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Inleiding 
Als je met genealogisch onderzoek uitkomt bij een onbekende vader, blijf je 
nieuwsgierig wie de vader geweest zou kunnen zijn. Soms lukt het niet om 
met het onderzoek naar hem verder te komen, maar soms zijn er bronnen die 
mogelijkheden bieden om duidelijk te maken hoe de familierelaties misschien 
in elkaar staken. Alleen al met DNA is nu meer mogelijk, dan men ooit kon ver
moeden. 

In dit tweede deel van het themanummer 'vader onbekend' beschrijft een 
aantal auteurs hun speurtocht en resultaten, de een met meer duidelijkheid 
dan de ander. De bijdragen zijn zeer divers qua diepgang, aanpak, spreiding en 
resultaat. Wie weet doet u als lezer zelf door ze te bestuderen nieuwe ideeën op 
voor eigen onderzoek. 

Het eerste deel van dit themanummer verscheen in oktober/november 2011. 

Het aanbod daarvoor was zo groot dat een tweede nummer nodig was. Dit bood 
enkele auteurs alsnog de ruimte een bijdrage in te zenden, die met de overge
bleven artikelen van vorig jaar samen deel twee van het themanummer 'vader 
onbekend' vormen. Opgenomen zijn ook de kwartierstaten van twee bekende 
Nederlanders, te weten: Jan Wolkers en Henk Vonhoff, met enkele onbekende 
voorouders. Op verzoek van de redactie zijn bijdragen van Van den Bongaardt 
van het Tv-programma Spoorloos, van Gemma Colgan van het vondelingen
museum in Londen en van Jean Jacques Vrij opgenomen. Colgans korte bij
drage is - bij uitzondering- in het Engels gesteld. 

Ook met dit tweede deel van 'vader onbekend' wenst de redactie u veel lees
plezier. Het thema is - zonder uitputtend te willen zijn - van verschillende 
kanten bekeken en biedt nieuwe onderzoekers nieuwe mogelijkheden. De twee 
delen samen geven een bijzondere overzicht rond het thema 'vader onbekend'. 

De redactie bedankt alle auteurs voor hun bijdrage. 
De redactie van Gens Nostra 
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Inhoudsopgave themanummer Vader onbekend, deel 2 
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Bij de kwartierstaat van Jan Wolkers (1925-2007) 

DOOR ARIE }AN STASSE 

Jan Hendrik Wolkers, werd geboren in Oegst
geest op 26 oktober 1925 in de Deutzstraat 
op nummer 7. Zijn geboorteplaats speelt de 
hoofdrol in zijn autobiografisch boek Terug 
naar Oegstgeest. 

Wolkers bezocht de mulo, maar moest al 
snel van school om te helpen in de winkel. 
Hij was onder andere dierenverzorger in een 
laboratorium van de Universiteit Leiden, was 
tuinman en schilderde landschappen. In de 
oorlog dook Wolkers onder. Hij nam les aan 
de Leidse schilderacademie Ars Aemula Na
turae en hij leerde typen - de enige vaardig
heid waarin hij ooit een diploma zou beha
len. Kort na de bevrijding woonde Wolkers in 
Parijs (Wikipedia). 

In de overlijdensakte van Hendrik Wolkers 
(Amsterdam 1 maart 1834, kwartier 16) staat 
foutief: Zoeterwoude. Ook staat in deze akte 
als leeftijd vermeld 63 jaar, teruggerekend 
moet zijn geboorte dan rond 1771 liggen. 
Vooralsnog is de Hendrik die in 1777 werd 
gedoopt, aangenomen als identiek met kwar
tier 16. Mogelijk is zijn vrouw (kwartier 17) de 
volgende: Dieuwertje gedoopt te Amsterdam 
(Eilandskerk) op 4 september 1774 als doch
ter van Hendrik Claesen Tromp en Trijntje 
Jansz Bijlenbergs. 

Over de familie Wolkers is meer te vinden 
op de site Wolkers'Jragmenten 
http://www.wolkers-fragmenten.nl/ . 

Een aantal compleet verschillende, door Jan Walkers 
ontworpen, monumenten 
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16 17 18 19 20 21 " HENDRIK DIEWERTJE PIERRE ANNAHENDRI- JAN HENDRIK CAT{HA)RINA JOHANNES HENDRIKP 
WOLKERS TROMP {PIETER) CALOUBAG MIDDENDORP POST SLIGTING DE/TENUIJI 

LA PIERRE zn. vanJurr iën 
zn . van Hendrik dr. van Cornelis zn. van David d r. van Jan Hendrik Mid- dr. van Teunis/ zn. van Gerrit dr. van Gerri1 

Wolkers en Trijn- Tromp en Maria Lapierre/La Pierre Hendrik Lou- dendorp en Theunes Post en Sligting en Anna Hermanus de/ 
tj e Hendriks Muller en Anna Maria bag/Lobach en Catharina (Ka- Maria de Haan Timmerman Nu ijl en (He)le 

Donac/Donak/ Anna Catharina tri na Cristina) de Meijer/Mijj 
Daunac Leijn(i n)/Lijn Volbrag(an)t werkman, 

melkslijter opperman. koopvrouw groenteverkoper, 
st ratenmaker steenkolenwerker 

ged. Monnicken- geb./ged . Amster- ged . Amsterdam ged. Amsterdam ged. Amsterdam ged. Amsterda 
ged. Zuiderwou- dam (geref.) dam (Waals Herv.) (Ev. Luth.) ged.Amsterdam (Noorderkerk) (Ev. Luth.) (Nieuwekerk 

de 27-4-1777 27-10-1774 10/14-11-1776 23-7-1780 6-2-1788 23-3-1785 19-5-1799 16-10-1805 
over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Amsterd, 

1-3-1834 17-9-1837 zz-5-1856 5-4-1830 7-5-1853 9-7-1861 23-1-1886 21-9-1857 

otr. Ransdorp 27-11-1805 

HENDRIK 
WOLKERS 

werkzaam bij Rijkswater
staat, brooddepothouder, 

melkverkoper, modderman, 
waldieper, werkman, winkel-

knecht, sluisdieper 

otr. Amsterdam 9-4-1802 

ANNA CATHARINA 
{CHATRIENA) 

LAPIERRE 

naaister 

tr. Amsterdam 26-7-1815 

JAN HENDRIK 
MIDDENDORP 

straatmaker 

10 

tr. Amsterdam 27-4-1825 

ANNA 
SLIGTING 

'in aardappelen' (1854) 

geb. Holysloot, ged. Rans- geb./ged. Amsterdam {Noor-
dorp 4-10-1806 derkerk) 30-10/4-11-1805 

over!. Amsterdam 12-3-1886 over!. Amsterdam 3-7-1880 

tr. Amsterdam 27-8-1845 

GERRIT JOHANNES 
WOLKERS 

grutter, machinist bij de marine, 
stoker, smid 

4 

geb. Amsterdam 18-7-1821 
over!. Amsterdam 10-9-1880 

geb. Amsterdam 20-4-1826 

over!. Amsterdam 3-1-1911 

tr. Amsterdam 15-10-1845 

HENDRIKA CORNELIA 
MIDDENDORP 

naaister 

geb. Amsterdam 29-7-1849 geb. Amsterdam 2-2-1852 
overl. Amsterdam 20-7-1917 over 1. Leeuwarden 29-5-1928 

tr. Amsterdam 5-2-1873 

JAN HENDRIK WOLKERS 

kruidenier 

geb. Amsterdam 26-10-1890, over 1. Oegstgeest 12-11-1976 
tr. Amsterdam 

JAN HENDRIK 
geb. Oegstgeest 26-10-1925, schrijver, schilder er 

tr. (1) Leiden 16-7-1947 (scheiding ald. 9-3-1957) Maria 
over!. Amsterdam 19-12-1993, dr. van Anthonie de Roo 

( scheiding ald. 4-8-1960) Anna Marie (Annemarie: 
FokjeJohanne Helena Nauta; tr. (3)Amsterdam 15-1-198: 

dr. van Pieter (Piet) Gnirrep en 
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24 25 27 28 31 
N.N N.N FRANÇOIS 

(FRANS) 
VAN DER 
HEIJDE 

ELISABETH CORNELIS 
SOPHIAMARIA SCHREUDER, 

29 
CATHARINA 
HENDRIKA 

BARG 

30 
FREDERIK WIL

LEM STAAL
BERG 

ANNIGJE(N) 
GEERTS BROER 

DE SMET 
zn. van Johannes dr. van Geert 

zn. van Pierre 
van der Heijde 

enJoannaGeusc/ 
Gersse 

dr.van Willem 
de Smet en Maria 
Philippina Fran
cina (F rancisca) 

zn. van Willem 
Daniel Schreuder 

en Anna Maria 
van Loenen 

dr. van Jan Wilhelmus Staal- Wiegerse Broer en 
Hend rik Barman berg/Stahlberg en Margjen Luiten 

Barg en Ma ria Jans je Poske de Jonge 
Hasselaar 

kapper deMarrée 
opperman, schoonmaakster, werkman, 
turfüever korenverschietster bediende, boek- geb. SintJohan-

ged.Amsterdam geb./ged. Amster- geb./ged. Amster- geb./ged. Amster- bi nder nesga (grie tenij 
(r.-k. Franse dam (Ev. Luth.) dam (Noorder- dam (Ev. Luth.) geb. Amsterdam Schoterland) 

kapel) 19-6-1799 3/ 29-6-1803 kerk) 20/ 24-2-1802 4 /9-6-1805 17-6-1823 29-12-1811 
overl. Amsterdam overl. Amsterdam over!. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam 

3-6-1880 16-10-1873 7-2-1849 1-1 2-1896 7-1-1882 19-9-1880 

12 

N.N. 

tr. Amsterdam 14-6-1826 

SUZANNA 
VANDERHEIJDE 

er. (1) Amsterdam 15-8-1866 
(scheiding 10-7-1876) Care! 

George van Gulden 
tr. (2)Amsterdam 26-4-1882 

Henry Marie van N eek 

13 

tr. Amsterdam 14-6-1826 

WILLEM DANIEL 
SCHREUDER 

timmerman(sknecht), werk
man 

tr. Amsterdam 10-12-1845 

JANNETJE 
STAALBERG 

geb. Amsterdam 14-7-1844 
over!. Amsterdam 21-1-1918 

geb. Amsterdam 26-9-1844, , geb. Amsterdam 26-3-1846 

HENRI (HENDRIK) FREDERIK FRANS 
VAN DER HEIJDE 

agent levensverzekeringsmaatschappij 

geb. Amsterdam 26-6-1875 
(erkend door zijn moeder in 1891) 

over 1. Amsterdam 28-5-1951 

6 

over!. Amsterdam 8-11-1921 over!. Amsterdam 9-5-1900 

tr. Amsterdam 5-11-1873 

CATHARINA HENDRIKA 
SCHREUDER 

geb. Amsterdam 10-5-1874 
overl. Amsterdam 1-4-1950 

tr. Amsterdam 22-10-1896 

JANNETJE VAN DER HEIJDE 

geb. Amsterdam 18-7-1899, over 1. Oegstgeest 12-5-1979 

WOLKERS 
beeldhouwer, over 1. Westermient (Texel) 19-10-2007; 
~ena de Roo, geb. Goes 19-1-1923 apothekersassistente, 
!Il Eva Maria van der Peijl; tr. (2) Amsterdam 12-11-1958 
Nauta, geb. Leeuwarden 7-6-1937, dr. van Jan Nauta en 
Catharina (Karina) Gnirrep, geb. Amsterdam 21-3-1946, 
·ohanna Wilhelmina Harthoorn 

IS 

7 

3 

Samengesteld door FransThorissen m.m.v. Harmen Snel, Arie Jan Srasse en Harri Walkers 
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Vader bekend, moeder onbekend! En ook nog twee maal gevonden! 
Gerrit Jacob Amons (1813-1904) 

HARMEN SNEL 

Bij de geboorte van kinderen kan de vader onbekend zijn, onderwerp van dit themanummer. 
In principe zijn dan de moeders altijd bekend, omdat zij bij de doop of aangifte van geboorte 
in de Burgerlijke Stand worden genoemd. Het volgende voorbeeld van een Amsterdamse von
deling is bijzonder, omdat de vader zich wel kenbaar maakte, maar de moeder 'buiten schot' 
hield. 

Op 16 januari 1813 werd om kwart voor tien 's avonds op de Prinsengracht bij de Westermarkt 
in Amsterdam een eerstgeboren - lees dezelfde dag geboren - jongetje gevonden. Het kind 
was goed ingepakt en dat was geen overbodige luxe: het was immers winter. Bij de vondst was 
het jongetje opgebakerd 'in luijers, een hembdje, een wit baaij borstrokje, een wit chitz borst
rokje, een halsdoek, twee mutsjes, een flipje, een witte luijer, een rode luijer en een catoenen 
jak als deken' . Het kind werd daarop door de vinder Johannes Timman, schoenmakersknecht 
en nachtwaker in wijk 43 en woonachtig in de Nieuwe Leliestraat, naar het Aalmoezeniers
weeshuis gebracht.' Bij binnenkomst in het weeshuis ontdekte men een briefje op het kind 
met de tekst 'Gerrit Jacob Amons, greformeerd'. Direct nadat Gerrit Jacob gevonden was bracht 
men hem bij de min Sophia van de Beld, wonende in de Eerste Weteringdwarsstraat. De vol
gende dag werd Gerrit Jacob door ds. Begeman gereformeerd gedoopt in de Nieuwe Zijds Ka
pel. ' Weer een dag later werd het kind door de vinder Johannes Timman met de naam Gerrit 
Jacob Amons aangegeven bij de Burgerlijke Stand. 

Per 3 juni 1813 werd hij overgebracht naar Jansie van Stederen, echtgenote van Jacob Fel
linga, die hem verder verzorgde en opvoedde.3 Er is een lijst bewaard wanneer hij nieuwe 
kleren en schoenen kreeg.• Op 19 april 1820 werd hij opgenomen in het Kinderhuis van het 
Aalmoezeniersweeshuis. 

Gerrit Jacob was één van de honderden kinderen die in 1813 in Amsterdam te vondeling 
werden gelegd, dus tot zover was er niets bijzonders aan de hand. Op 4 mei 1820 echter meld
de zich bij het Aalmoezeniersweeshuis ene Cornelis Amons. Cornelis maakte zich bekend als de 
vader van het toen zevenjarige kind en wilde Gerrit Jacob mee naar huis nemen. Cornelis had 
op 30 april 1820 voor notaris J.B. van der Meersch een verklaring laten opmaken, waarbij hij 
aangaf het kind Gerrit Jacob als zijn kind te erkennen. Cornelis gaf aan dat Gerrit Jacob 'in 
onecht' was geboren en dat hij de naam van de moeder niet wilde zeggen aangezien die intus
sen met een ander was getrouwd. De moeder wilde het kind daarom niet erkennen. Cornelis 
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Amsterdam, Rozengracht met het gezicht op 
de Westermarkt, ongeveer op de plek waar de 
ouders van Gerrit Jacob A mons woonde en hy· te 
vondeling werd gelegd 
(Collectie Stadsarchief Amsterdam) 
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vertelde de notaris te wonen in de Begijnhofsteeg, hetgeen bevestigd werd door de getuigen 
Johannes Wilhelmus Tieman, waagdrager, en de timmermansgezel Johannes van der Velde, 
beiden wonende aan de Lindengracht.5 Het valt op dat Cornelis na zeven jaar in 1820 ineens 
actie ondernam. Elf dagen nadat zijn zoon overgebracht was van de familie waar hij was uit
besteed naar het Kinderhuis zat Cornelis al bij de notaris. Was hij hiervan soms op de hoogte 
gebracht? Cornelis moet betrouwbaar en overtuigend overgekomen zijn bij de regenten van 
het weeshuis. Hij mocht zijn zoon namelijk mee naar huis nemen en verder zelf opvoeden. 

Wat een schok moet dat zijn geweest voor Gerrit Jacob. Hij was al die tijd opgevoed door de 
min J ansie van Stederen, werd op zevenjarige teruggehaald naar het Aalmoezeniersweeshuis 
en net bekomen van de overgang naar het drukke en overvolle weeshuis werd hij opgehaald 
en mee naar huis genomen door een hem geheel vreemde man! 

In Amsterdam leefden in mei 1820 twee mannen, vader en zoon, met de naam Cornelis 
Amons. De vader was een 80-jarige weduwnaar, geboren in Noorwegen, en sinds 8 november 
1819 woonachtig in het Evangelisch-Lutherse Oude Mannen- en Vrouwenhuis.6 De zoon was 
veertig jaar oud, kastenmakersknecht van beroep, en met zijn echtgenote en vier kinderen 
woonachtig aan de Hoogte Katlijk. Het was uiteraard Cornelis Amons jr. die de kleine Gerrit 
Jacob kwam ophalen. De handtekening die Cornelis in het inneemboek van het Aalmoeze
niersweeshuis zette, is identiek aan de handtekeningen die we aantreffen bij de geboorteaan
giften van zijn kinderen. 

Te verwachten zou zijn dat het onwettige kind Gerrit Jacob geboren zou zijn uit een relatie 
van een nog ongehuwde Cornelis Amons met een onbekende vrouw. Beiden huwden na het te 
vondeling leggen van Gerrit Jacob daarna met een ander. Waarbij, door de discretie van Cor
nelis, de moeder buiten schot en dus onbekend bleef. Zonder verdere aanwijzingen valt naar 
deze moeder dan ook met geen mogelijkheid te zoeken in een stad als Amsterdam. Daarmee is 
de bijzondere situatie gecreëerd van een bekende vader en een onbekend blijvende moeder. 

De in 1813 zogenaamd nog ongehuwde Cornelis was echter helemaal niet ongehuwd! Hij 
bleek al in 1809 getrouwd te zijn met Johanna Maria Jansen. Dus was het kind behalve on
wettig ook nog eens buitenechtelijk. Nader beschouwd is dat natuurlijk ook niet zo heel 
bijzonder, al is het vaak moeilijk te bewijzen, maar het doet wel een ander licht schijnen op 
de eerder gesuggereerde betrouwbaarheid van Cornelis Amons. Desalniettemin werd Gerrit 
Jacob opgenomen in het gezin van Cornelis, leerde het vak van scheepstimmerman en trad 
op 34-jarige leeftijd in 1847 in het huwelijk met de in Alkmaar geboren Antonia Haarlem. Bij 
zijn huwelijk kon hij uiteraard alleen de geboorteakte overleggen die was opgemaakt bij de 
aangifte door tussenkomst van het Aalmoezeniersweeshuis. In zijn huwelijksakte staat dan 
ook de voor vondelingen kenmerkende beschrijving 'geboorteplaats onbekend, ouders on
bekend'. De hechtheid binnen het gezin van de inmiddels overleden Cornelis Amons wordt 
wel geïllustreerd door de huwelijksgetuigen. Jan Christoffel Amons, 34 jaar, en Leendert 
Martin Amons, 24 jaar, waren twee van de vier getuigen. De familierelatie van beiden werd 
aangegeven als neven van de bruidegom. Gerrit Jacob getuigde zelf, eveneens als neef, bij de 
huwelijken va n dezelfde Jan Chciscoffel A1nons in 1840 en Maria Christina Amons in 1849. 

Neef klopte natuurlijk niet helemaal, eigenlijk had het halfbroer moeten zijn. Maar gezien de 
voorgeschiedenis van Gerrit Jacob zou het niet verwonderlijk zijn als Cornelis en zijn echtge
note zowel naar de buitenwereld als binnen hun eigen gezin Gerrit Jacob hebben voorgesteld 
als hun neef. En wisten noch hun kinderen, noch Gerrit Jacob zelf, hoe het precies zat. Bij neef 
wordt dan de suggestie gewekt dat het hier ging om een kind van een broer van Cornelis of 
eventueel van een ongehuwde zus. Dat zou natuurlijk ook mogelijk zijn geweest, Cornelis 
had twee broers, maar wij weten dat Cornelis in 1820 bij het weeshuis verklaarde dat het zijn 
eigen kind was. 
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Amsterdam, De Laagte Kadijk, waar de JamilieAmons lang woonde 
(Collectie Stadsarchief Amsterdam) 

Het gezin van Cornelis Amons zelf verder onderzoekend viel één ding in het bijzonder op. 
Gerrit Jacob werd op 16 januari 1813 geboren, dezelfde dag binnengebracht in het weeshuis, 
en op 18 januari 1813 aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Op zo januari 1813 ging Cornelis 
Amons echter zelf ook naar het stadhuis om aangifte te doen van de geboorte van zijn op 18 

januari 1813 geboren zoon Jan Christoffel! Dat zou moeten betekenen dat Cornelis op vrij
wel hetzelfde moment zowel bij zijn echtgenote als bij de onbekend blijvende vrouw een 
kind verwekte. Dat kan natuurlijk, maar ik vind het een onwaarschijnlijk verhaal. Cornelis 
Amons moet dan half januari 1813 amper meer aan werken toegekomen zijn. Eerst bevalt zijn 
vriendin en moet er een kind te vondeling worden gelegd, waarbij Cornelis zeker zelf betrok
ken moet zijn geweest, waarna hij op een holletje naar huis moest waar zijn echtgenote in 
barensnood lag. Mogelijk, maar nogmaals, wel heel erg toevallig. Heeft Cornelis soms bij het 
stadhuis staan posten? Zodat hij wist dat Gerrit Jacob op de 18<le was aangegeven en bij welke 
ambtenaar? En hij op de zostc wist dat hij bij een andere ambtenaar moest zijn. 

Ik vermoed dat het volgende is gebeurd. In het jonge armoedige gezin van Cornelis Amons, 
1net op dat moment één kind in leven, beviel Cornelis' echtgenote op 16 januari 1813 va n een 

tweeling. Dat was financieel een te zware belasting voor het gezin. Daarop werd besloten één 
kind te vondeling te leggen en het andere kind te behouden. Waarom besloten werd juist 
Gerrit Jacob te vondeling te leggen is natuurlijk onduidelijk. Was hij de zwakste, de jongste 
van de twee, of juist de oudste? Wilde Cornelis zich niet bij voorbaat in een kwetsbare, en 
strafbare, positie brengen, dan kon hij zijn andere kind niet aangeven met dezelfde geboorte
datum en achternaam als de even oude vondeling. Dus gaf hij aan dat zijn zoon Jan Christof
fel was geboren op 18 januari, twee dagen na de geboorte van de vondeling. Uiteraard moeten 
meer mensen hiervan geweten hebben. Cornelis Amons woonde in 1813 met zijn gezin op de 

188 Gens Nostra 67 (2012) 



Rozengracht in de dichtbevolkte Jordaan. Opvallend is dat hij enkele maanden na de geboorte 
van Gerrit Jacob verhuisde naar de Laagte Katlijk, helemaal aan de andere kant van de stad. 
Was dat omdat niemand hen daar kende? En als Cornelis' echtgenote Johanna Maria Jansen 
inderdaad de moeder van Gerrit Jacob was, is het logisch dat het kind zeven jaar later moei
teloos kon terugkeren in het gezin. En dat verklaart ook waarom Cornelis met een smoesje 
kwam om de naam van de moeder niet te hoeven prijsgeven. Dat was immers de naam van zijn 
echtgenote! 

En zo kon het gebeuren dat Gerrit Jacob Amons, toch werd opgevoed in het gezin van zijn 
ouders, zelf trouwde en kinderen kreeg. Een paar jaar na de dood van zijn echtgenote in 1879 

trok Gerrit Jacob in bij zijn dochter Helena Johanna en haar echtgenoot. Hij zou de laatste 
twintig jaar van zijn leven bij zijn dochter blijven wonen en door haar verzorgd worden. De 
laatste jaren van zijn lange leven was hij dement, hij overleed aan 'marasmus senilis' .7 Op 24 

september 1904 om elf uur in de ochtend werd hij, 91 jaar oud, door de familie in de woning 
van zijn dochter in de Govert Flinckstraat dood gevonden. In de overlijdenakte staat dan ook 
dat hij 'overleden werd bevonden', met voor de laatste keer de vermelding 'geboorteplaats 
onbekend, ouders onbekend'. 

En zo eindigde het leven van Gerrit Jacob Amons, korte tijd na zijn geboorte gevonden op 
straat, en korte tijd na zijn dood opnieuw 'gevonden'. 

Stamreeks Amons 

l. Cornelis Amons (Niels Amttnds), ged. Bragernes, nu gem. Drammen (Noorwegen) 6-12-1740, 

overl. Amsterdam 25-7-1820, zn. van Amund Jonasen en Johanne Simon Nielsens,8 otr./tr. 
Amsterdam 8/24-10-1773 Anna Louisa Volkman(s), geb. Stettin (D) ca. 1753, over 1. Amsterdam 
7-2-1814. 

Uit dit huwelijk, ged. te Amsterdam (Ev.-L.): 

1. AnnaLouisaAmons, ged. 9-9-1774 (get. Christain Steijneke en Anna Volkmans), overl. Am
sterdam 20-8-1820, otr./ tr. (1) Amsterdam 14-2/9-3-1800 Gerrit Vergragt, ged. Amsterdam 
(Noorderkerk) 19-11-1749, zn. van Jan Vergragt en Barbara Klijn, wedn. van Metje Raske; 
otr./tr. (2)9 Amsterdam 1/17-2-1811 Willem Christoffel (van) Bredestijn, ged. Amsterdam (r.
k. Posthoorn) 28-4-1783, overl. ald. 10-11-1850, zn. van Joannes van Bredestijn en Maria 
Theresia Klaassens. 

Geen nageslacht. 
Willem hertr. Amsterdam 6-6-1821 Anna Maria Francisca Straatman. 

2. Johanna Lena, ged. 26-2-1777 (get. Martin Volkmans en Johanna Maria Volkmans). 
3. Cornelis Amons, volgt II. 
4. MartinttsAmons, ged. 28-2-178210 (get.JanJurk en Maria Volkman), kamerbehanger, overl. 

Amsterdam 9-1-1847, otr./tr. Amsterdam 24-3/16-4-1809 Anna Sophia Tieman, ged. Am
sterdam (Ev-L.) 10-1- 1790, overl. ald. 25- 6 -1866, dr. van Johannes George (Jan) Tieman en 

Anna Willemse. 
Hieruit nageslacht. 

5. Leendert Amons, ged. 15-9-1784 (get. Jan Volkman en Maria Volkman), beddenwinkelier 
(1815-1822), schuitenvoerder (1825, 1831), overl. Amsterdam 8-5-1862, tr. Amsterdam 3-7-

1814 Leentje Donker, ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 30-11-1781, winkelierster, 
overl. ald. 5-2-1825, wed. van Casper Willem Kettenbelt, dr. van Tobias Donker en Fokje 
Putting. 

Hieruit nageslacht." 
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II. Cornelis Amons, ged. Amsterdam (Ev.-L.) 11-8-1779 (get. Johannes Voltman en Charlotta 
Voltman), kastenmakersknecht, overl. ald. 22-10-1842, otr./tr. Amsterdam 28-4/21-5-1809 Jo
hanna Maria Jansen, ged. Amsterdam (Ev.-L.) 12-6-1787, over 1. ald. 4-4-1848, dr. van Jan Chris
toffel Jansen en Jacoba Prumers. 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Amsterdam (Ev.-L.): 

1. Johannes Leonardus Amons, geb./ged.19/23-9-1810, over 1. Amsterdam 4-7-1814. 
2. GerritJacobAmons, volgt III. 
3. Jan Christoffel Amons, geb. 18-1-1813, timmerman, kastenmaker, modellenmaker, overl. 

Amsterdam 19-9-1850, tr. Amsterdam 3-6-1840 Marrijtje Velthuijsen, geb. Amsterdam 
19-2-1812, dienstbode (1840 ), over 1. ald. 20-1-1850, dr. van Willem Velthuijsen en Getje van 
As. 

Hieruit nageslacht. 

4. Justus Amons, geb. 17-9-1815, houtdraaier, over 1. Amsterdam 31-10-1858, tr. (1) Amsterdam 
11-5-1843 Johanna Alida ter Weeme, geb. Amsterdam 2-5-1816, over 1. ald. 22-5-1844, wed. 
van Gerrit van Stekelenburg, dr. van Fredrik ter Weeme en Johanna Versteeg; tr. (2) Am
sterdam 14-8-1845 Elisabeth Anna Tieman, geb. Amsterdam 4-7-1822, pandhuishoudster 
(1863), overl. ald. 13-1-1863, dr. van Johannes Wilhelmus Tieman en Alberdina Liekeltje 
Donker. 12 

Uit het tweede huwelijk nageslacht. 

5. Johanna CorneliaAmons, geb. 23-7-1817, overl. Utrecht 28-2-1904, tr. Arnhem 7-11-1855Jan 
Swe(e)ringa, geb. Farmsum (gem. Delfzijl) 24-12-1828, ambtenaar, kleermaker, overl. Am
sterdam 21-4-1873, zn. van Aeilke Reints Sweringa en Annechien Jans Bottema. 

6. Maria Christina Amons, geb. 22-1-1820, overl. Amsterdam 25-2-1882, tr. Amsterdam 11-4-
1849 HendrikEuwe, geb. Amsterdam 21-8-1811, timmermansknecht, overl. ald. 18-6-1858, 
wedn. van Johanna Christina Oltmans, zn. van Hendrik Euwe en Zenderina Hu beek. 

Hieruit nageslacht. 

7. Leendert Martin Amons, geb. 19-2-1823, modellenmaker, over 1. Amsterdam 17-10-1894, tr. ( 1) 
Amsterdam 12-6-1851 (zijn nicht)Johannette Christina Jansen, geb. Amsterdam 20-1-1820, 
overl. ald. 21-4-1867, dr. van Jan Christoffel Jansen en Johanna Weijers; tr. (2) Amsterdam 
23-7-1871 (gescheiden 22-11-1883) Johanna Petronelle Hoogkamer, geb. Amsterdam 11-10-
1823, kleinkinderschoolhoudster, overl. ald. 28-5-1891, wed. van Hendrik Remmers, dr. 
van Bernardus Johannes Hoogkamer en Johanna Petronella Jacobs; tr. (3) Amsterdam 
4-6-1885 ElisabetAntoniaJansen, geb. Amsterdam 15-1-1847, overl. ald. 22-12-1907, dr. van 
Willem Pieter Jansen en Catharina Anna Schluts. '3 

Uit het eerste en derde huwelijk nageslacht. 

8. Cornelis Johannes Amons, geb. 26-3-1825, modellenmaker, ambtenaar, overl. Malang (Nor) 
18-1-1900,1

• tr. Amsterdam 12-6-1851 (zijn nicht) Hendrica Maria Jansen, geb. Amsterdam 
21-6-1822, overl. na 1867, dr. van Jan Christoffel Jansen en Johanna Weijers. 

H et gez in m et twee kind eren we rd op 19 april , 8 67 ui tgeschreven n aa r Soerab aj a. 

111. Gerrit Jacob Amons, geb. Amsterdam 16-1-1813, scheepstimmerman, overl. ald. 24-9-1904, 
tr. Amsterdam 24-2-1847 Antonia Haarlem, geb. Alkmaar 27-6-1816, dienstbode (1847), over!. 
Amsterdam 30-3-1879, dr. van Pieter Haarlem en Margaretha Kuijl. 

Uit dit huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. MargarethaAntoniaAmons, geb. 24-10-1849, over!. Amsterdam 14-7-1871 ( ongehuwd). 
2. HelenaJohannaAmons, geb.14-6-1851, over 1. Amsterdam 17-6-1905, tr. Amsterdam 4-5-1882 
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Hendrik Christiaan Schutz, geb. Uitgeest 31-1-1850, vleeshouwer, overl. Sloten (NH) 19-8-

1907, zn. van Bernardus Schutz en Elisabeth Ruarus. 
Hieruit nageslacht. 

3. Cornelis Pieter, geb. 18-z-1853, over 1. Amsterdam 1z-z-1855. 

4. Pieter Gerrit, geb. 1z-6-1854, over 1. Amsterdam 3-11-1854. 

5. Pieter Cornelis Amons, geb. 17-11-1855, over 1. na 18-3-1897 ( ongehuwd, uitgeschreven uit het 

Amsterdamse bevolkingsregister). 

6. Maria Johanna Amons, geb. 14-12-1857, overl. Amsterdam 11-3-1893, tr. Amsterdam 24-9-

1884 Gerardus Wilhelmus Bucksteeg, geb. Zevenaar 17-2-1854, metselaar, over 1. Amsterdam 

2-2-1937, zn. van Willem Bucksteeg en Mechtildis van Remmen. 
Hieruit nageslacht. Hij hertr. Amsterdam 27-12-1894 Maria Johanna Geertrui Hommelsberg. 

Noten 
1. Stadsarchief Amsterdam (sAA), arch. 343, inv.nr. 389. 
2. SAA, arch. 343, inv.nr. 402. 
3. SAA, arch. 343, inv.nr. 295. 
4. SAA, arch. 343, inv.nr. 277, nr.1107. 
5. Het woonadres Begijnhofsteeg klopte niet. In werkelijkheid woonde Cornelis aan de Hoogte 

Katlijk. Johannes Wilhelmus Tieman zien we terug als de broer van Cornelis' schoonzuster Anna 
Sophia Tieman, als zwager van Cornelis' broer Leendert en later als schoonvader van Cornelis' 
zoonJustus. 

6. SAA, arch. 200, inv.nr. 367, pag. 57 en inv nr. 372, pag. 212. 
7. SAA, arch. 5185, inv.nr. 457. 
8. In het inschrijfboek van het Evangelisch-Lutherse Oude Mannen-en Vrouwenhuis werden als zijn 

ouders Jonas Amons en Anna Jacobs opgegeven. De doopboeken van Bragernes zijn online raad
pleegbaar via www.arkivverket.no. 

9. Bij haar tweede ondertrouw, zij gaf op 26 jaar oud te zijn, werd vreemd genoeg niet vermeld dat zij 
weduwe of gescheiden was. 

10. Bij de doop ingeschreven als Martin, zoon van Cornelis Amos en Anna Louisa Volkman. 
11. Het moet in de familie bekend zijn gebleven dat men oorspronkelijk uit Drammen kwam. De 

kleinzoon van Leendert Amons, eveneens Leendert geheten, trouwde in 1882 in Drammen met de 
aldaar geborenJane Lorentzen. Hun zoon Willem trouwde in 1925 in Amsterdam met de eveneens 
in Drammen geboren Sara Emilie Hurum. 

12. Alberdina Liekeltje Donker was de zuster van Leentje Donker. 
13. Willem Pieter Jansen was de broer vanJohannette Christina en Hendrica Maria Jansen. 
14. Rijksalmanak 1902, pag. 492. 

Spoorloos 
DOOR WIL VAN DEN BONGAARDT, REDACTIECOÖRDINATOR KRO SPOORLOOS 

Jaarlijks krijgt de redactie van KRO Spoor
loos zo'n 2000 aanvragen voor een zoektocht. 

Het merendeel van de aanvragen betreft 

zoektochten naar naaste bloedverwanten. 

Hoewel we al 15 jaar uitsluitend biologische 

zoekacties doen, krijgen we nog steeds een 
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beperkt aantal aanvragen van mensen die ou
de vrienden, collega's en voormalige liefdes 

op willen sporen. Die vallen buiten onze cri
teria, en verwijzen we door naar bijvoorbeeld 

onze radiocollega's van Adres Onbekend of 

naar KRO Memories. Helaas kunnen we niet 

iedereen helpen, dus zijn we genoodzaakt 
keuzes te maken. Bovendien krijgen de aan

vragers te maken met een wachttijd van mi

nimaal een jaar. 
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Interieur van het koffiehuis 'Troost'te Den Haag 
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Een vereiste is dat er minimaal een naam 
bekend moet zijn van de gezochte persoon 
en de zoektocht moet zich afspelen in een 
land dat voor ons toegankelijk is. Bovendien 
moet de zoekende partij bereid zijn zijn/ 
haar verhaal op televisie te vertellen. Dat 
lijkt vanzelfsprekend als je naar een televi
sieprogramma schrijft, maar als we dat in een 
eerste telefoongesprek benadrukken kiest 
een klein aantal zoekers er toch voor om de 
zoektocht bij een andere instantie en buiten 
bereik van onze camera's voort te zetten. 

Spoorloos bestaat 22 jaar en heeft in die 
periode honderden familieleden herenigd. 
Het hechte team telt 15 collega's voor produc
tie, verslaggeving en research. Zij zien er een 
uitdaging in om ogenschijnlijk onoplosbare 
zoektochten tot een goed einde te brengen en 
het resultaat van hun inspanningen op tv te 
tonen. Zie verder www.spoorloos.kro.nl . 

Een jaar geleden kregen we een aanvraag van 
Gerard voor een zoektocht naar zijn vader. In 
de uitzending van 16 april 2012 is zijn verhaal 
te zien geweest. In verband met de privacy 
zijn alle namen - behalve die van Gerard- in 
onderstaand verslag fictief. In de loop van het 
verhaal wordt duidelijk waarom. 

Hoewel Gerard geen naam wist van zijn ge
zochte vader, bleek hij voor ons voldoende 
gegevens te hebben om zijn aanvraag in 
behandeling te nemen. Gerard is geboren in 
1967. Als hij 25 jaar is, komt hij een nichtje 
tegen die hem plotsklaps vraagt hoe het 
is om geadopteerd te zijn. Gerard schrikt 
zich wezenloos. Geen moment in zijn le
ven heeft hij vermoed dat zijn ouders hem 
geadopteerd hebben. Zijn vader zit in het 
leger en is veel van huis. Wellicht om de 

thuissituatie te ontlopen. Gerards moeder 
heeft een alcoholprobleem, waardoor Ge
rard tijdens zijn schooltijd in de middag
pauzes er op uitgestuurd wordt om drank 
en sigaretten te halen. Ineens blijken dit 
zijn adoptieouders te zijn. Zij hebben hem 
zelfs een andere voornaam gegeven. Gerard 
gaat via het Fiom op zoek naar zijn moeder, 
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Ida. Zij wordt snel gevonden en staat open 
voor contact. 

Van haar krijgt hij summiere informatie 
over zijn biologische vader: het betreft een 
ongeveer dertigjarige Marokkaanse man, die 
zij regelmatig zag in koffiehuis 'Troost' in 
het Haagse Bezuidenhout. Ida is dan 18 jaar 
oud en volgt een opleiding aan de Kweek
school. Eenmaal ontmoet zij de man buiten 
het koffiehuis. Bij die gelegenheid wordt Ge
rard verwekt. 

De zwangerschap moet geheim blijven 
voor de buitenwereld en Ida wordt door haar 
hospita's uit huis gezet. Ze woont een half 
jaar in een opvangtehuis in Halfweg en na de 
bevalling staat ze met pijn in het hart haar 
baby af voor adoptie. 

Sinds Gerard weet dat hij van Marokkaanse 
komaf is, verdiept hij zich in het land en de 
cultuur. Hij bezoekt het land een tiental keer 
en voelt zich daar erg thuis. Zelf onderneemt 
hij pogingen om meer te weten te komen 
over zijn vader, maar de gegevens zijn te be
perkt. 

Gerard hoort van zijn moeder dat de Ma
rokkaan mogelijk een relatie had met Fanny 
'Frederix', de eigenares van het koffiehuis. 
De Marokkaan was regelmatig in het café te 
vinden, maar verdween ook wel eens naar 
het woongedeelte achter het koffiehuis. 
Over Fanny wordt bovendien verteld dat zij 
uitbaatster zou zijn van een bordeel in het 
centrum van Den Haag. Met zijn moeder be
zoekt Gerard het koffiehuis, waar de bezoe
kers zich 'Fanny met haar Marokkaan' nog 
goed kunnen herinneren. 

We beginnen de zoektocht met de naam 
'Frederix'. Die spelling is zo afwijkend dat 
we ve rwachte n een spoor te vinden. We spit

ten telefoonlijsten door en stuiten op een 
boek over het geslacht 'Frederix' . De gezoch
te Fanny wordt daarin niet genoemd. Bij de 
Kamer van Koophandel zoeken we naar on
dernemingen op naam van Fanny 'Frederix' . 
Dat levert geen enkel resultaat op. Als we de 
historie opvragen van het koffiehuis vinden 
we weliswaar de eigenaar van het pand en di-
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verse uitbaters, maar nergens de naam 'Fre
derix' . 

Wel ontdekken we dat in de jaren zestig 
één van de uitbaatsters getrouwd is met een 
Marokkaan, 'Abdel Aloui Amrani'. Hoe
wel we niet weten of we op het goede spoor 
zitten, gaan we gedreven verder met de re
search. Met de gevonden achternamen ko
men we helaas niet verder. Diverse gemeen
ten in de Randstad melden ons dat mijnheer 
'Amrani' daar gewoond heeft en weer uitge
schreven is. Een recent adres kunnen zij ons 
niet geven. 

Het Centraal Bureau voor Genealogie 
helpt ons verder. Helaas wordt daar de per
soonslijst van mijnheer 'Amrani' gevonden: 
hij blijkt in 2009 overleden. We zijn verrast 
dat we al die tijd hebben gezocht met de ver
keerde achternaam: zijn familienaam blijkt 
'Faoudi' te zijn. 

'Faoudi' is in Nederland vijfkeer getrouwd 
en heeft twaalfkinderen. Alles wijst erop dat 
hij de gezochte man is. Hij blijkt ook inge
schreven te hebben gestaan op het adres van 
het koffiehuis. 

Met de familienaam en de voornamen van 
de kinderen blijkt het eenvoudig om via so
cial media enkele kinderen van Abdel te vin
den. We leggen contact. Ze blijken onderling 
een hechte band te hebben. Ze reageren ge
schrokken, want hoewel vader populair was 
bij de vrouwen en meerdere huwelijken ach
ter de rug had, werden al zijn kinderen bin
nen de echt geboren. Vader Abdel werd door 
zijn kinderen op handen gedragen en vanuit 
hun geloof en cultuur schamen zij zich er
voor dat hun vader een kind buiten de echt 
verwekt heeft. 

Zij willen niet dat zijn naam bezoedeld 
wordt ten overs taan van 2,5 1niljoen Spoo r

looskijkers en voelen er niets voor om aan tv
opnames mee te werken. Toch willen zij Ge
rard graag ontmoeten als tenminste uit een 
dna-test blijkt dat hij inderdaad hun broer 
is. En pas dan zullen ze instemmen met een 
door ons gemaakte reconstructie, waarin we 
- geanonimiseerd - hun verhaal vertellen. 
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Bij het laboratorium van Sanquin in Amster
dam laten we het dna van Gerard vergelij
ken met één van de zoons van de overleden 
vader 'Faoudi'. Het onderzoek richt zich op 
het mannelijke y-chromosoom, dat ongewij
zigd van vader op zoon wordt doorgegeven. 
Zoons van dezelfde vader hebben dan ook 
precies hetzelfde y-chromosoom. Uit de test 
blijkt onomstotelijk dat er verwantschap is. 
De kinderen 'Faoudi' reageren verheugd, 
maar maken kort daarop een voorbehoud. 
In de periode dat hun vader boven het kof
fiehuis woonde, had ook een broer van hem 
daar tijdelijk zijn intrek genomen. Het wa
ren toen 'wilde tijden' en de kinderen achten 
het niet uitgesloten dat de oom de vader van 
Gerard is. Ze zien zich echter voor een di
lemma geplaatst om de oom met dit verhaal 
te confronteren. 

Een dna-test tussen Gerard en de oom zal 
dezelfde uitslag geven, want ook de oom 
heeft precies hetzelfde y-chromosoom. Ge
rard lijkt weliswaar zeer op oude foto's van 
Abdel, maar dat is geen sluitend bewijs. 

We vragen het laboratorium aanvullend 
om onderzoek met dna van nog drie kinde
ren van vader en met de biologische moeder 
van Gerard. Dan komt het verlossende ant
woord: Abdel is 'met aan zekerheid grenzen
de waarschijnlijkheid' de vader van Gerard. 
We zijn opgelucht dat de hoogst mogelijke 
kwalificatie is behaald. 

We brengen Gerard op de hoogte van de 
uitkomst van de zoektocht. Hij reageert aan
gedaan dat hij zijn vader nooit zal ontmoe
ten, maar is verheugd dat hij antwoord heeft 
op zijn vragen en dat hij meer dan welkom is 
in de familie. 
Resteert nog het raadsel van Fanny 'Frede
rix'. Uit het uittreksel van het koffiehuis en 
de persoonskaart van 'Faoudi' blijkt dat zij 
Ariana 'Dirksland' heet. Voordat zij met 'Fa
oudi' trouwde, woonde zij enige tijd samen 
met ene 'Frederix'. De bezoekers van het kof
fiehuis verkeerden al die tijd in de veronder
stelling dat zij zijn achternaam droeg. 

Bronnen 

Naar aanleiding van deel 1 van het themanummer Vader onbekend• ontvangen bronnen 

• C.W. Delforterie, 'Brieven van legitimatie 1568-1794', in:Jaarboek Centraal Bureau voor Genea
logie, 's-Gravenhage 1976, pag. 180-206, en idem 1977, pag.120-143 [een belangrijk register in 
het archief van de Staten van Holland en West-Friesland]. 

• C.W. Delforterie, 'Liegen tegen de dominee. Drie voorbeelden van het laten dopen van bui
tenechtelijke kinderen als zijnde tijdens een huwelijk verkregen', in: Liber Amicorum Jhr. Mr. 
C. C" van Vallwnburg, 's-Gravenhage 1985, pag. 69-80. 

• Harmen Snel, 'Hoe onbekend waren de Amsterdamse vaders?', in: Wi Rutu. Tijdschrift voor 
Surinaamse Genealogie 11 (2011), pag. 16-18. 

• Bep de Waard-Ruijs, Zwangere bruiden en ongehuwde moeders in Elburg, 1760-1840, Elburg 1997 
(Arent thoe Boecop, nummer 61). 

Noot 
1. Zie het oktober/novembernummer van Gens Nostra 66 (2011), pag. 471-622. 
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John Hen rij Urbain de Graaf, later Marree, maar eigenlijk ... ? 

COR DE GRAAF 

Wie tegenwoordig over internet beschikt 
kan heel veel thuis vinden over voorouders. 
Enkele jaren geleden was dat nog ondenk
baar, maar veel archieven bieden (veelal gra
tis) gegevens over geboorten, huwelijken 
en overlijdens aan. In de komende jaren zal 
dat alleen nog maar toenemen, dankzij de 
onschatbare inzet van vele honderden, mis
schien zelfs wel duizenden, vrijwilligers. 

Genealogie oude stijl: zonder internet 
In de jaren '90 van de vorige eeuw was ik be
zig met de genealogie De Graaf. Uit onder
zoek was gebleken dat rond 1832 één van de 
Steenwijkse De Graaf-fen naar Drenthe was 
verhuisd.Eerst woonde men te Smilde, daar
na te Kloosterveen, gemeente Assen. In de ge
boorteregisters van Assen waren tussen 1833 
en 1852 niet minder dan 15 kinderen De Graaf 
te vinden. Bij bestudering bleek dat er zes kin
deren hoorden bij het gezin De Graaf/Speel
man: Jan (1836), Willem Jannes (1839), Roelof 
(1841), Johannes (1844), Suzanna (1847) en 
Jantien (1849). De overige kinderen hoorden 
deels bij andere familieleden, deels bij niet 
verwante naamgenoten. Uit de twee daarop
volgende tienjarentafels bleken tussen 1853 
en 1872 nog eens twaalf De Graaf/fen in Assen 
te zijn geboren. Nog één ervan hoort bij het
zelfde gezin van Sent Jans Sents de Graaf: hek
kensluiter Willemina Pieterdina (1854). 

Bij de overige kinderen zit een aantal in
teressante gevallen. Op 18 augustus 1872 
wordt door Johanna de Wit, vroedvrouw te 
Assen, een kind aangegeven, dat twee dagen 
eerder geboren is ten huize van de weduwe 
De Graaf in de Kattegang te Assen (thans ge
naamd Groningerdwarsstraat). De moeder is 
één van de hierboven genoemde dochters van 
Sent de Graaf en Fennigje Speelman, te we
ten Jantien de Graaf. Zij was op dat moment 
een 22-jarige arbeidster en niet gehuwd. De 
familienaam van het kind stond daarmee 
vast: De Graaf. De naam van de vader was 
onbekend aan de aangeefster. De jonge moe-
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der had de naam van de vader ook niet ge
noemd voor de aangifte en dat was voor de 
wet ook niet nodig. Wel had ze aangegeven 
hoe ze het zoontje zou willen noemen: John 
Henrij Urbain. Het zal voor Johanna de Wit 
wel even slikken zijn geweest en vermoede
lijk zal ook de ambtenaar van de burgerlijke 
stand die de inschrijving in het geboortere
gister moest verzorgen zich wel hebben af
gevraagd waar deze vreemde namen vandaan 
kwamen. De marge van de akte geeft nog iets 
meer prijs. Op 14 september 1879 trouwde de 
dan 29-jarige Jantien de Graaf te Assen met 
rijksveldwachter Hendrik Marree, die het in 
1872 geboren jongetje als zijn zoon erkende. 
Het zoontje werd daarmee voor de wet een 
Marree en die naam staat dan ook op zijn graf 
in Assen gebeiteld. 

Uiteraard zijn we inmiddels meer dan 100 
jaar verder en de hoofdpersonen in dit ver
haal zijn overleden. Toch integreren de na
menJohn Henrij Urbain.John en Henry zijn 
typische voornamen en zijn Engels. Urbain 
zou een familienaam kunnen zijn en klinkt 
ook wel Engels, maar kan ook nog Frans zijn. 
Hoe dan ook, het klinkt allemaal wat bui
tenlands en wellicht biedt dat aanknopings
punten. Het was immers een goed gebruik 
in de naamgeving van het kind een spoortje 
achter te laten ten aanzien van de vader van 
het kind. 

Het bevolkingsregister van Assen geeft 
echter geen familie Urbain aan, zodat dat 
niets oplevert. Ook de namen Urban, Urba
nus en Urbach blijken geen enkel aankno
pingspunt op te leveren. Een poging om te 
kijken of de combinatie John Henry in de 
geboorteregisters van Assen wordt al snel 
opgegeven, omdat het ondoenlijk is. Daarbij 
kan het best zijn, datJantien een tijdje ergens 
gediend heeft en we dus helemaal voor de 
vader niet in Assen moeten zoeken. Hoe het 
ook zij, bij de uitgave van het familieboek in 
2000,1 kon met geen mogelijkheid een ant
woord worden gevonden. 
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Genealogie nieuwe stijl: met internet. 
Op de sites van Drenlias en Genlias is het goed 
toeven. Vanachter je eigen PC thuis kun je 
zonder de archieven van binnen te bekijken 
in allerlei registers zoeken. Op Drenlias kom 
je er al snel achter, dat John Henrij Urbain de 
enige is met een dergelijke naam. Ook door 
middel van zoeken met de optie 'beginnen 
met' waarbij je alle namen beginnend met 
'John Henr' krijg, levert slechts één hit op: 
onze eigen John Henrij Urbain de Graaf. Kij
kend op www.genlias.nl zien we echter het 
resultaat voor bijna heel Nederland (let op: 
voor zover inmiddels ingevoerd). Vele hits, 
waarvan er uiteraard meerdere betrekking 
hebben op onze eigen John Henry Urbain de 
Graaf, later genaamd Marree. De naamscom
binatie John Henry komt wel meer voor, maar 
er blijken slechts twee andere personen met 
de voornamen John Henrij Urbain in de da
tabase te staan: John Henry Urbain de Wette 
en John Henrij Urbain Brunsting. De eerste 
persoon is volgens genlias twee maal gehuwd 
geweest: de eerste keer op 30-jarige leeftijd 
in 1878 te Harderwijk met Jacoba Christina 
Friedhoff en voor een tweede maal in 46-ja
rige leeftijd te Amersfoort in 1893. Zijn twee
de bruid heette Aaltje Polleman. De tweede 
betreft een veel latere naamgenoot (vermeld 
als vader in 1939), die even terzijde wordt ge
schoven. 

Zou hij de vader kunnen zijn geweest van 
John Henrij Urbain de Graaf? Wat is te vin
den over John Henrij Urbain de Wette? Op 1 
juli 1847 kwam hij ter wereld te Den Haag als 
zoon van de Gentse kleermaker Desiderius Ja
cobus (ook wel Desiré) de Wette (1815-1875) en 
Catharina Wilhelmina Alida Mair (1821-1894). 
De namen John Henry zijn afkomstig van 
grootvader John Henry Mair (1793-1875), die 
gedoopt is in de Schotse Kerk te Rotterdam. 
De naam U rbain zal afkomstig zijn van de zij
de van de vader: Urbain is immers Frans voor 
Urbanus en kan zeer wel uit die streek afkom
stig zijn. Hiermee wordt wel duidelijk dat de 
naamscombinatie bestaande uit Schotse en 
Gentse voornamen niet snel zal voorkomen. 

In 1872 was John Henrij Urbain de Wette 
nog ongehuwd en had hij de leeftijd van 23 
jaar. Ietsje ouder dus dan Jantien. Uit de ge
gevens uit het Amersfoortse archief (want 
ook in het computertijdperk moet je nog 
steeds naar het 'echte' archief) blijkt dat hij 
politieagent is. Wellicht is het toeval, maar 
het is wel frappant datJantien in 1879 trouw
de met een rijksveldwachter en later met een 
gevangenbewaarder. Hij trouwt op 20 febru
ari 1878 te Harderwijk met Jacoba Christina 
Friedhoff, een dochter van de een jaar eerder 
in Harderwijk overleden koffiehuishouder 
David Friedhoff(t 1877). Hij lijkt de zaak van 
zijn schoonouders overgenomen te hebben, 
want in de geboorteakten van zijn kinderen 
komt hij voor als koffiehuishouder. Nadat 
zijn vrouw in 1890 was overleden, hertrouw
de hij op 6 september 1893 te Amersfoort 
met de aldaar geboren Aaltje Polleman (1861-
1936). Het koffiehuis heeft hij vaarwel gezegd 
en hij is wederom politieagent geworden. Bij 
zijn overlijden wordt hij eveneens als zoda
nig aangeduid. 

Zelf ben ik er vrijwel van overtuigd dat 
John Henrij Urbain de Wette de biologische 
vader is van John Henrij Urbain de Graaf 
(Marree). In ieder geval lijkt Jantien de Graaf 
hem als vader aan te wijzen, door het kind 
volledig naar de vermeende vader te vernoe
men. De naamscombinatie John Henrij Ur
bain is voor zover bekend uniek voor John 
Henrij Urbain de Wette. Uiteraard moet 
nog wel worden aangetoond, dat de beide 
personen elkaar ergens hebben kunnen ont
moeten. Was Jantien de Graaf een tijdje in 
Amersfoort als dienstmeisje werkzaam of 
hebben ze elkaar elders ontmoet? Archiefon
derzoek zal dat moeten uitwijzen. Het echte 
bewijs zullen we echcer ook nier in de archie
ven kunnen vinden. Alleen onderzoek met 
DNA van nog levende nakomelingen van de 
politieagent/koffiehuishouder John Henry 
Urbain de Wette en van John Henry Urbain 
Marree zou een definitieve uitslag kunnen 
geven. 
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Noot 
1. C. de Graaf en W. de Graaf, Het Drents-Overijsselse geslacht De Graaf Voor-en nageslacht van Roelof Cents 

(1704 -1769) en Femmigje Frericx (1710-1773) met zijtakken Van Veen, Veen, Veen huis, Oost, Bij kerk, Reinders en 
De Wal, Meppel 2000. 

wegwys 
Vrunden zijn Vrunden 

DOOR DRS. P.D. SPIES 

Het goedbedoelde stuk van mevrouw A.G. 
Bousema-Valkema in Gens Nostra eerder 
dit jaar' om medegenealogen verder te hel
pen door het woord 'vrunden' te vertalen als 
'familie of verwanten' verdient een genuan
ceerde reactie. Door het stellig poneren van 
een dergelijke vertaling zonder nadere on
derbouwing kunnen namelijk onze medege
nealogen, hoe goed bedoeld ook, op het ver
keerde been worden gezet, waardoor er ver
vuiling kan gaan optreden bij het onderzoek. 

Probleem is - mijns inziens - dat hier 
sprake is van een onjuiste vertaling. Volgens 
het Middelnederlandsch Handwoordenboek 
zijn er vele mogelijkheden voor de vertaling 
van het woord 'vrund', namelijk: 1. gunste
ling van God; z. als aanspreekwoord; 3. be
vriend persoon, partijgenoot; 4. minnaar, be
minde; 5. bloedverwant; 6. een vriend die ons 
dient van raad, ook afgevaardigde; 7. scheids
rechter; 8. vriendin. 

Hoewel bloedverwant inderdaad een van 
de acht mogelijkheden tot vertaling is, blijkt 
doorgaans in de rechtelijke en andere offici
ele stukken, dat er bij vrunden eigenlijk zel
den sprake is van bloedverwanten. Als er een 
officieel stuk wordt opgemaakt, waarbij fa
milieverbanden aan de orde zijn, dan worden 
normaliter ook de graden van verwantschap 
beduid, zoals vader of moeder, broer of zus-

Noot 

ter, neef of nicht, oom of tante, bestevader of 
bestemoeder enz. In nagenoeg alle gevallen 
waarbij er geschreven wordt in officiële cor
respondentie over vrunden, gaat het om niet 
bloedverwanten. Er is dan sprake van bij
voorbeeld 'onse vrunden ende andere goede 
luden', of gerichtsvrunden, magescheids- en 
dedingsvrunden, vrundenraad en vrund
schappen. Hoewel er niet altijd kan worden 
uitgesloten dat er bij een zaak als een ma
gescheid ook bloedverwanten zouden kun
nen optreden, doorgaans zijn het mensen die 
rechtens niets met de zaak van doen hebben 
en dus niet in den bloede verwant. Zij gaven 
als vrunden goede, onafhankelijke raad en 
bijstand als objectieve en dus onpartijdige 
buitenstaanders. 

Ook als er sprake is van vrunden van va
ders- of moederszijde, bijvoorbeeld bij finan
ciële zaken, dan worden er doorgaans onpar
tijdige en niet verwante personen beduid, die 
zorg dragen voor een rechtens zorgvuldige 
en onafhankelijke behandeling, die de toets 
van een rechtbank kan doorstaan. 

Een vrundenraad is dus gewoon een vrien
denraad, zoals een vrientsoene een verzoe
ning is door vrienden of scheidsrechters. Dus 
vrunden zijn vrunden, tenzij het anders uit 
de stukken blijkt. 

1. A.G. Bousema-Valkema, 'Vrunden', in: Gens Nostra 67 (2012), pag. 74. 
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De vader van Vrolijk en Van de Vreugd 
Een genealogische puzzel uit de Surinaamse slaventijd 

DOOR}EAN JACQUES VRIJ 

Vrijwel iedere Surinaamse stamboomonderzoeker kent de kwelling van de zich schuil hou
dende vader. Zeker wie in zijn of haar onderzoek is aanbeland bij het tijdvak voorafgaand 
aan de Emancipatie van 1863, dat de context vormt van dit verhaal. Debet daaraan zijn twee 
kenmerken die de Surinaamse maatschappij van toen, hoezeer ook op de Nederlandse geori
enteerd, toch radicaal van deze deed verschillen: slavernij en zeldzaamheid van het wettig 
huwelijk. 

Slavernij 
In de periode vóór de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de volksplanting, afgezien 
van een relatief gering aantal inheemse indianen, nog vrijwel uitsluitend door Europeanen 
en Afrikanen dan wel hun afstammelingen bewoond.' De Afrikanen waren nagenoeg allen 
als slaven naar Suriname gebracht, met name om op de plantages veldarbeid te verrichten. 
Suriname, omstreeks 1650 door Engelsen gekoloniseerd, was in 1667 door de Zeeuwen ver
overd en bleef tot 1975 een Nederlands gebiedsdeel - al was het van 1683 tot 1795 eerder een 
kolonie van de stad Amsterdam' en viel het van 1799-1802 en van 1804 tot 1816 binnen de Britse 
invloedssfeer. Naar schatting 220.000 Afrikanen zijn vanaf 1650, tot dat rond 1826 aan de sla
venimmigratie een einde kwam, Suriname op slavenschepen binnengebracht.3 

In 18304 behoorden circa 53.000 Surinamers tot de slavenstand. Zij vormden 87 % van de ge
hele bevolking. Een ruime 8500 van hen waren overigens inmiddels bewoners van de stad, 
Paramaribo. Daar werkten zij als huispersoneel, ambachtsman, losse arbeider of in de klein
handel. En ook op de plantages was lang niet iedereen daadwerkelijk veldarbeider. Een ge
deelte van de plantageslaven vervulde functies als huisbediende, ambachtsman of oppasser. 

Bedrijvigheid aan de Waterkant in Paramaribo omstreeks 1830 uit: 
J. P. Benoit, Voyage à Surinam, Brussel 1839 
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Een ander proces van verandering voltrok zich doordat slaven in de volksplanting van stand 
wisselden en tot de vrije bevolkingsgroep toetraden. In de ruim tweehonderd jaar dat de sla
vernij in Suriname bestond, ging het in totaal om zeker 10.000 mensen. Zij waren door hun 
eigenaren vrijgegeven, hadden zichzelf met gespaard geld uitgekocht of waren door partners 
of bloedverwanten vrijgekocht. In zulke gevallen diende de overheid de statusverandering 
- manumissie genoemd - formeel goed te keuren, waartoe een verzoekschrift aan de lands
regering werd gericht. Deze rekesten vormen één van de typen bronnen die de genealoog een 
gevoel van blijdschap kunnen bezorgen, doordat de vader daarin soms achter de coulissen 
vandaan treedt. 

Een voorbeeld is het verzoekschrift van Pieter Welgedagt, een zwarte man die zelf in 1769 

door de erven van zijn meester - een dominee - was vrijgegeven. Welgedagt was toen reeds 
acht jaar lidmaat van de hervormde kerk en 'een seer bequame timmerbaas' die in de houten 
stad Paramaribo een goed belegde boterham verdiende. Negen jaar later richtte hij zich per 
rekest tot de landsregering, waarin hij schreef zijn dochter, de kleine Aurora, voor een bedrag 
van 700 gulden van haar eigenaar gekocht te hebben en dat nu zijn 'vaderlijk hart vuuriglijk 
begeerde desselfs dogter ook te sien jouisseeren van de schat van vrijdom, dat hooger dan het 
leeven behoord gewaardeerd te worden.'s 

Vrije ingezetenen hebben op allerlei manieren sporen achtergelaten in de rijke archieven 
van de Surinaamse landsoverheid, kerkelijke gemeenten en notarissen. Vrijen konden zich 
in rekesten tot de overheid richten, testamenten en schenkingsakten passeren, overeenkom
sten aangaan, zij konden met hun huisgenoten geregistreerd worden in volkstellingen en 
wijkregisters. Dit vergroot allemaal de kans dat verwantschapsrelaties, waaronder vader
kind relaties, al is het maar op indirecte manier aan het licht treden. Het (gezins) leven van 
de slavenbevolking is daarentegen grotendeels aan het gezicht van ons, latere generaties ont
trokken. 

Een slaaf gold niet als 'persoon in rechte' en kon dus geen rechtshandelingen verrichten. 
Zelfs als zij dat gewild hadden, zouden slaven dan ook bijvoorbeeld geen wettig huwelijk 
hebben kunnen sluiten. Daar komt bij dat tot circa 1830 slechts een minderheid van de slaven 
tot één van de christelijke of joodse geloofsgemeenschappen behoorde. Het ging dan meestal 
om stadsbewoners, zoals Pieter Welgedagt. De Duitse zendelingen van de Evangelische Broe
der Gemeente (EBG), die zich bij uitstek op de slavenbevolking richtten, doopten hun 'Erst
ling' in 1776 in Paramaribo. 

Pas vanaf ongeveer 1830 gingen de zendelingen van de EBG en rooms-katholieke paters 
zich structureel bezig houden met de plantagebevolking. Daarbij bedienden zij niet alleen de 
doop, maar sloten ook religieuze huwelijken - ook al was dit officieel niet toegestaan zonder 
voorafgaand burgerlijk huwelijk (voor slaven zoals gezegd een onmogelijkheid). Verwant
schapsrelaties zijn vanaf dan daarom heel wat beter te volgen. Mede omdat vanaf 1826 ook de 
overheid begon geboortes onder de slaven te registreren. Echter: daarbij noteerde de ambte
naar alleen de naam van de moeder- zij was immers degene die de slavenstatus aan haar kind 
doorgaf, de status van de vader speelde geen rol. 

De slotsom: voor wie de slavengeneraties in zijn stamboom in beeld probeert te brengen, 
vormt de periode vóór 1830 hoe dan ook een genealogische dark age en ook nadien blijven met 
name vaders vaak onvindbaar. 

Concubinaat 
Als we ons beperken tot mensen uit de vrije bevolkingsgroep doet zich een bronnenprobleem 
voor van een andere orde. Dit is direct duidelijk wanneer men de doopregisters van de her
vormde oflutherse gemeenten van Paramaribo openslaat. 
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Het percentage van de gedoopte kinderen dat 'onecht' was, dat wil zeggen uit ongehuwde 
ouders geboren, vertoont met ingang van het laatste kwart van de achttiende eeuw een spec
taculaire stijging. In de jaren 1780-1810 gaat het al om 60 tot 80 %.6 Over het algemeen werd 
bij de inschrijving van de doop van zulke kinderen alleen de naam van de moeder vermeld. De 
naam van de vader ontbreekt of is vervangen door een streepje. 

Het overgrote deel van de onwettige kinderen was kleurling (de toenmalige aanduiding 
voor mensen van gemengd bloed), een klein gedeelte zwart (dat wil zeggen van puur Afri
kaanse afstamming). Maar de oorsprong van de hoge graad van onwettigheid in Suriname 
moet toch vooral gezocht worden in karakteristieken van de blanke bevolkingsgroep. 

Europeanen maakten een steeds geringer gedeelte van de vrije Surinaamse bevolking uit. 
In het begin van de koloniale periode bestond het vrije volksdeel vrijwel exclusief uit blanken 
( de indianen, die zich spoedig merendeels uit het door de kolonisten bewoonde gebied terug
trokken, laat ik even buiten beschouwing). In 1830 was daarentegen nog slechts ongeveer een 
derde van de vrijen blank, de helft kleurling en 15% zwart. Eén ding was echter nauwelijks 
veranderd: binnen de blanke bevolkingsgroep waren er steevast twee tot drie maal zoveel 
mannen als vrouwen. 

Europese immigranten in Suriname waren in de slaventijd in meerderheid alleenstaande 
mannen die hoopten in de kolonie een kapitaal te vergaren om zich daarmee hoe eerder hoe 
liever in hun streek van herkomst te settelen. Daarom wilden zij zich in Suriname niet te 
vast verbinden en het concubinaat bood hier uitkomst. Zo'n relatie was immers aanzienlijk 
makkelijker te verbreken dan een officieel voor de overheid, de kerk en eventueel de notaris 
gesloten huwelijk. Aanvankelijk vonden zulke mannen hun vrouwen vooral onder de slavin
nen ( die door hen, als de relatie toch een zekere duurzaamheid gekregen had en er kinderen 
waren geboren overigens vaak vrijgemaakt werden), later bij voorkeur onder de vrije zwarten 
en kleurlingen.7 

In ieder geval zorgden de Europeanen ervoor dat het concubinaat in Suriname een geves
tigde instelling werd. Geboren Surinamers, blank, zwart en kleurling, spiegelden zich aan 
het gedrag van de Europese immigranten. Gaandeweg zagen nog maar weinig mensen het 
concubinaat als inherent minderwaardig. De in 1816 naar Suriname uitgezonden ambtenaar 
Adriaan François Lammens constateerde rond 1825 dat hieromtrent heel anders gedacht werd 
dan in Europa. Ook de vrouwelijke partners hadden hierover geen complexen: 

'deeze vrouwen schamen zich hunner conditie niet, die hier als gewettigd is, door de 
gewoonte'.8 

Verschillende van zulke relaties bleken uiteindelijk ook stabiel en duurzaam als het beste 
huwelijk. De Duitse militair officier Johann Gottfried Rabanus Böhm (circa 1754-1824) en de 
Afro-Surinaamse Phillis Andro (circa 1760-1819) bijvoorbeeld kregen de eerste van hun tien 
kinderen in 1779 - Phillis was toen nog slavin, ze werd in 1786 gemanumitteerd. Hun relatie 
hield ruim veertig jaar stand, tot aan de dood van Phillis.9 

Voor de ,n odcr nc genealoog levert het concubinaa t echter wel een probleem op. Van kin

deren uit zulke verbintenissen geboren, zal men de naam van de vader doorgaans tevergeefs 
zoeken in de standaard-genealogische bronnen als doop- en geboorteregisters. De hoop is 
dan gevestigd op het verzamelen en combineren van indirecte aanwijzingen uit andere bron
nen of op een toevalstreffer: soms stuit men onverwachts op een tekst waarin een vader-kind 
relatie expliciet benoemd of een cruciale hint gegeven wordt. Doordat Suriname en zeker Pa
ramaribo een zeer kleinschalige,Jace-tojace samenleving vormde, is de kans daarop overigens 
wat gunstiger dan anders. 
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Johannes Vrolijk, onderwijzer 
In publicaties over de geschiedenis van Suriname, te beginnen met het in 1861 verschenen 
werk van Julien Wolbers, wordt Johannes Vrolijk (1784-1831) regelmatig vermeld. Wolbers 
schreef dat het onderwijs in Suriname 'in een ellendigen toestand' was - tot de aankomst van 
Johannes Vrolijk in 1809: 

'Hij was een inboorling van Suriname, een kleurling, en had in Nederland zijne oplei
ding genoten. Van toen af werd er spoedig eene verbetering bespeurd, die waarlijk ver
rassend was. Vrolijk had weldra eene groote welbezochte school en vormde zeer kundige 
leerlingen, die in de Surinaamsche maatschappij het sieraad uitmaken van den kring, 
waartoe zij behooren.' 10 

Van Lier bestempelde Vrolijk in zijn sociaal-historische studie van de Surinaamse samenle
ving uit 1949 als 'de eerste kleurling, dien wij in een betrekking van enige betekenis aantref
fen.' 11 Die primeur is Vrolijk wat al te gemakkelijk toegekend," maar dat Vrolijk een bijzonder 
prominent Surinamer geweest is, is een feit. Men zou dan ook zoalsJörgen Raymanns alter ego 
Tante Es willen beginnen met (postuum) aan Vrolijk te vragen: 'wie is je vader, wie is je moe
der?' Maar aanknopingspunten ontbreken. Vóór 1809 lijkt Vrolijk in de Surinaamse archieven 
in het geheel niet voor te komen. Over zijn maatschappelijk functioneren zowel als zijn privé 
omstandigheden ná die datum valt veel gemakkelijker het één en ander te ach ter halen. 

Een rapport over het Surinaams onderwijs uit 1817 bevat verschillende details over de 
onderwijsinstelling van Vrolijk. De school was op dat moment al met voorsprong de groot
ste van de kolonie. Geassisteerd door drie ondermeesters gaf Vrolijk les aan 205 leerlingen, 
jongens en meisjes 'van alle gezindheden en kleur.' Het was een middelbare school, dus voor 
leerlingen die reeds op één der lagere scholen het spellen, en de beginselen van het lezen en 
schrijven geleerd hadden. Er werd onderricht gegeven in 'de Nederlandse en Franse talen, de 
lees-, schrijf- en rekenkunde', terwijl Vrolijk ook aardrijkskunde, algebra en meetkunde kon 
onderwijzen. De rapporteurs oordeelden zeer positief over het niveau van het onderwijs, de 
hygiëne en de gehanteerde pedagogische methoden op de school.13 In de overlevering werd 
Vrolijk nog eind negentiende eeuw herinnerd als een opgewekte, enthousiasmerende per
soonlijkheid. 'Vrolijk heette hij, en vroolijk was hij ook van aard!' , schreef een onderwijzer uit 
een latere generatie,John Robert Thomson (1853-1933). 1

• Tot in 1819 bekleedde Vrolijk ook de 
functie van burgerofficier. Hij zwaaide af als kapitein van één van de kleurlingcompagnieën 
van de schutterij van Paramaribo.'5 Anders dan in het onderwijs werd in deze instelling toen 
nog krampachtig aan segregatie op basis van huidskleur vastgehouden. 16 

De volkstelling die in 1811 in Suriname werd gehouden, vertelt ons niets over Vrolijks familie
omstandigheden. Hij deed alleen opgave van zijn eigen persoon. Twee jaar nadien verzocht 
hij de overheid echter om approbatie op de manumissie van 'de mulattin Mietje', die hij had 
gekocht teneinde haar 'zoo spoedig mogelijk den dierbaare schat van vrijdom te schenken'. 
Uit documenten opgemaakt bij Vrolijks overlijden in 1831 blijkt dat Mietje z ijn levensgezel

lin was. Zijn vorming in het moederland ten spijt, conformeerde Vrolijk zich aan Surinaamse 
zeden: Mietje en hij leefden ongehuwd samen. 

Mietje van Vrolijk, zoals zij door het leven ging, had met de schoolmeester een zoon: Petrus 
Cornelis Vrolijk. Deze was in 1831 metselaar van beroep en zeventien jaar oud, dus geboren 
omstreeks 1814. De doopregisters uit deze tijd zijn verloren gegaan, maar vermoedelijk zou 
de naam van de vader van de jongen daar toch niet in te vinden geweest zijn. Dat dit Johan
nes Vrolijk is, weten we uit diens testament, opgesteld in 1825 en na zijn overlijden in 1831 

geopend.17 
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Testamenten en andere notariële akten waarin iemand over zijn bezittingen beschikt vormen 
voor Surinaamse genealogen vaak de voornaamste bron voor het leggen van de connectie tus
sen een vader en zijn natuurlijk kind. In zulke aktes wordt zichtbaar wie iemand het meest na 
staan. Had een man vrouw en kinderen dan werden deze, ook al waren ze 'onwettig', meestal 
tot erfgenaam benoemd of met een aanzienlijk legaat bedacht. Sommige vaders kwamen in 
hun testament rond voor hun vaderschap uit. Zo benoemde de blanke pontevaarder Johan 
Fredrik Droogemeyer in 1765 in zijn testament tot erfgenaam 'sijn mulatte kind, met name 
Hendrik Droogemeyer'.18 Vaker werden meer verhullende bewoordingen gebruikt. 

Johannes Vrolijk duidde zijn zoon en erfgenaam in zijn testament aan als 'mijn aangeno
men kind met namen Petrus Cornelis Vrolijk, zoon van de vrije Mietje van Vrolijk.' De aard 
van de relatie tussen Vrolijk, zijn 'aangenomen kind' en diens moeder laat evenwel weinig of 
niets meer te raden over als hij mede tot erfgenamen benoemt: 'zodanig kind ofte kinderen 
welke genoemde vrije Mietje van Vrolijk gedurende haar inwoning bij mij zal komen te pro
creëren ofte binnen de negen maanden na mijn overlijden ter wereld brengen.' 

Vrolijk benoemde nóg een erfgenaam: 'mijn peetkind bij den Heiligen doop genaamd 
Johannes Jacobus, zoon van de vrije Hermina Ney'. De tekst is niet honderd procent duide
lijk, maar Vrolijk lijkt ook hem onder zijn 'aangenomene kinderen' te scharen. De jongen, 
geboren omstreeks 1821, blijkt later de achternaam Vrolijk te dragen'9 en er zijn ook andere 
aanwijzingen dat schoolmeester Vrolijk enige tijd met zowel zijn Mietje als met Hermina Ney 
een relatie heeft onderhouden. 

Het instituut van de 'buitenvrouw' - de maîtresse naast de partner met wie men samen
woonde - schoot in Suriname wortel gelijktijdig met het concubinaat. Ook wettig gehuwde 
mannen permitteerden zich die vrijheid, getuige bijvoorbeeld de volgende strofe uit een ge
dicht van Hendrik Schouten uit 1786: 

'In d' echtenstaat onkuisch te leeven, 
De winsten aan zijn bijzit geeven' 
Wie weet niet, dat zulks hier geschiedt? 
Wanneer die breuk eens zal geneesen, 
En 't huwlijks paar gerust kan weezen, 
Gelooft mij vrij, dat weet ik niet'.2° 

Ondertussen weten we nog steeds niets over Vrolijks voorgeslacht. Ook zijn overlijdensakte" 
maakt ons niets wijzer. Daarin wordt van geen van zijn beide ouders de naam genoemd. 

Vrolijks vader 
De sleutel tot het raadsel vond ik tenslotte in de al eerder aangehaalde publicatie van Lam
mens. Hij scheef dat de kinderen die mannen verwekten bij hun 'huishoudsters' - zoals de 
vrouwen met wie zij in concubinaat leefden vaak eufemistisch werden aangeduid22 

- bijna 
nooit d e n aa m va n hun vader droege n » m a ar wel een on~kc ring va n die n a a1n, een vertaling 

of een naar believen gekozen naam. Als voorbeelden van zo'n willekeurige naam noemde hij: 
'Vrolijk en Van de Vreugd, broeders, zonen van een vader, die een geheel andere naam had.' 2

• 

Lammens vermeldde de naam van Vrolijks vader dus niet, maar de naam van Vrolijks broer 
- Van de Vreugd - biedt een cruciaal aanknopingspunt. Vrolijks doop zal men, om redenen 
die verderop duidelijk worden, niet in een Surinaams kerkregister vinden, maar die van zijn 
broer wel. 

Vrolijks broer Petrus Cornelis van de Vreugd werd op 22 december 1796, achttien dagen 
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oud, in de Hervormde Kerk van Paramaribo gedoopt. Bij de inschrijving van zijn doop zijn 
alleen de namen vermeld van zijn moeder: de vrije Roxanna van Stuyvesant en van een peet
vader: Cornelis van Stuyvesant. Niet onbelangrijk is dat de dopeling is aangeduid als een 
'onecht mustice kind'. ' 5 In die tijd betekende dat doorgaans dat de moeder een mulattin en de 
vader een blanke was. Deze gegevens brachten mij op het spoor van Petrus Cornelis van Stuy
vesant waarna de volgende reconstructie gemaakt kon worden. 

Petrus Cornelis, zoon van Johannes van Stuyvesant en Christina Louisa Bönninger, werd 
op 10 februari 1737 gedoopt in de Utrechtse Catharijnekerk. In 1759 promoveerde hij aan 
de Utrechtse universiteit in de rechten.'6 Drie jaar later vertrok hij naar Suriname, waar hij 
tot 1770 werkzaam was als advocaat. Vanaf dat jaar richtte hij zich volledig op de plantage
landbouw, in zijn eigen woorden 'die voornaamste hartader en bron van 't welsijn van dese 
volkplanting'.'7 Mede dankzij een in 1766 gesloten huwelijk met een in Suriname geboren 
plantersdochter, '8 werd Van Stuyvesant eigenaar van twee plantages en verwierf hij aandelen 
in twee andere. Daarnaast beheerde hij als administrateur de ondernemingen van een aantal 
buiten Suriname woonachtige eigenaren; onder meer de plantage Groot Marseille van de 
familie De Mey (van Streefkerk).'9 Van februari 1774 af was hij tevens enige tijd raadsheer 
in het Hof van Politie, het college dat in vereniging met de gouverneur het lokaal bestuur 
vormde.30 

Uit Van Stuyvesants huwelijk werden geen kinderen geboren en in 1783 werd hij weduw
naar. Vijf jaar later verzocht hij de overheid om goedkeuring van de manumissie van 'sijne 
mulattinne slavinne genaamt Roxanna' .3' 

In 1801 overleed Van Stuyvesant in Paramaribo, waarna zijn op 31 juli 1798 opgesteld tes
tament geopend werd. Hierin bleek hij zijn broers en zusters in Nederland tot erfgenamen 
benoemd te hebben. Enkele personen waren met kleinere legaten bedacht, waaronder één van 
de voorkinderen van zijn overleden echtgenote die 2500 gulden kreeg. Maar de meeste woor
den werden in het testament gewijd aan Roxanna en drie 'mustice kinderen'. Aan Roxanna 
vermaakte hij een huis en erf. Voorts legateerde hij: 

'aan de twee mustice kinderen van die vrije Roxanna, bij de gedoopt met naamen Theodo
ra Petronella van de Vreugd, ende Petrus Cornelis van de Vreugd, ende de mustice jongen, 
bijgenaamd Johannes Vrolijk, thans in den Vaderlande bij mijn broeder Van Stuyvesant, 
de somma van twintigduysend guldens' . 

Van Stuyvesant had zijn voorkeuren, want van dit bedrag ging tienduizend gulden naar het 
meisje, terwijl de twee jongens ieder vijfduizend gulden kregen. Daarnaast legateerde hij aan 
het meisje Theodora ook nog zilverwerk, een glazen buffet, porseleinen serviesgoed en een 
zwarte slavin met haar drie kinderen. En tenslotte nog aan 'de twee mustice kinderen van 
Roxanna' zijn linnen kleding, bedden en beddengoed, een tuin met gebouwen, de huurop
brengst van een stuk grond, plus de beesten die zich op die grond bevonden. 
Voor wie de Surinaamse verhoudingen uit die tijd kent, is het echt niet moeilijk om tussen 
de regels door te lezen dat Van Stuyvesant de vader van de drie kinderen was.3' Andere bepa
lingen van het testament tonen hem nog duidelijker in zijn vaderrol. Hij benoemde voogden 
over hen, die moesten zorgen dat de kinderen 'burgerlijk en christelijk' op werden gevoed. 
Het meisje moest daartoe naar zijn zuster in Nederland worden gezonden, 'opdat sij een 
goede deugdsame opvoedinge verkrijgt die voor haar in Surinamen blijvende niet te wagten 
is.' In een codicil van later datum schonk hij 'aan mijne drie mustice legatarissen' tenslotte 
nog een huis en erf op Combé in het noorden van de stad.33 
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De tekst van het testament leert ons over Johannes Vrolijk verder nog twee dingen. Eensdeels 
dat Vrolijk in 1798 bij Van Stuyvesants broer in Nederland woonde. De Van Stuyvesants waren 
een Utrechtse familie (hun vader Johannes was er kanunnik van het kapittel van St. Pieter) en 
raadpleging van de kerkelijke archieven van die stad leverden een extra brokje informatie op. 
Vrolijk bleek daar op 30 juni 1802, na vooraf zijn geloofsbelijdenis te hebben afgelegd, in de 
Domkerk te zijn gedoopt. Vermeld is dat hij geboren was in Suriname en dat hij in Utrecht 
woonde op de Beschuitmarkt. Dat is al. Over zijn ouders geen letter.34 

Nu suggereren de bewoordingen van Van Stuyvesants testament ook dat Vrolijk, anders dan 
de twee overige kinderen, géén kind van Roxanna was. Dit vond ik later bevestigd in een ver
zoekschrift dat Vrolijk in februari 1810, kort na terugkeer in Suriname, bij de overheid indiende 
teneinde een meerderjarigheidsverklaring te krijgen. Hij ondersteunde zijn verzoek met een 
getuigenis - van een tante die de datum in haar bijbel had aangetekend - die moest bewijzen 
dat hij op 1 december 1784 geboren was. Het gebruikelijke middel om zijn ouderdom te bewij
zen, namelijk een doopbewijs, voldeed in zijn geval niet, omdat de doop niet bij zijn geboorte 
had plaatsgevonden omreden van 'de conditie daar hij zich toen bevond.' Zijn moeder was toen 
zij hem ter wereld bracht namelijk slavin en hijzelf dus bijgevolg slaaf.35 Zij zou nadien zijn 
vrijgemaakt. Haar naam was Coba en zij behoorde destijds tot de plantage GrootMarseille.36 

Het volgende scenario is aannemelijk. Van Stuyvesant werd weduwnaar op 9 oktober 1783. 

Hierboven kwam al terloops ter sprake dat hij administrateur was van de plantages van ande
ren, waaronder de onderneming Groot Marseille. Het was vrij gebruikelijk dat administra
teurs voor hun eigen huishouding in de stad gebruik maakten van de diensten van slaven van 
de plantages onder hun beheer.37 Dat Coba in 1783/84 in het huis van Van Stuyvesant verbleef, 
is dus heel wel denkbaar. Te meer daar zij een mulattin geweest moet zijn, dochter van een 
blanke vader en een zwarte moeder. Men liet mulatte slaven zelden veldarbeid doen en velen 
van hen, voor wie geen plaats was onder het huispersoneel of de ambachtslieden van de on
derneming, werden naar de stad gehaald. Naar ik overigens vermoed, is Van Stuyvesants rela
tie met Vrolijks moeder, met name vergeleken bij zijn relatie tot Roxanna, vluchtig en weinig 
diepgaand geweest. 

Besluit 
Het was niet alleen gewoonte waardoor het concubinaat in de onderhavige periode in Su
riname zo veel gebruikelijker was geworden dan het wettig huwelijk.38 Soms waren tussen 
partners de sociale en culturele verschillen wellicht te groot. Dit kan goed een rol gespeeld 
hebben in de relatie tussen Van Stuyvesant, meester in de rechten en plantage-eigenaar van 
rijpe leeftijd (hij was bijna zestig toen het jongste kind geboren werd) en de vermoedelijk 
minstens twintig jaar jongere, uit de slavenstand afkomstige Roxanna. Hetzelfde geldt voor 
zijn in Nederland tot onderwijzer opgeleide zoon Johannes Vrolijk en diens Mietje, die de Ne
derlandse taal maar ten dele machtig was en niet kon schrijven.39 Ook is vaak opgemerkt dat 
er met name van de kant van de vrouwen een beredeneerde afkeer van het huwelijk bestond. 
Lammens schreef bijvoorbeeld: 

'Het huw lijk, die ware steun der maatschappij, word bij de meeste, niet op den ware prijs 
gesteld. Integendeel word dien band, bij vele vrouwen, die zeer eerbaar zijn, op wier 
gedrag, na de gevestigde gewoontes, niets te zeggen valt als een hinderpaal tot het geluk 
beschouwt'.40 

Men zou haast geneigd zijn die houding te omschrijven als één van 'vrijheid, blijheid', als 
dat in de moderne tijd niet een bijklank van bandeloosheid had. En bandeloosheid was geen 
kenmerk van het Surinaamse concubinaat. De trouw van de vrouwen werd door verschillende 
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tijdgenoten geroemd; die van de mannen was naar het schijnt wat minder. 
Toch school in de instelling van het concubinaat een zekere onbekommerdheid. Misschien 

was dit ook wel wat Van Stuyvesant inspireerde tot de keuze van achternamen voor zijn kin
deren: Vrolijk en Van de Vreugd. Dat de concubanten ondertussen talloze latere genealogen 
opzadelden met het probleem van de onbekende vader, mag men hen niet euvel duiden. 

Daarom wil ik eindigen met een optimistische noot, een filosofisch woord van troost voor al 
diegenen die ondanks al hun pogingen moeten berusten in witte plekken in hun stamboom, 
waar vadersnamen hadden moeten staan. Het komt van de Engelse schrijver Henry Fielding 
(1707-1754). De held van zijn roman]osephAndrews (1742) weet weinig van zijn voorouders (en 
wat wel bekend is blijkt op het eind van de roman ook nog volslagen onjuist). Maar stel nu 
eens, schreefFielding, dat Joseph helemaal geen voorouders zou hebben gehad. Zou hij dan 
niet trots mogen zijn op wie hij zelf is terwijl zovelen die zelf weinig voorstellen, prat gaan op 
wie hun voorouders waren?41 Uiteindelijk gaat het er om wie je zelf bent. 

Noten 
1. Voor de volledige bevolkingsgeschiedenis van het moderne Suriname, inclusief de immigratie 
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familieonderzoeker, verwijs ik graag naar: Pieter Bol en Jean Jacques Vrij , Sranan Famiri. Surinaamse 
Familie, Den Haag 2009, verschenen als deel 5 in de reeks 'Voorouders van Verre' van het Centraal 
Bureau voor Genealogie. 

2. G.W. van der Meiden, Betwist Bestuur, een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753, Amsterdam 
1987, pag. 40. 

3. Alex van Stipriaan, 'Muzikale creolisering, de ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek tij
dens de slavernij', in: Oso, tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 19 
(2000), no. 1, pag. 9. 
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G.A. de Bruijne, Amsterdam/Leiden 1982, pag. 92. 
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behaald. Zie Jean Jacques Vrij, 'Jan Elias van Onna en het "politiek systhema" van de Surinaamse 
slaventijd, circa 1770-1820', in: Oso, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Ge
schiedenis 17 (1998), no. z, november, pag. 139-142. 
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(Notarieel archief Suriname na 1828), inv.nr.14, akte 50. 
18. NA, ON AS ( Oud Notarieel Archief Suriname), inv.nr. 34, fol. 499. 
19. NA, Archief Gemeentebestuur Suriname, inv.nr. 62, bewoners Wicherstraat no. 39. 
zo. 'Een tal Surinaamsche ondeugden' door H.S., in: Letterkundige Uitspanningen van het Genootschap de 

Surinaamsche lettervrinden, Paramaribo 1786, z' bundel. 
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naat immers formeel strafbaar. 

23. Hierin vergiste hij zich deerlijk. Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1828 was iedereen 
in Suriname vrij in de keuze van een achternaam. Het feit dat ouders niet gehuwd waren, was dus 
geen beletsel om de naam van de vader te voeren en legio onwettige kinderen deden dat dan ook. 
Wie ná 1828 uit ongehuwde ouders geboren werd, kreeg natuurlijk automatisch de naam van de 
moeder. 

24. Lammens, op.cit., pag. 115. 
25. NA,Bs,inv.nr.11. 
26. HUA (Het Utrechts Archief), doopregisters hervormden; Album PromotorumAcademiae Rheno-Trajec

tinae, 1636-1815, Utrecht 1936, pag. 165. 
27. NA, RvP, inv.nr.449, fol. 36. 
28. NA, BS, inv.nr. z, fol. 7. Zijn echtgenote,Johanna Cous, was weduwe van Frans Gerard Lemmers en 

had vier kinderen uit haar eerste huwelijk. Zij was in 1740 geboren op een plantage aan de Cottica
rivier ('Aanteekeningen betreffende eertijds in West-Indië gevestigde familiën', in: Wapenheraut19 
(1915), pag. 325; Fred. Oudschans Dentz, 'Nederlandsche grafzerken in Suriname', in: Nederlandse/ie 
Leeuw 60 (1942), pag.151). 

29. NA, ONAS , inv.nr. 260, fol. 301; 0NAS, inv.nr.435, fol. 19; 0NAS, inv.nr. 294, no. 31. Stadsarchief Am-
sterdam, notarieel archief, inv.nr. 12455, akte 654. 

30. Surinaamsche StaatkundigeAlmanach voor den jaare 1794, Paramaribo z.j ., pag. 38-41. 
31. NA, RvP, inv.nr. 444, fol. 62. 
32. Dat hij de vader van Van de Vreugd was - en dus, Lammens volgend, ook de vader van Vrolijk - is 

in ieder geval één keer zwart op wit gezet. Petrus Cornelis van de Vreugd volgde, nadat hij zijn 
broer enige tijd geassisteerd had als ondermeester op diens school, een ambtelijke loopbaan. Hij 
komt dan ook voor in de Stamboeken West-Indische Ambtenaren 1850-1918. Op zijn staat zijn de 
namen van zijn beide ouders ingevuld: 'Mr. P.C. van Stuyvesant' en 'Roxanna van Stuyvesant' {NA, 
archief ministerie van koloniën 1900-1963: stamboeken burgerlijke ambtenaren 1836-1936, inv.nr. 
891, fol. 100). Deze informatie zal door Van de Vreugd zelf zijn verstrekt, op een moment dat Van 
Stuyvesant allang dood was en ik acht de impliciete informatie uit Van Stuyvesants testament dan 
ook minstens even belangrijk. 

33. NA, ONAS, inv.nr. 80 no. 51. Het meisje Theodora was geboren op 24 december 1792 en gedoopt 27 
januari 1793 (Oudschans Dentz, op. cit., pag. 111; NA, BS, inv.nr. 11). 
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34. HUA, archief kerkenraad Nederlands Hervormde gemeente, inv.nr. 283. 
35. Ik heb geen spoor gevonden van een bekrachtiging van de manumissie van Vrolijk door de Suri

naamse overheid, en ik vermoed dat hij één van die mensen is geweest die op grond van hun ver
blijf in Nederland als vrije zijn erkend (zie hierover bijvoorbeeld: DirkJ. Tang &Jean Jacques Vrij, 
'Mijn meester, ach neemt mijn beede aan ... Unieke brief gevonden van Surinaamse (ex-) slavin', in: 
Geschiedenis Magazine 44 (2009 ), nr. 5, juli-aug., pag. 45, 47). 

36. NA, RvP, inv.nr. 512 no. 54. Vrolijk was twee maanden eerder, op 20 november 1809, uit Europa in 
Suriname teruggekeerd {NA, GS, inv.nr. 23, fol. 75). 

37. Alex van Stipriaan, Surinaams contrast, roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 1750-1863, 

Amsterdam/Leiden 1993, pag. 307. 
38. Zie voor deze materie: Hoefte & Vrij, op.cit., pag.153-156. 
39. NA, N AS, inv.nr.14, akte 79 (inventarisatie nalatenschap Vrolijk). 
40. Lammens, op. cit., pag.152-153. 
41. Henry Fielding,JosephAndrews, Hamondsworth 1986, pag. 41-42: 'Would ic not be hard, chat a man 

who hath no ancestors should therefore be render'd incapable of acquiring honour, when we see so 
many who have no virtues, enjoying the honour of their forefathers?'. 

Tien kinderen van één ongehuwde moeder: 
Gerritdina van Rijssen (1865-1920) 

DOOR GERRIT KOUWENHOVEN, STREEKARCHIVARIS EPE, HATTEM EN HEERDE 

De jonge moeder Gerritdina van Ry·ssen was geboren op 25 februari 186 5 in de gemeente Heerde, 
als dochter van Teunis van Rijssen (Wijhe 8-12-1826- Heerde 2-4-1869) en Hendrikje Verweij 

(Heerde 15-12-1845 - Heerde 26-3-1882). Dit paar was getrouwd op 11 december 1863 te Heerde. 
Na het overlijden van Teunis was Hendrikje op 2 mei 1874 te Heerde opnieuw getrouwd met 

Evert Jan Vinke (Heerde 5-9-1845 -Heerde 26-12-1905). 
Gerritdina kreeg als ongehuwde moeder de volgende kinderen, allen in de gemeente Heer-

de geboren en allen aangegeven door joodse vroedvrouw Henderina Wijnberg: 
1. Evert Jan, geb. 8-12-1883. 
2. Hendrikje, geb. 9-2-1886, over 1. Heerde 25-5-1886. 
3. Dina, geb. 29-4-1888, over 1. Heerde 2-4-1889. 

4. Dina, geb. 31-10-1890. 
5. Hendrikje, geb. 4-4-1893, overl. Heerde 10-5-1893. 
6. Teunis, geb.19-12-1894, over 1. Heerde 19-4-1896. 
7. Tonia, geb. 2-3-1897. 
8. Aaltje, geb. 2-8-1900. 
9. Hendrik, geb. 20-11-1902, over!. Heerde 15-3-1903. 

10. Gerrit, geb. 7-8-1904, overl. Heerde 7-6-1906. 

Het eerste kind is geboren ruim anderhalf jaar na het overlijden van de grootmoeder van moe
derskant. Het halfzusje van de jonge moeder, Kaatje Vinke, beviel in 1896 ook als ongehuwde 
moeder van een kind. Anderhalf jaar na de geboorte van het laatste kind van Gerritdina 
overleed haar stiefvader. Daarna is Gerritdina op 41-jarige leeftijd op 1 december 1906 alsnog 
getrouwd met de weduwnaar Mannes van Gelder. In dit huwelijk zijn geen kinderen meer 
geboren. Het lijkt er overigens blijkens het bevolkingsregister op dat Gerritdina staande dit 
huwelijk met twee kinderen van haar zelf en één van haar man afzonderlijk van hem is gaan 
wonen. Zij overleed op 27 februari 1920, 55 jaar oud. 
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Zoektocht naar de herkomst van Bernardus Kappers (1760-1804) 
DNA-onderzoek b1evestigt de hypothese 

DOOR M. VULSMA-KAPP ERS 

Inleiding 
Begin jaren' 50 van de vorige eeuw werd mijn 
vaders belangstelling gewekt voor familie-· 
geschiedenis. Hij wist mijn grootvader even-· 
eens daarvoor te interesseren. De één werd 
vriend van het Centraal Bureau voor Genea-· 
logie, omdat hij in Den Haag woonde. De an-
der, mijn vader, werd lid van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, omdat er in zijn 
woonplaats Amsterdam een afdeling actief 
was. Waar mijn vader geboeid werd door on
derzoek naar de herkomst van álle voorou
ders uit de kwartierstaat van zijn kinderen, 
was mijn grootvader alleen geïnteresseerd in 
de stamlijn Kappers. Helaas bleek al ras, dat 
het onderzoek naar de mansstam te laat was 
gestart. De oorlog had in Middelburg veel 
sporen uitgewist. 

De oudst bewezen voorvader Kappers was 
Bernardus, gehuwd rond 1790 met Cornelia 
Huijbregtsen. Zij woonden te Middelburg en 
Vlissingen. Het onderzoek liep vast door het 
verloren gaan van het trouwboek van Mid
delburg, waarin waarschijnlijk de plaats van 
herkomst van Bernardus vermeld werd. 

Van Cornelia werden in het weeshuisar
chief gegevens gevonden. Voorts werden wel 
details bekend over de uitkeringen, die het 
echtpaar kreeg van de diaconie in Vlissingen. 

In het nabije Souburg werd een familie 
Kappers ( oorspronkelijk Cappaert gespeld) 
gevonden en nagespeurd. Mijn grootvader 
ging zelfs de gangen na van een bij de voc 
dienend lid van die familie. Zoveel mogelijk 
gegevens van naamgenoten in het hele land 
werden verzameld. 

Groepsfoto Kappers circa 1915 met helemaal vooraan: Ingre Maria Petersen (1905-1980) 
voor: Cornelia Maria Kappers (1875-1964),Jan Kappers (1861-1929 ), AnnaArendina Kappers (1896-1960 ), 

Christina Kappers (1858-1927), Albertus Kappers (1898-1916) 
achter: Elisabeth Kappers (1893-1957), Hugo Oskar Petersen (1877-1950 ), Leendert Kappers (1895-1961), 

Jan Kappers (1887-1952), Christiaan Kappers (1890-1970 ), Ietske Elizabeth de Kruyf (1886-1969 ), Marinus 
Johannes Kappers (1891-1973) en zijn toenmalige verloofde {N.N.) 
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De genealoog J.J. Hooft van Huysduynen 
werd intussen ingeschakeld. Deze wist veel 
gegevens Kappers in het oosten des lands te 
verzamelen, waaronder een familiegroep te 
Doesburg waar de voornaam Bernardus veel 
voorkwam. Maar hij kon geen link naar Zee
land vinden. Bij gebrek aan resultaat werd 
het onderzoek stop gezet. 

In 1960 werd mijn aandacht getrokken door 
een kwartierstaat van koningin Wilhelmina. 
Vanaf dat moment begon mijn belangstel
ling voor naamkunde in het algemeen zich 
te richten op de namen - en levensloop - van 
mijn voorouders. Samen met mij pakte mijn 
grootvader het onderzoek naar Bernardus 
Kappers weer op. Zo brachten we onder an
dere een bezoek aan een kelder van een zie
kenhuis in Middelburg, waar toen archief
stukken naast verwarmingsbuizen waren 
opgeslagen. In de loop der jaren werden 
steeds meer bronnen in Zeeland toegankelijk 
gemaakt, maar géén waar de herkomst van 
Bernardus uit bleek. Doordat het Zeeuwse 
archief een lijst van het trouwgeld ontdekte, 
werd wel de trouwdatum bekend. 

Daarom verzamelde ik zo veel mogelijk nog 
meer gegevens over Kappers' in Nederland. 
Allengs konden de naamgenoten tot ver
schillende groepen herleid worden. Maar 
geen passende Bernardus werd gevonden. 

Een belangrijke aanwijzing leverde de heer 
J. T. van der Ham. Hij attendeerde mij op een 
publicatie uit 1964 in Ons Voorgeslacht,' waar 
als lidmaten te Strijen onder andere werden 
genoemd Bernardus en Arent Kappers (uit 
Aalten, 1786), Dirk Jan Cappers (uit Aalten, 
1787) en Joost Ka ppers (1786). 

Nader onderzoek in Aalten wees uit, dat 
het drie broers en een neef betrof. De doop 
van Bernardus ( de énige van die naam in Aal
ten!) vond aldaar plaats op 3 februari 1760 als 
zoon vanJanKappers en Teunisken teKotte. 

Dirk Jan ging terug naar Aalten, Arent 
(timmermansknecht) overleed te 's Graven
deel, neef Joost (timmerman) bleef in Strij-
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en wonen, maar van Bernardus verder geen 
spoor. 

Inmiddels was ik in contact gekomen met 
een nazaat van neef Joost, de heer R. Kap
pers te Schoonhoven. Ook hij had veel ge
gevens over naamgenoten genoteerd, maar 
met 'mijn' Bernardus kon hij me niet helpen. 
Hij publiceerde in 1990 zijn stamreeks in Hol
landse stam-en naamreeksen, deel II. 2 

Hypothese 
In de zogenaamde Maandboekjes van Mid
delburg werd bij de overledenen een An
thonia Kappers, acht weken oud, vermeld 
(november 1792). Helaas werd geen vader ge
noemd, maar zij zou heel wel geboren kun
nen zijn tussen de twee andere kinderen Ma
ria (mei 1791) en Jan (april 1794). 

Het beroep van Bernardus, scheepmaker, 
werd vermeld bij de inschrijving van zijn 
vrouw Cornelia Hubregtse in de boeken van 
het Middelburgse Gasthuis respectievelijk 
Oude Lieden Gesticht, waar zij op 17 april 
1822 ingekomen was voor rekening van het 
Armbestuur. 

De enige die tot nog toe in aanmerking 
komt om de stamreeks naar het verleden te
rug te vervolgen is de Bernardus, die in 1760 

te Aalten werd geboren. De vernoemingen 
van een zoon Jan en van een dochter Antho
nia (naar Teunisken) kunnen een aanwijzing 
zijn, evenals het beroep van scheepmaker. 

Als de Bernardus uit Aalten, net als zijn 
broer en neef, timmerman was, kan het zijn 
dat hij verder getrokken is op zoek naar werk 
op de scheepswerven in Zeeland. Dat zou 
kunnen verklaren waarom hij in Zuid-Hol
land niet meer te vinden is. 

Als werkhypothese nam ik aan, dat de Eer
n a rdus in zeeland identiek is met die uit Aal-

ten. Bernardus overleed in 1804; zijn vader 
te Aalten in 1808. Het viel te verwachten dat 
er in Aalten of Bredevoort - of eventueel in 
Winterwijk - iets te vinden zou zijn over een 
verdeling van de nalatenschap van Jan Kap
pers. Onderzoek aldaar leverde vooralsnog 
niets op. 
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Toen DNA-onderzoek ten behoeve van de 
genealogie opkwam, dacht ik direct aan de 
mogelijkheid van een proef met Kappers' uit 
de Strijense stam. Het kwam er echter steeds 
niet van om die te realiseren. Het jubileum
project van het Koninklijk Genootschap 
kwam dan ook als geroepen. Behalve mijn 
broers vond ik mijn - hopelijk - verre neef 
René Kappers te Schoonhoven, uit de Strijen
stam, bereid om aan dit DNA-onderzoek mee 
te doen. Zou er een match zijn, dan was de 
zaak simpel. Was die DNA-overeenkomst er 
niet, dan zou een dergelijk onderzoek breder 
opgezet moeten worden, zowel bij leden van 
de Zeeuwse stam als bij de Strijense. Ik was 
bijzonder benieuwd naar de uitslag! 

Op 29 november 2008 was het zo ver, dat de 
resultaten in boekvorm in Leiden werden ge
presenteerd.3 

Tot mijn grote voldoening was er een over
tuigende match tussen mijn broer en verre 
neef: alle zestien markers exact hetzelfde! 
Dat betekent, dat Herman Kappers en Aeltje 
te Ormel, gehuwd te Dinxperlo in 1713, het 
gemeenschappelijk voorouderpaar is. 

Stamreeks 

Zelf was ik met mijn onderzoek gekomen bij 
Hermans ouders Hendrick Kappers en Lijs
ken Thijs. Hun huwelijk had ik niet gevon
den. Neef René Kappers was daar wel in ge
slaagd, zodat ik de oudere gegevens uit zijn 
hierboven genoemde publicatie heb overge
nomen. 

Zoals zo veel namen in Oost-Nederland 
was ook Kappers een zogenaamde 'adres
naam' . Wanneer men op een andere boerderij 
ging wonen veranderde meestal de toenaam. 
Trok men verder weg, dan behield men die 
naam. In het begin van mijn onderzoek in 
Aalten ging ik in de fout met de naam van 
voormoeder Lijsken Thijs. Ik wist niet beter 
dan dat dit een patroniem was: dochter van 
een (Mat)thijs. Die naam was echter in Aalten 
en omgeving niet te vinden. Pas toen ik ter 
plaatse een kaart kocht met alle boerderij na
men erop, zag ik dat Thijs de naam van een 
boerderij was. 

Over voormoeders gesproken nog even dit: 
doordat de mansstam biologisch juist blijkt, 
zijn alle daarop aansluitende moederslijnen 
dat evenzeer! 

I. Geert Lensink, bouwman op het erve Lensink in de buurtschap IJzerlo (ook: Estijzer), ver
meld in 1648, over 1. vóór 8-1-1671, tr. N.N.; vier of vijf kinderen, waaronder Hendrick, volgt II. 

II. Hendrick Lensinck alias Kappers, belijdenis Pinksteren 1669, bouwman in de buurtschap 
Heurne, overl. na 10-5-1722, tr. (1) als Hendrick Lensinck, nagelaten zoon van Geert Lensinck: 
otr./tr. Aalten 8-1/9-2-1671 Lijsken Thijsen (Lijsbeth), dr. van Lubbert Thijsen; tr. (2) als Hende
rick Cap pers, wedr. van Lijsken Thijs: otr./ tr. Dinxperlo/Aalten 28-6/zo-7-1684Lutte Ormel, dr. 
van Jan te Ormel, in Dinxperlo. 

Uit het eerste huwelijk tenminste vier kinderen, waaronder Herman, die volgt 111. 
Uit het tweede huwelijk zes of zeven kinderen. 

111. Herman Kappers, ged. Aalten 30-4-1676, bouwma,~ op (Groot) Kappers in de Heurne, 

overl. vóór 2-6-1744, tr. (1) Dinxperlo 26-3-1713 Aeltje te Ormel, dr. van Derck te Ormel; tr. (2) 
Aalten 24-6-1735 Geeske Lee land, ged. ald. 29-12-1689, wed. van Jan Bouwmeester, dr. van Geert 
Leeland en Enneken N.N. 

Uit het eerste huwelijk negen kinderen, waaronder Jan, volgt IV. 

IV. Jan Kappers, ged. Dinxperlo 8-11-1716, landbouwer op boerderij Kappers, overl./begr. Aal
ten 18/22-2-1808 (91'/, jaar), otr. ald. 20-6-1744 Teuniske te Kotte (ook: Tunnisken Kotten/ te 
Korte), wonende onder Boekholt, overl./begr. Aalten 8/13-7-1807, dr. vanJurden te Kotte. 

Uit dit huwelijk tien kinderen,• allen gedoopt te Aalten, waaronder Bernardus, volgt V. 
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V. Bernardus Kappers, ged. Aalten 3-2-1760, smidsknecht, scheepmaker, overl. Vlissingen 15-

2-1804, tr. Middelburg 28-6-1790 (impost 10-6) Cornelia Huijbregtsen (Hubrechtsen), geb. Noord 
Monster (Middelburg) 4 -4-1757, naaister, overl. Middelburg 15-2-1825, dr. van Jan Huijbregt
sen en Maria van Reijn. 

Via inschrijvingen bij diverse gereformeerde kerken is Bernardus een aantal jaren te volgen. Op 28 

mei 1779 werd hij lidmaat te Laren (Gld.) met attestatie van Aalten en als zodanig op 24 juni 1781 inge
schreven te Wil pe. s 

Op 28 april 1784 werd Bernardus te Strijen als lidmaat ingeschreven, ging met attestatie 30 mei 1784 
naar Pijnacker en kwam weer terug in Strijen op 10 april 1786. Op s februari 1787 werd zijn attestatie uit 
Aalten aldaar genoteerd. 

Cornelia werd 30 september 1771 opgenomen in het weeshuis van Middelburg, mei 1780 lidmaat, en 
mei 1784 werd zij uit het weeshuis ontslagen. 

Bernardus, Cornelia en dochtertje Maria meldden zich op 10 december 1793 bij de diakenen te Vlis
singen, komende met een certificaat van Middelburg. Vermeld op de inwonerslijst van Vlissingen 11 

april 1797 als smidsknecht, oud 39 jaar, gehuwd. Door de oorlog met en de boycot van Engeland kwam 
de scheepsbouw stil te liggen en verviel Bernardus tot armoede. Nog op 21 januari 1804 noteerde een 
diaken: Barend Kappers geadsisteerd met 39 schellingen. De diaconie betaalde eveneens zijn doodkist. 
Zijn weduwe werd nog van 11 juli 1804 tot en met 20 mei 1807 ondersteund. Op 17 april 1822 werd zij -
wonende op het Sint Jorishof te Middelburg, geplaatst in het ziekenhuis (thans Sint Antoniusstraat), 
waar zij in 1825 overleed. 

Uit dit huwelijk: 

1 Maria Kappers, geb./ged. Middelburg 15/22-5-1791, winkelierster, overl. ald. 16-1-1857, tr. 
(1) Middelburg 9 -5-1822 Pieter Wilhelmus de Kan, geb./ged. ald. 29-10/4-11-1792, dagloner, 
knecht aan de Houttuinen, overl. ald. 14-2-1825, zn. van Pieter de Kan en Wilhelmijna 
Eeverdijna Sinsum; tr. (2) Middelburg 2-6-1831JanSas, geb. Buren (Gelderland) 22-2-1801, 

schoenmaker, overl. Middelburg 30-8-1832, zn. van Pieter Gerardus Sas en Margaritha 
Marcus. 

Boerderij' Groot Kappers d.d. 25 oktober 1973, buurtschap De Heurne onder Aalten 
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2. (wrs.) Anthonia Kappers, geb. Middelburg 2° of 3< week van november 1792, over 1. ald. 11-1-
1793 (acht weken oud, aan den Blauwendijk). 

3. Jan, volgt VI. 

VI. Jan Kappers, geb./ged. Vlissingen 11/14-
4-1794, schoenmaker, winkelier in boter en 
kaas, gereformeerd, later Chr. Afgescheiden, 
overl. Rotterdam 31-12-1874, tr. (1) Middel
burg 3-8-1815Johanna MariaBouman, ged. ald. 
6-1-1794, overl. Rotterdam 30-7-1839, dr. van 
Isaac Bouman en Johanna Gillissen; tr. (2) 
Rotterdam 11-11-1840 Magdalena Verhoek, geb./ 
ged. ald. 4/6-9-1795, overl. ald. 29-5-1870, dr. 
van Cornelis Verhoek en Magdalena (van) 
Balkhoven. 

Jan werd lidmaat te Goes op 24 maart 1832,Jo
hanna op 8 maart 1835. Op 1 april 1837 kwamen 
bij de kerkenraad van Goes brieven binnen met 
betrekking tot hun afscheiding. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Bernardus Kappers, volgt VII. 
2. Cornelia Maria Kappers, geb. Middelburg 

27-4-1817, dienstbode, schoonmaakster, 
overl. Rotterdam 8-4-1886, tr. ald. 26-
11-1862 Henricus van Dongen, geb. Rotter
dam 21-9-1805, schoenmaker, overl. ald. 
2-1-1868, weduwnaar van Anthonetta 

Cornelia Maria Kappers (1817-1886), de moeder 
van Christina Kappers (1858-1927, zie bij VI-2 en bij 

VIII) en Jan Kappers (1861-1929, zie bij VIII) 

Elisabeth van Leeuwen, zn. van Joannes van Dongen en Antonia Maas. 
Cornelia Maria had verschillende buitenechtelijke kinderen, waaronder Christina, die met haar 

volle neef] an Kappers trouwde (zie VIII). 
3. Johanna, geb. Goes 16-2-1819, overl. ald. 1-11-1822. 
4. Pieter, geb. Goes 25-8-1820, over!. ald. 17-4-1821. 
5. Maria, geb. Goes 31-10-1821, over!. ald. 4-9-1823. 
6. Johanna, geb./ged. Goes 8-2/16-3-1823, overl. ald. 2-11-1823. 
7. Johannes Kappers, geb./ged. Goes 3/17-10-1824, koopman, werkman, Chr. Afgescheiden, 

later Ned. Herv., over 1. 's-Gravenhage 28-2-1896, tr. (1)JohannaElisabethPesant, geb. Zeven
huizen 16-8-1824, overl. Nootdorp 4-12-1888, dr. van Pieter Albertus Pesant en Alida Rip
ping; tr. ( 2) 's-Gravenhage 18-9-1889 Suzanna Maria Wilhelmina Scholten, geb. ald. 19-1-1830, 
overl. 's-Gravenhage 26-10-1920. 

8. Maria Kappers, geb./ged. Goes 4/21-5-1826, min (1852), werkster, overl. Amsterdam 3-12-
1890, tr. Amsterdam 15-4-1857 Hendrik Bernardus Gosman, geb. ald. 17-5-1827, werkman, 
over!. ald. 7-3-1864, zn. van Fredrik Hendrik Gos man en Maria Regina Notting. 

9. Izak, geb./ged. Goes 28-4/19-5-1827, overl. ald. 27-8-1827. 
10. Izaak, geb. Goes 21-5-1829 (niet gedoopt), overl. ald. 25-5-1829. 
11. Pieternella Kappers, geb./ged. Goes 16/27-6-1830, overl. Rotterdam 13-7-1866 (cholera), tr. 

ald. 9-5-1855 Pieter Stephanus Hendrik Ouboter, geb. Rotterdam 8-9-1826, tabakswerker, 
winkelknecht, overl. ald.14-7-1866 (cholera), zn. van Cornelis Ouboter en Engeltje Smits. 

12. Izaak, geb./ged. Goes 7/27-11-1831, overl. ald.14-10-1834. 
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13. Johanna Kappers, geb./ged. Goes 9-12-1832/13-1-1833, over 1. Rotterdam 9-12-1913, tr. ald. 19-

11-1862 Nicolaas Mijnhart, geb. Rotterdam 19-6-1813, sjouwer, overl. ald. 28-2-1884, zn. van 
Nicolaas Mijnhart en Willemina de Groot. 

VII. Bernardus Kappers, geb. Middelburg 24-8-

1815, schoenmaker, kaashandelaar, ouderling Chr. 
Afgescheiden Gemeente, overl. Rotterdam 13-9-

1878, tr. (1) Pijnacker 1-5-1844 Anna Tuijl, geb./ged. 
Sluipwijk 16/24-3-1782, overl. Pijnacker 20-2-1859, 

weduwe van Hendrik Verwoerd (tr. Reeuwijk 23-

11-1806), dr. van Pieter (Fredriksz) Tuijl en Pieter
nella (Theunissen den) Houdijker; tr. (2) Delft 2-5-

1860 Elisabeth Smit, geb. Amsterdam 27-11-1829, 

overl. Rotterdam 8-3-1876, dr. van Albartus Smit, 
schipper, en Elisabeth Boer mans. 6 

Bernardus werd te Goes lidmaat op belijdenis 30 

september 1833; vóór 19 september 1836 schreef hij een 
brief om zijn afscheiding kenbaar te maken. Hij ver
trok op 9 augustus 1838 van Goes naar Rotterdam, en 
op 1 mei 1866 van Pijnacker naar Rotterdam. 

Na het overlijden van Bernardus werden de kinderen 
- behalveJan-in het gereformeerde weeshuis opgeno
men. Zij waren zgn. 'rijke' wezen, dat wil zeggen hun 
onderhoud en opleiding werd uit hun erfenis betaald. 
Bij het verlaten van het weeshuis was er niet veel meer 
van hun erfenis over. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Rotterdam: 

1. Jan, volgt VIII. 

Elisabeth Smit (1829-1876), tweede vrouw van 
Bernardus Kappers, zie bij VII 

2. Elizabeth Magdalena Kappers, geb. 16-9-1863, over 1. Rotterdam 4-9-1883. 

3. Albertus Kappers, geb. 1-2-1866, timmerman, aannemer, bouwkundig opzichter, ouderling 
geref. kerk, over 1. Rotterdam 20-1-1936, tr. Rotterdam 3-4-1889 Cornelia Sophia Johanna van 
den Brink, geb. Amsterdam 17-11-1863, over 1. Rotterdam 31-8-1944, dr. van Alexander Hen
drik van den Brink enJansje Keemel. 

Uit dit huwelijk vier zoons en drie dochters. 

4 . Johanna Maria Kappers, geb. 25-9-1867, overl. Rotterdam 2-2-1933. 

5. Magdalena Elizabeth Kappers, geb. 1-3-1869, overl. Rotterdam 24-3-1942, tr. Rotterdam 2-3-

1892Johannes Koomans, geb. ald. 13-10-1868, huisschilder, overl. ald. 7-5-1952, zn. van Ary 
Koomans en Lena Bijl. 

6. Anna Arendina Kappers, geb. 5-6-1871, overl. Rotterdam 17-12-1935, tr. Rotterdam 2-3-1898 

Adrianus Lambertus Landa, geb. ald. 5-1-1870, kapper, over 1. ald. 23-4-1929, zn. van Adrianus 
Landa en Neeltje Dolk. 

VIII. Jan Kappers, geb. Rotterdam 20-9-1861, kaashandelaar, los werkman, overl. ald. 27-2-

1929, tr. Rotterdam 3-12-1879 Christina Kappers/ geb. Rotterdam 17-12-1858, over 1. ald. 2-1-1927, 

dr. van N.N. Witstein en Cornelia Maria Kappers. 
Jan was niet is staat om de zaak van zijn vader voort te zetten, mede omdat hij Ned. Hervormd werd 

en zo de klandizie van zijn vaders gereformeerde relaties verloor. Hij zag wel het belang van studie in; 
alle kinderen mochten leren. Een enkele wilde niet en een ander kon het niet. 
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Jan Kappers (1861-1929, 

zie bij VIII) 
Christina Kappers (1858-1927), 

zijn vrouw 

Uit dit huwelijk, geb. te Rotterdam: 

1. Bernardus Kappers, geb. 16-11-1884, vertrok naar Ned.-Oostindië, collecteur (1909), politie
opziener (1916), hoofd politieopziener bij de Veldpolitie te Cheribon (Java), tr. (1) Pinrang 
(Celebes) 1-5-1914 Rante Kalongda, geb. Rantepao (Celebes) ca. 1888/89, overl. Cheribon 
30-9-1921; tr. (2) Dahlia (aangenomen kind van een Duitse familie Denninger), geb. Djok
jakarta 25-9-1890, overl. Roosendaal (NB) 3-9-1972, dr. van Sastraprawira en Bhok Sas
traprawira. 

Uit het eerste huwelijk vier dochters en vier zoons; uit het tweede huwelijk twee dochters en een 
zoon. Nageslacht in Indonesië en Nederland. 

2. Albertus, geb. 6-3-1886, overl. Rotterdam 6-4-1886. 

3. Jan Kappers, geb. 1-2-1887, Rijnvaartdeskundige, procuratiehouder N.V. Handels- en trans
portmaatschappij 'Vulcaan', lid van de commissie tot regeling van de loon- en arbeids
voorwaarden in het Rijnsleep- en scheepvaartbedrijf en van het scheidsgerecht van de 
commissie, overl. Voorburg 12-11-1952, tr. Rotterdam 6-9-1916 Elisa Maria van Daele, geb. 
IJzendijke 24-9-1885, overl. Rijswijk 18-10-1975, dr. van Henricus van Daele en Nathalia 
deBuck. 

Geen kinderen. 
4 . Elizabeth, geb. 11-8-1888, overl. Rotterdam 22-7-1889. 

5. Christiaan, volgt IX. 
6. Marinus Johannes Kappers, geb. 29-7-1891, metaalbewerker, overl. Vlaardingen 9-1-1973, tr. 

Rotterdam 1-12-1920 Dirkje Cornelia Rolandus, geb. ald. 10-12-1889, over 1. dec. 1985, dr. van 
Jan François Damis Rolandus en Dirkje Cornelia Hoek. 

Uit dit huwelijk drie zoons en een dochter. 
7. Cornelis Marinus, geb. 6-9-1892, overl. Rotterdam 20-9-1892. 

8. Elisabeth Kappers, geb. 17-8-1893, overl. Rotterdam 21-11-1957. 
Zij behaalde een diploma kleuterleidster. Met haa r z uste r Ans bleef z ij in het ouderlijk huis 

wonen. Zij verzorgde de huishouding, was sociaal actief in kerkelijk werk en was lang het middel
punt van de familie. 

9 . Leendert Kappers, geb. 23-3-1895, boekbinder bij Van Nelle, over 1. Rotterdam 22-10-1961, tr. 
Rotterdam 5-5-1926 Catrina Meijer, geb. ald. 28-9-1889, overl. ald. 15-12-1974, dr. van Jan 
Christiaan Bert Meijer en Catrina Verhoeven. 

Uit dit huwelijk een zoon. 
10. AnnaArendinaKappers, geb. 27-12-1896, coupeuse, overl. Rotterdam 17-7-1960. 

11. Albertus Kappers, geb. 26-8-1898, overl. Rotterdam 10-6-1916. 

12. Gerardus Johannes, geb. 15-4-1901, overl. Rotterdam 10-6-1901. 
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IX. Christiaan Kappers, geb. Rotterdam 12-3-1890, boekhouder, procuratiehouder van een 
makelaarskantoor, administrateur van de Esso-pensioenfondsen, verhuisde 31-7-1931 naar 
Den Haag, overl. Voorburg 24-12-1970, tr. Rotterdam 2-4-1913 Ietske Elizabeth de Kruyf, geb. 
Jutphaas 26-6-1886, overl. Voorburg 5-10-1969, dr. van Machiel de Kruyf enJantjeRiensema.8 

Uit dit huwelijk, geb. te Rotterdam: 

1. Jan, volgt X. 
2. Annechien Jantje Kappers, geb. 2-8-1920, apothekersassistente, tr. 's-Gravenhage 27-6-1957 

Albert Lukkien, geb. Vrijhoeve Capelle 6-4-1917, ambtenaar bij een productschap, overl. 
Utrecht 28-1-1999, zn. van Gerrit Dirk Lukkien en Geertje van der Heijden. 

3. Christina Kappers, geb. 11-12-1922, vroedvrouw, overl. Leidschendam 4-4-1974, tr. 's-Gra
venhage 27-10-1958 Johan Herman Hendrik Knies, geb. Surabaya 28-2-1913, rijksambtenaar 
Ministerie van Justitie, overl. Leidschendam 29-7-1987, zn. van Karel Kasper Knies en 
Jacoba Rups. 

Uit dit huwelijk twee zoons. 

X. Jan Kappers, geb. Rotterdam 30-7-1914, arts, huisarts te Amsterdam 1941-1977, medisch 
adviseur verzekeringsmaatschappijen, overl. Amsterdam 28-11-2001, tr. (1) 's-Gravenhage 22-

5-1940 Alida Johanna Frederika Hulscher, geb. Veur (Leidschendam) 24-1-1914, over 1. Amsterdam 
13-1-1991, dr. van Willem Hulscher en Alida Johanna Frederika Staal; tr. (2) Amsterdam 25-8-

1992 Adriana de Jong. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. FrederikeietskeKappers, geb. 3-8-1941, drs. biologie (1971), dr. wis-en natuurkunde 4-1-1984, 

wetenschappelijk hoofdambtenaar.• 
2. Melanie Kappers, geb. 8-3-1943, tr. ald. 15-10-1970 Rudolf Ferdinand Vulsma, geb. Amsterdam 

5-2-1936, ambtenaar ter gemeentesecretarie, overl. ald. 24-2-2007, zn. van Antonius Hen
ricus Vulsma en Marie Rosine Bernhardine Morel. 10 

Uit dit huwelijk twee dochters. 
3. Marjolein Juliette Kappers, geb. 30-7-1944, mr. iur. (1972), referendaris, partner vanJohannes 

Wilhelmus Bob ten Hoopen, geb. Amsterdam 22-1-1949, tandarts, zn. van Johannes Wilhel
mus ten Hoopen en Gertruda Frieda Henrike Methorst. 

Een zoon. 
4. Vera Kappers, geb. 25-7-1946, drs. biologie (1982). 

5. Albert Jan, volgt XI. 
6. Christiaan Dirk François Kappers, geb. 26-11-1951, tandheelkundig drs. (1980), tandarts sinds 

1981, tr. Amstelveen 16-7-1992 Margretha Gertruda Maria Mönnich, geb. Nieuwer-Amstel 13-9-

1953, onderwijzeres, dr. van Hermanus Gerardus Maria Mönnich enJ oanna Maria Hoonhout. 

XI. Albert Jan Kappers, geb. Amsterdam 26-3-1948, stuurman grote handelsv,i_art, h,i_venloods 
te Rotterdam 1985-2003, regis terloods (vanaf 1988), kapitein (alle schepen), tr. Deventer 31-

10-1980 Maria Johanna van der Wal, geb. ald. 5-2-1951, secretaresse Sociaal Wetenschappelijk 
Onderzoeksbureau (tot 1981), dr. van Hendrik van der Wal en Maria Gerradina Kamphuis. 

Uit dit huwelijk, geb. te Workum: 

1. Jan Hendrik Kappers, geb. 11-11-1982, Master Bedrijfskunde (2007), it-processpecialist, 
werkzaam bij KPN consultancy. 

2. Johannes Gerrad Kappers, geb. 9-3-1984, student Lucht- en Ruimtevaarttechniek (Bachelor 
2008), studeert voor Master industrieel ontwerp. 
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Noten 
1. D.W. Gravendeel, 'Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Strijen (1715-1815)', in: Ons Voorge

slacht18 (1963), pag. 282-283 (en alleen Joost, in: idem, 'Met attestatie of acte van indemniteit naar 
elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Strijen (1707-1815)', in: Ons Voorge
slacht 19 (1964), pag.17). 

2. R. Kappers, 'Stamreeks Lensink alias Kappers. Van de Gelderse Achterhoek naar Zuid-Holland', in: 
P. C.J. van der Krogt (e.a.), Hollandse stam-en naamreeksen II, Delft 1990, pag. 83-99. 

3. R. Kappers en A.J. Kappers, 'Kappers', in: Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealogie: een 
zoektocht in ons DNA-archief, Rotterdam en Gronsveld, 2008, pag. 276-277. Doordat de inleiding niet 
werd gepubliceerd, ontbreekt de verbindende schakel. 

4. De tien kinderen zijn: Aaltje 1744, Hermina 1745, AlofJan 1748, Hendrik Jan 1750,Arent 1753, Her
man 1754,Jacobus 1758, Bernardus 1760, Derk 1762 en Dirk Jan 1764. Arent werd lidmaat te Strijen 
10-4-1786, kreeg attestatie uit Aalten 29-6-1786 en verklaring van indemniteit Aalten 15-2-1787, 
overleed te 's-Gravendeel vóór 20-4-1790 als timmermansknecht. Broer Hendrik werd door zijn 
vader gemachtigd de nalatenschap te regelen (RA Bredevoort, inv.nr. 540, d.d. 20-4-1790). 

5. Met dank aan drs. G. Karssenberg te Amersfoort voor zijn informatie. 
6. Voor haar afstamming van Karel de Grote zie: Gens Nostra46 (1991), pag. 528-529. 
7. Christina Kappers (1858-1927) had een voordochter, waarvan Jan niet de biologische vader was, 

maar hij heeft haar wel bij hun huwelijk erkend: Cornelia Maria Kappers, geb. Rotterdam 5-2-1875, 
over!. Renkum 27-8-1964, tr. Rotterdam 4-5-1904 Hugo Oskar Petersen, geb. Apenrade 6-3-1877, over!. 
Rotterdam 8-12-1950, zn. van Hans Peter Petersen en Ingre Maria Löfquist. 

Uit dit huwelijk een dochter. 
8. Zie: Gens Nostra34(1979), pag.179. 
9. Zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 274. 

10. Zie: Gens Nostra 23 (1968), pag. 325; en 62 (2007), pag.306/307. 

Everdina Meijerman (1828-1866) en haar zoon Gerrit, vader onbekend 
DOOR WILLEM MEIJERMAN 

In het heidegebied tussen Varsseveld en Terborg 
in de Gelderse Achterhoek werd op 8 november 
1857 Gerrit Meijerman geboren, zoon van de on
gehuwde dienstbode Everdina Meijerman en een 
onbekende vader. De vader moet uit een invloed
rijke familie afkomstig zijn geweest. Bij de aan
gifte van de geboorte is in het bevolkingsregister 
van de toenmalige gemeente Wisch geknoeid, met 
als doel om Gerrit nieuwe ouders te geven: zijn 
oom Derk en zijn tante Berendina. Deze ontvin
gen daarvoor een riante vergoeding, waardoor zij 

In 1794 werkte Derk Meijerman (1751-1804) 
uit het Duitse Wertherbruch als koetsier van 
Georg Daniël van Voss, heer van Sinderen 
op het gelijknamige landgoed onder Varsse
veld. Hij trouwde in dat jaar met Aaltje van 
Lochem (1771-1840). Het echtpaar kreeg vier 
kinderen, waaronder de jongste zoon Be-
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in staat waren om niet alleen het nieuwe kind 
op te voeden maar ook om hun woonhuis op te 
knappen en te vergroten. Moeder Everdina werd 
dus min of meer uit het bevolkingsregister van 
Wisch verwijderd. Met haar werd geregeld dat zij 
zich elders zou vestigen. Ze vertrok naar Rheden, 
waar al een zus van haar woonde. Zij trouwde 
daar, kreeg drie kinderen, maar overleed al jong, 
op 39-jarige leeftijd. In dit artikel gaan we nader 
in op deze opmerkelijke geschiedenis. 

rend. In 1804 hertrouwt Aaltje van Lochem 
met Jan Vlaswinkel en krijgt met hem een 
zoon, Jan junior, de eerste van drie generaties 
grofsmeden in Brummen. 

Berend Meijerman (1804-1877) trouwde 
in 1825 met Dersken Vriezen (1802-1861}; zij 
werden de ouders van Derk (1825-1886), Ever-
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dina (1828-1866), Aaltje (1829-1902) en nog 
acht kinderen. 
Berend zette begin 1834 een boerderijtje aan 
de rand van de marke, het grote heidegebied 
tussen Varsseveld en Terborg, en kreeg na 
ruim een jaar toestemming van de marke
richter om te blijven tegen betaling van een 
pachtsom. Het huis bestaat nog steeds, thans 
met adres Heidedijk 16, Terborg. 

Everdina Meijerman, dienstbode 
In die tijd was het gebruikelijk om met der
tien jaar te gaan werken. Everdina bereikt die 
leeftijd op 19 maart 1841 en wordt op enig 
moment meid op Harbers, een eeuwenoude 
boerderij bij Silvolde. Het is van en naar haar 
ouders huis een half uurtje lopen. Op Har
bers wonen en werken de weduwe Gerritjen 
van Eerden (60 jaar), haar schoonzoon Her
manus Heersink (31 jaar) en haar 21-jarige 
dochter Willemina Hendrika Geurink. In 
het jonge gezin Heersink worden, in de jaren 
dat Everdina daar werkt, drie kinderen ge
boren. Ze neemt afscheid op 1 mei 1848. Haar 
bestemming wordt niet vermeld, maar het 
is goed mogelijk dat ze, als oudste dochter, 
een tijdje thuis werkte ter ondersteuning van 
haar moeder, die eind 1846 haar elfde kind 
gekregen heeft. 

Ergens tussen 1848 en eind 1850 moet Ever
dina gedacht hebben: 'Wat mijn grootvader 
op Sinderen deed, werken op stand, dat kan 
ik ook' . In november 1850 komt ze, 22 jaar 
jong, in de voor haar nieuwe wereld van het 
stedelijk patriciaat in Doetinchem, het com
merciële hart van de Achterhoek . Ze komt 
in dienst bij Carolina Christina Sagleven, de 
weduwe van Bernardus van Hengel, in leven 
grutter in Doetinchem. Zijn moeder was een 
Coops. De familie Coops was medio 19de eeuw 
de meest prominente familie in Doetinchem. 
Carolina Sagleven kwam ook uit de gegoede 
burgerij van die stad. Everdina zal in een wat 
bedrukte sfeer gewerkt hebben. In november 
1850 is van Hengel net twee maanden dood; 
zijn beide kinderen waren al eerder overle
den, de jongste een half jaar voor de komst 
van Everdina. In huis woonden de jonge we
duwe, 32 jaar, en een ongehuwde zuster van 
van Hengel (26). De weduwe hertrouwde op 
9 juni 1853 met de grutter Frederik Herman 
Wigcherink (30 ). Rond deze datum vertrekt 
Everdina ( 25) naar haar volgende adres. 

Het volgende adres is het gezin van Otto 
Arnold Ankersmit, koopman in de Grut
straat in Doetinchem, op een steenworp af
stand van haar vorige diensthuis. In mei 1853 
wordt ze begroet door Ankersmit (53), zijn 

Terborg, Richtershuis,Joto 1970, uit: Contactorgaan ADW, nr.111, 2002, pag. 27 
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vrouw Hendrika Smeenk (44) en hun zeven 
nog in leven zijnde kinderen: Hendrika (17), 
Jacobus (15), 1 Johanna (11), Aleida (8), Hen
rietta (6), Otto (4) en Maria (2). Tijdens haar 
verblijf werd in 1854 de jongste geboren: 
Hendrik. Tevens inwonend is Aaltjen Ooij
man (68), schoonmoeder van Ankersmit. De 
ouders zijn relatief oud, maar verder niets 
ongewoons. Het grote gezin had tussen 1851 
en 1861 steeds één dienstmeisje, met gemid
delde verblijfsduur van 2,5 jaar. Het vertrek 
van Everdina is niet genoteerd, maar vond 
plaats niet later dan 1 mei 1855. Ze is dan al 27 
jaar. 

Everdina komt in dienst van Hendrik 
Coops ( 66), wijnhandelaar in ruste, getrouwd 
met zijn nicht Catharina Coops (59) en wo
nend in de Waterstraat in Doetinchem. Het 
echtpaar heeft zes kinderen, die in 1855 al
len het huis uit zijn. Ze wonen dus alleen 
en Everdina was, in elk geval sinds 1850, het 
eerste dienstmeisje. De vader van Hendrik, 
Wolter Coops, was koopman, veelzijdig be
stuurder en een neef van de moeder van de 
hiervoor genoemde Bernardus van Hengel. 
Zijn grootvader Derk Jan was een vooraan
staand patriot en zijn broer Herman Hendrik 
Timotheüs een succesvol marineofficier. 2 

Everdina vertrekt na een jaar, op 1 mei 1856 
en zet haar werkzame leven voort in Terborg. 
De Coopsen kunnen het wel alleen af. Ever
dina wordt pas in 1859 opgevolgd door een 
nieuwe meid. 

Haar nieuwe werkgeefster is Johanna 
Machtilda Smits, de weduwe van Willem 
Barend Aalbers, in leven burgemeester van 
Wisch, dat tot de Franse tijd een heerlijkheid 
was en daarna een gemeente met als hoofd
plaatsen Terborg, Silvolde en Varsseveld. 
Everdina komt op 13 mei 1856 (29 jaar) uit 

Doetinchem naar de burgemeesterswoning, 
het Richtershuis, thans Doetinchemseweg 8, 
Terborg. 

De familie Aalbers 
De familie Aalbers stamt uit Ruurlo en om
geving.3 In 1751 wordt Berend Aalbers rich
ter van de Lichtenberg, een miniheerlijk-
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heid onder Silvolde, gecreëerd in 1462 voor 
een bastaardzoon van Hendrik van Wisch. In 
1751 is de Lichtenberg in bezit van de familie 
van Heeckeren van Kell op kasteel Ruurlo. 
Aalbers woont in het Richtershuis, krijgt 
zes kinderen en nieuwe functies, waaronder 
richter, stadhouder en landschrijver van de 
heerlijkheid Wisch en diaken van de NH
kerk in Terborg. Hij vermeerdert zijn bezit 
door grondaankopen in Silvolde en Gendrin
gen. Met andere woorden: de familie Aalbers 
vestigt zich daadwerkelijk in Wisch. 

Zijn kleinzoon Willem Barend Aalbers 
(1811-1846) maakte snel carrière: hij was al op 
22-jarige leeftijd secretaris van de gemeente 
Wisch en op 27-jarige leeftijd burgemeester 
van die gemeente. Vervolgens trouwde hij op 
24 april 1839 in Eibergen met Johanna Mach
tilda Smits (1814-1864), dochter van Gerrit 
Smits, lakenkoopman, grondbezitter en vre
derechter te Eibergen en Elisabeth Schol ten. 

Burgemeester Aalbers kon vanuit zijn huis 
via de Hoofdstraat van Terborg in nog geen 
tien minuten naar zijn kantoor in het ge
meentehuis lopen. Dat bevond zich in die ja
ren op de hoek Hoofdstraat/Laan van Wisch 
resp. tegen de achterzijde van het koor van de 
NH-Kerk. Hij heeft deze wandeling niet lang 
kunnen maken want hij overleed al in 1846, 
op 34-jarige leeftijd, aan een bloedspuwing. 

Bij zijn overlijden liet hij een jong gezin na 
met vier kinderen in de leeftijd van zes we
ken tot zes jaar. De weduwe hertrouwde niet 
en deed zelf de opvoeding van de kinderen. 
Uit het bevolkingsregister blijkt dat ze daar 
niet veel hulp bij gehad heeft. Wel is er steeds 
een dienstmeisje in huis en een nichtje: de 
ongehuwd gebleven Hermina Antonetta 
Huender (1829-1894). 

Everdina (28) komt op 1 mei 1856 aan op 

het Richtershuis en treft daar Johanna Mach
tilda Smits (41), al tien jaar weduwe, Hermina 
Huender ( 27) en de kinderen Ever hard Gesie
nus (16), Elisabeth Catharina (14 jaar), Gerrit 
(13jaar) en Willem Johan (11jaar). Ze werkt er 
nog maar een maand of negen als ze zwanger 
wordt en weer negen maanden later, op zon
dag 8 november 1857 om tien uur '.s ochtends, 
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bevalt ze, in het huis van haar vade,r Berend 
Meijerman, van haar zoon Gerrit, vader on
bekend. 

Wie was de vader? 
In theorie zijn er veel mogelijkheden, maar 
er zijn een aantal feiten en omstandigheden, 
die allen dezelfde kant op wijzen. 

1. Gerrit is naam in de familie Aalbers 
De naam Gerrit komt voor in de familie Aal
hers door het huwelijk van burgemeester 
Willem Barend Aalbers met Johanna Mach
tilda Smits, dochter van Gerrit Smits, laken
koopman, grondbezitter en vrederechter te 
Eibergen. Hun middelste zoon, Gerrit Aal
bers, werd vernoemd naar grootvader Smits. 
De naam Gerrit kwam in de familie Meijer
man niet voor. 

2. Geboorteakte en bevolkingsregister 
onjuist ingevuld 

Op 9 november 1857 verscheen Derk Me
ijerman, 32 jaar, voor Jan van der Zande,• 
de opvolger van Willem Barend Aalbers als 
burgemeester van Wisch en ambtenaar van 
de burgerlijke stand. Derk ( 1825-1886) was de 
oudere broer van Everdina; hij was in 1853 

getrouwd met Berendina Hendrika Helmink 
(1830-1910 ). 

Derk verklaarde dat Berendina Meijerman 
de dag ervoor was bevallen van een zoon ge
heten Gerrit. Van der Zande moet geweten 
hebben dat die verklaring onjuist was. 

In geboorteaktes wordt de moeder ver
meld met haar volledige voornamen en met 
haar meisjesnaam. Derk had als naam van 
de moeder kunnen opgeven de naam van 
zijn vrouw Berendina Hendrika Helmink of 
de naam van z ijn z us E verdina Meijcrnl.an, 

maar niet Berendina Meijerman: destijds 
was er niemand met die naam, die de moeder 
had kunnen zijn. 

In het huis van Berend, de vader van Derk 
en Everdina, woonden twee personen met 
de naam Berendina Meijerman: de jongste 
dochter van Berend, elf jaar en de oudste 
dochter van Derk, vier jaar, beiden te jong om 
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kinderen te krijgen. Derk heeft bij de aangif
te gezwegen over de identiteit van de moeder 
van Gerrit en van der Zande heeft er wellicht 
niet naar gevraagd. 

Het bevolkingsregister werd eveneens on
juist ingevuld. Op de pagina van het Rich
tershuis5 staat dat Everdina op een niet ge
noemde datum vertrekt naar het huis van 
haar vader aan de Heidedijk 16, Terborg. Op 
de pagina van Heidedijk 166 komt ze voor 
met de vermelding: afkomstig van het Rich
tershuis. Alleen is haar naam bij aankomst 
niet meer Everdina, maar Berendina! 

Doel van een en ander was om aanneme
lijk te maken dat Berendina Hendrika Hel
mink de moeder was van Gerrit Meijerman. 
Dat was een slim plan, dat werd ondersteund 
door het gegeven dat Gerrit probleemloos in 
het gezin van Derk en Berendina in te pas
sen was. Het vorige kind, Bernadus, was 
geboren op 24 maart 1856, ruim een jaar en 
zeven maanden voor de geboorte van Gerrit. 
Er was ook geen kind op komst, want het 
volgende kind, Willemina, kwam pas vier 
jaar later, op 15 december 1861. 

De opzet slaagt: Everdina wordt in latere 
akten en registers eerst afwisselend Everdina 
en Berendina genoemd, wat al voor voldoen
de verwarring zorgt, maar uiteindelijk komt 
ze administratief aan haar einde: haar naam 
wordt definitief vervangen door Berendina. 

3. Riante vergoeding 
Gerrit wordt opgenomen in het huis van 
Berend Meijerman en in het gezin van zijn 
inwonende zoon Derk en schoondochter Be
rendina. Dat kost geld. Niettemin blijkt er 
voldoende geld in kas om in 1858, een jaar na 
de geboorte van Gerrit, het boerderijtje uit 
1834 te herbouwen en uit te breiden. Huis 

en erf en erf worden vergroot van 80 m' naar 
114 m' en het bedrag dat aan belasting moe
ten worden betaald7 verdrievoudigde van 
drie gulden naar negen gulden, bij een gelijk 
blijvend totaal grondoppervlak van 2 ha, 94 

are en 30 ca. De waarde van grond en opstal
len, die in 1853 nog geen f. 500,-8 bedroeg, 
was bij de verkoop door Berend aan Derk in 
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Terborg, Heidedijk 16,Joto 1950, uit: 0. Heinen, Wisch en zijn bewoners, Dinxperlo 1977 

1868 opgelopen tot bijna f.1200,- .9 Berend en 
Derk lijken een ruime vergoeding gekregen 
te hebben voor het helpen oplossen van de 
netelige affaire rond Everdina en Gerrit. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie, 
dat de werkelijke vader van Gerrit gezocht 
moet worden in een invloedrijke familie in 
de gemeente Wisch. Het ligt voor de hand om 
daarbij te denken aan het gezin van de we
duwe van burgemeester Aalbers en in het bij
zonder bij hun oudste zoon. Deze was begin 
1857 nog maar 16 jaar, maar dat hoeft geen 
beletsel te zijn. De beide andere zonen ko
men vanwege hun leeftijd, 13 en 11 jaar, niet 
in aanmerking. 

Everdina in Rheden: huwelijk, kinderen 
en overlijden 
Everdina vertrok op 3 augustus 1858, binnen 
negen maanden na de geboorte van Gerrit, 
n aar het veertig kilomete r w estelijker gele

gen Rheden. Dat zal ook onderdeel van de 
regeling zijn geweest. Rheden, fraai gelegen 
tussen Arnhem en Zutphen, bestond in die 
tijd uit wat losse bebouwing en een aantal 
grote landhuizen. De Veluwezoom was in 
de 19d• eeuw sterk in opkomst als vestigings
plaats, vooral van renteniers en gepensio
neerden. 
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Haar zuster Aaltje, anderhalf jaar jonger 
dan Everdina, was haar al voorgegaan. Zij 
ging al heel jong uit huis en kwam op 1 au
gustus 1853, 23 jaar, uit Arnhem naar Rheden. 
Ze werkte als dienstmeisje bij Jean Lubbert 
van den Berg'0 (van Saparoea), 41 jaar, rente
nier, wonend op het landgoed de Scherpen
hof aan de IJssel. Hij was getrouwd met Con
stance Gerardine Castendijk, 40 jaar en had 
met haar vijf kinderen. Tevens woonden daar 
een gouvernante, een koetsier, een knecht en 
één of twee meiden. Aaltje blijft daar bijna 
vijf jaar, wat langer is dan de andere meiden 
en vertrekt op 1 mei 1858 om te trouwen met 
Harmen Brouwer, arbeider uit Rheden. 

Op enige afstand was daar ook nog haar oom 
Jan Vlaswinkel, de smid in Brummen, die in 
1854 f3oo,- geleend had aan zijn halfbroer Be
rend, waarschijnlijk om hem in staat te stellen 
Heidedijk 16 volledig in eigendom te verkrij
g e n bij de verdeling va n de 1narke va n Wisch. 

Everdina gaat in augustus 1858 aan de 
slag als meid bij Daniel Frederik Ernst van 
Riemsdijk, 47 jaar, landbouwer, zoon van 
Jeremias Johannes van Riemsdijk, 11 officier 
en Theodora Christina Cornelia Henriette 
Pilgrim. Hij is ongehuwd. Bij hem in huis 
woont Johanna Barbara van der Bruggen, 49 

jaar, sinds 1840 weduwe van Abraham Ca-
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rel Edeling, kapitein ter zee. In huis wonen 
sinds mei 1856 ook dienstmeisjes, maar die 
blijven allen een jaar of korter. Everdina ver
trekt al na een halfjaar naar Arnhem. 

Het is niet meer na te gaan wat Everdina 
deed in Arnhem omdat het bevolkingsregis
ter in de oorlog verloren is gegaan. Binnen 
een jaar is ze alweer terug in Rheden. Eind 
1859 gaat ze als dienstmeid werken bij Din
geman Groeneveld, geboren in Zwijndrecht, 
25 jaar, landbouwer, zijn vrouw Lena van den 
Berg uit Ridderkerk en hun drie kinderen 
van vier, twee en bijna één jaar. Half maart 
1860, dus na ongeveer vier maand, raakt ze 
opnieuw zwanger. 

Dit keer trouwt ze wel. Op 3 augustus 1860 
zit ze, 32 jaar oud, tegenover mr. J.P.J.Th. 
Brantsen (57), burgemeester van Rheden 12 en 
wordt door hem in de echt verbonden met de 
21-jarige Arend Reinten, een arbeider uit een 
echt Rhedense familie. Ze krijgen op 24 de
cember 1860 een zoon, in 1863 een dochter en 
op 14 januari 1866 nog een zoon, die een jaar 
later overlijdt. 

Everdina is dan al dood. Ze overlijdt 26 juli 

Noten 

1866 op 39 jarige leeftijd in Rheden. Is het de 
cholera, die in 1866 weer veel slachtoffers 
maakt of was ze al langer ziek? In het bevol
kingsregister wordt de 23-jarige WilleminaJ a
coba Siegers uit Groningen al op 1 februari 1866 
ingeschreven op het adres van Reinten. Het 
huwelijk tussen haar en Arend Reinten, dan 27 
jaar, wordt gesloten op 22 december 1866, vijf 
maanden na het overlijden van E verdina. 

Hoe verging het Gerrit? 
Gerrit werd opgevoed door zijn oom Derk 
Meijennan en zijn tante Berendina Hendrika 
Helmink op hun boerderij aan de Heidedijk 
16 bij Terborg. Hij werkte als landbouwer in de 
Lichtenberg onder Silvolde, als vormer bij de 
ijzergieterij van Diepenbrock en Reigers (oRu) 
in Ulft en als arbeider bij een houtfabriek in 
Aal ten. Hij trouwde twee maal en kreeg twaalf 
kinderen plus de vier kinderen uit het eerste 
huwelijk van zijn tweede vrouw. Dit zorgde 
voor een talrijk nageslacht, dat tot op de dag 
van vandaag aanwezig is in de Gelderse Ach
terhoek en daarbuiten. Hij overleed op 11 janu
ari 1931 in de buurtschap Dale bij Aalten. 

1. Jacobus was de vader van Otto Arnold Ankersmit (1873-1935) en van 1900 tot 1926 gemeentearts van 
Muiden. 

z. Coops nam in 1817 actief deel aan het herstel van het Nederlands gezag op de Molukken, zie noot 10. 

3. Aggie Daniëls, "t Richtershuis of Aalbershuis te Terborg', in: ContactorgaanADW, nr. 111 (zooz) en de 
nrs. 112-114 ( 2003), is een lezenswaardige geschiedenis van de familie Aalbers c.s. 

4 . Jan van der Zande (1819-1885), was 38 jaar burgemeester van Wisch, van 21-10-1846 tot 11-1-1885. 

5. Bevolkingsregister(= BR) Wisch, Register 10, Silvolde 1849-1861, blad 270, huisnr. 337. 
6. BR Wisch, Register 10, Silvolde 1849-1861, blad 259, huisnr. 327. 

7. De belasting op de woning werd destijds nog niet bepaald door de (verkoop)waarde van de wo
ning, maar door de jaarlijkse zuivere opbrengstwaarde. Voor een toelichting op dit systeem zie 
bijvoorbeeld de Kadastrale Atlas Gelderland1832 Wisch en Varsseveld, 2002, pag. 16 e.v. 

8. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, tg. 0539, inv.nr. 1917: Akte van ontbinding der mark, 1853 
en archief Kadaster: artikel 415 van de kadastrale legger van Wisch. 

9. Gelders Archief te Arnhem, 0RA notaris F. X. L de Both, standplaats Varsseveld, akte nr. 51, d.d. 19-
10-1868. 

10. Tijdens de opstand op de Molukken in mei 1817 werden de resident Johan Rudolph van den Berg, 
zijn vrouw Johanna Christina Umbgrove en twee van hun kinderen op het eiland Saparoea ver
moord. Hun oudste zoon Jean Lubbert van den Berg, destijds zes jaar, werd zwaargewond maar 
overleefde het bloedbad; zie ook noot 2. 

11. Gezien de voornamen lijkt er een familierelatie te zijn met Jeremias van Riemsdijk (1712-1777), die 
van 1775 tot 1777 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was. 

12. Mr. Jacob Pieter Theodore Brantsen (1803-1880) was 39 jaar burgemeester van Rheden (1841-1880) 
en woonde op het landgoed Rhederoord, dat nog steeds zeer fraai gelegen is boven de dorpen Rhe
den en de Steeg. 
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De juiste achternaam: Heesters of Pijnenborg 
THEO VAN HERWIJNEN 

Op s oktober 1814 verschijnt Francis van Loon voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te 
Udenhout. Hij verklaart dat zijn schoonzuster Anna Pijnenborg op 3 oktober 1814 is bevallen 
van een zoon aan wie de naam van Anthony gegeven is. In de geboorteakte is het volgende ver
meld: 'Ingevolge deze verklaring en ten verzoeke van Francis van Loon dewelke als schoon
broeder uit naam van gemelde Anna Pijnenborg, ongehuwde dochter, heeft verklaard, dat Jan 
Anthony Heesters, soldaat onder de landmilitie en afwezig, is vader van het kind.' 

De vraag is: Wat is de achternaam van het kind? In de éénjarentafel achterin het geboor
teregister van 1814 heeft hij de achternaam Heesters gekregen. Maar is dat wel terecht? In de 
kantmelding van de akte is het volgende vermeld: 

'Bij akte gepasseerd voor mij Burgemeester der gemeente Udenhout en getuigen op den 
acht en twintigsten Augustus achttien honderd negentien hebben Johannes Heesters 
en Anna Pijnenborg echtelieden, het nevenstaande kind Anthony voor hun wettig kind 
erkend en aangenomen.' Mocht u bij de geboorteaangifte nog twijfelen over de achter
naam van het kind, dan is door deze kantmelding daar een einde aangekomen. Sinds 28 

augustus 1819 heet het kind Heesters. 

Anthony Heesters trouwt op 28 april 1842 te Tilburg met Jacoba Hamers. 

Twee jaar na de geboorte van Anthony bevalt Anna Pijnenborg opnieuw als ongehuwde 
moeder van een kind. Op 11 november 1816 verschijnt voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand chirurgijn en vroedmeester Peter Benedikt Raaijmakers, die een kind presenteert van 
het vrouwelijk geslacht, geboren 9 november 1816, van Anna Pijnenborg, aan hetwelk hij de 
naam geeft van Maria Heesters (als zijnde daartoe door de moeder gelast!). Dit kind wordt in de 
éénjarentafel vermeld als Maria Heesters, zijnde Maria de voornaam en Heesters de achter
naam. Als we de informatie uit de akte van 1814 niet hadden, zouden we ons afkunnen vragen, 
waar de naam Heesters vandaan komt. Maar het gaat blijkbaar om een tweede onwettig kind 
van Jan Anthony Heesters en Anna Pijnenborg. Ook bij deze geboorteakte is als kantmelding 
letterlijk hetzelfde geschreven als in de akte hierboven genoemd. Dus ook Maria heet sinds 28 

augustus 1819 Heesters, tenminste dat zou je denken .. Maar bij deze geboorteakte staat nog 
een tweede kantmelding: 

'Bij vonnis der Arrondissementsregtbank te 's-Hertogenbosch dato zeventien decem
ber achttienhonderd zeven en veertig ingeschreven in de lopende geboorteregisters der 
gemeente Udenhout den 31 december achttien honderd zeven en veertig is de rectifica
tie bevolen van de nevenstaande geboorteacte waarin de naam abusievelijk is gesteld 
Maria Heesters, moet zijn Maria Pijnenborg. De ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
te Udenhout.' 

Dus Maria heet sinds 31 december 1847 Pijnenborg, althans dat zou je denken, maar dat blijkt 
niet waar te zijn, daarover later meer. 
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Het huwelijk van de ouders van de kinderen 
Op 8 juli 1819 trouwden te Udenhout Johannes Heesters en Anna Pijnen borg. Zij verzuimen 
bij dat huwelijk hun twee voorechtelijke kinderen te erkennen. Dat gebeurt kort na hun 
huwelijk alsnog: Op 28 augustus 1819 verklaren de echtelieden de twee kinderen die Johan
nes Heesters buiten echt heeft verwekt bij Anna Pijnenborg, als hun wettige kinderen aan te 
nemen: de akte is ingeschreven in het register van buitengewone akten als onder meer dood
geborenen en vondelingen voor het jaar 1819. 

Alweer een naamswijziging 
Het vonnis van de arrondissementsrechtbank van 17 december 1847, waarvan een afschrift 
is ingeschreven in het geboorteregister van Udenhout op 31 december 1847, vermeldt onder 
meer dat Maria Heesters, dan wonende te Rotterdam, voor het aangaan van een huwelijk 
haar geboorteakte nodig heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand te Rotterdam heeft 
geconstateerd, dat Maria is geboren als Maria Heesters op 9 november 1816, terwijl zij als zij
nde, buiten huwelijk geboren, de familienaam van haar moeder had moeten krijgen te weten 
Pijnenborg, ofschoon zij door haar ouders op 28 augustus 1819 is gewettigd, waarvan de kant
melding in haar geboorteakte melding maakt. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft 
echte zwarigheid (welke bezwaren h ij heeft, wordt niet vermeld) en kan het huwelijk niet 
voltrekken, als de achternaam van de bruid niet gewijzigd wordt in Pijnen borg en dat wordt 
door de rechtbank geaccepteerd. 

Ruim een jaar na het vonnis trouwt Maria te Rotterdam op 14 februari 1849 met Petrus Jo
hannes Hanff, en wat is haar achternaam: Heesters! Door het feit, dat de achternaam in 1847 is 
gewijzigd in Pijnenborg, trouwt zij dus feitelijk met de verkeerde achternaam. Uit de huwe
lijksbijlagen bij deze akte blijkt, dat er een afschrift wordt overlegd van Maria's geboorteakte 
inclusief de twee kantmeldingen! 

Uit het huwelijk Hanff-Heesters zijn drie kinderen geboren: 
1. Petrus Johannes, geboren Rotterdam 1 juli 1850. 
Korte tijd daarna vertrekt het echtpaar met hun zoon naar Udenhout. Aldaar worden nog 
twee kinderen geboren: 
2. Antoni, geboren Udenhout 31 augustus 1852. 

3. Johannes, geboren Udenhout 22 mei 1857, overleden aldaar 1 juli 1858. 

Petrus Johannes Hanff overlijdt te Udenhout als Petrus Hanff, op 28 oktober 1900 en echt
genoot van Maria Heesters. Maria Heesters overlijdt aldaar op 7 april 1904 als weduwe van 
Petrus Hanff. 

De vraag blijft, waarom de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Rotterdam problemen had 
met de geboorteakte van Maria, terwijl zijn collega in Tilburg geen problemen had met de 
geboorteakte van Anthony Heesters, toen deze ging trouwen. Mogelijk heeft een rol gespeeld, 
d a t in Anna's g eboorteakte de n aam van haa r vader in het geheel nie t wordt genoemd, haar 

moeder gelast slechts haar kind de naam Maria Heesters te geven, terwijl dat in Anthony's 
geboorteakte wel gebeurd is. 
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Huwelijk tussen twee vondelingen in 1872 (Bertrand-Chaviro) 
DOOR HENRI DIDIER 

Mijn naam is Henri Didier, geboren in Frankrijk in 1934 en sinds 1961 woonachtig in Neder
land. Toen ik circa zeven jaar geleden aan mijn stamboom begon, was iedereen die mij iets had 
kunnen vertellen over het verleden al lang overleden en res tte mij alleen het onderzoek in de 
archieven nog. In mijn herinnering sprak mijn grootmoeder Nicole Bertrand (1874-1959) wel 
eens geheimzinnig met haar zus Pierrette, 'Henriette' genoemd. Zij was mijn peettante. Ik 
was toen vrij jong en besteedde geen aandacht aan hun zinspelingen; laat staan dat ik uitleg 
over wat dan ook zou hebben kunnen vragen. Nu denk ik dat er een schaamtegevoel aan de 
orde was en dat er een soort taboe op praten over het verleden lag. 

Het is tamelijk eenvoudig om de recente generaties te achterhalen, behalve van mijn groot
moederkant. De meeste van mijn familieleden zijn in Auvergne geboren en hun geboortege
gevens meestal in de archieven van Le Puy (Haute-Loire) te vinden. Mijn grootmoeder echter 
is afäomstig uit de Bourgogne. De plaats Dennevy werd regelmatig door haar genoemd - dat 
had ik gelukkig wel onthouden - en daarop richtte ik mijn eerst onderzoek. Hoewel zij er niet 
geboren was, lag daar wel haar huwelijksakte uit 1898 met daarin natuurlijk de namen van 
haar ouders. De archieven van Macon leverden al gauw de huwelijksakte uit 1872 van mijn 
overgrootouders te Cussy op, maar toen kwam de schrik. 

Hier volgt de vertaling van een 
deel van de akte: ' ... . Henry 
Bertrand, dagloner, pupil van 
het 'Hospice' van Autun, gebo
ren te Charolles, in de loop van 
januari 1844, zoon van niet ge
noemde ouders en Marie Cha-

Interessant is de inhoud van de akte van 12 februari 1844 (gedeelte): ' .. . hebben vastgesteld dat 
het van mannelijk geslacht is en ongeveer drie weken oud. Hij was voorzien van de volgende 
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kledingstukken, te weten: twee hemden, twee katoenen drapeaux (soort cape), twee petjes 
waarvan één gekleurd en het andere wit, een korset (keurslijf), een bruine katoenen deken en 
een coëttron (vermoedelijk plaatselijke term voor een gestikte deken) in blauw katoen. 

Dat kind had een halssnoer met zwarte parels en een koperen medaille bij zich en eveneens 
een zeer slecht geschreven briefje. 

Daar niemand ons verdere inlichtingen kon geven aangaande de plegers van deze 'presen
tatie', hebben wij het kind onder de namen Henry Bertrand ingeschreven. 

Alhoewel hij in 1864 werd afgekeurd voor militaire dienst, moet hij later toch in dienst zijn 
gekomen. Om te kunnen trouwen in 1872 verkreeg hij toestemming van de brigadegeneraal 
van Macon, iets dat alleen nodig was als hij toen in een militair regime was. Uit latere aktes 
blijkt dat hij 'vigneron' (wijnbouwer) was en rond 1907 voorman bij een wijnbouwbedrijfbij 
Mercey. Hij overleed als weduwnaar in 1923 te Sommant. 
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Zijn vrouw (en mijn overgrootmoeder) was volgens de huwelijksakte in Parijs geboren. Ruim 
begrip voor de beginner die ik was. Omdat Parijs maar liefst twaalf arrondissementen kent, 
was het even zoeken. Uiteindelijk belandden wij (mijn vrouw doet ook mee aan mijn zoek
tochten) bij de 'Fonds des Assistés' aan de Boulevard Sérurier waar we deze geboorteakte von
den. Een later schriftelijk verzoek leverde het volgende op: het meisje was achtergelaten bij 
het 'Hospice' voor vondelingen en wezen te Parijs op 25 januari 1839, zonder verdere aanwij
zingen. Ze werd ingeschreven als CHAVIRO Marie onder nummer: 216 cote D4X41 en op 28 
januari daaropvolgend opgestuurd naar Cussy (Sa6ne et Loire) bij een 'nourrice' (min), een 
dame Moreau. 

Moreau is een veelvoorkomende naam in de streek en de volkstellingen ontbreken daar in 
die periode. Tot dusver heb ik nog geen aanwijzingen over haar jeugd. 

De twee vondelingen trouwden op 8 januari 1872 in Cussy. Bij het huwelijk op 26 september 
1898 van haar dochter Nicole Bertrand was zij niet aanwezig. Wellicht dat Marie op dat mo
ment zich in Paris bevond bij Pierrette. 
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In schema: 

Onbekenden 

l 

Een foto uit omstreeks 1900, gevonden in de nalatenschap van 
mijn peettante Henriette - tweede van rechts - met haar moe
der, uiterst rechts. Mijn overgrootmoeder Marie Bertrand-Chaviro 
overleed op 10 september 1908 in Cheilly-les-Maranges. 

Onbekenden 

l 
Henri BERTRAND X Marie CHAVIRO 

(1844-1923) (1839-1908) 

Nicole BERTRAND x 

(1874-1959) 

Claude Ferdinand DIDIER 

(1875-1960) 

Lucienne DIDIER* x Jean-Claude DIDIER * 

(1914-1972) (1909-1987) 

t 
Henri DIDIER 

* Mijn vader was een achterneef van mijn moeder. 
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Zilveren speld voor Anneke Bos-Bliek 

N G v-voorzitter RoelofVennik heeft Anneke Bos-Bliek de zilveren N G v-speld uitgereikt 
(foto Berend van Dooren) 

Op woensdag 21 maart 2012, tijdens de bij
eenkomst van de NGV-afdeling Rijnland te 
Leiden, reikte de landelijk voorzitter, Roelof 
Vennik, aan Anneke Bos-Bliek uit Boskoop 
een zilveren speld van de NGV uit als dank 
voor haar vele en jarenlange werk onder 
meer als bestuurder van de afdeling Rijnland 

(1988-heden) en haar redactiewerk voor Gens 
Nostra (2000-heden). Daarnaast is ze sinds 
1989 lid van de redactiecommissie van de se
rie Onze Voorouders, waarvan het eerste deel in 
1989 en het vijfde en voorlopig laatste deel in 
2007 verscheen. 

L. F. van der Linden 

Vijfde editie Trefwoordenlijst Genealogie digitaal beschikbaar 
Afgelopen week is de vijfde editie van mijn 
Trefwoordenlijst Genealogie gereed geko

men. Deze nieuwe Trefwoordenlijst Gene
alogie waarin zijn opgenomen onder meer 
woorden, zinnen, begrippen, namen van 
voorwerpen, beroepen welke voorkomen in 
doop-, trouw-, en begraafboeken, oude ak
ten, oude woordenboeken en andere genea
logische bronnen uit de periode 1500 tot circa 
1900. De vijfde editie van de trefwoordenlijst 
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(na de vierde uit 2008) is nu uitgebreid tot 
23 .572 trefwoorden en is (gratis) in te zien, 
zelf te downloaden (gezipt 2,6 mb)of per e
mail te bestellen in Word of PDF-formaat op 
website http://www.dumont-andre.nl. Te
vens is daar de mogelijkheid de CD-Rom te 
bestellen. 

[(bewerkt) persbericht van 
André Dumont te Oss, 

d.d. s maart 2012] 
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RoelofVennik: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Op vrijdag 27 april jl. heeft het hare Majes
teit de Koningin behaagd om Roelof Vennik 
te Rotterdam te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau met name vanwege 
zijn verdiensten voor de genealogie. 

Al in zijn jeugd ontstaat belangstelling voor 
genealogie en hij blijft daar vervolgens heel 
zijn leven in actief. Signalen omtrent moge
lijke Schotse voorouders zijn destijds voor 
hem de 'trigger' om in de archieven te duiken 
op zoek naar zijn ' roots'. Geleidelijk heeft de 
fascinatie plaats gemaakt voor een meer we
tenschappelijke aanpak. Zijn deskundigheid 
groeit en de heer Vennik is inmiddels ge
groeid tot een belangrijk genealoog van Ne
derland. De heer Vennik heeft vele bestuurs
functies vervuld binnen de genealogische 
gemeenschap in Nederland. Sinds 1990 is hij 
bestuurslid van de afdeling Rotterdam van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging 
(onder meer als secretaris en als voorzitter). 
In 1997 is Vennik toegetreden tot het Hoofd
bestuur van de NGV en sinds 2007 is hij daar
van landelijk voorzitter. Zo is hij ruim 20 jaar 
één van de stuwende krachten achter de NGV. 
Vennik vervult (of vervulde) naast de ge
noemde functies nog vele andere, zoals: 
• Bestuurslid sectie Kwaliteitszorg DIVA (nu 

stichting Erfgoed Nederland); 
• Genealogisch adviseur van The Caledonian 

Society; 

14 

• Lid Bureau Permanent International Con
gress of Genealogical and Heraldic Sciences; 

• Vertegenwoordiger op (internationale) 
congressen voor Genealogie en Heraldiek 
(Brugge, Dublin, St.Andrews, Quebec, 
Stuttgart); 

• Voorzitter Vrienden van de NGV; 
• Voortrekker en medeorganisator van het 

dertigste internationale Congres voor Gene
alogische en Heraldische Wetenschappen, 
van 24-28 september 2012 te Maastricht; 

• Lid Raad van Toezicht Centraal Bureau 
voor Genealogie; 

• Penningmeester van de Stichting Dier
proefvrij (1990-1996); 

• Ambtelijk secretaris van de Onderne
mingsraad van ROTEB te Rotterdam (2007-

2009). 

Vennik is een groot promotor van de genea
logie en heraldiek. Dat komt niet alleen tot 
uiting in de frequente presentaties die hij in 
den lande geeft, maar ook in zijn publica
tie Gids voor Stamboomonderzoek, Rotterdam 
2005 (hernieuwde uitgave), waarin zowel de 
belangstellende amateur als de gevorderde 
genealoog de nodige informatie en handvat
ten vindt om het pad van de genealogie met 
succes te betreden. Daarnaast zijn van zijn 
hand De Geschiedenis van Hillegersberg en Het 
Verzamelgebouw Rotterdam-Zuid en is Vennik 
één van de genealogiespecialisten van het 
Streekarchief Eiland IJsselmonde. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in het 
buitenland manifesteert Vennik zich. Zo is 
hij in Engeland benoemd tot Honory Fellow 
of the Institute ofHeraldic and Genealogical 
Studies, in Nederland tot lid van Verdienste 
va n The Caledonia n Society, de Scho ts e Cul

turele en Genealogische Vereniging en werkt 
hij nauw samen met de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde (vvF) in onder meer het 
DNA-project en de migratie vóór 1700 van de 
zuidelijke naar de noordelijke Nederlanden 
(het zogenaamde Vlamingenproject). 

M.J. Krooswijk, secretaris 
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133784 dhr H. E.J. Litjens, Eindhoven 133817 dhr J. van Buel, Dongen 
133785 dhr A. Hagenouw, Groningen 133818 dhr H.J. Ensink, Hengelo OV 
133786 dhr L.H. Onclin, Amsterdam 133819 dhr L. de Jong, Koog aan de Zaan 
133787 mw T. Brugts, Hellevoetsluis 133821 dhrJ.S. Smit, Hilversum 
133788 mw J.L. Makbouli, Wijk aan Zee 133822 dhrR.P. Vloeimans,Amscelveen 
133789 dhrM.P.E.F.M.Leijten, Veldhoven 133825 dhr D. Bijl, Oude Pekela 
133790 dhr J.H.F.M.Jager, Helmond 133826 dhrW.L. Vergoossen, Echt 
133791 dhr J. de Lange, Hoogeveen 133827 dhrE.A. van Munster, Alkmaar 
133792 dhr H. de Graaf, Zwolle 133828 dhr e.c. Rustenhoven, Valthermond 
133793 dhr J. Holchuijsen, Olst 133829 dhr J. P. M. de Kleijn, Blesdijke 
133794 dhr mr P. de Bruin, Gemonde 133831 dhr U. K. Kugel, Sappemeer 
133795 dhr J. P. L. Lodewijks, Dongen 133832 mw C.C.M. Kuiper, Heerhugowaard 
133796 dhr E.M. de Nooijer, Middelburg 133833 mw J.C.W. Bakker, Nieuw Vennep 
133797 dhrJ.F.A.T. Palmen, Veldhoven 133834 dhr G. M.J.C. Leonards, Nijmegen 
133798 dhr J.J.M. Glabbeek, Kaatsheuvel 133836 dhr J.W. du Mortier, Maartensdijk 
133799 dhr H.J.A. Kemperink, Neustadt a.d . 133837 dhr S.J. M. de Ree, Leiden 

Weinstrasse, Duitsland 133838 dhr N.A.A. van den Hoek, Badhoevedorp 
133800 mw W. Tijssen-Blonk, Papendrecht 133839 dhr H. van der Poel, Nieuwegein 
133801 dhr A.W.G.M. van den Hoogenhoff, 133840 dhr P.G.A. van Gasteren, Overasselt 

Sint Anthonis 133841 dhr A.M. Nij hof, Apeldoorn 
133802 dhr dr H.J. Hesselink, Gordes, Frankrijk 133842 mw M. van Dijk, Almen 
133803 dhr K. Erenstein, Roden 133843 dhr J.G. Nieman, Haarlem 
133804 dhr H. Erenstein, Roden 133845 mw G. Pol, Apeldoorn 
133805 mw M. Rees-de Groot, Amsterdam 133846 mwJ.F.I. van der Kamp, Utrecht 
133806 dhr P. Ruimschotel, Amsterdam 133847 dhr H.G. de Vries, Doesburg 
133807 dhr P.J. H. Lusse, Baarn 133848 mw V.J. M. van Dreven, Amsterdam 
133808 dhr D.P. Gerritse, Roermond 133849 mw Y.M. Davina, Almelo 
133809 dhr N. Heiner, Wenum-Wiessel 133850 dhr S.J. de Schiffert, Strathroy, Canada 

Agenda 

Mei 
2-mei 10.00 uur.Afdeling Utrecht 

Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur in het Utrechts Ar
chief. 

s-mei 10.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Water/and 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

8-mei 19.30 uur. lifdeling Zuid-Limburg 
Schutterslokaal Cambrinus, Brunssum
merweg 8, Schinveld 
Lezing door Wiel Ackermans en Jeu Bor
ger: GensDataPro. 

9-mei 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. 
Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door Robert W. Philip po: DNA in de 
genealogie, een lezing over de valkuilen en zege
ningen van DNA-onderzoek. 

Gens Nostra 67 (2012) 

9-mei 11.00 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
Excursie voor leden naar KB. 

10-mei 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en Omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilen
burgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door Robert W. Philippo: Valkuilen 
en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmid
del bij familieonderzoek. 

11-mei 14.00 uur.Afdeling Drenthe 
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 
4, Groningen 
Excursie naar de Groninger Archieven 
met als titel: 'Zo bewaren wij de geschiedenis 
van Groningen". 

11-mei 14.00 uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Blauwe Berg se, Hoorn 
Voorouderspreekuur in het Westfries ar
chief. 
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12-mei 10.30 uur.AfdelingRijnland 
Historisch Informatie Punt {HIP) in de 
bibliotheek (nabij Hooglandse Kerk), 
Nieuwstraat 4, Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

12-mei 14.00 uur.Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Bert Woudstra: Wat betekent 
oorlog en onderdrukking voor kinderen? Bert 

Woudstra vertelt over zijn jeugdjaren. 
15-mei 20.00 uur.AfdelingKwartiervanNijmegen 

Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedes
straat 9, Nijmegen 
Lezing door Henri van Rijn: Het leven van 
de armsten in Europa vanaf de Middeleeuwen 
tot heden. 

22-mei 20.00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backerhagen 12, Amster
dam-Buitenveldert 
Bibliotheekinloopavond. 

23-mei 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
De Schakel, hoek Schoterweg / Pijnboom
straat, Haarlem Noord 
Lezing door Rosalien Fiedeldij Dop: Volks
gebruiken en tradities rond zwangerschap, ge
boorte en doop. 

25-mei 13.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Wielingenstraat 75, Purmerend 
Voorouderspreekuur in het Waterlands 
archief. 

25-mei 14.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Raven
stein 

Juni 

Mariënburg 27, Nijmegen 
Excursie naar Regionaal Archief Nijme

gen. 

2-juni 10.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

8-juni 14.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Fries
land 
Blauwe Berg se, Hoorn 
Voorouderspreekuur in het Westfries ar
chief. 

9-juni 10.30 uur. Afdeling Rijnland 
Historisch Informatie Punt {HIP) in de 
bibliotheek (nabij Hooglandse Kerk), 
Nieuwstraat 4, Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

14-juni 14.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Froukje Demant. 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid: € 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; 
voor de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buitenlandse leden€ 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NG v. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalen
derjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december daaropvolgend. In geval van overlijden mag ook de afdelings
secretaris hiervan op de hoogte gesteld worden die dan zorg draagt voor het doorgeven van deze informatie aan de 
ledenadministratie. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microji
clies): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealo.[en: 
p/a Postbus 26, 1380 AA W e esp.Afdcling Familicorga11iscitics; Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v. p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de factuur. 
Contributie: ING betaalrek. 547064(IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaal rek. 3639286 (!BAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaal rek. 2843032 (!BAN: NL14INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
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ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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Vaders gezocht van de vijf kinderen van 
Catolina Apolonia Dijkgraaf (1811-1850) 

DOOR IR. ALBERT CLOBUS 

1. Inleiding 
Bij het zoeken naar zijn voorouders, stuitte de auteur van dit verhaal al snel op het probleem 
dat zijn overgrootmoeder Anthonetta Dijkgraaf de 'natuurlijke' niet erkende dochter was 
van Catolina Apolonia Dijkgraaf.' Anders gezegd: Catolina was ongehuwd en haar dochter 
was dus 'buiten de echt' geboren, buitenechtelijk of onecht. Tot overmaat van ramp was er 
geen vader komen opdagen die haar vervolgens heeft erkend. Voor de genealoog betekent dit 
niet alleen een hinderlijke witte vlek in de kwartierstaat, maar ook een constante prikkel van 
de nieuwsgierigheid. 

Nader onderzoek leerde dat Catolina in de periode 1834-1849 niet één, maar vijf buitenech
telijke kinderen kreeg. Ze woonde toen te Vlissingen. Helaas zijn geen familieverhalen over
geleverd die ook maar enig licht kunnen werpen op de identiteit van de vader(s). 

Dit onderzoek richt zich vooral op de genoemde periode en heeft tot doel enige duidelijk
heid te scheppen over de feiten en omstandigheden rondom de buitenechtelijke geboorten 
om daarmee te trachten de onbekende vaders op te sporen. 

De hoofdpersoon in dit verhaal is Catolina Apolonia Dijkgraaf, geboren te Zierikzee op s 
oktober 1811. Haar naam is in de bewaard gebleven stukken op verschillende manieren ge
schreven, zoals bijvoorbeeld Catharina, Katharina en Apollonia.2 Het is niet zeker wat haar 
roepnaam was. Voor de duidelijkheid gebruiken wij hier steeds haar doopnamen Catolina 
Apolonia. 

De achterzijde van de Breewaterstraat- ter hoogte van de panden D 136 (rechts) totD 130 uiterst links
gezien vanaf Boulevard de Ruyter te Vlissingen omstreeks 1930. Het grote pand op de achtergrond is het 

Gasthuis in de Hellebardierstraat (collectie GA v, digitaal nummer FA8681). In deze inmiddels afgebroken 
panden hebben verschillende beschreven gebeurtenissen rondom de familie Dijkgraaf zich afgespeeld 
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2. Opzet van de speurtocht naar de vaders 
Het onderzoek is gestart met het minutieus nalezen van de registers van de burgerlijke stand 
(BS}, in het bijzonder de akten van geboorte en overlijden van de onechte kinderen. Op de 
hierin gevonden namen van de bij de aangifte aanwezige getuigen komen we later terug. 
Omtrent de vaders is in de BS geen enkele aanwijzing gevonden. Dit was helaas te verwach
ten. Het onderzoek naar vaders is namelijk sinds de invoering van de Code Civil verboden, 
tenzij er sprake was van verkrachting of schaking.3 De vader is alleen te vinden in de BS als het 
onechte (ook wel genoemd natuurlijke) kind door de vader werd erkend, meestal in de huwe
lijksakte. Erkenning was wettelijk niet mogelijk als er sprake was van overspel of bloedschan
de.• In die gevallen mocht zelfs het kind geen onderzoek doen naar de vader.5 Ambtenaren van 
de burgerlijke stand hadden dus evenmin de bevoegdheid om bij de aangifte naspeuringen te 
doen naar de onbekende vader en deden dat ook vrijwel nooit. 

De speurtocht werd voortgezet in de doopboeken van de Nederlands Hervormde (NH} 
Gemeente van Vlissingen. Aanwijzingen die kunnen duiden op vaders zijn niet gevonden. 
Voor wat betreft de buitenechtelijke kinderen Dijkgraaf werden zelfs geen doopgetuigen ver
meld. In andere kerkelijke stukken - zoals de censuurboeken, de acta en de correspondentie 
van de kerkenraad en de diaconie - werden evenmin namen van vaders genoemd. De door de 
moeder in barensnood aan de vroedvrouw afgelegde verklaring over het vaderschap - in de 
achttiende eeuw niet ongebruikelijk - werd hier vergeefs gezocht. Hoewel de kerk afwijzend 
stond ten aanzien van buitenechtelijke kinderen, was de zwijgzaamheid over het vaderschap 
waarschijnlijk bewust beleid om eventuele klachten en claims te voorkomen. 6 In het kerke
lijke trouwboek is ten slotte nog vergeefs gezocht naar inschrijvingen die kunnen wijzen op 
verbroken trouwbeloften. Notariële archieven zijn voor dit onderzoek niet bekeken.7 

Het uitpluizen van de wijkregisters8 (bevolkingsregisters) leverde informatie over de han
del en wandel van de familie Dijkgraaf te Vlissingen. Nadat hieruit bleek dat enkele leden van 
de familie in het Arm- Gast- en Weeshuis terecht waren gekomen, is ook het archief van deze 
instelling bij de speurtocht betrokken. 

Op basis van de gevonden feiten is de volgende reconstructie gemaakt van de omstandighe
den waaronder de onechte kinderen van Catolina Apolonia Dijkgraaf werden geboren. 

3. Een schets van de familie Dijkgraaf 
Maart 1812 verhuisde het gezin van Marinus Dijkgraaf en Anthonetta Stofregen van Zierikzee 
naar Vlissingen. Mogelijk hield dit verband met de bouw van Franse vestingwerken en het 
herstel van de enorme schade, die in Vlissingen ontstaan was bij het Engelse offensief van 
1809. Vaststaat dat uit Zierikzee vanaf 1811 met enige regelmaat karren, wagens en paarden 
met begeleiders naar Vlissingen werden gezonden om te helpen bij de bouwwerkzaamheden 
aldaar. 9 

Marinus was sjouwer. De sjouwers in Vlissingen hielden zich vooral bezig met het laden 
en lossen van schepen en het vervoer van goederen door de stad. Hoewel de gilden formeel in 
1798 waren opgeheven, bleven de sjouwers in Vlissingen nog tot 1833 werken in de tradities 
van het Sint Jans - of zakkendragersgilde. Zo zelfs dat een sjouwer in de wandeling Sintjan 
genoemd werd.10 Vanaf 1833 werden zij met bierdragers, wijnwerkers, slepers en andere werk
lieden ten dienste van de handel beschouwd als 'stedelijke arbeiders'. In het vervolg bepaalde 
één reglement het loon en de inrichting van de werkzaamheden." Dit laatste betekende onder 
meer dat het beschikbare werk in het vervolg bij toerbeurt verdeeld werd, in plaats van door 
erom te dobbelen. 

Het gezin van Marinus en Anthonetta verhuisde binnen Vlissingen gemiddeld elke twee 
jaar, waarschijnlijk om te besparen op de huishuur. Naast hun oudste dochter CatolinaApolo-
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nia die in 1811 te Zierikzee was geboren, kregen Marinus en Anthonetta te Vlissingen in de pe
riode 1813-1828 nog zes kinderen: achtereenvolgens Jacoba Joanna, Marinus, Isaac, Anthonij, 
Johanna Ernestina en Maria. Een overzicht van het gezin en de directe familie is te zien in het 
als bijlage gevoegde schema Dijkgraaf. 

De meisjes uit het gezin bleven thuis totdat zij als dienstbode (tijdelijk) elders gingen in
wonen. De jongens woonden bij hun ouders tot de militaire dienst en kwamen daarna voor 
kortere oflangere perioden terug. Ook hun partners kwamen inwonen bij Marinus en Antho
netta, evenals korte tijd later de onechte en echte kleinkinderen. Zo steeg het aantal gezinsle
den nogal eens boven de tien. Dat moet dringen geweest zijn in huis, mede gezien het feit dat 
Dijkgraaf niet altijd het enige gezin was dat in het pand woonde. 

Het gezin Dijkgraaf had als arbeidersgezin voor die tijd een meer dan gebruikelijke kerke
lijke betrokkenheid. Niet alleen Marinus Dijkgraaf was lid van de NH Gemeente, maar ook 
al zijn dochters en zijn oudste zoon.12 Marinus' vrouw Anthonetta Stofregen was geen lid. In 
haar familie te Zierikzee waren lidmaten meer uitzondering dan regel. 13 

Dat het gezin niet in erg behoeftige omstandigheden verkeerde, kan worden afgeleid uit het 
feit dat alle kinderen van Marinus en Antonetta volwassen werden, ondanks de grote kinder
sterfte van die tijd. Ook later was geen armenzorg nodig, hoewel lang niet alle gezinsleden 
structureel werkten. Het meest constante element van het gezinsinkomen zal het sjouwers
loon van Marinus geweest zijn, vanaf 1841 aangevuld met de verdiensten van zijn uit militaire 
dienst teruggekeerde oudste zoon Marinus junior. Naast het inkomen was tenminste een
maal sprake van een financiële meevaller. In 1821 kreeg Anthonetta Stofregen een erfenis van 
haar vader in de vorm van een huisje te Zierikzee. Dit huisje werd aanvankelijk verhuurd voor 
enkele guldens per maand en begin 1839 verkocht voor honderd gulden, grofweg de helft van 
een arbeidersjaarsalaris. '4 

Het geheel wekt de indruk van een hecht familieverband. In dit beeld past dat Marinus in 
vrijwel alle gevallen de aangifte deed van geboorten en sterfgevallen bij de burgerlijke stand, 
zowel van de echte als van de onechte kinderen. De mede aangevers en (doop) getuigen lijken 
niet willekeurig gekozen. Het waren huisgenoten, buren, collega's van Marinus senior en 
junior en (aangetrouwde) familieleden.'5 Veel personen figureren meerdere keren bij fami
liegebeurtenissen van Dijkgraaf. Het omgekeerde was ook het geval. Deze situatie roept niet 
het beeld op dat één van deze bekenden de verwekker was van een kind bij Catolina Apolonia 
Dijkgraaf. Er is overigens ook geen enkele aanwijzing in die richting gevonden. 

Het hechte familieverband begon na een reeks sterfgevallen te verbrokkelen. Na het overlij
den van Marinus Dijkgraaf op 3 mei 1849, verhuisde het gezin naar een naburig huis in de 
Breewaterstraat en werd zijn zoon Marinus junior hoofdbewoner. Vervolgens stierf Antho
netta Stofregen op 14 februari 1850. Enkele maanden eerder had de ongehuwde maar hoog
zwangere Maria Dijkgraaf het huisgezin van haar broer Marinus junior verlaten om twee 
huizen verderop re gaan wonen. Hun z uscer Ca colina Apolonia Dijkgraaf werd in de loop van 

1850 dermate ziek dat zij op 29 augustus naar het Gasthuis moest worden gebracht, waar zij 
op 8 oktober 1850 overleed. Een week later trok Catolina's minderjarige zoon Emanuel Mari
nus Dijkgraaf in bij zijn tante Maria Dijkgraaf en haar partner Jan Reijnhout. Omstreeks die 
tijd verhuisde Marinus junior en zijn vrouw Martha Schattere opnieuw. Ditmaal namen zij 
alleen hun eigen kinderen mee. De reden was mogelijk dat Marinus junior, nu de enige ver
diener, niet meer in staat was om buiten zijn eigen gezin ook anderen te onderhouden. Zijn 
vrouw Martha overleed ruim een half jaar later, net veertig jaar oud. 

Gens Nostra 67 (2012) 229 



4. Onechte kinderen in de familie 
Het lidmaatschap van de NH Gemeente weerhield de kinderen Dijkgraaf niet van buitenech
telijke seksuele contacten, zo illustreert het onderstaande. 

In haar ouderlijk huis beviel Catolina Apolonia Dijkgraaf begin april 1834 van het eerste 
buitenechtelijke kind. Er zouden er nog vier volgen. De belevenissen van Catolina komen in 
een volgende paragraaf apart aan de orde. 

Jacoba Joanna Dijkgraaf beviel ten huize van haar ouders op 5 december 1836 van een zoon 
die Dirk Marinus genoemd werd. Wie de vader was, werd korte tijd later duidelijk, toen Ja
coba trouwde met Dirk Kemp die de zoon erkende en door het huwelijk wettigde. 

Ene Martha Schattere woonde al sinds 1835 in bij Marinus Dijkgraaf en Anthonetta Stofre
gen. Martha beviel daar op 24 oktober 1837 van een buitenechtelijke dochter en op 20 januari 
1840 van een dito zoon. De reden van de inwoning werd duidelijk toen de naam van de va
der van haar kinderen werd onthuld. Dit gebeurde bij het huwelijk van Marinus Dijkgraaf 
junior met Martha op 5 mei 1841. Hij erkende daarbij de twee kinderen als de zijne. Marinus 
junior had drie maanden eerder zijn militaire dienst volbracht.'6 Dit feit geeft ons een plau
sibele reden voor de buitenechtelijke kinderen. Gelet op het feit dat Martha al een paar jaar 
inwoonde bij de ouders van Marinus junior, kunnen we aannemen dat er sprake was van 
een duurzame relatie. Trouwen kon Marinus junior echter niet, omdat de wet dit verbood. 
Mannen konden alleen in het huwelijk treden als zij konden bewijzen dat zij aan hun ver
plichtingen van de Nationale Militie hadden voldaan.'7 Het was alleen mogelijk om tijdens 
de diensttijd te trouwen als de commandant daarvoor speciaal toestemming verleende.18 Als 
deze toestemming al verleend werd, gebeurde dat niet eerder dan in het vijfde (en laatste) 
jaar van de dienst.'9 

Het feit dat zijn militaire dienst nog niet beëindigd was, verhinderde ook Dirk Kemp tijdig 
metJacobaJoanna Dijkgraaf te trouwen. 

5. Onechte kinderen in Vlissingen 
Het grote aantal onechte kinderen in huize Dijkgraaf roept de vraag op of dat in die tijd ge
zien werd als een normale gebeurtenis of dat er sprake was van een uitzonderlijke situatie. Bij 
het doornemen van de kerkelijke registers in de h ier onderzochte periode, blijkt dat die stan
daard voorzien zijn van kolommen voor echte en onechte kinderen. Niet alleen wekt dit di
rect de indruk dat deze indeling blijkbaar in een behoefte voorzag, maar dit vereenvoudigde 
aanzienlijk het telwerk, waarvan het resultaat is samengevat in onderstaande tabel. 

Jaar Echt Onecht Totaal %onecht 

1829 154 22 176 12,5 

1834 182 26 208 12,5 

1838 204 19 223 8,5 

1840 178 18 196 9 ,2 

1842 166 11 177 6,2 

1845 191 25 216 11,6 

1849 174 11 185 6,o 

1854 161 9 170 5,3 

1859 232 10 242 4,1 

Het aantal NH gedoopte kinderen te Vlissingen 1829-1859 
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De tabel laat zien dat buitenechtelijke geboorten in Vlissingen zeker niet uitzonderlijk waren 
in de eerste helft van de negentiende eeuw. '0 

Ook als het voornemen om te trouwen wel degelijk bestond, kon dit namelijk niet altijd di
rect uitgevoerd worden. Naast de militaire dienst, die al aan de orde kwam, konden daarvoor 
tal van goede redenen zijn. Zo was het duur en soms ook moeilijk om aan de juiste papieren te 
komen die noodzakelijk waren voor de voltrekking van een burgerlijk huwelijk. Bovendien 
konden er verschillende juridische hinderpalen zijn, zoals een al gehuwde vader, maar ook 
een huwelijk tussen schoonbroer en schoonzuster was in beginsel verboden. Ook het niet ver
krijgen van toestemming van ouders of voogden kon een beletsel zijn.' ' 

Alle goede en minder goede redenen ten spijt, paste geen enkele buitenechtelijke geboorte 
binnen de regels van de NH Gemeente te Vlissingen. 

De kerkelijke autoriteiten waakten over de goede zeden van de lidmaten. Voor elke kerkelij
ke wijk was een ouderling aangewezen die moest zorgen op de hoogte te blijven van hetgeen 
zich in zijn wijk afspeelde. Ontuchtig gedrag moest hij rapporteren aan de kerkenraad. Die 
hield enkele keren per jaar een zogenoemde censura morum waarbij de aangebrachte gevallen 
tegen het licht gehouden werden. Bij vastgesteld wangedrag werd betrokkene 'onder cen
suur' geplaatst. Zolang deze straf van kracht was, betekende dit in ieder geval dat men was 
uitgesloten van het Avondmaal. 

Bij vrouwen die onder censuur gesteld werden, ging het vrijwel altijd om het ongehuwd 
bevallen van een kind. Soms echter was 'ontucht' de strafreden. Een voorbeeld hiervan is 
het geval van Maria Dijkgraaf, die op 20 september 1848 door de kerkenraad onder censuur 
geplaatst werd. Zij was aangebracht door een ouderling omdat zij ongehuwd woonde bij de 
broodbakker Andriessen, in plaats van bij haar ouders in de Breewaterstraat." Dit feit was 
blijkbaar ontsnapt aan de aandacht van degenen die verantwoordelijk waren voor het bijhou
den van de wijkregisters. Daarin stond Maria keurig geboekt bij haar ouders. '3 Het samenwo
nen met de bakker had overigens geen aantoonbare gevolgen. Wél beviel Maria op 31 januari 
1850 van een buitenechtelijke zoon Jan Pieter, maar die werd erkend door Jan Reijnhout bij 
gelegenheid van hun huwelijk op 1 oktober 1851. 

Opvallend is, dat nagenoeg geen enkele man door de kerkenraad werd bestraft wegens 
ontuchtige handelingen. Terwijl toch vaststaat dat, voorafgaand aan een buitenechte
lijke bevalling, een man een rol gespeeld heeft en dat die man niet gehuwd was met de 
betrokken vrouw. Een ontuchtige man zou je zeggen. De kerkenraad besliste anders, 
want in de onderzochte periode 1834-1849 werd slechts één bestrafte man aangetroffen. 
Waarschijnlijk werd de besluitvorming van de kerkenraad beïnvloed door het eerder 
genoemde wettelijke verbod om de vader op te sporen. Niet alleen ervaren we deze onge
lijkheid in bestraffing naar huidige maatstaven als oneerlijk, maar ook wordt een onder
zoek als het onderhavige er door bemoeilijkt. 

6. Vijf kinderen zonder vader 
De oudste dochter van Marinus Dijkgraaf en Antoinetta Stofregen is Catolina Apolonia. Ze 
kreeg vijf onechte kinderen en was de enige dochter van Marinus Dijkgraaf en Antoinetta 
Stofregen die nimmer in het huwelijk trad. 

Haar handel en wandel, vanaf het moment dat ze in 1829 voor het eerst buiten het ouderlijk 
huis als dienstbode aan de slag ging, is samengevat in de als bijlage gevoegde tabel. Ze was 
toen achttien jaar oud en woonde vier maanden in huis bij haar werkgever,Jacobus Leo nardus 

Gens Nostra 67 (2012) 231 



le Mahieu (1792-1873) een gehuwde boekhouder bij de Koninklijke Marine. 
De dienstjes van Catolina bij een bepaalde werkgever duurden meestal niet veel langer dan 

een jaar, zoals bij veel van haar collega's in die tijd. Tussen de verschillende dienstjes woonde 
ze meestal weer bij haar ouders, zoals werkloze dienstbodes toen vaker deden.'4 De vermel
ding achter haar naam luidde dan steeds 'zonder beroep'. Blijkbaar was ze dan niet als uitwo
nend dienstbode elders werkzaam. 

Eén keer woonde Catolina anderhalf jaar geheel alleen in een huis, althans volgens het wijk
register. De situatie wekt enige verbazing, al was het maar vanwege de vraag hoe zij dit kon 
betalen van haar dienstbodesalaris.'5 In elk geval werd gedurende de tijd dat zij op zichzelf 
woonde haar eerste kind verwekt. Op 22-jarige leeftijd beviel Catolina Apolonia op 4 maart 
1834 van Emanuel Marinus Dijkgraaf. 

Enkele weken na de bevalling bestrafte de kerkenraad Catolina door haar onder censuur 
te plaatsen. Deze maatregel werd anderhalf jaar later weer opgeheven.'6 Dat gebeurde niet 
vanzel( De vrouw moest daartoe een verzoek indienen bij de kerkenraad en bovendien open
lijk berouw tonen voor haar zonden. Deze handelwijze van Catolina wekt de indruk dat er 
( onvoorziene) omstandigheden geweest waren die een huwelijk verhinderden. 

De reden van deze verhindering is onbekend. Gebrek aan financiële middelen ligt niet 20 
voor de hand, omdat er dan aanwijzingen voor een concubinaat zouden zijn als er ten tijde 
van de bevalling nog sprake was van een relatie. Meer waarschijnlijk is dat de vader bijvoor
beeld zeeman was en na de conceptie is vertrokken, onwetend van de zwangerschap. In een 
stad vol militaire bedrijvigheid als Vlissingen kan natuurlijk ook gedacht worden aan een 
avontuurtje met een militair die vervolgens naar Oost-Indië afreisde. Mogelijk zelfs was de 
vader intussen overleden. Het vermoeden dat er voorafgaand aan de conceptie wel degelijk 
sprake was van een serieuze relatie tussen de moeder en de vader, wordt versterkt door een 
opvallende voornaam van het kind: Emanuel. De naam Emanuel komt niet voor in de familie, 
zoals te zien is in het schema Dijkgraaf. Een huisgenoot met die naam is niet gevonden. 27 Ver
noeming naar een heilige kan in dit geval ook worden uitgesloten. 28 Mogelijk is dus de vader 
vernoemd. Nu kwam de voornaam Emanuel weinig voor in die tijd te Vlissingen. In de regis
ters zijn slechts de volgende drie mannen gevonden die potentieel in aanmerking komen. 

De oudste van de drie was Manuel Moralis (geboren circa 1781), een onderofficier bij de 
Koninklijke Marine die ten tijde van de conceptie van Emanuel Marinus Dijkgraaf al ruim 15 
jaar gehuwd was en vader van een aantal kinderen. Hij verbleef aan boord terwijl zijn gezin in 
de periode 1831-1834 in huis K 46 woonde. Daar beviel zijn vrouw opnieuw van een kind, drie 
maanden na de geboorte van Emanuel Marinus. Dat de laatste een zoon van Moralis is, lijkt 
gezien de context niet erg waarschijnlijk. 

Verder was er Manuel Garcia (geboren Faijal in Portugal circa 1801, overleden Vlissingen 18 
april 1860), een toen ongehuwde matroos, later sjouwer, herbergier en kastelein. Deze Ma
nuel had omstreeks april 1834 een relatie met Maatje Hazebeek, 29 aangezien op 11 januari 1835 
een kind geboren w erd. M a nuel e n M aatje krege n meer kinderen die werden erkend bij hun 
huwelijk te Vlissingen op 18 juni 1845. Verhinderde misschien de relatie tussen Manuel en 
Maatje een huwelijk met Catolina? 

Ten slotte was er een Emanuel van Ranst (geboren circa 1800), een schipper die lange tijd 
niet was ingeschreven in de wijkregisters, omdat hij altijd aan boord woonde.30 Hij trouwde 
begin 1841 met Johanna de Vries en erkende bij die gelegenheid een buitenechtelijk kind. Het 
is niet meer na te gaan of hij in 1833 in Vlissingen geweest is. Het zou echter goed mogelijk 
zijn. Zijn moeder was in elk geval in 1817 al bekend in Vlissingen.3 ' 

Bewijzen dat één van de drie genoemde Emanuels de vader zou zijn van Catolina's kind 
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werden niet gevonden. Bovendien kan er natuurlijk ook nog een andere Emanuel geweest 
zijn, die helemaal nooit in de wijk- of andere registers is ingeschreven en evenmin andere 
sporen naliet. 

Hoe het ook zij, het berouw van Catolina Apolonia en het opheffen van de censuur doet ver
moeden dat bij alle betrokkenen in oktober 1835 de overtuiging bestond dat zij haar leven zou 
beteren. Dat liep echter anders. 

Eind 1837 werd opnieuw een kind verwekt toen Catolina als dienstbode inwoonde bij Joannes 
Franciscus Borghmans (1777-1858), een gehuwde commissionair en reder. In hetzelfde huis 
woonde ook Antonius Benier (1811-1883), een toen ongehuwde scheepsmakelaar en reder. 

De bevalling was op 26 augustus 1838 ten huize van Catolina's ouders. Het kind kreeg de 
namen Antoinetta Catolina, een vernoeming van grootmoeder en moeder. Eventueel zou 
de naam Antoinetta opgevat kunnen worden als een verwijzing naar Antonius Benier, maar 
enige ondersteuning voor die mogelijkheid is niet gevonden. Deze buitenechtelijke geboorte 
is mogelijk ontsnapt aan de aandacht van de wijkouderling, want censuur werd niet opge
legd. De oorzaak hiervan is mogelijk gelegen in het feit dat de administratie rond de censuur 
jarenlang niet op orde was.32 Antoinetta Catolina overleed op tweejarige leeftijd. 

Rond de jaarwisseling van 1839-1840 werd Cornelis Dijkgraaf verwekt. Catolina woonde 
toen juist in een vrij groot huis op de hoek van de Steenenbeer en de Kleine Kerkstraat (wijk I 
nummer 11), samen met één andere ongehuwde dienstbode, Cornelia de Vlieger.33 Van de va
der van Cornelis geen spoor. Het kind bleef na de bevalling bij zijn grootouders. Na anderhalf 
jaar verblijf aan de Steenenbeer gingen Catolina en Cornelia beide als inwonend dienstbode 
werken bij de gehuwde generaal-majoor der genie Johannes Coenradus Nina-
ber (1779-1848). Ze bleven daar drie jaar. Bij Catolina werd in 
deze tijd opnieuw een kind verwekt. Ze werd Jo
hanna genoemd. Een naam die vaker voorkwam 
binnen de familie Dijkgraaf. Het lijkt niet erg 
voor de hand te liggen dat hiermee de toen 
62-jarige Johannes Ninaber vernoemd 
is als vader. Johanna was nog geen twee 
weken oud toen zij op 5 september 1842 

overleed. Aan het einde van die maand 
werd Catolina weer gecensureerd we
gens het ongehuwd bevallen. Zij was 
toen 'reeds onder censuur liggende', 
zodat de kerkenraad het niet nodig 
vond om het besluit - zoals gebruike
lijk - door een dominee aan Catolina te 
laten mededelen.3• 

Na bet!indiging van het dienstverband 

bij generaal Ninaber, bleef Catolina bij 
haar ouders wonen. In deze periode over
leed haar zoontje Cornelis op de leeftijd van 
ruim vier jaar. Ten huize van haar ouders be-
viel Catolina begin 1849 van haar vijfde en laatste 
kind, Anthonetta Dijkgraaf. Op haar 
komen we later terug. AnthonettaDijkgraaf (1849-1918) op ruim 

50-jarige leeftijd (collectie auteur) 
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7. Intermezzo: professionele en andere ontucht 
Een aantal onderzoekers is nagegaan in hoeverre een verband bestaat tussen grote aantallen 
onechte kinderen en prostitutie van de moeders. Tot dusverre is geen duidelijke correlatie 
aangetoond. 35 Toch gaan in dit soort gevallen onwillekeurig de gedachten in die richting. 
Daarom is een korte impressie van de prostitutie te Vlissingen hier op zijn plaats. 

Uit klachten van de zijde van de krijgsmacht kan worden afgeleid dat in de eerste helft van 
de negentiende eeuw te Vlissingen, net als in andere garnizoenssteden, veel militairen pros
tituees bezochten en geslachtsziekten opliepen. Maar de meeste Nederlandse stadsbesturen 
stonden in de eerste helft van de negentiende eeuw niet echt te trappelen om maatregelen te 
nemen om de prostitutie te reguleren. De krijgsmacht begon echter hinder te ondervinden 
van het feit dat meer dan tien procent van de militairen in garnizoenssteden aan geslachts
ziekten leed, waardoor de gevechtswaarde van de eenheden daalde. Vanuit Den Haag werd 
daarom de roep om maatregelen steeds krachtiger. Na herhaald aandringen van de minister 
van Binnenlandse zaken, vaardigden enkele garnizoenssteden een reglement uit.36 Vlissin
gen deed dat in 1829.37 Veel leken die reglementen overigens niet uit te halen, zo blijkt uit de 
regelmatige opgaven van de commandant van de vesting Vlissingen. Hij gaf daarin precies 
aan hoeveel militairen met welke venerische ziekte in de garnizoensziekenzaal verpleegd 
werden. Ook meldde hij in welk bordeel de ziekte was opgelopen.38 De burgemeester werd zo 
in staat gesteld de betrokken vrouwen uit de roulatie te nemen door opname in de 'sijphili
tische ziekenzaal' ( op kosten van de bordeelhouder!} totdat ze genezen verklaard werden. In 
1850 leed te Vlissingen zestien procent van de militairen uit het garnizoen aan geslachtziek
ten. Vandaar wellicht dat de reglementen te Vlissingen in 1857 werden aangescherpt. Hierbij 
werd de vestiging van bordelen verboden in' de voornaamste delen van de gemeente' .39 

Medio 1839 waren er zes officiële bordelen, waarvan vier vrij dicht bij elkaar in wijk K. 40 

Deze buurt lag rond de zuidoosthoek van een haven (de nu gedempte Pottekaai), ongeveer 
begrensd door de Baljuwstraat, de Emmastraat en de Palingstraat in het huidige Vlissingen. 
In sommige publieke huizen werd blijkbaar goed verdiend. Een geërgerde (en eerzame) kran
tenlezer constateerde in 1850 namelijk dat een speelhuishouder zich een rijtuig kon veroorlo
ven en zag dit als een aanstootgevend bewijs voor de toenemende zedeloosheid. 4' 

De bordelen werden in de wijkregisters openlijk als publiek huis vermeld. Van de dames 
die daar werkten, werd het beroep genoteerd als 'publieke vrouw' of 'publiek meisje' . De 
wijkmeesters maakten voor het gemeentebestuur aparte overzichten met de namen van de 
publieke vrouwen in hun wijle Eind mei 1839 telden zij er zestien, in juni bleken vier verse 
dames gearriveerd, zodat het totaal tot twintig opliep.42 

In de tijd dat Catolina Apolonia Dijkgraaf in 1839 weer op zichzelf ging wonen en haar 
derde kind verwekt werd, kwam zij op dergelijke lijsten niet voor. Het zou natuurlijk kun
nen dat zij een illegale prostituee was. Eén die werkte in een publiek huis dat niet bij de ge
meente geregistreerd was. Het eerder genoemde reglement verbood dat op straffe van boete. 43 

Dergelijke illegale dames kunnen toch opvallen, bijvoorbeeld als zij - vaak met meerdere 
ongehuwde vrouwen - wonen bij hoofdbewone rs met beroepen als tapper, d anshuishouder, 

logementhouder, etc. Catolina Apolonia Dijkgraaf is niet in dergelijke omstandigheden aan
getroffen. 

Een andere vorm van ontucht waar in de literatuur op wordt gewezen bij moeders met veel 
onechte kinderen is incest. Dat ligt echter in het geval van Catolina Apolonia Dijkgraaf niet 
voor de hand. Vier van de vijf kinderen werden verwekt in perioden dat ze niet thuis woonde. 
Als sprake zou zijn van incest, was bovendien te verwachten dat ook haar zusters daarvan het 
slachtoffer zouden zijn geworden. Dit is niet het geval. 
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8. De kleur ogen van Catolina Apolonia Dijkgraaf 
Ten huize van haar ouders kreeg Catolina Apolonia Dijkgraaf op 12 januari 1849 een dochter, 
die Anthonetta Dijkgraaf werd genoemd. Ook nu werd in de registers geen aanwijzing voor 
de identiteit van de vader gevonden. Wel zijn er twee interessante punten. 

Het eerste punt is een merkwaardige passage in de acta van de kerkenraad. Op 14 december 
1848 hield de kerkenraad een brede vergadering, die later op de dag werd voortgezet als gewo
ne kerkenraadsvergadering. Deze laatste vergadering was geheel gewijd aan de censura mo
rum. Ter vergadering werd medegedeeld dat een zeker lid van de gemeente zelf aan één der 
predikanten een bekentenis afgelegd had, dat hij zich aan ontucht had schuldig gemaakt. De 
kerkenraad besloot niet alleen betrokkene te straffen, maar ook om diens naam in de notulen 
te verzwijgen.44 Uit de gestandaardiseerde formulering van de censura morum blijkt dat het 
niet ging om een lid van de kerkenraad, een diaken of een predikant. Maar was betrokkene 
misschien wel een man van gewicht in de Vlissingse gemeenschap? In het censuurboek dat 
onder de ouderlingen circuleerde om de gedragingen van ontuchtige personen in hun wijk 
te noteren, was niets aangetekend. In de bewaard gebleven delen van de boekhouding van de 
kerkenraad en van de diaconie zijn geen betalingen van personen aangetroffen die kunnen 
duiden op een ongebruikelijke donatie als boetedoening. Gezien het tijdstip van de bekente
nis, kort voor de bevalling van CatolinaApolonia Dijkgraaf, is het mogelijk dat er een verband 
is. Ook is het opmerkelijk dat Catolina niet meer aangebracht werd voor de censuur. 

Door het ontbreken van een naam blijft de 'belangrijke man' als vader van wie dan ook 
voorlopig niet meer dan een verleidelijke veronderstelling, waarvoor geen nader bewijs is 
gevonden. 

Het tweede punt betreft de bruine ogen van dochter Anthonetta. 
Afbeeldingen van de leden van het gezin Dijkgraaf zijn niet bewaard gebleven. Voor het 

uiterlijk van de leden van de familie Dijkgraaf moeten we afgaan op beschrijvingen. 
De mannen uit het gezin Dijkgraaf waren, hoewel betrekkelijk klein van stuk, stevige lui. 

Marinus Dijkgraaf was sjouwer en deze lieden stonden erom bekend dat ze niet bepaald doe
tjes waren.45 Marinus junior moet net als zijn vader een sterke vent geweest zijn. Na afloop 
van zijn dienst bij de Koninklijke Marine was hij eerst sjouwer in Vlissingen. Maar sinds 1846 

ging hij dag in dag uit als sloeproeier bij het loodswezen met sloepen de Westerschelde op om 
loodsen te halen en te brengen.46 Marinus junior bleek daarbij niet bang uitgevallen. Toen op 
30 juni 1846 bij storm en hoge golven op zee een boot was omgeslagen, gingen Marinus en vijf 
andere vrijwilligers met een loodssloep de haven uit. Zij zagen kans met gevaar voor eigen 
leven het merendeel van de drenkelingen te redden. 47 

Van een aantal manlijke familieleden zijn signalementen gevonden, die in onderstaande 
tabel zijn weergegeven met hun relatie tot Catolina Apolonia Dijkgraaf. 

Het uiterlijk van deze mannen vertoont op meerdere punten overeenkomsten. Door mo
gelijke verschillen in interpretatie door de opnemer van het signalement, van bijvoorbeeld 
de vorm van het aangezicht, is het nu moeilijk te bepalen in hoeverre vader, broers en zoon 
werkelijk op elkaar leken. Er is echter één eenduidige overeenkomst. Alle mannen hadden 
blauwe ogen. 

De hamvraag is echter: welke kleur ogen had Catolina? 
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Signalement Vader Broers Zoon 
Voornaam Marinus Marinus Isaac Antonij Emanuel Marinus 
Geboortedatum 3-11-1789 28-10-1815 2-7-1818 27-2-1822 4-3-1834 

Jaar 1810 1834 1837 1841 1852 
signalement 
Leeftijd sign. 21 19 19 19 18 

Lengte (meter) 1,545 1,480 1,566 1,610 1,556 
Aangezicht Ovaal Ovaal Ovaal Ovaal Ovaal 
Voorhoofd - Plat Rond Rond Rond 
Ogen Blauw Blauw Blauw Blauw Blauw 
Neus Gemiddeld Breed Ordinair Klein Gewoon 
Mond - Middelmatig Ordinair Middelmatig Klein 
Kin Rond Rond Rond Rond Rond 
Haar Kastanjekleur Blond Lichtbruin Blond Blond 
Wenkbrauwen Kastanjekleur Blond Lichtbruin Blond Blond 
Merkbare Pokdalig Geen Geschonden Geschonden Litteken op de 
kentekenen door de door de linkerarm 

kinderziekte kinderziekte 

De signalementen van enkele directe familieleden van CatolinaApoloniaDijkgraaf 48 

Om daar met enige zekerheid iets over te zeggen moeten we de kleur ogen van haar moeder 
Anthonetta Stofregen weten. Maar die kleur is niet bekend.49 Gezien het feit dat haar drie 
zoons blauwe ogen hadden, is de kans echter groot dat ook Anthonetta Stofregen die had. Al 
met al lijkt het erg waarschijnlijk dat ook haar dochter Catolina Apolonia blauwe ogen had.50 

Wat hebben nu de ogen van Catolina te maken met ons onderwerp, de onbekende vaders. 
Welnu, haar dochter Anthonetta Dijkgraaf had opvallend bruine ogen, die ook voorkomen bij 
afstammelingen in de generaties na haar. 

Hoewel recent onderzoek heeft uitgewezen dat de erfelijkheid van oogkleur complexer is 
dan vroeger gedacht, zou het toch niet verbazen als de gezochte onbekende vader bruine ogen 
had. Dit kenmerk kan van pas komen als ondersteuning bij de identificatie van de vader. 

9. Weeskind 
De kleine Anthonetta verbleef na haar geboorte slechts enkele weken bij haar moeder in de 
woning van het gezin Dijkgraaf aan de Breewaterstraat D 131. Eind januari 1849 werd Antho
netta ondergebracht bij de toen ongehuwde Wilhelmina van der Have, die ook in de Breewa
terstraat woonde, op nummer D 198.5' Mogelijk was moeder Catolina toen al ziek, zodat zij 
niet voor de baby kon zorgen. Waarschijnlijk kon zij niet meer werken en had dus geen inko
men. Haar broer Marinus Dijkgraaf junior moest in haar onderhoud voorzien. Dat zal niet 
makkelijk geweest zijn. Als sloeproeier bij het loodswezen verdiende hij één gulden per dag. 

Met de gezondheid van Catolina Apolonia Dijkgraaf ging het zo slecht dat zij op 29 au
gustus 1850 werd opgenomen in het Arm-, Gast- en Weeshuis in de Hellebardierstraat. Zij 
overleed daar op 8 oktober 1850. De rekening voor de ziekenverpleging á 25 cent per dag werd 
betaald door de NH Diakonie.52 

Het is niet helemaal duidelijk hoe lang Anthonetta Dijkgraaf bij Wilhelmina van der Have 
bleef. Vaststaat dat zij enkele weken na het overlijden van moeder Catolina als pleegkind op
genomen was door de zeeloods Hendrik Evert Sikkema en zijn vrouw Adriana de Wijs. 53 

Waarschijnlijk kenden Marinus Dijkgraaf junior en Sikkema elkaar van hun werk bij het 
Loodswezen. Beiden hadden bovendien een achtergrond bij de Koninklijke Marine.54 Net 
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I 

1 

• 

De ingang van het voormalige Arm-, Gast- en Wees
huis in de Hellebardierstraat, nu het onderkomen van 
het gemeentearchief van Vlissingen (foto auteur 2010) 

als Marinus junior was Sikkema een moe
dig man. Toen in 1843 op volle zee een 
matroos vanuit de zaling overboord viel, 
sprong Sikkema hem na. Met gevaar voor 
eigen leven slaagde Sikkema erin de man 
te redden. Op voordracht van de minister 
van Marine, werd Sikkema door Koning 
Willem II onderscheiden met de zilveren 
Medaille voor Menschlievend Hulpbetoon. 
Ook in de Vlissingse gemeenschap had de 
heldendaad van Sikkema indruk gemaakt. 
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
reikte hem de bronzen medaille uit en 
kende hem een beloning van zeven gulden 
toe.ss 

Gebruikelijk was dat kort na het over
lijden van (één van) de ouders bij de kan
tonrechter de voogdij over de minderjarige 
kinderen geregeld werd. Alvorens voogden 
te benoemen, raadpleegde de rechter een 
groep verwanten van het kind en maakte 
daarvan een verslag.56 Vaak staat hierin in
teressante informatie voor de genealoog. 
Na het overlijden van moeder Catolina 
Apolonia Dijkgraafleek de regeling van de 

voogdij extra van belang, omdat de kleine Anthonetta buiten de familie was ondergebracht. 
Met betrekking tot haar voogdij is evenwel niets gevonden, evenmin als van de voogdij over 
Emanuel Marinus Dijkgraaf. Hij was zestien jaar oud toen moeder Catolina overleed en dus 
ook minderjarig. Zoals eerder gezegd werd hij bij zijn tante Maria Dijkgraaf ondergebracht. 
Emanuel Marinus ging op 26 februari 1852 in dienst bij het Korps Mariniers als tamboer. Acht 
maanden later werd hij bevorderd tot tamboer ze klasse. Op 5 mei 1853 overleed hij in het mi
litair hospitaal te Vlissingen. 

De regenten van het Arm- Gast- en Weeshuis lijken zich ook niet te hebben bemoeid met de 
voogdij over beide kinderen toen hun moeder Catolina daar overleed.57 Het lijkt erop dat de 
voogdij over de kinderen simpelweg niet geregeld is.58 In het kader van dit onderzoek is dat 
jammer, omdat daarmee weer een kans verkeken is om de vader(s) van Catolina's kinderen op 
het spoor te komen. 

10. Een verrassende wending 
Hee kinderloze echtpaar Sikke1na-Dc Wijs verzorgde Anthonetta Dijkgraaf m et de 1neeste 

toewijding en namen ook alle kosten voor hun rekening.59 

In 1851 werd Sikkema naar Veere overgeplaatst. Hij vestigde zich daar met vrouw en pleeg
kind Anthonetta in de Oudestraat. Eind 1855 overleed Sikkema. Omdat hij onvoldoende 
dienstjaren als loods had, werd geen pensioen uitgekeerd.60 Weduwe Adriana de Wijs bleef 
plotseling zonder middelen van bestaan achter. Tot overmaat van ramp werd Adriana de 
Wijs ziek, waardoor zij hulpbehoevend werd en door haar bejaarde vader in huis genomen 
moest worden. Zij kon Anthonetta Dijkgraaf niet meer onderhouden en was gedwongen 
haar op 6 februari 1856 tijdelijk naar het weeshuis van Vlissingen te brengen. 6' Dit had ech-
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ter een consequentie, die Adriana niet had voorzien. Namelijk dat het standaard beleid in 
Nederland (en dus ook in Vlissingen) was, om onechte kinderen die in het weeshuis beland
den door te sturen naar de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen 
in Drenthe.6

' Opzenden werd dat genoemd. Voor velen in die tijd een schrikbeeld. Nadat 
Adriana de Wijs dit ontdekte, trachtte ze maatregelen te nemen om opzending te voorko
men. Daarbij zocht zij contact met de vader van Anthonetta. Adriana kende blijkbaar zijn 
identiteit. Dat impliceert trouwens dat de relatie tussen moeder Catolina en de vader langer 
duurde dan één nacht. 

Deze feiten werden ontdekt door de volstrekt verrassende vondst in het archief van het 
Arm-, Gast- en Weeshuis van een briefwisseling tussen de regenten en de sergeant der mari
niers F.C.H. Schlahmilch. 

Vanuit Harlingen schreef de sergeant Schlahmilch (1825-1899) op 12 februari 1856 aan de 
regenten dat hij de vader was van Anthonetta Dijkgraaf. Hij verklaarde zich bereid om haar 
formeel als zijn kind te erkennen en de kosten van haar verdere verzorging op zich te nemen. 
Dat vonden de regenten prima en zonden hem de nodige stukken. Echter om opzending 
van Anthonetta naar Veenhuizen te voorkomen, eisten de regenten dat Schlahmilch ook de 
jaarlijkse kosten zou betalen die contractueel verschuldigd waren aan de Maatschappij van 
Weldadigheid.63 Dit bleek een bedrag dat Schlahmilch onmogelijk kon opbrengen met zijn 
geringe wedde als onderofficier. Op 22 februari schreef de sergeant, nu vanuit Amsterdam, 
een tweede brief aan de regenten. Een 'akelige' brief deze keer. Ondanks dat 'mijn hart vaneen 
scheurt' was hij genoodzaakt de regenten uit te leggen dat hij om financiële redenen moest 
afzien van verdere stappen om het kind bij zich te krijgen.64 

Handtekening van de sergeant der Mariniers F. C.H. Schlahmilch onder zijn brief d.d. 22 februari 1856 aan 
de regenten van het Arm-, Gast-en Weeshuis te Vlissingen (collectie GA v toegangi83, inv.nr. 4115) 

De Vlissingse autoriteiten stuurden Anthonetta nu onverbiddelijk naar de Kolonie van Wel
dadigheid in Drenthe. Op 22 augustus 1856 werd ze met drie andere jonge kinderen aan boord 
gezet van een turfschip dat hen naar Sloten bracht. Van daar ging het met een rijtuig verder. 
Een week na vertrek arriveerden ze te Veenhuizen.65 

Het gebeurde wel vaker dat kinderen erkend werden door mannen die niet de biologische 
vader waren. In dit geval ligt dat niet voor de hand. Als Adriana de Wijs iemand zocht om 
snel als surrogaatvader van Anthonetta te figureren, had zij wel iemand genomen uit haar 
omgeving in Vlissingen of Veere. Bijvoorbeeld een weduwnaar van wie zij redelijkerwijs kon 
veronderstellen dat die de kosten kon dragen. Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat zij 
een willekeurige militair aan de andere kant van Nederland heeft benaderd met het verzoek 
als 'stand in' vader op te treden. 

We moeten dan ook aannemen dat genoemde Schlahmilch inderdaad de vader was van An
thonetta Dijkgraaf. 
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11.Epiloog 
Fridrich Conrad Heinrich Schlahmilch werd op 31 december 1825 te Den Haag geboren als 
zoon van een boekdrukker.66 Op achttienjarige leeftijd ging hij in dienst bij het Korps Ma
riniers. Hij werd in 1844 geplaatst te Vlissingen op het wachtschip 'Maas'. Zijn signalement 
vermeldde inderdaad dat hij bruine ogen had.67 Het kenmerk waaraan, zoals eerder gecon
cludeerd, de vader van Anthonetta moet voldoen. Ten tijde van haar verwekking omstreeks 
april-mei 1848 was Schlahmilch al bevorderd tot marinier der tweede klasse. In de zomer van 
dat jaar werd hij van Vlissingen overgeplaatst naar Den Helder. Het is niet bekend of hij toen 
al wist dat Catolina zwanger was. Aan boord van ZM korvet 'Boreas' vertrok Schlahmilch op 
12 oktober1848 van de rede van Texel naar Indië. De reis verliep via Rio deJanairo en op s april 
1849 arriveerde de 'Boreas' bij Java.68 Catolina was te Vlissingen intussen al bevallen van doch
ter Anthonetta Dijkgraaf. 

Fridrich Con rad Heinrich Schlahmilch 
(1825-1899) na zijn bevordering in 1885 tot 
adjudant-onderofficier der Mariniers. Op de 
jas het 'Ereteken voor krijgsverrigtingen', 
voorzien van de gesp 'Borneo van 1850-

1854' waarboven de kroon van de eervolle 
vermelding en de gouden medaille voor 36 

jaar trouwe dienst (foto C. Bethlehem te 
Den Helder, circa 1890, particuliere collec
tie, met vriendelijke dank aan mevrouw]. 
Twee boom-Jansen) 

In Indië nam Schlahmilch deel aan verschillende krijgsbedrijven, waarbij hij eervol werd ver
meld.69 In 1854 keerde hij terug in Nederland. Catolina was overleden en dochter Anthonetta 
verbleef toen al bijna vier jaar bij haar pleegouders Sikkema-De Wijs. ln deze situatie was er 
blijkbaar geen aanleiding om de rol van vader op zich te nemen. Toen dat wel het geval was, 
deed hij in 1856 de in de vorige paragraaf beschreven mislukte poging om zijn kind te behoe
den voor Veenhuizen. 

Zodra pleegmoeder Adriana de Wijs weer gezond was, zorgde ze dat ze in haar onderhoud 
kon voorzien door een nering te beginnen. Daarna kwam ze opnieuw in actie. Hemel en aar
de bewoog zij om Anthonetta Dijkgraaf weer terug te krijgen. Ze schreef brieven aan alle be
trokken autoriteiten, de minister van Binnenlandse Zaken inbegrepen. Uiteindelijk hadden 
haar inspanningen in het voorjaar van 1857 succes.70 Anthonetta kwam terug uit Veenhuizen 
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en groeide daarna op in Veere bij Adriana de Wijs. Deze versterkte haar economische positie 
vervolgens verder door te hertrouwen met Pieter Lakenberg, kleermaker en later herbergier 
te Veere. Na het overlijden van haar pleegmoeder in 1867, ging Anthonetta Dijkgraaf aan de 
slag als dienstbode, onder meer te Middelburg en Vlissingen. Ruim tien jaar later trouwde 
ze met haar jeugdvriend uit Veere, de zeeman Cornelis Louis van den Broeke. Ze kregen vier 
kinderen, waaronder Maarten van den Broeke, de grootvader van de auteur/' In Amsterdam 
wist het echtpaar een goed bestaan op te bouwen, waarbij Anthonetta een eigen baan had 
als filiaalhoudster van een broodfabriek. In weerwil van de afstand, bleef zij altijd contact 
onderhouden met haar Vlissingse neven en nichten/ ' Zij overleed te Amsterdam op 7 januari 
1918. 

Juist voordat zijn dochter Anthonetta in 1857 weer terugkeerde bij haar pleegmoeder 
Adriana de Wijs, was sergeant Schlahmilch aan boord van de 'Japan' uitgevaren naar zijn 
nieuwe plaatsing. Deze keer te Deshima in Japan. Hij was daar onder meer belast met het 
geven van onderwijs aan aspirant officieren van de Japanse Marine. Voor zijn lessen infan
terie-exercitie bestond ook van de zijde van hooggeplaatste Japanners erg veel belangstel
ling.73 

Zijn inspanningen leverden hem zelfs een tevredenheidsbetuiging van de Japanse regering 
op.74 Later had hij de leiding over de politie op Deshima.75 Na een vijfjarig verblijf overzee 
keerde hij in 1862 terug in Nederland. Begin 1863 vroeg en kreeg Schlahmilch permissie tot 
het aangaan van een huwelijk.76 Op 29 mei trouwde hij te Den Helder met de 22-jarige uit 
Vlissingen afkomstige Dina Pieternella Dinkhuijsen.77 Uit dit huwelijk werden te Den Helder 
acht kinderen geboren.78 Kort na zijn terugkomst werd hij gedetacheerd bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine in Den Helder als sergeant van politie. Vanaf 1871 was hij conciërge 
en bewaarder van het nieuwe instituutsgebouw. Schlahmilch bereikte begin 1885 de rang van 
adjudant-onderofficier (bij het Korps Mariniers). Hij kreeg speciaal toestemming om ook na 
zijn pensionering in 1887 zijn militaire uniform te blijven dragen.79 Hij overleed te Den Hel
der op 24 februari 1899. 

12. Conclusie 
Toen Catolina Apolonia Dijkgraaf haar eerste buitenechtelijke kind kreeg, was dit in Vlissin
gen geen bijzonder verschijnsel. Het lijkt erop dat ongehuwd moederschap in de kring van de 
familie Dijkgraaf en hun omgeving niet werd ervaren als een probleem. 

In de registers van de burgerlijke stand is geen informatie te vinden over vaders van bui
tenechtelijke kinderen, behalve in die gevallen waar de vader het kind formeel heeft erkend. 
Deze erkenningen zijn alleen gevonden als betrokkene ook in het huwelijk trad met de moe
der. De gegevens uit wijk- en bevolkingsregisters leveren soms impliciete aanwijzingen voor 
een relatie tussen een ongehuwde moeder en een vermoedelijke vader. Kerkelijke en andere 
archieven gaven ten slotte meer duidelijkheid over de feiten en omstandigheden rondom de 
buitenechtelijke geboorten in de familie Dijkgraaf. 

Voor wat betreft de hoofdpersoon Catolina Apolonia Dijkgraaf hebben de tot nog toe ge
pleegde inspanningen van slechts één van haar vijf onechte kinderen een vader opgeleverd. 
Dat is alleen gelukt omdat er een bijzondere aanleiding was waarbij hij zichzelf bekend 
maakte. Het lijkt er dan ook op dat - zonder een toevalsvondst - de identiteit van de andere 
vaders voorlopig een mysterie zal blijven. 

De auteur houdt zich daarom aanbevolen voor tips van de lezers. Ook nadere informatie 
over Fridrich Conrad Heinrich Schlahmilch, waaronder foto's, is welkom. 
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Uitsnede van een plattegrond van Vlissingen met daarop de in het verhaal voorkomende straten 
(gedrukt in kleur naar een tekening van M.]. van Hoogstraten, 1875; collectie GemeentearchiefVlissingen, 

digitaal nummer HTA 1304) 
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Bijlage Woonadressen te Vlissingen van Catolina Apolonia Dijkgraaf tussen 1830 en 1850 

Aankomst Adres Hoofdbewoner en eventuele Opmerkingen 
(andere) manlijke bewoners 

8-9-1829 Steenenbeer Jacobus Leonardus Ie Mahieu, Dienstbode 
(Hooi kade) L 14 gehuwd 

1-1-1831 Vrouwestr. F 104 Ouders, Marinus Dijkgraaf en Zonder beroep 
Antonetta Stofregen, met gezin 

30-10-1832 Slijkstraat B 73 So Dienstbode. In deze periode is 
Emanuel Marinus verwekt 

5-4-1834 Vrouwestr. F 104 4-3-1834 geboorte Emanuel Marinus 
BS ' ' getuige Constant Mahieu 

3-5-1835 Beursstraat D 27 Johan F. Borghmans, gehuwd Dienstbode. In deze periode is 
Antonius Benier, ongehuwd verwekt Antoinetta Catolina 

Breewa terstr D153 Ouders met gezin 8' 26-8-1838 geboorteAntoinetta 
Catolina. 
BS'' getuige Leendert de Munck 

21-11-1838 Pottekaai H 58 Wilhelmina Branden burg Dienstbode 
A. R.Jongerheld Boone, ongeh. 

16-12-1839 Steenenbeer I 11 8o Dienstbode. In deze periode is 
Cornelis verwekt 

Breewaterstr D136 Ouders met gezin 27-11-1840 geboorte Cornelis. 
BS 8' getuige Hendrik Iwers 

19-6-1841 Grote Markt C 60 Johannes Coenradus Ninaber, Dienstbode. In deze periode is 
gehuwd Johanna verwekt 

Breewaterstr D131 Ouders met gezin 25-8-1842geboortejohanna 
Marinus Dijkgraafjr. met gezin BS '' getuige Frans E/derfiel 

Ca. 1845 Breewaterstr D137 Ouders met gezin Catolina is niet regulier 
Marinus Dijkgraaf jr. met gezin overgeschreven van C6o naar 

D137 en waarschijnlijk verhuisd 
rond de tijd dat de nieuwe serie 
registers voor de periode 1846-
1850 werd aangelegd 

1-1-1846 Breewaterstr D131 Ouders met gezin Zonder beroep 
Marinus Dijkgraaf jr. met gezin In deze periode is Anthonetta 
Frans Elderfiel verwekt 
Cornelis Jacobus Elderfiel Anthonetta hier geboren 11-1-1849 

BS" getuige Frans Elderfiel 
Marinus Dijkgraaf over!. 3-5-1849 

Ná3-5-1849 Breewaterstr D134 Gezin van Marinus Dijkgraaf Antonetta Stofregen over!. 14-
junior 2-1850 

30-9-1850 Hellebardierstraat Arm-, gast-en weeshuis Catolina A polonia Dijkgraaf hier 
over!. 8-10-1850 
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Schema Dijkgraaf 
DIJKGRAAF 
• Emanuel Marinus 1834-1853 rl Catolina Apolonia Dijkgraaf 1811-1850~ 

• Antoinetta Catolina 1838-1 840 
• Cornelis 1840-1845 
• Johanna 1842-1842 
• Anthonetta 1849-1 918 

tr. Zwolle 29-8-1878 
Co rn elis Louis van den Broeke" 

KEMP 
• Dirk Marinus 1836-1838 
• Antonetta (Antje) 1838-1905, 

tr. Den Helder 10-6-1858 Theodorus 
Jacoba Joanna Dijkgraaf 1813-1888, Johannes Dijkman 

,- tr. Vl issingen 11 -1-1837 Dirk Kemp - • Jannetje 1839-1911 , tr. Den Helder 
1813-1878 3-9-1 863 Jan Boon 

• Dirk 1841-1918, tr. Den Helder 
12- 10-1865 Aaltje Smit 

• Jacobus Johannes *1845 
• Trijntje 1847-1 905 

Jacobus Dijkgraaf DIJKGRAAF 

1743-1 819 Uit eerste huwelijk 

t r. Zie rikzee 16-5-1770 • Maria Johanna 1837-1884, 

Apo lonia de Weeze t 1805 tr. Vlissingen 7-6-1865 
Johan Hendrik Lied ing 

• Marinus 1840-1 920 
Marinus Dijkgraaf t r. (1) Vli ssingen 6-3-1867 
1815-1889, tr. (1) Vlissingen 5-5-1841 Maria Piete rn el la Dronkers - Martha Schattere 1811 -1851; tr. (2) - tr. (2) Vlissingen 8-3- 1871 
Vli ssingen 26-11 -1851 Maria Johanna Mari a Anthonetta Honter 
Staats 1815-1882 • Wijnandus Anthonie 1842-1842 

' 
• Johanna Catharina 1845- 1873, 

t r. Vlissingen 26-6-1867 
Marinus Dijkgraaf Louis Everaars 
1789- 1849 Uit tweede huwelijk 
t r. Zierikzee 26-12-1810 >-- • Leuntje 1854-1874 
Anthonetta Stofregen 1785-1850 • Willem Hendrik 1856- 1858 

lzaak Dijkgraaf 1818-1877, tr. DIJKGRAAF 
Vlissingen 14-7-1858 Sara Pieternella • Marinus Isaac 1859-1864 - van Maldegem 1822-1892 - • Jacobus *1862 

• Isaac Marinus 1864-1936 
tr. Den Bosch 24-8-1 889 
Julie Schreer 

Isaak Stofregen 
H Anthonij Dijkgraaf 

1822-na 1851 
1759-1821 PLATVOET 
tr. (1) Zierikzee 12-5-1784 • Aafje 1853- 1906, tr. (1) Den Helder 
Johanna va n der Voorde t 1788 Johanna Ernstina Dijkgraaf 1824-1894, 30-5-1872 

tr. (1) Den Helder 3-4-1851 (scheiding - Leonardus van Oeftel; tr. (2) 

1859) Ede Platvoet *1817; tr. (2) Den Amste rd am 14-10-1896 

Helder 22-12-1859 Folkert Gerrit Jan van Setten 

Johannes Mooijen 1821 -1875; tr. (3) 
Den Haag 17-1-1877 (scheiding 1885) REIJNHOUT 
Karel Willem Kerling 1828-1915 • Jan Pieter 1850-1922 

tr. La mb e rta va n Doo rn 

• Pieternella Jacoba *1851 
• Maria Lucretia *1856 
• Jacoba Engelina *1858 

Maria Dijkgraaf 1828-1877, t r. • Engel *1859 

- Vlissingen 1-10-1851 Jan Reijnhout - • Marinus *1862 
1824- 1877 • Ernestina Cornelia *1864 

• Daniël Cornelis *1866 
• Neeltje *1869 

tr. Johann Georg Wei ler 
• Antonie *1871 

tr. Femmina H. van den Bos 
• Pieter Lambert *1876 
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Noten 
1. A. Cl obus, 'Kwartierstaat Albert Clobus', in: Gens Nostra 56 ( 2001), pag. 15. 
2. De verschillen in schrijfwijze zijn waarschijnlijk in de hand gewerkt doordat de inschrijving in 

de (toen Franstalige) Burgerlijke Stand (BS) verschilt van die in het doopboek [Gemeentearchief 
Schouwen Duiveland, kerkenraad Hervormde Gemeente Zierikzee, inv.nr. 21]. 

3. Code Civil art. 340, B w 1838 (B w) art. 342. 
4. Wetboek Napoleon art. 268, BW art. 327. 
5. Code Civil art. 342, BW art. 344. Met betrekking tot buitenechtelijke kinderen die in de twintigste 

eeuw geboren zijn, kan van belang zijn dat het door een wetswijziging in 1909 in bepaalde geval
len mogelijk werd een vermoedelijke vader aan te wijzen. Dit met het oog op het opleggen van 
een plicht tot het leveren van een financiële bijdrage voor het onderhoud en de opvoeding van het 
kind. Een dergelijke aanwijzing had geen familierechtelijke gevolgen [Staatsblad 1909, nr. 363]. 

6. Boze mannen die niet als vader te boek wilden staan, stonden sterk met de wet in de hand. Zie bij
voorbeeld Kok, pag. 75. 

7. Reden hiervoor was vooral het tijdrovende karakter van een dergelijk onderzoek. Gezien de wei
nig gegoede kringen waarin de familie Dijkgraaf zich bewoog, is bovendien de kans gering dat een 
relevant document (zoals een betalingsregeling van een vader ten behoeve van het kind) aanwezig 
is. 

8. De bevolkingsadministratie te Vlissingen werd tot 1855 decentraal (per wijk) bijgehouden door 
de betrokken wijkmeester. Hun registers bevatten dezelfde soort informatie als een bevolkings
register. Veel panden die in dit verhaal de revue passeren, zijn afgebroken, havens en straten in 
Vlissingen zijn verdwenen of verlegd. Om identificatie van de aangeduide panden toch mogelijk 
te maken, is hier de wijk- en huisnummering uit de negentiende eeuw gebruikt. De geïnteres
seerde lezer kan desgewenst met behulp van de in het gemeentearchief van Vlissingen aanwezige 
documentatie de exacte ligging achterhalen. 

9. 0. Groeneyk,Kronijk van Zierikzee, Zierikzee 1821, pag. 227. 
10. Bepaling van het Uitvoerend Bewind 5-10-1798 en KB van 14-4-1815; De Ridder, pag. 108. Het ge

bruik van de beroepsnaam "sintjan" blijkt uit de registers van de BS. Bijvoorbeeld van een collega 
van Marinus Dijkgraaf, Frans Elderfiel, in de geboorteakte van zijn dochter Johanna, BS Vlissin
gen 1830, akte 240. 

11. J. de Ridder, De geschiedenis van Vlissingen en haar ambachtsgilden, Goes 2004, pag. 108. 
12. Gemeentearchief Vlissingen (GA v), Hervormde Gemeente Vlissingen toegang 357 (HGv), lidma

tenregister inv.nr. 501. 
13. Clobus (2010), pag. 61. 
14. Clobus (2010), pag. 69. Er is geen bijzondere aanleiding gevonden waarom het huis juist toen is 

verkocht. 
15. In de periode 1830-1850 waren dat: Isaac van Bel, geb. ca. 1786, weduwnaar, stadsbode; Frans El

derfiel (1791-1850), gehuwd, sjouwer, later wijnwerker, een arbeider die zich bezighield met laden, 
lossen en vervoeren van wijnvaten [De Ridder, pag. 101-104]; Hendrik Iwers, geb. 1779, gehuwd, 
sloeproeier bij de Rijksbelastingen, later matroos bij de recherche te water; Maximiliaan Constan
tijn (Constant) Mahieu, geb. Duinkerken ca. 1799, gehuwd, houtzager van beroep; Leendert de 
Munck, geb. ca.1786, gehuwd, van beroep schipper. 

16. Nationaal Archief(NA), Klapper Stamboeken Schepelingen 19' eeuw, inv.nr. 3, stamboeknummer 
2682. 

17. Wet van den 8"'" Januari 1817 omtrent de inrigting van de Nationale Militie [Staatsblad 1817 nr. 1], 
a rt.197. 

18. Besluit, houdende decisie op sommige kwestien ten aanzien der nationale militie van den 24sten 
julij 1817 [Bijvoegsel tot het Staatsblad 1817, vierde deel pag. 856-857]. 

19. Deze algemene praktijk werd vastgelegd in art. 128 van de Wet van den 19den Augustus 1861, betrek
kelijk de Nationale Militie (Staatsblad 1861 nr. 72]; Memorie van toelichting op deze Wet, bijblad 
van de Nederlandsche Staatscourant 1860-1861, pag. 531. 

20 . Het percentage nam af naarmate de negentiende eeuw vorderde. Rond 1900 lag het percentage 
buitenechtelijke geboorten landelijk gezien rond de 2%. [Centraal Bureau voor de Statistiek]. 

21. Burgerlijk Wetboek (Bw), bijvoorbeeld de artikelen 84-104. 
22. GAV, HGV, Acta kerkenraad, inv.nr. 313 pag.16 en censuurboek 1839-1860 inv.nr. 512. 
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23. Op 1 januari 1846 werd Maria Dijkgraaf met haar ouders ingeschreven op het adres Breewater
straat 131. Op dezelfde regel is haar uitschrijving vermeld: 12-4-1849. Ze vertrok naar het huis wijk 
L nr. 54 aan de Koudenhoek. Een aantal regels later op die bladzijde in het wijkregister [register 
wijk D 1846/50, pag.124] is zij voor de tweede keer ingeschreven op het adres Breewaterstraat 131 en 
wel op 9-11-1847, komende van wijk L nr. 54. Op die regel is zij ook weer uitgeschreven, nu op 9-11-
1849 naar D 132. 

Echter in het wijkregister van wijk Lis vermeld dat zij op 12-4-1849 van D 131 kwam en zij is daar 
ingeschreven op het adres L 54 (Koudenhoek), waar juist de werkman Lutjes Jilleba en zijn vrouw 
Johanna van der Jagt vertrokken waren. Het beroep van Maria is niet vermeld. Ze vertrok op 9-11-
1849 naar D132. Dit laatste gegeven stemt overeen met dat van de tweede inschrijving in register 
wijk D 1846/50, pag.124. 

24. Stavenuiter en Dors man, pag. 54, 86-92. 
25. De eigenaar van het pand huis Slijkstraat B 73 was Bartholomeus Winkelman (1781-1849) een 

gehuwde metselaar. Het kan zijn dat het huis voor weinig geld te huur was, omdat het huis om
streeks 1832 in slechte staat was. Het werd althans in maart 1835 te koop aangeboden als 'kortelings 
nieuw betimmerd' [Vlissingsche Courant 12-3-1835]. Een dergelijke opknapbeurt zal wel geen luxe 
maar noodzaak geweest zijn. 

z6. GAV, HGV,Actakerkenraad, inv.nr. 312, pag. 48 en 67. 
27. Onder de kinderen van Marinus Dijkgraaf en Anrhonetta Stofregen komt ook een opvallende 

naam voor: Johanna Ernstina Dijkgraaf. Zij bleek bij haar doop vernoemd naar Johanna Ernstina 
Nipoth, die ten minste twee keer gelijktijdig met de familie Dijkgraaf in hetzelfde huis woonde, 
eerst in de Walstraat, later in de Vrouwestraat [GAV, HGV, doopboek 1822-1835, inv.nr. 454a]. 

28. De familie Dijkgraaf was niet rooms-katholiek, dus vernoeming naar de zalige Em(m)anuel lag 
niet voor de hand. De naamdag van deze Em(m)anuel is 26 maart. Noch de geboortedatum, noch 
de doopdatum van Emanuel Marinus Dijkgraaf stemmen hiermee overeen. Een dergelijke vernoe
ming kan dan ook worden uitgesloten. 

29. Bij vonnis van Arrondissementsrechtbank d.d. 21-5-1845 is haar naam gewijzigd in Maatje Poppe. 
30. GA v, wijkregister 1846-1850, L pag. 42. 
31. GA v, toegang 137 Notariële Archieven Vlissingen I, 1808-1842, inv.nr. 430, notaris Lieven de Jonge 

Borgerhoff te Vlissingen, akte d.d. 31-3-1817. 
32. GA v, HGV, Acta kerkenraad, inv.nr. 312 pag. 248, vergadering d.d. 23-12-1846. 
33. Cornelia de Vlieger, geb. 24-7-1820, is voor zover valt na te gaan in Vlissingen niet bevallen van 

een kind. Zij trouwde Breda 11-9-1848 met Roelof Hoogstra. Zij overleed kort na hem te Breda 
8-10-1865. Opvallend is dat in dat huis, wijk I nummer 11, tenminste vijf jaar achtereen uitsluitend 
enkele ongehuwde dienstbodes woonden. Slechts één daarvan, Maria Cornelia Stamperius, kreeg 
in die tijd een onecht kind. Dit werd enkele maanden later bij het huwelijk van Maria erkend. 
Hoewel opvallend, maakt de situatie niet de indruk van een (illegaal) bordeel. Hetzelfde geldt voor 
eerder genoemd pand Slijkstraat B 73. 

34. GA v, HGV, Acta kerkenraad, inv.nr. 312 pag. 160, censuur boek 1839-1860 inv.nr. 512. 
35. Zie bijvoorbeeld: Kok, Staven ui ter en Dorsman. 
36. Bossen broek en Kompagnie, hoofdstuk I, paragraaf 1. 
37. Het reglement werd van kracht per 1-9-1829. GA v, Gemeenteraad, Reglement op de zoogenaamde 

publieke huizen en publieke vrouwen binnen de stad Vlissingen, gearresteerd 11-4-1829 (hierna: 
Reglement 1829 ). 

38. GA v. Ingekomen stukken stadsbestuur Vlissingen 1839, inv.nrs. 962a,b. 
39. Bossen broek en Kompagnie, pag. 61-62. 
40. Deze bordelen waren: 'de Spiegel', Korte Noordstraat (E 113) bordeelhouder Petrus A. Buijl; 'de 

Bonte Os', Gravestraat (K 82), bordeelhouder Jan Addison; 'de Nieuwe Zaal', Oranjestraat (K 58), 
bordeelhouder Philip Kaldenbach; 'Matrozen Welvaren', Oranjestraat(K 45), bordeelhouder God
fried Moersch; 'de Stoomboot', Fransche Kerkstraat op de hoek met de Vrijgang (I 101), bordeel
houdster Suzanna C. van der Voorde; in de Korenstraat op de hoek met de Gravestraat (K 89) was 
een zesde huis, waar toen 1 vrouw werkte. De betrokken panden bestonden anno 2010 niet meer. 
[maandstaten die de met het toezicht belaste geneesheer stuurde aan burgemeester en wethouders 
en de lijsten die de wijkmeesters stuurden aan de burgemeester: GA v, Ingekomen stukken stads
bestuur Vlissingen 1839, bijvoorbeeld inv.nrs. 962a, 962b] . 
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41. Zierikzeesche Nieuwsbode 27-5-1850. 
42. GA v, Ingekomen stukken stadsbestuur Vlissingen 1839, inv.nrs. 962a. 
43. Reglement 1829, art. 2, 8. De houder van een publiek huis was verplicht om schriftelijk aan het 

'kantoor van Policie' kennis te geven welke publieke vrouwen bij hem gevestigd waren (boetebe
palingen in art. 5, 6). 

44. GA v, HGV, Acta kerkenraad, inv.nr. 313, pag. 19. 
45. Zie bijvoorbeeld: J. de Ridder, De geschiedenis van Vlissingen en haarambachtsgilden, Goes 2004, pag. 106. 
46. NA, Klapper Stamboeken Schepelingen 19' eeuw, inv.nr. 3, stamboeknummer 2682. 
47. Vlissingsche Courant 1-7-1846; Zierikzeesche Courant van 3-7-1846. 
48. Zeeuws Archief (ZA), Kapitein van de Recrutering in het Departement der Monden van de Schelde, 

inv.nr. 3; GA v, Stads(Gemeente)bestuur Vlissingen I, 1505-1914, toegangsnummer 100, Nationale 
Militie, inv.nr. 2777 volgnummer 35, inv.nr. 2778 volgnummer 62 en inv.nr. 2779 volgnummer 69; 
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), stamboeken Korps Mariniers 1814-1888, inv.nr. 35, stam
boeknummer 8265. 

49. Wel weten we uit de militaire stamboeken dat haar volle neven Stofregen, die hier niet zijn ver
meld, allen blauwe ogen hadden. 

50. Dit wordt ondersteund door empirisch onderzoek van Holmes en Loomis en door visualisatie van 
de wetten van Mende! m.b.v. het vierkant van Punnett. Bij dit laatste is uitgegaan van de aanname 
dat het allel in het gen dat verantwoordelijk is voor de bruine kleur dominant is en dat het allel in 
het gen dat verantwoordelijk is voor de blauwe kleur recessief is. 

51. GA v, wijkregister 1845-1850, deel D pag.175. Wilhelmina Apolonia (Plona) van der Have werd geb. 
Middelburg 29-10-1822, over!. aldaar 25-3-1890, tr. Leiden 22-02-1854 met Hendrik Karreman, 
werkman. 

52. GAV, Hervormde Diaconie toegang 359, inv.nr. 86 uitgaande brief d.d. 29-8-1850, inv.nr.175 Quo
hierboek vergadering 8-10-1850, inv.nr. 32 notulen vergadering 11-11-1850. 

53. Volgens mededeling van Adriana de Wijs, voedde zij Anthonetta op vanaf de ouderdom van negen 
maanden, dus vanaf eind oktober 1849. Adriana de Wijs, geb. Vlissingen 23-8-1803, dr. van Adriaan 
de Wijs en Johanna Meermans, tr. Vlissingen 18-5-1836 Hendrik Evert Sikkema, ged. Amsterdam 
(r.-k. Het Haantje) 27-11-1808, zn. van Hendrik Sikkema en Willemina van Weelij. 

54. NA, archief Marine, aangenomen schepelingen, inv.nr.157, fo. 30. 
55. NA, Kabinet des Konings 1841-1897, toegang 2.02.04, inv.nr. 189, KB d.d. 10-10-1843; Vlissingsche 

Courant, 4-10-1844. 
56. BW, art. 413-416. 
57. Gelet op art. 421 van het BW was dit voorstelbaar geweest. 
58. Uit latere stukken blijkt dat de voogdij niet berustte bij de pleegouders Sikkema-De Wijs. De situ

atie wekt wel bevreemding. De ambtenaar van de BS was verplicht de kantonrechter in te lichten 
als een overledene minderjarige kinderen naliet [Bw, art. 417]. Bovendien was in de directe omge
ving van de familie Dijkgraaf het begrip voogdij in die tijd op zijn minst een beetje bekend. Toen 
in het huis waar Catolina Dijkgraaf woonde op 8 februari 1850 Frans Elderfiel overleed, verscheen 
zijn weduwe korte tijd later bij de kantonrechter om een toeziende voogd over haar minderjarige 
kinderen te laten benoemen [ZA, kantongerecht Vlissingen, toegang 714.1, inv.nr. 33, 5-3-1850]. 

59. GA v, Hervormde Diaconie toegang 359, inv.nr. 32, notulen vergadering 11-11-1850; Arm-, Gast- en 
Weeshuis, toegang 183 (AG w), Bijlagen bij de Notulen der vergaderingen van de Regenten, inv.nrs. 
4115en4116. 

60. NA, archief Loodswezen en Marinestoomvaartdienst, inv.nr 703, Stamregister van het Loodswe
zen van de Monden van de Schelde. 

61. Hetzelfde pand waar haar moeder Catolina Apollonia Dijkgraaf was overleden [GAV, AGW, inv.nr 
4260, pag. 66, 67 en 85]. De regenten werden nu qualitate qua voogd over Anthonetta Dijkgraaf 
[BW, art. 421]. 

62. GA v, AGW, verzonden brieven door de regenten, inv.nr. 4138, d.d. 7-2-1856. 
63. GA v, AGW, verzonden brieven door de regenten, inv.nr. 4138, d.d. 15-2-1856. 
64. GA v, AGW, Notulen der vergaderingen van de Regenten d.d. 26-6-1856, inv.nr 4065; relatieven tot 

de notulen van deze vergadering, inv.nr. 4115. 
65. GA v, AGW, Notulen der vergaderingen van de Regenten, inv.nr. 4065, d.d. 26-6-1856; Verzonden 

brieven door de regenten, inv.nr. 4183, d.d. 9-8-1856, 22-8-1856 en 23-8-1856. 
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66. Dit was de gelijknamige Fridrich Conrad Heinrich Schlahmilch (geb. Nordhausen 2-12-1785, boek
drukker, later commies ter recherche, over!. Den Haag 1-1-1848, zn. van de papiermaker, stadssol
daat en torenwachter Heinrich Julius Schlahmilch en Clara Magdalena Wedler) wedn. van Alida 
Buiteweg; tr. (2) Rotterdam 8-10-1817 Magdalena Veldmeijer (geb. Rotterdam 20-2-1792, over!. Den 
Haag 3-4-1870, dr. van Johannes Veldmeijer en Neeltje Kasteleijn). De naam Schlahmilch werd ook 
wel gespeld Schlamilch. 

67. CBG, stamboeken mariniers 1814-1888, deel 34, stamboeknummer 7020 (hierna: Stamboek). 
68. Backer Dirks, pag. 617; Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-10-1848, 28-2-1849, 25-6-1849. 
69. Stamboek; Koninklijk Besluit van 19-7-1853, nr. 5; Dorren, pag. 81 en 151. 
70. GAV, AGW, Notulen der vergaderingen van de Regenten inv.nr. 4065, d.d. 28-4-1857; bijlagen bij 

deze notulen inv.nr. 4116, No. 26-1857; uitgaande brieven van de Regenten, inv.nr 4139, d.d. 5-4-
1857; Drents Archief te Assen, Maatschappij van Weldadigheid, inv.nr. 652, B417 sub C. 

71. Clobus 1986, pag. 22. 
72. Er was regelmatig familiebezoek en zelfs een langdurig verblijf van één der achternichtjes in Am

sterdam. 
73. Huyssen van Kattendijke, pag. 24, 54, en 122. 
74. Vriendelijke mededeling van de heer L.M.A. Homburg, conservator van het Marinemuseum te 

Den Helder. 
75. A. Cl obus, 'Een sergeant der Mariniers in Japan 1857-1861', in: Mars et Historia 45 (2011), nr. 4, pag. 

38-39. 
76. NA, Ministerie van Marine, toegang 2.12.01, inv.nr. 4001, huwelijken, 28-4-1863 nr.10. 
77. Geb. Vlissingen 12-11-1840, dr. van Johannes Theodorus Willem Dinkhuijsen, adjudant onderof

ficier bij het Korps Mariniers, en van Johanna Pieternella de Vos. 
78. Friderich Conrad Heindrich Schlahmilch, geb. 5-3-1864, (gymnastiek)onderwijzer, over!. Amster

dam 3-3-1945, tr. Den Helder 10-4-1901 Neeltje Duinker; Magdalena Hendrika Maria Schlahmilch, 
geb. 12-5-1865, over!. Den Helder 1-1-1883; Johan Theodorus Willem Schlahmilch, geb. 21-5-1867, 
schrijver bij het ministerie van Oorlog, over!. Den Haag 19-2-1933, tr. 21-5-1913 Anthonia F.C.W. 
Verbrugh; Karolina Christina Juliana Schlahmilch, geb. 28-10-1869, verpleegster, over!. Den Haag 
30-11-1954; Dina Wilhelmina Hendrika Schlahmilch, geb. 28-1-1872, over!. Bandung 31-7-1932, tr. 
Den Helder 20-9-1899 Johannes Jacobus Oosenbrugh, machinist bij de Koninklijke Marine; Char
les Louis Schlahmilch, geb. 17-8-1874, over!. Den Helder 25-6-1875; Carl Christiaan Schlahmilch, 
geb. 2-4-1876, over!. Venlo 28-9-1973, tr. Boxtel 9-7-1901 Marie EliseJaspers; HeinrichJohanJulius 
Schlahmilch, geb. 21-5-1878, over!. Den Helder 13-4-1895. 

79. Het Nieuws van den Dag, 27-7-1887. Bij Koninklijk Besluit van 17-7-1887, nr. 22, werd hem een jaar
lijks pensioen van 618 gulden toegekend. 

80. Hier woonde Catolina Apolonia Dijkgraaf alleen (Slijkstraat) of samen met één andere vrouwelijke 
dienstbode (Steenenbeer, met Cornelia de Vlieger). 

81. Voor de duidelijkheid zijn de geboorten cursief gezet. Het geboorteadres bleek uit de burgerlijke 
stand (BS). Moeder Catolina Apolonia Dijkgraaf was ten tijde van de geboorte niet op dit adres in 
het wijkregister ingeschreven. Voor het onderscheid is dit adres cursief gezet. De aangifte van de 
geboorte van alle kinderen van Catolina Apolonia werd telkens gedaan door de betrokken vroed
vrouw. Als eerste getuige bij de geboorteaangifte bij de BS was in vier gevallen aanwezig haar vader 
en bij de aangifte van Johanna in 1842 haar broer Marinus Dijkgraaf junior. 

82. De kinderen van Catolina Apolonia Dijkgraaf bleven steeds wonen bij haar ouders en hun gezin. 
83 . Overgrootouders van de auteur, zie: 'Kwartierstaat Albert Clobus', in: Gens Nostra 56 (2001), pag.15. 
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Handtekeningen van]osina Gabij (vroedvrouw), 
Marinus Dijkgraaf (1789-1849, grootvader) en 
Constant Mahieu (buurman van nummer 103) 

onder de inschrijving van de geboorte van Emanuel 
Marinus Dijkgraaf op 4 maart 1834 ten huize 
van zijn grootvader, VrouwestraatwijkF 104, 

Vlissingen ter plaatse van het huidige huisnummer 
6 (Burgerlijke Stand Vlissingen,Joto auteur) 
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The Foundling Museum ofLondon 
(Het vondelingen museum te Londen) 

DOOR GEMMA COLGAN1 

Today the Foundling Museum, London 
stands on the former site of the original 
FoundlingHospital, which was Britain's first 
home for abandoned children and England's 
first public art gallery. The Foundling Hos
pital, now operating as children's charity 
Coram, was established by Royal Charter in 
1739. The Hospital was founded by retired 
shipwright Captain Thomas Coram. Appal
led by the discarded and dying children that 
lined the streets of eighteenth century Lon
don, Coram spent twenty years campaigning 
to open the Hospital. Electing a board of go
vernors with the means to support, influence 
and protect, 'a hospita! for the maintenance 
and education of exposed and deserted 
young children' was finally opened, taking in 
its first child in 1741. The Hospital continued 
to operate until 1954, caring for over 25,000 

in its lifetime. 
lt was not long after opening that the Hos

pital became one of London's most fashio-

nable charities. This was in part to do with 
the Hospital's promotion of the arts, which 
was firmly in place under the influence of 
founding governor and artist William Ho
garth. There were no art galleries in England 
at this time and, endorsed by fellow gover
nors, it was decided to establish a permanent 
Picture Gallery in the Hospital, showcasing 
contemporary art. This collection, including 
works by Hogarth, Gainsborough and Rey
nolds is on display in the Foundling Museum 
today. Extending this artistic philanthropy, 
the composer George Frideric Handel also 
became a governor of the Hospital. Handel 
gave popular yearly performances of Messiah 
in the Hospital Chapel, with proceeds going 
to the children. In his will, Handel left a fair 
copy of the score of the Messiah to the Found
ling Hospital. This and other material rela
ting to Handel, including manuscripts, prin
ted hooks and music, paintings and epheme
ra are housed in the Foundling Museum. 
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A View of the Foundling Hospita! te London, originally published in 1750 
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In addition to the Foundling Hospital's 
beautiful and flamboyant collections of art
work and Handel memorabilia, the Hospita! 
also accumulated an extraordinary and poig
nant assortment of items left by mothers with 
their children, tokens. These tokens were 
identifiers, left so that a mother may one day 
return to collect her child if she fell on better 
times. The Hospita! encouraged mothers to 
supply tokens. In 1745, the hospita! empha
sized that ' if any particular Marks, Writing or 
other thing shall be left with the Child, great 
care will be taken for the preservation the
reof.' The tokens, displayed in the Foundling 
Museum, are notes or small objects, many of 
which are jewellery, pocket pieces, coins, me
dals, padlocks or buttons. One such example 
is a tiny ring with a red, heart-shaped stone. 
Adorned with a tiny padlock, the ring is asym
bol of security and love. The ring also displays 
the inscription, 'qui me negligee me perd,' 
which roughly translates as 'he who neglects 
me loses me.' The ring is so small it may be a 
child's but the inscription suggests that it is 
a love token; maybe it was bought specifically 
to be left as a token, or due to the second hand 
nature of many of the tokens maybe it was a 
ring passed down through a family. Each in
dividual token is memorable in its own way, 
telling a unique story. 
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Foundling170 
'A bunch of 4 rib bons narrow- Yellow, Blue, Green, 
& Pink'. Silk rib bons tied in a bunch with a knot. 
Foundling number 170. A girl admitted 9 Decem
ber1743. Given the name Pamela Townley by the 

Foundling Hospita[. Died 1 September 1746 
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,fi. Cbild about-
___ old 

of the Child 

./, . 

Foundling 2584: 
An expensive .fiowered dress silk of about 1750, with 

a matching piece of fly bra id. Foundling number 
2584. A girl, admitted 27 October 1756. Named 

Sarah Barber by the Foundling Hospita[. Died 17 
March1761 

However, the vast majority of tokens were 
swatches of textile. Believed to be the lar
gest collection of everyday eighteenth cen
tury textiles in the world, over 5000 swatches 
are preserved in the Foundling Hospita! ar
chives, sixty of which were the focus of the 
2010/ 11 exhibition Threads of Feeling, curated 
by Professor John Styles. These textile to
kens were mainly cut from the baby's clothes 
when they arrived at the Hospita!, taking the 
form of a sleeve, ribbon or part of a gown. 
Often the mother would keep the other half 
of the textile, enabling her to present it if she 
returned for her child. During the period of 
1741 and 1760, when the token system was in 
place, of the 16,282 children admitted only 
152 were reclaimed. Displayed on these pages 
are images and descriptions of the textile to
kens, including the textile token belonging 
to Benjamin Twirl who was reclaimed by his 
mother at eight years of age. This explorati
on is being followed up inJanuary 2013 with 
an exhibition focusing on the tokens, which 
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are small objects. The exhibition will delve 
into the history of eighteenth century Lon
don revealing the heart wrenching story and 
fate of the child bebind each token. 

Foundling 16516: 

A patchwork huswife made from printed and 
woven fabrics, embroidered with a heart and the 
initials SC and cut in half to forma braken token. 
Foundling number 16516. A boy admitted 11 Febru-
ary 1767- Christened Charles, hut given the name 

Benjamin Twirl by the Foundling Hospital. Reclai-
med by his mot her, Sarah Ben der, on 10 J une 1775 

As well as permanent collections and histo
rica! exhibitions the Museum continues to 
operate as an artistic centre of philanthropy. 
Worlcing with artists and n~usicians such as 

Richard Wentworth, Grayson Perry, Emma 
Kirkby andJulian Lloyd Webber the Museum 
enables artists and marginalised children to 
explore life's possibilities together. These dy
namic relationships continue the work and 
celebrate the vision of Foundling Hospita! 
founder Thomas Coram, artist William Ho
garth and composer George Frideric Handel. 
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Naschrift door Ton Hokken te Utrecht 
Op de website van het Museum is te lezen dat een 
deel van de moeders zelf naar het Foundling Hospi
ta[ kwam om een kind af te staan. Ik heb gevraagd 
of in de archieven de namen van die moeders be
waard zijn gebleven. Zoals uit onderstaand ant
woord blijkt, is dat niet het geval: 

Of the babies that entered the Foundling 
hospita! in the 18th century, the mothers 
name was never recorded, except if it was re
ferred to in some way on a small token or 
note left with the child. The Hospita! also <lid 
not register or use the baby's original name. 
There was a fear of baby farming, much like 
child trafficking today, that someone could 
come back to the hospital claiming a child 
which was not theirs. So as soon as a baby 
entered they were rechristened with a new 
name. The mother never found out this new 
name, which is why they used the system 
of identifier tokens. The tokens were not 
keepsakes or gifts, hut actually worked as any 
other official documents for this reason. Also 
the children never saw their tokens. 

Ribben~ ~ r . . 

Foundling 12843: 

'Flannel the bottom worked'. Flannel embroidered 
with a fiower. Boy aged about 9 months, admitted 
19 May 1759. Named Theodosius Williamson by 

the Foundling Hospita/. Apprenticed 24 May 1769 

to Hugh Morgan, bricklayer ofBarking, Essex. A 
Theodosius Williamson married P hoe be Lawrence 
at St Leonard' s church, Shoreditch, London on 29 

October 1776 

Also for the mother bringing her baby to the 
hospital it was a chance at a clean slate, a se
cond chance in life in which she would not be 
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socially persecuted for ha ving an illegitimate 
child. This is another reason the mothers na
mes were not kept. 

Foundling token, ring 

The first babies chat entered the Foundling 
Hospital was called Thomas Coram and Eu
nice Coram, after the founder and his wife. 
If you look through the records of the names 
the babies were given on arrival, you see a lot 
of Coram's and Hogarth's. Some babies were 
named after governors of the hospital and 
for others names were plucked out ofhistory 
such as, Francis Drake, William Shakespeare 
and Oliver Cromwell. 

Een globaal overzicht van de inhoud is als informa
tieblad nummer 33 te vinden op de website van het 
LMA: 

Noot 

Foundling token, thimble 

The Foundling hospital archives are stored 
in the London Metropolitan Archives (LMA) 
where they occupy Soo linear feet of shel
ving. The administrators of the Hospital set a 
consistently high standard of record keeping· 
and record retention. The collection is availa
ble to members of the public who may want 
to research family history. However, because 
the hospital continued to operate until 1954 

there is a closure period for all records with 
personal data, including governors' minutes, 
of uoyears. 

www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/ 
LGNL_Services/Leisure_and_culture 
/Records_and_archives/Visitor_informa
tion/free_information_leaflets.htm. 

1. Gemma Colgan is Marketing & Communications Manager van het Foundling Museum (vonde
lingenmuseum). Het Museum is gevestigd op 40 Brunswick Square, Londen, Engeland. Met dank 
aan dit museum en de stichting Coram voor het gebruik van de afbeeldingen. Voor verdere infor
matie zie: www.foundlingmuseum.org.uk en www.threadsoffeeling.co.uk. Voor deze ene 
keer is de oorspronkelijke bijdrage van de auteur in haar voertaal gelaten. 

Stadsarchief Sittard verhuisd 
,-- Vanaf maandag 2 J SlttanÎ-Geteen 

april 2012 is de stu-
diezaal in Born ge

sloten voor bezoek vanwege de aanstaande 
verhuizing naar onze nieuwe locatie te Sit
tard. Vanaf maandag 14 mei 2012 zullen we 
in de nieuwe studiezaal aan de Kapittelstraat 
6 in de Sittardse binnenstad weer tot uw be
schikking staan. We gaan daar samenwonen 
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met een van onze samenwerkingspartners: 
Museum Het Domein. [ ... ] In de toekomst 
zullen we geopend zijn op maandag, dins
dag en donderdag van 9.00 uur tot 16.30 

uur. De locatie in Born blijft vooralsnog ge
handhaafd voor andere archiefactiviteiten en 
werkzaamheden buiten de studiezaal, zoals 
inventariseren en digitaliseren. 

[persbericht 15 maart 2012] 
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Wouterus van Overbeek (1849-1913), mijn ( on)bekende overgrootvader 
DOOR RUUD POORTIER 

"Hij zal ook wel Wouter geheten hebben ... " 
Dat is het enige wat mijn grootvader Wouter Johannes Poortier (1888-1969) mij ooit over zijn 
vader heeft willen vertellen. Nu was opa geen man van veel woorden. Hij wist dat ik als klein 
mannetje al de stamboom van de familie Poortier wilde uitzoeken en daarvoor het halve land 
afreisde. Maar uit zichzelf zei hij niets: als ik hem enthousiast over een teruggevonden fami
lielid vertelde, bleek hij wel degelijk van het bestaan van oomJurrie, tante Gonda en neef Wil
lem af te weten. Spontaan onthulde hij wel dat zijn grootouders van moederskant op dezelfde 
dag zijn overleden, wat achteraf klopte. Hij wist dus veel meer dan hij kwijt wilde. 

Vaderskant was echter het grote vraagteken: ik wist al vroeg dat mijn overgrootmoeder Simo
nia Poortier (1855-1931) heette. Maar wie was opa's vader? Omdat ik van hem niet wijzer werd, 
stapte ik, 12 of 13 jaar oud, naar het Haagse Gemeentearchief, dat toen nog aan het Rijswijk
seplein zetelde. Ik hoor het de archivaris nog zeggen: "Dat is een heel familiedrama,jongeman." 
Niet alleen Simonia bleek drie 'onechte' kinderen te hebben, haar zuster Margaretha Cornelia 
(Martha, 1864-1947) had er maar liefst tien, waarvan er zes jong overleden. In het Bevolkings
register waren soms de kinderen bij de verkeerde moeder geschreven. Nu kende ik Martha's 
dochters als mijn tantes Van Overbeek, maar ook zij bleken dus ooit Poortier geheten te heb
ben. Een andere verrassing was, dat de naam Wouter veelvuldig voorkwam. Ergens moest een 
verband zijn, maar de finesse begreep ik pas later. Mijn vader had wel gehoord van de jongge
storven kinderen, maar was te nuchter om zich over mijn vragen druk te maken. 

Mijn nicht Ank (Anna Catharina Josina Poortier, geboren 1950) gaf het verlossende ant
woord. Zij had een gesprek van twee broers van mijn vader afgeluisterd. Namen wist ze niet, 
maar de vader van opa had zijn moeder met kinderen laten zitten en was met haar zuster 
getrouwd. Mijn vaders jongste broer, die het langste thuis woonde, had het verhaal van opa's 
tweede vrouw gehoord. Met die onthulling durfde ik opa niet rechtstreeks te confronteren. 
"Hij zal ook wel Wouter geheten hebben ... ". Ik wist nu dat hij de waarheid sprak. En mijn tante 
Hermi (Hermina Poortier, geboren 1930) begreep nu ook waarom ze het grote portret in de 
kamer van tante Martha zo op haar vader vond lijken. Want opa was geboren uit de onwettige 
relatie van Simonia Poortier met Wouterus van Overbeek, die op zijn sterfbed met haar zuster 
Martha trouwde. 

Wouterus van Overbeek (1849-1913) 

Wouterus wordt op 15 augustus 1849 in Rhoon geboren als zevende kind van Wouter (gedoopt 
als Gualtherus) van Overbeek en Magdaleentje (gedoopt als Magdalena) van Dongen. Wou
terus is rooms-katholiek en staat later vermeld als akkerarbeider. Op 3 mei 1880 wordt hij als 
rem pla~ant militair en een jaar later tekent hij voor zes jaar. Zijn regiment, de Grenadiers en 
Jagers, is gelegerd in de Oranjekazerne aan de Noordsingel (Mauritskade) in Den Haag. Hij 
doorloopt de lagere rangen en krijgt de gebruikelijke onderscheidingen voor langdurige 
dienst. Bij elke verlenging zien we zijn verziendheid en zijn spataderen in ernst toenemen. 
Zijn signalement is: 1.71 m lengte, lang aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, 
kleine mond, ronde kin. Haar en wenkbrauwen zijn blond en hij heeft gaatjes in de oren. Zijn 
stamboeknummer als onderofficier is 43248, hij draagt vanaf 1881 een sabel en vanaf 1896 een 
geweer. In 1901 is zijn militaire bovenkledingf17,45 waard. 

Op 15 juli 1904 wordt hij gepensioneerd in de rang van korporaal van het z' Bataljon Gre-
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nadiers en Jagers, 4c Compagnie, met 
een jaarlijks pensioen van f 250,-. De 
volgende dag vestigt hij zich bij Martha 
Poortier op het adres Korte Molenstraat 
42 in de Haagse binnenstad. Hij woont 
daar tot zijn dood. In september 1913 

wordt hij na een val in huis in het Zie
kenhuis Joannes de Deo opgenomen. 
Op aanraden van de pastoor trouwt hij 
op zijn sterfbed met Martha, naar ver
luidt om zijn pensioen voor het gezin 
veilig te stellen. Daarbij echten zij de 
vier dochters, die vanaf dat moment dus 
Van Overbeek heten. Twee dagen later 
op 26 september 1913 overlijdt hij. Op 
de rouwkaart wordt hij 'Wouterus Fran
ciscus' genoemd.' Zijn dochter Simo
nia van Overbeek, die zes jaar was toen 
Wouterus overleed, herinnerde zich 
hem als een lieve vader. 

Simonia Poortier (1855-1931) 
Maar Wouterus heeft meer kinderen 
en wel bij zijn schoonzuster Simonia. 

Wouterus van Overbeek (1849-1913) Simonia Poortier wordt met haar twee-
lingzusje - dat spoedig overlijdt - op 

7 december 1855 geboren in Kruisdorp, het latere Hoofddorp in de Haarlemmermeer, als 
derde kind van Jan Poortier en Cornelis je de Ruig. Jan verhuist later zijn schildersbedrijf naar 
Nieuw Vennep. 

Vandaar trekt Simonia als dienstmeisje de wereld in: zij volgt een gezin naar Dokkum en 
Harlingen, keert terug naar de Meer en komt daarna met tussenpozen in Haarlem te werken, 
het laatst vanaf 9 juli 1882 op het adres Ripperdastraat 7. Dan raakt zij zwanger. Ze moet haar 
baan opgeven en bevalt op 4 juli 1883 in het Academisch Ziekenhuis van Leiden van een zoon, 
Cornelis. Ongehuwde vrouwen konden daar onder de helpende handen van studenten im
mers kosteloos bevallen. 

Ze trekt verder en vestigt zich op 30 juli 1883 met haar kind in het Slop van Willem Klein 
in de Haagse wijk Kortenbos. Waarom Den Haag? Er is geen aanwijzing voor een antwoord. 
Er woont geen familie. Is zij thuis niet meer welkom? Heeft de verwekker van Cornelis mis
schien voor een adres gezorgd? Aanvankelijk staat zij vermeld als 'zonder beroep', later is ze 
naaister en noemt ze zichzelf ' coupeuse' . 

Als haar kind in 1889 sterft, heeft hij inmiddels een halfzusje Lena Johanna (1886), en een 
halfbroer, Wouter Johannes (1888), mijn grootvader. Een paar jaar later wordt Simonia (1893) 

geboren. Het gezin woont op verschillende adressen in Kortenbos. Als de kinderen het huis 
uit zijn, verhuist moeder naar de Schilderswijk. In haar huis in de Van Ravesteynstraat treft 
haar zoon haar op 11 januari 1931 dood in bed aan. 

Margaretha Cornelia Poortier (1864-1947) 
De zus van Simonia, Martha, is de jongste in het Haarlemmermeerse gezin, geboren op 3 no-
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vember 1864! Op 11 januari 1888 trekt ze bij Simonia en haar 
kinderen in. Gaat ze haar zuster, die dan in verwachting van 
haar derde kind is, bijstaan? Ze is naaister van beroep. 

In 1890 wordt het eerste van Martha's tien kinderen buiten
echtelijk geboren. Deze Theodorus Johannes en de volgende 
vijf kinderen overlijden in het eerste of tweede levensjaar, naar 
verluidt allen aan een bloedziekte. Na het tweede kind, Theo
dora Johanna Louise (1891), verhuist zij naar een eigen woning 
in de Rijswijksestraat. Opvallend is dat juist dan Simonia's 
jongste kind wordt geboren (1893). Bij Martha volgen Johan
nes Theodorus (1894), Francina Johanna Theodora (1895), 

Wou tera Johanna TheodoraAloysia (1898) en Wouterus Johan
nes Aloysius (1899 ). De laatste vier kinderen, Margaretha Wou
tera Francisca (Greet, 1900), Woutera Francisca (Cisca, 1904), 

Simonia (ook Sina, 1907) en Maria Magdalena (Marie, 1910) 

blijven langer leven en worden elk ouder dan 70 jaar. 
Vanaf 1904 woont Wouterus van Overbeek dus bij haar in. 

Na hun huwelijk en zijn dood in 1913 staan Martha en de kin
deren ineens niet meer als nederlands-hervormd te boek. Het 
gezin zal katholiek blijven. 

Greet trouwt in 1920 en Cisca heeft een geestelijke stoornis 
die haar uiteindelijk in een inrichting zal brengen. Sina en Ma
rie mogen pas na moeders dood met hun respectieve verloof
den trouwen, omdat ze beiden als verkoopster, goed verdienen 
en moeder die inkomsten niet wil missen. Sina trekt zich uit
eindelijk van moeders verbod niets aan en trouwt na twaalf jaar 
met Jan van Ruijven- maar moeder weigert de feestelijkheden 
bij te wonen. Maries verkering gaat na 12 ¼jaar alsnog uit. 

Simon ia Poortier (1855-1931) 

Martha overlijdt op 6 oktober 1947 in haar woning in de Witte de Withstraat. "Ik neem een 
geheim mee in mijn graf," had ze altijd gezegd. Dat deed ze ook en geen der kinderen heeft ooit 
de inhoud ervan geweten. Wellicht sloeg het op het familieleven van vroeger? 

Is Wouterus aller vader? 
Wouterus heeft geen andere kinderen erkend dan bij zijn huwelijk in 1913 de vier dochters 
van Martha. Toch mogen we aannemen dat hij ook de biologische vader is van de Haagse kin
deren van Simonia en de jonggestorven kinderen van Martha. Bij gebrek aan schriftelijke be
wijzen en DNA-onderzoek moeten we het doen met verhalen en minder sterke aanwijzingen. 

De aangiften van de geboorten wijzen geen van alle op een vaderschap: bij alle dertien kin
deren is de vroedvrouw de aangeefster, de getuigen zijn vaak de stadhuisbode en lieden die 
daarvan hun 'beroep' maken. Bij de overlijdensaangiften van betrokkenen is de aangever de 
'bidder' /uitvaartverzorger en zijn de getuigen weer die boden en beroepstekenaars. 

De naamgeving geeft wél de nodige aanwijzingen: Wouter(us), Franciscus, Johannes en 
Theodorus en hun vrouwelijke equivalenten zijn namen uit de familie Van Overbeek. Wou
terus' moeder heette Magdalena. De familie van de beide moeders is onderbedeeld: vader Jan 
zou nog Johannes kunnen zijn, maar moeder Cornelis je wordt niet vernoemd, evenmin als 
hun broers Juriaan en Jan Reinderts en hun zuster Hillegonda. Het lijkt erop dat er geen con
tact meer was tussen de zusters en de rest van hun familie. De zoon van hun broer wist niets af 
van hun bestaan. 
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De namen Louise, Aloysia, Aloysius komen noch in de familie Van Overbeek, noch in de fa
milie Poortier voor.3 

Dat Simonia's dochter Lena wel wist wie haar vader was, toont de naam van haar tweede 
kind aan: Simon Wouterus Karreman. Zo zijn de ongehuwde grootouders in de naam van hun 
kleinzoon toch verenigd. De kleinzoon zelf had geen idee dat zijn tweede naam naar zijn bio
logische grootvader verwees. 

Poging tot reconstructie 
Wouterus van Overbeek, militair in Den Haag, leert tussen juli 1883 en 1885 Simonia Poortier 
kennen. Ze wonen niet samen, althans niet officieel, want Wouterus' woonadres blijft tot 1904 

de Oranjekazerne. Uit hun relatie worden twee kinderen geboren, in 1886 en 1888. Dan komt 
zuster Margaretha Cornelia (Martha) Poortier naar Den Haag. Wouterus gaat nu een relatie 
met zijn 'schoonzuster' aan, waaruit twee kinderen worden geboren, in 1890 en 1891. Vervol
gens komt Simonia weer in beeld, wat leidt tot een kind in 1893. Daarna keert hij voorgoed 
terug naar Martha: tussen 1894 en 1910 worden nog acht kinderen geboren. Na zijn pensioen 
trekt hij bij dit gezin in. 

Wouterus erkent aanvankelijk geen van de kinderen, tot hij op zijn sterfbed in 1913 alsnog 
met Martha trouwt en hun vier overlevende kinderen wettigt. Dit gezin is voortaan rooms
katholiek. 

Hoewel Martha in 1907 haar negende kind naar haar zus Simonia vernoemt, moet het later tot 
een breuk tussen de twee zussen zijn gekomen, omdat pas als Martha's zus Simoniain 1931 over
lijdt, horen de kinderen van mijn grootvader dat er een tante Martha met vier dochters bestaat. 
De verhoudingen blijven voortaan goed, mijn vader en zijn broers gaan er graag op bezoek. Als 
hun moeder ernstig ziek wordt, ontfermt het gezin van Martha zich in de weekends over hun 
zusje Hermi. De identiteit van de vader komt nooit ter sprake totdat ik in het verleden ga roeren. 
Als ik omstreeks 1990 met Simonia (1907-1993) over de familietoestanden spreek, blijkt dat haar 
man Jan (Joannes Maria) van Ruijven niet wist dat ze ooit Poortier had geheten. Hij herinnert 
zich de grillen van zijn schoonmoeder Martha en aanvaardt het blij moedig. 

Conclusie 
De beide moeders voldoen aan het geschetste profiel: dienstbode, naaister. Een bewijs voor 
het dertienvoudig vaderschap van Wouterus van Overbeek (1849-1913) is er niet, al zijn de 
aanwijzingen wel sterk en geeft de erkenning van vier kinderen tenslotte wel aan dat hij niet 
onschuldig is. In elk geval heeft hij weinig moeite gedaan hiervan meer bewijzen achter te la
ten. Mijn grootvader Wouter Johannes Poortier ( 1888-1969) lijkt zijn enige overlevende zoon. 
Maar bewijzen zijn er niet: alleen DNA-onderzoek zou kunnen uitwijzen of de nazaten van 
mijn grootvader inderdaad van Wouterus van Overbeek afstammen. 

Gezinsoverzicht 

Wouterus van Overbeek, geb. Rhoon 15-8-1849, akkerarbeider, beroepsmilitair, overl. Den 
Haag {Ziekenhuis Joannes de Deo) 26-9-1913, zn. van Wouter {Gualtherus) van Overbeek en 
Magdaleentje {(Maria) Magdalena} van Dongen, relatie (1) Simonia Poortier, geb. Haarlem
mermeer (aangifte Bennebroek)• 7-12-1855, naaister (coupeuse), overl. Den Haag 11-1-1931, 

dr. van Jan Poortier en Cornelisje de Ruig; relatie (2), tr. Den Haag {Ziekenhuis Joannes de 
Deo) 24-9-1913 Margaretha CorneliaPoortier, geb. Haarlemmermeer 3-11-1864, naaister, werk
vrouw, pensionhoudster, overl. Den Haag 6-10-1947, dr. van Jan Poortier en Cornelisje de 
Ruig, zuster van voorgaande. 
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Wrs. uit de eerste relatie, niet erkende kinderen Poortier, geb. te Den Haag: 

1. LenaJohannaPoortier, geb. 11-4-1886, overl. Den Haag 25-5-1945. 
Lena Poortier trouwde en uit haar huwelijk zijn drie zoons en drie dochters Karreman gebo

ren; 

2. Wouter Johannes Poortier, geb. 25-4-1888, bakker, bode, over 1. Den Haag 22-1-1969. 
Wout Poortier trouwde twee maal en uit zijn eerste huwelijk zijn vier zoons en één dochter 

geboren. 

3. SimoniaPoortier, geb. 12-5-1893, overl. Den Haag 25-4-1919. 
Simonia Poortier trouwde en uit haar huwelijk zijn twee dochters Glad pootjes geboren. 

Wrs. uit de tweede relatie, niet erkende kinderen Poorcier, geb. te Den Haag: 

Lena Johanna Poortier 
(1886-1946) 

Wouter Johannes Poortier 
(1888-1969) 

4. Theodorus Johannes, geb. 17-2-1890, overl. Den Haag 6-5-

1890. 

5. Theodora Johanna Louise, geb. 21-5-1891, over 1. Den Haag 

25-4-1892. 

6. Johannes Theodorus, geb. 1-5-1894, overl. Den Haag 

1-4-1895. 

7. Francina Johanna Theodora, geb. Den Haag 2-12-1895, 

over 1. Den Haag 13-5-1897. 

8. WouteraJohanna TheodoraAloysia, geb. 29-4-1898, overl. 
Den Haag 16-9-1898. 

9. Wouterus Johannes Aloysius, geb. 4-5-1899, overl. Den 
Haag 6-9-1899. 

Uit de tweede relatie, erkende kinderen Poortier (vanaf 
23-9-1913 Van Overbeek), geb. te Den Haag: 

10. Margaretha WouteraJohanna Poortier/van Overbeek, geb. 
Den Haag 15-6-1900, overl. Blaricum 21-7-1970. 

Greet van Overbeek trouwde twee maal, beide huwelijken 
bleven kinderloos. 
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Simonia Poortier (1893-1919) 

Margaretha Woutera]ohanna 
van Overbeek (1900-1970) 
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11. Woutera Francisca Poortier/van Overbeek, geb. Den Haag 17-7-1904, dienstbode, overl. 
Noordwijkerhout 25-1-1988. 

Cisca van Overbeek bleef ongehuwd, vanwege een geestelijke stoornis verbleef zij na 1948 in 
huize Sancta Maria, Noordwijkerhout. 

12. SimoniaPoortier/van Overbeek, geb. Den Haag 21-9-1907, over 1. Voorburg 15-8-1993. 

Simonia, ofSina van Overbeek trouwde, haar huwelijk bleef kinderloos. 
13. MariaMagdalenaPoortier/van Overbeek, geb. Den Haag 2-10-1910, verkoopster, overl. ald. 

19-11-1995. 
Marie van Overbeek trouwde twee maal, uit het eerste huwelijk zijn een dochter en een zoon 

Vollmer geboren. 

Staand de drie zussen Woutera Francisca (1904-1988), Simonia (1907-1993) en Maria Magdalena van 
Overbeek (1910-1995) en zittend hun moeder Margaretha Cornelia Poortier (1864-1947) 

Noten 
1. Zo heet hij officieel niet. Zijn broer heette Johannes Franciscus en was genoemd naar hun grootva

der Van Over beek. 
2 . Op haar bidprentje staat Nieuw Vennep als geboorteplaats. Vader Jan verkoopt zijn huis in Hoofd

dorp pas in 1870, zodat aannemelijk is dat Martha daar is geboren. 
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3. Wouterus' zuster heeft wel een zoon Wouterus Aluisius Geeve. 
4. Haarlemmermeer is dan al een zelfstandige gemeente, maar de aangiften werden tot 1 januari 1856 

nog in omliggende plaatsen gedaan. 

archiefnieuws 
RHC Groninger Archieven 

Nieuwe toegangen; te vinden in de studie
zaal of op de website www.groningerar
chieven.nl: 
328 Hervormde gemeente Wetsinge-Sau

werd, 1683-1969 (herzien) 
905 Gereformeerde kerk van Wetsinge

Sauwerd, 1857-1986 (herzien) 
947 Aanvullingen op het archief van de 

Groninger Maatschappij van Land
bouw, 1806-1993 (herzien) 

1470 Groninger Sport Vereniging Be Quick, 
1886-1992 (herzien) 

2291 Dossiers en kaarten van bestemmings
plannen uit het archief van het college 
van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen, 1930-1976 

2583 (Latere) Stadsheerlijkheid Wedde, 1316-

1618 

2627 Stichting Noorddijker Gemeenschap, 
1951-1984 

2630 Christelijk Mannenkoor Da Capo, 
1959-2009 

2637 Verzameling opschriften en foto's van 
graftekens op Joodse begraafplaatsen 
in Niedersachsen van de mr. J. H. de Vey 
Mestdagh Stichting. 

2642 Coöp. Vereniging voor Uitvaartverzor
ging UA te Groningen, 1939-1954 

2644 Krans van professorendames, 1949-

2009 

2647 Stichting Jufvrou Bachiene Fonds, 
1885-2001 

[RHC Groninger Archieven, 
e-mailservice, 15 maart 2012] 

Nieuwe digitale gids 

Een nieuwe digitale gids voor genealogisch 
en biografisch onderzoek van familiearchie
ven.nl is gratis beschikbaar via www.fami
liearchieven.nl/gids.html! 

Archiefinstellingen worden steeds toegan
kelijker en publiceren historisch materiaal 
via internet. Geroutineerde onderzoekers 
weten wel waar ze informatie kunnen vin
den, maar voor amateurs en hobby genealo
gen in spe is het wellicht moeilijk om een 
overzicht te krijgen van het aanbod. Ook de 
input van particuliere initiatieven op inter
net groeit aanzienlijk, iedereen is bereid om 
informatie te delen. De gegevens vormen 
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een ideale bron voor onderzoek, maar .. . waar 
kan je het vinden en door wie wordt wat be
waard? 

De gids geeft drie zoeksleutels, waarmee je 
de belangrijke biografische en genealogische 
gegevens kunt ontsluiten, te weten: Bewaar
plaats, Boeken en Bronnen. Elk onderdeel 
geeft de mogelijkheid om weer eenvoudig 
verder te zoeken. Tip: zet www.familiear
chieven.nl/gids.html in uw favorieten en het 
digitaal zoeken kan beginnen. 

[(bewerkt) persbericht van 
Carla van Beers te Den Haag, 

d.d. 19 maart 2012] 
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Amsterdam, 28 maart 1612; Huwelijks Voor
waarden tussen Jan Baptista Bartolotti, geacc. 
met Guilliaem Bartolotti zijn vader, mitsgaders 
de discrete Reynier Paeuw, oud-burgemeester 
en Jan Jacobsen Huijdecooper, thesaurier dezer 
stede, met Leonora Hellemans Arnoutsdr, geast. 
met Susanna van Surck Casparsdr, weduwe van 
ArnoutHellemans, haar moeder, mitsgaders Edu
ardt van Surck Anthonissoon haar schoonbroe
der, Anthoni van Surck J asparsz haar oom, Jas par 
Quingets en Francoys van Hove haar neven. 

[Stadsarchief Amsterdam, NA nr.192 
fol.15 verso; notaris Bruijningh; 

Leonora hertr. P.C. Hooft] 

Antwerpen, 3 september 1609; Anthonis van 
Surck, koopman alhier, gemachtigd door juffr. 
Susanna van Surck Gasparsdr wijlen (waar moe
der van was juffr. Geertruijdt de Renialme, we
duwe van Arnoult Hellemans), wonende te Ham
burg, geast. met Anthonis van Surck Jasparss[on] 
e haar voogd (procuratie Amsterdam 17 augus
tus l.i.), bekende de 2950 gl. , die Jan de Latere, 
koopman en juffr. Elisabeth Renie, zijn vrouw, 
de voors. Susanna van Surck met een andere (sche
pen)brief bekend hebben schuldig te zijn, ver
kocht de voors. Jan de Lattre en Elisabeth Renie 
een hoeve met huis, 28,5 bunder, genaamd d' Els
donck onder Wilrijk en Edegem [volgt een opsom
ming van diverse percelen]. 

[Stadsarchief Antwerpen, 
Schepenregister nr. 476, fol. 380] 

hantwijzer (32) 
Hellemans
VanSurck
DeRenialme 
Antwerpen, 22 augustus 1583; Juffr. Franchy
ne de Renialme Cornelisdr.wijlen met Andries 
Snellinck haar wettige man; juffr. Marie de Reni
alme haar zuster, weduwe van Jacob Tassa;Jaspar 
de Robiano in plaats van wijlen Caerle de Reni
alme en Arnoult de Cordes als gemachtigd per 
procuratie voor notaris Niclaes Cleys alias van 
Loemele door Jan de Cordes, die beiden voogden 
zijn van de kinderen van wijlen Lancelot de Reni
alme en van juffr. Marie de Cordes; (mede) voor 
juffr. Susanna van Zurck Jasparsdr (dochter van 
juffr. Geertruyt de Renialme, die ook de voors. 
Cornelis dochter was) met Arnoult Hellemans 
Peeterssonewijlen haar wettige man; de voors. 
Gaspar van Zurck als vader en de voors. Andries 
Snellincx als voogd van Leonora van Zurich de 
voors. Susanna zuster; allen erfgenamen van wij
len Cornelis de Renialme, bekenden voldaan te 
zijn van een twaalfde deel van 6600 pond, door 
Jan van Houve, koopman, Carelssonewijlen, 
Francois van den Cruyce zijn schoonvader en 
Joos en Ancelmus van den Cruyce zijn zwagers. 

[Stadsarchief Antwerpen, 
Schepenregister nr. 376, fol. 432] [M. V-K] 

Kwartierstaat van Henk Vonhoff (1931-2010) 
Bronnen 
• Nationaal Archief, 2.21.183.90, Inventaris van het archief van prof. H.J.L. Vonhoff, (1842) 

1937-2001. 
• http://indermaur.genealogie.joosen.org/. 

• http://www.genealogieonline.nl/ stamboom-boteren brood/I18. p hp. 

• http:! /genealogie. van-wilpe.nl/persoon. php?id=3887. 

• A. Graafhuis, De Utrechtse Heren Zeventien: Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad 1813-1980, 

Utrecht 1984. 
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16 17 18 19 

JOHANNES JANNETJE ABRAHAM WOUTERTJE 
LUBBERTSEN VAN TEUNISSEN JACOBS(EN) 

VONHOF WERKHOVEN VAN ESSEN' (VANDE)BUNT 
zn. van Teun is dr. van Jacob 

zn. van Lubbert dr. van Jochem Eibertsen (van Albercsen Bunt, 
Rijksen Vonhof, van Werkhoven, 

koopman, en tabaksplanter, en 
Evertj eJoosten LubbertjeJans(z) 

daghuurder, kar- dienstmeid 
m an, koopman 

ged. Nijkerk ged. Nij kerk 
22-9-1805 16-8-1801 

Essen), bouw-
man, en Petertje 

Abrahams(e), 
bouwsrer 

daghuurder, 
veldwachter 

daghuurder, 
en Gerritje 

Wouters(en) 

ged. Hoevelaken ged. Nijkerk 
20-7-1800 , 7-3-1810 

over!. Nijkerk over!. Nijkerk over!. Nijkerk over!. Veen (Nij-
27-12-1884 23-5-1881 

tr. Nij kerk 8-4-1829 

LUBBERT 
VONHOF 

karman, koopman 

27-12-1874 kerk) 10-5-1834 

tr. (1) Nijkerk 8-9-1830 

PETERTJE VAN ESSEN 

geb. Nijkerk 5-10-1829 geb. Nijkerk 6-1-1831 
over!. Nijkerk 18-10-1879 over!. Nijkerk 30-5-1907 

tr. Nijkerk 6-7-1853 

JAN VONHOF(F) 

voerman, pakknecht, kantoorbediende 

4 

tr. (2) Amsterdam 30-9-1926 Gerritje Koomen, 
winkelierster 

20 

WILLEM 
BOTEREN-

BROOD 

zn. van Dirk 
Boteren brood 
en Reintje van 

Harselaar 

tabaksplanter, 
winkelier 

geb.Kampen 
3-10-1802 

over!. Nijkerk 
3-7-1840 

21 

HERMINA 
GERTENBACH 

dr. van Johannes 
Gertenbach, tuin-
der, en Hendrika 
van Amersfoort, 

winkelierster 

arbeidster, 
wasvrouw 

geb. Beverwijk 
2 1-4-1802 

over!. Wullen
hoven (Nij kerk) 

29-1-1874 

tr. Beverwijk 22-3-1826 

DIRK 
BOTERENBROOD 

koperslager 

10 

22 

THOMAS VAN 
DE STEEG" 

zn. van Jacob 
Aalten (van de 

Steeg) en Aartje 
Thomassen, 
daghuu rs rer 

daghuurder, 
dagloner 

REINTJE(l 
BOONEN 

dr. van Eibe 
HarmsenB001 

landbouwer, 
Marre tje He: 
driks(Maan 
van Pan huis 

ged. Ermelo ged. Harderwi 
5-9-1790 18-10-1804 

overl. Ermelo overl. Ermeh 
(Horst) 24-3-1845 27-3-1831 

tr. ( 1) Ennelo 15-7-1825 

JACOBJE 
VAN DE STEEG 

geb. Nijkerk 10-12-1826 geb. Ermelo 2-7-1829 
over!. Nijkerk 17-3-1916 over!. Nijkerk 25-7-1891 

tr. Nijkerk 17-5-1851 

HENDRIKA (HENDRICA) 
BOTERENBROOD 

geb. Nijkerk 2-10-1861 geb. Nijkerk 14-12-1866 
over 1. Amsterdam 4-7-1958 overl. Amsterdam 9-6-1917 

tr. (1) Nijkerk 28-3-1888 

LUBERTVONHOFF 

belastingambtenaar, accountant, belastingcosulent 

geb. Amsterdam 30-7-1900, overl. Nunspeet 27-1-1976 
tr. Amsterdam 

HENDRIK JOHAN LUBERT 
geb. Amsterdam 22-6-1931, leraar geschiedenis, 

over 1. Hilversum 25-7-2010, tr. Amsterdam 
geb. Heerlen 21-10-1926, maatschappelijk 

•rr. (2) Nijkerk 8-1-1840 Johanna Elisabeth Clement(s), .. tr. (2) Ermelo 26-5-1832 Stcventj e van Halm boom, ... tr. (z)Amsterdam 14-2-1856 Martje de Vries 
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24 25 26 27 28 29 30 31 

JOHANN wrs. JOHANNE JOHANN N.N. JOHANNES ANNIGJE HENRICUS ALIDA CHRIS-
RAUGOTT CAROLINA GOTTLIEB CASPER IN DER DE BRUIN NIJE TINA LEUR 
lCHOBER RÖHRICHT(IN)/ BRUNZEL MAUR/INDER-
n.vanN.N. ROEHRICHT zn.vanN.N.en MAURE•*"' dr. van Willem de zn. van Johann dr. van Hendrik 
en N.N. dr. va n N.N. en N.N. zn. van Johan Bruin en Sophia Henrichs Nije en Willem Leur, 

N.N. Fredcriks in der Catharina Straat- Catharina Larse bediende, en 
Maur, orgelbou- man Wilhelmi na 
wer, en Geertje Geerhard 

Splinter 
zeeman, koop-

man in komen ij s- winkelierster 
orgelmaker waren 

geb. Papenburg geb. Den Haag 
geb. Gouda geb. Schoon- (Hannover)( r.-k .) (Ev.Luth.) 
23-4-1817 hoven 20-11-1818 24-8-1819 19-6-1824 

over!. Amsterdam over!. Amsterdam over!. Bloemen- over!. Amsterdam 

~ ~ 

AUGUSTEMIL ERNESTINEPAULINE 
SCHOB ER BRUNZEL 

geb. ca. 1846 geb. ca. 1842 

8-7-1860 23-3-1852 daal 25-7-1866 16-12-1886 

tr. (1) Schoonhoven 1-6-1844 tr. Amsterdam 26-5-1847 

JOHAN FREDERIK 
INDERMAUR 

14 

orgelmaker, pianostemmer 

geb. Amsterdam 2-6-1846 

WILHELMINA 
HENDRIKANIJE 

over!. Bloemendaal geb. Amsterdam 4-6-1851 

15 

over!. vóór 19-10-1899 over!. na 19-10-1899 24-12-1932 over!. Amsterdam 13-2-1919 

tr. Sorau (D., thans Zary {Polen)) 30-5-1871 

LOUIS OTTO SCHOBER 

kapper 

tr. (z)Amsterdam 22-5-1919 Catharina 
AnnaWijgh 

tr. Amsterdam 4-6-1874 
6 

ALIDA CHRISTINA INDERMAUR 

~ed. Sorau (D), thans Zary (Polen)) 8-9-1872 geb. Amsterdam 12-3-1876 
over 1. Amsterdam 26-1-1948 over 1. Bloemendaal 9-9-1916 

tr. (1) Amsterdam 19-10-1899 

WILHELMINA ERNESTINAJOHANNA (WILLY) SCHOBER 

geb. Amsterdam 9-9-1900, over 1. Nunspeet 4-10-1997 

~~~~~or~!!~?!~ Ridder NL, 
L953 Louise (Loes) Luijendijk, 
werkster, politica, Ridder NL 

3 

Samengesteld door Arie Jan Stasse m.m.v. Harmen Snel en Frans Thorissen 
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Het portret van ... 1 

[Maarten Dirks Koster 
en Marijtje Kok] 

DOOR MEVROUW M.D. SANSTRA-VEENIS 

Maarten Dirks Koster, geb./ged. Zaandijk 27-3/6-4-1817, slager, veehouder, overl. Wormer 24-6-

1907, zn. van Dirk Maartens Koster en Trijntje Lonisdr. Bakker, tr. (1) Wormer 3-9-1837 Bregje 
Smit, geb. Wormer 19-11-1816, overl. Wormer 27-4-1851, dr. van Klaas Smit en Maarje van Ber
gen; tr. (2) Wormer 28-12-1851 Marijtje Kok, geb. Venhuizen 6-2-1829, overl. Wormer 19-3-1914, 

dr. van Frans Kok en Geertje Ruiter. 

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1837 en 1848 te Wormer drie kinderen geboren en uit het 
tweede huwelijk tussen 1852 en 1876 te Wormer tien kinderen, waaronder mijn overgrootva
der Maarten Maartens Koster (1861-1948). 

De foto's van Maarten en zijn tweede vrouw, gemaakt rond 1900 door een onbekende foto
graaf, zijn destijds door mijn moeder Catharina Veenis-Klopper gered uit het 'afval' na het 
ontruimen van het huis van haar tante Cornelia Koster (1890-1987). Ze waren uit de oude lijs
ten gescheurd; de lijsten waren blijkbaar door iemand meegenomen .... 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Het portret van ... 1 

[Joannes Arnoldus Lodevicus van den 
Belden PaulinaAntonia Schammeldt] 

DOOR C. M. HOGENSTIJN 

Joannes Arno/dus Lodevicus van den Beid, geb. Deventer 13-12-1841, kunstdraaier, over 1. Deventer 
5-4-1925, zn. van Gerrit (Gerardus) van den Belden Grada Zuethoff, tr. Deventer 13-10-1870 

Paulina Antonia Schammeldt, geb. Deventer 30-8-1847, overl. Deventer 28-1-1930, dr. van Carll 
Andreas Gerardus Schammeldt en Johanna {Maria) Warnars. 2 

Uit het huwelijk zijn tussen 1871 en 1895 te Deventer tien kinderen geboren, waarvan er zeven 
volwassen werden. Drie zoons en drie dochters huwden.3 

De foto' s z ijn g e m aakt door 'Photograaf'J . Ch. A . ( 'Cha rles') F i fis t e Deve nter, d a tum onbe

kend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. C.M. Hogenstijn, 'J.A.L. van den Beid (1841-1925). 'Kunstdraaier' in de Smedenstraat, en de zij

nen', in: Oud Deventer 4 (1982), nummer 2, pag. 6-12. 

3. De auteur is een kleinzoon van de oudste van deze dochters, te weten van G.P. Hogenstijn-van den 
Beid. 
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GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de 
genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
info@ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

De NGV-website 
Tips en vernieuwingen 

D00RJ.-W. KOTEN 

De bezoeker van onze site zal reeds hebben 
opgemerkt dat op de actueel-pagina enkele 
symbolen te vinden zijn in het blok boven 
aan de pagina. Deze symbolen zijn een weg
wijzer, een schildje met een blauwe duif en een 
schildje met het opschrift vacatures N G v. 

of vertaa l naar taal van uw 
keuze 
_.fl Selecteer een ta~I-• 

Volg de NGV 
op Twtter 

ngen op de website. 

00 

Ud- of gastnummer: 

1 
Wachtwoord: 

•••• 
onthoud mij 

[l] 

'IN nçhtwpord vergeten 7 

1 Inloggen 1 

Bent u nog niet 
geregistreerd? 
Regcstr;er u nu r 

Meer yraa C:Q over 
~ 

Zoek in de NGV sit 
(m. u. v. Bronnen) 

1 zoeken J 

Als u op het schildje met vacatures NGV klikt, 
komt u op een pagina waar u momenteel vier 
vacatures vindt: een medewerker gevraagd 
voor de dienst ondersteuning, een mede
werker voor onze dienst PR, een vrijwilliger 

voor de Joodse genealogie en tenslotte een 
penningmeester voor de afdeling Apeldoorn. 
Wanneer u op reageer klikt bij de betreffen
de advertentie komt u in een tekstveld te
recht waar u zich kunt aanmelden. 

Bij het schildje met de blauwe vogel, komt 
u op onze twitter-pagina terecht, waar u 
korte twitter berichtjes kunt lezen of achter
laten. U moet wel uw persoonsgegevens in
clusief wachtwoord invullen en tevens op de 
website zijn aangemeld. 

Het symbool met de wegwijzer voert u 
naar een sitepage. Na klikken op de wegwij
zer verschijnt een mooi overzicht van alle 
items die u op de website aantreft. Klikt u 
een item aan dan gaat u rechtstreeks naar de 
pagina van uw wens. U hoeft dus niet in di
verse stappen door onze website te zwerven. 
Dit is dus een bijzondere handige knop, die u 
het werken op onze site en het vinden van de 
relevante pagina zeer vergemakkelijkt. 

Onder het blok voor in te loggen in de rech
terkolom ziet u zoeken. Stel dat u op DNA 
wilt zoeken, vul dan hier DNA in en na klik
ken op de knop zoeken komt u rechtstreeks 
in de resultaatpagina van Google terecht. 
Hier vindt u al de NGv-pagina's waarin het 
woord DNA voorkomt. Klikt u op een van de 
treffers dan komt u in de gezochte pagina 
terecht. Zeer handig dus. 

De webredactie en het HB hebben besloten 
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onze site voor bestuurlijke mededelingen 
weer te laten herleven. Het hoofdbestuur wil 
graag met de leden communiceren en deze 
site lijkt ons de meest praktische en geëigen
de methode. Veel mensen kennen niemand 
van het hoofdbestuur en zij vragen zich af 
wat het HB allemaal doet. Wij willen als be
stuurders transparant zijn bij onze bestuur
lijke werkzaamheden. Vandaar dat wij onze 
website gebruiken om u goed op de hoogte 
te houden van onze plannen en besluiten. In 
de rubriek Landelijk nieuws zult u deze be
stuurlijke mededelingen regelmatig aantref
fen. U kunt als gebruikelijk hierop reageren. 
Het HB is kien om te weten wat onder de 
leden leeft en wat hun wensen zijn. 

Tenslotte heeft Peter Paul Kolber te Maas
tricht een nieuwe opzet gemaakt voor de lay
out van onze nieuwsbrieven, die bijzonder 
duidelijk is. We plannen komende nieuws
brieven in deze nieuwe jas uit te geven. Of u 
de nieuwsbrieven niet of wel wilt ontvangen, 
dient u in uw persoonsprofiel aan te geven. 
Dat gaat als volgt: 

Eerst natuurlijk inloggen. Als u ingelogd 
bent, verandert het inloggedeelte naar de 
mededeling dat u ingelogd bent en daaron
der een aantal knoppen die u direct bij een 
aantal onderdelen van de website brengen 
waar u persoonlijke informatie heeft staan. 

nkel Mail 'ons --

U bent ingelogd onder 
lid ummer 129687 v an 

3r taal van uw Jan Netelbeek 
Laatste bezoek : 

reen taal 
13.03.2012 - 14 :33 

[ Uitloggen ] 

1 Mijn Profiel 

( Mijn afd APO ] 
Volg de NG\/ 

1 Mijn Fam.namen l op ïwitter 

1 Mijn Stambomen 1 
site. 

1 Mijn DNA data 

( Mijn CTD data 

In dit geval drukt u op de knop 'Mijn Profiel' 
en er verschijnt nu een overzicht van uw pro
fielgegevens. Deze gegevens zijn opgedeeld 
in een aantal groepen. We schuiven wat naar 
beneden en vinden dan de groep "Gegevens 
betreffende bereikbaarheid en privacy be
scherming". 

Onderaan in deze groep vindt u de knop 
'Gegevens aanpassen'. Klik hierop en u kunt \.IJ 

allerlei zaken naar uw eigen voorkeur instel
len, ook of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

DTB van twee Franse departementen op internet 
DOOR R.A.J. DIX 

In ASF Informationsdienst, een uitgave van 
de Arbeitsgemeinschaft für Saarländische 
Familienkunde e.v., nr. 182, las ik de vol
gende mededelingen die Nederlandse on
derzoekers in het gebied Elzas-Lotharingen 
welkom in de oren zullen klinken. 

1. Het departement Moselle ( departement 
57) is bezig DTB voor heel Lotharingen 
gedigitaliseerd op internet te zetten. 
Het gaat om de DTB tot 1793 die zich in 
het archief te Metz bevinden. Men heeft 
nu de plaatsen A-M en Rahling gereed. 
Raadpleging is kosteloos. Te raadplegen 
via: http://www.archives57.com. 
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z. Het departement Meurthe-et-Moselle 
( departement 54) heeft zijn bestanden nu 
ook op internet gezet. Waar raadpleging 
voorheen€ z,oo per dag kostte, is dat nu 
kosteloos via de volgende toegang: 
http://-w-wvv.archives.sg54. 

fr/archives/DefautBureau. 
aspx?OngletID=752, daar aangekomen 
klikken op' Accès à l' état civil en ligne'. 

Naar aanleiding van bovenstaand bericht 
zou ik graag in contact komen met leden 
die ervaring hebben met onderzoek doen in 
Frankrijk en met leden die wel onderzoek in 
Frankrijk zouden willen gaan doen maar al-



lerlei vragen hebben hoe dat aan te pakken. 
Wellicht is het dan mogelijk een interesse
groepje te vormen dat onder de noemer 'van 

leden voor leden' kennis en ervaring kan uit
wisselen. 

Reageren kan via info@ngv.nl t.a.v. Rob Dix. 

Genealogische computerprogramma's 
DOOR W.J. SCHOLL 

In de rubriek Gens Data schenken we van
zelfsprekend regelmatig aandacht aan Gens
DataPro (GDP), immers het eigen program
ma van de NGV. In het tijdschrift Gens Data 
van de voormalige afdeling Computergene
alogie werd ook ruimte geboden voor infor
matie over andere genealogieprogramma's 
en het lijkt ons niet meer dan billijk dat ook 
in deze rubriek van Gens Nostra te doen. Per 
slot van rekening gebruiken tal van NGV-le
den naast of in plaats van GDP een ( of meer) 
ander(e) programmafs). Voorwaarde is dat 
er deskundige voorlichters gevonden moe-

ten worden, die bereid zijn om van tijd tot 
tijd nieuws over hun programma met ons te 
willen delen. Ik ben verheugd dat de heren 
F.J. van Bodegom te Snelrewaard enJ.W. Lim
pers te Apeldoorn hebben toegezegd dat voor 
respectievelijk Reunion en Aldfaer te willen 
doen. Hieronder treft u hun eerste bijdrage 
aan. Wellicht overbodig te vermelden dat 
dergelijke artikelen ook voor niet-gebruikers 
soms interessante informatie bevat, zie bij
voorbeeld het Aldfaer-artikel met informatie 
over thread en rss-feed. 

Met Reunion steeds mobieler 
DooRF.J. VANBODEGOM 

De tijd van aantekeningen maken op pa
pier in een archief is voor velen inmiddels 
een gepasseerd station, al zullen er altijd ge
nealogen zijn die met pen en papier (bij de 
meeste archieven tegenwoordig alleen maar 
potlood) hun notities maken. 

Het aantal laptops neemt steeds meer toe, 
voor invoeren en maken van aantekeningen 
een onmisbaar hulpmiddel. 

Maar neemt u de laptop ook mee als u op 
familiebezoek gaat? Deze is dan net wat te 
groot om makkelijk mee te nemen. Maar u 
wilt uw gegevens toch wel graag laten zien, 
aanvullen, corrigeren, foto 's van familiele
den tonen en bijvoorbeeld grafische over
zichten laten zien. 

Veel mobieler en handzamer zijn de smart
phones en de zogenaamde tablets, zoals de 
iPad. Al uw genealogische data (of een deel 
daarvan) altijd bij de hand op een iPhone, 
iPodTouch of een iPad. 

Belangrijk is evenwel dat de programma
tuur op deze mobiele apparaten kan syn
chroniseren met het genealogieprogramma 

266 

op laptop of desktop computer die immers 
veel meer mogelijkheden biedt. Gezien de 
beperkingen van de mobiele app's kunnen 
zij nooit als een volwaardig genealogiepro
gramma fungeren. 

Op de site van Bob Coret (www.stam
boomgids.nl/software/mobiel/) wordt een 
aantal programma's genoemd. De meeste pro
gramma's kunnen alléén gedcom importeren 
en zijn alleen als viewer te gebruiken, een aan
tal 'stand-alone' app's is leuk om een keer mee 
te spelen, maar ze zijn absoluut onvoldoende 
als volwaardig genealogieprogramma. 

Het programma 'Reunion for iPhone' 
en 'Reunion for iPad' (verkrijgbaar via de 
iTunes Sto re) leent een naa dloz e incegracie 

en synchronisatie met het Reunion familie 
bestand op uw laptop of desktop. Ingevoer
de of gewijzigde gegevens op de iPad kunt 
u draadloos (WiFi} synchroniseren met uw 
hoofdbestand, zonder tussenkomst van een 
centrale server of 'Cloud omgeving'. Grafi
sche overzichten, gekoppelde foto's, dia voor
stellingen maakt u zichtbaar met een enkele 
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vingerbeweging op het scherm. Andere mo
gelijkheden: meerdere familiebestanden, 
gekoppelde bronnen, logboeken enz., te veel 
om op te noemen. 

Deze mobiele app is een welkome aanvul-

ling bij Reunion. 
Bent u nieuwsgierig geworden: neem eens 

een kijkje bij Leister (www.leisterpro.com/) 
en bekijk de video's. Nadere informatie: 
info@reunion-mac.nl. 

Het Forum vanAldfaer 
Thread en Rssfeed 

DooRJ.W. LIMPERS 

Voor alle huidige en toekomstige gebrui
kers van het gratis stamboomprogramma 
Aldfaer is het raadzaam de website van Ald
faer (www.aldfaer.nl) te bezoeken. Op deze 
website komt een aantal interessante rubrie
ken voor zoals Forum, Downloads, Links en 
Gebruikerswensen. Op de website kunt u 
antwoorden zoeken of, als u niet vindt wat 
u zoekt, een vraag stellen in het forum. Op 
die manier maakt u optimaal gebruik van de 
kennis en ervaring van andere gebruikers en 
de ontwikkelaars van Aldfaer. Let op: vragen 
dienen betrekking te hebben op het stam
boomprogramma Aldfaer, vragen over gene
alogisch onderzoek horen in het forum niet 
thuis. Het zoeken naar antwoorden is altijd 
mogelijk, het stellen van vragen kan alleen 
wanneer de gebruiker is ingelogd. 

Het meest geraadpleegde onderdeel van het 
forum is de Aldfaer helpdesk, voor alle vragen 
en antwoorden over het programma Aldfaer. 

Op de web page van het forum komt u het be
grip 'thread' tegen. Volgens het online compu
terwoordenboek van Seniorweb heeft thread 
de volgende betekenis: een oorspronkelijk 
bericht gevolgd door alle reacties daarop. Let
terlijk betekent thread 'draad'. In een forum of 
nieuwsgroep is een thread de lijst van reacties 
op een bericht over een bepaald onderwerp. 

GensDataPro 
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Ook vindt u op de webpage van het forum 
het begrip 'Rss -feed', dat op websites wordt IJ 
aangeboden. Daarover zegt het computer
woordenboek het volgende: een RSS-feed is 
een verzameling van de laatste nieuwsbe
richten en/of artikelen op die website. Deze 
feed kunt u ophalen en lezen met een RSS
reader (Rss -lezer). Het makkelijke van een 
Rss -feed is dat u niet naar websites toe hoeft 
om te kijken wat er nieuw is, maar dat u het 
nieuws van verschillende websites met één 
RSS -reader kunt ophalen en lezen. De meeste 
RSs-feeds zijn grws. Het pictogram voor een 
RSS-feed is een oranje vierkant met een wit-
te stip en twee witte bogen erin. De meeste 
browsers ondersteunen RSS = Really Simple 
Syndication ( eenvoudige gelijktijdige publi
catie). 

Het is reuze leerzaam de 
feeds van Aldfaer te volgen 
omdat u dan leest welke 
problemen/vragen andere 
gebruikers hebben en wat 
de oplossingen zijn. 

N.B. Op de website van de NGV staat aan de rech
terkant een aantal RSS-feeds die betrekking heb
ben op de NGV. Daar kunt u ook een verdere uitleg 
over RSS vinden. 

Het stamboomprogramma van de NGV 

voor een perfecte registratie en uitmun
tende uitvoer van uw stamboom/familie-

geschiedenis. 
Alle informatie vindt u op 

www.gensdatapro.nl . 

GensDataPro is te bestellen in de 
webwinkel van de NGV op www.ngv.nl. 



boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
J. Sierag en E. Vermij, Genealogie Betgen, Bed
gen en Betgem, Ridderkerk/'s-Gravenhage 
2011, 56 pp., ill. + index. [A4]. 

Genealogie 
Betgen, Bedgen en Beigem 

Daniel Betgen is de stamvader van een fami
lie met een aantal naamsvarianten. Begrijpe
lijk bij iemand die rond 1700 vanuit Berlijn 
naar Nederland kwam. Na een kort verblijf 
in Deventer, waar Daniel trouwde met de Lo
chemse Mechtelt Lucas en zij een paar kin
deren kregen, vestigde het gezin zich in Lei
den. De mannen van de tweede generatie zijn 
werkzaam in de lakennijverheid, in de derde 
en de vierde generatie zijn ze warmoezier. 
Daarna lopen de beroepen nogal uiteen. In 
generatie V wordt de genealogie gesplitst in 
drie takken die tot heden zijn uitgewerkt. 

ABB 

D. E. Boekee, Familiekroniek Boekee, deel 6. 
Het Duitse geslacht Bouquet - Bucke (Bocquet, 
Boekee, Buckey) met twee Nederlandse uitlopers. 
Van Frankrijk, Sainghen-en-Weppes (Bocquet), 
naar Duitsland, Minfeld (Bouquet en Bucke) met 
vertakkingen naar de Verenigde Staten, Frederick, 
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Mary/and (Buckey) en Nederland, Dodrecht (Boe
kee), Den Haag 2010, 223 pp., ill. + index. [A4] ; 
Idem, Familiekroniek Boekee, deel 7- Het Rijn
landse geslacht. De vierde generatie van tak A (na
geslacht van Anthoni Anthonisz Boucquet), Den 
Haag 2011, 209 pp., ill. + index. [A4]. 

F•mlllckroalek Bodttt dffl 6 

Hel DullM 1etJad1t Ro•q■tl - Bucke 
(B~quet, Boekte, 8 11dtty) 

mt l twff Ntderll•dJe ■ltlopers. 

F1111IDekronlck Bodttt 

l>ffl 7:MtM1jni.ncbe1ulathl . 

O.•i<rit_,atlt, .. ,.~.- . 
( ....... t,••A•,_.AIM_,_~I 

Sinds 2000 zijn er nu zeven delen versche
nen uit de familiekroniek Boekee. In deel 
zes komt een nog niet aantoonbaar verwant 
geslacht Boekee (met alle naamsvarianten) 
voor. In Nederland kwamen leden van dit 
geslacht voor in Dordrecht en bleek het te 
z ijn uitgestosven. De familie kwam voordat 
ze in Dordrecht leefden uit Duitsland, maar 
daarvoor bleek stamvader Philipp Bocquet 
uit Noord-Frankrijk te komen. Nota bene 
uit dezelfde streek als de stamvader van de 
Rijnlandse Boekee's, waardoor hopelijk in 
de toekomst nog wat meer hierover gezegd 
kan worden. Ging rond 1765 Johan Jacob 
Bouquet (1739-na 1787) en rond 1773 Johann 
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Nicolaas Bouque (1752-na 1786) van Min
feld (D) naar Dordrecht, rond dezelfde tijd 
gingen enkele broers en zusters van Jacob 
naar Amerika, waar ze zich vestigden in het 
plaatsje Frederick in de staat Mary land. Daar 
bloeit de familie nog volop onder de naam 
Buckey. Aardig is, dat de plaats Buckeystown 
vernoemd is naar twee leden van de Ameri
kaanse tak, namelijk John en George Buckey. 
In deel 7 wordt verder gegaan met de Rijn
landse familie Boekee, waarover de delen 1-5 
ook gingen. In dit deel komt de vierde gene
ratie van tak A aan bod, namelijk het nage
slacht van Anthoni Anthonisz Bouquet. In de 
vorige delen behoorde hij nog tot de derde 
generatie, maar inmiddels is aangetoond dat 
de stamvader Antoine Bouquet de zoon was 
van een Jan Bouquet. Bijzondere aandacht is 
er voor een proces dat in 1718 voor het Kat
wijkse gerecht is gevoerd, dat via diefstal en 
brandstichting leidde tot de doodstraf. 

J.W. Joosten, Genealogie Hartog. Een familie 
Hartog van de Zijpe via Alkmaar naar de Zaan, 
Alkmaar 2010, 120 pp., ill. + index. [As] . 

GENEALOGIE HARTOG 

Een familie Hartog van de Zijpe via 
Alkmaar naar de Zaan 

Uitgnoc:ht en samcngn1dd door 
J. W. JOO!IICO 

Stamvader van het geslacht Harcog was Jan 

Pietersz Hartog, geboren aan het eind van de 
17dc eeuw en overleden na 1770 waarschijn
lijk te Zijpe. Hij trouwde in 1725 met Geertie 
Rensdr. Het nageslacht bleef West-Friesland 
trouw en is tot op de dag van vandaag gro
tendeels aldaar woonachtig. Aardig is de 
bijdrage over het Willem Lakeman-fonds, 
opgericht door een 1;rl' eeuwse walvisreder. 
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Enkele familieleden Hartog waren via hun 
moeder Guurtje Kuyt gerechtigd tot een 
uitkering uit dit fonds. Rijk zullen ze niet 
hiervan zijn geworden, want door het grote 
aantal rechthebbenden was de uitkering ge
reduceerd tot enkele guldens per jaar. 

CdG 

P. C. Benschop, Genealogie Roelf Janssen Ben
schop, Een RK familie uit Jutphaas, Soest 2010, 
49 pp., ill. [A4]. 

In de titel wordt de 1;rl' eeuwse stamvader 
genoemd van een uitgebreide familie die 
hoofdzakelijk woonde en woont in de omge
ving van de stad Utrecht. Het waren vrijwel 
allemaal arbeiders. De genealogie omvat ne
gen generaties. 

G.B. Sanders, Genealogie Wolf, De weg terug: 
1738 - heden, Maastricht 2010, 80 pp., ill. + in
dex. [A4]. 

Genealogie Wolf 
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Deze r.-k. familie, die begint met Jacobus 
Wolf, kan met recht een Nijmeegse familie 
genoemd worden. Halverwege de 19dc eeuw 
trekt Johannes Carolus Wolf naar Delft, 
maar hij is een uitzondering. Het is dan ook 
terecht dat een korte geschiedenis van Nij
megen is opgenomen. Acht generaties Wolf 
worden beschreven. 

ABB 

Parenteel 
B. Kemp, D. Verhoef, C. van Wijngaarden 
(red.), Utrechtse parentelen v66r 1650, Rotterdam 
2011, 301 pp., ill. + index; ISBN 978-90-78451-
11-2 [As+]. 

In de serie Utrechtse parentelen v66r 1650 is nu 
deel twee verschenen, terwijl aan deel drie ( te 
verschijnen in 2012) al weer volop wordt ge
werkt. Twee uitgebreide parentelen worden 
in dit deel gepubliceerd: Casper van Burik is 
de auteur van het artikel over het nageslacht 
van Jan Willamsz van Endhoven (t 1476). Uit 
zijn huwelijk met Peternelle (t 1484) zijn drie 
kinderen bekend: Willam Jan Willamsz van 
Endhoven, Aernt Jansz van Endhoven en 
Lijsbeth Jan Will a msz dr van Endhovcn. De 

tweede parenteel is samengesteld door Nico 
Plomp en de in juni 2011 overleden voorma
lige hoofdredacteur van Gens Nostra Coen van 
Wijngaarden. Stamouders in deze parenteel 
zijn Gherit Aerntsz Coern en Clemense Eg
bertsdr (van de Pol). Gherit overleed voor 26 
januari 1508, Clemense na 1520. Het nage
slacht splitst zich op in vijf staken: nakome-

270 

lingen van Aernt, Aleid, Cornelia, Zwaneld 
en Maria. Als bijlage is toegevoegd een kwar
tierstaat van Clemense, waaruit blijkt dat ze 
onder meer afstamt van de heren van Mont
foort en de graven van Holland. 

CdG 

Overig 
A.C. Zeven, Reproducties van foto's gemaakt -
voornamelijk in Wageningen - door Dr. Roelof Niko
laas de Haas, grootvader van Anton Cornelis Zeven, 
Wageningen 2010, 165 pp., ill. + index. [A4]. 

Reproducties van foto's 

gemaakt 

• voornamelijk In Wageningen • 

door Dr. Roelof Nikolaas de Haas, 

grootvader van Anton Cornelis Zeven 
~...,_C Z-. ~2010 

De grootvader van de auteur was leraar schei
kunde aan de Rijks HBS te Wageningen en 
tevens enthousiast amateur-fotograaf. Van 
hem zijn twee albums bewaard gebleven 
met foto 's uit de periode 1899-1908. Het zijn 
foto 's van zijn familie, van Wageningen, 
van Drachten en andere Friese plaatsen, van 
eindexamenklassen van zijn school en van 
bomen. Al deze foto 's zijn in dit boek afge
drukt. De originelen berusten inmiddels bij 
het Gemeentearchief van Wageningen. 

ABB 

Aanwinsten 
• J. Blom, De ontwikkeling tot mens, z.pl., z.j. 

[As]. 
• Th. Vermeulen, Genealogie van de Rotterdam

se tak van het Rooms-Katholieke geslacht Bal uit 
Zeeland, Zwijndrecht 2010, 54 pp. [A4] . 
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tb vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de Contactdienst te 
proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in deze rubriek te stellen. 

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop 
of per e-mail: info @ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

Antwoorden 

651.BAAN-VAN DEN HEUVEL(67(2012), pag. 118) 
Johanna Priem, overl. Rotterdam 30-10-1860, 77 jr., wed. van Herman Baan, dr. van Johannes 
Priem en Jacoba Nieuwenhuizen. 

Ch. Klerken, Blerick 

Johanna Maria Priem, ged. Dordrecht 2-9-1778, dr. van Johannes Priem en Johanna van Nieu
wenhuizen. 

Pieter van den Heuvel, geb. Culemborg, overl. Hedel 23-12-1840 (57 jr., wonende Driel), ar
beider, zn. van Gerrit van den Heuvel en Aaltje van Maaswinkel, tr. Hedel 27-3-1808 Elizabeth 
Wijnstekers, geb./ged. Hedel 30-12-1777/1-1-1778, overl. Hedel 26-11-1851 (74 jr.), dr. van Hen
dryk Wijnstekers en Johanna van Malsen. 

Vragen 

654. SANDERS-SEBES 

A.J. Stasse, Utrecht 

Ds. Bernardus Sanders, geb. Bonde (BRD) 28-8-1809, overl. Assen 6-6-1898, tr. Talka Frederika 
Se bes, geb. Bonde 19-3-1811, overl. Assen 21-2-1892. Uit dit huwelijk vijf kinderen. 

Gevraagd: huwelijksdatum en -plaats van dit echtpaar. 
J. Smits van Oyen, Bussum 

655. Marrichgen Cornelisdr uit Holland 
Willem Leenertszn uit Collummerland (Fr.), geb. ca. 1550, is (samen met zijn broer en zus) 
erfgenaam van zijn moeder Marrichgen (Martien) Cornelisdr. De erfenis bevat o.a. 1/6 deel 
van een obligatie. Marrichgen, geb. in Holland ca.1525, overl. in Collum ca.1590, tr. (1) ca.1545 
Lenert Cornclisz en tr. ( z) ca. 1560 Wybet Min nes. 

Willem laat 12 juni 1596 bij notaris W. van Oudevliet te Leiden het 1/6 deel van de obligatie 
transporteren op naam van Wouter Jansz, getr. met Catrijn Willemsdr ( een nicht van Willem), 
wonende te Wassenaar. De obligatie van 300 gulden was ten profijte van Cornelis Cornelisz, 
ver m. de vader van Marrichgen Cornelisdr en de grootvader van Willem Leenertszn en Catrijn 
Willemsdr. 

Gevraagd: Wie hadden de overige vijf delen geërfd, ofwel: wie waren de vijf broers en/of 
zusters van Marrichgen? 

A.G. Bousema-Valkema, Hoevelaken 
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656. VAN ES 
Grietje Pieters van Es, jd. won. Valkenburg (ZH), otr. Valkenburg 22-12-1715 Cornelis Maarten

se van Oosten, jm. won. heerlijkheid van Veur. Att. naar Veur 6-1-1716, tr. Veur (r.-k.) 6-1-1716. 

Uit dit huwelijk minstens vier kinderen, waarvan twee ged. (r.-k.) te Veur. 

Gevraagd: geboortegegevens en voorouders van Grietje. 
J. Koolloos, Heerenveen 

657. Abraham GAUCH, vluchteling uit de Palts (1637-1650) 

Abraham Gauch, geb. ca. 1604 in Alsenz, Noord Pfalz, glazenmaker, tr. Anna Elisabeth Pistori

us, dr. van de Lutherse predikant Rupert Pistorius. In maart 1637 kwam hij als vluchteling aan 

in Utrecht; zijn naam komt voor op de vluchtelingenlijsten van vreemdelingen uit de Palts, 

gepubliceerd in Gens Nostra van 1971. Uit zijn huwelijk moeten (gereformeerd) zijn gedoopt: 
Johann Nickel ca. 1638, Elisabetha ca. 1640 en Maria ca. 1648 en mogelijk meer, onbekende, 
kinderen. In herfst 1650 moet hij de Republiek hebben verlaten en zijn teruggekeerd naar zijn 

vaderland. In Utrecht vond ik geen spoor van Abraham Gauch (ook rekening houdend met 

verbasteringen als Gaug, Goug, Gouch en (van) Gogh). 
Is iemand deze persoon of de familienaam rond 1630/50 in Utrecht of omgeving ( en moge

lijk daarbuiten) tegengekomen? 
M.A.G. van Heumen, Rosmalen 

Hoofdredacteur L.F. van der Linden, Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee 

Wil van den Bongaardt, p/a KRO Spoorloos, Postbus 23300, 1202 EG Hilversum 
ir. Albert Clobus, Clobus @xs4all.nl, Bijdorpstraat 1, 2241 NW Wassenaar 
Gemma Colgan, p/a 40 Brunswick Square, Londen, Engeland 
Henri Didier, henri.didier@planet.nl, Wieksloterweg oz 95, 3766 LT Soest 
Cor de Graaf, cdegraafjr@casema.nl, Schillingdreef 56, 3446 XN Woerden 
Theo van Herwijnen, theovanherwijnen @ziggo.nl, Zuiderparkweg 504, 5216 HE Den Bosch 
C.M. Hogenstijn, c.m.hogenstijn@saxion.nl, p/a Klooster 12, 7400 AJ Deventer 
Gerrit Kouwenhoven, streekarchivaris Epe, Hattem en Heerde, Sint Martinusplein 16, 8161 ED Epe 
Willem Meijerman, meyerman@ziggo.nl, Naarderstraat 34, 1271 CE Huizen 
Ruud Poortier, poortier@msm.com, Emmastraat 34, 2282 AR Rijswijk 
Mevrouw M.D. Sanstra-Veenis, fam_sanstra@planet.nl, Arklaan 24, 1852 CA Heiloo 
Wim Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen 
Harmen Snel, hjwsnel@planet.nl, p/a Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam 
Drs. P.D. Spies, Baljuwlaan 67, 4336 GK Middelburg 
A.J. Stasse, Pretoriadreef 62, 3564 BX Utrecht 
Frans Thorissen, Kruisstraat 39, 3581 GK Utrecht 
Jean Jacques Vrij,jjvrij @planet.nl, Meeuwenlaan 2 61, 1021 n Amsterdam 
M. Vulsma-Kappers, Marius Meijboomstraat 38, 1987 LD Amsterdam 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

Informatie over de NG vis te vinden via: www.ngv.nl. 
De genealogische software van de NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl. 
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