Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek
De beste leerschool is de praktijk. Daarom word je aan de hand van een concreet voorbeeld nogmaals stap voor stap door alle stadia van het onderzoek gevoerd. We gaan mee op een
historische reis met de fictieve Barend ten Zijthoff uit Haarlem. Nieuwsgierig geworden door
verhalen van zijn vader over de Twentse herkomst van zijn voorouders besluit hij op zoek te
gaan naar het familieverleden. Barend is in eerste instantie vooral geïnteresseerd in de
oorsprong van zijn achternaam. Hij kiest er dan ook voor te beginnen met het samenstellen
van een uitgebreide stamreeks, waarin ook de geboortedata van alle kinderen van elk
ouderpaar zijn opgenomen.

Het begin van het onderzoek
Zijn eigen gegevens en die van zijn ouders zijn uiteraard gemakkelijk te achterhalen. Om
verder terug te komen raadpleegt Barend het trouwboekje van zijn grootouders, dat zijn vader
heeft bewaard. Hierin staan niet alleen hun namen en geboortedata, maar ook de namen van
zijn overgrootouders: Engelbert ten Zijthoff, geboren Hengelo 1 juni 1906, zoon van Engelbert
ten Zijthoff en Hendrika Berendina Staverman, trouwt Hengelo 24 augustus 1929 Maria
Scholten, geboren Borne 1 augustus 1904, dochter van Jan Scholten en Maria Klomp.
Voordat Barend dieper in de bronnen gaat duiken neemt hij eerst contact op met andere
familieleden. Zijn eigen grootvader is inmiddels overleden, maar via zijn vader kent hij de
naam en het adres van een nog in leven zijnde broer van zijn grootvader. Tijdens een bezoek
vertelt deze ruim tachtigjarige oud-oom nuttige informatie en leuke verhalen over de
familiegeschiedenis. Bovendien is hij in het bezit van fraaie familiefoto’s. Van de verhalen
maakt Barend aantekeningen voor zijn eigen ‘familiearchief’, terwijl hij de foto’s laat
reproduceren.
Teneinde te controleren of er al eerder onderzoek naar zijn voorgeslacht is gedaan, raadpleegt
Barend het internet. Een zoekopdracht bij Google op de naam Ten Zijthoff levert meer dan 300
verwijzingen op. Om het aantal hits te verkleinen zoekt hij vervolgens verder met
zoekopdrachten als stamboom + Ten Zijthoff en familie + Ten Zijthoff. Dit levert wel enkele
losse genealogische gegevens op, maar een aanknopingspunt voor zijn eigen onderzoek vindt
Barend niet.
Een kijkje in het Genealogisch Repertorium van Beresteyn, een meerdelig naslagwerk dat
Barend in de Openbare Bibliotheek van Haarlem kan raadplegen, heeft meer resultaat. Bij de
familienaam Zijthoff, ten wordt hij doorverwezen naar de naam Sijthoff. Hier treft hij een
verwijzing aan naar het volgende boek: Uit den Ziethoverhoek. Bouwstoffen voor de
geschiedenis van een Twentsch erf, en de geslachten, die daaraan hun naam ontleenden. Het
boek is in 1942 verschenen en geschreven door Jurriaan van Toll. Achter de titel van het boek
staat tussen haakjes de afkorting C.B., wat wil zeggen dat het wellicht zeldzame boek zich in
ieder geval in de bibliotheekcollectie van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
bevindt.

Bladzijde 83 uit het boek Uit den Ziethoverhoek.

Geïntrigeerd door deze vondst reist Barend naar Den Haag, waar hij op de studiezaal van het
CBG het boek kan inzien. Het blijkt om een dikke pil te gaan van maar liefst 461 bladzijden, die
een schat aan informatie bevat. De schrijver heeft onderzoek gedaan naar alle families die hun
naam ontlenen aan het eeuwenoude erve Zijthoff of Ziethof. Deze nog altijd bestaande
boerderij in de Ziethoverhoek tussen Delden en Goor heeft tal van verschillende geslachten
voortgebracht, waaronder de bekende uitgeversfamilie Sijthoff uit Leiden. Helaas is het boek
zeker voor een leek erg onoverzichtelijk ingedeeld, terwijl ook een alfabetisch naamregister
ontbreekt. Het kost Barend dan ook enige tijd voordat hij op bladzijde 83 de namen van zijn
overgrootouders Engelbert ten Zijthoff en Berendina Staverman aantreft. Onder hun namen en
huwelijksgegevens staat evenwel de toevoeging kinderloos. Nu bewijst Barends eigen bestaan
dat deze bewering niet juist kan zijn, zodat er alle reden is om de informatie uit het boek niet
klakkeloos over te nemen. Ook de voornamen van zijn overgrootmoeder, die Hendrika
Berendina heette, zijn niet volledig opgenomen. Toch laat Barend de bladzijden die betrekking

hebben op zijn eigen voorgeslacht kopieren, zodat hij de gegevens thuis nog eens rustig kan
doorlezen. Deze informatie kan een belangrijke leidraad vormen, maar alle feiten zullen dus
wel gecontroleerd moeten worden.

Onderzoek via het internet

NB. In onderstaande tekst wordt verwezen naar de website www.genlias.nl. Deze website bestaat
echter niet meer. U kunt dezelfde informatie nu vinden op de website www.wiewaswie.nl.

Voor het op gang brengen van het archiefonderzoek surft Barend op zijn eigen computer naar
de digitale databank www.genlias.nl. De geboorte- en huwelijksakten van zijn grootouders
vallen nog binnen de openbaarheidsbeperking van de burgerlijke stand en zijn dus niet te
raadplegen. Daarom schakelt hij direct door naar zijn overgrootouders. Op de zoekpagina
voert Barend de namen van Engelbert ten Zijthoff en Hendrika Berendina Staverman in. Zo
komt hij snel te weten dat ze zijn getrouwd te Goor op 4 maart 1893 (aktenummer 6). Met deze
gegevens kan Barend bij een toekomstig bezoek aan het Historisch Centrum Overijssel (HCO)
de originele akte gemakkelijk opsporen. Ook de namen van de wederzijdse ouders van het
bruidspaar worden door Genlias vermeld: Arent ten Zijthoff en Henderika Leeftink, en Gerrit
Jan Staverman en Dina Brinkers.

Aangezien Barend met het oog op zijn stamreeks de mannelijke lijn wil volgen, zoekt hij verder
in Genlias naar Arent ten Zijthoff en Henderika Leeftink. Een zoekopdracht met hun volledige
voor- en achternamen levert geen gegevens op. Het komt echter regelmatig voor dat namen
net iets anders worden gespeld, zodat het altijd verstandig is op meer varianten te zoeken. In
dit geval heeft een zoekvraag op alleen achternamen wel resultaat. Het probleem blijkt dan de
voornaam Henderika te zijn, die ook als Hendrika voorkomt. Het huwelijk tussen Arent ten
Zijthoff en Hendrika Leeftink is voltrokken te Goor op 26 juli 1862 (aktenr. 10). De namen van
de wederzijdse ouders zijn Willem ten Zijthoff en Gerridina Leeftink, en Jan Willem Leeftink en
Engele Hilberink. Verder wordt vermeld dat de 45-jarige bruidegom weduwnaar was van Aleida
Anthonia Bosman. Via Genlias zoekt Barend ook dit huwelijk op, dat is gesloten te Goor op 7 juli
1842 (aktenr. 8).
Om weer een generatie verder terug te komen gaat Barend nu op zoek naar het huwelijk van
Willem ten Zijthoff en Gerridina Leeftink. Maar hoewel hij diverse naamsvarianten probeert,
vangt hij telkens bot. De kans is dus groot dat Willem en Gerridina vóór de invoering van de
burgerlijke stand in 1811 zijn getrouwd. Hun huwelijksgegevens zijn dan niet te vinden via
Genlias, dat zich alleen richt op de akten van de burgerlijke stand.
Wel kan Barend nog de overlijdensakten van zijn voorouders opzoeken. Aangezien Genlias bij
Overijsselse overlijdensakten alleen een naam, jaar en aktenummer geeft, doen zich daarbij
echter geregeld meerdere mogelijkheden voor. Zo levert een zoektocht naar het overlijden van
Willem ten Zijthoff diverse akten met deze naam in Goor op (1817-48, 1840-35, 1844-39,
1848-2, 1848-53 en 1849-31). Bij zijn bezoek aan het HCO zal Barend al deze akten moeten
bekijken om de juiste te vinden. Het is weliswaar ook mogelijk om via Genlias kopieën van de
akten te bestellen, maar dat wordt bij een uitgebreid onderzoek al snel een kostbare zaak.

Onderzoek in de akten van de burgerlijke stand
Gewapend met de via Genlias verkregen informatie gaat Barend vervolgens naar het HCO in
Zwolle. Van tevoren is hij te rade gegaan bij de website van het HCO, zodat hij de
openingstijden kent en weet hoe hij bij het gebouw moet komen. Bovendien heeft hij op de
website diverse genealogische databases aangetroffen, die bij het onderzoek goede diensten
kunnen bewijzen. Na bij de receptie als bezoeker te zijn geregistreerd, kan Barend op de
studiezaal aan het werk. Met hulp van de dienstdoende ambtenaar heeft hij al snel door hoe hij

de door hem gezochte akten kan vinden en inzien. Hij begint met de huwelijksakte van zijn
overgrootouders, waarvan hij gemeente (Goor), jaar (1893) en aktenummer (6) weet. Met
deze gegevens is de originele akte vlot op een microfiche terug te vinden, die op een
leesapparaat kan worden bekeken.

De huwelijksakte van Engelbert ten Zijthoff en Hendrika Berendina Staverman, Goor 4 maart 1893.
Huwelijksakten Goor, 1893-6

De bruidegom Engelbert ten Zijthoff was, zo leest Barend, een 19-jarige wever, geboren en
wonende te Goor, minderjarige zoon van Arent ten Zijthoff en Henderika Leeftink, beiden
overleden. Zijn bruid Hendrika Berendina Staverman was 18 jaar, dienstbode, geboren en
wonende in Diepenheim, minderjarige dochter van Gerrit Jan Staverman, wever in Diepenheim,
aanwezig en en zijn toestemming tot het huwelijk gevend, en Dina Brinkers, overleden. De
akte meldt dat verder nog aanwezig waren Willem te Doeschot, een 24-jarige fabrieksarbeider
in Goor, en Willem Eman, een 59-jarige landbouwer in Ambt Delden, de eerste in hoedanigheid
van voogd en de tweede in die van toeziende voogd over de minderjarige ‘comparant’
(compareren = verschijnen). Zij geven allebei toestemming tot het huwelijk.
Onderaan de akte vindt Barend de namen van de getuigen: Hendrik Jan Staverman, 34 jaar,
broer van de bruid; Johannes Walhof, 33 jaar en behuwd broeder van de bruidegom; Herman
Staverman, 26 jaar en broer van de bruid; Willem Frederik ten Zijthoff, 23 jaar en broer van de
bruidegom, allen fabrieksarbeiders te Goor. De akte is door alle aanwezigen ondertekend

Vervolgens zoekt Barend op een ander microfiche de huwelijksbijlagen op, die ook op
gemeente, jaar en aktenummer geordend zijn. Hierin treft hij de gebruikelijke stukken aan:
uittreksels uit de geboorteakten van het bruidspaar, en een certificaat van de nationale militie,
een verklaring dat Engelbert aan zijn verplichtingen ten opzichte van de militaire dienstplicht
heeft voldaan. Verder bevatten de bijlagen uittreksels uit de overlijdensakten van de ouders
van de bruidegom en de moeder van de bruid. Dit bewijsmateriaal was nodig omdat zowel de
vader als de moeder toestemming voor het huwelijk moesten geven als een
huwelijkskandidaat jonger dan dertig jaar was. Als ze daartoe niet in staat waren, bijvoorbeeld
door een overlijden, moest dat door middel van een uittreksel worden aangetoond. Omdat de
beide ouders van Engelbert waren gestorven, verschoof het recht om toestemming te geven
naar zijn grootouders. Maar ook die waren in 1893 allemaal al dood, zodat Barend in de
huwelijksbijlagen ook extracten vindt van de overlijdensakten van de vier grootouders van
Engelbert! Verder is er nog een akte van de aanstelling van zijn voogd en toeziende voogd, die
is opgemaakt voor het kantongerecht te Goor op 1 december 1892. Ook deze akte bevat
interessante informatie, want voor de aanwijzing van voogden over weeskinderen werden
diverse ‘bloed- en aanverwanten’ opgetrommeld.
Dankzij dit ongebruikelijk dikke pakket huwelijksbijlagen heeft Barend dus in één klap
informatie over maar liefst drie generaties verzameld. Hij moet nog wel even de originele akten
bekijken, omdat die meer informatie dan de uittreksels bevatten. Voordat hij verder teruggaat
in de tijd, zoekt Barend eerst de gegevens betreffende Engelbert ten Zijthoff en zijn vrouw
verder uit. Hun geboortedata en -plaatsen zijn nu bekend, zodat de desbetreffende akten
gemakkelijk te vinden zijn. Zo is Engelbert ten Zijthoff op 26 december 1873 in Goor (aktenr.
88) ter wereld gekomen.

De geboorteakte van Engelbert ten Zijthoff, Goor 26 december 1873.
Herkomst: Geboortenakten Goor, 1873-88

Diens geboorteakte vertelt Barend dat zijn overgrootvader is geboren om half zes 's morgens

(de voormiddag loopt van twaalf uur 's nachts tot twaalf uur 's middags), in een huis dat
gelegen was in de Middenstraat, nummer 233. Diens ouders worden vermeld als Arent ten
Zijthoff, 56 jaar oud, wever te Goor, en Hendrika Leeftink, zonder beroep. Onder de akte staan
de handtekening van de aangever en de twee getuigen. Verder komt Barend erachter dat
Engelbert is overleden te Hengelo op 18 augustus 1946. Het overlijden van Hendrika Berendina
Staverman, die na haar man moet zijn gestorven, vindt hij nergens geregistreerd. Zij is dus
vermoedelijk overleden na 1952, in de periode waarin de overlijdensakten nog niet openbaar
zijn.
De speurtocht naar de kinderen van Engelbert en Hendrika Berendina verloopt minder vlot. In
tegenstelling tot de huwelijks- en overlijdensakten zijn de Overijsselse geboorteregisters nog
niet digitaal toegankelijk gemaakt. Barend moet dan ook gebruik maken van getypte
alfabetische naamlijsten, die per gemeente zijn opgemaakt. Tussen 1893 en 1902 vindt hij
echter geen kinderen van zijn overgrootouders in Goor. Kennelijk zijn bruid en bruidegom al
snel naar hun huwelijk naar elders vertrokken. In dit geval zou het bevolkingsregister van Goor
goede diensten kunnen bewijzen, maar dit register is alleen bij de gemeente (huidige naam:
Hof van Twente) en niet bij het HCO in te zien. Een bezoek aan Goor ligt voorlopig niet in het
verschiet. Om alsnog een overzicht van de kinderen te krijgen, kan Barend bij het CBG een
kopie van de persoonskaart van Engelbert aanvragen. Bij de vader van het gezin staan op de
achterzijde van de kaart alle kinderen vermeld. Om de overlijdensdatum en -plaats van
Hendrika Berendina Staverman te achterhalen, kan hij ook haar persoonskaart bestellen.
De volgende generatie is gemakkelijk op te sporen. Via de huwelijksbijlagen van Engelbert
kent Barend de overlijdensdata en -plaatsen van diens ouders. Ook deze akten zijn weer op
microfiche te bekijken. Arent ten Zijthoff is overleden te Goor op 17 september 1891 (aktenr.
43). De akte vermeld dat hij op het moment van zijn overlijden 74 jaar oud was, fabrieksbaas,
geboren en woonachtig in Goor, weduwnaar van Aleida Anthonia Bosman, echtgenoot van
Hendrika Leeftink, zoon van Willem ten Zijthoff en van Gerridina Leeftink, beiden overleden.
Arent is gestorven om twee uur 's middags (de namiddag loopt van twaalf uur 's middags tot
twaalf uur 's nachts) in een huis in de Middenstraat, nummer 438 te Goor. De aangifte werd de
dag na het overlijden gedaan door Johan Peter Wilhelm ten Cate, 39 jaar oud, ontvanger, en
Antonij Smit, 39 jaar oud, gemeentebode, beiden wonende te Goor.

De overlijdensakte van Arent ten Zijthoff, Goor 17 september 1891.
Herkomst: Overlijdensakten Goor, 1842-6.

Ook de huwelijksakten en -bijlagen van Arents tweede en eerste huwelijk leveren weer
waardevolle informatie op. Zo bevat het certificaat van de nationale militie van Arent een
signalement van zijn hem: lengte: 1 el, 735 strepen (= 1,735 meter); aangezigt: rond;
voorhoofd: hoog; oogen: bruin; neus: groot; mond: gewoon; kin: spits; haar: bruin;
wenkbraauwen: idem; merkbare teekenen: een sneede over den pols der regterhand.
Bij het opzoeken van de kinderen van Arent blijkt dat hij bij zijn twee vrouwen in totaal dertien
kinderen heeft voortgebracht. Een dergelijke kinderschaar was in deze tijd zonder
voorbehoedsmiddelen geen uitzondering. De kindersterfte was echter groot. Als Barend in en
later stadium de verdere levensloop van de kinderen van Arent onderzoekt, ontdekt hij dat
maar zeven van de dertien kinderen hun jeugdjaren hebben overleefd.
Arent ten Zijthoff is op 13 oktober 1816 te Goor geboren (aktenr. 84). In zijn geboorteakte
worden zijn ouders vermeld als Willem ten Zijthoff en Gerhardina Hekhuis. Zijn moeder komt
later echter altijd onder de familienaam Leeftink voor, terwijl haar voornaam ook wordt
gespeld als Garridina of Gerridina. Voor het opduiken van twee familienamen heeft Barend al
een verklaring gevonden in de huwelijksbijlagen van Arent. Daarin is namelijk een akte van
naamsaanneming opgenomen, die op 18 april 1812 te Goor is opgemaakt. De akte heeft
betrekking op Jan Hekhuis uit de buurschap Harken of Herike, die verklaart dat hij als vaste
familienaam de naam Leeftink aanneemt. Dat geldt ook voor zijn kinderen, een zoon en vier
dochters, onder wie de 33-jarige Gerridina. Dat ondanks deze akte aanvankelijk ook nog de
naam Hekhuis wordt gebruikt, is kenmerkend voor de beginperiode van de burgerlijke stand,
toen iedereen nog aan de nieuwe regelgeving moest wennen.

Onderzoek in de Doop-, Trouw- en Begraaf-boeken
Willem ten Zijthoff en Gerridina Leeftink of Hekhuis zijn vóór de invoering van de burgerlijke
stand getrouwd. Barend heeft echter nog wel de beschikking over hun overlijdensakten, die
belangrijke aanknopingspunten bieden om de sprong naar de DTB-boeken te kunnen maken.
Bij Gerridina is al vastgesteld dat haar familie vóór 1811 een andere achternaam voerde, maar
hoe zit dat bij Willem? Hij is overleden te Goor op 7 december 1849 (aktenr. 31). Zijn
overlijdensakte onthult dat Willem ten tijde van zijn dood bijna 71 jaar oud was, en geboren te
Goor als zoon van Arent ten Zijthoff en Martina Lenderink. Met deze gegevens kan Barend zijn
onderzoek in de DTB-boeken beginnen. Het is daarbij allereerst van belang te te weten welk
geloof zijn voorouders aanhingen. In de akten van de burgerlijke stand wordt dat niet vermeld.
Maar aangezien zijn eigen ouders en grootouders hervormd waren, besluit hij eerst bij dit
kerkgenootschap zijn geluk te zoeken.
In de blauwe inventaris op de DTB-boeken in de studiezaal van het HCO, die alfabetisch is
ingedeeld op gemeentenaam, zoekt Barend de bladzijden op die betrekking hebben op Goor.
(blz. 49-51) De registers van de hervormde kerk zijn hierin onder de aanduiding
Nederduits-gereformeerd te vinden. Er blijken twee doopboeken te zijn (inventarisnummers
150 en 151), die lopen over de jaren 1684-1812. Ook zijn er twee trouwboeken (inv.nrs. 153
en 154). De trouwinschrijvingen in Goor beginnen echter pas in 1758. Al deze delen zijn door
middel van getypte naamlijsten of klappers alfabetisch op voor- en achternaam toegankelijk
gemaakt. Verder is er ook nog het zogenoemde kerkeboek van Goor aanwezig (inv.nr. 146),
dat over de periode 1656-1700 allerhande aantekeningen bevat. Dit register is niet alfabetisch
toegankelijk. Overlijdensgegevens van Goor zijn pas vanaf 1806 beschikbaar (inv.nr. 157).

Bladzijden uit de inventaris op de DTB-boeken m.b.t. Goor.

Barend zoekt eerst in de alfabetische klapper op de Goorse doopboeken Willem ten Zijthoff op.
Hij weet dat hij omstreeks 1778 geboren moet zijn. Met de opgegeven leeftijd van een
overledene moet echter zeker in de begintijd van de burgerlijke stand voorzichtig worden
omgegaan. Mensen wisten vaak zelf niet eens hoe oud ze precies waren, laat staan de
aangevers van het overlijden. Pas na verloop van tijd worden de gegevens in de akten
nauwkeuriger.
Er wordt in de klapper inderdaad een doop vermeld van een Willem ten Zijthoff in 1778.
Kennelijk voerde de familie dus al vóór de invoering van de burgerlijke stand de naam Ten
Zijthoff, wat het onderzoek aanmerkelijk vergemakkelijkt. Achter de naam en het jaar staat de
nummercombinatie 151-60. Dat wil zeggen dat deze doop te vinden is in inventarisnummer
151 op bladzijde 60. Op de aangegeven pagina in het gefotokopieerde doopboek leest Barend
een korte aantekening dat Willem is gedoopt op 13 december 1778 als zoon van Arend ten
Zijthoff en Martina Lenderink. Vervolgens zoekt hij in de klapper op de trouwboeken het
huwelijk van Willem op (154-78), dat is voltrokken te Goor op 21 december 1808. Zijn bruid
wordt hier vermeld als Gerridiena Hekhuis. Net als bij de doopinschrijving van Willem is ook de
registratie van het huwelijk een stuk beknopter dan in de akten van de burgerlijke stand. Om
alle kinderen van dit echtpaar te vinden moet Barend in deze administratieve overgangstijd
zowel zoeken in het doopboek als in de registers van de burgerlijke stand.

Inschrijving in het trouwboek van Goor van het huwelijk van Willem ten Zijthoff en Martina Lenderink,
dat op 21 december 1808 is voltrokken.
Herkomst: Trouwboek Goor, inv.nr. 154, pag 78

De gegevens van de ouders van Willem, Arend ten Zijthoff en Martina Lenderink, zijn met
behulp van de klappers snel te achterhalen. Voor het overlijden van Arend in 1827 kan Barend
nog bij de burgerlijke stand terecht. Van de dood van Martina is in de burgerlijke stand en in
het overlijdensregister van 1806-1811 geen spoor te vinden. Zij is dus vermoedelijk ergens
vóór 1806 overleden, maar de precieze datum staat nergens opgetekend.
Bij het onderzoek naar de volgende generatie duiken al snel problemen op. Volgens de
doopinschrijving van Arend ten Zijthoff op 9 december 1751 heetten zijn ouders Wolter Jan ten
Zijthoff en Fenne Bleekers. Onderzoek in de klappers leert Barend echter dat er noch van

Wolter Jan noch van Fenne een doop is geregistreerd. Het is natuurlijk denkbaar dat ze van
elders afkomstig waren. Een trouwinschrijving, die hierover meer duidelijkheid zou kunnen
geven, is evenwel niet voorhanden. Het Goorse trouwboek begint immers pas in 1758. Het is
echter ook mogelijk dat het ontbreken van een doopinschrijving is te wijten aan een hiaat in
het doopboek. Dankzij de inventaris weet Barend dat er hiaten zijn van december 1703 tot
december 1707 en van 22 maart 1716 tot 31 december 1716.

Doopinschrijving van Arend ten Zijthoff in het hervormde doopboek van Goor, 9 december 1751.
Herkomst: Doopboek Goor, inv.nr. 150, pag 140.

Om toch verder terug te komen maakt Barend gebruik van de vrij strikte volgorde bij de
naamgeving van kinderen, waardoor we ook achter de voornamen van (nog onbekende)
grootouders kunnen komen. In de praktijk werden vroeger immers vrijwel altijd eerst de
grootouders vernoemd. Doorgaans werd de oudste zoon naar grootvader van vaders, de
tweede naar die van moeders kant vernoemd; de oudste dochter naar grootmoeder van

moeders, de tweede naar die van vaders kant. Hoewel soms van dit patroon werd afgeweken,
kunnen deze vernoemingsregels een belangrijk houvast voor verder onderzoek geven.
Barend heeft uit het huwelijk van Wolter Jan ten Zijthoff en Fenne Bleekers in het Goorse
doopboek tussen 1749 en 1756 vier kinderen gevonden: Derk, Arend, Hendrike en Egbert. De
kans is dus groot dat de vader van Wolter Jan Derk heette. Barend kijkt dan ook eerst in de
klappers op de doopboeken of er omstreeks 1710 in Goor een Derk ten Zijthoff voorkomt. Dat
is inderdaad het geval. Deze Derk, die is getrouwd met Hendrina Tancink, laat in 1711 en 1713
twee zonen dopen, Evert en Jan. Het is derhalve goed mogelijk dat een derde zoon, de
gezochte Wolter Jan, uitgerekend in 1716 is geboren, het jaar waarvan geen
doopinschrijvingen bewaard zijn gebleven.
Om een bevestiging hiervan te vinden, raadpleegt Barend de Overijsselse volkstelling van
augustus 1748. In deze voor een genealoog zeer waardevolle lijsten worden per stad of
schoutambt zowel de namen van ouders als van hun kinderen vermeld . De diverse registers
staan net als de DTB-boeken in fotokopie in de studiezaal van het HCO. Sommige delen zijn
geklapperd, maar dat geldt niet voor de stad Goor. Barend loopt dan ook de inschrijvingen stuk
voor stuk door, totdat hij stuit op de inschrijving van de weduwe van Derk ten Zijthoff, die twee
kinderen boven de tien jaar in huis heeft: Jan en Wolter Jan. Dankzij deze vondst weet Barend
zeker dat hij op het goede spoor zit.

Inschrijving in de volkstelling van Goor uit 1748
van de weduwe van Derk ten Zijthoff.
Herkomst: Volkstelling Goor 1748, pag.23

Teneinde weer een generatie terug te komen moet Barend terugvallen op het oudste deel van
de Goorse DTB-boeken, het zogenoemde ‘kerkeboek’ (inv.nr. 146). Zijn onderzoek wordt
echter dan zo specifiek, dat in het kader van dit voorbeeld te ver voert om nog langer over zijn
schouder mee te kijken. Al met al heeft het onderzoekswerk van Barend geresulteerd in een
fraaie stamreeks van elf generaties, die hij desgewenst kan uitbreiden tot een (gedeeltelijke)
kwartierstaat of genealogie. Daarnaast kan hij ervoor kiezen zijn voorouders en hun leefwereld
beter te leren kennen door nog wat dieper in de archiefbronnen te delven. Verder is het lezen
van historische literatuur over het gebied waar zijn voorouders verbleven een goede manier
om zijn invoelingsvermogen en band met het verleden te vergroten. Barend zou zich
bijvoorbeeld kunnen verdiepen in de soms onvoorstelbaar harde werkomstandigheden in de
de

Twentse textielindustrie, waarin zijn voorouders in de 19 eeuw hun brood verdienden. Verder
is er veel literatuur over tal van historische aspecten van Goor, het stadje waar de familie
zoveel generaties heeft gewoond en gewerkt. De bibliotheekcatalogus van het HCO, ook te
raadplegen via de website, is wat dat betreft een goed beginpunt.
Stamreeks van Barend ten Zijthoff
I. Dirck ten Zijthoff, geboortejaar onbekend, kuiper, overleden Goor circa 1656-1657, waarschijnlijk zoon van Arend ten Zijthoff, kuiper te Delden, trouwt ? Fenneken te Merum of
Meerman, geboren ?, overleden Goor 28 juni 1667, dochter van N.N.
Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):
1. Arend ten Zijthoff, geboren circa 1630-1640
2. Tonnis ten Zijthoff, geboren Goor circa 1630-1640
3. Evert ten Zijthoff, geboren Goor circa 1640, volgt II
4. Arend ten Zijthoff, geboren Goor circa 1652-1653
II. Evert ten Zijthoff, geboren Goor circa 1640, kuiper en stadsdienaar te Goor, overleden
vóór 1700, trouwt Goor 5 juli 1668 (ondertrouwt Rijssen 28 juni 1668) Geesken Smynck,
geboren Enter ?, overleden ?, dochter van Jan Smynck en N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Derk ten Zijthoff, gedoopt Goor 1 juli 1669, volgt III
2. Jan ten Zijthoff, gedoopt Goor 28 mei 1671
3. Fenneken ten Zijthoff, gedoopt Goor 23 januari 1676
4. Arent ten Zijthoff, gedoopt Goor 5 januari 1679
III. Derk ten Zijthoff, gedoopt Goor 1 juli 1669, overleden Goor tussen 24 september 1731
en augustus 1748, trouwt circa 1710 Hendrina Tancinck, geboren ?, overleden tussen
augustus 1748 en mei 1750.
Uit dit huwelijk:
1. Evert ten Zijthoff, gedoopt Goor 3 april 1711
2. Jan ten Zijthoff, gedoopt Goor 12 november 1713
3. Wolter Jan ten Zijthoff, geboren circa 1716, volgt IV
IV. Wolter Jan ten Zijthoff, gedoopt ? (wrsch. 1716), wever, overleden ?, trouwt Goor eind
1748/begin 1749 Fenne Bleekers, gedoopt ?, overleden ?
Uit dit huwelijk:
1. Derk ten Zijthoff, gedoopt Goor 11 december 1749
2. Arend ten Zijthoff, gedoopt Goor 9 december 1751, volgt V
3. Hendrike ten Zijthoff, gedoopt Goor 10 november 1754
4. Egbert ten Zijthoff, gedoopt Goor 15 januari 1756

V. Arend ten Zijthoff, gedoopt Goor 9 december 1751, weversbaas, overleden Goor 20
augustus 1827, trouwt Goor 4 november 1775 Martina Lenderink, gedoopt Goor 22 mei
1756, vermoedelijk overleden vóór 1806, dochter van Willem Lenderink en Gesine ten Zijthoff.
Uit dit huwelijk:
1. Wolter Jan ten Zijthoff, gedoopt Goor 24 november 1776
2. Willem ten Zijthoff, gedoopt Goor 13 december 1778, volgt VI
3. Hendrik ten Zijthoff, gedoopt Goor 29 april 1781
4. Gerrit ten Zijthoff, gedoopt Goor 14 januari 1784
5. Fenneken ten Zijthoff, gedoopt Goor 15 oktober 1786
VI. Willem ten Zijthoff, gedoopt Goor 13 december 1778, wever en koopman, overleden
Goor 7 december 1849, trouwt Goor 21 december 1808 Garridina Hekhuis of Leeftink,
geboren Herike circa 1780, overleden Goor 25 maart 1817, dochter van Jan Hekhuis en
Hendrika Mattema.
Uit dit huwelijk:
1. Martina ten Zijthoff, geboren Goor 12, gedoopt aldaar 15 oktober 1809
2. Jan ten Zijthoff, geboren Goor 28 oktober 1812
3. Arent ten Zijthoff, geboren Goor 13 oktober 1816, volgt VII
VII. Arent ten Zijthoff, geboren Goor 13 oktober 1816, fabrieksbaas, overleden Goor 17
september 1891, trouwt 1e Goor 7 juli 1842 Aleida Anthonia Bosman, geboren Goor 2
september 1821, overleden Goor 20 juli 1860, dochter van Frederik Bosman en Johanna
Spielen; trouwt 2e Goor 26 juli 1862 Hendrika Leeftink, geboren Diepenheim 20 oktober
1839, overleden Goor 19 oktober 1892, dochter van Jan Willem Leeftink en Engele Hilberink.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerritdina Johanna ten Zijthoff, geboren Goor 13 december 1842
2. Frederik Willem ten Zijthoff, geboren Goor 16 februari 1844
3. Willem ten Zijthoff, geboren Goor 16 december 1846
4. Johanna ten Zijthoff, geboren Goor 21 augustus 1848
5. Wilhelmina ten Zijthoff, geboren Goor 4 juni 1851
6. Johanna ten Zijthoff, geboren Goor 19 april 1853
7. Anna Frederika ten Zijthoff, geboren Goor 31 december 1855
Uit het tweede huwelijk:
8. Aleida ten Zijthoff, geboren Goor 20 juni 1863
9. Elisabet ten Zijthoff, geboren Goor 3 juni 1865
10. Aleida ten Zijthoff, geboren Goor 7 september 1867
11. Willem Frederik ten Zijthoff, geboren Goor 8 maart 1869
12. Jan Willem ten Zijthoff, geboren Goor 7 december 1870
13. Engelbert ten Zijthoff, geboren Goor 26 december 1873, volgt VIII
VIII. Engelbert ten Zijthoff, geboren Goor 26 december 1873, katoenwever te Eschendorf
(Duitsland), later fabrieksarbeider te Hengelo, overleden Hengelo 18 augustus 1946, trouwt
Goor 4 maart 1893 Hendrika Berendina Staverman, geboren Diepenheim 13 mei 1874,
overleden ?, dochter van Gerrit Jan Staverman en Dina Brinkers.
Uit dit huwelijk:
1. Henriëtte Arnoldine ten Zijthoff, geboren Stadt Rheine (Duitsland) 24 februari 1894
2. Engelbert ten Zijthoff, geboren Eschendorf (Duitsland) augustus 1898
3. Gerrit Jan ten Zijthoff, geboren Hengelo 26 februari 1900
4. Dina Aleida ten Zijthoff, geboren Hengelo 21 mei 1903
5. Engelbert ten Zijthoff, geboren Hengelo 1 juni 1906, volgt IX
6. Bernard ten Zijthoff, geboren Hengelo 25 mei 1914

IX. Engelbert ten Zijthoff, geboren Hengelo 1 juni 1906, ketelmaker, later
veiligheidsinspecteur, overleden Laren 21 september 1974, trouwt Hengelo 24 augustus 1929
Maria Scholten, geboren Borne 1 augustus 1904, overleden na september 1974, dochter van
Jan Scholten en Maria Klomp.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena ten Zijthoff, geboren Amsterdam 6 juli 1931
2. Robert ten Zijthoff, geboren Amsterdam 27 november 1933, volgt X
3. Maria ten Zijthoff, geboren Amsterdam 13 oktober 1936
X. Robert ten Zijthoff, geboren Amsterdam 27 november 1933, hoofdonderwijzer, trouwt
Amsterdam 3 februari 1958 Saskia Middelhof, geboren Middelburg 21 maart 1932, dochter
van Joost Middelhof en Magdalena Grevers.
Uit dit huwelijk:
1.Barend ten Zijthoff, geboren Haarlem 6 augustus 1960, volgt XI
2. Barbara ten Zijthoff, geboren Haarlem 19 september 1963
3. Gerrit Jan ten Zijthoff, geboren Haarlem 12 april 1967
XI. Barend ten Zijthoff, geboren Haarlem 6 augustus 1960, ict-medewerker, trouwt
Oegstgeest 25 mei 1989 Maria van der Geest, geboren Den Haag 29 oktober 1962,
administratief medewerkster, dochter van Harmen van der Geest en Willemina Huiskamp.
Uit dit huwelijk:
1. Esther ten Zijthoff, geboren Haarlem 13 januari 1995
2. Bram ten Zijthoff, geboren Haarlem 29 maart 1998
N.B. De laatste twee generaties (X en XI) zijn fictief.

