. Het 
feit dat (virtueel) alle niet-Afrikaanse mtDNA lijnen afstam-
men van juist één van de twee subgroepen van de Afrikaanse 
hoofdhaplogroep L3, wordt geïnterpreteerd als een bewijs 
voor de grote flessenhals van mtDNA variatie toen een rela-
tief kleine groep personen vanuit Afrika de rest van de wereld 
koloniseerde. Aangezien Noord- en Zuid-Amerika door de 
mens als laatste continenten werden bevolkt, is de diversiteit 
aan mtDNA variatie dan ook het laagst in de autochtone be-
volking van deze beide continenten, dit in vergelijking met de 
rest van de wereld. 
Ook in Europa treffen we zeer specifieke (hoofd)haplogroe-
pen aan, waaronder U, HV, J,T, N1, N2 en X. Door deze specifie-
ke geografische verspreiding van haplogroepen kan er op ba-
sis van iemands mtDNA een uitspraak worden gedaan over de 
verre (continentale) afkomst van zijn of haar maternale lijn.
Met de huidige kennis over de snelheid waarin mutaties op 
het mtDNA ontstaan en doorgegeven worden, is het mogelijk 
om de evolutionaire stamboom of fylogenie te koppelen aan 
een tijdschaal. Dit kan met behulp van een zogenaamde mole-
culaire klok21. Hierdoor worden de afsplitsingen in de evoluti-
onaire lijnen of haplogroepen gedateerd. De ‘mitochondriale 
Eva’ wordt met de moleculaire klok voor mtDNA momenteel 
gedateerd tussen 100.000 en 200.000 jaar geleden. De ‘out 
of Africa’ of uittocht uit Afrika wordt op basis van mtDNA ge-
schat tussen 45.000 en 95.000 jaar terug in de tijd, wat over-
eenkomt met dateringen op basis van fossielen en archeolo-
gische studies. 
Onderzoekers focussen zich verder ook op het opsplitsen van 
bepaalde hoofdhaplogroepen en op de regionale variatie om 
steeds meer inzichten te verwerven op een meer recentere 
tijdschaal. Door de nieuwe geavanceerde genetische metho-
des worden de meeste nieuwe inzichten in de evolutie van de 
mens tegenwoordig wel verkregen via analyse van het volle-
dige humane kernDNA. Nochtans, hoe klein het mtDNA ook 
is in vergelijking met het volledige genoom, het zal hoe dan 
ook steeds een unieke rol blijven spelen dankzij haar haploïde 
karakter. Dat maakt het mogelijk om enkel het vrouwelijke as-
pect van de demografische geschiedenis van de mens te kun-
nen ontraadselen.

Vraag 7. Hoe gebruikt de genealoog mtDNA?

Aangezien mtDNA enkel via de moeder doorgegeven wordt, 
is zij gekoppeld aan de maternale stamreeks22. Het begint 
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cleotide blijkt te ontbreken, dan wordt er na de positie van 
deze nucleotide een ‘-’-teken geplaatst; bijvoorbeeld ‘263-’, 
wat betekent dat er geen nucleotide op positie 263 werd 
vastgesteld.

(iii)  Wanneer er in de vergelijking één of meerdere extra nu-
cleotiden voorkomen, dan wordt er na de positie van de 
nucleotide een punt geplaatst, vervolgens het aantal 
extra nucleotiden en uiteindelijk ook de nucleotide die 
eenmaal of meermaals waargenomen werd; bijvoorbeeld 
‘263.1C’, wat betekent dat op positie 263 één extra Cytosi-
ne (C) werd aangetroffen.

Omdat het aantal baseparen van het mtDNA klein is, slechts 
16.569, zijn de mogelijkheden voor mutaties (nucleotideva-
riaties) ook klein. Daardoor kan het tientallen generaties 
duren voordat er een verschil wordt waargenomen tussen 
verwanten in moederlijke lijn. Doordat het mannelijke Y-chro-
mosoom veel meer baseparen heeft en andere types van 
mutaties met verschillende mutatiesnelheden, kunnen bij pa-
ternale verwanten meer recente familiebetrekkingen onder-
zocht worden.
Een exacte mtDNA match kan zowel een zeer nabije verwant-
schap betekenen als een gemeenschappelijke voormoeder 
die vele honderden jaren geleden leefde. Een goed voorbeeld 
is het mtDNA van koning Richard III van Engeland (1452-1485), 

met een mtDNA test van een speekselmonster. Bij een derge-
lijke test wordt iemands mtDNAgenoom uitgelezen en verge-
leken met de gecorrigeerde Cambridge Reference Sequence 
(rCRS). Een alternatief om het mtDNA genoom tegen te ver-
gelijken is de Reconstructed Sapiens Reference Sequence 
(RSRS), de gereconstrueerde sequentie van het mtDNA van 
de zogenaamde ‘Mitochondriale Eva’, waar alle mensen die 
nu leven in directe maternale lijn van afstammen. Sommige 
bedrijven zoals Family Tree DNA (FTdna) rapporteren de re-
sultaten voor mtDNA zowel volgens de rCRS als volgens de 
RSRS. Het resultaat van de speekseltest is een lijstje van alle 
verschillen met deze rCRS (of RSRS). Er zijn drie soorten ver-
schillen die in het lijstje opduiken:

(i)  Wanneer het mtDNA op een bepaalde locatie een ande-
re nucleotide bevat dan de rCRS/RSRS, dan wordt dit 
aangeduid met het volgnummer van de positie van deze 
nucleotide gevolgd door de nucleotide die waargenomen 
werd en die verschilt van het referentie-genoom. Zo be-
tekent bijvoorbeeld ‘263G’ dat op positie 263 een G (Gu-
anine) in plaats van de referentiewaarde A (Adenine). Een 
alternatieve schrijfwijze is om ook de nucleotide van de 
rCRS/RSRS op deze positie te vermelden alvorens de po-
sitie zelf aan te geven. In ons geval ‘A263G’.

(ii)  Wanneer er in de vergelijking met de rCRS/RSRS een nu-

5. De evolutionaire stamboom of fylogenie van het mitochondriaal DNA met de globale verdeling over de wereld van de hoofdhaplogroepen van de 
mens. Afrika (in rood) is het rijkst aan haplogroepen bedeeld; niet alleen met de volledige reeks haplogroepen links, maar ook met haplogroep M1 be-
neden en rechts een N1- en een U-variant. Dat continent is ook het langst door de moderne mens bewoond, al meer dan 300.000 jaar. Amerika is het 
slechts bedeeld met de enkele bruingekleurde haplogroepen. Daar trokken relatief weinig mensen heen via de Beringstraat en ook nog betrekkelijk 
laat in prehistorische tijden, zodat er weinig tijd was om nieuwe haplogroepen te laten ontstaan. Lichtblauw op de wereldkaart duidt op een menging 
van haplogroepen uit de grijze en donkerblauwe vakken. De haplogroepen zijn georganiseerd in een afstammingsboom of fylogenie die links begint. Bij 
iedere splitsing is het nummer aangegeven van de plaats in het mitochondriale genoom waar de mutatie heeft plaatsgevonden. Aan het einde van de 
laatste korte lijntjes van de afstammingsboom staat de code van de haplogroep. De code van iedere haplogroep begint met een hoofdletter. Daarna 
volgen cijfers en kleine letters om de volgende mutaties aan te geven. Hoofdhaplogroepen zijn met grote bruinrode hoofdletters aangegeven (Bron 
figuur: T Kivisild. Maternal ancestry and population history from whole mitochondrial genomes. Investigative Genetics 2015;6(3); doi:10.1186/s13323-
015-0022-2).
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de onfortuinlijke koning wiens stoffelijk overschot in 2012 
gevonden werd onder een autoparking in Leicester. Het vol-
ledige mtDNA van deze koning werd uitgelezen en gebruikt 
om zijn identiteit vast te stellen aan de hand van de nakome-
lingen van zijn oudste zus, Anna van York (1439-1476) 23. Van de 
twee huidige nazaten in moederlijke lijn die gevonden werden, 
is bij Wendy Duldig, 15 generaties later, het mtDNA in 522 jaar 
onveranderd gebleven. Bij de ander, Michael Ibsen, is in 13 ge-
neraties of 518 jaar één extra mutatie ontstaan. Opmerkelijk 
is dat tot op vandaag reeds zeven overige volledige matches 
met het mtDNA van koning Richard gevonden werden in com-
merciële databases. Zeer uitvoerig archiefonderzoek heeft 
echter (nog) geen enkele genealogische verwantschap tussen 
deze zeven families met de maternale lijn van Richard III kun-
nen vinden24. Het mtDNA onderzoek is binnen de genealogie 
daarom voornamelijk van nut voor het uitsluiten of bevesti-
gen van een uit archiefonderzoek verwachte maternale ver-
wantschap. 

Conclusies voor de genealoog
(i)  Alleen moeders dragen hun mtDNA over aan de volgende 

generatie.
(ii)  Een mtDNA test kan zowel bij mannen als vrouwen wor-

den uitgevoerd en verwijst maar zijn/haar moeder.
(iii)  Met een mtDNA test kan de biologische verwantschap in 

moederlijke lijn worden geverifieerd of ontkend tussen 
twee personen.

(iv)  Voor zo’n verificatie- of ontkenningsprocedure biedt het 
volledig bepalen van het mtDNA genoom de meeste infor-
matie.

(v)  Informatie over de evolutionaire afkomst en historische 
migratieroute van de maternale lijn is gerelateerd aan de 
specifieke haplogroep die via de mtDNA test wordt ver-
kregen. Het mtDNA kan zo de stamlijn verlengen tot maxi-
mum 200.000 jaar geleden, maar uiteraard blijven die verre 
voormoeders anoniem.  <<
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Tijdens ‘zijn’ militaire carrière was al opgevallen dat Casi-
mir slank, fijnbesnaard en klein van stuk was. Verder ook 
spontaan, trots, eerlijk en weinig ambitieus, geen drinker 
was, niet op vrouwen viel en geweldig met paarden kon 
omgaan. ‘Hij’ had een snel loopje en sprak snel. ‘Hij’ bevocht 
met wisselend succes de Russen in Polen en de Britten in 
Noord-Amerika. Met ‘zijn’ charme trok ‘hij’ zowel in Polen als 
in Noord-Amerika, steeds weer invloedrijke mannelijke vrien-
den aan die ‘hem’ de hand boven het hoofd hielden als een van 
‘zijn’ militaire expedities was mislukt. Dat was vaak het ge-
val vanwege onvoorzichtigheid in het oorlogsbedrijf. Nadat 
een hagelschot ‘hem’ velde en ‘hij’ na twee dagen in coma be-
zweek, is het verhaal verspreid dat ‘hij’ een zeemansgraf had 
gekregen2. Op dat moment ging men er nog van uit dat de held 
een man was.
Archiefonderzoek maakte duidelijk dat er een graf was. Fo-
rensische onderzoek bracht enkele interessante details aan 
het licht. Als boreling werd ‘hij’ thuis, zonder ceremonieel, 
gedoopt vanwege ‘debilitatis causam’, zo tekende de pastoor 
van de Heilig-Kruiskerk in Warschau op 6 maart 1745 in het 
doopboek aan. De ceremoniën van zout en olie lijken ook later 
niet te hebben plaatsgehad. Het is in ieder geval niet geno-
teerd door de priester. Er was blijkbaar iets bijzonders te zien 
dat beter niet publiek gemaakt kon worden. Het vaststellen 
van mannelijkheid was belangrijk voor de erfopvolging. Om-
dat later via DNA-onderzoek is aangetoond dat ‘hij’ biologi-
sche gezien een vrouw was, is het mogelijk dat een duidelijke 
penis bij ‘hem’ als baby ontbrak, maar alleen haar clitoris wat 
was vergroot. Haar skelet, twee eeuwen na overlijden, had 
alle kenmerken van een vrouw en van een geoefend ruiter en 
cavaleriemilitair, compleet met de kwetsuren waarvan be-
kend was dat zij die had opgelopen. Maar als dit een vrouw 
was, kon het dan wel een oorlogsheld zijn? 3.

Het mtDNA van Anna Morowska, een achternicht in de vier-
de generatie in vrouwelijke lijn na Joanna Pulaska (1742-1791), 
een oudere zus van Casimir, matchte met dat van Casimir: het 
laatste stukje bewijs dat het opgegraven skelet inderdaad 
van de Amerikaanse brigade-generaal en Poolse comman-
dant was.
Röntgenonderzoek van de schedel liet zien dat de holte van 
de hypofyse was vergroot. Deze klier moet tijdens leven hy-
peractief zijn geweest: een mogelijke verklaring voor haar 
snorretje, mannelijke kaalheid en min of meer mannelijk ge-
drag. Toch spreken de Poolse en Amerikaanse auteurs liever 
niet over een vrouw, die ze biologisch was, maar over een in-
terseks en zelfs dat wordt nog ontkend4.
Hoe zou ze zichzelf gezien hebben in de achttiende eeuw? 
Vermoedelijk niet als vrouw, maar als een man met een ge-
brek en vandaar extra heldhaftig.

Annelies (J.E.M.H.) van Bronswijk

De brigade-generaal was een 
getalenteerd paardenmeisje

Noten
1. Georgia Southern researchers solve Casimir Pulaski mysteries, subject of Smithsonian Channel’s ‘America’s Hidden Stories: The General Was Female?’; https://news.georgiasou-

thern.edu/2019/03/28/georgia-southern-researchers-solve-casimir-pulaski-mysteries-subject-of-smithsonian-channels-americas-hidden-stories-the-general-was-female-free-
screening-on-arm/ (bekeken 7 apr 2019)

2. Casimir Pulaski; https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_Pulaski (bekeken 7 april 2019).
3. J.S. Pula. Whose Bones Are Those?: The Casimir Pulaski Burial Controversy. Georgia Historical Quarterly 2016;100(1):68 ev
4. J. Pinkowski. Mysteries Surrounding Casimir Pulaski. Bialy Orzel (White Eagle) 18 apr 2008; blz 26-27; http://www.poles.org/L_Kaz/E_Kaz.html (bekeken 7 apr 2019).

Onlangs bleek dat de gelauwerde Poolse en Amerikaanse dol-
drieste oorlogsheld en cavalerieaanvoerder Kazimierz (Casimir 
in Amerika) Pułaski (1745-1779) een getalenteerd paardenmeisje 
was. De studente Lisa Powel hoopt er haar master thesis aan te 
wijden1.

1. De held op een postzegel uit 1931. Bron: U.S. Post 
OfficeHi-res scan of postage stamp by Gwillhic-
kers., Public Domain, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=9540093
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Tijdens de voorbereiding van het symposium ‘Dochters van 
Eva’ werd regelmatig de klacht gehoord dat het uitpluizen van 
de maternale genealogie zo moeilijk is vanwege: (i) het wisse-
len van de achternaam, (ii) het feit dat in oudere akten vaak 
alleen de roepnaam van de moeder wordt vermeld, en (iii) dat 
de moeder soms in de doopakte ontbreekt. In werkelijkheid is 
het uitzoeken van de maternale lijn niet moeilijk, maar vraagt 
het om uithoudingsvermogen. ‘Gewoon niet opgeven’, is het 
devies. Hieronder een kort overzicht van de werkwijze.

Algemeen. Noteer van ieder gezin altijd de namen van alle 
kinderen en van de getuigen bij doop, huwelijk en overlijden. 
De voornamen c.q. doopnamen van de kinderen en de namen 
van getuigen zijn vaak een aanwijzing voor de naam van ande-
re familieleden.

Familiepapieren en kranten. Met trouwboekjes, rouwadver-
tenties, bidprentjes en rouwbrieven is de tijd te overbruggen 
waarvan de officiële akten nog niet openbaar zijn. Vergeet 
ook www.Delpher.nl niet, want in kranten is veel te vinden. In 
oudere plaatselijke kranten ziet men vaak een rubriek met 
wijzigingen in de Burgerlijke Stand.

Burgerlijke stand en bevolkingsregister. Vanaf 1 februari 1811 
(en in zuidelijke streken soms ook enkele jaren daarvoor) is 
de Burgerlijke Stand een grote hulp. Een belangrijk deel van 
de akten is gedigitaliseerd. Dat geldt ook voor het wat late-
re Bevolkingsregister. Ontsluiting gaat via www.wiewaswie.
nl en Open Archieven (www.openarch.nl). Houd de mogelijke 
varianten in schrijfwijze van (familie)namen in gedachte en 
het wisselende gebruik van doopnamen en roepnamen in de 
akten. Na wat gezoek is vaak via www.familysearch.org/ een 
scan van de originele akte te bekijken, waar misschien wel 
meer in staat dan getranscribeerd is.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). In de eerste helft 
van de negentiende eeuw zijn de vrouwen uit de registers van 
Burgerlijke Stand en Bevolking vaak geboren in de achttiende 
eeuw. Huwelijksakten en overlijdensakten geven dan meestal 

beide achttiende-eeuwse ouders aan, zodat bovengenoem-
de problemen (ii) en (iii) opgelost zijn. Met de namen (en alle 
denkbare spellings- en spraakvarianten) uit de akten kan dan 
verder gezocht worden in DTB via WieWasWie, Open Archie-
ven, regionale archieven en Familysearch.
Doopgetuigen bij dopelingen uit een katholiek huwelijk ko-
men traditioneel bij iedere doop uit zowel de maternale als de 
paternale kant van de familie, met de grootouders van de do-
peling als eerste. Mochten de grootouders al overleden zijn 
dan worden vaak de (oudere) broers en zussen van de ouders, 
soms met hun partner, als doopgetuigen gevraagd.
Bij een tweede huwelijk zal het eerste kind van het geslacht 
van de overleden partner vaak naar de overledene genoemd 
worden. Daarna worden dan meestal weer de grootouders 
vernoemd.
Overigens worden bij (onder)trouwregistraties altijd beide 
huwelijkskandidaten bij hun volledige naam genoemd. Alleen 
bij doopregistraties kan de naam van de moeder ontbreken of 
onvolledig zijn.
Huwelijken van katholieken komen, afhankelijk van de tijd 
waarin ze voltrokken werden, vaak tweemaal in de archieven 
voor: eenmaal voor dominee of gerecht en eenmaal voor de 
R.K. Kerk.

Oud-rechterlijke archieven. Testamenten en boedelscheidin-
gen in schepenprotocollen en andere rechterlijke of notariële 
verhandelingen zijn een rijke bron van namen van echtgenotes 
en haar dochters. Voor zover ontsloten, zijn deze stukken te 
vinden in de provinciale en regionale databases, zoals allegro-
ningers.nl/, www.zeeuwsarchief.nl/, regionaalarchiefrivieren-
land.nl, etc.

Mitochondriaal DNA. Voor de zeer verre afkomst in rechte 
maternale lijn, is een bepaling van de haplogroep uit het mi-
tochondriaal DNA (mtDNA) bruikbaar. Hieruit is een globale 
migratieroute te destilleren naar tijd en plaats over duizen-
den jaren met behulp van https://haplogroup.org/mtdna/.

Marie-José (M.F.J.) Verheijen-Blomme

Maternale genealogie is niet moeilijk

Nederlands College Heraldiek (NCH)
Het Nederlands College Heraldiek is een onderdeel 
van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). 
Het beheert een informatiecentrum en geeft het ‘He-
raldisch Tijdschrift’ uit. In samenwerking met de Hol-
landse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 
registreert het familiewapens van particulieren, na 
heraldische en genealogische beoordeling en goed-

keuring van het ontwerp. De familiewapens kunnen 
zowel maternale als paternale stamlijnen betreffen 
en mogen worden teruggevoerd tot de oudst beken-
de voormoeder of voorvader, zodat alle nazaten in 
respectievelijk de rechte vrouwelijke of mannelijke 
lijn het als familiekenmerk kunnen voeren.
Meer info: http://www.heraldiek.net



274  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 5

1. Maternale stamreeks met middelen van bestaan van I. (Jits) van Straten

van Palestina en omgeving. Ik gebruik daarom vóór het begin 
van de jaartelling de term ‘Judeeër’. In de Hebreeuwse Bijbel 
is er het verhaal van Judeeërs die met honderd buitenlandse 
vrouwen en kinderen uit de Babylonische ballingschap terug-
keerden.
Ook later trouwden Israëlitische mannen met vrouwen van 
niet-Israëlitische afkomst. Dit heeft onder andere te maken 
met het feit dat er vóór het begin van de jaartelling ook ande-
re goden als YHWH werden aanbeden2. Dat vergemakkelijkte 
het trouwen met niet-Israëlitische vrouwen.
De hierboven gestelde vraag is dus niet helemaal de juiste. De 
vraag zou moeten luiden: Kun je met mtDNA de hedendaag-
se joden koppelen aan vrouwen die voor het begin van onze 
jaartelling behoorden tot een van de twaalf Israëlitische 
stammen die het oude Kanaän in bezit hadden genomen. Dat 
kan alleen als we weten wat voor type mtDNA die vrouwen 
destijds hadden, en dat weten we niet. Er is geen genetisch 

De vrouwelijke lijn bij joden lijkt de meest belangrijke lijn te 
zijn, omdat iemand pas joods is als zijn of haar moeder joods 
is. Met het type mtDNA moet de afstamming tot in Judea of 
Palestina dan te volgen zijn. Maar is dit ook echt zo? Alvorens 
deze vraag te beantwoorden, wil ik eerst terug naar de perio-
de vóór het begin van onze jaartelling want de situatie is wel 
wat ingewikkelder.

Judeeërs (Israëlieten) en joden

Vóór het begin van onze jaartelling was de situatie zo dat het 
in Judea of Palestina om de vader ging. De afkomst van de 
moeder was niet belangrijk voor de identiteit van de kinderen. 
Die waren Judeeër (Israëliet) als de vader Judeeër (Israëliet) 
was.1 Judeeër en Israëliet zijn hier min of meer synoniemen. 
Je kunt stellen dat er in die tijd een gemeenschap was, geba-
seerd op het patrilineair systeem gekoppeld aan het gebied 

De vrouwelijke lijn van de tegenwoordige joden is een dubieuze lijn als men deze lijn denkt 
te kunnen volgen om terug te gaan tot de Israëlitische inwoners van Palestina (Kanaän/Land 
van Israël/Judea) vóór het begin van de jaartelling. De belangrijkste problemen die hieraan 
ten grondslag liggen zijn het gevolg van
a.  onbekendheid met de mtDNA-lijnen van vrouwen die wel of niet tot de twaalf Israëliti-

sche stammen behoorden, en
b.  de regel dat iemand ook joods is als zij/hij tot het jodendom is bekeerd, hetgeen vooral tij-

dens het 1ste millennium AD buiten Palestina tot grootschalige vermenging met niet-jood-
se vrouwen heeft geleid.

Een moederspoor 
in de joodse Diaspora?

JITS VAN STRATEN

Branca Joseph Levie - *Amsterdam ±1703
Dina Samuel - *Amsterdam ±1740
Golde Magnis Hartog - Amsterdam ±1771-1847 - venterse
Meintje Salomon Heijmans - Amsterdam ±1806-1867 - winkelierster
Golde Wolf Porselein - Amsterdam 1833-1878 - winkelierster
Vogel Bleekveld - Amsterdam 1853-1928 - huisvrouw
Golde Citroen - Amsterdam 1877- Sobibor 1943 - huisvrouw
Lea Mendelson - Amsterdam 1907- Auschwitz 1944 - secretaresse
Isaac van Straten - *Amsterdam 1938 - microbioloog en amateurhistoricus
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onderzoek gedaan aan menselijke resten in de overgebleven 
graven uit die tijd.
Rond de tweede eeuw AD krijgen we te maken met een regel 
van de rabbijnen die als volgt luidt: Iemand is joods als haar 
of zijn moeder joods is en ook als de persoon zich tot het jo-
dendom heeft bekeerd. Samet beschrijft hoe makkelijk het 
gedurende de eerste twee eeuwen na Chr. was om tot het jo-
dendom over te gaan.3 Het is niet bekend wat de reden voor 
de invoering van deze regel was. In Bijbelse tijden waarschuw-
den de profeten tegen trouwen met niet-Israëlitische vrou-
wen. Deze vrouwen konden andere goden aanbidden, en de 
kleine kinderen, die gedurende hun eerste jaren meestal bij de 
moeder bleven, met deze goden opvoeden. Mogelijk is dit een 
reden geweest.
De rabbinale regel wordt ook nu officieel in Israël gevolgd. 
Dit maakt de zaak nog ingewikkelder, want nu komen ook 
niet-joodse vrouwen van buiten Palestina en het Midden-Oos-
ten de joodse gemeenschap binnen. Als iemand tot het Jo-
dendom overging, was dat meestal omdat hij of zij met een 
jodin of jood trouwde. Tegenwoordig is het lastig om tot het 
jodendom over te gaan. Dit was niet altijd zo. Het is moeilijk 
geworden vanaf de tijd dat de Kerk zware straffen oplegden 
aan mensen die tot het jodendom overgingen. Niettemin werd 
er toch gemengd getrouwd, hoewel de Kerk wel een belem-
merende factor was.

Na ongeveer de tweede eeuw spreek ik dan van ‘joden’. De 
getoonde foto’s geven een goed beeld van de vermenging die 
heeft plaatsgevonden. Gezien de geografisch-gebonden fe-
notypen bij joden en het gegeven dat het meestal de mannen 
waren die naar het buitenland gingen, is het aannemelijk dat 
joodse mannen voornamelijk met niet-joodse vrouwen in het 

buitenland zijn getrouwd. De overgang van Judeeërs naar jo-
den geeft dus extra problemen wat betreft het aantonen van 
een afstamming van tegenwoordige joden van Judeeërs. Een 
belangrijk verschil met Judeeërs is dat joden niet regio ge-
bonden zijn, wat Judeeërs in eerste instantie wel waren.

Om terug te komen op de vraag of je met mtDNA altijd de af-
stamming tot in Judea of Palestina kunt komen, is het antwoord 
dus ‘nee’ want een joodse moeder is maar de helft van de regel.

Bekeerlingen

Er zijn niet of nauwelijks aantallen bekend van personen die 
tot het jodendom zijn overgegaan. Een uitzondering vormen 
de bekeerlingen die tussen 1671 en 1811 in de begraafboeken 
van de joodse gemeente van Amsterdam geregistreerd zijn. 
In 2009 zijn deze aantallen door mij in een tabel (zie afb.3 op 
p. 276) verwerkt.

De gegevens in deze tabel komen uit de begraafboeken van 
twee joodse begraafplaatsen, namelijk Muiderberg waar de 
volwassenen werden begraven die het lidmaatschap van de 
joodse gemeente konden betalen, en Zeeburg waar de ar-
men en alle kinderen werden begraven. Op 11 oktober 1714 is 
Zeeburg in gebruik genomen. Reden voor de tweede begraaf-
plaats was dat men door de grote kindersterfte bang was dat 
Muiderberg vol zou raken. Het interessante aan deze tabel is 
het verschil in aantal bekeerlingen tussen de twee begraaf-
plaatsen. Bij de minder bedeelden werd meer met niet-jo-
den getrouwd, die dan tijdens hun huwelijk tot het jodendom 
overgingen. Bekeerlingen werden net als niet-bekeerlingen 
bejegend. Zo is rond 1750 de Zweedse familie Granbom naar 

2. Chinese joden tijdens de Kaifeng conferentie in 1919. Links de mannen, rechts de vrouwen; de vrouwen hebben ingebonden voeten. mtDNA-haplo-
groepen onder Chinese joden zijn mij nog niet bekend (Foto’s gereproduceerd met toestemming van de University of Toronto Press). Bron: WC White. 
Chinese Jews, 2de editie. Toronto: University of Toronto Press; 1966
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Amsterdam gekomen, die tot het jodendom overging. Een van 
hun zonen is later rabbijn geworden in Amsterdam. De achter-
naam werd veranderd in Graanboom4.

Onbekende en gewijzigde namen

Een probleem voor genealogen is dat bekeerlingen een nieu-
we naam kregen waardoor niet meer is te achterhalen wie 
deze bekeerlingen eigenlijk waren. In de begraafboeken staat 
dan het Hebreeuwse woord voor bekeerling, ger (voor een 
man), of gioreth (voor een vrouw), of achter de voornaam van 
de man staat in het Hebreeuws ‘zoon van onze vader Abra-
ham’. Een voorbeeld van een bekeerde vrouw: begraven de 
vrouw, bekeerling, van Isaac Itigen.
Het laatste voorbeeld laat ook meteen zien dat vrouwen 
meestal als ‘de vrouw van’ werden vermeld. Ook niet erg in-
formatief wat de stamboom van de gehuwde vrouw betreft. 
Een bijkomend probleem is dat de registratie van de begraaf-
plaats Zeeburg nogal slordig was. Dat maakt het niet altijd 
voor 100 procent zeker of iemand die ‘zoon van Abraham’ 
heette, toch niet een vader had die bekeerd was. Als er zoon 
van ‘onze vader’ Abraham of zoon van Abraham ger staat is 
het natuurlijk wel duidelijk dat het om een bekeerling ging.
Een belangrijk gegeven dat niet bekend is bij de gemiddelde 
genealoog, vormt het relatief grote aantal joden die in eigen 
kring al een familienaam had voordat het aannemen van een 
achternaam in 1811 verplicht werd. Deze familienamen werden 
niet altijd van de vader overgenomen. Als de moeder van een 
belangrijke vader afstamde, werd soms de familienaam van 
de moeder door een kind voortgezet. In sommige gevallen 
werd de joodse familienaam behouden, in andere gevallen 
stapte men in 1811 over op een andere naam.

Familienamen maken genealogisch onderzoek een stuk mak-
kelijker. Als er tien mannen zijn die Jacob Moses heten, ga 
dan maar eens na wie je voorvader is. Het volgende is een 
goed voorbeeld. In 1797 trouwt mijn voorvader, die in de on-
dertrouwakte in Amsterdam vermeldt staat als Salomon Le-
vie Hijman. Hij trouwde met Golde Magnis Hartog. Zijn vader 
heette dus Levie, en zijn grootvader Hijman. Ik kwam daar niet 
verder mee, want van Levie Hijman zijn een aantal naamge-
noten te vinden. Toen ik de joodse trouwakten doornam, zag 
ik in de Hebreeuwse huwelijkse voorwaarden een huwelijk 
met dezelfde voornamen, Alleen stond er nu Salomon Levie 
Blits. Waren dit dezelfde personen? Tot m’n geluk stond er 
onderaan de bladzijde dat er ook een notariële akte was. Het 
betreffende huwelijkscontract, was opgemaakt bij notaris 
M.C. Kessler op 19 april 1799. Het bleek inderdaad om dezelf-
de personen te gaan. Zo kon ik uiteindelijk dankzij de ach-
ternaam Blits in Hebreeuwse akten terug tot 1689 geraken 
in mijn rechte mannelijke stamlijn. De rechte vrouwelijke lijn 
loopt tot circa 1703 (zie de stamlijn op p. 274).
Het is echter niet zo dat de zonen in de Hebreeuwse regis-
traties van voor 1811 allen dezelfde vaderlijke familienaam 
gebruikten van hun eigen vader. Zo had een van mijn voorva-
ders, Levy Wolf, de familienaam Lederwolf terwijl zijn zoon 
Wolf Levy als familienaam Hanover gebruikte. In 1811 nam de 
kleinzoon, Hijman Wolf, de achternaam Content aan, terwijl 
een doodgeboren kind van hem in de Hebreeuwse registratie 
in 1800 te boek stond met de familienaam Lederman.

De oorsprong in moederlijke lijn

Een eerste poging om het aantal vrouwen te bepalen van wie 
joden afstammen is door Ritte e.a.5 gedaan via een analyse 

Periode Muiderberg    Zeeburg
 Totaal  Bekeerlingen Totaal  Bekeerlingen
 Aantal Doden Aantal Percentage Aantal Doden Aantal Percentage

1671-1680 182 5 2,7 - - -
1681-1690 232 0 0 - - -
1691-1700 378 5 1,3 - - -
1701-1710 404 5 1,2 - - -
1711-1720 397 3 0,8 159 0 0

1721-1730 368 0 0 412 3 0,7
1731-1740 400 0 0 635 3 0,5
1741-1750 422 0 0 726 5 0,7
1751-1760 537 0 0 772 6 0,8
1761-1770 720 1 0,1 1219 11 0,9

1771-1780 975 0 0 1684 18 1,1
1781-1790 1026 0 0 1743 16 0,9
1791-1800 1132 1 0,1 1780 16 0,9
1801-1810 1095 2 0,2 1642 17 1,0

3. Volwassen leden en bekeerlingen op de joodse begraafplaatsen in Muiderberg (voor de rijke volwassenen) en Zeeburg (voor de 
arme volwassenen en alle kinderen) tussen 1671 en 1810. Bron: J van Straten. De herkomst van Asjkenazische joden: De controverse 
opgelost. Bennekom; eigen beheer; 2009



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 5  –  277 

van mtDNA. Zij kwamen uit op honderd verschillende vrouwe-
lijke lijnen. Van deze honderd concludeerden de auteurs dat er 
19 lijnen waren voor 75 asjkenaziem (‘Duitse joden’). Thomas 
e.a.6, echter, gaven aan dat er maar weinig vrouwen betrokken 
waren als stichtsters van negen geografisch gescheiden jood-
se groepen. In 2006 stelden Behar e.a.7 dat de vier belangrijk-
ste Joodse mtDNA-lijnen (‘founding lineages’) van de huidige 
asjkenaziem, K1a1b1a, K1a9, K2a2 en N1b2 waren en terugge-
voerd kunnen worden op vier vrouwen die waarschijnlijk hun 
oorsprong in het Midden-Oosten hadden. Deze lijnen kwamen 
nauwelijks bij niet-joden voor.
Behar e.a. benutten voor hun bewijsvoering onder andere de vol-
gende demografische geschiedenis van de Asjkenazische joden:
(i) Het Asjkenazische jodendom is gedurende de achtste en 
negende eeuw in de Rijnvallei gevestigd door een klein aantal 
families uit Noord-Italië.
(ii) Het geschatte totale aantal Asjkenazische joden in de 
twaalfde en dertiende eeuw was ongeveer 25.000.
Zoals we hierboven zagen komen Thomas en Behar uit op 
een aantal dat significant verschilt van het aantal dat Ritte 
vond. Een fundamenteel ander resultaat werd verkregen door 
Costa e.a.8, die aantoonden dat K1a1b1a, K1a9, K2a2a en N1b 
Europese lijnen zijn, en dat meer dan 80 procent van de Asjke-
nazische vrouwen een Europese oorsprong heeft.

Waar komen deze verschillen vandaan?
Om te beginnen, klopt de demografische geschiedenis van 
Behar e.a. niet. Twee redenen. Allereerst is het Asjkenazische 
jodendom al vóór de vierde eeuw AD in Duitsland ontstaan. 
De tweede reden ligt wat ingewikkelder, en heeft te ma-
ken met een verschil tussen de Duits-joodse en Oost-Euro-
pees-joodse geschiedschrijving. Ik houd de eerste aan omdat 
deze veel grondiger is. Volgens de Oost-Europees-joodse ge-
schiedschrijving zijn de Duitse joden tijdens de pogroms in de 
Middeleeuwen en masse naar Oost-Europa gevlucht. Uit de 
Duits-joodse geschiedschrijving blijkt dat daar geen enkel be-
wijs voor bestaat. De tegenwoordig gangbare opvatting is dat 
de Oost-Europese joden uit Duitsland kwamen. Als de joden 
werkelijk gevlucht zouden zijn, dan zou dat tot enorme jood-
se bevolkingstoenames hebben geleid in Oost-Europa tussen 
1500 en 1800 van meer dan 1 procent! Volgens moderne de-
mografen kwamen dit soort toenames in genoemde periode 
niet in Europa voor. Omdat Oost-Europees-joodse historici 
tegenwoordig de dienst uitmaken, is een Duitse oorsprong 
toch de momenteel algemeen aanvaarde opvatting.

Twee soorten asjkenaziem?

De realiteit is echter dat de Oost-Europese joden een an-
dere oorsprong hebben. Alle Asjkenazische joden volgen de 
Asjkenazische godsdienstige riten. Dit betekent dus dat er 

4. Indiase joden: de familie van Benjamin Aron Rohekar, Bombay 1954 (met dank aan Annie Rohekar en Rachel Aharon-Shriki). Bekende mtDNA-haplo-
groepen onder Indiase joden zijn M5a1 en M50 (Cochin-joden), en M39a1 en M30c1a1 (Benei Israël); alle zijn Indiase mtDNA-haplogoepen.
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twee ‘soorten’ asjkenaziem zijn, asjkenaziem volgens hun af-
stamming uit Duitsland, en asjkenaziem volgens riten die uit 
verschillende landen in Europa afkomstig kunnen zijn. Maar 
Joodse genetici volgen de Oost-Europees-joodse geschied-
schrijving en beschouwen derhalve alle asjkenaziem als één 
groep. Dit betekent dat het aantal van 25.000 van Behar e.a. 
op alle asjkenaziem slaat, en dat is wat bevolkingstoenames 
betreft niet mogelijk. Als er rond 1200 25.000 Asjkenazische 
joden zouden zijn; en in Oost-Europa, Duitsland en Nederland 
in 1800 bij elkaar 2.050.000, dan komt dit neer op een bevol-
kingstoename van meer dan 0,74% per jaar. En dat terwijl 
we weten dat de totale bevolkingstoename in Oost-Europa 
in dezelfde periode slechts met 0,3% per jaar toenam9. Het 
percentage van 0,7% is hierdoor niet waarschijnlijk omdat de 
joden in Oost-Europa onder dezelfde milieuomstandigheden 
leefden als de rest van de bevolking. De joden waren meest 
stedelijk waar de omstandigheden slechter waren dan op het 
platteland.

Uit Europa of het Midden-Oosten

Naast het demografische probleem, is er ook een verschil in 
methodiek tussen Behar en Costa. De eerste heeft naar de 
verschillen in percentages gekeken bij joden en niet-joden, 
en vond dus de reeds genoemde verschillen. Costa e.a. heb-
ben voor een genealogische aanpak gekozen en ook naar 
eerdere lijnen gekeken. Dit heeft dan ook tot het andere re-
sultaat geleid. Mitochondriale lijnen als K1a1b1a, K1a9, K2a2 
of N1b2 en ook de meeste minder voorkomende lijnen, bij-
voorbeeld J, M1a1b en W, zijn weliswaar vaak met asjkenaziem 
geassocieerd, maar hebben hun joodse oorsprong niet in het 
Midden-Oosten. Bijvoorbeeld de belangrijkste lijn, K1a1b1, is 
zo’n 11.500 jaar geleden naar Europa gekomen. 8.000 jaar en 
drie mutaties later hebben we de lijn K1a1b1a. Ook de andere 
hoofdlijnen en de meeste secundaire lijnen zijn Europees. Ver-
der bleek dat er een verschil is in de frequenties van de lijnen 
bij de West- en Oost-Europese joden. Bijvoorbeeld de hoofd-
lijn K vormt bij West-Europese asjkenaziem 50 procent van 

het mtDNA, terwijl dit bij Oost-Europese joden (in Rusland) 
slechts 15 procent is. Hoe moeten we ons deze verschillen 
voorstellen?
Vóór en na het begin van de jaartelling is een relatief klein 
aantal Judeeërs respectievelijk joden naar Zuid-Europa en de 
Griekse kolonies in Anatolië gemigreerd en is daar met vrou-
wen met K1a1b1a getrouwd. Een deel van de joden is al voor 
het begin van de jaartelling vanuit Anatolië naar de Griekse 
kolonies op en rond de Krim gemigreerd. Een ander deel is na 
het begin van de jaartelling, ook met K1a1b1a vanuit Italië naar 
Duitsland getrokken, terwijl in de tweede helft van het eerste 
millennium, joden vanuit Zuid-Italië ook naar het gebied ten 
noorden van de Krim zijn gegaan, in verband met de eis van 
twee Byzantijnse keizers dat ze zich moesten laten bekeren 
tot het christendom.
Genetici die zich als eersten met de vier bovengenoemde lij-
nen hebben beziggehouden, kwamen tot de conclusie dat dit 
typisch joodse lijnen waren en wel uit het Midden-Oosten, 
omdat ze bij niet-joden niet of nauwelijks voorkomen. De con-
clusie blijkt onjuist. Het is bekend dat vooral mannen naar het 
buitenland gingen, als soldaat of om handel te drijven. Al in 
300 v. Chr. zijn mannelijke Israëlieten naar de Griekse kolonies 
in Anatolië zijn getrokken en daar met vrouwen met bijvoor-
beeld K1a1b1a zijn getrouwd. Hetzelfde geldt voor de joodse 
mannen die naar Italië zijn gegaan. Als deze trend zich enige 
tijd voortzet, treedt er enrichment op van K1a1b1a binnen de 
kleine joodse gemeenschap, waardoor er een frequentiever-
schil van de betreffende lijn optreedt tussen de joodse en 
niet-joodse bevolking. Dit verschil in frequentie heeft waar-
schijnlijk veel populatiegenetici misleid die de vier stamlijnen 
(founder lineages?) als typische joods-Midden-Oosterse lij-
nen beschouwden, gebaseerd op de verschillen in frequentie. 
K1a1b1a mag dan een ‘joodse’ lijn zijn, hij heeft niets van doen 
met Judeeërs want 11.000 jaar geleden was er nog geen groep 
die Israëlieten werd genoemd.
Zolang als K1a1b1a in West-Europa bleef bestaan, en joodse 
mannen daar met vrouwen van deze lijn trouwden, nam het 
verschil tussen West- en Oost-Europese joden toe.
Als we ons dan ook nog realiseren dat Judeeërs en hun voor-
vaderen ook met vrouwen van niet-Israëlitische stammen 
trouwden, wordt het erg lastig om te weten te komen welk 
mtDNA typerend is voor een vrouw uit een van de Israëliti-
sche stammen. Met het mtDNA (en ook het yDNA) is welis-
waar een grote groep Asjkenaziem te definiëren maar het 
geeft dus geen uitsluitsel over de etniciteit in relatie tot het 
Judea of Palestina van vóór het begin van de jaartelling.

Via de mannelijke lijn dan?

Wat de mannen betreft, volgens Ostrer en Skorecki10 vormen 
de yDNA-lijnen E3b, G, J1, J2, en Q, onderdeel van de voorou-
derlijke genenpool terwijl R1a1 en R1b1 Europese lijnen zijn. 
Behar e.a.11 beschouwen alleen R1b als een Europese lijn. De 
vijf verschillende yDNA-lijnen laten in elk geval zien dat een 
aartsvader als Abraham niet circa 3500 jaar geleden de voor-

5. Een joodse vrouw uit de Oekraïne. Haplogroepen van het mtDNA die 
geregeld voorkomen onder Oekraïense joden zijn K1a1b1a, K1a9 en N1b2 
(Bron: onbekend).
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vader is geweest van alle Israëlieten. De gemeenschappelijke 
voorvader van genoemde lijnen leefde immers tienduizen-
den jaren eerder. Verder hebben de verschillende lijnen niet 
allemaal dezelfde oorsprong. Ook archeologisch onderzoek 
duidt niet op een dergelijke aartsvader. Uit de bijbel is mij niet 
bekend of ook Israëlitische vrouwen met niet-Israëlitische 
mannen trouwden. Het is waarschijnlijk ook niet belangrijk, 
want een vrouw werd meestal lid van de clan van de man, en 
‘verdween’ zo uit het ‘joodse’ systeem.
Samenvattend kan gesteld worden dat er joodse moederspo-
ren zijn, maar dat de vrouwelijke joodse lijnen niet doorge-
trokken kunnen worden naar bepaalde ethische groepen van 
vóór het begin van de jaartelling. We weten immers niet welke 
Israëlitische vrouwen welke lijnen hadden. Dit nog afgezien 
van het feit dat het trouwen met niet-Israëlitische vrouwen 
geen probleem vormde. Bij de mannen is het volledig ondui-
delijk op welke etnische groep de zogenaamde voorvaderlijke 
genenpool slaat.

In Mokum

Aangezien het overgrote deel van mijn voorouders uit Am-
sterdam komt, kon ik gebruik maken van de Hebreeuwse 
registraties van de joodse gemeente die tot net vóór 1667 
teruggaan, en voor een groot gedeelte bewaard zijn geble-
ven. Dit is uniek in Europa, zeker voor Europa ten oosten van 
Duitsland. Wat betreft mijn eigen vrouwelijke stamreeks, 
deze kan ik slechts terugvoeren tot circa 1703. De vrouwen 

zijn allen in Amsterdam geboren, de mannen van de twee oud-
ste vrouwen kwamen uit Duitsland. Uit de ondertrouwakten 
tussen 1598 en 1811 blijkt dat de Amsterdamse joden voorna-
melijk van oorsprong Duitse joden waren. Op het platteland 
zal dat percentage nog veel hoger geweest zijn.
In Trouwen in Mokum12 is een index opgenomen van de ‘her-
komstplaats/land van de bruidegom/bruid’ waarin van alle 
joodse personen die van buiten Amsterdam kwamen, de 
plaats van herkomst wordt vermeld. De index bevat 4697 
personen. Van 4204 kon ik de plaats van herkomst achter-
halen. Wanneer ik alleen kijk naar plaatsen waar meer dan 
50 joden vandaan kwamen, dan waren volgens de onder-
trouwakten in Amsterdam tussen 1598 en 1811 meer dan 
65 procent van de echtelieden in spe afkomstig uit Duits-
land. Daarna komen de meesten uit Bohemen/Moravië 
(5,7%), Polen (5,5%), Engeland (3,0%) en Elzas en Lotha-
ringen (2,1%). Alles bij elkaar kwamen de immigranten uit 
25 landen/gebieden. Wat de Duitse joden betreft kwam het 
grootste deel uit Hamburg en Frankfurt. De twee echtgeno-
ten uit mijn eigen matrilineaire lijn migreerden uit Hamburg 
en Bielefeld.
De meeste joden uit Bohemen/Moravië gaven Praag als her-
komst op. Bijna de helft van de Poolse joden kwam uit Silezië, 
en de Engelse joden kwamen op twee na uit Londen. Een be-
hoorlijk aantal van hen kwam oorspronkelijk uit Nederland. 
Nederlandse joden zijn dus voornamelijk Duitse joden. Binnen 
Europa kwamen zij vóór Duitsland waarschijnlijk uit Italië.  <<
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Er zijn 1-2 miljoen Nederlanders met een Indische achtergrond, waarvan een half miljoen van 
de eerste en tweede generatie1. In veel Indische families komt de matrilineaire stamlijn uit op 
een ‘Oma Tjang’. Dat is een veelal Javaanse vrouw die in een ongehuwde relatie leefde met een 
Europese of Indo-Europese man. Deze moeders zien we vaak op vroeg-twintigste-eeuwse 
familiefoto’s, doorgaans in traditionele dracht. Echter over haar herkomst is meestal weinig 
bekend. Met behulp van analyse van het DNA van mitochondriën (mtDNA)2 is een tipje van 
de sluier op te lichten. In dit artikel beschrijf ik de familieachtergrond van een aantal Indische 
stammoeders en ga ik na in hoeverre mtDNA analyse toegevoegde waarde heeft.

De Njaj en andere 
Indische stammoeders

MAARTEN W.J. FORNEROD

redjo, Midden-Java, en is daarmee de oudste Aziatische voor-
moeder van wie ik foto’s en mondeling doorgegeven verhalen 
heb. Voor haar kleinkinderen was zij een lieve vrouw, die Ja-
vaans sprak en er altijd was. Bij haar doop kreeg ze de naam 
Esther en op haar overlijdensakte van 1932 wordt zij aange-
duid met Mevrouw de weduwe Brouwer; namen van ouders 
onbekend3. Ze trouwde op 29 mei 1879 te Banjermassin met 
Frederik Adolf Brouwer (1843-1899), Sergeant bij het KNIL4. 
Het echtpaar had ten tijde van het huwelijk al vier dochters en 

Mijn Javaanse voormoeder waar ik het meeste van weet 
is Oma Tjang. Volgens mijn vader is dat eigenlijk dubbelop 
omdat Tjang in het Javaans al oma betekent. Inderdaad, in 
Midden-Java wordt het woord Cang gebruikt voor betover-
grootmoeder, en het in Indisch tijdschrift Moesson/Tong Tong 
wordt Tjang ook regelmatig gebruikt in de zin van ‘oma’. Wel-
licht is Tjang in de negentiende en begin twintigste eeuw ge-
bruikt in de betekenis van ‘oude oma’.
Mijn oma Tjang werd geboren op 9 januari 1848 in Poerwo-

1. Maternale stamreeks met geschatte generatienummers en middelen van bestaan van dr. Maarten Fornerod, Erasmus MC en secreta-
ris van de Indische Genealogische Vereniging (email: m.fornerod@erasmusmc.nl), vanaf de voormoeder van alle huidige mensen (=gene-
ratie 1); jr BP=jaren vóór 1950 volgens https://haplogroup.org/mtdna/

1 Eva Mitochondriaal - Oost-Afrika ±200.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5300 Haplo L3 - Afrika ±67.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5600 Haplo N - Oost-Afrika of Arabië ±59.000 jr BP -voedselverzamelaarster
5700 Rohani (R) - West-Azië ±57.000 BP - voedselverzamelaarster
6400 Haplo R0 - Arabië ±40.000 jr BP - voedselverzamelaarster
7100 Haplo HV - West-Azië ±21.900 jr BP - voedselverzamelaarster 
7500 Helena (H) – West-Azië ±12.800 jr BP - voedselverzamelaarster
7991 Albertien Hendrix – Pesserveld (Hoogeveen) 
7992 Grietjen Wolters – Hoogeveen 
7993 Roelofje Roelofs Boer / Schonewille / Oelenboel - *Hoogeveen 1755 
7994 Grietien Roelofs Otten – Hoogeveen-Tiendeveen (Beilen) 1831- arbeiderse
7995 Roelofje Everts – Hoogeveen ±1809-1898 – schippersvrouw
7996 Margaretha Veldman – Hoogeveen 1835-1909 - schippersvrouw
7997 Lammigje Scholten – Hoogeveen 1869-1979 - schippersvrouw
7998 Geertje Kombrink – Spaarndam 1892-Hoogeveen 1979 - schipperskind, winkelbediende, binnenmeisje
7999 Roelofje Booy – *Zwartsluis 1923 - docente en onderzoekster voedingsleer
8000 Maarten W.J. Fornerod - *Delft 1963 - celbioloog, geneticus en datawetenschapper
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Een vrouw genaamd Palima leefde samen met mijn over-
grootvader Jan Fornerod, geboren in Martrapoera, Borneo, 
op 25 april 18675. Jan was de zoon van een Zwitserse soldaat 
in dienst van het Oost-Indisch Leger, en een inlandse vrouw 
genaamd Koetes6. Van Koetes is mij helaas verder niets be-
kend. Jan is op elfjarige leeftijd bij het Korps pupillen van het 
Indische leger aangenomen, en Palima is waarschijnlijk bij zijn 
opvolgende militaire loopbaan als njaj bij hem terechtgeko-
men. Hoewel Palima de grootmoeder is van mijn vader, Willy 
Fornerod, kon hij zich niets over haar herinneren. Hij schrijft 
over het huis van Opa Jan7:
Er was een kamer aan de voorkant. Daar stonden een tafel 
en een paar stoelen. Aan de ene muur hingen naast elkaar 
de krissen, die opa verzamelde. Aan de andere muur een rij 
geweren boven elkaar. De geweren had hij nog uit zijn solda-
tentijd, die mocht hij best gebruiken als hij dat nodig vond. 
Naast deze kamer was de slaapkamer waar ik bij opa sliep als 

drie zoons. Er zouden nadien nog één dochter en twee zoons 
volgen. Hoewel mijn Oma Tjang waarschijnlijk haar man als njaj 
of Indische concubine (zie onder) heeft ontmoet en vele jaren 
in een kazerne-concubinaat met hem leefde, deelde zij niet het 
lot van andere njajs die door hun mannen werden verstoten. Zij 
lijkt juist een centrale figuur in de Indo-Europese Brouwerfa-
milie, getuige de familiefoto’s uit de periode 1920-1930.

Onbekend

Veel Indische families hebben één of meer njajs, Javaanse of 
Chinese voormoeders die in sarong en kabaja op oude fami-
liefoto’s staan. We weten vaak bijna niets van deze vrouwen, 
soms niet eens hun naam. Ze leefden op de achtergrond van 
de Indo-Europese familie. Hun kleinkinderen kenden haar 
soms zelfs niet. Een voorbeeld uit mijn eigen familiegeschie-
denis illustreert dit.

2. Trouwfoto van mijn Indische grootouders Louise Victorine Brouwer 
(1900-1987) en Paulus Adolphe Alexander Fornerod (1895-1954) te Gom-
biong op 11 mei 1920. Staand (van links naar rechts): Catharina Elizabeth 
Dijkman (echtgenote van Hein Casimir Brouwer), Anton Lijdsman (vriend 
van de familie), Susanna Horst (1890-1950, zuster van de moeder van de 
bruid), Louise Victorine Brouwer, Paulus Adolphe Alexander Fornerod, 
Cornelis Leendert Horst (1901-1976, zoon van een broer van de moeder 
van de bruid), Lien Horst (zuster van Cornelis Leendert), Hendrik Cornelis 
Brouwer (1902-1967, broer van de bruid); Zittend (van links naar rechts): 

Jan Fornerod (1867-1935, vader van de bruidegom), Hein Casimir Brouwer 
(1890-1962, oom van de bruid), Oma Tjang of Esther (1848-1932), Wil-
lem Frederik Brouwer (1872-1952, vader van de bruid), Wilhelmina Horst 
(1881-1920, moeder van de bruid); Kinderen op de voorgrond: Johan Wil-
lem (Nono) Brouwer (links, 1908-1962, broer van de bruid) en Lodewijk 
Eduard (Boeli) Brouwer (midden, 1910-1993), Frans Jozef (Venti) Brouwer 
(1915-1984, broer van de bruid). De grote afwezige is Palima, de njaj van 
Jan Fornerod en moeder van de bruidegom.
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ik kwam logeren. Aan de achterkant zal wel de kamer van Oma 
Palima zijn geweest en een keuken, maar daar kwam ik nooit. 
Ik kan me niet herinneren Oma Palima ooit ontmoet te hebben, 
ze hield zich kennelijk op de achtergrond, als ik kwam logeren.
Er is één foto overgeleverd waarop Oma Palima staat: Klein 
en korrelig. Een vastberaden vrouw, zo te zien. Maar kan ik 
meer van haar te weten komen? Ik heb mijn grootvader zelfs 
niet gekend, Paul Fornerod8, de enige zoon van Palima en Opa 
Jan, is overleden in 1956. Hij was gehuwd met Louise Victorine 
(Rien) Brouwer (1900-1987).
Opa Jan had een zus Marie. Ze staat vermeld als de moeder 
van Glorie Amelie van der Mark, geboren op 1 september 1895 
in Semarang9. De vader, Willem Carel Josephus van der Mark 
(1862-1911)10, was politieopziener te Tengang, Semarang. He-
laas overleed Glorie Amelie op jonge leeftijd, en zien we verder 
niets meer van Marie in de burgerlijke stand van Semarang 
vermeld. De volgende kinderen van Willem Carel Josephus van 
der Mark krijgt hij met zijn tweede, een Chinese, vrouw.
Door de vrouwelijke lijn terug te volgen met behulp van het 
mtDNA zouden we iets meer van deze vrouwen te weten kun-
nen komen. Zonder huidige nakomelingen in rechte vrouwelij-
ke lijn van Marie, of haar moeder Koetes, is geen mtDNA be-
schikbaar. Ook het graf van Opa Jan in Tjilatjap is eind vorige 
eeuw verdwenen, zodat de weg van forensische DNA-extrac-
tie uit beenderen uitgesloten lijkt.
Er is ook nog een ander probleem. Het grote probleem is 
dat de beschikbare data [mtDNA] zeer beperkt is. Voor Eu-
ropese haplogroepen is er meestal veel te vinden, maar de 
rest van de wereld is helaas minder goed beschreven11. In 
dit artikel moeten we ons dientengevolge beperken tot ca-
suïstiek, waarbij een zestal Indische voormoeders de revue 

zullen passeren van wie de mitochondriale haplogroep wel 
bekend is.

De Njai: Het Indisch concubinaat

Het woord concubine heeft in het Nederlands een duidelijk 
negatieve klank, anders dan in Frankrijk, waar concubinage 
een neutraal woord voor ongehuwd samenwonen is. Wellicht 
wordt in Nederland de term Indisch concubinaat gebruikt om 
de negatieve aspecten van deze vrouwen in de koloniale sa-
menleving te benadrukken, die er zeker ook waren12.
Njaj is de naam die tegenwoordig wordt gegeven aan de Azi-
atische vrouw die een relatie had met een (Indo-)Europese 
man. Het is een van oorsprong Boeginees woord met als let-
terlijke vertaling ‘zusje’. Een verzachtende term, zoals ook het 
vroeger veel gebezigde huishoudster.

3. Portret van Palima rond 1930. 
Zij had als njaj een duurzame 
relatie met mijn overgrootva-
der Jan Fornerod (1867-1935) 
(Persoonlijke verzameling M. 
Fornerod)

4. Belangrijke migratieroutes naar en binnen de Indonesische archi-
pel. In licht paars is in A en B de kustlijn van 60.000-11.000 jaar geleden 
aangegeven toen de zeespiegel aanmerkelijk lager lag. Karakteristieke 
haplogroepen van deze migraties zijn rechts aangegeven; Percentages 
van een steekproef op Oost-Timor. Aangepast van S.M. Gomes, M. Bod-
ner, L. Souto, B. Zimmermann, G. Huber, C. Strobl, A.W. Röck, A. Achilli, A. 
Olivieri, A. Torroni, F. Côrte-Real, W. Parson. Human settlement history 
between Sunda and Sahul: a focus on East Timor (Timor-Leste) and the 
Pleistocenic mtDNA diversity. BMC Genomics 2015;16:70; doi:10.1186/
s12864-014-1201-x.

Eerste migratiegolf van 
60.000-40.0000 jaar 
geleden.
Haplogroepen o.a.
P, Q, R14
(20%)

Migratie vanuit het huidige 
Borneo van 30.000-5000 
jaar geleden.
Haplogroepen o.a.
E, B4 
(20%)

Migratie vanuit Taiwan naar 
de Indonesische archipel, 
8000-4000 jaar geleden.
Haplogroepen o.a.
M7c1, D5, F1a3, F1a4 
(30%)
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In de begintijd van Europese inmenging in Oost-Indië was de njaj in weinig op-
zichten te onderscheiden van een slavin, en functioneerde als bedgenote, huis-
vrouw en moeder van verwekte kinderen. In de latere koloniale periode was de 
relatie van de (Indo-)Europeaan met zijn njaj minder eenduidig. Dat blijkt uit het 
feit dat veel huwelijken werden gesloten tussen concubine en (Indo-)Europeaan 
toen in de tweede helft van de negentiende eeuw obstakels voor gemengde hu-
welijken werden weggenomen.
Van 1865 tot 1925 steeg het aantal gemengde huwelijken gestaag. De huwelijken 
kwamen vaak op latere leeftijd tot stand, meestal nadat er al een aantal kinde-
ren was geboren. Dit had als voordeel dat de kinderen, samen met de vrouw, 
automatisch de Europese status kregen, en de vrouw aanspraak kon maken op 
weduwenpensioen, mocht de man komen te overlijden13.
Een mooi voorbeeld van zo’n standvastig gemengd concubinaat-huwelijk was 
de relatie tussen Dorus (Toontje) Poland en Fien14. Toontje Poland is de archety-
pische soldatenheld. Hij vocht als tiener mee aan de kant van leger van Napole-
on en zocht na de slag bij Waterloo in 1817 zijn geluk als gewoon soldaat in het 
Oost-Indisch Leger. Door zijn moed en volharding in de koloniale oorlogen steeg 
hij in Indië snel in rang en eindigde zijn carrière als kolonel titulair in 185315. Vol-
gens de familieoverlevering kreeg hij 22 kinderen met zijn partner Fien, waarvan 
twee tweelingen en een drieling. Zij vergezelde hem soms bij zijn militaire be-
zigheden en heeft hem een keer van de dood gered toen hij zwaargewond raak-
te bij een veldslag. Eenmaal bij Fort Amerongen vocht het Nederlandse leger 
in een felle strijd. Ze zijn overweldigd. Toen luitenant Toontje ernstig gewond 
raakte, koos de Nyai er niet voor om weg te rennen. Door de hulp van koelies 
droegen de sangi Toontje met een brancard. Volgens Javabode geciteerd door 
Reggie Bay, [Ze] werden nog steeds achtervolgd door de vijand, ze brachten 
het door de vijandelijke linies, naar een veilige plaats, hoewel Fien in die tijd in 
een staat van oude zwangerschap verkeerde. Toen hem werd gevraagd wat hij 
wilde, antwoordde hij: ‘Geef me een zwaard. En blijf hier.’ Er werd een zwaard 
gegeven. Nyai Fien wil niet ver van zijn meester gaan.
Na zijn pensionering trouwde Toontje met Fien. Het huwelijk vond plaats in Ba-
gelen (Poerworedjo)16.

Het bevolken van de Indonesische eilanden

Gemeten naar haar landoppervlakte, is Indonesië een van de genetisch ge-
zien meest diverse landen ter wereld. De reden hiervoor is dat al duizenden 
jaren bevolkingsgroepen door dit eilandenrijk trokken, van het Aziatische 
vasteland richting de Stille Oceaan17. De eerste migratiegolf vond 50.000-
60.000 jr BP (= jaren Before Present = jaren vóór 1950) plaats vanuit China, 
en vormde de Australoide groepen die nu nog onder meer in Nieuw-Guinea 
en Australië te herkennen zijn. Het betreft de toenmalige haplogroepen P, Q 
en R14. In onze kleine steekproef van zes personen zijn de nazaten van deze 
haplogroepen niet aangetroffen.
Daarnaast zijn er aan de hand van genetische populatiestudies tussentijds, 
30.000 - 5000 jr BP, meer lokale, migratiebewegingen gevonden. Ook die heb-
ben hun eigen mtDNA haplogroepen ontwikkeld, zoals E en B4. Een nazaat van 
B4 is Teh Ing Nio (zie hierna).
Een tweede migratiegolf, mogelijk vanuit Taiwan, vond 4000-8000 jr BP plaats. 
Deze ging gepaard met de verspreiding van de Austonesische taalsoort en het 
gebruik van landbouwtechnieken in de Indonesische archipel. Deze golf betrof 
de haplogroepen D5, F1a3, F1a4 en M7c1. Een nazaat van de D5-groep is Hermien 
Coroa (Zie hierna)
Later, in historische tijden, zien we migratie vanuit India naar de Indonesische 
archipel, getuige de vele Hindoeïstische en Boeddhistische monumenten en ge-

5. D5b1c1a doorgegeven van moeder op dochter. 
Boven: Hermien Coroa [Mantou] met haar oudste 
dochter Dina Dolfina Tempelman (1903). Midden bo-
ven: Dina Dolfina Tempelman en haar jonge dochter 
Dolfina Sylvia Brouwer (circa 1926). Midden onder: 
Dolfina Sylvia Brouwer met haar dochter Judith Syl-
via Fornerod (Batavia, 1948). Onder: Judith Sylvia 
Fornerod met haar dochter Wendi Wan (1973) op het 
strand van Newport Beach, California, rond 1977.
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Generatie 1 

Eva Mitochondriaal - Oost-Afrika - ±200.000 jr BP 

Generatie ±5300 

L3 haplo - Afrika - 67.300±4400 jr BP 

Generatie ±5600 

L3 haplo – Afrika 
 

N haplo 
NO Afrika of W Azie - 58.900±2400 jr 

BP 
Generatie ±5700 

L3 haplo – Afrika  R haplo 
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Generatie ±6000 

M haplo - Eurazië - 49.600±1800 jr BP  R haplo 

Generatie ±6300 

M haplo 
 

M13 haplo 
Zuid-China 43.200±4900 jr 

BP  

B4 haplo 
Azië - 42.900±5400 jr BP 

 B5 haplo 
Azië - 41.600±5800 jr BP 

Generatie ±6500 

D haplo Centraal Azië 
38.400±4700 jr BP 

 
M haplo 

 
M13 haplo 

 
B4 haplo 

 
B5 haplo 

Generatie ±6600 

D haplo 
 

M haplo 
 

M13 haplo 
 

B4c haplo  
34.200±6600 jr BP  

B5 haplo 

Generatie ±6700 

D haplo 
 

M haplo 
 

M12 haplo 
Zuid-China 31.300±5700 jr 

BP  
M13 haplo 

 
B4c haplo 

 
B5 haplo 

Generatie ±6800 
D5 haplo 

30.700±4700 jr BP  
M haplo 

 
M12 haplo 

 
M13b haplo 

31.200±6900 jr BP  

B4c1 haplo 
30.100±7000 jr BP  

B5 haplo 

Generatie ±6900 

D5 haplo  M haplo  M12 haplo  M13b haplo  B4c1 haplo  B5a haplo 
Oost-Azië - 27.700±5900 jr BP 

Generatie ±7000 

D5 haplo 
 

M3 haplo 
23.900±7100 jr BP  

M12 haplo 
 

M13b haplo 
 

B4c1 haplo 
 

B5a haplo 

Generatie ±7100 

D5 haplo  M3c haplo 
21.900±7200 jr BP 

 M12 haplo  M13b1 haplo 
22.500±7100 jr BP 

 B4c1b haplo 
Azië - 22.600±4900 jr BP 

 B5a1 haplo 
22.500±5200 jr BP 

Generatie ±7200 
D5b haplo 

18.900±4600 jr BP  
M3c haplo 

 
M12 haplo 

 
M13b1 haplo 

 
B4c1b haplo 

 
B5a1 haplo 

Generatie ±7400 
D5b1 haplo 

15.200±4200 jr BP 
 M3c1 haplo 

14.000± 6100 jr BP 
 M12 haplo  M13b1 haplo  B4c1b2 haplo 

14.500± 4400 jr BP 
 B5a1 haplo 

Generatie ±7450 
D5b1c haplo 

13.800±4200 jr BP  
M3c1 haplo 

 
M12 haplo 

 
M13b1 haplo 

 
B4c1b2 haplo 

 
B5a1 haplo 

Generatie ±7600 

D5b1c haplo  M3c1b haplo 
9100±4400 jr BP 

 M12 haplo  M13b1 haplo  B4c1b2a haplo 
9100±4300 jr BP 

 B5a1 haplo 

Generatie ±7650 

D5b1c haplo  M3c1b haplo  M12 haplo  M13b1 haplo  B4c1b2a haplo  B5a1a haplo 
8700±5900 jr BP 

Generatie 7750 
D5b1c haplo 

±6500 jr BP  
M3c1b haplo 

 
M12 haplo 

 
M13b1 haplo 

 
B4c1b2a haplo 

 
B5a1a haplo 

8700±5900 jr BP 

Generatie ???? 

D5b1c1 haplo  M3c1b haplo  M12b haplo 
Cambodja 

 M13b1 haplo  B4c1b2a2 haplo  B5a1a haplo 

Generatie ???? 
D5b1c1a haplo 

Taiwan 
 M3c1b haplo 

India of Pakistan 
 M12b haplo  M13b1 haplo  B4c1b2a2 haplo  B5a1a haplo 

Generatie 7995 

Pandagian Wohloh 
*Lolah (Sulawesi) 

 Sophia  
Een Hindoese vrouw *±1820 

 M12b haplo  M13b1 haplo   Teh Ing Nio 
*Semarang ±1825 

 B5a1a haplo  

Generatie 7996 
Hermien Coroa 

Mantou 
*Lolah 1879 

 Mary Ann Pike  
Singkel 1844-Padang 1916 

 M12b haplo  M13b1 haplo    Ellen Marchal 
Semarang 1843-1901 

 Bok Satenie 
*±1850 

Generatie 7997 

Dina D. Tempelman 
Lahat ±1880-Den Haag 

1945 
 Leontine W.E. Slaterus  

Padang 1873-Solo 1945 
 Maria (prinses?) 

*Kraton van Solo ±1880 
 

Dena   
Poerworedjo, Midden-

Java  

 
Marie J.C. 

Dessauvagie 
Semarang 1866-Den 

Haag 1941 

 
Satenie 

Probolingo ±1863-Batavia 
1942  
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schriften. In de negentiende eeuw kwam Sophia, een inlandse 
Hindoese vrouw, uit India of Pakistan (zie hierna).
Van een drietal Indische voormoederen is niet duidelijk met 
welke migratiestroom zij naar de Indonesische eilanden zijn 
gekomen, te weten, Maria, een Javaanse (prinses?) uit het 
Kraton van Solo, Satenie, die haar uithuwelijking ontvluchtte, 
en Paikem, een vriendin van mijn overgrootmoeder Palima.

Hermien Coroa Mantou, nazaat van 
haplogroepvrouw D5b1c1a

In het najaar van 1939 vertrok mijn vader samen met zijn ou-
ders op het schip de Baloeran naar Nederland voor een verlof 
van zes maanden. Op de boot ontmoetten zij de familie Brou-
wer-Tempelman, bestaande uit de echtgenoten Charles en 
Dina Dolfina en hun vier kinderen.
De oorlog zorgde ervoor dat de terugreis nooit aanvaard werd. 
Zowel mijn grootvader als Charles Brouwer werden in 1940 als 
Indisch gijzelaar gevangengenomen en naar concentratiekamp 
Buchenwald gebracht18. De twee hadden op de Baloeran vriend-
schap gesloten en maakten de afspraak dat, mocht er met één 
van hen iets gebeuren in het kamp, de overlevende toeziend 
voogd zou worden van de kinderen van de overledene. Helaas 
stierf Charles Brouwer in Den Haag op 5 oktober 1941, nadat hij 
in verband met slechte gezondheid uit gevangenschap was ont-
slagen. Mijn grootvader overleefde de oorlog en heeft zijn voog-
dijschap over de kinderen Dolly, Meta, Karel en Bea zeer serieus 
genomen, vooral nadat hun moeder Dina Dolfina vlak na de oor-
log, op 29 mei 1945, ook stierf.
Deze ongelukkige samenloop van omstandigheden had een 
lichtpuntje: de oudste dochter van Dina Dolfina, Dolly, werd 
verliefd op mijn vaders oudste broer, Lou (Alexander Louis) 
Fornerod. Zij verloofden zich kort na de oorlog en gingen te-
rug naar Nederlands-Indië om mee te helpen bij de weder-
opbouw. Hij als Nederlands-Indisch Civiel Ambtenaar, zij als 
verpleegkundige. Zij trouwden in Batavia en hun dochter Judi 
(Judith Sylvia) werd daar op 28 juli 1948 geboren. Uiteraard 
viel de terugkeer in Oost-Indië verschrikkelijk tegen. Niets 
leek meer op de vroegere zorgeloze tijden. Door de strijd van 

het Indonesische volk voor onafhankelijkheid, de uitwassen 
daarvan (de Bersiap) en de politionele acties van het Neder-
landse leger kon niets zinnigs tot stand worden gebracht. 
Toen de contracten afgelopen waren, kwamen Lou en Dolly 
met de baby opgelucht naar Nederland terug, blij veilig thuis 
te zijn uit dat verscheurde, ontregelde Indonesië. Op zoek 
naar nieuwe kansen en een beter klimaat emigreerde het 
gezin, zoals veel Indische Nederlanders, in 1957 naar Califor-
nië. Het gezin was inmiddels uitgebreid met zoon Roeland en 
dochter Connie. Judi groeide op in Corona en ontmoette daar 
haar echtgenoot Charles Wan, waarmee zij een dochter, Wen-
di en een zoon, Justin kreeg.

Omdat hun grootouders al zo vroeg waren overleden weten 
Judi, Connie en Wendi weinig over hun maternale afstamming. 
Bij Judi is een foto overgeleverd uit Indië met Dina Dolfina 
Tempelman en haar jonge dochter Dolly. Een ander aankno-
pingspunt is Dina Dolfina’s overlijdensakte van 29 mei 1945. 
Haar ouders worden genoemd als Johannes Tempelman en 
Hermien Coroa [Mantou]. Johannes Tempelman is te traceren 

7. Toontje Poland, kolonel titulair, Ridder in de Militaire Willemsorde 3e 
klasse en zijn njai Fien op de rug gezien als steun en toeverlaat, zoals 
uitgebeeld door Petrik Matanasi in een recente Indonesische tekening. 
Bron: Ivan Aulia Ahsan: Kisah Cinta Kolonel Toontje dan Fien: Kesetiaan 
Nyai kepada Tuannya [Liefdesverhaal van kolonel Toontje en Fien: Nyai’s 
loyaliteit aan haar Meester]; https://tirto.id/kisah-cinta-kolonel-toon-
tje-dan-fien-kesetiaan-nyai-kepada-tuannya-cQhJ.

6. Afstamming in rechte vrouwelijke lijn van de zes onderzochte Indi-
sche Nederlanders. In rood zijn de haplogroepen (haplo’s) aangegeven; 
in blauw de bij naam bekende voormoedeenr; jr BP=jaren ‘Before Pre-
sent=jaren voor 1950. Opvallend is de grote variatie: ieder ging haar ei-
gen genetische weg tienduizenden jaren geleden. Generatie nummers 

na de Mitochondriale EVA (ons aller voormoeder, generatie 1) zijn schat-
tingen (volgens https://haplogroup.org/mtdna/, versie van 31 mrt 2019), 
waarbij geboorten rond 1950 het generatienummer 8000 kregen. De 
haplogroepen zijn bepaald bij leden van de 7999ste tot en met de 8001ste 
generatie door Genographic of FamilyTreeDNA.

 

Generatie 7998 

Dolfina S. Brouwer 
Cheribon 1922-Corona 

(Californië) 1999 
 

Jvr Federike A.H.H. 
Leyssius 

Padang 1806-Den Haag 1985 
 

Catharina L.M. (Anna) 
Keizer 

Blitar 1900-Bergen op Zoom 
1943 

 Paikem   
*Poerworedjo 1888  

Johanna Buwalda 
Salatiga 1891-Den Haag 

1953 
 

Christina C.C. van 
Drongelen 

Probolingo 1881-Harlingen 
1966 

Generatie 7999 

Judith S. Fornerod 
*Batavia 1948  

Hélène I. Mallien 
Weltevreden 1917-Den Haag 

1973 
 

Antoinette de Moor 
Batavia 1925-Eindhoven 

2009  
 

Leonie E. Schaul   
Tjilatjap 1925-Houten 

2018 
 Johanna E. Martens 

*Den Haag 1929  Jeanette C.C. Janssens 
Padang 1908-Rijmenam 2007 

Generatie 8000 

Wendy S. Wan 
*Newport Beach 1973  Kind  Kind  

Franciscus P. 
Brouwer *Utrecht 

1958 
 Barbara Bouman 

*1958  Mildred Faulhaber 
*Batavia 1949 
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als een blonde blauwogige militair uit Wassenaar19. Maar wie 
was Hermien?
Het antwoord komt van een andere kleindochter Francis-
ca Louise Haazebroek (1963, dochter van Beatrice Aletta 
Brouwer) die in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal 
dingen heeft gevraagd aan haar oudtante Johanna Cornelia, 
de jongere zus van haar vroeg overleden grootmoeder, en de 
antwoorden heeft opgeschreven. Deze aantekeningen ver-
tellen dat Dina Dolfina in de loopgraven is geboren, want de 
vrouw trok met de man mee op de veldtochten. Dit kennen 
we ook uit de biografie van Toontje Poland en Fien (zie bo-
ven). Johannes is volgens de aantekeningen overleden nadat 
tijdens een laatste veldtocht het hele bataljon na een Chine-
se maaltijd cholera kreeg. In een overlijdensadvertentie uit 
191220 staat inderdaad dat Johannes Tempelman in het Groot 
Militair Hospitaal te Weltevreden is overleden na een kort-
stondige ziekte. Dit had tot gevolg dat de twee dochters in 
een ‘gesticht’ (weeshuis) belandden, ondanks het feit dat 
de moeder gewoon in leven was. Kennelijk was het haar, als 
njaj, niet toegestaan voor haar twee door de vader erken-
de, en daardoor met Europeanen gelijkgestelde dochters 
te zorgen. Zij bleven nog wel in contact met hun moeder, die 
intussen de huishoudster van een ander was geworden. Een 
treurige gang van zaken die er overigens wel voor zorgde 
dat Dina Dolfina ‘Tjaal’ leerde kennen, een andere jonge in-
woner van het gesticht en haar latere echtgenoot, Charles 
Brouwer.
Uit een van de dozen van Francine verscheen een foto-van-
een-foto (het origineel is verloren gegaan) van Hermien en 
haar oudste dochter Dina uit 1903. Ook verscheen een (fo-
tokopie van een) prachtig document, een afschrift uit 1904 
van een in het Maleise gestelde doopakte. Hierin staat dat 
Hermien 19 januari 1879 in de plaats Lolah, district Tomba-
riri is gedoopt als Benjamina Corua Mantou. Haar moeder 
staat vermeld als Pandagian Woloh en haar vader als Mantou 
Corua. De desa Lolah lag in het noorden van Celebes (Sula-
wesi), nabij de stad Menado (nu: Manado). Wellicht was zij 
etnisch een Minahasser, de dominante bevolkingsgroep in 
Noord-Sulawesi. Maar wat zegt haar mtDNA?

Een volledige analyse van het mtDNA van Wendi Wan lever-
de de haplogroep D5b1c1a op. Dit type maakt deel uit van de 
D-groep, die in de tweede migratiegolf van 4000-8000 jr BP 
vanuit Taiwan de archipel bereikte (Zie afb. 4 onder c). In de 
Indonesische archipel ligt Sulawesi inderdaad relatief dicht bij 
Taiwan. D5b1c1a is 6-7 duizend jaar geleden ontstaan21.

Sophia, nazaat van haplogroepvrouw M3c1b

Ook familie-onderzoeker Vincent van der Heijden22 droeg bij 
aan het onderzoek van onze Indische Nederlanders. Bij zijn 
grootmoeder is een test afgenomen voor zowel het mtDNA als 
de autosomen. Haar DNA gaf aan dat zij voor ongeveer 15-17% 
Zuidoost-Aziatische en 5% (Zuid-)Indiase DNA-afstamming 
heeft in de afgelopen 500-10.000 jaar. Een verdere analyse, o.a. 
op basis van Gedmatch23, suggereert dat zij ongeveer 17% Ja-
vaans-gerelateerd en ongeveer 5% India-gerelateerd DNA bezit.
Recent vond Vincent via Familysearch24 de huwelijks- en over-
lijdensaktes van de betovergrootmoeder van zijn grootmoe-
der, Mary Ann Pike. Vincents grootmoeder stamt in directe 
vrouwelijke lijn van deze Mary Ann af.

Uit de huwelijksakte van Mary Ann Pike blijkt dat zij gebo-
ren is aan boord van de brik ‘Norfolk’, zeilende ter hoogte van 
Singkel, het huidige Singkil aan de westkust van Atjeh, Suma-
tra. Haar vader was de Brits-Indische kapitein Michael La-
wrence Pike, geboren in Fort Sint-George bij Madras (Chen-
nai) aan de oostkust van India. Over haar moeder Sophia, op 
de huwelijksakte een Inlandse vrouw genoemd, staat op de 
overlijdensakte dat zij een Hindoese vrouw was. Een Inlandse 
vrouw kan verschillende etniciteiten inhouden, maar een Hin-
doese vrouw suggereert toch een Indiase afkomst.
De mtDNA test van Vincents grootmoeder gaf het haplo-
groep M3c1b. Dit type is vrijwel uitsluitend in India te vinden. 
De test geeft momenteel enkele verre matches die een Indi-
ase of Pakistaanse herkomst lijken te hebben. De lijn die naar 
Sophia leidt heeft een zustertak (M3c1b1) die met name voor-
komt bij de Jenu Kuruba (Kurumba), een hindoeïstische caste 
in Karnataka in het zuidwesten van India25.

8. Het mtDNA met haplotype M3c1b van Mary Ann Pike (rechts, *1844), 
dochter van Hindoese vrouw Sophia, werd vervolgens doorgegeven naar 
Leontine Wilhelmin Eleneonore Slaterus (midden rechts, *1873), Jonk-

vrouw Frederika Annette Hollandine Henriette Leyssius (midden links, 
*1896), Hélène Irene Mallien (links, *1917) en de grootmoeder van Vincent 
van der Heijden. (Foto’s pers. verzameling V. van der Heijden).
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Ook deze haplogroep valt dus niet te verklaren door de twee 
grote prehistorische migratiestromen (zie afb. 5, p. 282), maar 
zal van recente oorsprong zijn. Het is een getuigenis van de 
grote mtDNA diversiteit in de Indonesische archipel en onder 
Indische Nederlanders.

Javaanse Maria, nazaat van haplogroepvrouw M12b

Vanaf de eerste eeuw na Christus werden de eilanden die nu 
Indonesië vormen cultureel sterk beïnvloed door India. Een 
wisselend aantal vorstendommen ontstond, die aanvankelijk 
Hindoeïstisch of Boeddhistisch van signatuur waren en later 
overgingen naar de Islam. De Javaanse vorstenhuizen bleven 
tijdens de Nederlandse inmenging in Oost-Indië voor een deel 
bestaan. De bekendste waren de vorstendommen van Soera-
karta (Solo) en Djogjakarta.
De Javaanse paleizen werden kratons genoemd, en zijn nog 
steeds centra van Javaanse traditie en cultuur. Van ver voor 
de VOC-tijd tot in de koloniale tijd werden de lokale vorst en 
zijn familie omgeven door een hofhouding van luxe. Daarbij 
hoorde een of meerdere vrouwen en een groot aantal bij-
vrouwen of selirs (letterlijk: uitverkorenen). Een vorst kon 
zodoende tientallen nakomelingen verwekken, die allemaal 
een adellijke titel bezaten - maar vaak niet veel meer dan dat. 
Lokaal werd de vorst gerepresenteerd door regenten, in-
heemse, feodale edelmannen, die er ook een voorname leef-
wijze op na probeerden te houden. De bestuurder en rappor-
teur Frederik Jacob Rothenbühler (Zweibrücken, 9 november 
1758-Soerabaja, 21 april 1836) schreef in 1823: Er sterft bijna 
geen Regent op Java, die niet eene menigte kinderen komt 
na te laten. Zoo waren - om mij slechts tot eenige weinige 
voorbeelden te bepalen - van de meer dan 60 kinderen, die 
de oude gewezen Regent te Bangil [klein regentschap in 
Oost-Java] bij zijne vrouwen en vele bijwijven had [destijds] 
nog 28 in leven [...].26

Deze talrijkheid verklaart ten dele de vele Indische families, 
die volgens familieoverlevering een ‘prinses uit de kraton’ als 
voormoeder hebben. Maar een ander deel van de verklaring is 
dat soms de echte status van deze Javaanse voormoeder, als 
zij een njaj uit het kazerneconcubinaat was, bij Indo-Europe-
se families liever verdoezeld werd. Wat onverlet laat dat het 
‘kratonconcubinaat’ voor vrouwen ook belastend en onder-
drukkend kan zijn geweest27.
Bij een familie waar een dergelijk verhaal speelt is een mtDNA 
test afgenomen in de hoop dat deze opheldering zou kunnen 
verschaffen tussen deze twee scenario’s. Aan de ene kant zijn 
er verhalen dat een overgrootmoeder een dochter zou zijn 
van een van de Soesoehoenans Pakoebowono uit het kraton 
van Solo en een Indo-Europeese ambtenaar, Adolf Gustaaf 
Wilkert (1865-1906). Er is een foto overgeleverd uit 1906 waar 
de grootmoeder als klein meisje wordt geflankeerd door een 
klerk uit het kraton (zie afb. 10, p. 288). Aan de andere kant 
had die ambtenaar geen hoge status en was in het leger niet 
verder gekomen dan Europees Sergeant, was later conduc-
teur op het Staatsspoor, haalde wel zijn Klein-ambtenaar exa-

men, maar solliciteert zonder succes naar schout. Daarna had 
hij zich het leven benomen. Wilkert was zijn carrière begonnen 
als gewoon soldaat, en daarvoor als rekruut in de pupillen-
school te Gombong. Op de overlijdensakte van Anna Keizer 
uit 1943 wordt geen Javaanse adellijke moeder genoemd, 
maar de Inlandse Christenvrouw Maria.

Wat mij toch laat twijfelen is een in de familie overgeleverde 
Batik doek (afb. 9, p. 288) die aan Anna Keizer heeft toebe-
hoord en die zij - ook in Nederland - graag als sarong droeg. 
Volgens batik-kenner Sabine Bolk28 is het gemaakt in een 
mooie blauw-witte combinatie. Blauw verven was moeilijk 
en kostbaar en werd daarom geassocieerd met rijkdom en 
macht. Het hoofd, de kepala, heeft een variatie op het bu-
ketan motief, wat Indo-Europees is, terwijl het lichaam, de 
badan, een parang rusak motief heeft. Het is een variatie op 
een van de klassiek Javaanse motieven die vroeger aan de 
Koninklijke families werd voorbehouden. Zelfs vandaag de 
dag wordt het als respectloos gezien dit motief in de kraton 
te dragen als je niet van adel bent. De twee gedeelten van de 
batik symboliseren dus perfect de gemengd Indo-Europese 
en Javaans-adelijke familieoverlevering29.
De haplogroep, getest op een kleindochter van Anna Keizer in 
de vrouwelijke lijn, gaf M12b aan. Deze haplogroep is vermoe-
delijk ontstaan in Cambodja30 en wordt vooral aangetroffen in 
Zuidoost-Azië, met name in Thailand, Laos en Myanmar. Onbe-
kend is wanneer dit haplogroeptype zich over de Indonesische 
archipel heeft verspreid. Echter, indien er in de toekomst een di-
recte match zou komen met een vrouwelijke afstammeling van 
een kratonprinses dan kan het mysterie nog worden opgelost.

Paikem, nazaat van haplogroepvrouw M13b1

Mijn overgrootmoeder Palima was bevriend met Paikem, de 
vrouw van Loui[s] Frits Schaul. Ik zocht Paikem’s dochter op, 
Onnie (Leonie Eveline) Schaul, hoogbejaard, en de moeder van 
een van de Indische Brouwers. Onnie kende ook de naam For-
nerod maar al te goed. Haar vader, Louis Schaul en mijn over-
grootvader Jan Fornerod waren vrienden. Ze waren beiden 
soldaat geweest en woonden in het plaatsje Tjilatjap, aan de 
Zuidkust van Java. Onnie vertelde honderduit, niet alleen over 
mijn Opa Jan Fornerod, maar ook over zijn vrouw, mijn over-
grootmoeder Palima, die bevriend was met haar moeder Pai-
kem. Als klein meisje zag ze de vriendin van haar moeder vaak.
Toen mijn vader eens samen met mij op bezoek was bij Opa 
Fornerod zei Oma Fornerod [Palima]: ‘Jouw moeder kan zo goed 
koken’, en dat is waar, mijn moeder [Paikem] kon heel lekker ko-
ken, ‘ik wil haar ook hier hebben als vriendin’, dat herinner ik mij 
allemaal, en zodoende zijn wij elke zondag bij Oma Fornerod.
Bij Palima waren veel mooie vogels in de tuin, en Paikem leer-
de ze te waarderen en ervoor te zorgen.
‘Als Oma Fornerod bij ons kwam was altijd een feest, weet u 
waarom? Oma Fornerod was ook Indonesisch en daarom kon 
moeder [Paikem] heel goed met haar opschieten. Bij ons thuis 
in de tuin bij had moeder een kooi opgebouwd. Een kooi met 
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veel vogels. Sommige vogels konden praten. De vogels eten 
rode mieren. Elke dag komt een man met hele grote zakken 
met mieren uit het bos. Die zijn erg venijnig. Wij kinderen 
klaagden dat ze ons beten.’
Ik krijg een beeld van twee vriendinnen in sarong en kabaja 
gekleed die in de tuin aan het keuvelen zijn in het Maleis, ge-
nietend van de vogels, terwijl hun mannen andere bezigheden 
hebben.
Ondanks deze informatie, heb ik van mijn eigen overgroot-
moeder Palima geen huidige vrouwelijke nakomelingen of hun 
broers kunnen vinden, zodat we haar verdere afkomst niet 
kunnen achterhalen.
Via Onnie Schaul ben ik inmiddels wel bevriend geraakt met 
verschillende huidige nakomelingen van Paikem, kleinkinde-
ren, in vrouwelijke lijn. Paikem moest in de oorlog met haar 
dochter, Onnie, vluchten voor de Japanners. Haar man, Louis 
Schaul, is in 1940 overleden. Omdat zij wel voor de kerk maar 
niet voor de burgerlijke stand waren getrouwd, werd haar na 
de oorlog een paspoort voor Nederland ontzegd. Terwijl haar 
kinderen en kleinkinderen één voor één werden gerepatri-
eerd bleef zij achter. Hoewel Paikem goed werd verzorgd, en 
er frequent brieven en foto’s werden verstuurd, heeft ze haar 
kinderen en kleinkinderen nooit meer teruggezien.
Volgens een uittreksel uit haar kerkelijke huwelijksakte31 was 
zij een dochter van Kromosemite en Dena. De zoon van een 
van de getuigen (Johan Casper Drijsen) op deze huwelijksak-
te, Frederik Hendrik (Frits) Drijsen (zoon van Johan Casper en 
Raden R. Moento Tjokroh Nogoro Terto Prodjo32), is tevens 
stiefzoon van de oudste zuster van Paikem, Paina geheten. 
Volgens zijn herinnering is deze Javaanse familie afkomstig 
uit Poerworedjo, Midden-Java.
Om toch nog meer van Paikem en haar moeder Dena te weten 
te komen heeft één van de kinderen van Paikem’s dochter On-
nie een volledige mitochondriale test laten doen. De uitslag 
was M13b1. Van deze haplogroep is erg weinig bekend, en de 

mitochondriale database van FamilytreeDNA geeft zelfs 
geen enkele match.
Haplogroep M13b1 wordt gevonden in Nepal, Noordoost-In-
dia, Thailand, en bij de Jahai, een bevolkingsgroep in Maleisië 
en Thailand33. Deze haplogroep die ongeveer 22 duizend jaar 
geleden is ontstaan, is een tak van de haplogroep M13. Daar-
van wordt gedacht dat deze ongeveer 45 duizend jaar gele-
den is ontstaan in Zuid-China of Zuidoost-Azië, en daarna in 
diverse richtingen is verspreid. De haplogroep behoort waar-
schijnlijk niet tot de haplogroepen die met de twee grote mi-
gratiestromen (zie afb. 4 op p. 282) het huidige Indonesië be-
reikte. Hier is het dus wachten op mtDNA data van personen 
met roots in Zuidoost-Azië om meer te weten te komen over 
de aanwezigheid in het huidige Indonesië.

Teh Ing Nio, nazaat van haplogroepvrouw B4c1b2a2

Teh Ing Nio moet rond 1825 zijn geboren34. Een mtDNA-test 
bij een van haar nakomelingen in de vrouwelijke lijn gaf als 
resultaat de mitochondriale haplogroep B4c1b2a2. Deze vari-
ant van het mtDNA komt vooral voor op de eilanden van Zuid-
oost-Azië, zo ook in het huidige Indonesië. Hieruit kunnen we 
afleiden dat Teh Ing Nio, ondanks haar naam, in rechte vrou-
welijke lijn van niet-Chinese afkomt was.

Satemie, nazaat van haplogroepvrouw B5a1a

Via een autosomale DNA-match kwam ik in contact met Mild-
red Faulhaber. Door de anonieme maar tot dusver foutloos 
gebleken genealogie Horst35, werd al snel duidelijk wie onze 
gezamenlijke voorouders waren: de betovergrootouders 
Cornelis Horst (1834-1913) en een vrouw met de wonderlijke 
naam Leenah Pieterbaboe (1844-1896). Cornelis was Indo-Eu-
ropees en een gewoon soldaat36. Misschien wijst de naam 
Pieterbaboe op een vorige soldaat Pieter waar zij diensten 

9. Batik kokerrok behorende aan Anna Keizer (mtDNA haplo-
groep M12b) met daarop een variatie van een buketan motief 
(hoofd of kepala) en een variatie van het parang rusak motief 
(lichaam of badan). Foto en rok uit de persoonlijke verzameling 
van G.A.M. Selder.

10. Het gezin van Tjang (=oma) Kamsiah of Gancia (Susanna Theresia) en Adolf G. 
Wilkert rond 1906 in Blithar. Van links naar rechts ‘oma’ Kamsiah met op schoot 
Corrie (Clara Francisca Anna) Keizer (1904-1972), staand haar halfzusje Anna (Ca-
tharina Louisa Maria) Keizer (1900/1902-1943), een klerk van het kraton van Solo 
en Adolf G. Wilkert (1865-1906), vader van de beide kinderen. 
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best onderzocht in Laos en Cambodja, waar deze haplogroep 
9-10 duizend jaar geleden arriveerde38. Hoe lang het heeft 
geduurd totdat deze haplogroep op de eilanden van Zuid-
oost-Azië terecht kwam, is onbekend. Deze haplogroep be-
hoort dus niet tot de twee grote migratiegolven vanuit China 
maar volgde de route van de eerste migranten (zie afb. 4 op 
p. 282), maar op een veel later tijdstip.
Er waren in de FamilytreeDNA database zeven matches op 
grond van een volledige mtDNA analyse. De plaatsen van her-
komst waren van vijf van die matches bekend. Uit India was 
één match aanwezig uit 248 geteste personen. Opvallend is 
de zeer kleine hoeveelheid geteste personen uit Indonesië 
(41), maar ook de aantallen uit China, India en de Filipijnen 
kunnen niet tippen aan die van de Europese en Noord-Ameri-
kaanse landen waar duizenden zich hebben laten testen.
Een belangrijk gegeven is dat de genetische afstand van alle 
matches drie was, wat betekent dat er drie verschillen zijn 
in het mtDNA van elke met Mildred gematchte persoon. Het 
mtDNA verandert erg langzaam. Drie verschillen in de mt-

DNA-sequentie duidt op een gezamenlijke voormoeder 
die honderden jaren en tientallen generaties terug in de 
tijd zal hebben geleefd. Voorlopig moeten we geduldig zijn 
en wachten totdat zich meer personen uit Zuid- en Zuid-
oost-Azië hebben laten testen. Tot die tijd kunnen we alleen 
maar dromen van de verre voormoeders van Mildred en Sa-
tenie.

voor had bewezen (baboe = huishoudster). In het tangsi-(ka-
zerne)-concubinaat van de negentiende eeuw konden militai-
ren eenvoudig van vrouw wisselen. Sommige relaties hielden 
echter stand en mondden uit in een huwelijk, zoals hiervoor is 
geïllustreerd.
Het verhaal van de overgrootmoeder van Mildred was een 
heel andere. Haar naam was Satenie, en ze werd circa 1863 
geboren in de Oost-Javaanse plaats Probolingo. Op jonge 
leeftijd, ten hoogste zeventien jaar, ontvluchtte zij haar Ja-
vaanse ouders, die haar aan een zeventien jaar oudere Javaan 
wilden uithuwelijken. Gedwongen huwelijken van jonge meis-
jes waren niet ongebruikelijk onder de veelal Islamitische 
Javaanse bevolking. De positie van de vrouw was vaak schrij-
nend en onvrij37.
Satenie ontmoette vervolgens de Indo-Europeaan Paulus 
Willem van Drongelen. Zij kreeg in 1881 te Probolingo van hem 
een dochter en trouwde negen jaar later met Paulus Willem in 
Goenoeng Toea, Sumatra, waar hij werkte op het Post- en Te-
legraafkantoor. Dochter Christina trouwde in 1900 te Padang 
met Theodorus Maria Hubertus Janssens. Hun dochter, Jean-
nette Clara Cornelia, is de moeder van Mildred.
Van deze vier generaties vrouwen is een prachtige foto be-
waard gebleven, genomen in Batavia in 1941.

Mildred: Omdat Oma Satenie haar eigen weg was gegaan 
werd zij verstoten door haar Javaanse familie. Alleen met 
haar zus Reminah die gehuwd was met Gunawan uit Yogya-
karta had zij nog contact. Dat is de reden dat wij nauwelijks 
iets van haar familie weten. Oma Satenie vertelde haar doch-
ter dat haar verre voorouders uit India kwamen.
De autosomale test gaf aan dat er inderdaad een Indiase 
component in Mildred’s DNA aanwezig was van 4-5%. Maar 
is dit doorgegeven via de vrouwelijke lijn? Om dit te bepalen 
werd ook een volledige mitochondriële analyse gedaan, waar-
bij alle 16.569 bouwstenen van dit DNA werden bepaald. Hier-
uit kon de mitochondriële haplogroep van Satenie en haar 
voormoeders worden afgeleid: B5a1a.
Haplogroep B is 50.000 jaar geleden ontstaan in Azië en heeft 
zich vervolgens in alle richtingen verspreid, onder meer via de 
Beringstraat naar Noord- en Zuid-Amerika. De B5-subgroep 
is vooral te vinden in China en Zuidoost-Azië. B5a1a is het 

12. Volg de vrouwelijke lijn terug binnen haplogroep B4c1b2a2. Zes generaties, beginnend met Teh Ing Nio, geboren circa 1825. Geboortejaren boven de 
portretten.

11. Herkomst en frequentie van de mtDNA matches in Fa-
milyTreeDNA met de lijn van Satenie (B5a1a). Bij alle matches 
is de genetische afstand met Satenie 3

Herkomst Geteste personen Matches
China 245 2
Filipijnen 132 1
India 248 1
Indonesië 41 1
Onbekend 2 0
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Epiloog
In dit artikel komen we, met een kleine steekproef, 
haplogroeptypes tegen waar nog niet veel over be-
kend is. Toch laten de voorbeelden zien dat voor In-
dische genealogie mtDNA analyse een belangrijke 
aanvullende bron kan zijn. Daarnaast zijn er twee 
argumenten om personen met een strikt vrouwe-
lijke lijn naar een Aziatische voormoeder te inte-
resseren voor een mtDNA test. Ten eerste groeit 
hierdoor de database van Zuidoost-Aziatische 
mtDNA-haplogroepen, wat ten goede komt aan de 
gemeenschap van Indische familieonderzoekers. 
Ten tweede kan het bestuderen van het mtDNA van 
onze Aziatische voormoeders gezien worden als 
een eerbewijs, een erkenning van hun bestaan, zelfs 
in de afwezigheid van enig andere informatie.  <<
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De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is opgericht op 
2 juli 1988 ter bevordering en ondersteuning van het genealo-
gisch onderzoek naar families in het voormalige Nederlandse 
Oost-en West-Indië.
De vereniging biedt verschillende instrumenten aan om het 
onderzoek naar de Indische maternale lijn te ondersteunen. 
Daarbij staat niet alleen het Javaanse onderzoek in de belang-
stelling, maar bijvoorbeeld ook de Chinees- en Moluks-Indi-
sche familiegeschiedenis. Denk aan het beschikbaar maken 
van bronnen en het indexeren van digitaal beschikbare archie-

ven. Ook wordt aandacht besteed 
aan het DNA-onderzoek als hulp-
middel en startpunt.
Het publiceren van onderzoeksre-
sultaten wordt gestimuleerd door 
de uitgave van ‘De Indische Navorscher’, opvolger van het ge-
lijknamige Bataviaanse tijdschrift uit de periode 1934-1941. 
Voor meer informatie, zie haar website igv.nl.

Maarten W.J. Fornerod 

Indische Genealogische Vereniging

De vereniging Metis van België vzw1 is opgericht in maart 
2017 om de belangen te behartigen van kinderen en kleinkin-
deren van een Afrikaanse moeder en een Europese vader in 
de voorheen door België beheerste gebieden. Dit betreft de 
kolonisatie van het huidige Congo-Kinshasa (1908-1960) en 
de bewindvoering over de huidige landen Rwanda en Burun-
di (1924-1962). Deze kinderen en kleinkinderen, metissen 
genoemd, groeiden op zonder de burgerlijke rechten die een 
mens verwachten mag. Immers een Afrikaanse vrouw kon 
volgens Belgisch recht niet huwen met een Europese man. 
De man diende zijn relatie publiekelijk geheim te houden. 
Sommigen kinderen waren maar ‘bastaards’ zonder recht op 
volwaardig onderwijs en ook zonder een volwaardige afstam-
ming. In hoogst uitzonderlijke gevallen verkregen ze, dank zij 
de de erkenning door hun vader, de Belgische nationaliteit, 
maar deze kon ook zomaar weer worden afgenomen.
De gekoloniseerde moeders werden soms met liefde en res-
pect behandeld door hun man, maar in vele gevallen vormden 
ze een deel van het interieur, inwisselbaar voor jongere meisjes.

Onze moeders waren soms zelf nog kind, gevangen in de kolo-
nie. Ze bleven kinderloos achter.
We werden in twee stappen van ons gezin verwijderd. Kolo-
niale ambtenaren kregen de opdracht ons op te halen en in 
instellingen te plaatsen, soms honderden kilometers ver-
derop. Sommigen kregen toen al een nieuwe naam. Aan de 
vooravond van de dekolonisatie volgde een tweede breuk, we 
werden vanuit Afrika in Europa gedropt in andere instellingen 
of in gezinnen en verloren elk besef van wie we zijn. Siblings 
werden uit elkaar gehaald, weer werden namen gewijzigd, 
onze familie werd ongestaand. Alle officiële sporen naar ons 

verleden verdwenen in de kelders van musea en archieven. 
De Afrikaanse moeders dachten dat we gingen studeren en 
op hen, die hadden getwijfeld, was dwang uitgeoefend om af-
stand te nemen van ons, hun kinderen met Europese vaders.

Wij, de kinderen van weleer, zijn nu op zoek naar onze geboor-
tegegevens en vooral naar onze moeders, broers, zussen, 
ooms en tantes in Afrika en België met behulp van historisch 
archiefmateriaal en in de toekomst via DNA-onderzoek. In 
april heeft het Vlaams Parlement het concept van het afstam-
mingscentrum met een DNA-databank goedgekeurd. Deze 
kan begin 2020 in werking treden. De fondsen zijn beschik-
baar gemaakt. Nu nog een instantie die deze verantwoorde-
lijkheid op zich kan nemen en alle betrokken groepen met hun 
specifieke noden de nodige werktuigen zal kunnen aanreiken. 
In elk geval moet het toekomstig centrum hulp, ondersteu-
ning en psychosociale begeleiding bieden bij de zoektocht 
naar verwanten. Het DNA onderzoek zal gebeuren in samen-
werking met het centrum voor menselijke erfelijkheid.
Maar er is meer nodig opdat wij ons verhaal kunnen begrijpen, 
kunnen consumeren. 
Er zal onderzoek gedaan moeten worden in samenwerking 
met historici. Het besef van de historische context heeft ons 
de relatie met de moeders doen begrijpen. Daarom moet 
DNA-onderzoek worden aangevuld met ondersteuning van 
historici, juristen en de ambassades in/van Rwanda, Burun-
di en Congo-Kinshasa. Ook een psychosociale begeleiding is 
noodzakelijk.

Info: http://metisbe.squarespace.com
Contact: metisbe@gmail.com 

Metis van België 
(Métis de Belgique) vzw

Noot  1. Vereniging zonder winstoogmerk in België.
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CYNTHIA MCLEOD-FERRIER

Van Afrika naar Amsterdam 
via Suriname

Het fenotypisch spectrum van Surinamers en Nederlanders van Surinaamse afkomst 
is enorm: van diepzwart tot hoogblond met Joodse, Afrikaanse, Aziatische en Indiaanse 
eigenschappen in de maternale afstammingsreeksen. Via archiefonderzoek, doorvertelde 
familiegeschiedenis en familiefoto’s zijn tien generaties dochters opgespoord, die in geval 
van Reinhardina tot en met Emma zelfs zes generaties familieverhalen hebben opgeleverd. 
Met onderzoek van het mitochondriaal DNA komen daar nog ongeveer 7990 generaties bij.

Een mobieltje en overal Wifi zijn anno 2019 eerste levensbe-
hoeften. Iedereen is op de een of andere manier verbonden 
met ieder ander en afstanden bestaan niet meer. We appen, 
bellen, twitteren, zijn op facebook en weten praktisch alles 
van elkaar. Er zijn diverse groepsapps want niet alles is voor 
iedereen bestemd en zo heeft onze familie een Ferrier app. 
Pas onlangs heb ik ontdekt wat het criterium is om in deze 
groepsapp te zijn, omdat een ver familielid vroeg om aan de 
app toegevoegd te worden en van alle zijden werd gevraagd 
of hij dan ook ‘een nakomeling was van Reinhardina Ferri-
er-Fernandes?’ hetgeen dus voorwaarde is om in de app te 
zijn.
Deze Reinhardina Ferrier–Fernandes, onze grootmoeder, 

overgrootmoeder, betovergrootmoeder en nu ook oudmoe-
der was tijdens haar leven het stralend, liefdevol en immer 
toegewijd middelpunt van onze familie Ferrier. Ze heeft 
nu meer dan honderd nakomelingen en houdt, gelet op de 
groepsapp, nog steeds de familie bijeen. Toen gevraagd werd 
om in het kader van het project ‘Dochters van Eva’ een af-
stamming in vrouwelijke lijn na te gaan, bedacht ik dat deze 
Reinhardina, ons aller ‘Mema’ het middelpunt zou moeten 
zijn.

Voor alle Surinamers van wie de afstamming teruggaat tot in 
de periode van slavernij wordt het onderzoek moeilijk wan-
neer men komt bij de slavin-voormoeder van wie er alleen de 

1. Maternale stamreeks van de hoofdstam die hier wordt besproken met geschatte generatienummers en met middelen van 
bestaan vanaf de voormoeder van alle huidige mensen (=generatie 1). De auteur, drs. Cynthia McLeod-Ferrier, neerlandica en 
schrijfster, is aanverwant (email: cynthia.mcleod.ferrier@gmail.com); jr BP=jaren vóór 1950 volgens https://haplogroup.org/
mtdna/

1 Eva Mitochondriaal - Oost-Afrika ±200.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5300  Haplo L3 - Afrika ±67.000 jr BP - voedselverzamelaarster
6400  Haplo L3e - West- of Midden-Afrika ±39.000 jr BP - voedselverzamelaarster
7200  Haplo L3e2 - Westkust van Midden-Afrika ±21.000 BP - voedselverzamelaarster
7500  Haplo L3e2b - West-Afrika ±12.000 jr BP - voedselverzamelaarster
7993  Elisabeth - *Plantage Concordia, Suriname ±1810->1854 - huisbediende (slavin)
7994  Isalina Maria - Plantage Concordia, Suriname 1829->1863 - huisbediende (slavin)
7995  Elisabeth Phillipina Naarden - Plantage Concordia, Suriname 1843-1919 - huisbediende
7996  Johanna Henriette Suzanna Sanches - Paramaribo 1865-1905 - huisvrouw
7997  Reinhardia Charlotte Suzanna Fernandes - Paramaribo 1891-1981 - huisvrouw
7998  Charlotte Eleonora Ferrier - Paramaribo 1912-2012 - onderwijzeres
7999  Netty Louise Henry Ferrier - *Paramaribo 1933 - docente Nederlands en Duits
8000  Phyllis Elisabeth Waldring - *Paramaribo 1956 - juriste
8001 Ismintha Euridice Waldring - *Paramaribo 1976 - sociologe
8002  Emma Hulsing - *Amsterdam 2003 - gymnasiaste
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2. Vijf generaties in 2007 te Paramaribo. Van rechts naar links; Eleonora 
(generatie 7998), Netty (generatie 7999), Phyllis (generatie 8000), Is-
mintha (generatie 8001) met Emma (generatie 8002) (Uit het fotoboek 
van de auteur).

voornaam is genoteerd met hoogstens een toevoeging ‘kind 
van’. Slavinnen waren immers niet de moeite waard om over 
te schrijven, ‘t liefst verzweeg men ze helemaal, vandaar dat 
in het doopboek van de Hervormde Kerk in Suriname doopak-
ten zijn luidende:
23 sept. 1705. Ten huize van Jan Nobeling gedoopt twee mu-
latten kinderen, Catharina en Willem, van wie Jan Nobeling de 
vader is; moeder - - - .)1.
Hoe kan iemand zijn voorgeslacht naspeuren als die voormoe-
der is genoteerd als drie streepjes? Gekomen bij de betover-
grootmoeder van onze ‘Mema’ was verder teruggaan alleen 
mogelijk met behulp van haplogroep-onderzoek. Maar het is 
hoe dan ook gelukt om tien generaties te achterhalen waarbij 
Reinhardina Fernandes generatie nummer 5 (=7997) is. Dus 
ook in de laatste tien generaties van de stamboom is zij ‘t 
stralend middelpunt.

De Prehistorie

De meest recente voormoeder van alle huidige, levende men-
sen woonde in Oost-Afrika, ongeveer 200.000 jaar BP (=Be-
fore Present= vóór 1950). Bij een generatielengte van 25 jaar 
vormen de mensen die rond 1950 zijn geboren de 8000ste ge-
neratie na onze gezamenlijke voormoeder, die mitochondriale 
Eva genoemd wordt. De generatielengte is daarbij gedefini-
eerd als het aantal jaren dat is verlopen tussen de geboorte 
van een moeder en van haar oudste dochter die zelf ook 
volwassen dochters heeft. Dat is vaak niet de eerstgeboren 
dochter.
Op de wereldkaart van de haplogroepen der oorspronkelijke 
bewoners vormen Noord-, Zuid- en Midden-Amerika één ge-
heel2. Omdat deze continenten pas laat en door een klein aan-
tal personen via de Beringstraat vanuit Azië zijn bevolkt, is de 
verscheidenheid aan maternale haplo’s op de Amerikaanse 

continenten niet groot. In de prehistorie koloniseerden twee 
groepen mensen het continent: de maternale haplogroepen C 
en D en X, A en B3.
In de familie die hier besproken wordt, zijn deze oorspronke-
lijke maternale haplogroepen niet aangetroffen, maar Afri-
kaanse varianten die met de vrij recente slaventransporten 
naar de Nieuwe Wereld zijn gebracht.

De auteur is een lid van haplogroep L3e1a2 in generatie 7999 
na de mitochondriale Eva. Haar voormoeder en die van slavin 
Elisabeth (haplo L3e2b, generatie 7993) hadden 39.000 jaar 
geleden in West- of Midden-Afrika de gezamenlijke voormoe-
der in haplogroep L3e (generatie 6400). Dit maakt de auteur 
een maternale bloedverwant in ongeveer de 3200ste graad van 
slavin Elisabeth op plantage Concordia.

Surinaamse koloniale bevolkingsgeschiedenis

De kolonie Suriname werd gesticht door de Engelse Lord Wil-
loughby, graaf van Parham, die omstreeks 1650 dat deel van 
Guyana in het Noorden van Zuid-Amerika in bezit nam voor de 
Engelse koning. Engelse kolonisten, naar Suriname gekomen 
van Barbados, startten suikerplantages aan de Surinameri-
vier. Voor ontbossing en het zware werk werden geroofde 
Afrikanen geïmporteerd, die als slaven werden verkocht en 
onder barre omstandigheden op de plantages werkten.
Naar Brazilië gevluchte Portugese Joden kwamen omstreeks 
dezelfde tijd naar dit gebied en kregen van de Engelsen toe-
stemming om plantages te beginnen en een eigen samenle-
ving op te bouwen. In 1667 werd de kolonie veroverd door de 
Nederlandse provincie Zeeland. Engelsen verlieten de kolo-
nie; de Joodse gemeenschap bleef en kolonisten kwamen nu 
uit de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en andere 
Europese landen. Een paar jaar na de verovering verkocht 
Zeeland de kolonie aan de stad Amsterdam, de Westindi-
sche Compagnie en de Zeeuw Cornelis van Aarssen van 
Sommelsdijck, samen de Geoctroyeerde Sociëteit van Suri-
name.
In de volgende tweehonderd jaar werden circa 300.000 ge-
roofde en gekochte Afrikanen door Hollandse slavenschepen 
aangevoerd en als slaaf verkocht. Modern genetisch onder-
zoek van 69 marrons toonde aan dat hun voorouders oor-
spronkelijk afkomstig waren van rond de Goudkust, de Baai 
van Benin4. De maternale haplogroep van stammoeder Elisa-
beth wijst eveneens in die richting.
Suriname was een plantagekolonie, d.w.z. er waren slechts 
plantages: suiker, koffie, cacao, katoen, indigo en tabak. In 
1780 bedroeg het aantal plantages circa 750, allemaal gesitu-
eerd in de kustvlakte aan rivieren en kreken. Bij het Fort Zee-
landia in de bocht van de Suriname rivier groeide allengs de 
stad Paramaribo, (door de slaven genoemd Foto = Fort) met 
een paar grote gebouwen zoals het gouverneurspaleis en in 



294  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 5

de voornaamste straten grote woonhuizen van plantage-eige-
naars en blanke gouvernementsambtenaren. Aan onbelang-
rijke straten verder van het centrum waren kleinere huizen. 
Infrastructuur was er nauwelijks en werd tot aan de Tweede 
Wereldoorlog amper aangelegd.
De kolonie Suriname stond niet gunstig bekend en kolonisten 
stonden niet te trappelen om daar hun geluk te beproeven. 
Behalve Joden kwamen nog Franse Hugenoten met families, 
maar veelal waren de kolonisten alleenstaande mannen, die 
misschien in hun Europees thuisland vervolgd werden, op de 
loop waren voor de politie of het zwarte schaap van de fami-
lie waren. Toen de grote heerser Napoleon bijna alle Europese 
landen tot vazalstaten maakte en zo het Koninkrijk Holland 
begon, nam Engeland de kolonie onder zijn hoede en in die 
periode kwamen Schotse en Ierse kolonisten naar dit gebied. 
In 1816 gaven de Engelsen Suriname terug aan Holland en het 
land werd toen kolonie van het koninkrijk der Nederlanden.

Kleurrijk

Vanwege de povere infrastructuur was het niet moeilijk voor 
slaven om te vluchten. Er zijn er dan ook veel gevlucht; zij wer-
den de marrons die zich in de bossen ophielden en moesten 
zien te overleven. Om het nodige materiaal en gereedschap-
pen te krijgen, beroofden ze plantages, staken soms velden 

en gebouwen in brand en werden een groot obstakel voor de 
plantage economie.
Om hen te bestrijden stuurden de eigenaars, de Geoctroyeer-
de Sociëteit van Suriname, gedurende tweehonderd jaar mili-
tairen.
Door de vele mannen die alleen naar de kolonie kwamen en 
de militairen die ook allemaal vrijgezel waren, was er bij de 
blanke inwoners van de kolonie een wanverhouding man:-
vrouw; namelijk 20:1. Van twintig mannen kon slechts één met 
een blanke vrouw trouwen en zodra de echtgenoot overleed, 
stonden meer potentiele echtgenoten gereed voor de wedu-
we, die vaak vier of vijf keer trouwde. Maar niet eenieder had 
geduld en vanaf het begin van de koloniale tijd, hebben blanke 
mannen kinderen verwekt bij slavinnen; zo kwam er een nieu-
we etnische groep op gang, die van de kleurlingen.
Hoewel de Joden lange tijd een aparte en besloten groep wa-
ren in de koloniale samenleving, verschilden ze wat omgang 
met slaven en kleurlingen betreft niet van andere witten. Het 
lijkt er zelfs op dat Joodse mannen zich meer hebben ver-
mengd, vandaar het bekende gezegde: Schudt aan de stam-
boom van een Surinamer en er valt geheid een Jood uit.
Een plakkaat met de tekst: Alle inwoonders werden scherpelij-
ck verbooden haer met negerinnen of indianinnen gemeen te 
maecken en vleeselijcke conversatie te pleegen op verbeurte 
van tweeduizend pond suiker5, was reeds in 1686 gemaakt, 

3. Achterkleinkinderen van Mema, Reinhardina Ferrier-Fernandes, op haar tachtigste verjaardag juni 1971 te Paramaribo. Uit het fotoboek van de auteur.
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4. Nakomelingen van Mema in Nederland in 2001. In het midden Johan H. Ferrier en zijn jongste zus Martha (generatie 7998) (Uit het fotoboek van de auteur).

cordia (Boven Commewijne) en werd al vrij voordat de slaver-
nij werd afgeschaft, nl in 1854. Vandaar het vermoeden dat ze 
waarschijnlijk de ‘huishoudster’ was van de plantagedirecteur 
en met hem één of meer kinderen kreeg.

Generatie 7994 - Dochter Isalina Maria 
Isalina, geboren in 1829, was slavin die op de inventarislijst 
van de plantage Concordia ook huisbediende was, kan mulat-
tin geweest zijn. Wordt vrij bij afschaffing slavernij in 1863. 
Isalina kreeg na Elisabeth nog vijf kinderen. Het is niet bekend 
of te achterhalen wie de vader was.

Slaven hadden geen rechten, wel veel geboden en nog veel 
meer verboden, zoals slaven mogen geen schoenen dragen, 
mogen geen Nederlands kennen, mogen geen christenen 
worden, mogen niet huwen, mogen niet varen over de rivier, 
mogen geen bewerkte doodkisten hebben, moeten opzijgaan 
voor blanken, enz. enz.
Een blanke vader hebben, betekende niet dat het kind vrij 
was, want een van de eerste plakkaten gemaakt door het ko-
loniaal gezag was dat waarin stond dat het kind de status van 
de moeder volgt6.
‘Kleurling’ is de aanduiding voor de hele groep, maar die werd 
zo groot en divers dat al vanaf medio achttiende eeuw elke 
kleurschakering of elke mate van verhouding blank/zwart een 

maar heeft de vermenging duidelijk niet gestopt. Geen enke-
le witte man is hiervoor ooit gestraft of beboet, maar op die 
vrouwen was er wel kritiek. Dat waren ‘hoeren’ en zo’n relatie 
was ‘bloedschennig’. Hoe dan ook, de groep kleurlingen groei-
de het snelst en hardst en bij de afschaffing van de slavernij in 
1863, was in Suriname deze etnische groep, de grootste.
In Zuid-Amerikaanse landen en het Caraïbisch gebied wer-
den in de kolonie geboren blanken ‘criollo’ (Spaans), ‘creole’ 
(Frans) genoemd. In Suriname kreeg het begrip creool ook 
ingang, maar hier werden juist vrijgekomen slaven creool ge-
noemd. Vlak voor de afschaffing van de slavernij in 1863 was 
reeds 80% van de vrije bevolking gekleurd. Na de emancipa-
tie in 1863 werden alle vrijgekomen slaven ‘creool’ genoemd.
De familie die hier besproken wordt, is exemplarisch voor hoe 
het gegaan is met de bevolkingssamenstelling en vermenging 
in Suriname. De ‘Dochters van Eva’ stamboom is in vrouwelij-
ke lijn, maar bij generaties 7995 tot en met 7997, wordt toch 
ook de achtergrond van de mannen belicht, om zo de grote 
vermenging te laten zien. We beginnen met generatie 7993 na 
de mitochondriale Eva.

Generatie 7993 – Stammoeder en Slavin Elisabeth
Het is niet bekend of Elisabeth Afrikaans was of kleurling, 
maar in de inventaris lijst stond ze opgetekend als ‘huisbe-
diende’. Ze werkte dus niet in het veld van de plantage Con-
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eigen naam kreeg. We kunnen ons de relatie zwart-wit voor-
stellen als een horizontale lijn met aan de linkse uiterste punt 
het woord zwart en aan de rechtse uiterste punt het woord 
wit. Let wel ‘Zwart’ of ‘Neger’ betekende in het koloniale Suri-
name 100% Afrikaans7.
Alle kleurlingen bevonden zich ergens op die lijn. In het mid-
den stond de mulat, die een kind was van zwart en wit. Een 
kind van mulat en neger was kaboeger; dit was ook de be-
naming voor kind van neger en indiaan. Kaboeger en mulat 
maakten samen een sambo; mulat en wit maakten een mes-
ties, indiaan en wit ook; mesties en wit produceerden een 
casties; casties en wit maakten poesties, die ook als wit werd 
gezien.

Surinaams huwelijk

Hoewel het ongehuwd samenleven van blanke mannen met 
gekleurde of zwarte vrouwen al vroeg in de koloniale tijd ge-
meengoed was geworden, had ‘t niet de goedkeuring van het 
gezag maar werd het gedoogd. Zo schreef Gouverneur Mauri-
cius op 24 dec 1746 in het Gouvernementsjournaal o.a. dat de 
kolonie vooruitging en dat de stad Paramaribo gestaag groei-
de. Alles ging goed. Hinderlijk feit was dat blanke mannen ble-
ven samenhokken met zwarte en rode heidinnen en zelfs de 
Raden van het Hof die toch de wet moesten kennen, maken 
zich hieraan schuldig8.
In de negentiende eeuw was ongehuwd samenleven zo al-

gemeen en normaal, dat het een ‘Surinaams huwelijk’ werd 
genoemd. Daar veel kinderen ook de naam van hun vader kre-
gen, kan men nu aan een naam in een akte niet meer zien of 
een notitie een blanke of niet-blanke persoon betrof.
In het doopboek van de Hervormde Kerk die de meest ge-
zaghebbende kerk in Suriname was, is goed te zien hoe de 
stad en dus de samenleving met het voortgaan van de tijd 
verkleurde, omdat alle vrije mensen gedoopt moesten zijn en 
de dominee altijd precies noteerde wat voor kind hij doopte. 
Daar leest men: Gedoopt het mestiezenkind... catsiezenkind, 
...mulattenkind, etc. Op het eind van elk jaar noteerde de do-
minee het totale aantal gedoopte kinderen. In 1825 bijvoor-
beeld waren dat er 129. Tevens werd opgetekend: Hiervan zijn 
16 echte (uit de echt geboren, lees blank) en 100 Onechte (ou-
ders zijn niet getrouwd, lees gekleurd) 13 byzonder (byzonder 
= volwassen vrije negers en/of kleurlingen). In 1826 totaal 156, 
16 echte, 110 onechte, 30 byzonder.9 In de eerste decennia van 
de negentiende eeuw werden jaarlijks zes tot acht keer zo-
veel ‘onechte’ kinderen gedoopt als ‘echte’.
Suriname was amper bekend in Nederland; als er ooit iets 
over ‘t land geschreven werd, gebeurde dat door Hollanders 
die natuurlijk alles naar Hollandse maatstaven beoordeel-
den. Omtrent het grote aantal onwettige geboorten, schreef 
Wolbers, die zelf nooit in Suriname geweest is, in 1861 onder 
meer. ... dan verkrijgt men eenig denkbeeld van het lage peil 
der zedelijkheid in Suriname10 wat braaf werd overgenomen 
door andere geschiedschrijvers en tot heden toe Surinamers 
in Nederland stigmatiseert.
Huwen was in die tijd een kerkelijke aangelegenheid en slaven 
mochten in Suriname geen christenen zijn, officieel trouwen 
was dus uitgesloten. De witte man die een slavin en/of de wit-
te vader die zijn kind wilde vrijmaken moest bij het gouverne-
ment ‘manumissie’ aanvragen en hiervoor moest betaald wor-
den aan de eigenaar en ook aan het gouvernement.
Gemanumiteerde gekleurden hadden wel rechten; vaak heb-
ben vaders hun kinderen gemanumiteerd, soms werd voor 
de geboorte van het kind de moeder al gemanumiteerd, want 
dan werd het kind vrijgeboren, wat meer rechten gaf dan ‘vrij-
gemaakt’.
De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) heeft zich 
zeer ingezet om het lot van de slaven dragelijk te maken en 
hun kerk kreeg op het eind van de achttiende eeuw toestem-
ming van het koloniaal bewind om in Paramaribo stadsslaven 
te dopen en tot Christenen te maken. Later mocht dat ook op 
plantages maar uitdrukkelijk alleen als de directeur van de 
plantage het toestond.

Manumissie

Mensen met een lichte huidskleur hadden meer kansen dan 
donkere mensen, maar dat betekent niet dat iedere lichtkleu-
rige officieel vrij was, want als bijvoorbeeld de slavin- groot-
moeder van een mestiezin in het verleden niet was gemanu-
miteerd, was zo’n lichtkleurige niet vrij. Toch kon ze als een 
deftige matrone samen met een blanke man in een groot huis 

5. De zeven kinderen van Reina Ferrier-Fernandes (generatie 7997) in 
1937. Zittend: links: Charlotte E., rechts Reina; staand tussen hen in: 
Emmeline G.; rechts naast Reina: de jongste dochter Martha; erachter 
staand de vier zonen; van links naar rechts: Edward R., Robert A., Henri R. 
en Johan H. (uit het fotoboek van de auteur)
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wonen, want in de praktijk werd haar niets in de weg gelegd. Ze 
heette ‘de huishoudster’ van die blanke man en als ze niet met 
hem samenwoonde omdat hij al met een andere vrouw wettig 
getrouwd was, dan was ze zijn ‘buitenvrouw’. Ze werd niet uitge-
nodigd en vergezelde haar man ook niet bij officiële gelegenhe-
den, maar ze had status want iedereen wist dat ze de huishoud-
ster of buitenvrouw was van baron of meneer zo en zo.
Er waren dus lange en duurzame relaties van witte mannen 
met slavinnen en/of gekleurde vrouwen. Voor een officieel 
huwelijk moesten niet-blanken bij de ‘Commissie van Huwe-
lijkse Zaken’ papieren overleggen waaruit bleek dat ze ‘vrij’ 
waren. Toch bleef tot 1767 huwelijk tussen zwart, 100% Afri-
kaans, en blank verboden, ook al was de zwarte vrij. Dit werd 
door Elisabeth Samson aangevochten in 176411.
Voor 1863, afschaffing van de slavernij, was wettig huwen van 
gekleurden duidelijk een statussymbool. Wie vrij was en rijk 
en dus in Suriname tot de elite behoorde, die trouwde. En zo 
ook in onze familie.

Generatie 7995 - dochter Elisabeth Phillipina
Elisabeth, geboren in 1845, was ook huisbediende, hoefde niet 
op de plantage Concordia te blijven werken want ze woonde 
in 1863, bij vrijwording, in ieder geval in Paramaribo, waar ze 
Johan Charles Sanches kende en met hem een relatie kreeg. 
Deze Johan Charles Sanches was kind van de Jood Samuel 
Benjamin Sanches en Henriette Susanna Wilhelmina Maat-
staf, die zelf slavin was geweest en in 1833 gemanumiteerd 

werd12. De moeder van Johan Charles was zeer waarschijnlijk 
mulattin (misschien ook kind van slavin-huishoudster met 
plantagedirecteur?). Het paar Samuel Benjamin Sanches 
en Henriette Maatstaf had een duurzame relatie. Hun zoon 
Johan Charles, geboren in 1835, werd in 1841 door zijn vader 
erkend13. Het paar was welgesteld en manumiteerde veel 
mensen (familie?) lang voor de emancipatie. Dat ze echt tot 
de elite behoorden, bleek ook uit het feit dat ze wettig trouw-
den. Bij dit huwelijk in 1854, werd Johan Charles Sanches ge-
wettigd14 Hij was de vader van het kind van Elisabeth Naarden, 
maar hij overleed in juni 1865, vier maanden voor de geboorte 
van zijn dochter:

De Engelsen schaften slavernij af in 1834, Fransen in 1848 
en ‘t werd voor iedereen duidelijk dat ook de Hollanders dit 
zouden doen. Slaven in Suriname wachtten vol ongeduld. In 
de samenleving kwamen geluiden of geruchten, dat na de 
emancipatie vrijgekomen ex-slaven nog tien jaar op de plan-
tages zouden moeten werken. Veel vooraanstaanden en voor 
‘t oog vaak blanke gezinnen werden zeer verontrust door deze 
berichten, want ze werden zich opeens bewust dat de slavin 
overgrootmoeder of mulattin grootmoeder eigenlijk nooit 
was gemanumiteerd, wat maakte dat de mestiezin-vrouw en 
moeder in feite nog slavin was en haar uiterlijk blanke (cas-
ties) kinderen ook nog slaven waren. Wat stond hen te wach-
ten? Zouden ze opeens op plantages moeten werken? Een 
golf van manumissies kwam op gang. Hele families, moeders 
en kinderen, werden gemanumiteerd en dat kostte de man en 
vader aardig wat geld.
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werd het bij kleur-
lingen een statussymbool om te kunnen aantonen dat een 
voorouder lang voor de emancipatie was gemanumiteerd. Tot 
circa het midden van de twintigste eeuw had blank of wit het 
meeste aanzien, hoe lichter de huidskleur, hoe hoger op de so-
ciale ladder. Bekend spreekwoord in Suriname is: Yu kan kibri 
yu granma ma yu no kan kibri en koso-koso (vertaling: Je kan 
je grootmoeder verbergen maar haar kuchen niet). Gelukkig is 
deze fase voorbij want in het huidige Suriname is status echt 
niet meer gekoppeld aan huidskleur.

De emancipatie van 1863

Slaven mochten niets leren, maar na de emancipatie werd 
beslist dat vroegere slavenkinderen onderwijs moesten krij-
gen om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Reeds 
in 1876 kreeg Suriname algemeen onderwijs wat was vastge-
legd in een wet op de schoolplicht.
Het zuivere Nederlandse Onderwijs werd gegeven. Het was 
ten strengste verboden om een andere taal dan Nederlands in 
de school te spreken. De schoolplicht gold voor alle kinderen, 
dus ook voor de nieuwe groepen; kinderen mochten slechts in 
het Nederlands met elkaar praten en er werden alleen Neder-
landse leerboeken gebruikt. Volgens de inspecteur van On-
derwijs Dr. H. D. Benjamins moest de Surinamer zich op deze 
manier de Hollandse cultuur eigen maken. Praktisch alle Suri-

6. Globale genetische afkomst van de vrouwelijke en aanverwante vrouwe-
lijke nakomelingen uit de generaties 7999 en 8000 van ‘Mema’, gegeven in 
procenten en gebaseerd op de afgelopen 500 – 10.000 jaar, volgens Geno-
graphic. ‘Neanderthaler’ heeft geen regio aan, maar duidt op vermenging 
met deze mensensoort in Azië. De Afrikaanse en de Europese bijdrage is 
min of meer even groot voor de twee maternale stamlijnen.

 mtDNA haplogroep
Autosomaal bepalingsresultaat Hoofdstam Aanverwant
 L3e2b L3e1a2
Afrika totaal 38 40
Noord 4 -
West en Midden 34 40
Azië totaal 17 23
West (Klein-Azië) 10 5
Midden - 2
Zuid 3 14
Oost 4 2
Neanderthaler 0,6 0,5
Europa totaal 45 36
Scandinavië 6 -
Verenigd Koninkrijk & Ierland 13 -
West en Midden - 3
Zuid - 26
Oost - 3
Joodse diaspora 26 4
Overig en onbekend 0 1
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naamse kinderen waren (en zijn nog steeds) meertalig omdat 
hun moedertaal Sranan, Hindi, Javaans of Chinees was en de 
algemene omgangstaal op straat het Sranan. Doordat de offi-
ciële taal, onderwijstaal taal, media-taal ‘t Nederlands was en 
is, heeft Nederlands in de loop van de tijd enorm veel terrein 
gewonnen en het is nu de moedertaal van de grootste groep 
Surinamers.
De eerste generatie die na de emancipatie geboren werd, was 
die van Johanna Sanches.

Generatie 7996 - Johanna H. S. Sanches
Johanna is in 1865 geboren te Paramaribo. Elisabeth Naar-
den en Johan Sanches waren niet gehuwd, toch heette de 
dochter Sanches omdat de geboorteaangifte werd gedaan 
door Johan’s vader, Samuel Benjamin Sanches, die verklaar-
de dat dit het natuurlijk kind was van zijn overleden zoon en 
het kind bij de geboorte erkende15. Johanna Sanches, enig 
kleinkind van de welgestelde grootouders woonde met haar 
moeder Elisabeth Naarden bij de grootouders Sanches, 
van wie ze ook de enige erfgename was. Waarschijnlijk was 
familie Sanches bevriend met de familie Fernandes, die ei-
genlijk net zo’n familie was, namelijk welgestelde Joodse 
man met kleurling vrouw. Johanna Sanches trouwde met 
Adolf Reinhard Fernandes, zoon van Izaak Fernandes jr. 
Deze Izaak Fernandes moet zich in 1859 gerealiseerd heb-

ben dat de grootmoeder van zijn kinderen, mulattin Afi 
nooit gemanumiteerd was, hetgeen betekende dat zijn 
vrouw, mestiezin Naatje Celestina van Fernandes bij de op 
handen zijnde emancipatie nog slavin was en al zijn zes wit-
te kinderen officieel nog slaven. Hij manumiteerde ze alle-
maal in 186116. 
Izaak Fernandes en Naatje Celestina trouwden in 1870, bij 
welk huwelijk alle kinderen gewettigd werden. Dat de fa-
milie welgesteld was, blijkt uit het feit dat twee zonen voor 
studie naar Holland werden gestuurd. De oudste zoon werd 
dokter, zoon Adolf werd Tweede stuurman op de Grote 
Vaart en kwam terug naar Suriname, waar hij in dienst trad 
van de NHM suikeronderneming Mariënburg. Hij was eerst 
kapitein van de suikerboot en later Beheerder van de Stei-
ger Belwaarde. Hij was al 31 toen hij in 1889 met de 24-jarige 
Johanna Sanches trouwde. Elite families, dus er werd echt 
getrouwd.

Immigranten

Reeds voor de afschaffing van de slavernij werd uitgekeken 
naar nieuwe arbeiders voor de plantages. Het Nederlandse 
ministerie van koloniën stelde voor om van plantages over 
te gaan op boerderijen naar Hollands model. Daarvoor mi-
greerde in 1845 een aantal Groningse en Friese boerenfa-

7. Het Koperen huwelijksfeest van Henri en Reina Ferrier-Fernandes (generatie 7997) in 1922, met zes kinderen (het zevende werd later geboren). Van 
rechts naar links: Johan Henri, Charlotte Eleonora, Robert Adolf en Emmeline Geertruida; voorste rij van rechts naar links: Henri Reinhard en Edward 
Raymond (Uit het fotoboek van de auteur).
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milies, maar helaas was binnen een half jaar al meer dan de 
helft overleden en deze migratiepoging werd als mislukt be-
schouwd.
Chinezen werden vanaf 1853 naar Suriname gestuurd; in tien 
jaar tijd zo’n 2500 mannen. Alleenstaande mannen die natuur-
lijk ook behoefte hadden aan vrouwen en binnen korte tijd 
ontstond door relaties met zwarte en gekleurde vrouwen een 
nieuwe groep: de ‘basra snesi’.
Na 1863 volgde Nederland het voorbeeld van Engeland, dat na 
afschaffing van de slavernij arme mensen uit hun grote over-
bevolkte kolonie Brits-Indië naar alle Britse kolonies zond. 
Met Engeland werd een overeenkomst gesloten en vanaf 
1873 kwamen immigranten uit Brits-Indië, zogenaamde ‘con-
tractarbeiders’ die vijf jaar loonarbeid moesten verrichten 
op plantages. Na vijf jaar hadden deze arbeiders recht op te-
rugreis of konden ze blijven waarvoor ze dan per persoon 2 ha 
land kregen en een bedrag van honderd gulden. Van 1873 tot 
1917 kwamen ruim dertigduizend Brits-Indiërs naar Suriname, 
waarvan driekwart in Suriname is gebleven17.
In 1880 kocht de Nederlandse Handelmaatschappij een 
groot aantal verlaten plantages in Commewijne en begon 
de suikeronderneming Mariënburg en het koffie/cacao be-
drijf Peperpot. Om zeker te zijn van voldoende arbeiders 
kwamen vanaf 1890 ook arbeiders die geronseld waren op 
Java. Deze hadden een contract van tien jaar maar er was 
weinig geregeld voor teruggaan, waardoor de meesten ble-
ven.
In het begin van de twintigste eeuw kwamen er ook, bij toeval, 
een schip met arbeiders uit Madeira die eigenlijk bestemd 
waren voor Brits-Guyana en een schip met Libanese arbei-

ders, die op weg waren naar plantages te Antigua. De passa-
giers van beide schepen bleven in Suriname en vergrootten op 
deze manier de diversiteit van de bevolkingssamenstelling. In 
vijftig jaar wijzigde de bevolkingssamenstelling drastisch.
De Nederlandse ‘apartheid’ moest volgens het ‘moederland’ 
ook hier gelden. Hou de groepen gescheiden was het adagium 
uit Nederland met de verklaring: Negers zijn lui, Hindustanen 
agressief en Javanen apathisch. Als ze gescheiden bleven, 
konden ze die slechte eigenschappen niet van elkaar over-
nemen. Zo lang er nog plantages waren, lukte het scheiden 
aardig, maar de plantages gingen sterk achteruit en werden 
verlaten, vooral toen in het begin van de twintigste eeuw de 
bauxiet-ontginning op gang kwam en veel plantagewerkers 
naar Paramaribo verhuisden waar meer werkgelegenheid was.

Meer vermenging
Generatie 7997 - Reinhardina Charlotte Suzanna Fernandes
Reinhardina is geboren in 1891 te Paramaribo. En deze Rein-
hardina is dus onze ‘Mema’! Zij trouwde met Henri Robert 
Ferrier, die bij het huwelijk nog heette Henri Robert, zoon van 
Dhunputea LR 73/343B18. Zijn moeder was Dhunputea, die 
als kind van Hindoestaanse immigranten in 1873 met de Lala 
Rookh uit India kwam en zijn vader was de creool Charles Ro-
bert Ferrier, die kleinzoon was van de Schot William Ferrier, 
die circa 1815 naar Suriname kwam en met slavin Bella kinde-
ren kreeg19. Een van de kinderen was zoon Charles die met de 
vrije Louisa Balsem kinderen kreeg. Hun zoon Charles Robert, 
geboren 1864 te Nickerie, werd de ‘mecanic man’ van enkele 
suikerplantages. Het Hindoestaanse meisje, geregistreerd 
als Dhunputea LR/73 343B heette in werkelijkheid niet Dhun-
putea maar Danarhea. Zij kwam als achtjarig meisje met ou-
ders, zus en broertje met het eerste immigrantenschip Lala 
Rookh; tijdens de reis overleed haar zusje Dhunputea en op 
de passagierslijst werd de verkeerde naam doorgestreept. 
Vandaar dat ‘t meisje Danarhea verder door het leven moest 
met de naam van haar zus. De ouders werden te werk ge-
steld op plantage Hooiland, maar stierven binnen een half 
jaar. Toen Danarhea veertien jaar was, werd ze kindermeisje 
in het gezin van de administrateur in Paramaribo. De planta-
ges onder zijn administratie kregen in die tijd machines uit 
Japan en de mecanic-man (onderhoudsmachinist) van deze 
machines was Charles Ferrier, die natuurlijk vaak bij de admi-
nistrateur kwam. Zij kreeg met hem een kind; dat was Henri 
Robert. Een ‘dogla’, zoals toen de benaming was voor kind 
van Hindoestaan en creool. Kinderen van immigranten wer-
den geregistreerd als ‘kind van’ met naam en nummer van de 
ouders. Toen er in 1919 een regeling kwam dat kinderen van 
Hindoestanen een andere naam konden aannemen, was Henri 
Robert de eerste Hindoestaan die zijn naam veranderde in die 
van zijn vader. Henri en Reinhardina Ferrier-Fernandes kre-
gen zeven kinderen van wie Charlotte Eleonora, het tweede is 
en de oudste dochter. De oudste zoon, Johan Henri, geboren 
1910, overleden 2010, was de laatste gouverneur en eerste 
president van Suriname.

8. Ismintha en Emma, Amsterdam 2018
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is Netty Louise Henri Ferrier. Ze huwde met Leendert Wong 
Fong Sang die kleinzoon was van een van de eerste Chinese 
immigranten en kreeg nog twee kinderen.

Generatie 7999 - Netty Louise Henri Ferrier
Netty is geboren in 1933, te Paramaribo. Ze is er nog, werd 
ook leerkracht. Zij gaf in Nickerie en Paramaribo aan vele ge-
neraties leerlingen Nederlands en Duits. Ze trouwde met Cor-
nelis Waldring en kreeg vier kinderen, waarvan de oudste:

Generatie 8000 - Phyllis Elisabeth Waldring
Phyllis geboren in Paramaribo in 1956, verhuisde naar Neder-
land in 1978 waar ze rechten studeerde en werkzaam was bij 
een grote bankinstelling.

Generatie 8001 - ISMINTHA Waldring
Ook Ismintha zag het levenslicht te Paramaribo. Ze werd ge-
boren in 1976 en kwam als tweejarige met haar moeder naar 
Nederland, waar ze altijd heeft gewoond. Zij studeerde so-
ciologie en promoveerde in 2018 aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam en de Universiteit van Antwerpen. De titel van 
haar proefschrift luidt: ‘The fine art of boundary sensitivity’. 
Met partner Hulsing kreeg ze:

Generatie 8002 - Emma Hulsing
Emma, geboren 2003, is van Amsterdamse komaf, hoog be-
gaafd, en leerlinge van de vietrde klas van het Barleaus Gym-
nasium te Amsterdam.

Bekijken we deze familie etnisch, dan zien we van generatie 
7993 tot 7997 vermenging van Afrikaans, Europees en joods. 
Reinhardina Fernandes zelf trouwde met een man die 50% 
Hindoestaans was; haar kinderen met Afrikaans, Europees, 
joods en Hindoestaans bloed vermengden zich met mensen 
met Chinese en Indiaanse voorouders en bij de kleinkinde-
ren kwamen er Javaanse en nog meer Europese voorouders 
bij. Haar achter- en bet-achterkleinkinderen variëren in alle 
huidskleuren en ze wonen overal op de wereld: in Suriname, 
Nederland, Antillen, Frankrijk, Spanje, Engeland, Amerika, In-
donesië, Australië. Ze zijn wereldburger en kennen maar een 
etniciteit: Mens! In rechte moederlijke lijn, echter, komt zowel 
de hoofdstam van slavin Elisabeth als de twee onderzoch-
te aangetrouwde zijtakken in de 7999 generatie van louter 
Afrikaanse voormoederen. Maar ja, zoals we zagen waren 
niet-Afrikaanse vrouwen zeldzaam in het Suriname van de ze-
ventiende tot en met negentiende eeuw.

Epiloog

Een bruine jongeman van Hindoestaanse maternale afkomst 
en een honingblonde jonge dame van Afrikaanse maternale 
komaf ontmoetten elkaar op het St. Pieterplein in Rome. Ze 
herkenden elkaar want ze zijn beiden bet-achterkleinkinde-
ren van ‘Mema’. Ze besluiten om samen de kathedraal van 
binnen te bezichtigen. Hij vroeg: ‘Ben je gelovig?’ waarop zij 

Henri Ferrier, die vloeiend Frans sprak, was boekhouder en 
procuratiehouder bij de Firma Vervuurt die ook vertegen-
woordiger van de Franse lijn was. Om zich te onderscheiden 
van zijn halfbroers ging hij zijn naam op zijn Frans uitspreken. 
Hij overleed nog voor zijn 45e jaar maar had voor zijn sterven 
aan zijn kinderen de wens te kennen gegeven dat zijn klein-
kinderen naar hem vernoemd werden. Vandaar dat generatie 
7999, de kleinkinderen, Henri Ferrier heet. Zijn vrouw leefde 
nog 45 jaar langer. ‘Mema’ zoals ze door iedereen genoemd 
werd, was echt de zoete inval, niet alleen voor haar eigen 
nageslacht maar ook voor haar vele vrienden en kennissen. 
Mema was de Mater familias die voor ieder kind, kleinkind, 
achterkleinkind speciale aandacht had en voor ieder afzon-
derlijk lekkere hapjes klaarmaakte. Ook in het weekend en 
bij elke feestdag was Mema’s huis vol. Ze hield van al haar na-
komelingen, van wie ze alles wist en die bij alles altijd op haar 
konden rekenen.

Emancipatie zet door

Bij de kleine Surinaamse bevolking van begin twintigste 
eeuw was gescheiden houden in de praktijk niet mogelijk. 
Toch moest nog lange tijd bij registraties de zogenaamde 
bevolkingsgroep vermeld worden hetgeen menigeen in ver-
warring bracht. Zo wilde de oer Hollandse directie van de 
Kweekschool begin jaren zestig bijvoorbeeld de klassen naar 
bevolkingsgroep indelen en ze plaatsten alle leerlingen met 
een Hindoestaanse naam in één klas, die met Chinese naam 
in een andere klas. Grote hilariteit, want student Tjon A Kon 
bleek een donkere creoolse jongen, studente Woei A Ling 
zag eruit als een Hollands meisje, leerling met Hindoestaan-
se naam Padamsing had een Chinees uiterlijk terwijl student 
Van Leeuwaarde helemaal Hindoestaans was. De benaming 
creool werd en wordt nog steeds in Suriname gebruikt voor 
iedere gekleurde persoon met sterk Afrikaans element. Dit 
zorgde voor problemen want tot welke etnische groep be-
hoort iemand wiens vier grootouders zijn: Creool, Europeaan, 
Hindoestaan, Javaan. Indien etniciteit moest worden geregis-
treerd, schreef zo’n persoon: creool; wat natuurlijk niet juist 
was.
De broodnodige volledige emancipatie komt alras in gang. Zie 
ook onze familie.

Generatie 7998 - Charlotte Eleonora Ferrier
Charlotte is geboren te Paramaribo in 1912. Ze was beslist 
hoogbegaafd (al kende men dat niet in die tijd). Maar ze kreeg 
gedurende haar schooltijd en op examens voor alles een 10. 
Voor vrouwen waren er niet veel studiemogelijkheden in het 
Suriname van toen, dus werd ze onderwijzeres. Toch heeft ze 
niet lang als leerkracht gewerkt, want ze ging werken bij een 
groot bedrijf en eindigde als directie-lid van die holding. Na 
haar pensioen bleef ze zakelijk en sociaal actief, was tot haar 
dood in 2012 op de hoogte van wereldpolitiek en internatio-
naal voetbal, e-mailde en twitterde met kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen. Ze werd honderd jaar! Haar oudste dochter 
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antwoordde: ‘Hm ja. Als tiener was ik tweemaal Maria in het 
kerstspel in de kathedraal en mijn oma keek vol trots toe. En 
twee dagen later was ik met mijn andere oma in de moskee.’ 
 ‘Bij mij ging het net zo,’ zei hij, ‘ik ging vaak op vrijdag met mijn 
ene opa naar de synagoge en ik hielp mijn andere opa met licht-

jes maken voor Divali.’ Ze schoten in de lach en hij zei: ‘De wereld 
en de mensheid zou er veel beter aan toe zijn als alle mensen 
worden zoals in Suriname’, waarop zij antwoordde: ‘Misschien 
wordt het ooit zo, maar moest het in Suriname beginnen.’  <<

Stichting voor Surinaamse 
Genealogie
De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) is in 2001 
opgericht om te fungeren als een verbindings- en ont-
moetingsplek voor mensen met een belangstelling voor 
Surinaamse geschiedenis. De donateurs van de stichting 
vormen inmiddels een netwerk van circa 430 familieonder-
zoekers in binnen- en buitenland, een mengeling van zowel 
ervaren en bedreven genealogen als beginners. De SSG 
streeft ernaar om de uitwisseling van genealogische ge-
gevens en van kennis van onderzoeksmethodieken tussen 
de donateurs onderling te vergemakkelijken. Gegeven de 
betrekkelijk kleine schaal van de Surinaamse samenleving 
is de kans dat de een iets aan gegevens van de ander heeft 
immers relatief groot.

Om dit doel te verwezenlijken is o.m. een zogenaamd ‘fa-
milieregister’ opgezet (raadpleegbaar op een alleen voor 
donateurs toegankelijk gedeelte van de website). Voorts 
verschijnt tweemaal per jaar het blad Wi Rutu. Daarin vindt 
men behalve genealogische artikelen over specifieke fami-
lies, ook achtergrondartikelen en bijdragen over bronnen, 
methoden en technieken. Daarnaast houdt de SSG zowel 
in Nederland als Suriname periodiek informatieve bijeen-

komsten (minikonmakandra, spreekuren en een stam-
boomcursus). Eenmaal per jaar tenslotte is er een grote 
Konmakandra waarop donateurs en andere belangstellen-
den elkaar kunnen ontmoeten en lezingen van specialis-
ten en ervaringsdeskundigen kunnen volgen. Als er ruimte 
is, worden op de Konmakandra ook workshops verzorgd. 
Voor de Konmakandra van 21 september 2019 is als thema 
gekozen DNA en familiegeschiedenis.

Hiernaast behartigt de SSG de belangen van beoefenaars 
van Surinaamse genealogie door te ijveren voor het toe-
gankelijker maken van archiefbronnen.

Zie verder: https://www.surinaamsegenealogie.nl/
Contactadres: sekretaris@surinaamsegenealogie.nl
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Het ondergeschoven kind, het kind waarvan de moeder de moeder niet is, is juridisch gezien 
slachtoffer van een ‘verduistering van staat’, hetgeen als misdrijf geldt, maar moeilijk te 
bewijzen valt. Onlangs kwam nieuw onderzoekgereedschap ter beschikking in de vorm van het 
bepalen van de haplogroep van het mitochondriaal DNA.

den, en daarmee is het thema actueel. Nu kan relatief eenvou-
dig worden aangetoond dat een moeder niet de biologische 
moeder is van een kind, mits je van beiden DNA hebt kunnen 
verzamelen.

Definitie

Wat een ondergeschoven kind is, vindt men in het Woorden-
boek der Nederlandsche Taal (WNT), waarin u onder het lem-
ma ‘Ondergeschoven’ vindt: Een ondergeschoven kind, een 
kind dat òf voor een echt kind heimelijk in de plaats gesteld, 
òf, bij gebreke van een echt kind, valschelijk als zoodanig aan-
gegeven is. [...]. Ook in het Duits kent men het begrip ‘Unterge-
schobenes Kind’ dat een overeenkomstige betekenis heeft als 
aangegeven in voorgaande definitie.
In Neerlandistiek staat een parallelle verklaring1: In de 16e en 
17e eeuw werd ‘liggen’ met de dood geassocieerd en sliep men 
halfzittend, half-liggend in de bedstee. Onder een tweeper-
soonsbedstee voor volwassenen, waren laden gemonteerd 
waar een of twee kinderen konden slapen die alzo ‘onder-
geschoven’ waren. Deze verklaring wordt heel veel overge-
schreven. Toch is dit onwaarschijnlijk omdat kinderen in deze 

1. Maternale stamreeks met geschatte generatienummers en met de middelen van bestaan van prof. emer. dr. Jan Willem Koten, Katholieke 
Universiteit Nijmegen

Het fenomeen ondergeschoven kind is al sinds mensenheu-
genis bekend, uit adellijke kring vooral, maar niet alleen daar. 
Het is een veelvoorkomend thema in de literatuur, volksver-
halen, gezegden e.d. In dit artikel bekijken we het van de ge-
nealogische kant.
Paternitas semper incerta was vroeger een standaard ge-
zegde. Het impliceerde dat men er via de, zo zichtbare, baring 
vanuit kon gaan dat de moeder zeker was, dus: Maternitas 
semper certa. Alleen over de vader kon men zijn twijfels heb-
ben. Maar klopt dat wel? In de genealogie gaat men er in ieder 
geval wel van uit, alhoewel eenieder weet dat de zorgmoeder 
niet altijd de biologische moeder hoeft te zijn. Er zijn immers 
verwisselde, gestolen, ontvoerde en weggemoffelde kinde-
ren. Geheime adoptie komt voor. Ook ‘echte’ ondergeschoven 
kinderen zijn bekend: kinderen waarvan men voorwendt dat 
zij geboren zijn uit een vrouw die de moeder niet is. Het kind 
van een andere vrouw is dan letterlijk stiekem van opzij onder 
het dekbed geschoven om er aan het voeteinde als een eigen 
kind uit te komen.
Tot voor kort was het extreem moeilijk om hier de vinger ach-
ter te krijgen bij een verdenking van ‘onderschuiving’. Met de 
komst van het mtDNA-onderzoek is het gemakkelijker gewor-

JAN WILLEM KOTEN

Het ondergeschoven kind
7989  Cornelia Theuwen - *±1615
7990  Catharina Daniels - †1696
7991  Anna Cornelisse Domine - *Terheijden 1662
7992  Wilhelmina Jacops - *Made? 1691
7993  Cornelia Willemsdochter Heijmans - Made 1725-1790
7994  Wilhelmina Avontuur - Made 1753-1825
7995  Johanna van Ent / Esch - Drimmelen 1786-Terheijden 1865 - cultivateuse
7996  Cornelia Meeuwissen - Wagenberg 1822-1857- landbouweresse
7997  Joanna den Ronden - Wagenberg 1857-Roosendaal 1932 - zonder beroep, rentenierster
7998  Maria Louisia Antonia Theresia Konings - Roosendaal 1898-Grevenbicht 1973 - praktijkassistente
7999  Johannes Wilhelmus Koten - *Grevenbicht 1930 - patholoog-anatoom; sociaal geneeskundige
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laden zouden kunnen stikken of stoflongen oplopen. Het is 
onbekend wanneer deze ‘verklaring’ in de wereld is gekomen. 
Wellicht dat in ons preutse land de werkelijke betekenis van 
‘ondergeschoven’ minder welkom was. In het Duits is een ver-
gelijkbare, parallelle verklaring voor ‘das Untergeschobenes 
Kind’ niet te vinden.
De laatste jaren wordt de uitdrukking ‘ondergeschoven kind’ 
vooral in overdrachtelijke zin gebruikt. In de zin van een verwaar-
loosd, achtergesteld kind: of wel een kind dat niet de aandacht, 
liefde en zorg krijgt waarop het recht heeft. Ook in figuurlijke zin 
heeft het een plaats in de taal gekregen. Op het televisiejour-
naal2 zei men: Het schoolexamen is het ondergeschoven kind bij 
het onderwijs. Bij het horen van dit bericht zal de kijker niet aan 
een kind gedacht hebben. Bedoeld werd dat aan het schoolexa-
men onvoldoende aandacht en zorg wordt gegeven.
In de loop der tijd is de letterlijke betekenis van het begrip ‘on-
dergeschoven kind’ verbreed en wordt nu omschreven als een 
kind ten aanzien waarvan een bepaalde vorm van ‘verduiste-
ring van staat’ is gepleegd, zoals koekoekskinderen of ge-
stolen kinderen die als echte kinderen worden aangegeven3. 
Deze definitie hanteren we in dit essay.

Een koning met alle geweld

In diverse oudere verloskundige boeken voor vroedvrouwen 
wordt zeer uitdrukkelijk op het verschijnsel ‘ondergeschoven 
kind’ gewezen met suggesties hoe te handelen bij een verden-
king. Hieruit kan men opmaken dat ondergeschoven kinderen 
vroeger een reëler probleem vormden dan thans het geval is. In 
1877 leerde de gerechtelijke geneeskunde: Waar het de vraag 
is, of het kind van eene bepaalde moeder afkomstig is, d. i. waar 
een onderzoek omtrent een ondergeschoven kind moet verrigt 
worden, zal de geneesheer hoofdzakelijk alleen moeten onder-
zoeken, of de moeder op den op gegevenen tijd is bevallen, [...]. 
Kan zulk een onderzoek zeer kort na de bevalling plaats grijpen, 
en is in geval van eene onderschuiving, b. v. van een levend voor 
een dood kind enz., de overeenstemming niet toevallig zeer 
groot, is b. v. een kind, dat 3, 4, 5, dagen oud moet zijn, reeds eene 
week ouder enz. dan kan reeds de toestand der navelstreng een 
gewichtig middel ter ontdekking van het bedrog zijn.4

Met al deze kennis, hoe ging of gaat men er mee om? Bij Ko-
ninklijke geboorten ging het er in ieder geval anders aan toe. 
Het probleem van het ondergeschoven kind speelde vroeger 
sterk bij de erfopvolging van een koningschap. De geboorte van 
een Koninklijke telg was een politieke gebeurtenis, met succes 
of falen van de monarchie als inzet. Om vroegtijdig speculaties 
van een ondergeschoven kind te voorkomen werd bij een Ko-
ninklijke zwangerschap zo spoedig mogelijk de blijde verwach-
ting van een potentiële troonopvolger bekend gemaakt.
Zo’n koninklijke geboorte was geen privéaangelegenheid. Als 
toekomstige heerser behoorde het kind meer toe aan het 
volk dan aan de koningin zelf. En dus beviel ze voor vele toe-

schouwers, die allemaal het proces zorgvuldig in de gaten 
hielden om het geslacht en de gezondheid van de baby te be-
vestigen en vals spel te voorkomen. De kraamkamer zat vol 
met hofdames, vroedvrouwen, bedienden en artsen, met de 
mannelijke hovelingen op de achtergrond.
De vrees bestond dat een gewetenloze monarch een dode 
baby zou vervangen door een andere pasgeboren mannelijke 
baby, die vervolgens naar het kraambed zou worden gedragen 
in een verwarmde pan. Bij een namaak bevalling werd dan on-
der de stuit, de pan met het onder te schuiven kind geplaatst, 
waarna bij de ‘baring’, vanuit de pan en onder de doeken ‘de 
boreling’ tussen de benen van de vorstin tevoorschijn kon ko-
men.

Blensefluer: Met eigen ogen

In de literatuur, vooral in volksverhalen is het ‘ondergescho-
ven kind’ een geliefd thema. Een van de fraaiste verhalen is de 
middeleeuwse ridderroman ‘Dye hystorie van Seghelijn van 
Jherusalem’ die ontstaan is rond 1400.
Blensefluer, echtgenote van de Saraceense koning Prides van 
Jeruzalem en in het geheim een aanhangster van Jezus, heeft 
nog steeds geen zoon gebaard. Om van een zoon zwanger te 
worden bidt zij tot Jezus. Als Hij haar een zoon schenkt, dan 
zal zij zich tot het christendom bekeren. Blensefluer raakt in-
derdaad zwanger en koning Prides draagt zijn hof-astroloog 
op in de sterren te gaan kijken wat voor een kind het worden 
zal. De astroloog ziet in de sterren tot zijn verbijstering dat 
het kind zich met zijn onderdanen tot het christendom zal 
bekeren en dat het zijn vader zal doden. Als koning Prides dit 
hoort, is hij geschokt en zweert het kind direct na zijn geboor-
te te zullen ombrengen.
Blensefluer beschikt over voldoende vrouwelijke intuïtie om 
de stemmingswisseling bij haar echtgenoot waar te nemen. 
Zo blij als hij eerst was om zijn kind, zo somber is hij nu. Op 
een nacht hoort zij hem in het echtelijke bed uit en dan bekent 
hij wat de hof-astroloog hem verteld heeft. Blensefluer veinst 
dat het leven van haar echtgenoot haar grootste zorg is en 
dat zij het kind direct na de geboorte zal doden.
Als zij voelt dat haar tijd gekomen is, trekt zij zich ongezien 
terug in het bos, waar zij van een zoon bevalt die Seghelijn zal 
heten. Zij wordt bijgestaan door drie profetessen, die ieder 
het kind een magische eigenschap als doopgeschenk geven. 
Op zijn borst krijgt het kind een groen crucifix, tussen zijn 
schouderbladen een ‘cruys reael’ (kruis als op munten). Dank-
zij deze twee kruizen zal het kind later kunnen bewijzen dat hij 
een koningszoon is. De profetessen nemen het kind met zich 
mee, geven de moeder een ring waaraan zij hem over vijftien 
jaar zal herkennen. Vervolgens geven ze haar een kind dat de 
dag daarvoor doodgeboren was.
Diezelfde nacht rond middernacht wendt Blensefluer voor 
van een kind te bevallen en overhandigt het dode kind aan 
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haar echtgenoot. Hij laat zich misleiden en is opgelucht dat hij 
het kind niet zelf hoeft te doden. Het dode kind wordt plech-
tig begraven. De hof-astroloog laat zich niet bedriegen. Hij 
vertelt koning Prides dat die zich door zijn vrouw heeft laten 
foppen. Prides haalt onmiddellijk verhaal bij zijn echtgenote. 
Blensefluer stelt hem voor de keuze: Wie geloof je nou? Die 
astroloog die in de sterren kijkt? Of je eigen ogen die het 
dode kind gezien hebben en je eigen handen die het hebben 
vastgehouden? Die keuze was eenvoudig en in een vlaag van 
drift en woede doodt Prides zijn astroloog5.
Was het onderzoek hier nog beperkt tot de eigen ogen en 
handen van de koning, in historische tijden werd meer kennis 
gevraagd.

Markies Louis d’Edaurmen: De archieven spreken

De door de genealoog meest benutte bron van kennis zijn de 
archieven. In het onderstaande gaat het vooral over het nota-
riaat6,7.
Markies Louis d’Edaurmen23, de eigenaar van het kasteel 
Denonville, tegenwoordig een Bed & Breakfast8, verliet in 
augustus 1929 plots het gezelschap dat hij op zijn kasteel had 
uitgenodigd. Een geheimzinnige bezoeker bracht hem een 
dringend verzoek om naar Parijs te komen, waar de markies 
een woning had in Faubourg Saint-Germain, een historisch ge-
deelte van de stad. Binnen drie dagen zou hij weer bij vrouw 
en dochter terug zijn. Toen hij er de derde dag bij het diner nog 
niet was, werd zijn vrouw ongerust. Ze vreesde een auto-on-
geluk en belde de bediende in de Parijse woning om te vragen 
of meneer al naar Denonville vertrokken was. De knecht was 
verbaasd. De markies was er helemaal niet geweest.
Nu werd de politie aan het werk gezet en inspecteur Jean 
Leverre ging voortvarend te werk. Hij volgde de sporen van 
de auto tot bij het gehucht Arpajon in de buurt van Parijs. 
De plaatselijke politie meldde dat juist twee dagen geleden 
de lijken van een heer en een jonge dame waren gevonden in 
een hostel waar een koeienmeid verbleef. Inspecteur Leverre 
werd een foto van de lijken getoond en constateerde dat de 
vermoorde man de markies was. Maar de jonge vrouw, die 
zwanger was, kende niemand bij naam.
Daar ze erg mooi was, veronderstelde de markiezin dat d’E-
daurmen een vriendin had gehad en hier ten offer was geval-
len aan een liefdestragedie.
Een wapendeskundige verklaarde evenwel, dat zelfmoord of 
moord en zelfmoord uitgesloten was. De inspecteur speurde 
de kamer van het meisje af en vond een stuk papier met het 
adres van notaris Pierre Duchamp uit Parijs. Volgens de nota-
ris was de jongedame de dochter van de markies, terwijl zijn 
zogenaamde dochter, die sinds 1918 op het kasteel woonde, 
een ondergeschoven kind was.
Kort voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, erfde de markies 
van de Amerikaanse tak van zijn familie een miljoenen vermo-
gen. Het echtpaar vertrok naar New York om de erfenis in ont-
vangst te nemen. Hun dochtertje van vier maanden lieten ze te 
Parijs achter onder de hoede van een vertrouwde dienstbode. 

Daar de formaliteiten vertraging opliepen, moest het echtpaar 
meer dan een jaar in Amerika blijven. Onderwijl was de oorlog 
uitgebroken en kwam de veiligheid op zee in gevaar. En zo bleef 
het echtpaar in Amerika tot de wapenstilstand in 1918.
In de tussentijd was de dienstbode met twee kinderen naar 
haar dorp in Zuid-Frankrijk teruggekeerd. Ze deed het mar-
kiezenkind bij een boer in de kost. Ze werd tot koemeid op-
geleid. Ze zond haar eigen dochter naar een pensionaat. De 
dienstbode stierf voordat het echtpaar uit de VS terugkwam. 
Op haar sterfbed bekende zij echter de verwisseling en liet de 
benodigde papieren verzamelen om op de post te doen naar 
de notaris. De notaris deed grondig onderzoek naar de be-
wijzen en schreef de koemeid, die echter antwoordde dat zij 
haar werk niet mocht verlaten. Vandaar dat de notaris de mar-
kies naar het hostel had gebracht en nadat het weerzien had 
plaats gevonden, weer was vertrokken. Toen de markies zijn 
dochter wilde meenemen, die door een boerenknecht werd 
bemind, zijn beiden door de minnaar doodgeschoten. Hij kon 
het niet verkroppen van haar te worden gescheiden.

Keizerin Constance: De moedermelkgift zegt alles

Een klassiek voorbeeld van het omgaan met de suggestie van 
een ondergeschoven kind, is het verhaal van Keizerin Con-

2. Houtsnede van Blensefluer en haar helpers bij de bevalling. (bron: Seg-
heliin. Codicologische, bibliografische en tekstkritische studie en editie 
(1983), blz 101B https://dbnl.org/tekst/_seg001segh03_01/_seg001seg-
h03ill0015.gif)
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stance van Sicilië (1154-1198), echtgenote van Hendrik van Ho-
henstaufen (Nijmegen 1165-Messina 1197), de latere Keizer Hen-
drik VI van het Heilige Roomse Rijk. Op tweede kerstdag 1194, 
na negen lange onvruchtbare huwelijksjaren, baarde Constance 
een zoon in een praaltent op het marktplein van Jesi (Ancona, 
Italië) met verschillende lokale, adellijke dames als getuigen. 
Constance wist dat de onderdanen van Hendrik VI ervan over-
tuigd waren geraakt, dat er geen opvolger meer zou worden 
geboren. Ze was tien jaar ouder dan Hendrik en naderde de 
veertig reeds. Toen ze toch zwanger werd, deed het verhaal de 
ronde dat zij in haar slaap door de duivel was bevrucht9.
Een ander verhaal wilde dat haar zoon, de latere Keizer Frede-
rik II, een zogenaamd ondergeschoven kind was, dat Constan-

ce niet zelf ter wereld had gebracht. Toen Constance dit ter 
ore kwam, wilde ze bewijzen, dat ze wel degelijk de moeder 
was. Ze stapte uit haar praaltent het plein op en liet daar aan 
iedereen haar volle borsten zien, terwijl de jonge Frederik gul-
zig dronk. Daarmee was het gerucht ontzenuwd10.

Gravin Isabella: Op leeftijd maar toch vruchtbaar

De dagbladen stonden er vol mee vanaf de herfst van 1903 
tot ver voorbij het einde van het decennium11,12: het bloem-
rijke verhaal van de 51-jarige gravin Isabella Barbara Wę-
sierska-Kwilecka, geboren Bnińska. (1846-1909) wegens een 
ondergeschoven zoontje waarover jarenlang geprocedeerd 
werd. Wat wil het geval? Op 27 januari 1897 wordt graaf Adolf 
Joseph Stanislaw Maria Kwilecki geboren en bij de burgerlij-
ke stand te Berlijn ingeschreven, als zoon van de gravin en de 
Poolse majoraatsheer, graaf Zbigniew Zygmunt Antoni Wę-
sierski-Kwilecki (1839-1926) uit Wroblewo in de Kreis Samter 
(toen in Pruissen, nu in Polen), waar hij een gebied bezat dat 
ongeveer 18.000 morgens omvatte. Uit het huwelijk van het 
grafelijke paar waren eerder drie dochters voortgesproten en 
een zoon die jong overleden was. Het laatste kind was zeven-
tien jaar eerder geboren. Zonder mannelijke nakomeling zou 
het majoraat na de dood van graaf Zbigniew aan graaf Mie-
cislaus Kwilecki (1833-1918) komen, een verre achterneef met 
wie hij een gemeenschappelijke voorouder had in de achttien-
de eeuw.
Deze graaf Miecislaus Kwilecki nu, was ervan overtuigd dat 
Jozef Adolf Stanislaus een ondergeschoven kind was. Immers 
de moeder was al 51, de ‘vader’ zelfs al 57 en de bevalling had 
plaats gevonden in een zeer kort tevoren gehuurde kamer in 
een elegante wijk van Berlijn, terwijl de oude graaf in het zui-
den vertoefde en bij de baring slechts enkele Poolse bedien-
den aanwezig waren.
De oude graaf Zbigniew deed de zijlijn een proces aan bij het 
Landgericht te Posen en op 30 maart 1901 werd deze veroor-
deeld om de wettigheid van het kind te erkennen. De gravin 
gaf de doorslag door met haar driejarig knaapje op de arm in 
de rechtszaal te verschijnen en de rechters te wijzen op de 
gelijkenis tussen de jongen en haarzelf.
De veroordeelden legden zich niet bij de rechterlijke beslis-
sing neer. Zij lieten de politie naspeuringen verrichten in 
Berlijn, Parijs, Krakau en Wroblewo. Deze concludeerden dat 
Jozef Adolf Stanislaus de zoon was van de ongehuwde Cecilia 
Parczówna en de gehuwde Oostenrijkse kapitein Von Ziegler. 
Cecilia had, uit financiële nood, voor f 100 de baby aan de 
vroedvrouw gelaten die de jongen door een rijke dame zou 
laten opvoeden. Maar Jozef Adolf Stanislaus bleek in het ge-
heel niet te lijken op een oudere zoon van Cecilia.
Er bleef veelsoortig, indirect (of gekocht) bewijs binnen ko-
men. In januari 1903 wordt de gravin dan toch in voorlopige 
hechtenis genomen en later, in augustus, ook haar man de 
graaf, alsmede de vroedvrouw, de dienstmeid en de doch-
ter van de dienstmeid van de gravin. Volgens de gravin heeft 
graaf Hektor Kwilecki (1858-1912), de zoon van graaf Mie-

4. Keizerin Constance (rechts) en haar echtgenoot, Rooms-Keizer Hendrik 
VI, afgebeeld door Petrus de Ebulo in zijn werk ‘Liber ad Honorem Augusti’ 
uit 1196. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Sicili%C3%AB_
(1154-1198)#/media/File:Heinrich_VI_-_Konstanze_von_Sizilien.jpg

3. Het kasteel van Denonville, tegenwoordig een B&B. Bron: https://www.
chambres-hotes.fr/chambres-hotes_chateau-de-denonville_denonvil-
le_h820769_nl.htm.
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moment van een Koninklijke geboorte was zo belangrijk dat 
de verloskundige riep: De koningin gaat baren!; waarna hon-
derden courtisanes de verduisterde kamer in stroomden. De 
toestroom van mensen was zo extreem dat de koning had 
bevolen dat de enorme wandtapijten rond haar bed moesten 
worden vastgezet met koorden zodat ze niet per ongeluk 
door de waanzinnige menigte naar beneden werden getrok-
ken. Er wordt gezegd dat Marie Antoinette flauwviel van de 
hitte, terwijl toeschouwers op meubels klauterden om de ge-
boorte van een monarch beter te kunnen bekijken13.
Zoals bekend stierven Marie Antoinette en haar man, koning 
Lodewijk XVI, beiden in 1793 onder de guillotine, maar van 
een zoontje wordt dat niet gemeld. Volgens het lemma in de 
Franse Wikipedia14 zouden hij en zijn zusje in de ‘Temple’ zijn 
opgesloten. Op 8 juni 1795 overleed in de ‘Temple’ een kind 
dat Louis Charles Capet werd genoemd. Capet was de fami-
lienaam van het koningshuis. De arts die de sectie op het li-
chaam van de gestorven jongen uitvoerde, heeft het hart naar 
buiten gesmokkeld. Het hart apart houden was een gebruik in 
het Franse Koningshuis. Het hart van Louis Charles Capet is 
in gemummificeerde toestand tot op de huidige dag bewaard 
gebleven. In 2004 werd DNA uit dit hart vergeleken met DNA 
uit haarlokken van de dochters van keizerin Maria-Theresia, 
die de grootmoeder aan moederszijde van de dauphin was. 
Het mtDNA wees in beide analyses op haplogroep H3b. Aan 
vaderskant op de yDNA haplogroep G2a15. Zo bleek dat het 
hart daadwerkelijk van Lodewijk XVII kon zijn geweest. Het 
hart is op 8 juni 2004 alsnog bijgezet in het familiegraf van de 
Franse Koningen in de kathedraal van Saint-Denis.
Maar al snel na de dood van de Dauphin waren er geruchten 
dat het begraven lichaam niet van de Dauphin Louis-Charles 
was. Zogenaamde Koninklijke erfgenamen bleven decennia-
lang in heel Europa verschijnen. In Delft was dit Karl Wilhelm 
Naundorff, een Duitse klokkenmaker16. Zowel de vrouwelijke 
als de mannelijke haplogroep bleken niet te matchen, zodat 
verwantschap onwaarschijnlijk is. Tot nu toe hebben de nako-
melingen van Naundorff geen toestemming gegeven voor het 
bekendmaken van de identiteit van Naundorffs haplogroepen.

Het platteland had kinderen nodig

Tot voor 1900 was niet alleen de kindersterfte groot, maar ook 
de moedersterfte ten plattelande. Een bevalling was risicovol in 
een wereld zonder professionele verloskundige hulp. Meestal 
was men bij de baring aangewezen op een vroedvrouw zonder 
veel opleiding. Ondervoeding van meisjes (afbeelding 5) leidde 
al gauw tot bekkenvernauwing en vaak dodelijke complicaties 
voor moeder en kind. Ook bleven veel echtparen kinderloos 
door chronische aandoeningen, onder andere syfilis of tbc. De 
zuigelingensterfte was in Nederland gedurende de negentiende 
eeuw zeer hoog, vooral in de provincies Zuid-Holland en Zeel-
and en in delen van Noord-Brabant en Limburg, tot wel 300 per 
1000 levendgeborenen17. Ieder pasgeboren gezond kind was een 
geschenk aan de gemeenschap, vooral op het platteland.
In boerengezinnen was kinderloosheid een ramp, omdat een 

cislaus, een complot gesmeed om zichzelf en zijn familie in 
het bezit van het majoraat te stellen.
Er bleven twijfels. De gelijkenis met de gravin is groot en die 
met een oudere zoon van Cecilia minimaal. De graaf trekt nu 
een keur aan advocaten aan om zijn zaak te verdedigen. In het 
proces zijn meer dan 200 getuigen gehoord, waaronder getui-
gen uit Duitsland, Parijs, Rusland en Oostenrijk, zowel edelen, 
als boeren en boerinnen. Ook hoogleraren in de gerechtelijke 
geneeskunde en een schriftkundige worden gedaagd om te 
getuigen. Na negen maanden gevangenis zwoer de gravin op-
nieuw dat de jonge graaf haar zoon was en won de rechtszaak. 
Overigens waren toegangskaarten tot de rechtszaal al weken 
tevoren uitverkocht!
Opnieuw werd er beroep aangetekend door de zijlijn. Voor ‘t 
hof getuigde de dochter van de reeds overleden vroedvrouw 
dat haar moeder haar op haar sterfbed had geboden, het ge-
heim der Kwilecki’s aan de bedrogen erfgenamen te openba-
ren. De erfgenamen in de zijlijn kregen toen, in 1910, hun zin. 
De gravin is eerder, in het voorjaar van 1909, gestorven en kan 
haar zoon niet meer verdedigen. Of een der adellijke verwan-
ten de twaalfjarige jongen heeft opgenomen, is niet bekend.
In ieder geval is duidelijk dat een goede gelijkenis niet door-
slaggevend is om de idee van een ondergeschoven kind te 
ontkrachten. Tegenwoordig is het natuurlijk eenvoudiger met 
onze DNA testen. Maar ook dan kan zo’n erfkwestie lang du-
ren, getuige de al jaren slepende rechtszaken van Delphine 
Boël tegen de voormalige Koning der Belgen, Albert.

Een ‘cold-case’: Marie-Antoinette van Frankrijk

In 1778 moest ook Marie-Antoinette alle controlevoorschrif-
ten over zich heen laten komen. Toen zij beviel van haar oud-
ste dochter, waren er tweehonderd mensen in haar slaap-
kamer om getuige te zijn van de gebeurtenis. Het exacte 

5. Na te zijn vrijgelaten uit de Berlijnse gevangenis worden gravin Isa-
bella Węsierska-Kwilecka en haar zoon gratis naar een hotel gereden 
door een taxichauffeur die het vervoer gratis aanbiedt. Voor het gewone 
volk was zij een held. (bron: Stanisław Szenic ‘Pitaval wielkopolski’, 1960; 
http://niniwa22.cba.pl/sprawa_kwileckich_2.htm) 
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boer van 45 jaar of ouder het zware werk niet meer aan kon 
en zijn zoon het werk moest overnemen. Het gebeurde nogal 
eens dat binnen een familie deze zaak geregeld werd. Ik ken 
diverse gevallen uit de katholieke streken van Brabant en 
Limburg waarbij de vrouw van het kinderloze echtpaar van 
haar zuster met veel kinderen, een kind voor opvoeding en 
verzorging kreeg toegewezen. Pas later hoorde het kind dat 
de zorgmoeder niet de echte moeder was, maar een tante. 
Het mtDNA biedt bij de identificatie van het moederschap 
geen hulp als de moeder en de tante volle zussen zijn. De ana-
lyse van het yDNA kan dan een oplossing bieden als de vaders 
geen broers of, in rechte lijn, bloedverwante neven zijn.
Een andere vorm van ondergeschoven kind kwam in Limburg 
nogal eens voor. Kreeg in een gezin een dochter een buiten-
echtelijk kind, dan werd dit kind in het gezin van haar ouders 
grootgebracht, zonder dat dit voor de buitenwacht bekend 
hoefde te zijn. Ook dan biedt een mtDNA geen mogelijkheid 
om dit aan te tonen. De moeder en de later bevallen dochter 
hebben immers hetzelfde mtDNA.
Verder gebeurde het nog wel eens dat tijdens een bevalling 
de baby verwisseld werd of wanneer de baby overleed, het 
overleden kindje door de vroedvrouw werd weggemoffeld 
en er een arm kindje of vondelingetje voor in de plaats werd 
gelegd. Letterlijk er onder geschoven. In die tijd waren er na-
tuurlijk nog geen goede bloed- of DNA tests, maar mensen 
hadden vaak wel het gevoel dat er met dat ene kind iets niet 
helemaal goed was, dat het er niet helemaal bij hoorde. Het 
had dan ook niet zelden de laagste plaats in het gezin, en 
hoorde er officieel wel bij maar bungelde er als een onderge-
schoven kind eigenlijk maar een beetje onderaan18. Omdat de 
rechtbanken aarzelden zich in zaken als een ondergescho-
ven kind te involveren, leverde een stiekem ondergeschoven 
kind weinig problemen op. Kwam het wel uit, dan volgde een 
rechtszaak. Zie hieronder.

Een ondergeschoven kind (Nieuwsblad van Friesland: Hepke-
ma’s courant, 12 nov 1947).
Voor de Groninger rechtbank is behandeld de zaak van een 
ondergeschoven baby. Het kind, een dochtertje van een on-
gehuwde moeder, was bij de Burgerlijke Stand als het eigen 
kind van een getrouwde vrouw ingeschreven. De zuster van 
de echte moeder, die de vervalsing had bewerkstelligd, hoor-
de een gevangenisstraf van zes maanden tegen ‘zich eisen en 
het kind zal op de juiste naam in de burgerlijke stand worden 
ingeschreven.

Ingmar Bergman en het mtDNA

De Zweed Ingmar Bergman geldt als een van de meest gelau-
werde Europese filmregisseurs van na de Tweede Wereldoor-
log. Enkele jaren na zijn dood publiceerde Louise Tillberg een 
boek waarin zij onderbouwde dat de filmregisseur eigenlijk 
een ondergeschoven kind was19.
Wat was het geval? De relatie van Ingmar’s vader Erik Bergman 
en zijn wettige vrouw, Karin Åkerblom, was niet zo goed, maar 

zijn vrouw verwachtte rond 1918 toch een kind van hem. De 
Spaanse Griep heerste en Erik’s vrouw werd ernstig ziek. Zij 
kwam toch in baring. Een kind werd geboren dat ernstig ver-
zwakt was en tijdelijk, mede vanwege de ziekte van zijn moe-
der, door de grootmoeder bij een min werd ondergebracht.
Na enkele weken toen de moeder weer wat was opgeknapt, 
werd het kortdurend ondergebrachte kind Ingmar weer bij 
de moeder teruggebracht. Maar dit was niet haar eigen kind, 
maar een ondergeschoven zoon, die ook Ingmar heette. Ver-
moedelijk was haar eigen kind Ingmar gestorven.
Ingmar’s vader, Erik Bergman, was dominee te Stockholm. 
Tot 1991 regelde de Lutherse Staatskerk in Zweden de bur-
gerlijke stand. Omdat Erik dominee was, kon hij de gegevens 
in de boeken naar eigen inzicht aanpassen. Hoe Erik aan dat 
ondergeschoven kind was gekomen? Ook dat vertelde Loui-
se Tillberg, de kleindochter van de, volgens haar, echte moe-
der van filmregisseur Bergman. Ten tijde van de geboorte van 
zijn wettig kind, had Erik ook een relatie met Hedvig Sjöberg, 
die ongeveer tegelijkertijd zwanger raakte. Hedvig stond dit 
kind af en Erik bracht het heimelijk binnen zijn eigen relatie 
met zijn wettige vrouw. In de burgerlijke stand administra-
tie is aangetekend dat het kind van Hedvig voor adoptie was 
bestemd. Als aanvullend ‘bewijs’ vermelde Louise dat haar 

6. Koningin Marie Antoinette van Frankrijk in 1787 met haar kinderen: 
van links naar rechts, Marie-Thérèse Charlotte (1778-1851), de latere 
Dauphin Louis-Charles (1785-1795) en de toenmalige Dauphin Louis Jo-
seph Xavier François (1781-1789). Schilderstuk van Élisabeth Vigée-Le 
Brun. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie_Antoinet-
te_and_her_Children_by_%C3%89lisabeth_Vig%C3%A9e-Lebrun.jpg.
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ooms, de drie overige zonen van Hedvig (uit drie verschillende 
relaties), sterk op Ingmar leken. Later is nog ontdekt dat van-
uit de pastorie van dominee Erik Bergman regelmatig geldbe-
dragen overgemaakt zijn aan Hedvig.
Als er DNA-materiaal van Ingmar Bergman gevonden kon 
worden, dan wilde Veronica Ralston, een nicht van Ingmar in 
de vrouwelijke lijn, dat graag met het hare laten vergelijken. 
Immers, als Ingmar wel een zoon was van Karin Åkerblom (een 
zus van Veronica’s moeder), dan moest zijn mtDNA overeen-
komen met het hare. Aan de hand van DNA uit de aanhechting 
van een postzegel uit 1951 van een van Ingmar’s brieven, kon 
zijn DNA alsnog worden geïsoleerd en vergeleken met dat van 
Veronica. In mei 2011 bleek er geen mtDNA match te zijn tus-
sen Veronica en Ingmar.
Veronica Ralston maakte het resultaat dat Karin Åkerblom 
niet Ingmar’s moeder kon zijn, algemeen bekend. De dag-
bladen in binnen- en buitenland smulden ervan en Veronica 
schreef er een boek over in het Zweeds20.
Niet alle familieleden waren tevreden met het resultaat van 
de mtDNA-studie. Er werden meer brieven verzameld met 
postzegels die Ingmar gelikt zou hebben. De eerste test was 
gedaan door het gerenommeerde instituut NBFM, de Nati-
onal Board of Forensic Medicine in Zweden. Veronica vroeg 
hen om opnieuw onderzoek te doen aan de nu gevonden brie-
ven met postzegels. Het mtDNA op de postzegels bleek te 
variëren. Een laboratoriumanalist werd ervan beschuldigd 
monsters te hebben verontreinigd met zijn eigen DNA. Zo 
blijft Bergman’s DNA-profiel toch nog in nevelen gehuld. Zou-
den we hem moeten opgraven om het zeker te weten? Hij is 
op 18 augustus 2007 begraven te Fårö in Zweden.

Toch niet ondergeschoven?

In zeldzame gevallen geeft het mtDNA ten onrechte de juiste 
moeder niet aan. Zo kan heteroplasmie21 een genetisch ge-
nealogische studie met mtDNA compliceren, zeker wanneer 

slechts een klein stukje van het mtDNA wordt onderzocht en 
niet het volledige mtDNA-genoom. Deze moeilijkheid trad op 
bij de analyse van de stoffelijke resten van (mogelijk) Tsaar 
Nicolas II van Rusland (1868-1918). Bij de vergelijking met hui-
dige nazaten werden kleine verschillen gevonden in het mtD-
NA. Er bleek heteroplasmie te bestaan op positie 16.169 van 
het mtDNA. Later werd dit ook geconstateerd in de stoffelijke 
resten van zijn broer, George Alexandrovich (1871-1899). In een-
zelfde maternale lijn waren twee varianten van het mtDNA aan 
het ontstaan22. De eerste analyse was toch echt van de Tsaar.

Voor de genealoog

De analyse van de haplogroep van het mtDNA is een nieuw 
gereedschap. Door de mtDNA-haplogroep van moeder en 
kind te vergelijken kan men een keuze maken uit twee moge-
lijkheden:
(i)  De relatie tussen deze moeder en dit kind is niet een biolo-

gische; of
(ii) Dit kind kan uit een eicel van deze moeder zijn voortgekomen.
In geval van resultaat (i) kan het probleem van een onderge-
schoven kind om de hoek komen kijken.
Vermoedt men dat een nakomertje het kind van een dochter 
van de moeder is, en is het kind een jongetje, bepaal dan zowel 
de mtDNA- als de yDNA-haplogroep. Een ondergeschoven 
kind wordt alleen duidelijk als de verwekker niet de eigen va-
der of een van zijn bloedverwante broers, ooms of neven is.
Is het ‘verdachte kind’ een meisje dan geeft dit onderzoek 
geen uitsluitsel. Het is voor moeder en nieuw-bevallen doch-
ter gelijk en een meisje heeft geen vaderspoor (yDNA).
Overigens kan dit soort vergelijkend onderzoek gemakkelijk 
stuiten op de tegenwerking van de familie, zoals het Naun-
dorff verhaal liet zien.
De mtDNA-tool is nog weinig benut maar kan bij puzzels van 
oudere (vroegere) voorouders ook van nut zijn. Vaak wordt de 
moeder in oude teksten aangeduid met ‘vrouw van man ...’, zo-

8. Ingmar Bergman (1918–2007), Zweeds toneel- en filmregiseur. De foto 
is genomen tijdens opnames van ‘Wild Strawberries (Smultronstället)’ in 
1957 (bron: Svensk Filmindustri https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi-
le:Ingmar_Bergman_Smultronstallet.jpg)

7. Tweede voorstudie van ‘De Aardappeleters’ van Vincent van Gogh uit 
april 1885. De armoedige voeding leidde tot veel sterfte rond de geboorte 
en in het kraambed (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vin-
cent_van_Gogh_(1853-1890)_De_aardappeleters_(tweede_voorstudie)_
Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller_Museum_Otterlo_23-8-2016_13-40-54.JPG) 
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als: ‘Maria echtgenoot van Jan-Willem Klaver’. Bij verschillende 
geboorten bij eenzelfde man, hoeft dit geen betrekking te heb-
ben op dezelfde vrouw.
Het sterke geloof onder genealogen dat kinderen van ouds-
her de familienaam van de vader aannemen, leidt ook wel 
eens tot problemen of fouten in de stamboom. De groot ge-
worden kinderen binnen één gezin kunnen verschillende fa-
milienamen aannemen: van de moeder, de vader, de boerderij 
of meer algemeen van de geboortegrond na migratie. Als in 
akten van deling of testamenten dan alleen een veel voorko-
mende voornaam van de moeder is vermeld, verdwijnt de ze-
kerheid over de juiste identiteit van de moeder.

Zijn er meer zussen in een genealogisch probleemgezin of 
heeft de moeder van dat gezin een of meer zussen dan kan 
het haplogroep-onderzoek helpen bij de oplossing van de 
puzzel door het mtDNA van een levende vrouwelijke nako-
meling in rechte lijn, te vergelijken met beide zussen of tante 
en zus. Zo kunnen vermoedens uit oude archiefstukken meer 
aannemelijk gemaakt worden.  <<

Dankwoord
De auteur dankt expliciet prof. Bronswijk voor haar critisch commentaar 
en de vele suggesties tot verbetering.

9. Familierelaties rond de toneel- en filmregisseur Ernst Ingmar Bergman (1918-2007), zoals samengesteld aan de hand van krantenberichten en de 
GENI-database. Op groene velden de namen van de familieleden die een rol speelden in het afkomstonderzoek van Bergman in 2011
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Tijdens de laatste grote koudeperiode1, rond 11000 
v.Chr. was het noordelijk halfrond bedekt met ijs en 
leefden de mensen in grotten. Een groot deel van 
Afrika genoot echter van de zon. Dit klimaatverschil 
leidde tot twee overlevingsstrategieën, te weten 
jachtexpedities in Europa en landbewerking in 
Afrika. 

Terwijl Europeanen vochten met wolharige mammoeten en 
soms het leven hierbij lieten, verkenden Afrikanen de wiskun-
de zoals bevestigd door Dr. Jean de Heinzelin van de Univer-
siteit van Brussel2. Afrikaanse vrouwen hadden toentertijd al 
een maanmaandkalender ontwikkeld en werden zo de eerste 
wiskundigen, volgens Dr. Claudia Zaslavsky3.

Afrikaanse samenlevingen zijn van oudsher maternaal geo-
riënteerd. Regerende koninginnen bevestigen dit duurzame 
sociale systeem. Denk aan koningin Nefertiti van Egypte, ko-
ningin Makeda van Ethiopië, koningin Candace Amanirenas 
van Nubië, de regenkoningin Modjaji en koningin Manthatisi 
van Zuid-Afrika. De maternale sociaal-culturele organisatie 
veranderde pas met de introductie van de islam, het christen-
dom en de koloniale verovering.

Krachtige koninkrijken

Sommige maternale samenlevingen werden opgebouwd met 
grote aandacht voor weerbaarheid en terugdringing van over-
weldigers. Dat had effect. Alexander de Grote werd verplicht 
zijn legers terug te trekken uit het Koningin-Koninkrijk van Nu-
bië. Ontembare Afrikaanse vrouwelijke strijders namen het op 
tegen Europese legers van het machtige Romeinse Rijk.
De overgeleverde Griekse en Nubische verslagen verhalen 
van een niet eerder aanschouwd beeld van vrouwelijke krij-
gers. Koningin Candace Amanirenas van Nubië verwoestte 
met haar strijdsters het Romeinse leger van Octavianus, 
waarna de bronzen kop van Augustus nadat het van zijn 
standbeeld was gebroken, onder de stenen traptreden van 
een Nubische overwinningstempel terecht kwam om vertrapt 
te worden. Keizer Augustus laat dit feit in zijn dagboeken 
achterwege. Dr. John Garstang, een archeoloog aan de univer-
siteit van Liverpool, ontdekte de kop onder de traptreden in 
1910 in het huidige Soedan4.

In een jarenlange oorlog bracht de Nubische Koningin zoveel 
schade toe aan het Romeinse Rijk dat Keizer Augustus zich ge-
dwongen zag tot het sluiten van een verdrag. De Griekse histori-
cus Strabo vertelt ons dat met dit ‘Verdrag van Salmos’ aan alle 
eisen van de Nubische koningin werd voldaan. We zijn eeuwig 
dank verschuldigd aan Dr. Cheikh Anta Diop van de grote weten-
schappelijke traditie van Senegal5, die deze historische verslagen 
samen met Dr. Theophile Obenga6 voor het eerst tot ons bracht.

Voedselvoorziening

Het fundamentele uitgangspunt van een maternale samen-
leving is de controle over de voedselvoorziening. Europese 
samenlevingen onderdrukten een maternale cultuur omdat 
jachtexpedities de controle over voedselproductie aan man-
nen liet. Vanwege die controle verankerden Europese mannen 
paternale regels in alle sferen van het sociale en culturele le-
ven, inclusief religie.
In Afrika ging het anders. Afrikaanse moeders hebben het land al-

Oorsprong van de Afrikaanse 
maternale samenleving

ZULUMATHABO ZULU AKA 
VUSI MOLOI

1. Amanirenas (40 vChr-10), Candace (=koningin) van Koesj in Nubie, vier 
haar geleden gekozen als de vrouw voor 2 januari op de vrouwenkalender, 
zie: https://thecalendarwomen.tumblr.com/post/106893099780/2nd-ja-
nuary-amanirenas-kandake-of-kush. Foto: thecalendarwomen.tumblr.
com (https://listverse.com/2016/11/26/10-forgotten-female- warriors-
who-shocked-the-ancient-world/)
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tijd bezeten. Wij spreken van moederland, Europeanen van vader-
land. Door landeigendom en landbewerking konden Afrikaanse 
vrouwen voedselzekerheid garanderen. Dit vormde de basis voor 
ontstaan en versterking van de Afrikaanse maternale cultuur.
Beheersing van de voedselproductie stelde vrouwen in staat 
de regelgeving te ontwikkelen die een maternale manier van 
leven faciliteerde. Sommige mannen rebelleerden echter te-
gen de soms autoritaire heerschappij van de dames en ver-
trokken om te leven als nomaden die vee fokten. Zij ontwik-
kelden een andere duurzame, maar mobiele, economie.

Maternaal en Paternaal

De twee strategieën van voedselproductie, grondeigendom 
en jachtexpedities bepaalden de genderspecificiteit in het 
bestuur van de gemeenschap. Terwijl het jagen door Afrikaan-
se mannen tot op zekere hoogte resulteerde in paternale sa-
menlevingen, droegen de oprichters van deze samenlevingen 
nog steeds de sociale herinneringen met zich mee aan de ma-
ternale samenlevingen waaruit zij voortkwamen. Dit is te zien 
aan sacrale voorwerpen die ontegenzeggelijk een onoverwin-
nelijke vrouwelijkheid verbeelden.
Wanneer een man een vrouw huwde en haar meenam uit haar 
dorp, resulteerde dat voor haar gemeenschap in een econo-
misch verlies want iedere vrouw was een voedselproducent. 
Dan berekende het dorp haar economisch productieve jaren 
en eiste compensatie in de vorm van vee. Zo is het concept 
van lobola of bruidsschat geboren.
De samensmelting van de nomadische pastorale cultuur en 
de maternale cultuur resulteerde in een geleidelijke aanpas-
sing van de maternale variant, zodat sommige vrouwelijke 
heersers nu werden gekozen uit de paternale zijde van de fa-
milie. Zo’n vrouw had in mijn dorp Matamong de titel Rakgadi.

Het Triumviraat van Matamong
Behalve op voedselproductie, is de maternale cultuur geba-
seerd op een regerende triarchie en op genezingsceremo-
nieën. Ik neem u mee naar mijn eigen ervaringen met de Afri-
kaanse maternale leefwijze van het dorpje Matamong in de 
provincie Vrijstaat (voorheen Oranje Vrijstaat) in Zuid-Afrika 
waar ik opgroeide. Ik leg daarbij speciale nadruk op het func-
tioneren van het krachtige triumviraat van de Mmangwane, 
de Rakgadi en de Nkgono. Gedrieën moeten zij tot consensus 
komen voor iedere belangrijke beslissing. Zulke krachtige 
personen vind je ook in de afzonderlijke families.
De Mmangwane is een tante van moeders kant. Ze heeft be-
slisings- en vetomacht over zaken die de samenleving betref-
fen en moet worden geraadpleegd voordat belangrijke be-
slissingen kunnen worden genomen. Mmangwane heerst als 
de matriarch van het huis en herroept soms beslissingen van 
Rakgadi.
De Rakgadi is een tante van vaders kant en verantwoordelijk 
voor ceremoniën en rituelen. De Zuid-Afrikaanse genderac-
tivist en winnaar van de Human Habitat Award van de Ver-
enigde Naties, Mw. Mmatshilo Motsei7, zei het zo: De rol van 
Rakgadi is nog kritischer. Zij is degene die spirituele rituelen 
leidt, wat betekent dat zij het kanaal is waardoor een familie 
communiceert met hun voorouders. Een spiritueel ritueel - ga 
phasa badimo - kan nooit gebeuren zonder Rakgadi.
Het lijkt erop dat de paternale systemen van kolonialisme en 
christendom in Zuid-Afrika ook de rol en macht van Rakgadi 
hebben versterkt. Ze werd steeds zichtbaarder en assertie-
ver en in sommige etnische groepen is ze de machtigste per-
soon geworden.
Het is Rakgadi’s rol om de belangen van de mannen in de sa-
menleving te vertegenwoordigen. Maar sommige maternale 
samenlevingen accepteerden geen mannen in hun bestuurlij-
ke structuren. De Rakgadi, als kritische interface van het per-

Rakgadi C:
mw. Mmatshilo Motsei

Moeder van A Vader van A

Moeder van B Broer van A
Vader van B

Rakgadi A

Moeder van
Mmatshilo Motsei

Broer van
Mmatshilo Motsei

Broer van B
Vader van

Mmatshilo Motsei

Rakgadi B

2. Vererving van de Rakgadi rol. Deze vrouwelijke lijn kan niet via het mitochondriaal DNA opgespoord worden. Het volgt een ‘gebroken’ 
maternale lijn



312  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 5

De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie is op-
gericht in augustus 1987 ter ondersteuning van het gene-
alogische onderzoek naar Nederlandse Joodse families, 
zowel Asjkenazim als Sefardim. Het lidmaatschap van 
de NKvJG staat open voor iedereen. De Kring is uitgever 
van het kwartaalblad Misjpoge, organiseert lezingen en 
stimuleert onderlinge hulp bij stamboomonderzoek naar 
Joodse families. Ze doet dit tevens door verspreiding van 
een maandelijkse Nieuwsbrief en een besloten Facebook-

groep. Leden van de kring helpen elkaar bij het vinden van 
Joodse bronnen, het begrijpelijk maken van Hebreeuwse 
teksten en zij wisselen ervaringen uit over hun onderzoek 
en bevindingen. 
Meer info vindt u op nljewgen.org 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap (€35/jaar) bij de pen-
ningmeester op penningmeester@nljewgen.org.

Nederlandse Kring voor 
Joodse genealogie (NKvJG)

spectief van de vrouwen en de belangen van de mannen, wordt 
dan vertegenwoordigd door de zus van de nieuwe zwager.
De Nkgono is de hoedster van de kwaliteit van collectieve 
kennis. Nkgono overziet de beheersing van de natuurlijke om-
geving en beschouwt haar als cruciaal voor het voortbestaan. 
De Nkgono is een grootmoeder, een goeroe met een breed en 
diep begrip van inheemse kennis. Ze is een wijsheidsbewaar-
der en een levende bibliotheek. Om haar kennisbeheersing te 
waarborgen, beschermt Nkgono de expertise van de Ngaka, 
een consultant die de juistheid en doeltreffendheid van haar 
kennis en kunde waarborgt. De Ngaka is vergelijkbaar met een 
gepromoveerde deskundige in een westerse maatschappij.
Tijdens de koloniale tijd probeerden de heersers en de kerk 
deze intellectuele klasse van de Afrikaanse samenleving uit 
te roeien. Grote geesten werden belasterd en verbannen als 
medicijnmannen en kwakzalvers. De enig erkende experts 
waren zij die hun opleiding aan westerse en christelijke scho-
len hadden ontvangen. Daardoor verloor de Nkgono haar ge-
loofwaardigheid omdat ze vervreemde van haar expert, de 
Ngaka. Zo is de Afrikaanse samenleving wreder en geweldda-
diger geworden.

Genezingsceremonies

De kracht van het vrouw-zijn en de daarmee verbonden reini-
gings- en helende ceremonieën zijn verankerd in rituelen, ook 

voor Afrikanen die christen of moslim zijn. De ceremoniën 
worden ervaren als essentieel voor spiritualiteit en welzijn. In 
veel samenlevingen verspreid over het gehele continent zijn 
de meeste priesters en genezers vrouwen die nog steeds in 
de reinigings- en genezingsceremoniën voorgaan.
In een tijd waarin de wereldvrede aan erosie onderhevig is, 
bewijst onze Afrikaanse geschiedenis dat de vredesvaardig-
heden van vrouwen een positieve invloed kunnen hebben op 
het wereldtoneel. Vrouwen hebben standaard een gevestigd 
belang in het voortbestaan. Koningin Candace, een krijger en 
een geweldige onderhandelaar, verkreeg alles wat ze wilde 
van het Romeinse Rijk. En dat ondanks het feit dat de Romei-
nen meer troepen hadden dan zij en vele Europese en Mid-
den-Oosterse koninkrijken overrompelden. 
Afrikaanse culturen zijn een kompas voor de nieuwe genera-
tie.  <<

Verantwoording
Vusi Moloi, auteur, dichter, softwareontwikkelaar, voormalig Zuid-Afri-
kaans televisiejournalist en van herderskomaf; zie zijn website www.zulu-
mathabo.com; e-mail: zulumathabo@gmail.com 
Oorspronkelijk gepubliceerd met als auteursnaam Vusi Moloi: The or-
ganic roots of the African matrilineal society. Africa Unbound 2008;2; 
http://africaunbound.org/index.php/aumagazine/issue-2/item/the-or-
ganic-roots-of-the-african-matrilineal-society.html; vertaling, bewer-
king, inkorting, alle voetnoten en afstammingsschema: J.E.M.H. van 
Bronswijk
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magazine_section_detail.php?id=50 (24 mrt 2019).
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Genealogie is met de komst van de informatietechnologie in 
toenemende belangstelling komen te staan, niet in de laat-
ste plaats omdat met behulp daarvan eenvoudig toegang 
kan worden gekregen tot een onoverzienbare hoeveelheid 
informatiebronnen. Eerder was het noodzakelijk informatie 
ter plekke te raadplegen, waarbij de bronnen dan nog beperkt 
van omvang waren. De huidige brede beschikbaarheid van 
gegevens heeft dan ook geleid tot vele websites met genea-
logische informatie, zoals o.a. Genealogieonline, Geneanet, 
Myheritage en Openarchieven. Men kan tegenwoordig een 
volkomen willekeurige fictieve naam in Google invoeren, om 
dan vrijwel meteen de familiegegevens, woonplaats, geboor-

te- en overlijdensdata te verkrijgen van een persoon die blijk-
baar echt zo heette.
In tegenstelling tot de voornaam, wordt de achternaam niet 
zomaar verzonnen, de achternaam geeft de patrilineaire af-
komst aan en geeft een familieband weer. De familieband 
geeft uitdrukking aan de gedachte dat leden van de familie 
gemeenschappelijke kenmerken hebben, die dan uiteraard 
door erfelijkheid worden bepaald. Een uitgesproken voor-
beeld daarvan is de adel, waarin het deelgenootschap uit-
sluitend door erfelijkheid wordt bepaald. De vraag hierbij is 
nu welke persoonlijke eigenschappen dan erfelijk zijn, maar 
evenzeer hoe die eigenschappen kunnen worden gemeten, 

Genealogie zou weinig nut hebben als er geen erfelijkheid bestond; erfelijkheid immers 
verbindt generaties met elkaar. De verbinding is niet perfect. Er zijn soms grote verschillen 
tussen ouders en kinderen; naast grote overeenkomsten die ook bestaan. Ouders zijn 
uiteraard ook verschillend, moeders en vaders, en we kunnen ons afvragen van wie we wat 
meekrijgen, en of dat goed is of misschien ook niet.

Intelligentie - vrouwelijk, mannelijk 
of onzijdig?

DON G. BOUWHUIS

1. Maternale stamreeks met geschatte generatienummers en middelen van bestaan van prof. emer. dr. Don G. Bouwhuis, Techni-
sche Universiteit Eindhoven (email: d.g.bouwhuis@tue.nl), vanaf de voormoeder van alle huidige mensen (=generatie 1); jr BP=ja-
ren vóór 1950; prehistorische data volgens https://haplogroup.org/mtdna/

1  Eva Mitochondriaal - Oost-Afrika ±200.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5300  Haplo L3 - Afrika ±67.000 jr BP - voedselverzamelaarster
5600  Haplo N - Oost-Afrika of Arabië ±59.000 jr BP -voedselverzamelaarster
5700  Rohani (R) - West-Azië ±57.000 BP - voedselverzamelaarster
6100  Haplo U - West-Azië ±47.000 jr BP - voedselverzamelaarster
6800  Ursula (U5) - West-Azië of Europa ±30.000 jr BP - voedselverzamelaarster (Cro-Magnons)
7100  Ursula U5a - West-Azië tot Midden-Europa ±22.500 jr BP - voedselverzamelaarster
7300  Ursula U5a2 – Noord-Europa ±18.500 jr BP - voedselverzamelaarster
7700  Ursula U5a2b1a - Europa ±8000 jr BP - voedselverzamelaarster of akkerbouwster
7992  Hiltje Jelles - ±1695-Jelsum ±1746 - boerin
7993  Jetske Heeres - Leeuwarden ±1719-Rien ±1794 - boerin
7994  Trijntje Lammerts Veltman - Huizum ±1750-Menaldum 1803 - boerin
7995  Jetske Wijbes Bouma - Dronrijp 1778-Menaldum 1859 - boerin
7996  Antje Hyltjes Kortrijk - Menaldum 1820-Dronrijp 1854 – arbeidster; boerin
7997  Jetske Harmens Ahrens - Menaldum 1844-1932 – zonder beroep; boerin
7998  Katrina Posthumus - Kingmatille 1875 -Harlingen 1961 – zonder beroep; boerin
7999  Baudina Josephina Poelsma - Leeuwarden 1903–1982 – zonder beroep; veehoudster
8000  Dominicus Gabriel Bouwhuis - *Leeuwarderadeel 1942 - cognitief psycholoog
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om dan een indruk te krijgen van de mate van erfelijkheid. 
De eerste onderzoeker die zich met dit onderwerp heeft be-
ziggehouden is Francis Galton (1822-1911)1. Hij ontwikkelde 
daarvoor een meetmethode die hij regressieanalyse noem-
de, en paste die eerst toe op lichaamslengten van ouders en 
kinderen. De meetmethode is door zijn opvolger Karl Pear-
son correlatie genoemd, en het is hier nuttig op deze metho-
de in meer detail in te gaan. Correlatie is een maat voor de 
samenhang van twee variabelen, bijvoorbeeld tussen het 
benzineverbruik en de snelheid van een auto. Als de samen-
hang tussen twee variabelen perfect is, is de correlatie +1. 
Als er daarentegen geen enkele samenhang is, is de correla-
tie 0.

In normale onderzoekomstandigheden komen correlaties van 
1 eigenlijk nooit voor, er zit altijd wel wat ‘ruis’, - toevallige va-
riaties -, op de metingen, waardoor de berekende correlatie 
daar onder blijft. Correlaties van om en nabij 0 komen echter 
heel vaak voor, meestal tot verdriet van de onderzoekers.
Van belang is het feit dat de correlatie niet een noodzakelijk 
oorzakelijk verband aangeeft. Het standaardvoorbeeld hier-
van is dat het geboortecijfer afneemt tegelijk met het aantal 
ooievaars. Biologisch gezien is daar geen oorzakelijk verband 
tussen. Het kan echter wel zo zijn dat beide verschijnselen de-
zelfde oorzaak hebben, en dus een samenhang vertonen. Het 
is dan nog steeds niet mogelijk het ene verschijnsel uit het an-
dere te voorspellen. In erfelijkheidsonderzoek willen we dat 
eigenlijk wel, en het idee is, zoals hiervoor al genoemd, dat ei-
genschappen van personen door biologische en fysiologische 
processen kunnen worden overgedragen op de afstammelin-
gen. In dat geval is er een aanwijsbaar oorzakelijk verband.
Dit is wat Galton probeerde, en hij mat een aantal eigen-
schappen van ouders en kinderen, waarvan de meest be-

trouwbare waren lengte, gewicht en gezichtsscherpte. Bij het 
bepalen van de samenhang van deze eigenschappen tussen 
ouder en kind vond hij allereerst dat de samenhang verre van 
perfect was. Een begeleidend verschijnsel was dat extreme 
eigenschappen van ouders, bijv. grote lichaamslengte, bij de 
kinderen meer neigde naar het gemiddelde, wat Galton re-
gressie naar het gemiddelde noemde. Dat is de reden waarom 
tot op heden correlatie berekeningen regressieanalyse worden 
genoemd. Hieronder is een voorbeeld daarvan gegeven voor ge-
meten intelligentie, het IQ. In deze figuur geeft de doorgetrok-
ken schuine lijn het perfecte verband weer, dat er dus niet is.

Dit voorbeeld is fictief, maar wel representatief. Het gemid-
delde IQ in de bevolking wordt altijd gesteld op 100. De lijn 
die het best het kind-IQ voorspelt op basis van dat van het 
ouder-IQ is de gestippelde lijn. Deze heeft een minder steile 
helling dan die van het perfecte verband, wat wil zeggen dat 
het kind-IQ dichter ligt bij het bevolkingsgemiddelde ligt dan 
dat van hun ouders. Het is te zien dat IQ-waardes hoger dan 
100 vaker onder de lijn van het perfecte verband vallen, en die 
onder de 100 vaker boven die lijn vallen. Dit verschijnsel werd 
dus door Spearman ‘regressie’ genoemd: een ‘teruggang’ naar 
het gemiddelde.
Bij alle eigenschappen die mensen hebben, zijn er natuur-
lijk ook verworven eigenschapen, die niet zijn geërfd, maar 
door opleiding en ervaring zijn opgebouwd. Galton noemde 
deze tegenstelling nature-nurture, een term die nog steeds 
in zwang is. Nature is datgene dat in de erfelijkheid besloten 
ligt, en nurture datgene dat tijdens het opgroeien en door 
onderwijs is verworven. Er zijn natuurlijk aanhangers van bei-
de extremen, maar men moet haast wel aannemen dat beide 
componenten in de menselijke persoon vertegenwoordigd 
zijn, en dan is de vraag welke component de overhand heeft.
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2. Grootte in cm van de schermen van tabletten, laptops 
en TV’s die worden weergegeven in inches. Er is een per-
fect lineair verband, met correlatie 1.

3. In deze figuur is er geen enkel verband tussen huisnum-
mers en het gewicht van de bewoners: de correlatie is 0. 
De gemiddelde waarde van de huisnummers is 94,5 en be-
schrijft de best passende lijn om die af te leiden uit het be-
wonersgewicht, maar daar is geen correlatieberekening 
voor nodig.
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Naar intelligentie
Nu zijn lichaamslengte en gewicht niet de meest interessante 
eigenschappen van een mens, wat de vraag heeft doen opwer-
pen welke gedragskenmerken voldoende betrouwbaar kun-
nen worden gemeten en in erfelijkheidsstudies worden ge-
bruikt. Nu kunnen elementaire functies, zoals het gezicht, het 
gehoor en motorische handigheid behoorlijk nauwkeurig wor-
den bepaald, maar erfelijkheidsonderzoek naar die functies is 
doorgaans beperkt tot stoornissen daarvan. We weten veel 
meer van de genetische factoren bij b.v. strabisme (scheel-
zien), en bij gehoorstoornissen dan die bij gewone gezichts-
scherpte en normaal gehoor. Die selectieve aandacht is uiter-
aard medisch gemotiveerd en is uit dien hoofde waardevol. In 
het algemeen zijn mensen meer geïnteresseerd in positieve 
eigenschappen die een geslacht zouden kenmerken, maar de 
vraag is welke eigenschappen dat zouden kunnen zijn, en ten 
tweede hoe die gemeten kunnen worden. Elementaire func-
ties zoals zien, horen, ruiken en voelen worden daarbij als 
minder relevant en kenmerkend beschouwd dan bijvoorbeeld 
doorzettingsvermogen, geduld, energie en sportiviteit. Het 
grote probleem is echter, dat er voor al deze laatste zo waar-
devolle eigenschappen geen spoor van betrouwbare test be-
staat, en dus ook geen betrouwbare methode om ze te meten. 
Veel termen die we dagelijks gebruiken om eigenschappen van 
mensen te karakteriseren zijn tamelijk subjectieve inschattin-
gen, verworven in het sociale verkeer, waarachter geen ondub-
belzinnig identificeerbaar concept ten grondslag ligt.
Wellicht de meest uitgebreid bestudeerde persoonlijke ei-
genschap is wat intelligentie wordt genoemd (de Zeeuw2). Ie-
dereen weet wat het is, maar niemand kan het definiëren. De 
Fransman Alfred Binet3 was de eerste die een intelligentietest 
construeerde, bedoeld om schoolkinderen te selecteren voor 
bijles. Gevraagd naar wat intelligentie nu was, gaf hij het legen-
darische antwoord: ‘Intelligentie is wat mijn tests meten.’ Door 
de tijd heen is de vraag op verschillende manieren beantwoord.

Spearman4 stelde dat intelligentie een algemene factor was, 
g voor general, die ten grondslag lag aan alle mentale vaar-
digheden. Deze voorstelling werd als te beperkt omschre-
ven door Louis Thurstone5 die in plaats daarvan zes ‘Primary 
Mental Abilities’ voorstelde, een indeling die nog in veel intel-
ligentietests wordt gehanteerd. Mede van zijn hand komt de 
term IQ, (Intelligence Quotient), gedefiniëerd als de mentale 
leeftijd gedeeld door de kalenderleeftijd, vermenigvuldigd 
met 100. Robert Sternberg6 stelde in plaats daarvan een 
triarchisch model voor bestaande uit een uitvoeringscom-
ponent, een metacomponent en een kennisverwervingscom-
ponent. Tegelijkertijd poneerde Howard Gardner7 een model 
van meervoudige intelligenties, negen in totaal, waaronder 
ook muzikale en lichamelijke intelligentie. Het is dus niet te 
verbazen dat er verschillende intelligentietesten bestaan, en 
het is enigszins verontrustend dat de correlatie daartussen 
vaak niet hoog is. Wat daaruit moet worden opgemaakt is dat 
de testen verschillende mentale vaardigheden meten, waarbij 
het begrip intelligentie niet bepaald eenduidig is.
In het kader van de nature-nurture discussie heeft het natu-
re-aandeel uiteraard genetische relevantie.
De erfelijkheid van intelligentie (zoals gemeten met de be-
schikbare tests) werd in de 30er jaren aangegrepen door 
de Britse psycholoog Cyril Burt8, die stelde dat de hogere 
intelligentiescore van ‘upper-class’ kinderen dan die van ‘lo-
wer-class’ kinderen aangeboren was. In uitgebreid tweeling-
onderzoek bleek dat de correlatie van intelligentiescores 
tussen tweelingen schommelde rond de 0.73. Hoewel een 
deel van Burt’s werk frauduleus was, lijkt deze waarde toch 
redelijk representatief voor veel ander onderzoek. In de 70er 
jaren werd dit idee verder uitgewerkt door de fysicus William 
Shockley9, mede-uitvinder van de transistor, die in de lagere 
IQ-scores van zwarte burgers een argument zag dat intellec-
tuele en sociale tekorten erfelijk waren bepaald door ras, en 
dus ook niet door praktische verbeteringen in de omgeving 
konden worden verbeterd. Dat leek een overwinning van het 
nature kamp.

De cognitieve benadering van intelligentie

Het was Dennis Garlick10 die in de eerste jaren van de een-
entwintigste eeuw een geheel nieuw model van intelligentie 
voorstelde, gebaseerd op neurale netwerken. Een neuraal 
netwerk is simpel gezegd een (zeer groot) aantal zenuwcellen 
die met elkaar verbonden zijn via zogenaamde connecties.
Garlick constateerde dat het maken van nieuwe effectieve 
connecties de basis vormt van intellectueel functioneren. Dat 
zou men de erfelijke, of genotypische basis van intelligentie 
kunnen noemen. Echter de vorming van nieuwe connecties 
wordt grotendeels bepaald door externe stimulatie. Omge-
vingsfactoren spelen daarom een belangrijke rol bij de ontwik-
keling van intelligentie. Intellectueel functioneren is daarom 
minder afhankelijk van bijvoorbeeld de snelheid van hersen-
processen, maar veeleer van het aantal effectieve connecties 
in het brein. Deze samenwerking van genetische en omgevings-

4. Het IQ van kinderen op verticale as, dat van hun ouders op de horizon-
tale as
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factoren is rond dezelfde tijd uitgewerkt door William Dickens 
en James Flynn11. Zij ontwikkelen drie wiskundige modellen 
van die interactie tussen genetische en omgevingsfactoren, 
en concluderen daaruit dat een deel van de erfelijkheidscom-
ponent die afgeleid is uit intelligentiescores wordt overschat, 
vanwege het feit dat omgevingsfactoren in de traditionele be-
rekeningen daarin worden meegenomen. Al deze genoemde 
modellen komen dus uit op een gelijkwaardige invloed van ge-
netische en omgevingsfactoren: nature-nurture = 50-50.
Uit het werk van Dickens en Flynn is nog een ander belangrijk 
verschijnsel te verklaren; dat van lager scorende bevolkings-
groepen. Dat lijkt geheel verklaard te kunnen worden uit het 
verschil in omgevingsfactoren, die vanzelfsprekend een be-
langrijke rol spelen in het maken van de testopgaven. Dat om-
gevingsfactoren verschillen in diverse bevolkingsgroepen is 
duidelijk; een ‘upper-class’ kind leeft in een andere omgeving 
dan een ‘lower-class’ kind. Maar de intelligentietests worden 
uitsluitend gemaakt door mensen uit de upper-class. In de 
schaarse gevallen dat voor dit verschil werd gecontroleerd, 
bleek dat ras geen enkele rol speelde. Dit werd onder meer 
gevonden in een onderzoek naar de intelligentiescores van 
kinderen geboren na de Tweede Wereldoorlog in Hamburg. 
Daar waren een aantal zwarte kinderen bij, geconcipieerd 
door leden van het Amerikaanse bezettingsleger. Er was geen 
verschil tussen de IQ’s van zwarte en blanke kinderen, en 
waarbij de omgevingsfactoren wel dezelfde waren.

Intelligentie van je moeder?

Recentelijk werd in veel, niet al te wetenschappelijke, pers-
berichten het nieuws verspreid dat intelligentie wordt ge-
erfd van de moeder. Strikt genomen zegt dat niet veel, want 
er is geen algemeen aanvaarde definitie van intelligentie. De 
beweringen gaan terug op bevindingen uit het onderzoek 
naar genen, en naar mitochondriaal DNA. Omdat mannen het 
X-chromosoom erven van hun moeder, en eigenschappen er-
van met intelligentie kunnen samenhangen, zou de kind-intel-
ligentie meer kunnen samenhangen met de intelligentie van 
de moeder, dan dat van de vader. Jammer dat we niet goed 
weten in hoeverre het X-chromosoom verband heeft met 
intelligentie. Danielle Posthuma (VU-Amsterdam)12 vond in 
zeer uitgebreid onderzoek op 269.867 personen niet minder 
dan 1016 genen die een verband vertoonden met intelligentie, 
(gemeten met een reeks neurocognitieve tests) waarbij die 
verbanden overigens zonder uitzondering nogal zwak waren13. 
Over het exacte verband tussen intelligentie(-Quotient) en 
genen is dus vooralsnog weinig te zeggen.
Een andere claim is die van mitochondria, die uitsluitend van 
de moeder geërfd worden. Omdat zij de energieleveranciers 
in het lichaam zijn, en het menselijk brein massa’s energie 
verbruikt, zou brein functie en als onderdeel daarvan intelli-
gentie van de moeder afkomstig zijn. Dit is een nogal indirect 
argument, temeer omdat niet zozeer de individuele hersen-
cellen verantwoordelijk zijn voor intelligent gedrag, maar 
juist de connecties ertussen. De conceptuele stap tussen IQ 

en mitochondria is, mede gezien de meetbaarheid van wat 
we intelligentie noemen wel heel erg groot. Voorstanders 
van het mitochondriaal argument claimen vaak dat de moe-
der de drager is van de intelligentie van het kind, zodat we 
nieuwsgierig worden naar de verschillen tussen kind-vader IQ 
correlatie en kind- moeder-IQ correlatie. Meestal wordt erbij 
beweerd dat de kind-vader IQ correlatie dan ook lager is dan 
de kind-moeder IQ correlatie (‘Zie je wel?!’). Helaas is dat niet 
genoeg, want als de claim waar is zou de kind-vader IQ corre-
latie 0 moeten zijn, en dat is die correlatie niet. Integendeel, 
voor zover een onderscheid is gemaakt in de kind-ouder IQ 
correlatie tussen moeder en vader, blijkt dat die correlaties 
vrijwel gelijk zijn, en dat inderdaad de kind-vader IQ corre-
latie meestal iets lager ligt. Het gaat hier om 1 à 2 honderd-
sten rond de 0.70, wat neerkomt op 2%. Het lijkt zinniger die 
68% te verklaren dan de overige 2% aan mitochondria toe te 
schrijven.

Andere persoonseigenschappen

Tot dusverre ging het over intelligentie, en wel voornamelijk 
omdat deze via IQ tests verreweg het meeste is onderzocht. 
Maar de mens heeft natuurlijk nog tal van andere eigen-
schappen, waar we graag en overtuigd over kunnen spreken. 
Het probleem is dat van al die karakter- en vaardigheidsei-
genschappen geen betrouwbare, laat staan valide meetin-
strumenten -testen- bestaan. De moeilijkheid is namelijk, 
eerstens, dat het ondubbelzinnig definiëren en identificeren 
van die eigenschappen niet goed lukt, ten tweede, dat die 
eigenschappen zich doorgaans verschillend manifesteren 
in verschillende situaties. Neem bijvoorbeeld de uitdrukking: 
‘Jan is heel vriendelijk en aangenaam, maar als hij in de stress 
schiet is hij onbestuurbaar!’, of ‘Ik had dat nooit achter haar ge-
zocht!’
Toch is er een meetinstrument ontwikkeld om persoonlijk-
heid te karakteriseren, dat als enige in brede kring als redelijk 
wordt beschouwd, maar ook niet meer dan dat; er is ook veel 
kritiek op. De persoonlijkheid wordt uitgedrukt in vijf domei-
nen, waarom deze beschrijving de ‘Big Five’14 wordt genoemd.
De vijf domeinen zijn: neuroticisme, extraversie, openheid 
voor nieuwe ervaringen, innemendheid en nauwgezetheid. Elk 
van deze vijf domeinen wordt onderverdeeld in zes facetten, 
waardoor er dertig karakteristieken bestaan. Het meetinstru-
ment is vanwege de brede verspreiding een van de weinige 
waarmee erfelijkheidsstudies zijn uitgevoerd. Het blijkt dat 
vaders aan kinderen openheid voor nieuwe ervaringen mee-
geven alsmede nauwgezetheid. Moeders geven neuroticisme 
door. Dit doorgeven is echter nogal zwak: de correlaties lig-
gen tussen 0.11 en 0.15 voor beide ouders, wat het effect be-
paald niet kwalificeert voor voorspellende uitspraken.

Veiligheidsgedrag

Er is echter één eigenschap die vrouwen stelselmatig on-
derscheidt van mannen, en die ook even stelselmatig weinig 
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aandacht krijgt, hoe merkwaardig dat ook is. Het zou een inte-
ressante toevoeging zijn aan de vijf domeinen van de Big Five. 
Het grote voordeel is tevens dat het kwantitatief en objectief 
meetbaar is. Het is: veiligheidsgedrag. Al vanaf 1950 is uit on-
gevallenstatistieken in het wegverkeer bekend dat vrouwen 
tweemaal zo weinig ongelukken maken als mannen, en dit 
geldt zowel voor voertuigschade als voor dodelijke ongeval-
len. (Het verschil wordt overigens kleiner in de ouderdom) 
Relatief zijn verkeersongevallen zeldzaam, en valt dit verschil 
niet erg op, maar het is te zien in statistieken in zoveel lan-
den en werelddelen dat het een universeel verschijnsel lijkt. 
Meestal is er,-toch ook gerechtvaardigd-, meer aandacht voor 
de veel grotere ongevallenkans bij jeugdige weggebruikers 
(20-35 maal zo hoog als bij veertigjarigen) dan voor het ge-
slacht.
De factor 2 geldt niet alleen in het verkeer; uit statistieken van 
bedrijfsongevallen komt de factor 2 ook voor. De voorspelbare 
opmerking dat mannen nu eenmaal zwaarder werk verrichten 
dan vrouwen kan eenvoudig worden weersproken doordat 
hierbij alleen vergelijkbare werkomstandigheden zijn geteld.
Hoewel vrouwelijke piloten een minderheid vormen is al wel 
gevonden dat ook in het vliegverkeer de factor 2 opgeld doet.
Bij Eurostat, het Europese statistisch bureau, is te vinden dat 
in 2014 in de Europese Unie met toen 512,6 miljoen inwoners de 
ratio van dodelijke ongevallen van mannen en vrouwen 2.08 was.
Uiteraard zijn er nog zeer veel andere soorten ongevallen en 
gegevens, maar de factor 2, of iets hoger, komt steeds weer 
naar voren. Er is een theorie die dit verschil zou kunnen ver-
klaren, de risico-homeostasis theorie van Wilde15. Homeosta-
sis wil zeggen het gelijk houden van een variabele, hier dus 
het ingeschatte risico. Waar het dan om gaat is dat vrouwen 
bij het uitvoeren van een taak het risico dat met de uitvoering 
is verbonden hoger inschatten dan mannen dat doen. Dat leidt 
tot aanpassing van de uitvoering, bijvoorbeeld langzamer rij-
den, grotere aandacht, andere beslissingen. Bij de vliegtaak 
is gevonden dat vrouwen in kritische situaties vooral betere 
beslissingen nemen dan mannen. Voor mannen is het dan een 
troost dat vrouwelijke piloten op de grond meer ongelukken 
veroorzaken, doordat ze met de vleugels vaker ergens tegen-
aan rijden. Maar dat blijft een nogal schrale troost.

Conclusie
Gegeven het belang van het verschijnsel ongevallen, en de 
grote rol die persoonlijkheid en geslacht daarin spelen zou 
het wenselijk zijn om daar meer aandacht aan te geven dan 
aan moeders die hun intelligentie doorgeven aan hun kin-
deren. Daarbij valt nog te bedenken dat die intelligentie ook 
even vaak laag als hoog kan zijn. We kunnen dus vooralsnog 
stellen dat het woord intelligentie wel vrouwelijk is, maar 
intelligentie zelf nog te vaag om er een geslacht aan te ver-
binden. Persoonlijkheidseigenschappen blijken wel een gene-
tische component te hebben, maar slechts zelden wordt ver-
meld dat die wel erg klein is.
Veel groter is dus het effect van de genetische component die 
‘verantwoordelijk’ is voor veiligheid in het gedrag. Mede van-
wege het feit dat het verschil vrijwel leeftijdsonafhankelijk is 
zal de bron in de richting van de geslachtschromosomen ge-
zocht moeten worden, die voor vrouwen XX zijn en voor man-
nen XY. Het mtDNA kan hier niet mee te maken hebben, want 
dat krijgen zowel de zonen als de dochters van hun moeder.
Een enigszins speculatieve verklaring zou kunnen liggen in 
de evolutionaire ontwikkeling van het menselijk gedrag. De 
vergelijkenderwijs zeer lange jeugd van kinderen vereist een 
langdurige zorg, waarin zeker in de eerste jaren vooral door 
de moeders wordt voorzien. De onzekere, en dikwerf gevaar-
lijke levensomstandigheden waarin de eerste hominiden/
mensen verkeerden maakten twee factoren noodzakelijk: 
verdediging en bescherming. Gegeven de grotere fysieke 
kracht van mannen, ligt het voor de hand aan te nemen dat 
de verdediging door hen werd uitgevoerd, en de bescherming 
door de vrouwen. Verdediging impliceert dat de eigen kracht 
als voldoende wordt beschouwd, en daardoor gemakkelijk 
overschat kan worden (risico homeostasis) en daarmee de 
gevaren onderschat. Bescherming daarentegen is gericht op 
zelfbehoud, implicerend dat gevaren uit de weg worden ge-
gaan, en het beter is die te overschatten dan te onderschat-
ten. Naarmate de levensomstandigheden risicovoller zijn, 
neemt de evolutionaire druk toe die bepaalde gedragingen 
kan versterken en andere verminderen.
Het beste is om bij een speculatieve verklaring aan de veilige 
kant te blijven; en dat is wat vrouwen ook doen.  <<
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ANNELIES VAN BRONSWIJK

Maternale familiewapens

Vrouwen hebben, net als mannen, wapens gevoerd wanneer het in de mode was. Heraldi-
sche studieboeken laten echter weten dat een familiewapen alleen de familienaam volgt1. 
Zoals bekend, betreft de maternale afstamming in onze streken doorgaans niet de fami-
lienaam.
Digitalisering en bronnenpublicatie op Internet veranderden de heraldische notie van 
‘familie’2.

1. Wapen uit de Gouden Eeuw van Dorothea of Agnes Berck. Het groene vijfblad komt van haar va-
der Berck, de leeuw van haar moeder Berckenrode en de rode hertenkop van haar grootmoeder 
Tack. Bron: G van Breugel. Het wapen van Dorothea Berck (1593-....) of haar zusje. 3 okt. 2013; http://
cbg-heraldiek.blogspot.nl/2013/10/het-wapen-van-dorothea-berck-1593-of.html. 2 feb. 2016; CBG|-
Centrum voor Familiegeschiedenis, coll. losse heraldische handschriften, planodoos 3, inv. nr. 9.
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Maternale stamreeksen zijn populair geworden, ook vanwe-
ge genetisch onderzoek van het mitochondriaal DNA waar-
mee de voormoederlijke reeks tot in Afrika is te volgen. Het 
project ‘Een Zeelster Slag?’, waarin zowel de matrilineaire als 
patrilineaire lijnen van de bewoners van de zeventiendeeeuw-
se dorpen Zeelst en Meerveldhoven zijn doorgetrokken tot in 
het heden en teruggevoerd tot in prehistorisch Afrika, toonde 
het gemis aan familiewapens voor maternale stamlijnen.

Tegenstand

De aanname van ongelijkwaardigheid tussen de seksen zit 
diep. Bij de Nederlandse adel, bijvoorbeeld, is noch het wapen 
noch de adeldom van de moeder vererfbaar op haar kinderen. 
Dit is discriminerend en wringt met Grondwet en Internatio-
nale Verdragen. De regering wenst deze fout echter niet te 
herstellen3.
Een verzoek om maternale familiewapens te registreren 
werd dan ook geweigerd. ‘De begrippen familie en familie-
wapen richten zich op de wijze van naamsoverdracht ....[en] .... 
sociale continuïteit (beroepen, activiteiten). De matrilineai-
re reeks is volgens mij vaak grilliger en dus moeilijker in een 
symbool te vangen’, schreef de Heer van Breugel. 4

Afschrikwekkend?

Heraldische tekenaars houden zich er verre van.
Bureau De Raaf: ...Ik ben wetenschapper en houd me aan de 
regels van de heraldiek. ...5. Betreffende de zaak Isabella van 

Vermandois (1085-1131)6: ... In de twaalfde eeuw lag het alle-
maal nog niet zo vast .... [bovendien] weinig kans dat het aan 
zal slaan. Behalve misschien in feministische kringen, maar 
die zie ik niet zo met de symbolen van afstamming bezig als 
de vele tienduizenden mensen die families in de mannelijke 
lijn uitzoeken. ... In 2014 zou verandering minstens 25 jaar op 
zich laten wachten volgens deze scribent.
Heraldisch Bureau Nagtegaal: Wapens worden vererfd via de 
mannelijke lijn. U kunt geen wapen claimen via [de] vrouwelij-
ke lijn. Deze regel geldt al 800 jaar.7

De tijden blijven veranderen en zulke stellingen kan ik me, 
slechts vijf jaar later, nauwelijks meer voorstellen. De discus-
sianten vermoedelijk ook niet.

Een volledig wapen

Een volledig familiewapen voor de paternale lijn bevat behal-
ve het schild ook schilddekking en dekkleden. In Nederland 
neemt dat meestal de vorm aan van een toernooihelm met 
daarop een helmteken. Vaak is er aan het geheel ook een mot-
to toegevoegd.
Het Nederlands Heraldisch College vond de toernooihelm 
niet passend voor wapens in de vrouwelijke lijn en dacht aan 
de mogelijkheid van een andersoortige hoofdbedekking. 
Maar de helm vervangen door een vorm van vrouwelijke 
hoofdtooi is in de huidige tijd niet acceptabel. In het voorjaar 
van 54 of 55 schreef de apostel Paulus in zijn eerste brief aan 
de inwoners van Korinthe8 dat de vrouwelijke hoofdbedek-
king een noodzakelijk teken was voor de onderwerping van de 

2abc. Door Willen van Zon opgespoord: Drie adellijke vrouwelijke wa-
pens met schelp en parel op de plaats van de toernooihelm. De wapens 
zijn goedgekeurd door de wapenkoning van Oostenrijk, William O’Kelly 
von Aughrim (±1670-1751) in respectievelijk 1732 (Johanna Viktoria Junge), 

1739 (Christiane Salome Hund) en 1740 (Katharina Seyfert, daarna: von 
Seyferhold). Bron: M. Göbl. Die Frau und das Wappen im Hl. Römischen 
Reich und der Habsburger-Monarchie; http://oktogon.at/Goebl/frauen-
wappen.htm (2 feb 2016).
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1740 stopt in ieder geval het registreren van vrouwelijke wapens 
met schelpen. Dat het nu afgelopen was met het benadrukken 
van het vrouwelijke in de heersende stand (de adel) is begrijpe-
lijk. Hoewel door Karel VI goed voorbereid met een internatio-
naal verdrag (Pragmatieke Sanctie van 1713), liep de erfopvolging 
door Maria Theresia uit op oorlogen: ‘Oostenrijkse successieoor-
log’ (1740-1748) en ‘Zevenjarige oorlog’ (1756-1763)15, die wapenko-
ning William geheel of gedeeltelijk zelf meemaakte. Bij oorlogen 
wordt het mannelijke heldendom benadrukt en dat zal zeker het 
geval zijn geweest met een vrouw aan het roer.

Schoorvoetend moderniseren

Het Nederlands College Heraldiek ging in september 2016 ak-
koord met het ontwikkelen van de matrilineaire heraldische 

vrouw aan de man. Dit wordt in sommige christelijke kringen 
nog immer betoogd9 en verleent daardoor niet de trots en on-
afhankelijkheid die een familiewapen moet uitstralen. Ook in 
de Joodse cultuur en later in de Islam werd hoofdbedekking 
van de vrouw een traditie.
Alternatieven als bedekking van het wapenschild met rozen 
en liefdesknopen rondom kregen geen instemming van de vrij-
willigers in het Zeelster-Slag-project. Het maternale wapen 
moest dezelfde uitstraling krijgen als de paternale variant.

De oplossing van de wapenkoning

Het gesignaleerde probleem bij de opbouw van vrouwelijke 
wapens werd eerder gezien door minstens één heraut of wa-
penkoning. William O’Kelly, die in het Habsburgse Rijk tussen 
1707 en 1751 als keizerlijke wapenkoning alle nieuw verleende 
adellijke wapens moest goedkeuren. Hij benutte in 1732, 1739 
en 1740 de jakobsschelp met parel als teken voor een ma-
ternaal familiewapen en zette dit teken op de plaats van de 
helm10. De associatieve betekenis van de schelp met parel is 
samengevat in een notitie van Willem M.T. van Zon, die ook 
het werk van de wapenkoning (her)ontdekte11.
William O’Kelly was de eerste wapeninspecteur aan het 
Weense hof12. Hij werd geboren rond 1670 in Aughrim (Gal-
way, Ierland) als zoon van Hugo MacNevin van Crannagh en 
Honoria O’Kelly van Ballynahown uit het huis van de Heren 
van Hy-Maine. Nadat Ballynahown in 1691 was verwoest door 
het verslagen, zich terugtrekkende leger der Jacobijnen, emi-
greerde een fors deel van de familie naar Midden-Europa. 
Later werden daar leden van deze familie opgenomen in de 
Boheemse adel als ‘O’Kelly von Aghrim’. Onze wapenkoning en 
-inspecteur dankt zijn naam aan zijn moederlijke stamlijn.
William studeerde eerst geesteswetenschappen aan de Leu-
vense Universiteit en vervolgens filosofie en recht in Parijs 
tot ongeveer 1697. In 1698 zien we hem in Praag, om al snel 
te verkassen naar Wenen13,14. Hier ontmoet hij keizer Leopold 
(1640-1705) die wel wat zag in de jonge, gestudeerde edelman 
en hem benoemde tot hoogleraar in de filosofie, geschiedenis 
en heraldiek aan zijn ‘Academia Nobilis’.
William publiceerde verschillende boeken in het Latijn over 
de filosofie van het hofleven (opvoeding van jonge edelen) en 
de geschiedenis van Ierland. De ridderslag ontving hij in 1707 
bij de start van zijn wapenkoningsambt, om al een jaar later 
te worden bevorderd tot tot Keizerlijke Paltsgraaf (Comes 
Palatinus). Hij ondertekende zijn brieven met: William O’Kelly 
of Aughrim, Ridder van het Heilige Roomse Rijk, Erfelijk heer 
van Cullagh en Ballynahown, Keizerlijk paltsgraaf en Wapen-
inspecteur van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid. Hij 
had veel invloed aan het hof van zowel Joseph I (1678-1711) 
als Karel VI (1685-1740). Overigens vergat William zijn familie 
niet. Als ‘suikeroom’ bevorderde hij de carrières van de kinde-
ren van zijn zus en de oudste zoon van zijn nicht. Hij heeft zelf 
in zijn lange leven nooit een gezin gesticht.
Over William’s relatie met Maria Theresia (1717-1780), als opvolg-
ster van Karel VI, heb ik niets kunnen vinden. Met haar regering in 

3. Wapen ontworpen voor de nakomelingen in maternale lijn van Barbara 
Jacobs (±1620-1670) uit de mitochondriale haplogroep H3, wonende te 
Zeelst. 
Na de dood van haar echtgenoot Marten Michiels de Biese in 1655/1657 
zette Barbara het familiebedrijf voort en procedeerde (hand met ganz-
enveer) over textielleveringen (wol van de schapen op de groene heide) 
in de Betuwe. Textiel en heide bleven lang belangrijk voor de vrouwelijke 
nakomelingen die soms ook als spinster actief waren. 
Boven de jakobsschelp met kalkparel (symbool voor schepping van 
nieuw leven) staat Sint-Joris, patroon van het gilde van Zeelst (opgericht 
in 1639), waar deze maternale stam begon. 
De wapenspreuk refereert aan de zelfvoorzienende leefwijze van veel 
nakomelingen. Het ontwerp is op 13 jan 2018 ingediend bij het Nederlands 
College Heraldiek. Nu, anderhalf jaar en vele vergaderingen later, wordt de 
registratie verwacht. Tekening van de hand van Tanja G. van Achterberg.
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De vereniging Histories vzw1 is sinds begin 2019 hét aan-
spreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor 
genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag 
in Vlaanderen. Histories vormt hierbij het vervolg op de wer-
king van Heemkunde Vlaanderen, het professionele luik van 
Familiekunde Vlaanderen en het Landelijk Expertisecentrum 
voor Cultuur van Alledag (LECA). Histories is door de Vlaamse 
overheid erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te 
vangen.

Histories zorgt concreet voor ondersteuning van alle erf-
goedvrijwilligers via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding 
op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vor-
mingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. 

Histories vzw Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met ge-
nealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag 
zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daar-
naast vormen ook kennisopbouw en -deling een speerpunt in 
de dagelijkse werking. Hieronder zet Histories voornamelijk 
in op het genetisch erfgoed en genetische genealogie via we-
tenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van citizen 
science. De vereniging neemt hierbij ook het beheer van het 
reeds langlopende DNA Benelux-project over van Familiekun-
de Vlaanderen.

Bezoek onze website op https://historiesvzw.be
Alle vragen rond genetische genealogie kunnen gesteld wor-
den via dna@historiesvzw.be

familie16 niet op basis van ‘naam=wapen’, maar op geleide van 
aanwijsbaar-zuiver vrouwelijke afstamming, biologisch of bij 
wet.
Voor de maternale wapens binnen het project ‘Een Zeelster 
Slag?’ treden we in het voetspoor van William O’Kelly von 
Aughrim door zijn schelpinnovatie verder te ontwikkelen voor 
een erfelijk familiewapen in de rechte vrouwelijke lijn. Evenals 
bij de patrilineaire heraldische familiekentekens, verwijzen de 
wapenstukken naar beroepen en lotgevallen en kunnen ook 

attributen bevatten van de heilige waarnaar de oudste voor-
moeder is vernoemd, of de heilige die geassocieerd is met 
een veel voorkomende voornaam in de stam.
In januari 2018 is een eerste maternaal erfelijk wapen ter re-
gistratie aan de commissie aangeboden en nu, anderhalf jaar 
en diverse vergaderingen later, verwachten wij registratie. 
Daar is geen feminisme voor nodig, alleen redelijkheid. Nu de 
‘Wet op de Adeldom’ nog even corrigeren ...  <<

Noot  1. Vereniging zonder winstoogmerk in België.
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ANNELIES VAN BRONSWIJK & MARIE-JOSÉ VERHEIJEN-BLOMME

Je stamboom verlengen tot in Afrika

Een ‘vastloper’, wie kent haar niet in de genealogie? Betreft het een kind van toen al onbekende ouder of ou-
ders? Meestal niet. Bij de auteurs lieten de archieven het na tien generaties afweten in Brabant (eerste au-
teur) en Limburg (tweede auteur). Kan het nieuwe gereedschap, de mtDNA-haplogroep, wel iets vertellen van 
de eerdere voormoeders?
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Rohani 0 (R0) - Arabië ±40.000 jr BP - 
voedselverzamelaarster
Helena-Velda (HV) - West-Azië ±21.900 jr BP - 
voedselverzamelaarster 
Helena (H) - West-Azië ±12.800 jr BP - 
voedselverzamelaarster
Helena H3 - Franco-Cantabrië ±8900 jr BP - 
voedselverzamelaarster
Helena H3 - Europa ±5000 jr BP - 
voedselverzamelaarster of boerin
Helena H3 - Lage Landen ±2200 jr BP - 
vermoedelijk boerin
Barbara Jacobs - † Zeelst 1670 - in de textielhandel
Lutgardis Martens de Biese - □ Zeelst 1702

Catharina Waltheri Goossens - Zeelst 1683-1746/1751
Maria Anthonij Mollen - Zeelst 1716-1750

Anthonia Borgers - Zeelst 1739-1803

Jacomina van Deursen - Zeelst 1774-1809 - 
waarschijnlijk boerin
Joanna van Keulen - Zeelst 1806-Zuidhorn 1875 - 
arbeidster, daglonerse
Johanna Theodora Wilkens - Breda 1842-Bedum 1874 - 
dienstmeid, daglonerse
Johanna Catharina Dijkema - Bedum 1867-
Groningen 1928 - kleermakerse
Catharina Maria Anthonia Rutgers - Groningen 
1913-Nijmegen 2006 - huishoudster
Johanna Elisabeth Margaretha Helena van 
Bronswijk - *Nijmegen 1946 - biologe

Jasmine-Tara (JT) - West-Azie ±46.900 jr BP - 
voedselverzamelaarster
Tara (T) - West-Azie ±25.100 jr BP - 
voedselverzamelaarster
Tara 2 - West-Azie ±19.300 jr BP - 
voedselverzamelaarster
Tara 2b - Midden-Oosten ±10.100 jr BP - 
voedselverzamelaarster of akkerbouwster
Tara 2b5 - Europa? ±5000 jr BP - boerin

Tara 2b5a - Lage Landen ±2200 jr BP - boerin

Cornelia Peters - † Sittard? - huisvrouw
Joanna Exters - Nuth ±1651-Schinnen 1726 - 
huisvrouw
Catharina Crijns - Schinnen 1681-1729 - huisvrouw
Maria Catharina Smeets - Hommert (Schinnen) 
1724-1794 - huisvrouw
Petronella Maria van den Bergh - Schinnen 
1756-Wijnandsrade 1816 - huisvrouw
Maria / Joanna Elisabeth Drummen - 
Wijnandsrade 1786-Schinnen 1864 - huisvrouw
Maria Hubertina Beckers - Hulsberg 1828-Nuth 1897 - 
huisvrouw
Maria Josepha Hubertina Douven - Nuth 1858-
Meerssen 1944 - huisvrouw
Maria Anna Amalia Odilia Rutten - Schinnen 1887-
Lottum 1961 - gouvernante
Gertrude Marie Josephine Breukers - Lottum 1924-
Tilburg 2017 - kinderjuffrouw
Maria Francisca Josephina Blomme - *Hulst 1952 - 
mondhygiëniste

Eva Mitochondriaal (MRCA) - Oost-Afrika ±200.000 jr BP - voedselverzamelaarster
Haplogroep L3 - Afrika ±67.000 jr BP - voedselverzamelaarster
Naomi en Nene (N) - Oost-Afrika of Arabië ±59.000 jr BP - voedselverzamelaarster
Rohani (R) - West-Azië ±57.000 BP - voedselverzamelaarster

1. Maternale stamreeks met geschatte generatienummers en middelen van bestaan van prof.emer.dr. J.E.M.H. van Bronswijk, Technische Universiteit Eind-
hoven (email: j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl) en mw. M.F.J. Verheijen-Blomme, amateur-genealoge te Buchten (email: blomme74@kpnmail.nl), vanaf de voor-
moeder van alle huidige mensen (=generatie 1); jr BP=jaren vóór 1950 volgens https://haplogroup.org/mtdna/ (15 feb 2019). Bijnamen van de haplogroepen 
volgens https://isogg.org/wiki/Oxford_Ancestors_haplogroup_nicknames (16 feb 2019). De voormoederen van de beide auteurs waren ooit zussen of half-
zussen circa 2300 generaties terug, toen beiden tot haplogroep Rohani behoorden.
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Jongens en meisjes ontvangen van hun moeder de mitochond-
riën (energiecentrales) en één X-chromosoom. Jongens krij-
gen van hun vader noch de mitochondriën, noch hun vaders 
X-chromosoom, maar alleen het X-chromosoom van hun moe-
der en het Y-chromosoom van hun vader.
Je zou dus denken dat het moederspoor genetisch veel beter 
is onderzocht dan het vaderspoor. Toch is dit niet het geval in 
de genetische genealogie van de mens (wel bij landbouwhuis-
dieren).
We beperken ons in deze rapportage tot het mitochondriaal 
DNA (mtDNA). De overerving van het X-chromosoom ligt ge-
compliceerder vanwege chromosoom-uitwisselingen van ge-
nen tussen het moederlijke en vaderlijke X-chromosoom bij 
de vorming van eicellen.

Hoe werkt dat moederspoor?

Het moederspoor is een migratiespoor. Mutaties, een mole-
culaire klok1 en de verspreiding van de diverse haplogroepen 
over de wereld in heden en verleden vormen tezamen dit 
spoor2,3.
Het mtDNA-onderzoeksgebied is relatief nieuw en sterk in 
beweging. Alle plaatsen en tijden zijn nog grove schattingen 
die in de toekomst steeds preciezer zullen worden. Dat geldt 
ook voor de generatienummers. 
Voor de maternale generatielengte is 25 jaar gekozen. Deze 
generatielengte is het aantal jaren tussen de geboorte van 
een moeder en die van haar eerste dochter die zelf volwassen 
dochters heeft. Genoemde dochter met volwassen dochter(s) 
hoeft niet de eerstgeboren dochter te zijn. In een eigen onder-
zoek van stamreeksen uit Brabant bevatte de periode 1650-
1950 tien tot twaalf vrouwelijke generaties. Dus klopte de 
aanname van 25 jaar ongeveer. Dat levert 8000 generaties op 
in 200.000 jaar en daarmee een verlenging van de stamreeks 
tot in donker Afrika.

Wat brengt ons dat moederspoor?

Er zijn verschillende manieren om van het moederspoor te 
profiteren. Met het mtDNA zijn afstammings- en verwant-
schapshypothesen te verifiëren4 en is een beter begrip te 
kweken van jezelf en je voormoederen.
Is, bijvoorbeeld, het uithoudingsvermogen van het gezin van 
moederskant opvallend, dan zou er wel eens een H haplo-
groep in het spel kunnen zijn met de mutatie 16362c5. Dat is 
gebleken bij onderzoek van Poolse duursportatleten die uit-
kwamen op de Olympische Spelen of op wereldtoernooien6. 
Zelfs voor bankzitters met de 16362c mutatie is er nog hoop. 
Ze bleken snel en goed op training te reageren7.
Nagaan of je verwant bent met beroemde (of beruchte) per-
sonen, zoals de Bijbelse Maria Magdalena8, is een volgende 
mogelijkheid. Het aantal VIP’s met een bekende haplogroep 
is beperkt, maar over sommige historische figuren weten we 

meer. De gegevens in de tabel op p. 331 komen voor een deel 
van analyses van opgegraven menselijke overblijfselen en 
voor een ander deel van onderzoek aan levende nakomelingen.

Met behulp van bestaande, doorgaans commerciële, mt DNA-
databases kun je je eigen haplogroep ook vergelijken met die 
van meer mensen. Personen met exact hetzelfde mtDNA zijn 
overduidelijk verwant, maar de splitsing kan wel 15 tot 25 ge-
neraties geleden gebeurd zijn. Als niet het volledige mtDNA 
is onderzocht, maar alleen de zogenaamde hypervariabele 
regio’s, kan de splitsing van de voormoederen nog veel eerder 
hebben plaatsgevonden. Maar het blijft verre familie. Het zijn 
‘matches’.
Ook als de haplogroepen van twee personen niet precies ge-
lijk zijn, kun je schatten in welke graad beiden bloedverwant 
zijn. Zie afb. 2.
De meest interessante toepassing van de mtDNA haplogroep 
is de verlenging en verbreding van de maternale stamboom 
tot in Afrika. Die ‘vastloper’ -wie kent haar niet- is niet meer 
het einde van de genealogische speurtocht. We demonstre-
ren dit aan de hand van ongeveer 100 Nederlandstaligen uit 
België of Nederland.

De steekproef

Het doel van de steekproef is tweeledig:
1. informatie verzamelen van voorbij de ‘vastloper’, en
2.  de haplogroepvariatie Boven en Beneden Rijn, Waal en 

Maas vergelijken vanwege hun prehistorische cultuurver-
schillen.

Voor het laatstgenoemde doel is het Nederlandstalige deel 
van de Nederlanden uit de zeventiende eeuw als volgt ver-
deeld in de twee culturele regio’s:
1. Ten noorden van de Rijn, hier genaamd ‘Boven de Rivieren’;
2.  Ten zuiden van de Maas, met uitzondering van de Zeeuw-

se eilanden; hier genaamd ‘Beneden de Rivieren’
De stamreeksen die in de zeventiende eeuw begonnen in het 
Land van Maas en Waal en de Betuwe, zijn als volgt aan de 
beide culturele regio’s toebedeeld: katholieken lijnen aan ‘Be-
neden de Rivieren’ en Nederduits-Gereformeerden aan ‘Bo-
ven de Rivieren’.
Ook de Zeeuwse eilanden zijn bij ‘Boven de Rivieren’ gerekend 
vanwege hun huidige culturele overeenkomst met die regio.

In een grote Nederlandse steekproef van 680 huidige inwo-
ners zijn eerder minieme genetische verschillen aangetoond 
tussen een tiental Nederlandse regio’s9. Onze steekproef 
gaat uit van de bevolking van de zeventiende-eeuw. Meer re-
cente verhuizingen zijn hiermee uitgefilterd.
Omdat ‘vastlopers’ zich vaak voordoen rond de Tachtigjarige 
Oorlog en om enige homogeniteit in de steekproef te verkrij-
gen, is deze samengesteld uit rond 1950 (1940-1960) in België 
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of Nederland geboren Nederlandstaligen van wie een mater-
nale stamreeks bekend is tot in de zeventiende eeuw.

Onze steekproef is als volgt gevuld:
1.  haplogroep-analyses van deelnemers in het project ‘Een 

Zeelster Slag?’ van de heemkundekring ‘Zeelst schrijft ge-
schiedenis’,

2.  gegevens van personen die zich hebben aangemeld na een 
oproep op de website van de Afdeling Betuwe van de Ne-
derlandse Vereniging voor Genealogie, en

3.  data verkregen uit de netwerken van de beide auteurs. De 
meeste haplogroep analyses (inclusief migratie patronen) 
zijn uitgevoerd via Genographic in de periode 2013-2019. 
Genographic was een project van National Geographic en 
IBM om de wereldwijde prehistorische migratie van de 
mens in kaart te brengen. Het verzamelen van de gege-
vens liep van 13 april 2005 tot 31 mei 2019.

Alle maternale stamreeksen zijn gecontroleerd, aangevuld of 
opgesteld door de tweede auteur. De resultaten zijn verwerkt 
in GensDataPro, het genealogie-programma van de NGV.
In totaal kwam van 125 personen informatie binnen. Een vijftal 
bleek toch niet alhier geboren te zijn, maar in Indonesië, Su-
riname of Zuid-Afrika. Zes anderen woonde rond 1650 niet in 
ons gebied maar ver in Duitsland of in Azië. Van de overige 114 
lukte het bij 11 niet om de maternale stamreeks door te zetten 
tot (bijna) de zeventiende eeuw.

De gegevens van de overgebleven 103 personen zijn ontleed 
naar migratie en woonplaats. Van de zeventiende-eeuwse 
voormoederen leefden ongeveer een derde ‘Boven de Rivie-
ren’. De meerderheid (tweederde) zetelde in Brabant, Limburg 
of Vlaanderen, of -indien katholiek- in de Betuwe of het Land 
van Maas en Waal (‘Beneden de Rivieren’).
In het overzicht van de globale maternale migratiegeschiede-
nis (p. 332-333) zijn alle 101 haplogroepen van de 125 personen 
opgenomen. De 103 voormoederen die nader zijn bekeken, be-
hoorden tot 74 verschillende haplo’s.

Eva Mitochondriaal

De maternale MRCA (Most Recent Common Ancestor), de 
meest recente voormoeder waar alle huidige mensen van af-
stammen en die voor het eerst in 1987 is beschreven door Re-
becca Cann10, kreeg vanaf die tijd de bijnaam ‘Eva Mitochond-
riaal’, met een knipoog naar de Joods-Christelijke bijbel. Haar 
mtDNA is gereconstrueerd en staat bekend onder de code 
RSRS (Reconstructed Sapiens Reference Sequence)11.
Deze ‘Eva Mitochondriaal’ was niet de eerste moderne vrouw 
op aarde. Zij had minstens 4000 voormoederen en 3000 
voorvaderen als stamouders. De oudste fossielen van moder-
ne mensen (Homo sapiens) stammen uit de Jebel Irhoud, een 
grot ten westen van Marrakech (Marokko). Ze zijn ongeveer 
300.000 Jaar oud12.
Voor ons, genealogen, is Eva Mitochondriaal generatie 1. Zij 

3. Eindstadium van de huidskleur-evolutie van de mens op basis van voor 1940 als oorspronkelijke bevolking beschouwde mensen volgens Renato Bia-
sutti (1959). Bron: Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/6/6a/20190617154047%21Unlabeled_Renatto_Lus-
chan_Skin_color_map.svg
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leefde in de Oude Steentijd in de regio van het huidige Ethio-
pië, Kenia of Tanzania. Ze moet een donkere huid gehad heb-
ben (als bescherming tegen zoninstraling), en verder donker 
haar en bruine ogen. Onder de fossielen van Homo sapiens 
uit Zuidwest-Ethiopië (195.000±5000 jaar BP) was een jonge 
vrouw met een lengte van 162-182 cm (de botten van de benen 
waren helaas niet volledig) en een gewicht van rond de 70 kg. 
In de buurt van de menselijke botten zijn ook andere fossielen 
gevonden die een idee geven van haar leefwijze langs de rivier 
de Omo13. Deze mensen aten vissen, vogels en al wat verder 
aan eetbaars te verzamelen viel in het omringende moeras, 
grasland of bos. De familieleden fabriceerden hun gebruiks-
voorwerpen van vuursteen en van de botten van vogels en wil-
de runderen14.
Toentertijd was het in de Omo-vallei veel vochtiger dan nu. Dit 
vanwege een ijstijd in het tijdvak van het Salien- of Saliaan-
glaciaal (ook Saale ijstijd) waarbij onder andere de noordelij-
ke helft van Nederland onder het ijs lag. De grotere kou in het 
noorden leidde tot meer regen in Afrika. Het Salien duurde 
tot ongeveer 126.000 jaar BP (=Before Present=vóór 1950).

De oudste dochters

Volgen we de menselijke stamboom (fylogenie) uit het Sa-
lien-glaciaal dan zien we dat rond 153.000 jaar BP haplo-
groep L1’2’3’4’5’6 zich afsplitst, waar ongeveer 139.000 jaar 
BP L2’3’4’5’6 zich weer van los maakt. Ongeveer drieduizend 
jaar later splitst in sub-Sahara Afrika haplogroep L0 zich af 
van L1’2’3’4’5’6. Aan de Midden Afrikaanse kust komt 129.000 
jaar BP haplogroep L1 op. Varianten van deze haplogroepen 
komen nog steeds in Afrika voor in bevolkingsgroepen die 
we kennen als Bosjesmannen15, Hottentotten16 en Afrikaanse 
pygmeeën17.
De haplogroepen L0 en L1 zijn veel wijder in Afrika verspreid. 
Zo hoorde Fanny Noseki (†1968), de moeder van Nelson Man-
dela, tot een variant van haplogroep L0. Onder Surinaamse 
Nederlanders vonden wij varianten van de haplogroepen L1 en 
L318 (laatstgenoemde groep is een afstammeling van haplo-
groep L2’3’4’6).
Eva Mitochondriaal en haar nakomelingen voorzagen 
180.000-190.000 jaar (of 7200-7600 generaties) in hun le-
vensonderhoud als verzamelaarster van voedsel, zoals zaden 
en vruchten, eetbare wortelen en wortelstokken, bloemen en 
bladeren, vogeleieren en vogels, vis en schelpdieren en kleine 
zoogdieren. Zo nu en dan zal er ook jachtbuit in de vorm van 
vlees van een groter zoogdier beschikbaar zijn geweest, maar 
de voedselzekerheid van de familie hing daar niet van af. De 
huidige populariteit van ‘gezellig rond het kampvuur’ en jagen 
en vissen als hobby zijn natuurlijke archetypische afspiegelin-
gen van onze lange geschiedenis van voedsel verzamelen in 
de natuur.
Een deel van dit voedsel zal in de vroege prehistorie rauw 
verorberd zijn, maar het meeste werd boven het kampvuur 
gekookt of gebakken met behulp van hete stenen. Koken en 
bakken verbeterden de eetbaarheid, leverden meer calorieën 

en doodden gevaarlijke parasieten. De voorouders van de mo-
derne mens ontdekten de voordelen van koken en bakken en 
gebruikten daarbij het vuur al minstens 400.000 jaar19.

Als enige overgebleven?

Eva Mitochondriaal mag dan de vroegste voormoeder zijn 
van de huidige mensen, zelf was ze gewoon een lid van haar 
familie. Haar huidige speciale rol komt doordat de maternale 
genealogieën van de overige vrouwen in de loop der tijd zijn 
doodgelopen. Een gedachte-experiment kan dit verduidelij-
ken:
Stel dat de mensen niet erg oud worden, dat de bevolking van 
een bepaalde streek niet groeit maar gelijk blijft, dat alle hu-
welijken monogaam zijn en dat alle vrouwen kinderen hebben. 
Dat betekent dat van ieder gezin maar twee kinderen volwas-
sen worden om de beide ouders te vervangen. Er zijn dan vier 
mogelijkheden: 
1. alleen twee meisjes worden volwassen,
2. alleen twee jongens,
3. een jongen en een meisje, of
4. een meisje en een jongen.
Nemen we aan dat de kans op 1, 2, 3 en 4 even groot is, dan zal 
in iedere generatie een op de vier vrouwelijke lijnen uitster-
ven (namelijk in geval 2 wanneer alleen twee jongens volwas-
sen worden). In tijden dat de bevolking krimpt sterven meer 
dan 1 op 4 lijnen uit en als de bevolking groeit meestal minder.

In de laatste 200.000 jaar is de wereldbevolking vaak maar 
weinig gegroeid en soms zelfs gekrompen. Zo’n 1000 jaar 
geleden was de groei gemiddeld 0,02% per jaar. Rond 1650 
deed de laatste krimp in de wereldbevolking zich voor. Pas na 
1950 komt de groei van de wereldbevolking uit boven de 1% 
per jaar20. Het is dus niet verbazingwekkend dat er in 200.000 
jaar zoveel dochter-stamreeksen zijn doodgelopen.
Van sommige vrouwen en mannen uit de uitgestorven lijnen 
stammen we overigens toch af via stukken chromosomaal 
kernDNA van vroegere vaders en moeders. Dat heeft te ma-
ken met de overerving via chromosomen. Iedereen heeft 
zowel een setje chromosomen van vader als een setje van 
moeder die vervolgens tijdens het ontstaan van ei- en zaadcel 
door elkaar gehusseld worden.

Ontsnapt uit Afrika

De natuurlijke klimaatcycli met de doorlopende wisselingen 
van klimaat hebben een grote invloed gehad op het leven van 
de voedselverzamelaarsters en hun partners omdat zij voor 
hun voeding moesten meereizen met de seizoenen en hun 
routes moesten wijzigen bij veranderingen van klimaat.
Klimaatveranderingen volgen al miljoenen jaren een regelma-
tig en cyclisch patroon waarbij de CO2-concentratie van de 
lucht de temperatuur soms volgt en soms hier iets op vooruit 
loopt. Tegenwoordig zitten wij op een warme top die -naar 
verwachting- in de toekomst zal overgaan in een nieuwe peri-
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ode van extreme koude. Niet alleen de temperatuur verandert 
dan, ook de regen doet dat. Als het bij ons kouder wordt, gaat 
het in Afrika meer regenen.
Na Eva Mitochondriaal hield de moeilijk te doorkruisen Sa-
hara de mensen ‘gevangen’ in sub-Sahara Afrika. Pas tijdens 
het volgende Weichselien-glaciaal (Vlaanderen: Weichseliaan 
of Weichsel) dat loopt van 116.000 tot 11.700 jaar geleden, 
vergroent de Sahara enkele malen zodat er voedsel was voor 
doortrekkers. Het zijn nakomelingen van haplogroep L3 die 
hier gebruik van maken.
De uit L3 ontstane haplogroepen M en N verlaten Afrika in klei-
ne familiegroepen rond 60.000-70.000 jaar geleden en steken 
de Rode Zee over (of ontstaan in die buurt). Overal waar de zon 
minder fel en lang op deze mensen schijnt dan in equatoriaal 
Afrika valt de selectiedruk weg voor een zeer donkere huid en 
binnen enkele tienduizenden jaren komt er variatie in de tinten 
zwart en bruin van de huidskleur21, zie afb. 3, p. 326.
De migranten kiezen verschillende wegen door Azië naar Oce-
anië, Europa en Amerika. Die migraties zijn via hun haplogroe-
pen te volgen.

De avontuurlijke haplogroep M

Nazaten van de vrouw die hoofdhaplogroep M startte, rond 
50.000 jaar geleden, volgden drie verschillende migratierou-

tes, maar vormen slechts 5% van de haplogroepen in onze 
steekproef.
Een van de eerste groepen mensen die Afrika verlaat, trekt 
via de Aziatische kust naar het oosten tot in Indonesië en 
Australië (migratietype 2 op p. 332-333 met de haplo’s M12b 
en B4c1b2a2). In historische tijden bereikten deze vrouwen 
Europa via koloniale contacten22. De B-groep speelde ook een 
rol in de kolonisatie van Amerika via de Beringstraat.
Drie voormoederen van drie recente leden van M3c1b, M13b1 
en D5b1c1a, volgden migratieroute 1 naar het oosten. Sommige 
leden van de D-groep bereikten Amerika via de Beringstraat.
Haplo M1a3a is een apart geval. Ze ontstond in Noord-
oost-Afrika nadat sommige leden van haplogroep M1 vóór 
16.000 jaar geleden waren geremigreerd naar Afrika en ver-
volgens via de Middellandse zeekust naar het westen waren 
getrokken. Onze recente nakomeling is geboren in Geldrop 
en haar oudste met naam bekende voormoeder baarde een 
dochter rond 1767 in Duitsland.
Sommige leden van M1a3a zouden in prehistorische tijden de 
oversteek via Gibraltar gemaakt kunnen hebben. Er zijn ech-
ter ook andere mogelijkheden.
Een van deze mogelijkheden speelt in de zeventiende eeuw 
wanneer diverse Nederlanders dienst nemen op de vloot van 
de Barbarijse zeerovers: kapers van de Noord-Afrikaanse 
kust23. Het waren renegaten die – na een overgang tot de is-
lam- met lokale vrouwen samenleefden. Deze Nederlanders 
werden door de Berbers zeer gewaardeerd om hun kennis van 
zeevaart en scheepsbouw. Zij bleven Nederland bezoeken al 
of niet met partners of kinderen. Zou de Noord-Afrikaanse 
haplogroep M1a3a op deze manier in Geldrop terecht kunnen 
zijn gekomen?

Moderne mensen in West-Europa

In onze steekproef zijn de meeste personen (96%) nako-
melingen van hoofdhaplogroep N met een enorme reeks 
sub-haplogroepen (zie p. 270, rechterzijde van het overzicht). 
Al deze groepen leefden zonder uitzondering langere of kor-
tere tijd in Azië.
Rond 15.000 jaar geleden bezocht Homo sapiens onze stre-
ken, misschien al met de hond als maatje voor bescherming 
en hulp bij de jacht24. We zijn dan in de zogenaamde Magdale-
nien-periode (17.000-12.000 jaar geleden), aan het einde van 
de Oude Steentijd. De poolwoestijn is geweken, maar het kli-
maat is nog steeds koud en droog. Ons territoir is in feite een 
kale steppe waar rendier en mammoet zich het meest thuis 
voelden. Rond 13.000 jaar BP kwamen de nomaden nog niet 
verder dan de Ardennen. In de winter woonden ze in grotten, 
in de zomer in tenten25.
Onderzoek aan menselijke overblijfselen uit die tijd duidt op 
diverse voormoederen van haplogroepen van het migratiety-
pe 6, zoals R0 (voormoeder van o.a. H, K1, V en U5b26). Nader 
onderzoek van mtDNA voegt hier de J1c groep aan toe27. Deze 
oerbewoners van Europa vormen 38% van onze steekproef. 
Omdat de J1c en K1 mensen wel dezelfde route namen maar 

4. Variaties in temperatuur, kooldioxide concentratie in de lucht, en op 
het ijs van Antarctica neergeslagen stof in de afgelopen 450.000 jaar 
uit ijsboringen bij het Vostok-station. Als het op de ‘gematigde’ breedten 
kouder werd, kreeg Afrika meer regen en veranderde de Sahara in een 
groene steppe of savanne, waar voldoende voedsel te vinden was voor 
de voedselverzamelaarsters en haar familieleden. Wanneer in de koude-
re streken de vegetatie verdwenen was begon het te stuiven zodat meer 
stof op het zuidpoolijs belandde. 
De voormoederen van de bewoners van onze streken trokken tijdens de 
temperatuursdip van 60.000-70.000 jaar geleden door de groene Saha-
ra, staken de Rode Zee over om hun geluk te beproeven in het eveneens 
groene Arabië. De laatste grote koude in onze streken (Jonge Dryas) is 
als een zeer smalle dip te zien op een stijgende lijn rond 12.000 jaar ge-
leden. Bron: Vostok-ice-core-petit.png van Wikimedia Commons volgens 
data van http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/icecore/antarctica/vostok/
vostok_data.html uit: JR Petit e.a. Climate and Atmospheric History of 
the Past 420,000 years from the Vostok Ice Core, Antarctica, Nature 
1999;399(6735):429-436.
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later in de Oude Steentijd (of zelfs begin Middensteentijd) in 
onze streken aankwamen, is ons percentage van migratietype 
6 in de Oude Steentijd kleiner, namelijk 20%. Deze mensen 
hadden nog steeds een kleurtje, bruine haren en bruine ogen, 
zie afb. 3 op p. 326.
Tijdens het Weichsel-glaciaal slaat het weer nog eenmaal 
om en 1200 jaar van extreme koude geselt de Nederlanden 
tijdens de Jonge Dryas periode (12.850-11.650 jr BP). Binnen 
tien jaar zakt de gemiddelde jaartemperatuur in Engeland tot 
-5° C28. Zelfs voor rendiermos wordt het bij ons te koud. Veel 
Europeanen zullen verhongerd zijn op zoek naar voldoende 
voedsel dat alleen nog in onbekende warmere streken te vin-
den was.
Deze zogenaamde refugia (vluchtplaatsen) lagen op en rond 
de Balkan (nazaten van o.a. haplogroep U5a), in de Fran-
co-Cantabrische regio in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk (o.a. 
nazaten van H3 en U5b), op het Italiaanse schiereiland (naza-
ten van U5b3) en het Nabije Oosten (de haplogroepen J1c en 
K1a met nazaten). Wat verder weg fungeerde ook het gebied 
rond de Kaspische en Zwarte Zee als refugium.
In deze relatief kleine gebieden ontmoetten bekenden en on-
bekenden elkaar. Het werden ‘melting pots’ met veel uitwis-
seling, ook genetische. Zo kwamen blondharigen vanaf 11.000 
jaar BP vanuit het oosten naar Europa29.

Mesolithische veranderingen

De Middensteentijd (het Mesolithicum) begint meteen na het 
einde van de Jonge Dryas. De temperatuur loopt op en de natuur 
past zich binnen enkele eeuwen aan. De mensen trekken vanuit 
het zuiden en zuidoosten West-Europa in. Zij leven eerst in een 
rendier-economie, daarna van wat het bos te bieden heeft.
In Zuidoost-Nederland is aan de hand van botresten in beek-

dalen aangetoond dat de mensen rond 8000 jaar BP (circa 
6000 vChr) aanwezig waren en leefden in een landschap met 
edelhert, oerrund en wild zwijn, zie schema op p. 330. Ook 
tekenden ze ‘selfies’ op hun slijpstenen30. Vanaf die tijd blijft 
West-Europa doorlopend ‘bemenst’.
Wie waren deze oorspronkelijke bewoners van onze streken? 
In vrijwel alle gevallen blijken ze te behoren tot de U hoofd-
haplogroep, zoals U2e, U4, U5a, en vooral U5b31. Alras komen 
ook de (andere) voedselverzamelaarsters uit het Franco-Can-
tabrische refugium aan, zoals H3 mensen. De voedselverza-
melaarsgroepen van J1c en K1 blijven wellicht wat langer in 
Zuid-Europa hangen.
Sommige mensen waren zichtbaar een beetje veranderd. Zo 
ontstaat 10.000-6.000 jaar BP rond de Zwarte Zee de muta-
tie OCA2 voor blauwe ogen32. Uit analyses van botresten van 
een blauwogige voedselverzamelaar uit Noord-Spanje van 
7000 jaar BP blijkt dat de huidskleur donker was gebleven. 
Deze mensen waren vlees- en viseters die als volwassenen 
geen melk verdroegen en ook zetmeel moeilijk verteerden 
(helaas hebben de onderzoekers de maternale haplogroep 
niet bepaald, alleen de paternale)33.
Op de overgang naar het volgende tijdperk vinden we in het 
oosten onder de jager-verzamelaarsters ook mensen met 
blauwe ogen en een lichtere huidskleur die later als boerinnen 
en boeren Europa binnentrekken om zich er te vestigen34. Het 
Mesolithicum duurde tot het moment dat de landbouw be-
gint. Bij ons is dat duizenden jaren later dan in Azië.

Het boerentijdperk

Aan het dieet van de nomadische voedselverzamelaarsters 
wordt op den duur iets toegevoegd. Zij worden herders van 
vlees- en melkgevende dieren die mee konden lopen in de sei-

5. Europa tijdens de grootste koude 
van de Weichsel-glaciaal (Würm in de 
Alpen), circa 20.000 jaar geleden; De 
gemiddelde juli-temperatuur komt 
duizenden jaren niet boven de 5° C uit 
en de vorst zat het gehele jaar door in 
de grond. Weichsel en Würm geven de 
grootste uitbreiding van het landijs 
aan.
Ten zuiden van Engeland groeide nog 
voldoende om een toendra te vormen. 
Bij ons, dichter bij het landijs, was het 
een kale poolwoestijn.
Pas in Spanje en de Balkan was het 
warm genoeg om bos te laten groei-
en. Elster, Saale en Riss betreffen de 
uitbreiding van het landijs in eerdere 
ijstijden. 
Saale, Elster, Riss en Mindel geven de 
grenzen van landijsbedekking aan in 
eerdere ijstijden.
Bron: Harry Huisman: https://www.
stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/
de-bodem-vertelt/laat-pleistoceen
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6. Voorkomen van de moderne mens en enkele grotere 
zoogdieren in prehistorisch Zuidoost Nederland aan de hand van 
botresten in beekdalen38 
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zoenstrek en zo de voedselzekerheid van de familie verhoog-
den zonder dat het dagelijks leven veel hoefde te veranderen. 
Een voorbeeld is de geit die ongeveer 12.000 jaar geleden in 
Iran is gedomesticeerd35.
Tussen ongeveer 7500-6900 jaar BP woonden de eerste boe-
rinnen en boeren in onze streken op de vruchtbare löss en be-
hoorden tot de Bandkeramische cultuur (in Vlaanderen Oma-
lien geheten). Zij hielden geiten, varkens schapen en koeien 
en verbouwden emmertarwe, eenkoorn, linzenwikke, erwten 
en oliehoudende zaden. De meest voorkomende maternale 
hoofdhaplogroepen onder deze mensen waren T, K, H, N1a en 
J36. Zij vormen migratietype 7, zie p. 332-333.
Voedselverzamelaarsters en boerinnen bleven duizenden ja-
ren lang naast elkaar wonen en dreven handel. Lang niet alle 
nomaden wilden hun vrijheid opgeven voor de grotere voed-
selzekerheid die het boerenbedrijf nu eenmaal bood. De gro-
tere voedselzekerheid ging immers gepaard met een mindere 
voedingskwaliteit door gebrek aan vis en vlees en daardoor 
een slechtere gezondheid. Bovendien gaf het boerenbedrijf 

veel meer werk dan het voedselverzamelaarschap.
Met graan als hoofdvoedsel kwam er gebrek aan vitamine D 
en dreigde rachitis (Engelse ziekte) met zwakke, vergroeide 
botten en een slecht gebit. Het maakte je minder geschikt 
voor het boerenbedrijf. Dat kon leiden tot verhongering. Voor 
de aanvankelijk gekleurde boerenbevolking was het nu een 
voordeel om een zo licht mogelijke huid te hebben, zodat de 
benodigde vitamine D onder invloed van de zon op de onbe-
dekte huid kon worden aangemaakt. Zo ontstond onder in-
vloed van natuurlijke selectie de witte Europeaan37.
Vanuit het oosten zijn in de millennia daarna nog verschillen-
de nieuwe groepen boeren en ruiters onze gebieden binnen-
gevallen, die steeds weer nieuwe paternale haplogroepen 
toevoegden aan de bevolking, maar weinig nieuwe maternale. 
De allochtone mannen namen dus vaak de plaats van de autoch-
tone mannen over nadat ze hen hadden verdreven of vermoord.

‘Boven’ en ‘Beneden de rivieren’

Hebben al die migraties uit zuid en oost gezorgd voor een ver-
schil in mtDNA samenstelling tussen de twee regio’s?
De meest voorkomende haplogroep H3 komt -gerekend van-
uit de zeventiende-eeuw- zesmaal voor. De frequentie ‘Boven 
de Rivieren’ en ‘Beneden de Rivieren’ is 6%. Geen verschil dus.
De verhouding tussen de Europese voedselverzamelaarsters 
en de later aangekomen boerenfamilies is in onze steekproef 
voor zeventiende-eeuwers ‘Boven de Rivieren’ 1,0 en ‘Beneden 
de Rivieren’ 1,1. Kijken we naar de ‘meest autochtone’ bewo-
ners (hoofdhaplogroep U) dan is het verschil tussen noord en 
zuid groter, met 20 en 35% van de voedselverzamelaarsters. 
In de zuidelijke zeventiende-eeuwse katholieke gebieden lijkt 
de autochtone bevolking beter stand te hebben gehouden.
Na de laatste grote koude (Jonge Dryas) kwamen de eerste 
jager-verzamelaarsters uit zuidelijke richting; de latere boe-
ren en ruiters uit het oosten. Het lijkt erop dat laatstgenoem-
de het moerassige gebied tussen Rijn en Waal in minder gro-
ten getale overstaken.
Helaas is onze steekproef niet evenredig verdeeld over noord 
en zuid. Er is een grotere en beter over de regio’s gespreide 
steekproef nodig om de gevonden verschillen te verifiëren. 
Daarna kan de achtergrond van het verschijnsel verder onder-
zocht worden.
Kijken we naar het verhuizen tussen de zeventiende en twin-
tigste eeuw dan blijkt dat 97% van de ‘Beneden de Rivieren’ 
bewoners daar ook is gebleven. ‘Boven de Rivieren’ blijft 88%. 
Als er wordt verhuisd, dan gaat dit vooral van noord naar zuid 
(14% t.o.v. 3% van zuid naar noord). De industriële activiteit van 
Philips te Eindhoven is hier wellicht mede debet aan, gezien het 
grote aantal deelnemers uit die regio in onze steekproef.

Genealogisch perspectief

Het mtDNA onderzoek is een vrij nieuw gereedschap voor de 
genealoog. Het biedt verschillende mogelijkheden (in wille-
keurige volgorde):
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1. Verifiëren van mogelijk ondergeschoven kinderen;
2.  Verbreden van de maternale genealogie door middel van 

zogenaamde ‘matches’ met (voormoederen van) personen 
uit diverse mtDNA databases;

3.  Verlengen van de stamreeks tot in het verre verleden met 
gegevens over migraties en levensomstandigheden;

4.  Ondersteunen van historici en genetici met meer combi-
naties van haplogroepen en uit de archieven bekende ge-
boorteplaatsen uit de zeventiende eeuw en eerder.

Het mtDNA onderzoeksveld is momenteel sterk in ontwik-
keling. In de nabije toekomst zullen de haplogroepen verder 
uitgeplozen worden en daardoor rijker aan informatie. Zo-

doende krijgen we meer precieze gegevens over de prehisto-
rische migraties die de bevolking van de Lage Landen hebben 
gevormd. Samen met nieuwe archiefgegevens van de ama-
teur-genealogen, geeft het mtDNA-onderzoek een nieuwe 
tijd-dimensie aan de klassiek-genealogische bedrijvigheid.  <<
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We bedanken de vrijwilligers die hun haplogroepen met ons wilden delen, 
de Heemkundekring ‘Zeelst schrijft geschiedenis’ voor hun ondersteu-
ning en José G.J. Hendrix en Jef R.G.M. van Dooren uit Turnhout voor hulp 
bij het napluizen van stamreeksen in het Belgische en Frans van Knapen 
voor informatie over prehistorische landbouwhuisdieren. Zonder hen had 
deze tekst niet geschreven kunnen worden.

7. Verre familie van een beroemdheid? Vergelijk je mtDNA met dat van onderstaande personen 38, 39,40; 
MRCA= Most Recent Common Ancestor (meest recente gezamenlijke voorouder); BP=jaren geleden gerekend vanaf 195041; De getallen in de 
derde kolom zijn schattingen uitgaande van vier generaties/eeuw  

Haplogroep Oorsprong van de VIP-haplogroep 
Als je niet van de beroemdheid afstamt, dan 
leefde je moederlijke MRCA: 

HOOFDHAPLOGROEP INA (=B) ONTSTOND IN ZUIDOOST-AZIË 50.000 JR BP 
B2 Gladys Love Smith (1912-1958), moeder van Elvis Presley Zuidoost-Azië ±50.000 jr / ±2000 generaties BP 

HOOFDHAPLOGROEP HELENA ONTSTOND IN WEST-AZIË 13.000 JR BP 
H Koningin Victoria van Engeland (1819-1901) West-Azië ±13.000 jr  / ±520 generaties BP 
H Gravin Augusta Reuss of Ebersdorf (1757-1831), moeder van Koning 

Leopold I van België 
idem 

H3s Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk-Hongarije (1717-1780) West-Azië of Europa 300-6700 jr / 12-268 
generaties BP 

H3s Marie Antoinette (1755-1793), Koningin van Frankrijk idem 
H3s Louise d’Orléans (1812-1850), moeder van Koning Leopold II van 

België 
idem 

H3s Prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), moeder van Koning 
Willem I van Nederland 

idem 

H15a1b Nob. Letizia Ramolino (1750-1836), moeder van Keizer Napoleon 
Bonaparte  

West-Azië of Europa 3700-8500 jr / 148--340 
generaties BP 

H27 Barbara Watzenrode (±1440-±1495), moeder van Nicolaus 
Copernicus 

West-Azië of Europa 1500-6300 jr / 60-252 
generaties BP 

HOOFDHAPLOGROEP IRIS ONTSTOND IN WEST-AZIË 21.000 JR BP 
I2 Koningin Noor van Jordanië (1951-) West-Azië 3900-8800 jr / 156-353 generaties BP 

HOOFDHAPLOGROEP JASMINE ONTSTOND IN WEST-AZIË 34.000 JR BP 
J1c2c Cecily Neville (1415-1495), moeder van Koning Richard III van 

Engeland 
Noord- of Oost-Europa 2200-6900 jr / 88-276 
generaties BP 

J2 N.N. (±1275), moeder van Francesco Petrarca Mogelijk Azië ±28.000 jr / ±1120 generaties BP 
HOOFDHAPLOGROEP KATRINE, ONTSTOND IN WEST-AZIË 27.000 JR BP 

K1a1b1a Bijbelse Maria Magdalena = Maria van Magdela (†±63) West-Azië 1200-8400 jr / 48-336 generaties BP 
K1f N.N. (5.300 jaar BP, Kopertijd), moeder van Ötzi de ijsman  Arabië, Levant, ±22.000 jr / ±880 generaties BP 

HOOFDHAPLOGROEP L0 ONTSTOND IN OOST- OF ZUIDOOST-AFRIKA 130.000 JR BP 
L0d Fanny Nosekeni (†1968), moeder van Nelson Mandela Zuidelijk Afrika ±48.000 jr / ±1920 generaties BP 

HOOFDHAPLOGROEP ROHANI ONTSTOND IN WEST-AZIË 57.000 JR BP 
R30b Prinses Diana van Engeland (1961-1997) Mogelijk India ±51.000 jr / ±2040 generaties BP 

HOOFDHAPLOGROEP TARA ONTSTOND IN WEST-AZIË 25.000 JR BP 
T2 Prinses Dagmar van Denemarken (1847-1928), moeder van de 

vermoorde Tsaar Nicolaas II van Rusland 
West-Azië ±19.000 jr / ±760 generaties BP  

T2 Prinses Anna van Saksen (1544-1577), moeder van Stadhouder 
Maurits van Oranje 

idem 

HOOFDHAPLOGROEP URSULA ONTSTOND IN WEST- AZIË 47.000 JR BP 
U5b Prinses Anna van Brunswijk-Lünenburg of Hannover (1709-1759), 

moeder van Stadhouder Willem V 
Europa 19.200-26.400 jr / 768-1056 generaties BP 

U5b Grootvorstin Olga Konstantinova van Rusland, Regentes van 
Griekenland (1868-1923) 

idem 

HOOFDHAPLOGROEP Z ONTSTOND IN CENTRAAL-AZIË 22.000 JR BP 
Z1a Prinses Rikissa Birgersdotter van Sweden, Koningin van 

Noorwegen (±1237-1288) 
Mogelijk Aziatisch Rusland 3500-9200 jr / 140-
368 generaties BP 
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Migratietypen verklaard
1.  Vanuit Afrika trokken zij via de Noordoostelijke route naar Ara-

bië en Midden-Azië naar Zuid-China en verder in zuidoostelijke 
richting naar Indonesië. Sommigen trokken verder Oceanië in. 
Anderen bereikten onze Europese streken via 400 jaar koloni-
ale contacten met Indonesië.

2.  Vanuit Afrika trokken zij langs de Aziatische kust in de richting 
van Indonesië. Sommigen trokken nog verder tot in Australië 
en werden de oorspronkelijke bewoners van dat land. Anderen 
bereikten onze Europese streken via 400 jaar koloniale con-
tacten met Indonesië.

3.  Vanuit Midden-Afrika verspreidden zij zich tot in West-Afrika. 
Het zijn van oudsher geavanceerde akkerbouwsters en de eer-
ste smeden beneden de Sahara. Later brachten zij de akker-
bouw en de Bantoetalen naar Zuid- en Oost-Afrika en vandaar 
naar de rest van Afrika. Zij bereikten onze Europese streken 
via de slavenhandel en Belgische en Nederlandse koloniale ac-
tiviteiten.

4.  In Afrika verspreidden zij zich van oostelijk Midden-Afrika naar 
het Noordwesten vanwege klimaatverandering en vestigden 
zich van de Midden-West-Afrikaanse kust tot in Noord-Afrika. 
Daar maakten zij deel uit van de Berbergemeenschappen die 
met hun vee rondtrokken. Zij bereikten onze Europese streken 
via de slavenhandel en Belgische en Nederlandse koloniale ac-
tiviteiten.

Globale maternale migratiegeschiedenis 

Haplo Type (n) Haplo Type (n) Haplo Type (n)  Haplo Type (n) Haplo Type (n) Haplo Type (n) Haplo Type (n)

B4c1b2a2 2 (1x) H1e 7 (1x) H10e1 7 (1x) I1a1b 10 (1x) J2a1a1a2 7 (1x) T1a 7 (1x) U5a2b1a 6 (1x)

^B5a1a 2 (1x) H1k1 7 (1x) H11a2a 6 (1x) I2d 9 (1x) J2a1a1b 7 (1x) T1a1 7 (2x) U5b1 6 (1x)

D5b1c1a 1 (1x) H2a1e1a 6 (1x) H15a1 7 (1x) I2e 9 (1x) K1a 6 (1x) T1a1b 7 (2x) U5b2a1a 6 (1x)

H 7 (2x) H3 6 (6x) H17 7 (1x) J1b1 7 (1x) K1a3a2 6 (1x) T2b 7 (3x) U5b2b1a1 6 (1x)

H1 7 (2x) H3g1 6 (2x) H18 7 (1x) J1b1a1 7 (1x) K1a11 6 (1x) T2b1 7 (1x) U5b2b3 6 (1x)

H1a1 8 (2x) ^H4a1a1 7 (1x) H23 7 (1x) J1c 6 (1x) K1d 6 (1x) T2b2b 7 (1x) U5b2b4 6 (1x)

H1a3a 8 (1x) H4a1c2 7 (1x) H26a1 7 (1x) J1c1 6 (1x) K2b1b 7 (1x) T2b3 7 (1x) U6a1a1 6 (2x)

H1ac 7 (1x) H5a1 8 (1x) H26c 7 (1x) J1c2 6 (2x) ^L1c1b'd 3 (1x) T2b5a 7 (1x) V 6 (1x)

H1ag1 7 (1x) H5a6 8 (1x) H56 7 (1x) J1c3 6 (1x) ^L3e1a2 4 (1x) T2b27 7 (1x) V3b 6 (1x)

H1b 8 (1x) H5f 8 (1x) HV0 7 (1x) J1c3c2 6 (1x) ^L3e2b 4 (1x) U2e2a1 12 (1x) V12 6 (1x)

H1b1 8 (1x) H6a1a 8 (1x) HV0a 7 (1x) J1c4 6 (1x) M1a3a 5 (1x) U4a1a 11 (1x) W1 8 (2x)

H1ba 8 (1x) H6a1b3 8 (1x) HV1a1a 9 (2x) J1c5 6 (3x) M3c1b 1 (1x) U4c1a 11 (1x)

H1c 6 (1x) H7b 7 (1x) HV1b 7 (1x) J1c7 6 (1x) M12b 2 (1x) U5a1a1 6 (2x)

H1c1 6 (2x) H7c2 7 (1x) HV11 10 (1x) J1c10 6 (1x) M13b1 1 (1x) U5a1a1d 6 (1x)

H1c13 6 (1x) H7e 7 (1x) HV15 10 (1x) J2a1a1 7 (1x) N1a1a1a 10 (2x) U5a1b 6 (3x)
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Prehistorische migratieroutes van de voormoederen en hun nazaten in ma-
ternale lijn in de afgelopen 140.000 jaar volgens Genographic (april 2019)

van 125 Brabanders, Nederlanders of Vlamingen

5.  Zij migreerden in eerste instantie naar de vruchtbare Hal-
ve Maan regio, maar reisden later terug. In Afrika volgden 
zij de kustlijn van de Middellandse zee. Tegenwoordig 
wonen haar nazaten bij de Berbers in het Atlasgebergte. 
Traditioneel zijn zij hoeders van hoornvee. In de prehisto-
rie reisden ze naar Europa via Gibraltar; later mogelijk ook 
met de 17e eeuwse Europese Barbarijse zeerovers.

6.  Zij verlieten Afrika om zich in Zuidoost-Europa en omge-
ving te vestigen. Vandaar trokken zij verder naar het Noor-
den. Als verzamelaarsters van eetbare planten en dieren 
leefden ze van wat de wilde natuur hen gaf. In Europa trof-
fen ze eerdere emigranten met wie ze nieuwe culturen ont-
wikkelden, die we kennen uit archeologisch onderzoek. Zij 
zijn oorspronkelijke bewoners van West-Europa.

7.  Zij brachten de graanbouw van de vruchtbare Halve Maan re-
gio naar Europa: een ware revolutie. Niet alleen het voedsel 
veranderde, maar ook de leefwijze. Er kwamen vaste woon-
plaatsen, andere wapens en gereedschappen. Er ontstond 
behoefte aan aardewerk en zout om voedsel te bewaren.

8.  Zij verlieten Afrika om als nomadische verzamelaar-
sters naar het Noorden te reizen dwars door West- en 
Centraal-Azië. Daarna veranderden zij van richting en 
trokken westwaarts. Zo passeerden zij de graslanden 
van Zuid-Rusland om in Europa aan te komen. Onderweg 
droegen zij bij aan het uitroeien van de Neanderthalers 
waar ze overigens ook seksueel contact mee hadden.

9.  Na Afrika te hebben verlaten trokken zij oostwaarts door 
Zuid-Azië en vestigden zich in Zuid-China. Later volgden 
sommigen de rendierkuddes noordwaarts door Siberië tot 
in Noord-Scandinavië. Zij kwamen in België en Nederland 
met de rendierkuddes kort na de laatste grote koudegolf 
(Jonge Dryas) of misschien later met de Noormannen.

10.  Zij behoren tot een van de eersten die naar Azië emigreer-
den en namen de noordoostelijke route uit Afrika. In Azië 
leefden ze als nomaden op de open savanne, waar zij de 
Neanderthalers hebben ontmoet en er mee samenleef-
den. Na de laatste grote koudeperiode (Jonge Dryas), zijn 
sommigen met de post-ijstijd migraties naar België en 
Nederland gekomen.

11.  Zij koersten vanuit Afrika naar de streek tussen Midden- en 
Zuid-Azië. In eerste instantie bejaagden de partners van de 
verzamelaarsters de wolharige mammoet en andere grote 
zoogdieren. Later trokken er regelmatig groepen andere no-
maden en handelslieden door het gebied. De huidige grote 
culturele diversiteit van deze regio is daar een gevolg van. 
Zij bereikten België en Nederland wellicht als handelaars.

12.  Zij reisden door Midden-Azië. Oorspronkelijk jaagden zij op 
de open steppen op grote dieren zoals de wolharige mam-
moet. Zij volgden hun trek met de seizoenen. Later veran-
derde hun levensstijl door het hoeden van hoornvee, maar 
ze bleven de seizoenen volgen voor de beste weidegronden. 
Zo zijn enkelen ook in België en Nederland terecht gekomen.

Haplo Type (n) Haplo Type (n) Haplo Type (n)  Haplo Type (n) Haplo Type (n) Haplo Type (n) Haplo Type (n)

B4c1b2a2 2 (1x) H1e 7 (1x) H10e1 7 (1x) I1a1b 10 (1x) J2a1a1a2 7 (1x) T1a 7 (1x) U5a2b1a 6 (1x)

^B5a1a 2 (1x) H1k1 7 (1x) H11a2a 6 (1x) I2d 9 (1x) J2a1a1b 7 (1x) T1a1 7 (2x) U5b1 6 (1x)

D5b1c1a 1 (1x) H2a1e1a 6 (1x) H15a1 7 (1x) I2e 9 (1x) K1a 6 (1x) T1a1b 7 (2x) U5b2a1a 6 (1x)

H 7 (2x) H3 6 (6x) H17 7 (1x) J1b1 7 (1x) K1a3a2 6 (1x) T2b 7 (3x) U5b2b1a1 6 (1x)

H1 7 (2x) H3g1 6 (2x) H18 7 (1x) J1b1a1 7 (1x) K1a11 6 (1x) T2b1 7 (1x) U5b2b3 6 (1x)

H1a1 8 (2x) ^H4a1a1 7 (1x) H23 7 (1x) J1c 6 (1x) K1d 6 (1x) T2b2b 7 (1x) U5b2b4 6 (1x)

H1a3a 8 (1x) H4a1c2 7 (1x) H26a1 7 (1x) J1c1 6 (1x) K2b1b 7 (1x) T2b3 7 (1x) U6a1a1 6 (2x)

H1ac 7 (1x) H5a1 8 (1x) H26c 7 (1x) J1c2 6 (2x) ^L1c1b'd 3 (1x) T2b5a 7 (1x) V 6 (1x)

H1ag1 7 (1x) H5a6 8 (1x) H56 7 (1x) J1c3 6 (1x) ^L3e1a2 4 (1x) T2b27 7 (1x) V3b 6 (1x)

H1b 8 (1x) H5f 8 (1x) HV0 7 (1x) J1c3c2 6 (1x) ^L3e2b 4 (1x) U2e2a1 12 (1x) V12 6 (1x)

H1b1 8 (1x) H6a1a 8 (1x) HV0a 7 (1x) J1c4 6 (1x) M1a3a 5 (1x) U4a1a 11 (1x) W1 8 (2x)

H1ba 8 (1x) H6a1b3 8 (1x) HV1a1a 9 (2x) J1c5 6 (3x) M3c1b 1 (1x) U4c1a 11 (1x)

H1c 6 (1x) H7b 7 (1x) HV1b 7 (1x) J1c7 6 (1x) M12b 2 (1x) U5a1a1 6 (2x)

H1c1 6 (2x) H7c2 7 (1x) HV11 10 (1x) J1c10 6 (1x) M13b1 1 (1x) U5a1a1d 6 (1x)

H1c13 6 (1x) H7e 7 (1x) HV15 10 (1x) J2a1a1 7 (1x) N1a1a1a 10 (2x) U5a1b 6 (3x)

^=1940-1960 niet 
geboren in BE / NL
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Het is tijd voor een inhaalslag. In de genealogie (familiekunde) 
domineert namelijk nog steeds het doen van archiefonder-
zoek naar de stamvader en het in kaart brengen van zijn man-
nelijke nakomelingen. Daarbij worden wel de dochters van de 
mannelijke familiegenoten in kaart gebracht, maar niet hun 
nakomelingen. Ook in de heraldiek kregen vrouwen minder 
aandacht1,2. Het is dan ook niet verrassend, dat in de familie-
kunde de nieuwe DNA-kennis tot nu toe nog voornamelijk 
wordt toegepast bij het zoeken naar mannelijke voorouders 
(op basis van yDNA).

Echter, er is een kentering gaande. De recente reeks aan 
Utrechtse en Hollandse parentelen3 illustreert een nieuwe 
ontwikkeling. In deze publicaties krijgen de vrouwelijke na-

komelingen van een stamvader in principe evenveel aandacht 
als de mannelijke. Een tweede nieuwe ontwikkeling is, dat een 
sterk groeiend aantal vrouwen op zoek gaat naar hun stam-
moeder en haar vrouwelijke nakomelingen. Bij deze nieuwe 
trend past een inhaalslag als het gaat om de toepassing van 
DNA-analyses bij het vinden van de moederlijke afstam-
mingslijn. Het symposium ‘Dochters van Eva’ gaf aan deze in-
haalslag een boost.

De toepassingsmogelijkheden van DNA-data maken momen-
teel een grote vlucht. Hierdoor zal in de familiekunde een 
sprong voorwaarts mogelijk worden. We weten daardoor nu 
meer over onze verre afkomst. En we kennen al enige tijd de 
mogelijkheid om op basis van DNA-materiaal uit oude ske-

NGV-expertisegroep Genetica: 
Inhaalslag en sprong voorwaarts met DNA
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letten het uiterlijk van de betreffende personen te schetsen, 
zoals voor Neanderthalers is gebeurd. Nog interessanter is, 
dat big-data-analyses het nu mogelijk lijken te maken om de 
DNA-codes van verre voorouders in te schatten en deze voor-
ouders vervolgens te karakteriseren. Daarmede kunnen we 
onze voorouders bijna doen herleven. Het is uitdagend om dit 
te stellen, maar de eerste stappen zijn al gezet4.

Het topic voor een volgend symposium is daarmede al gebo-
ren. De NGV-expertisegroep Genetica ziet het aanreiken van 
deze nieuwe gereedschappen als een waardevolle mogelijk-
heid om ondersteuning te bieden bij het zoeken naar verre 
voorouders.

Peter van Boheemen5

 Matrilineair Patrilineair
1 Mitochondriale Eva - Oost-Afrika ±200.000 jr BP Y-chromosomale Adam - Afrika ±230.000 jr BP 1
1900 L1’2’3’4’5’6 - Afrika ±153.000 jr BP ↓ 
 ↓  A-P305 - Afrika ±100.000 jr BP 3900
 ↓  BT-M42 - Oost-Afrika ±80.000 jr BP 4500
5300 L3 - Afrika ±67.000 jr BP CT-M168 Oost-Afrika ±70.000 jr BP 4800
5600 N - Oost-Afrika of Arabië ±59.000 jr BP CT-P143 - Zuidwest-Azië ±60.000 jr BP 5100
5700 R - West-Azië ±57.000 jr BP F-M89 - Zuidwest-Azië ±55.000 jr BP 5300
 ↓  HIJK-M578 - Zuidwest-Azië ±50.000 jr BP 5400
 ↓  IJK-P128 - Zuid- of Zuidoost-Azië ±45.000 jr BP 5550
6400 R0 - Arabië ±40.000 jr BP K2-M526 - Zuid- of Zuidoost-Azië ±42.000 jr BP 5700
 ↓  P1-M45 - Zuid- of Zuidoost-Azië ±35.000 jr BP 5850
 ↓  R-M207 - Midden-Azië ±30.000 jr BP 6000
 ↓  R-P321 - Midden-Azië 27.500 jr BP 6100
7100 HV - West-Azië ±21.900 jr BP R1b-M343 - Zuid- of West-Azië ±19.500 jr BP 6500
7500 H - West-Azië ±12.800 jr BP ↓
 ↓  R1b-M269 - West Azië 11.000 jr BP 6570
7600 H1 - West-Azië ± 10.000 jr BP R1b-P310 - West-Azië 10.000 jr BP 6600
 ↓  R1b-U106 - West-Azië 9.000 jr BP 6630
7750 H1c - West-Eurazië of Europa ±6250 jr BP ↓ 
 ↓  R1b-L48 - Europe ±4600 jr BP 6750
7840 H1c13 - ±4050 jr BP ↓ 
 ↓  Philip N.N. - *Monster? ±1430 6886
 ↓  Jan Philipszn - Monster? ±1460- >1517 6887
 ↓  Sijmen Jan Philipszn - Monster ±1500- <1559 6888
 ↓  Cornelis Simonszn - Monster ±1530-Wateringen >1583 6989
 ↓  Jan Corneliszn tot Eikenduinen - Wateringen ±1555-’s-Gravenhage >1622 6890
 ↓  Dirk Janszn van Bohemen - ‘s Gravenhage ±1585- >1665 6891
7992 Beatrix Jansse Langeveld - *Veur? ±1700 Cornelis Dirkszn van Bohemen - ’s Gravenhage 1638-1714 6892
7993 Marijtje Cornelis Poelgeest - ≈Veur 1730 Wilhelmus Corneliszn van Bohemen - ‘s Gravenhage 1704-1792 6893
7994 Beatrix Droog - Woubrugge 1759-Stompwijk 1825 Cornelis van Bohemen - ‘s Gravenhage. 1733-Rijswijk 1791 6894
7995 Clasina van Nierop - Stompwijk 1794-’s-Gravenhage 1861 Cornelis van Bohemen - ‘s Gravenhage 1781-Veur 1864 6895
7996 Maria van der Valk - Voorburg 1818–‘s-Gravenhage 1877 Petrus Paulus van Boheemen - Veur 1810-Stompwijk 1891 6896
7997 Apolonia Schravemade - ‘s-Gravenhage 1842-Voorburg 1931 Petrus van Boheemen - Stompwijk 1841-1911 6897
7998 Johanna Cornelia van Rhijn - Voorburg 1884-1966 Petrus (Pieter) van Boheemen - Stompwijk 1877-1952 6898
7999 Helena Jozephina van Paridon - Voorburg 1917-2001 Petrus Johannes van Boheemen - Stompwijk 1916-Voorburg 1976 6899
8000 Petrus Johannes Maria (Peter) van Boheemen,*Voorburg 1950 6900

1. Achtduizend, respectievelijk 6900 generaties in rechte vrouwelijke en rechte mannelijke lijn voor auteur Peter van Boheemen. Mitochondriale Eva en y-Chro-
mosomale Adam zijn de zogenaamde MRCA (Most Recent Common Ancestor), de meest recente vrouw c.q. man waarvan alle nu levende vrouwen c.q. mannen 
afstammen. Prehistorische jaren en generatienummers zijn geschat (jr BP=years Before Present=jaren voor 1950; volgens https://haplogroup.org). Uitgangs-
punt is dat in een eeuw vier vrouwelijke generaties en drie mannelijke passen. Als generatielengte geldt daarbij het aantal jaren dat verloopt tussen de ge-
boorte van een vrouw (man) en de oudste dochter (zoon) die zelf volwassen dochter(s) (zoon of zonen) heeft.

Noten
1. J.E.M.H. van Bronswijk. Maternale familiewapens. Gens Nostra 2019;74(5): 318-321. 
2. J.A. de Boo. Feminiene heraldiek. Heraldisch Tijdschrift 2019;25(5): 67-71.
3. Wisselende redacteuren. Utrechtse Parentelen vóór 1650. Deel 1-7;(2010-2017; Hollandse Parentelen vóór 1650, Deel 1 (2018). Rotterdam: Hollandse Vereniging voor 

Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
4. M. Larmuseau. Back from the dead. Wat gepuzzel van DNA-fragmenten leert over een Afrikaanse voorvader. Gens Nostra 2019;74(3):18-23.
5. Voorzitter NGV-afdeling Betuwe, voorzitter NGV-expertisegroep Genetica en dagvoorzitter van het symposium.
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