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Kralt 
Een geslacht van ‘Duytschen bloet’. 
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Van veel Nederlandse familienamen is de herkomst eenvoudig na te gaan: Janse, Melis, van Loon, de 

Vries, Timmermans, Eversdijk, ……. Soms is de betekenis wat minder duidelijk omdat er sprake is van 

een verbastering en de naam is losgeraakt van de oorspronkelijke vorm, er sprake is van een naam 

met een buitenlandse oorsprong of omdat er aan een minder bekende plaats, streek, een onbekend 

beroep of vreemd voorwerp wordt gerefereerd. Denk bijvoorbeeld aan namen als Van de Wetering 

(watergang), Peltier (bontwerker), Pinksternakel (pastinaak) of Dumoulin (Van der Molen). Soms is 

het nog moeilijker, zo niet onmogelijk, de betekenis van een familienaam te achterhalen. Een naam 

kan in de loop van de tijd zo zijn veranderd dat de oorspronkelijke vorm of betekenis niet meer lijkt te 

kunnen worden achterhaald, waardoor niemand nog kan verklaren wat de herkomst of betekenis is.  

Familienamen kunnen in veel gevallen worden verklaard vanuit hun ontstaansgeschiedenis. Om te 

achterhalen wat de oorspronkelijke schrijfwijze van een naam is en waarom deze indertijd aan een 

specifieke persoon gekoppeld werd, is het dan ook belangrijk om zo ver mogelijk terug te gaan in de 

tijd en in eventueel beschikbare documenten op te zoeken aan wie, waar, en wanneer de betreffende 

naam voor het eerst werd gegeven. Ook zal moeten worden nagegaan welke veranderingen in 

schrijfwijze en vorm deze in de loop van de tijd heeft ondergaan.1 Op die manier kan worden 

voorkomen dat er te snel betekenis wordt gegeven aan een naam die op het eerste gezicht eenvoudig 

te verklaren lijkt, maar waarvan na onderzoek blijkt dat de betekenis anders ligt. Bij de familienaam 

Van de Vijver is het bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan of er sprake is van een Nederlandse of 

Franse herkomst. In het eerst geval gaat het waarschijnlijk om een voorouder die bij een vijver 

woonde, in het tweede geval kan er sprake zijn van een verbastering van het Franse De la Vivre (van 

het leven) en zou het mogelijk kunnen refereren aan een levensgenieter.  

De familienaam van mijn moeder was Kralt. In Rijnsburg, het dorp waar ze geboren en getogen was, 

een veelvoorkomende naam, maar in de rest van Nederland een vreemde en onbekende naam. 

Niemand van de familie kon aangeven wat de naam betekende en waar het geslacht oorspronkelijk 

vandaan kwam. Dat maakte nieuwsgierig en was de aanleiding voor onderzoek naar de herkomst van 

het geslacht en de betekenis van de naam. Voor de start van het daadwerkelijke onderzoek werd 

allereerst nagegaan of er werkelijk sprake is van een weinig voorkomende familienaam. Ook werd 

gekeken in welk gebied de naam het meeste voorkwam. Tijdens het uitwerken van een stamboom 

van het geslacht Kralt in Rijnsburg werd al snel duidelijk dat de naam Kralt in Nederland in 1795 in 

Rijnsburg is ontstaan. Verder onderzoek naar de herkomst van het geslacht en de betekenis van de 

naam was meer complex. De zoektocht werd ten eerste bemoeilijkt omdat de naam in de diverse 

documenten voor 1795 op veel verschillende manieren gespeld werd. En ook omdat, naarmate het 

onderzoek zich steeds meer verplaatste naar het verleden, er logischer wijze steeds minder gegevens 

over voorouders werden gevondenen. Gaandeweg het onderzoek werd de gevonden informatie 

zodoende steeds meer fragmentarisch en een enkele keer leek het zelfs of de gevonden gegevens 

elkaar tegenspraken. Desondanks is het gelukt de herkomst van het Rijnsburgse geslacht Kralt met 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast te stellen vanaf 1661 en een aannemelijke hypothese 

te formuleren over de betekenis van de naam. Het stuk hieronder is een overzicht van de resultaten 

van het onderzoek.  

 

 

                                                           
1  http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/  

http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
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Spreiding en frequentie van de naam Kralt 

Om te weten te komen of er wereldwijd inderdaad sprake is van een weinig voorkomende 

familienaam, werd informatie over de naam Kralt verzameld op de site Forebears2. Op deze site 

worden op basis van gegevens in online databases schattingen gedaan over de frequentie en 

verspreiding van familienamen wereldwijd in 2014. In dat jaar waren er volgens deze site ongeveer 

354 mensen die de naam Kralt droegen, waarvan 257 in Nederland. Ongeveer 1 op de 65.618 

Nederlanders droeg in 2014 deze naam. Daarmee stond hij op de 11.025e plaats op de ranglijst die 

aangeeft hoe vaak een bepaalde familienaam in Nederland voorkomt. Een vergelijking met de naam 

die op de eerste plaats stond, de Vries, maakt duidelijk dat Kralt in 2014 een zeer weinig 

voorkomende familienaam was (Tabel 1). Behalve eenmaal in Oostenrijk, kwam de naam bovendien 

in geen enkel ander Europees land voor. Wel is hij te vinden op het Amerikaanse continent: 92 keer 

in Canada en viermaal in de Verenigde Staten. Maar in de tabel is te zien dat Kralt verhoudingsgewijs 

ook in die landen een weinig voorkomende familienaam is.  

Kralt 
Land  Voorkomen  Frequentie  Plaats op ranglijst wat 

betreft voorkomen 

Nederland 257 1: 65.618 11.025 

Canada 92 1: 385.082 35.452 

Verenigde Staten 4 1: 80.067.544 1.189.846 

Oostenrijk 1 1: 8.527.230 37.493 

    

De Vries    

Nederland 86.942 1: 194 1 
Tabel 1. Voorkomen van de familienaam Kralt wereldwijd 2014. 3 

Vervolgens werd met behulp van de site van het Centrum voor Familiegeschiedenis ingezoomd op 

het voorkomen van familienamen in Nederland in de jaren 2007 en 1947.4 Uit het eerstgenoemde 

onderzoek, waarin werd gekeken naar de verspreiding van familienamen per gemeente, laat zien dat 

er in 2007 in Nederland 338 mensen waren die de naam Kralt droegen.5 Hoewel de naam verspreid 

over het hele land voorkwam, was er sprake van een sterke concentratie rond de gemeente Katwijk 

in de provincie Zuid-Holland (Figuur 1). In de vier dorpen die deze gemeente omvat (Rijnsburg, 

Valkenburg, Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee), valt de naam Kralt in de range van 251-500 keer 

voorkomen.6  

                                                           
2 www.forebears.io  
3 Tabel opgesteld met behulp van de site www.forebears.io 
4 http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ 
5http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ 
6 In vergelijking met de site Forebears lijkt het alsof het aantal mensen met de achternaam na 2007 is 
afgenomen. Dit hoeft niet het geval te zijn, deze schijnbare afname kan worden verklaard door het feit dat de 
gegevens op beide sites niet op dezelfde manier verzameld zijn. 

http://www.forebears.io/
http://www.forebears.io/
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/


4 
 

      

Figuur 1. Voorkomen van de familienaam Kralt per gemeente in 2007 7  

Op dezelfde site van het Centrum voor Familiegeschiedenis staan ook gegevens over de volkstelling 

van 1947. Daarin werd gekeken naar de verspreiding van familienamen over de Nederlandse 

provincies. In dat betreffende jaar waren er in het hele land 132 mensen die de naam Kralt droegen. 

Daarvan woonden er 128 in Zuid-Holland, drie in Noord-Holland en één in Zeeland. In de overige 

provincies kwam de naam Kralt niet voor (Figuur 2).8 

                                                           
7 http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ 
8 http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ 

http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
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Figuur 2. Voorkomen van de familienaam Kralt per provincie in 1947.9 

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat, hoewel het aantal naamdragers zich tussen 1947 en 2007 

heeft verdubbeld, Kralt inderdaad een weinig voorkomende familienaam is. Hij komt voor in 

Nederland en Noord-Amerika. Aangenomen mag worden dat het in het laatste geval gaat om 

landverhuizers vanuit Europa en dat de herkomst van de naam niet in dat werelddeel gezocht moet 

worden.  

 

Ontstaan van de naam Kralt. 

Gezien de sterke concentratie van naamdragers rond de gemeente Katwijk, werd het onderzoek naar 

de herkomst van de naam gestart door informatie te verzamelen uit akten van de Burgerlijke Stand 

en de doop-, trouw- en overlijdensregisters van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in 

Rijnsburg en Oegstgeest. De gevonden informatie werd gebruikt om een overzicht te maken van het 

geslacht Kralt in Rijnsburg. Indien hier aanleiding toe was, werd aanvullend informatie gezocht in 

                                                           
9 http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ 

http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
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online databases van andere Nederlandse archieven10. Vastgesteld kon worden dat voor 1795 in 

Nederland veel variaties in de schrijfwijze van de naam voorkwam: Kral, Krals, Krall, , Kraal, Krael ……. 

Ook werd vaak de letter C gebruikt als beginletter in plaats van de letter K. Er werd in Nederlandse 

archieven echter geen document gevonden dat dateerde voor 1795 en waarin de naam met de T als 

eindletter werd geschreven. In doop- trouw- en begraafboeken in Duitsland werden twee registraties 

gevonden van de naam Kralt met een T.11 De variatie van deze schrijfwijze werd in  geen van deze 

gevallen echter doorgezet naar een volgende generatie. Met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid kan daarom worden geconcludeerd dat de familienaam Kralt met een T als laatste 

letter in 1795 in Rijnsburg is ontstaan.  

De eerste Kralt 

Op 13 juni 1788 wordt in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Rijnsburg ondertrouw aangetekend 

door de 26-jarige Aldert Kral en de 22-jarige Marijtje van der Kwaak. Hij is in 1762 gedoopt in 

Oegstgeest, zij in 1766 in Rijnsburg. Op 29 juni 1788 trouwen Aldert en Marijtje12.  

Aldert komt uit een klein gezin. Hij heeft een oudere zus, Lydia, die in 176013 is geboren. Ze is getuige 

bij de doop van Alderts oudste zoon in 1788.14 In de registers en akten van burgerlijke stand is over 

haar geen verdere informatie gevonden wat betreft huwelijk, kinderen en overlijden. Zijn jongere 

broertje Jan15 is overleden op een leeftijd van 9 maanden16. Aldert heeft geen andere broers.  

Aldert en Marijtje krijgen zes kinderen17. Omdat de huwelijksakte vermeldt dat Aldert een jongeman 

is, mag aangenomen worden dat er geen kinderen uit een eerder huwelijk zijn. De drie oudste 

kinderen uit het gezin, Hermanus (1788), Jan (1791), Maria (1793) staan in de doopboeken van de 

Nederduits Gereformeerde Gemeente van Rijnsburg geregistreerd onder de naam Kral. Vanaf het 

vierde kind (Marijtje, 1795), wordt in de registratie echter ineens, zowel bij vader als dochter, de 

letter T achter de naam gezet. Voor de oudste kinderen in het gezin, die bij de doop nog de naam 

Kral dragen, wordt in latere akten ook steeds vaker een letter T achter de naam gezet. geconcludeerd 

kan worden dat deze verandering van de schrijfwijze van de naam in 1795 in dit gezin is ontstaan en 

doorgezet naar volgende generaties. Degene die verantwoordelijk is voor het wijzigen van de 

achternaam, is waarschijnlijk de dominee van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Rijnsburg, 

Paulus van der Ven, In 179418 wordt hij predikant in Rijnsburg. Waarom hij het nodig achtte in het 

doopboek de naam Kralt te gebruiken in plaats van Kral, is niet duidelijk. Mogelijk werd de 

achternaam mondeling aan hem doorgegeven en heeft hij het niet goed verstaan. Of misschien is hij 

in verwarring gebracht door een andere, meer bekende achternaam, bijvoorbeeld Kraft. Het zou ook 

kunnen zijn dat de achternaam schriftelijk aan hem is doorgegeven in slecht handschrift en hij die 

                                                           
10 Geïnteresseerden kunnen de stamboom van het geslacht inzien op de site van www.genealogieonline.nl en 
www.geneanet.nl  
11 www.familysearch.org  
12 Archief Erfgoed Leiden en omstreken: Trouwboek NH Trouwboek van de Nederduits-gereformeerde 
gemeente, 1627-1654, 1691-1807., archiefnummer 700, Trouwen NH, Inventarisnummer 1217, blad 192 
Gemeente Rijnsburg. Periode 1627-1807. 
13 Archief Erfgoed Leiden Archiefnr 0700  Archiefnaam Dopen NH  Rijnsburg Inventarisnr 1213   Folio 101 
14 Archief Erfgoed Leiden. Doopboeken NH 1788-1812., Archiefnr  700,  Dopen NH Inventnr 1215, Blad 4. 
Rijnsburg 
15 Archief Erfgoed Leiden Archiefnr 0700  Archiefnaam Dopen NH  Rijnsburg Inventarisnr 1215   Folio 15 
16 Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Oegstgeest, nummer toegang 3.04.17.076, 
inventarisnummer 11A.I 
17 Archief Erfgoed Leiden 
18 www.dominees.nl  

http://www.genealogieonline.nl/
http://www.geneanet.nl/
http://www.familysearch.org/
http://www.dominees.nl/
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vervolgens verkeerd in het doopboek heeft overgenomen. Ook al is de reden waarom hij de naam 

wijzigde niet duidelijk, hij is wel consequent. Ook de volgende kinderen uit het gezin dragen in het 

doopregister de naam Kralt. 

In 1811 werd de Burgerlijke Stand officieel ingevoerd in Nederland. De hele bevolking werd verplicht 

om in officiële documenten een vaste familienaam te hanteren, die vanaf dat moment via de 

mannelijke lijn steeds op volgende generaties werd overgedragen. Vanaf dat jaar lag de schrijfwijze 

van een familienaam officieel vast. Dat wil niet zeggen dat familienamen pas in dat jaar voor het 

eerst werden gebruikt. Voor 1811 werd in officiële documenten, zoals de doop-, trouw- en 

begraafboeken van kerken en notarisakten, vaak al gebruik gemaakt van familienamen. Omdat een 

vaste schrijfwijze voor die tijd nog niet verplicht was, kon het echter zijn dat deze in het ene 

document anders werd gespeld dan in het andere. Ook kon het zijn dat er verschillende persoons- en 

familienamen voor één en dezelfde persoon gebruikt werden. Zo kon eenzelfde persoon in het ene 

document Krijn Wisse heten, terwijl in een ander de naam Krijn Schout, Krijn Schouten of Krijn Wisse 

Schout gebruikt werd.  

Bij het invoeren van de Burgerlijke Stand zijn veel gegevens rechtstreeks overgenomen uit de 

doopregisters van de kerken. Het lijkt erop dat de naam Kralt op die manier vanuit het doopregister 

van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Rijnsburg terecht gekomen is in de registers van de 

Burgerlijke Stand van Rijnsburg. En hoewel het ook in deze officiële registers nog een enkele keer 

voorkomt dat een familienaam anders wordt gespeld – in een met de hand geschreven document is 

de kans op een schrijffout altijd aanwezig - neemt de uniformiteit wat betreft de schrijfwijze na 1811 

steeds meer toe en wordt de naam Kral steeds minder gebruikt voor afstammelingen van Aldert en 

Marijtje. De laatste keer dat dit gebeurt, is waarschijnlijk in 1856, bij de geboorte van Grietje de 

Mooij, een kleindochter van Aldert en Marijtje. Volgens de aangifte heet haar moeder Meijntje Kral.19  

 

Het Leidse geslacht Kral 

Hoewel de naam Kralt is ontstaan door een ‘verschrijving’ van de naam Kral in de doopboeken van 

Rijnsburg, ligt de herkomst van het geslacht Kral(t) niet in die plaats. De vader van Aldert Kralt, 

Hermanus Kral (1732-1781), verhuist in 1759 vanuit Leiden naar Rijnsburg als hij in het huwelijk 

treedt met Marijtje Stolk, een ‘jonge dochter’ uit Oegstgeest. Uit de ‘verhuisakte’ (Figuur 3: Actie van 

cautie)) van de diaconie uit Leiden, de trouwakte20 en de doop van het oudste kind (Lydia, 1760-??) 

blijkt dat het stel zich eerst gevestigd heeft in Rijnsburg. Tussen 1760 en 1762 zijn ze waarschijnlijk 

verhuisd naar Oegstgeest, want de twee jongste kinderen zijn in de Nederduits Gereformeerde Kerk 

in die plaats gedoopt21 22. Ook zijn zowel Hermanus, Maria als hun zoon Jan, die overleden is toen hij 

negen maanden oud was, begraven in Oegstgeest. 23 24 25  

                                                           
19 Archief Erfgoed Leiden en omstreken: Rijnsburg Geboorteakten 1853-1862., archiefnummer 700, 
Gemeentebestuur van Rijnsburg, inventarisnummer 1231, aktenummer 46. Gemeente Rijnsburg Periode 1853-
1862. 
20 Archiefnr 0700  Archiefnaam Trouwen NH Inventarisnr 1217 Folio 137  / Nationaal Archief, Den Haag, DTB 
Gaarders kopie Zuid-Holland; Rijnsburg, nummer toegang 3.04.17.096, inventarisnummer 1.I 
21 NL-HaNA, Districtklappers Dopen, 3.04.18.01, inv.nr. 718          Doopboeken Oegstgeest NDG 
22 Archiefnr 0700  Archiefnaam Dopen Rijnsburg NH  Inventarisnr 1215   Folio 15 
23 Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Oegstgeest, nummer toegang 3.04.16.104, 
inventarisnummer 9 
24 Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Oegstgeest, nummer toegang 3.04.16.104, 
inventarisnummer 9 
25 Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Oegstgeest, nummer toegang 3.04.17.076, 
inventarisnummer 11A.I 
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Figuur 3. Acte van Cautie26 

De wortels van het geslacht Kralt liggen echter ook niet in Leiden. Want hoewel zowel de vader 

Hermanus (1732-1781) en grootvader Jan (1701-1752) van Aldert Kralt (1762-1802) in deze stad zijn 

geboren, komt zijn overgrootvader Hermanus (1661-1730) daar niet vandaan. In 1702 gaan in Leiden 

twee mensen in ondertrouw. Het zijn de in Leiden geboren Anna van der Laan en Hermanus Kral(s) 

(Figuur 4). Volgens het trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Leiden is deze 

Hermanus Krals afkomstig uit ‘Ouderkercken’, maar woont en werkt hij als ‘dienstknegt’ op het 

Rapenburg in Leiden. Het betreft een jongeman en een jonge dochter, dus kan worden aangenomen 

dat geen van beiden kinderen uit een vorig huwelijk heeft. 

  

Figuur 4. Ondertrouwakte Hermanus Kral en Anna van der Laan (1702, Leiden)27 

Hoewel Hermanus en Anna meerdere kinderen hebben, is er slechts één zoon die de naam Kral in 

Leiden heeft doorgegeven aan het nageslacht. Van de andere twee zoons zijn geen kinderen 

gevonden. Ook hun zoon Jan Kral (1704-1752) heeft slechts één zoon die de naam Kral doorzet naar 

het nageslacht. Hetzelfde geldt voor hun kleinkinderen en achterkleinkinderen: Er is steeds slechts 

één zoon die de familienaam doorgeeft aan de volgende generatie, andere zoons overlijden jong of 

blijven kinderloos. De nakomelingen via vrouwelijk lijn dragen een andere achternaam (Figuur 5).  

 

                                                           
26 Archief Erfgoed Leiden en omstreken: Akten van cautie voor bedeelden naar andere gemeenten, 1732-1785. 
Inv.nrs. 594 - 595 
27 Archief Erfgoed Leiden en omstreken: NH Ondertrouw CC. juni 1698-1702., Archiefnummer 1004, Nederlands 
Hervormd Ondertrouw (1575-1795), inventarisnummer 27, blad CC – 268. 
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Figuur 5. Parenteel Hermanus Kral (1661-1730) en Anna van der Laan (1674-<1730). 

Waarschijnlijk is de Hermanus Kral(s) in in 1702 in Leiden trouwt met Anna van der Laan dezelfde 

persoon als Herman Crall, het kind dat op 24 april 1661 als zoon van Jan Crall en Meriken Beckers is 

gedoopt in de Duitse plaats Kelzenberg28. Een buurgemeente van Kelzenberg is Odenkirchen, een 

plaats die in het dialect van de streek ook wel Oudenkerken werd genoemd (Figuur 6). Het verschil 

tussen doop- en geboorteplaats kan vanuit de plaatselijke geschiedenis van de streek verklaard 

worden: De Vrede van Westfalen (1648) garandeerde weliswaar godsdienstvrijheid in het gebied, 

                                                           
28 Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898," database, FamilySearch 
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ9H-T7P : 10 February 2018), Herman Crall, 24 Apr 1661 
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maar deze afspraak werd door de bisschop van Keulen genegeerd, zodat pas in 1757 een 

Evangelische Kerk in Odenkirchen kon worden geopend. Tot die tijd moesten de protestantse 

inwoners van het dorp voor religieuze zaken als dopen, trouwen en begraven uitwijken naar kerken 

in omliggende gemeenten, zoals Kelzenberg en Jüchen. 29 

  

Figuur 7. Het ontstaan van de plaatsnaam Odenkirchen.30 

Over de familie van Herman(us) Krall (1661-1730) is vooralsnog weinig bekend. De gevonden 

informatie over zijn ouders en grootouders is te fragmentarisch om hieruit een duidelijk beeld te 

creëren. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of de familie al generaties lang in de streek rond Odenkirchen 

woonde of zich er pas gevestigd had. Ook is niet bekend op welke manier ze in hun onderhoud 

voorzagen.  

Uit het trouwregister (1661) van de Evangelische Kerk in Jüchen blijkt dat zijn vader Jan Krall de zoon 

is van Jan (Johan) Krall en Treintgen Stromenger.31 Ondanks de beperkte hoeveelheid informatie over 

het geslacht, is een poging gedaan een overzicht van de familie op te stellen (Figuur 8). Bij het 

bekijken hiervan is het belangrijk om in de gaten te houden dat de fragmentarische informatie ertoe 

geleid kan hebben dat een bepaald gegeven verkeerd is geïnterpreteerd. Vervolgonderzoek zal 

mogelijk leiden tot aanpassingen en ongetwijfeld zorgen voor aanvullingen van dit overzicht.  

                                                           
29 www.odenkirchen.de 
30 www.odenkirchen.de  
31 Deutschland Heiraten, 1558-1929," database, FamilySearch (Nog checken bij primaire bron) 

http://www.odenkirchen.de/
http://www.odenkirchen.de/
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Figuur 8. Stamboom van de familie Krall in Odenkirchen. 
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Trintgen (Trein) Elssenbruch 

Cilgen 

x

Goerd Spiessemecher

Johan(Jan)

x

Trintgen Stromengers

Jacob

x (1661, Bontebroch)

Tringen (Catrinen Adriaans) Lenzen (Lens)

Jan

x (1661, Jüchen)

Mericken Beckers

Hermanus Kral

x (1702, Leiden)

Anna van der Laan

Cilgen

x (1662, Jüchen)

Wolter Smitz

Adrian (v)

x x (1664, Jüchen)

Johan Noelen Tenyssen (Teyssen)

Dahm

x (1665, Jüchen)

Tringen Vitten

Philip

x (1675, Jüchen)

Goedgen Byn

Walberen

x (1667,  1677J:uchen)

Johannes Holz

Gerhard (1665, Kelzenberg)  

Engen(1666, Kelzenberg) 

Tringen

x

Joeris Jacobs von Wickraderha(h)n 

Anna Sibilla (1656, Kelzenberg) 

Alheit Jacobs (1666, Kelzenberg)

Johannes Jacobs

x (1677, Jüchen)

Ennen Steins
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Het is niet duidelijk waarom Herman Krall vanuit Odenkirchen naar Leiden is vertrokken. Mogelijk 

speelden economische motieven een rol en was hij op zoek naar werk. De streek rond 

Mönchengladbach stond, net als Leiden, bekend om zijn textielnijverheid32. Het is aannemelijk dat er 

contacten waren tussen deze gebieden waar handelaren en werkzoekenden van konden profiteren. 

Daarnaast had Odenkirchen aan het einde van de 17e eeuw te lijden onder oorlogsgeweld. Daarbij  

werd in 1689 een gedeelte van de stad verwoest.33 Daarnaast stond de stad Leiden bekend om zijn 

liberale karakter op religieus gebied.34 In Odenkirchen werden protestanten, ondanks de Vrede van 

Westfalen (1648) weliswaar niet openlijk vervolgd, maar wel tegengewerkt bij het uitoefenen van 

hun geloof35. Ook religieuze motieven kunnen daarom hebben bijgedragen aan de beslissing van 

Herman(us) zich in Leiden te vestigen. Bovendien had hij waarschijnlijk al familie in de stad: In 1653 

trouwde Walburch Gerritsdr Krals, afkomstig uit het land van Guylich, in Leiden met de eveneens uit 

het land van Guylich afkomstige Gillis Pelser.36 (Figuur 8).  

Verwonderlijk is dat uit het huwelijk van Jan Krall en Meriken Beckers slechts één kind bekend is. 

Mogelijk heeft het echtpaar zich na 1661 in een andere plaats gevestigd. Ook kan het zijn dat Jan 

Krall een beroep had waarbij veel gereisd moest worden, zoals schipper of koopman, zodat 

eventuele andere kinderen in andere plaatsen gedoopt kunnen zijn. Het lijkt vooralsnog 

onwaarschijnlijk dat Herman(us) Krall geen broers of zussen omdat één van zijn ouders snel na zijn 

geboorte is overleden: Bij de doop van Maria (Marijtje) Kraal in 1710 in Leiden zijn Jan Kraal en Maria 

Bakker getuigen.37 Mogelijk zijn dit dezelfde personen zijn als Jan Krall en Meriken Beckers. Om 

hierover uitspraken te doen is echter meer onderzoek nodig. 

Mogelijke betekenis van de naam Krall. 
De familienaam Kral komt in Europa veel voor. Er zijn veel verschillende schrijfwijzen: Krall, Kraal, 

Krael, Krahl, Krajl, Cral, Crall, Craal, Crael, Crals, …… Dat houdt echter niet in dat alle dragers van deze 

familienaam, als we maar ver genoeg teruggaan in de tijd, aan elkaar verwant zijn en dat de 

betekenis in alle gevallen hetzelfde is. Eer uitspraken kunnen worden gedaan over de betekenis van 

de naam is het daarom belangrijk te achterhalen waar en wanneer de naam voor het eerst in een 

geslacht voorkomt en wat de reden zou kunnen zijn dat men deze als familienaam is gaan gebruiken.  

Omdat er onvoldoende helderheid is over herkomst van de grootouders van Herman Krall (Jan 

(Johan) Krall en Treintgen Stromenger), is het niet mogelijk met voldoende zekerheid uitspraken te 

doen over de betekenis van de naam Krall. Wel zijn veronderstellingen over de betekenis van de 

naam mogelijk.  

De meest logische verklaring is dat het woord afkomstig is uit het dialect dat in het verleden werd 

gesproken in de streek rond Odenkirchen, het Eischweiler Platt38. Daarin werd van iemand die actief, 

energiek, temperamentvol of dapper was, gezegd dat deze ‘krall’ was39. In het Nederlands zouden we 

zeggen: ‘Het is iemand die de handen uit de mouwen kan steken.’ Etymologisch lijkt dit woord 

                                                           
32 https://fabriekofiel.com/industrieel-erfgoed/  
33 www.odenkirchen.de   
34 http://www.wevershuis.nl/leidse-textielnijverheid-geschiedenis-in-vogelvlucht/  
35 https://de.wikipedia.org/wiki/Odenkirchen  
36 Archief Erfgoed Leiden NH Ondertrouw O. juli 1647 - juni 1653., archiefnummer 1004, Nederlands Hervormd 
Ondertrouw (1575-1795), inventarisnummer 14, blad O - 329 
37 Archief Erfgoed Leiden Dopen Hooglandsche Kerk 10 oktober 1705 - 1710., archiefnummer 1004, Dopen NH 
Hooglandsche Kerk, inventarisnummer 246. N.B. Uit het testament van Marijtje Kral (1736) blijkt dat de namen 
van de moeder en de getuige in het doopregister zijn verwisseld.  
38  https://de.wikipedia.org/wiki/Eischwiele_Platt 
39 http://www.eischwieleplatt.de  

https://fabriekofiel.com/industrieel-erfgoed/
http://www.odenkirchen.de/
http://www.wevershuis.nl/leidse-textielnijverheid-geschiedenis-in-vogelvlucht/
https://de.wikipedia.org/wiki/Odenkirchen
http://www.eischwieleplatt.de/
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verwant aan enkele andere Duitse woorden. Zo is er het Duitse woord ‘Kralle’, wat in het Nederlands 

vertaald kan worden als klauw. Het woord ‘Kralle’ op zijn beurt lijkt weer verwant met het 

Oudhoogduitse woord ‘Kral’, wat gebruikt wordt om aan te geven dat iets gekromd is. In die 

betekenis zou de naam dan ook gegeven kunnen worden aan iemand die niet helemaal rechtop kan 

staan, bijvoorbeeld door een vergroeiing van de rug. In de betekenis van gekromd werd het woord 

ook gebruikt voor een stuk gebogen stuk ijzer, een haak40. De naam zou daarom ook gegeven kunnen 

wrden aan iemand die beroepshalve met haken werkte. En tenslotte is er nog het Duitse werkwoord 

‘krallen’, wat in het Nederlands zoveel kan betekenen als pikken, snaaien of graaien. In die betekenis 

zou de naam kunnen wijzen op iemand die zijn handen op een onwenselijke manier gebruikte.  

Een andere verklaring voor de familienaam Krall is dat het een toponiem betreft (Een naam die is 

afgeleid van de naam van een dorp, stad, streek of gebied waar iemand woonde). Uit diverse 

documenten wat betreft aanslagen op bezit rond de stad Ahlen (Munsterland) blijkt dat er in de 16e 

en 17e eeuw sprake is van een huis/boerderij met de naam Krall, waarvan de bewoners werden 

aangeduid met de naam Ton Kralle, Zum Krall, Kralmann of Cralleman.41 Vandaag de dag ligt er 

tussen de plaatsen Kluse en Renkenberge nog steeds een weggetje dat herinnert aan het verleden en 

de naam Krall draagt (Figuur 9). De naam Krall lijkt hier echter meer verbonden te zijn aan de 

bewoners van het huis/ de hoeve en minder te zijn gebruikt als familienaam. Vooralsnog zijn er geen 

aanwijzingen die het geslacht Krall uit Odenkirchen relateren aan deze familie Krall, de stad Ahlen of 

iets anders in dit gebied. Daarom is er geen verder onderzoek gedaan naar nakomelingen van deze 

familie Krall. 

 

 
Figuur 8. Het weggetje Krall, tussen Kluse en Renkenberge. 

 

Conclusie 

Samenvattend kan gesteld worden dat Kralt een weinig voorkomende familienaam is die vooral 

voorkomt in Rijnsburg en omstreken. Aldert Kralt (1762-1802) en Marijtje van der Kwaak (1766-1841) 

                                                           
40 https://educalingo.com/de/dic-de/kralle  
41 www.geneanet.nl  

https://educalingo.com/de/dic-de/kralle
http://www.geneanet.nl/
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zijn de stamouders van het geslacht Kralt. De oorsprong van de naam ligt niet in Rijnsburg, zowel de 

vader als grootvader van Aldert zijn in Leiden geboren en getogen. Met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat de overgrootvader van Aldert Kral, Herman(us) Krall 

(1661-1730) vanuit de Duitse stad Odenkirchen naar Leiden is verhuisd. Het is vooralsnog speculeren 

wat hem ertoe heeft aangezet te vertrekken naar deze stad, zowel economische, religieuze als 

familiaire redenen kunnen daarbij een rol gespeeld hebben. Op basis van de schaarse informatie is 

een overzicht gemaakt van het geslacht Krall in Odenkirchen. Vervolgonderzoek kan leiden tot 

aanvullingen en aanpassingen in dit overzicht. Er zijn meerdere mogelijkheden wat betreft een 

verklaring van de familienaam Krall. De meest waarschijnlijke is dat de naam Krall afkomstig is uit het 

‘Eischweiler Platt’, het dialect van de streek rond Odenkirchen en gegeven werd aan iemand die 

actief, vlijtig, temperamentvol of dapper was. Het is een betekenis zie aansluit bij het geslacht Kralt in 

Rijnsburg, waar hard werken een aangeboren eigenschap lijkt te zijn: Een Kralt zal nooit aarzelen om 

de handen uit de mouwen te steken. 


