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‘M

roeger was het leeftijdsverschil tussen
mijn neef en mij erg groot. Als je vijf en
vijftien bent, maakt dat nogal uit. Toch
was er een band, ik trok meer naar Jack dan
naar andere neefjes. Later, toen ik bijles wiskunde van hem kreeg, leerde hij me whisky drinken in de stad. Dat was nieuw voor me. Thuis
was het niet erg harmonieus, mijn moeder is
gestorven toen ik vijf
was. Dat ik mijn moeder nog erg miste,
sprak ik bij Jack niet
uit, maar het gevoel
was goed. En dat is het
ook nu we sinds kort
regelmatig ‘nevenactiviteiten’ hebben. Door
dat samenzijn merk ik
dat er een breder patroon zit in hoe ik de
dingen doe en beleef,
dat maakt minder
eenzaam. Ik zit er dus
ook om de Indische cultuur te onderzoeken.
Wij Indo’s zijn de meest aangepaste allochtonen, maar van binnen wringt het.
Ik begin me op mijn 42ste eindelijk thuis in
mijn vel te voelen. Ik heb tot mijn 23ste onbewust geleefd, in continue aanpassing, als Indo,
als zoon des huizes. Nooit vroeg iemand mij
wat ik wilde. Dat wij Indo’s eerder volgers zijn
dan initiatiefnemers, herken ik bij mijn neven.
We zijn bang voor verantwoordelijkheid. In de
officiële maatschappij voelen we ons niet vanzelf senang. Als neven confronteren we elkaar
met vermijdend gedrag. We leren te luisteren
en te praten, dat was er thuis niet bij. Als ik met
Nederlanders praat, is er toch een ‘wij’ en ‘zij’.
Het valt me op hoe vanzelfsprekend zij formuleren. Ik wil dingen helderder krijgen, groeien.
Maar ons contact is sowieso waardevol. Ik bewonder Jacks standvastigheid, of koppigheid:
hij blijft bij zichzelf. Verder is hij gastvrij, openhartig en zachtmoedig. En hij kookt goed.’

et neef Roel is het contact sterker geworden toen hij van mij bijles wiskunde kreeg, zodat hij aan een studie
kon beginnen. Ik was begin dertig, hij begin
twintig. Hij woonde bij zijn vader in Brabant. Ik,
gescheiden, in Utrecht. Ik kwam ook wel bij
hem thuis. Roel hoopte toen misschien dat ik
hem kon helpen in het moeizame contact met
zijn vader. Ik herkende de Indische omgangsvormen
van
mijn ouderlijk huis.
Toen hij nog veel
kleiner was, zag ik
hem bij familie. We
mochten elkaar, maar
het leeftijdsverschil
was te groot. Ook belette de afstand intensiever contact. Sinds
de dood van mijn vader een jaar geleden,
hebben hij, een andere neef, en ik weer contact via zogenaamde nevenactiviteiten. Alle drie zijn we filosofisch ingesteld, we kleppen wat af. Ik ben emotioneel
het meest vrij, Roel kan goed analyseren.
Ik kon goed leren en mijn ouders hoopten dat
ik, puur voor de status, dokter zou worden.
Maar ik werd vader op mijn twintigste. Al was
het niet gepland, ik was er wel blij mee. Maatschappelijk heb ik het minder ver geschopt dan
familieleden die qua intelligentie minder bedeeld waren. Ik bewonder Roels discipline, hij
heeft ondanks alles zijn studie psychologie afgemaakt, heeft in bergbeklimmen zijn passie
gevonden en heeft nu de baan waarin hij zich
goed voelt. Hij is ontzettend gegroeid.
Ik denk dat onze nevenactiviteiten nog wel
even zullen doorgaan. Er komen steeds nieuwe
aspecten uit onze gemeenschappelijke Indische achtergrond naar boven, die het onderzoeken waard zijn. Het basisgevoel is daarbij
goed, je kent elkaars nest. Of we ooit nog ruzie
krijgen? Dat geloof ik niet.’

Misschien
hoopte hij
dat ik kon
helpen bij
het contact
thuis

Roel Verveer (42), psycholoog, medewerker
monumenten adviesbureau, gescheiden.
Roel is een jongere neef van Jack.

Jack van Alphen (52), huisman, masseur, vader van drie kinderen, samenwonend. Oudere neef van Roel.
Illustratie Hugo Naber / De personen op de illustratie zijn niet de geinterviewden

Test van
de week

Pietersen of Pieterszoon?

Volgens de Persoonlijkheidstest is acteur
Marcel Musters behoorlijk stabiel. Maar van
binnen woelt het. Door Mirjam Schöttelndreier

Stamboomonderzoek wordt dankzij internet steeds populairder. Amateurgenealogen besteden
uren in archieven en op websites om hun familiegeschiedenis te ontrafelen. Door Jorien de Lege

Liever kantelen dan
kwetsen

‘M

Foto Ilya van Marle
tact. Mijn vader dronk graag, mijn
moeder rookte en verder heb ik om
me heen veel ellende van verslavingen gezien. Dus ik rook niet meer en
drink nauwelijks. Toch heb ik absoluut een verslavings-gen: met eten
kan ik me niet erg beheersen.
Ik had toen ik aan het toneel ging
geen zin in het spelen van Shakespeare, maar meer in het vormgeven van het hier en nu. Ik vind het
leuk de werkelijkheid te kantelen
zoals in onze voorstellingen en de
tv-serie Hertenkamp. Wat wijlen
Theo van Gogh deed, vond ik vaak
echt kwetsend, afschuwelijk hoe hij
tekeerging, terwijl zijn interviews zo
compassievol waren. Grof en hard
hoeft niet van mij, al wil ik wel uitgedaagd worden. Mijn vader had ook
iets provocerends in zich, hij was op
z’n Brabants gezegd ’ne aparte, met
zijn eigen nachtclub.
In onze familie was het dan ook
geen punt dat ik homoseksueel was.
Dat heeft me veel leed gescheeld,
als ik anderen zie. Wel moet je als
homo bewustere keuzen maken om
je leven vorm te geven. Als man en
vrouw is het makkelijker: je krijgt
een kind, en hup, je bent een gezin.
Vaderschapswensen heb ik wel gehad, maar nu ben ik dik tevreden
met mijn rol van suikeroom.
Ik ben best een deugdelijk mens,
al leef ik ook met mijn leugentjes
om bestwil. Maar in het algemeen
vind ik trouw, eerlijkheid, kortom, de
stien geboden, zo gek nog niet.’

Verhalenwedstrijd
Ook op zoek geweest naar een
verloren of onbekend familielid? Of plannen om die oom
in Australië op te sporen?
Maak er een mooi verhaal van
(max. 2000 woorden) en
stuur het voor 8 januari 2009
naar hartenzielactie@volkskrant.nl. De redactie zoekt de
mooiste verhalen uit en de

auteurs ervan worden uitgenodigd voor een schrijfworkshop in het Schrijvershuis
van uitgeverij de Geus in Breda. De workshop wordt gegeven door Pay-Uun Hiu (Oranje
soep van Witte Wolk) en Rashid Novaire (Afkomst). De uitslag wordt bekendgemaakt
op de site van Hart en Ziel.

ijn vrouw houdt zich niet met mijn
hobby bezig, die kijkt liever naar de
toekomst.’ Gouke van der Wal (73)
zegt het met een gemoedelijk glimlachje. Al
35 jaar speurt de gepensioneerde ziekenhuisdirecteur uit Uithoorn archieven in het hele
land af naar informatie over zijn familie. Of
over die van zijn vrouw, of zelfs die van de
buurman. Die laatste had een interessante
naam, dus toog Van der Wal een middagje
naar het Amsterdamse stadsarchief. ‘Ik kon
hem naderhand meedelen dat zijn voorliefde
voor vis een familiaire oorsprong had; zijn
voorvaderen waren oesterkopers.’
Van der Wal is een genealoog (zie kader) van
het zuiverste soort. Al toen hij 12 jaar oud was
wilde hij weten waar zijn achternaam vandaan kwam. Hij stelde zijn vraag in het kinderradioprogramma Oom Henk van Haar en kreeg
te horen dat zijn familie mogelijk uit een
buurtschap kwam dat De Wal heette. Toen hij
35 jaar geleden echt begon te graven in zijn familiegeschiedenis, bleek dat ze hem destijds
verkeerd hebben geïnformeerd. Hij stamt af
van Friese turfschippers. Toen de burgerlijke
stand werd ingevoerd, hebben die schippers
zichzelf een achternaam aangemeten die paste bij hun beroep: Van der Wal. Inmiddels gaat
zijn kennis over het geslacht Van der Wal terug
tot 5 juli 1711, als Claas Roels gedoopt wordt te
Smallingerland. De familie van zijn moeders
kant, Keizer, heeft hij teruggezocht tot 1688. Of
hij nog veel verder terug kan gaan, is de vraag.
‘Vanaf 1811, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd, is het goed zoeken. Maar daarvoor
kreeg men een achternaam volgens het patroniemsysteem. Je krijgt dan als achternaam de
voornaam van je vader, bijvoorbeeld Jan Pieterszoon. Dan wordt het lastiger.’ Landelijke
archieven bestonden voor 1811 niet, het waren
vooral kerken die gegevens als doop- en huwelijksdiensten bijhielden. Er is ook veel verloren
gegaan. ‘De grote kerken hadden mooie systemen, maar in kleine plattelandsdorpjes waar
iemand het er zo’n beetje bij deed, zijn de archieven minder compleet.’
Van der Wal is niet de enige die het leuk
vindt om in stoffige archieven te zoeken naar
geboortedata, huwelijksakten en testamenten.
Genealogie is vooral sinds de komst van internet bijzonder populair. Het Sociaal en Cultureel Planbureau berekende in 2006 dat 1,6 miljoen Nederlanders (10 procent) geïnteresseerd
zijn in genealogie. Sommigen voeren een
vluchtige zoektocht uit naar hun voorvaderen
op sites als genlias.nl, die via een simpel invulformulier alle gegevens uit de burgerlijke
stand vanaf 1811 weergeven. Anderen bouwen
complete stambomen en maken websites. De
gastenboeken van dit soort sites staan vol met
andere zoekers, die hopen dat ze hun informatie kunnen uitwisselen.
Maar de ware genealoog, zegt Van der Wal, is
degene die een dagje uittrekt om in een archief de documenten zelf in te zien. ‘Die muffe
boeken, dat is ook de aardigheid ervan. Bovendien weet je nooit zeker of de informatie die je
via internet krijgt, wel klopt. Alhoewel we tegenwoordig in de archieven ook voornamelijk
in computers kijken. Alles is nu gescand.’
Eens in de zoveel tijd gaat hij een dag naar
een archief, in elke provinciehoofdstad staat er

Gouke van der Wal Foto Bart Mühl

Genealogie
In de genealogie probeert men zijn stamboom te reconstrueren door zo veel mogelijk gegevens te
verzamelen uit archieven. Op internet
zijn al veel bronnen
te raadplegen, zoals
op cbg.nl en nvg.nl,
waar een groot deel
van het archief online
te doorzoeken is. Op
genealogieonline.nl
zijn stambomen te
zien en te plaatsen.
Ook leuk: familienaam.nl.

een. Dan is er nog het werk voor de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), met landelijk negenduizend leden. Van der Wal is voorzitter van de afdeling Amsterdam en omstreken, die elke maand een lezing organiseert.
De kunst is, zegt Van der Wal, om de feiten
zoveel mogelijk te kunnen aankleden. ‘Een
slechte genealoog zoekt alleen namen en data.
Een goede reconstrueert zijn eigen microgeschiedenis.’ En die geschiedenis is op verschillende manieren te achterhalen. Via notariële
akten, bijvoorbeeld. ‘Vroeger waren er geen
standaardtestamenten. Toen werden er nog
kleren vererfd, of speciale voorwerpen. Dat
schept een beeld van wat ze bezaten, hoe ze
leefden.’ Akten over grondbezit uit boerenfamilies zijn ook nuttig. ‘Helaas heb ik geen
boeren in de familie, dat was mooi geweest.’ Er
zijn wel veilingstukken van een binnenvaartschip dat na overlijden van de schipper verkocht werd: met complete inventaris.
Tegenwoordig kan meneer Van der Wal een
dag in een archief spenderen, en slechts één
datum vinden. Hij weet al te veel. ‘Dat kan heel
frustrerend zijn. Maar als je eenmaal begonnen bent met zoeken, ga je verder. Het is net
een spannend boek, je wilt weten hoe het afloopt.’ Hij kwam via de NGV ooit een man tegen, die erin gerold was door een verhaal over
zijn overgrootvader, die enig kind zou zijn ge-

‘Het is als
met een
spannend
boek, je
wilt weten

hoe het
afloopt’

weest. ‘Maar die man had wel tien broers en
zusters. Dat wil je uitzoeken.’
Een genealoog die geluk heeft, kan zelf documenten en artefacten bemachtigen. Door
overerving in de familie, de juiste contacten,
of stom toeval. ‘Vroeger werd in de gegoede
families in de familiebijbel bijgehouden wat
er gebeurde met het gezin. Een enkele keer
komt zo’n bijbel boven tafel. Maar dat is zeldzaam hoor, de meeste genealogen moeten het
doen met kopieën van archiefstukken.’
Nog weleens te krijgen zijn bidprentjes. Katholieken gebruikten die bij begrafenissen.
Vaak werd de overledene erop beschreven. Er
is een levendige (ruil)handel in deze prentjes,
die voor genealogen een onschatbare informatiebron zijn. Het Centraal Bureau Genealogie
(CBG) in Den Haag bezit er ruim een miljoen.
Wie het zoeken liever niet alleen doet, kan
zich ook verenigen in een Familie Organisatie
(FO). Eens in de zoveel tijd komen genealogen
met een belangstelling voor dezelfde stamboom bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Sommige FO’s bestaan al jaren, de bekendste is
die van de familie Pater. Meneer Van der Wal
gniffelt als hij die naam noemt. ‘Ze hopen nog
altijd op de schat van Neeltje Pater. Zij leefde
van 1730 tot 1789 en het verhaal gaat dat ze
zeer rijk was. Maar haar miljardenerfenis is
nog niet gevonden.’
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Generatie 1

Generatie 2

Mette

Bart

Harald

Jan

Kees

Mia

Wim

Marie

Margreeth

Anna-Marie

Geertrui

Dimitri

Anna

Guus

Erik

Patricia

Generatie 3
Simon
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Wij Indo’s
lijken wel
aangepast,
maar van
binnen
wringt het

‘Dat ik zekere leiderschapskwaliteiten heb, wat de test zegt, blijkt uit
het feit dat ik er bij was toen theatergezelschap Mug met de gouden
tand werd opgericht en ik 23 jaar later nog in de artistieke leiding zit.
Mijn vader was horeca-ondernemer,
mijn moeder leidde een huishouden
met vier zoons, het zat er dus in. Net
als mijn vader en broers werk ik te
hard. Door een paar maanden per
jaar in New York ‘niks’ te doen, blijf
ik overeind.
Ik hou mijn leven op orde, dat
klopt. Niet dat ik innerlijk niet vreselijk van slag kan zijn, dat ben ik geregeld wel. Maar ik ben weer niet zo
neurotisch dat ik bij emotionele problemen een optredeACn afzeg. Ik
denk wel dat ik zo hard werk om
niet al te veel stil te staan bij mijn innerlijke roerselen. Hoewel: bij de
Mug diepen we politieke, maatschappelijke en geestelijke kwesties
grondig uit, dus het echt uit de weg
gaan doe en kan ik niet.
Ik ben vrij mild geworden, in de
zin van: ik snap dat anderen ook
maar struggelen om overeind te blijven, iedereen doet zijn best en maar
zelden lukt het. Dat ik psychiatrisch
verpleegkundige ben geweest,
speelt mee in het begrijpen van gedrag. Het was ook een goede voorbereiding op het toneel. Let wel: ik
ben mild, tot ik word genaaid.
Volgens de test ben ik ordelijk en
dat klopt wel. Ik vind het fijn om
thuis te komen in een huis waar
geen vuile onderbroeken slingeren.
Pijnlijk precies ben ik in het onderhoud van onze site.
Al kom ik uit Brabant, met een horecaman als vader, ik ben geen hedonist. Ik verschuil me soms achter
mijn drukke bestaan om niet naar
een feestje of première te hoeven.
Ik kan me er wel staande houden, ik
ben zelfverzekerder geworden door
de jaren heen. Ik kan uit verlegenheid ook juist de lolbroek uithangen,
maar liever heb ik een-op-eencon-

Het Hart en Ziel
Familiespel

Familie kan ook fijn zijn. Klein of groot en al dan niet bloedverwant, wat telt: is de band
goed? Deze week: Indische neven. Door Mirjam Schöttelndreier

|

Puck

Peter

George

Cedric

Sem

Geen beter tijdverdrijf voor
families dan het spelen van een
spelletje. Hart en Ziel presenteert
zijn eigen familie Doorsnee.
Wie is wie? Speel het spel en
leer ze kennen. Succes!

Frederique

Suusje

et spel lijkt wel wat op Wie is het? Het
doel is het zo snel mogelijk identificeren van medespelers door het stellen van vragen. Wie het eerst drie familieleden ‘ontmaskert’, heeft ge-

wonnen.
Beginnen: knip de kaartjes met daarop de familieleden uit de pagina en schud ze. Pak allemaal
een kaartje van de stapel, met een familielid
erop. Dit is de persoon die jij speelt.
Schrijf van elke speler op wat je te weten

Tijn

Generatie 4

Carice

H

Paul

Christien

Max

komt. Denk je een familielid te kunnen ontmaskeren, dan mag je bij het begin van je beurt raden. Raad je goed, dan krijg je het kaartje van
die persoon. Leg dit open op tafel. De ander
neemt een nieuw kaartje van de stapel en speelt
door. Raad je fout? Dan een beurt overslaan! Degene die als eerste 3 kaartjes heeft verzameld
wint.
Vanaf drie spelers. Speel je met meer dan
acht, dan wint degene die de meeste familieleden ontmaskert.

Floris

Maria

Kwan

je a ch t er
Bij elk e b eu r t go o i
et één
elk a a r t w ee k eer m
d o b b elst een .
b ep a a lt
De eer st e d o b b elst een
st ellen :
w elk e v r a a g je m a g
1: Uit welke generatie kom je?
(generatie 1 t/m 4)
)
2: Wat is je sekse? (man/vrouw
d,
3: Wat voor relatie heb je? (getrouw
(e)naar,
samenwonend, gescheiden, weduw

Legenda:
Getrouwd
Partners
Gescheiden

Patrick

Maartje

De t w eed e d
o b b elst een
b ep a a lt a a n
w ie je d e v r
aag
m a g st ellen
:
1: De persoon
links van je
2: De persoon
rechts van je
3: De persoon
tegenover je
4: De persoon
die het laatst een
vraag
heeft moeten beantw
oorden
5: Twee person
en naar keuze
6: Zelf kiezen

alleenstaand)
4: Heb je (klein) kinderen? (kiezen)
5: Ben je bloedverwant of anders?
)
(aangetrouwd,geadopteerd, stief6: Vrije vraag

Uit elkaar

Jan, 1920

Kees, 1925

Marie, 1928

Margreet, 1934

Geertrui, 1932

Bart, 1950

Mette, 1954

Harald

Jan is de oudere broer van Kees.
Hij is altijd ongetrouwd gebleven. In de familie staat hij bekend als de kluizenaar.

Kees en Marie kregen vijf kinderen, waarvan er één al is overleden. Ze wonen in een aanleunwoning en krijgen veel bezoek.

Marie is getrouwd met Kees. Ze
is nooit helemaal over de dood
van haar zoon heen gekomen.
Ze heeft veel contact met zijn
weduwe en haar kleinkinderen.

Margreeth is een jonger zusje
van Marie. Op haar 31ste kreeg
ze een ernstig ongeluk, waardoor ze de rest van haar leven in
een rolstoel moet doorbrengen.

Geertrui is het jongste zusje van
Marie. Ze is nooit getrouwd, als
jongste is ze lang thuis gebleven
om haar ouders te verzorgen.

Bart is getrouwd met Mette, ze
kregen drie kinderen. Hij richt
zich al jaren volledig op zijn
werk, en ziet behoorlijk op tegen
zijn pensionering.

Mette’s derde dochter Suusje
overleed kort na de geboorte
aan een aangeboren afwijking.
Mette is door haar verdriet vervreemd geraakt van Bart.

Harald is een levensgenieter, die
veel reist voor werk en plezier.
Hij en zijn vrouw Mia hebben bewust geen kinderen gekregen.

Mia, 1960

Anna-Marie, 1955

Dimitri, 1960

Anna, 1962

Erik, 1967

Guus, 1970

Patricia, 1967

Simon, 1974

Mia en haar man Harald zijn bewust kinderloos. Mia werkt parttime als verpleegkundige in een
kinderziekenhuis.

Anna-Marie werd tot over haar
oren verliefd op Wim. Toen Wim
al op 34-jarige leeftijd overleed,
was Anna-Marie ontroostbaar.

Dimitri komt uit Italië, en is van
oorsprong boer, maar nu is hij
huisman en zorgt voor zijn dochtertje Maria.

Op een vakantie in Italië wist Dimitri Anna’s hart te stelen. Hij
volgde haar naar Nederland en
ze kregen een dochter: Maria.

Erik is homo, maar hij durfde
hier pas later voor uit te komen.
Toen hij Guus tegenkwam
scheidde hij van Patricia. Het
paar n adopteerde Kwan.

Guus kwam Erik tegen tijdens
een zakelijk diner, en ze werden
verliefd. Guus wil graag met Erik
trouwen.

Patricia was gelukkig getrouwd
met Erik, tot bleek dat Erik homoseksueel was en verliefd
werd op Guus. Inmiddels zijn zij
en Erik goede vrienden.

Simon en Puck bleken te verschillend om de relatie te doen
slagen. Simon heeft gedeelde
voogdij over zijn zoon Peter en
zijn stiefzoon Sem.

George, 1950

Puck,1975

Cedric, 1976

Frederique, 1977

Paul, 1980

Tijn, 1975

Christien, 1980

Maria, 2001

George was op zakenreis in Nederland, toen hij Puck ontmoette. Na een eenmalig samenzijn
bleek Puck zwanger. Hij heeft
nooit het vadersschap geclaimd,
hij heeft geen contact met Sem.

Puck werd per ongeluk zwanger
van Sem. Ze besloot het kindje
te houden. Later kwam ze Simon
tegen, en ze kregen een kind:
Peter. Nu is Puck single en deelt
ze de voogdij met Simon.

Cedric heeft een Nederlandse
moeder maar groeide op in
Frankrijk. Hij en Frederique kregen Carice. Cedric wil graag
4 kinderen.

Frederique lijkt in niets op haar
zus Puck. Ze is heel rustig en
doet niets overhaast. Frederique
wil graag nog een kind, maar
twee is wel het maximum.

Paul is een verstokte vrijgezel en
wil liever geen gezin. Hij is wel
dol op de pasgeboren tweeling
van zijn zus en gaat elke week
bij Tijn en Christien langs.

Tijn en Christien hebben een
tweeling: Max en Floris. Ze hebben veel contact met Paul, de
tweelingbroer van Christien.

Christien is erg hecht met haar
tweelingbroer Paul. Vooral toen
hun vader Wim overleed, vonden
ze veel steun bij elkaar. Christien
en Tijn hopen op een groot gezin, met minstens 4 kinderen.

Maria is de dochter van Anna en
Dimitri. Ze is dol op haar vader,
die haar flink verwent.

Kwan, 2007

Patrick, 1997

Maartje, 1999

Peter, 2005

Sem, 1998

Carice, 2007

Max, 2008

Floris, 2008

De Vietnamese Kwan is als vondeling achtergelaten op de stoep
van een ziekenhuis. Hij kwam in
een weeshuis terecht, en werd
geadopteerd door Guus en Erik.

Patrick heeft een moeder en
twee vaders, zegt hij altijd. Soms
maken vriendjes wel gemene
opmerkingen over zijn vader.

Maartje heeft het niet zo op
Guus, de vriend van haar vader.
Ze is het liefst bij haar moeder.
Op school gaat het niet zo goed.

Peter is de zoon van Puck en Simon. Hij gaat al bijna naar de
kleuterschool.

Sem is de zoon van Puck. Zijn vader George heeft hij nog nooit
gezien. Hij ziet Simon als zijn vader, hij vindt het erg dat zijn ouders uit elkaar zijn.

Carice is het enige kind van Cedric en Frederique. Ze ziet haar
neefjes Peter en Sem regelmatig, Sem ziet Carice een beetje
als zijn zusje.

Max en Floris zijn een vrolijke
tweeling van nog geen jaar oud.

Floris en Max zijn een vrolijke
tweeling van nog geen jaar oud.
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