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DNA-onderzoek succesvol voor de genealogie van ‘Groot Kappers’ 
 

Rene Kappers 

 

 

Inleiding 

In 2008 werd het eerste jaar van het project ‘Genetische Genealogie’ in Nederland afgerond. 

En met succes, zo werd geconcludeerd. Met dit welslagen werd een innovatieve 

onderzoeksmethode aan het ‘genealogisch onderzoek’ toegevoegd.
1
 Dat deze nieuwe methode 

van belang was voor een genealogie ‘Kappers’ bleek eveneens. Twee tot dan toe aparte 

families ‘Kappers’ konden met DNA onderzoek in 2008 eindelijk definitief tot één familie, 

stammend van ‘Groot Kappers’, worden samengevoegd.
 2

 Wij zetten hieronder uiteen hoe.  

 

DNA en genealogie 

Bij mannen bestaat één van hun 23 chromosomenparen uit twee verschillende delen: het X-

chromosoom en het Y-chromosoom. Dit Y-chromosoom wordt door mannen exclusief aan 

hun zonen doorgegeven: keer op keer. In ‘stamreeksen’ -dat zijn uitsluitend mannelijke 

afstammelingen, vaders en hun zonen- is het Y-chromosoom van elke afstammeling dus 

steeds hetzelfde.  Door nu, simpel gezegd, van mannen het DNA van het Y-chromosoom te 

bepalen kan vastgesteld worden of deze mannen een gemeenschappelijke voorvader hebben. 

Genealogische puzzels  kunnen op die wijze tot oplossing komen.
3
 Op die wijze werd in het 

project ‘Genetische Genealogie’ de veronderstelde, maar nog nooit bewezen verwantschap 

van diverse deelnemers aangetoond, waaronder de veronderstelde verwantschap tussen Rene 

Kappers (KK 10 b), nazaat van Hendrick Kappers alias Lensink uit Aalten, en Albert Jan 

Kappers, nazaat van Bernardus Kappers in Zeeland. 
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Aan dit eerste project deden 410 mannen mee waaronder Rene en Albert Jan Kappers. Het 

werd uitgevoerd door Prof. dr. Peter de Knijff van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

De wetenschappelijke betrouwbaarheid van het onderzoek werd hierdoor gewaarborgd. Het 

project ‘Genetische Genealogie’ stond verder onder auspiciën van een aantal gerenommeerde 

genealogische instituten: het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde de 

Nederlandsche Leeuw, de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Zuid-Hollandse 

Vereniging ‘Ons Voorgeslacht’.
4
 

 

De familie van Bernardus Kappers, overleden Vlissingen 15 februari 1804: zijn roots? 

Jan Kappers (1914-2001) en zijn vader Christiaan (1890-1970) raakten in de jaren 1950 

geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie. Hun dochter, respectievelijk kleindochter 

Melanie (1943) voegde zich vanaf 1960 bij hun onderzoek. Dat onderzoek spitste zich toen 

inmiddels toe op de herkomst van hun op dat moment oudst bekende voorvader Bernardus 

Kappers die op 15 februari 1804 in Vlissingen overleed. Van hem werd zijn huwelijk te 

Middelburg met Cornelia Huijbregtsen gevonden, alsook de doop van hun twee kinderen, 

Maria en Jan, en nog mogelijk een derde kind, dochter Anthonia.  Als beroep (postume 

vermelding in 1822) werd ‘scheepmaker’ achterhaald. Maar dat was het dan; zijn herkomst 

bleef de onderzoekers onbekend door gebrek aan bronnen. Daaraan debet was een 

bombardement in de tweede wereldoorlog waarbij het Zeeuwse Rijksarchief te Middelburg in 

vlammen opging. En al eerder, in 1809, was het stadhuis van Vlissingen door brand verwoest 

waardoor geboorte- en doopbewijzen tussen 1790 en 1800 verloren gingen.
5
 Uitgebreide 

naspeuringen door de onderzoekers naar naamgenoten ‘Kappers’ elders in Nederland brachten 

wel een aantal ‘Bernardussen’ aan het licht. Een definitief aansluitende match werd echter 

nergens gevonden. De ‘roots’ van deze Zeeuwse Bernardus Kappers en zijn familie bleven in 

nevelen gehuld.
6
 

 

De familie van Bernardus Kappers Janszoon: het spoor dat hij achterliet vanuit Aalten 

Bernardus Kappers (KK IV c), geboren in 1760 en getogen in de Aaltense Heurne op de 

boerderij ‘Groot Kappers’, was de zesde zoon in het gezin van Jan Kappers (KK III a) en 

Toniske te Kotte. De boerderij was al drie generaties in de familie en in deze streek 

traditioneel voorbestemd voor de oudste zoon.
7
 Ambitieuze jongere broers moesten daarom 

hun heil elders zoeken: een erfdochter trouwen van een andere boerderij, een heel ander vak 

of ambacht kiezen en/of uitzwerven.
8
 Zo ook onze Aaltense Bernardus Kappers Janszoon. 

Hoewel we niet weten welk vak Bernardus koos, werd hij aangetroffen met attestatie van 

Aalten in het Gelderse Laren (1779), in Wilpe (1781), in Strijen (28 april 1784) en een maand 

later (30 mei) in Pijnacker. In 1786 was hij weer terug in Strijen waar op 5 februari 1787 zijn 

attestatie uit Aalten werd ingeschreven. Hier stopte het spoor dat Bernardus vanuit Aalten 

achterliet.
9
 Opmerkelijk was nog dat zijn broer Arent zich eveneens in 1786 in Strijen 

vestigde, zijn neef Dirk Jan Kappers in 1787 ook, en zijn neef Hermen Joost Kappers (1760-

1846) volgde ongeveer een jaar later. De laatste werd op 26 april 1788 als lidmaat 
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ingeschreven.
10

 Van genoemde broer en neven kon hun verdere levensloop getraceerd 

worden. Van Bernardus uit Aalten werd geen vervolg meer gevonden. 

 

De perfecte match:  

haplogroep R1b3, haplotypes 14, 13, 28, 23, 10, 13, 13, 10/14, 12, 11, 15, 19, 16, 15, 23, 12 

In dit genealogisch DNA-onderzoek werden 16 markers gebruikt om de haplotypes van de 

deelnemers vast te stellen. Ze werden in dit onderzoek bij de deelnemers slechts aangeduid 

door hun waarden in een zestientallige cijferreeks.
11

 Wanneer twee deelnemers identieke 

haplotypes zouden hebben betekende dit dat zij onderling verwant zijn en in mannelijke lijn 

een gemeenschappelijke voorvader moesten hebben.
12

  

 

Albert Jan Kappers en Rene Kappers bleken exact dezelfde haplotypes te hebben: populair 

gezegd ‘hetzelfde DNA te hebben’. Zij moesten dus een gemeenschappelijke voorvader 

hebben! Gegeven de bekende stamreeksen en fragment-genealogieën kon deze voorvader niet 

anders zijn dan Herman Kappers (KK II a), gedoopt te Aalten  30 april 1676, boer op Groot 

Kappers in de Aaltense Heurne. De Zeeuwse Bernardus Kappers was daarmee identiek met de 

Bernardus Kappers Janszoon (KK 4 c) uit Aalten, kleinzoon van Herman Kappers, 

achterkleinzoon van Hendrick Kappers alias Lensink.  

 

Opmerkelijk bij deze conclusie is dat de verwantschap van Albert Jan en Rene door zestien 

geboorten en even zoveel huwelijken van elkaar gescheiden zijn over een periode van ruim 

230 jaar!  

 

De afstammelingen van de Zeeuwse Bernardus Kappers –inclusief de tak in Indonesië- 

konden door dit DNA-onderzoek in 2008 eindelijk definitief worden gevoegd bij de 

afstammelingen van Hendrick Kappers alias Lensinck (KK I a) tot één familie, stammend van 

‘Groot Kappers’ in de Aaltense Heurne. 

 

RKa, juli 2013. 
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