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Bij de voorplaat:
Detail van: De Dam, gezien naar het Noorden, met het Stadhuis in aanbouw en de vismarkt, 1656, geschilderd door Johannes Lingelbach. Jo-
hannes Lingelbach of Johannis Lingebach, geboren Frankfurt am Main 10 oktober 1622, kunstschilder, overleden Amsterdam 3 november 
1674, zoon van David Lingelbach, een uitvinder of technicus die rond 1634 naar Amsterdam trok en in 1636 in dienst trad als kunstmeester 
bij het Oude Doolhof op de Prinsengracht, hoek Elandsgracht. Het Doolhof is in 1653 voortgezet door zijn zoon Philips, geboekstaafd als 
horlogemaker. In 1642 trok Johannes naar Frankrijk en Italië en in mei 1650 verliet hij Rome en trok door Duitsland naar Amsterdam. In 1656 
schilderde hij de bouw van het stadhuis op de Dam (in de steigers) en kreeg daar goed voor betaald. Tussen 1685 en 1687 was zijn broer 
David (1641-1688) betrokken bij het opzetten van een opera in Buiksloot.
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Van de redactie
Bijna alle lezers van Gens Nostra hebben in hun voorgeslacht mensen die buiten Nederland 
zijn geboren. Bij de één betreft dit slechts een paar voorouders uit Duitsland of België, bij 
de ander kan de kwartierstaat gelezen worden als de uitkomst van de sociale en politieke 
veranderingen binnen Europa in de laatste eeuwen. Maar een feit is dat een meerderheid van 
de Nederlanders buitenlandse voorouders heeft.
Toen na de ondertekening van de Unie van Utrecht, in 1579, de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën ontstond, kwam de migratie naar ons land goed op gang. Door de opbloeiende handel 
en relatieve godsdienstvrijheid vertrokken velen naar de Republiek. In eerste instantie trokken 
immigranten vooral naar steden in Holland en Zeeland en later werden ook andere gewesten 
aantrekkelijk voor migranten. In de loop van de eeuwen kwamen er zowel religieuze en politieke 
vluchtelingen, als economische migranten naar ons land. Zodoende werd ons land een bont 
geschakeerde lappendeken van mensen uit verschillende culturen. Of we het nu hebben over 
de zestiende of zeventiende eeuw, of over de twintigste of eenentwintigste eeuw, de instroom 
van nieuwkomers is een terugkerend thema in de Nederlandse geschiedenis. En is dus ook voor 
ons genealogen een belangrijk gegeven waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.
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In dit themanummer vindt u een aantal artikelen, waarbij juist niet wordt ingegaan op de al vaker behandelde 
groepen immigranten zoals Vlamingen en Brabanders na de val van Antwerpen in 1585, Hugenoten na de opheffi  ng 
van het Edict van Nantes in 1685 of arbeiders uit Nedersaksen en Westfalen. De ingestuurde artikelen voor dit 
themanummer betreff en geschiedenissen uit gebieden die wat minder vaak de genealogische revue zijn gepasseerd. 
Over de aanleiding van de in dit nummer behandelde migraties kunnen we kort zijn. Het zijn politieke, religieuze en 
economische redenen geweest, net als bij de traditionelere migrantengroepen. En elke migrant had zijn of haar eigen 
verhaal, dat blijkt wel uit de artikelen in dit nummer.
De eerste bijdrage is van de hand van Rob Tausk. Zijn, deels Joodse, voorgeslacht woonde zo’n beetje overal in de 
Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, van Bohemen tot Bosnië en van Slowakije tot Italië. Dit artikel geeft  een 
exemplarisch voorbeeld van families die, gedreven door veranderende politiek en economische omstandigheden, 
hun heil steeds ergens anders zoeken. 
Harmen Snel laat ons kennismaken met een koopmans familie uit Noord-Italië. Vanaf het einde van de zeventiende 
eeuw vestigden zich meerdere leden van de familie Cavalini in Amsterdam; een mooi voorbeeld van kett ingmigratie. 
In dit artikel ligt de nadruk op het in stand houden van de zakelijke relaties en het uitgebreide familienetwerk, dat 
zich uitspreidde van Italië uit tot heel West-Europa. Onderlinge huwelijken, dienstbaarheid aan de familie en slimme 
investeringen brachten de meeste leden van deze familie tot grote welvaart.
Een ander voorbeeld waarbij handel met de Republiek een belangrijke rol speelde, betreft  het verhaal van Josua 
Anthony Speed, een voorouder van Tineke Slof. Speed, lakenbereider van beroep, verliet het roerige zeventiende-
eeuwse Engeland om zich in Amsterdam te vestigen. Later vertrok hij naar Leeuwarden. Een genealogische zoektocht 
waarbij ook getracht wordt de achtergronden van zijn vertrek te doorgronden.
Rosalie Soloway, geboren in Letland omstreeks 1881, werd de grootmoeder van Eduard Adelaar. De Joodse Rosalie 
groeide op in de ‘Pale of Sett lement’, een gebied binnen het Russische Rijk dat zich tussen 1791 en 1917 uitstrekte 
over een deel van Letland, Wit-Rusland en de Oekraine tot aan de Zwarte Zee. Alleen in dit gebied was het Joden 
toegestaan te wonen, maar ook hier vonden regelmatig pogroms plaats. Rosalie verliet Letland in haar jonge jaren 
en vestigde zich bij familie in Engeland. Wat volgt is een verhaal over vluchten, immigratie en maatschappelijke 
integratie in een nieuw vaderland.
Harry Berg beschrijft  een groep doopsgezinde vluchtelingen uit Zwitserland in het begin van de achtt iende eeuw. 
Hans Kneubel werd ‘vrijgekocht uit gevangenschap’ en vestigde zich in 1711 in Sappemeer. Na enkele generaties 
als boeren te hebben geleefd in de provincie Groningen vertrokken diverse leden van de familie, opnieuw om 
geloofsredenen, naar de Verenigde Staten. De auteur vertelt over het leven van de Kneubel’s in Zwitserland, op het 
Groningse platt eland en op de Amerikaanse prairie.
Leo Mathot vertelt over zijn voorouders, waarvan de oudst bekende voorvader, Bernhard Mathot, een stohoedenma-
ker was, afk omstig was uit Basenge in het Jekerdal, Wallonie.
In het laatste artikel vernemen we meer over bijzondere immigratie van Oostenrijk naar Nederland, die plaats vond 
in de decennia na de Eerste Wereldoorlog. Het betrof jonge kinderen uit Oostenrijk die, door grote schaarste aan 
voedsel tijdens en vooral ook na de Eerste Wereldoorlog, aan ondervoeding dreigden te bezwijken. Zij kwamen om 
een paar maanden aan te sterken en sommigen van hen bleven hier of keerden later naar Nederland terug. Omdat 
de auteur de bronnen met behulp van internet heeft  opgespoord en geraadpleegd volgt op haar bijdrage een korte 
uiteenzett ing in de rubriek Digitaal, waarin zij vertelt waar zij de nodige informatie over deze ‘Konvooikinderen uit 
Oostenrijk’ heeft  gevonden.
We zien hier vele oorzaken voor het emigreren naar een ander land, van vluchten voor lijfsbehoud tot het verkrijgen 
van een beter leven. Hierboven hebben we natuurlijk alleen kennis gemaakt met ‘de succesverhalen van de 
overlevenden’. We moeten ons blijven realiseren dat grote aantallen mensen, die huis en haard verlieten en naar ons 
land trokken, overleden in krijgsdienst van de Republiek, in dienst van VOC en WIC, of vroeg tijdig overleden door 
honger en armoede in de grote steden.
Tot slot dank ik Harmen Snel voor zijn inzet bij het tot stand komen van dit themanummer en wens de lezer veel 
plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn 

( vervolg Van de redactie)
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ROB TAUSK

Een reislustige Europese familie!

Speurtocht naar de voorouders van 
Marius Tausk en Norah Gladys von Hellmer

Het mott o ‘Begin je genealogie met: Vraag ‘t je ouders’ is vooral belangrijk indien je 
voorouders oorspronkelijk niet uit Nederland kwamen, hetgeen bij mijn stamboom 
het geval is. Beide ouders kwamen uit het buitenland. Zonder dat navragen zou het 
me nauwelijks gelukt zijn de stukjes van mijn stamboom bijeen te brengen, vooral 
niet in de pre-internet periode. Het verhaal over de zoektocht naar de voorouders 
van mijn ouders bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de voorouders van 
mijn vader Marius Tausk. Vervolgens gaat het over de voorouders van mijn moeder 
Norah Gladys von Hellmer, eerst haar voorouders in Oostenrijk en tot slot haar 
Engelse familieleden. In mijn beleving waren deze voorouders bijzondere mensen, 
die leefden in bijzondere tijden en op bijzondere plaatsen.

1. Johann Strauss monument, Wenen
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1.  De voorouders van mijn vader Marius 
Tausk (1902-1990)

Volgens mondelinge overlevering verwijst onze naam Tausk 
naar het stadje Taus (tegenwoordig Domažlice) in Tsjechisch 
Bohemen, aan de grens met Duitsland. Mensen die uit Taus(s) 
kwamen heett en dan Tausky en zo’n ‘y’ raakte in de loop van de 
tijd weer verloren. In een gedocumenteerde referentie wordt 
specifi ek verwezen naar de grafsteen op de oude Joodse be-
graafplaats te Praag van Jehuda, zoon van rabbi Meir; hij werd 
herdacht als afk omstig uit Tauzk en overleed in 11 oktober 1531.1 
Dit is het oudste voorbeeld dat de auteur tegenkwam, van een 
grafsteen met een verwijzing naar een plaats van herkomst, 
of verblijf, in Bohemen. In de zestiende en zeventiende eeuw 
woonden meerdere Tausken in Praag. Zij hadden er prominente 
posities in de Joodse gemeente. Het is me niet gelukt relaties 
te vinden tussen die ‘oude Tausken’ en huidige Tausk-nazaten. 
Omdat de achternaam mogelijk is afgeleid van een plaats hoeft  
dezelfde achternaam echter geen familierelatie te suggereren.

Herman Tausk (1850-1916) en Emilie Roth 
(1858-1938)

Mijn overgrootvader Herman Tausk is geboren in 1850 te 
Kolárovice, als zoon van Léser Tausk en Sally Singer. Koláro-
vice is een klein dorpje bij Zilina (Sillein, Solna, Zsolna) in het 
noordwesten van Slowakije. Dit behoorde in die tijd tot de 
Oostenrijks-Hongaarse (dubbel)monarchie. Hij sprak dus zo-
wel Duits als Hongaars. Aangezien hij Joods was, beheerste 
hij ook het Hebreeuws en het Jiddisch. Die talenknobbel kwam 
hem goed van pas want hij was dol op avontuur en na een korte 
periode onderwijzer te zijn geweest, werd hij journalist.
Vóór 1850 woonden er in Zilina maar twee Joodse gezinnen, 
meer mochten er niet wonen. De joden mochten daar wel wer-
ken, maar moesten ’s avonds terug naar de omringende dorp-
jes waar ze woonden. Pas na ongeveer 1870 nam de Joodse 
populatie toe en in 1881 werd er een synagoge gebouwd. 
Herman verhuisde met zijn vrouw, Emilie Roth, en hun oud-
ste zoon (mijn grootvader Viktor) in 1879 eerst naar Zagreb 
(Kroatië), en later naar Sarajevo (Bosnië-Herzegovina). Hij 

beheerste natuurlijk ook het Servo-Kroatisch. Herman hield 
van reizen, door de hele monarchie was dat relatief gemakke-
lijk. Eigenlijk was daarvoor wel een paspoort nodig maar dat 
vond hij onzin. Dus nam hij zijn paspoort vaak expres niet mee 
en vertrouwde hij op zijn vrij-reizen kaart die hij als journalist 
van de directie van de Bosnische spoorwegen had gekregen. 
Bij zijn vertrek van Zagreb naar Sarajevo waarschuwden zijn 
vrienden hem voor de vele criminelen in Bosnië en drongen 
er bij hem op aan zijn pistool mee te nemen voor zelfb escher-
ming. Ook dit advies sloeg hij lachend in de wind. In Sarajevo 
was hij persagent van de regering van Bosnië-Herzegovina en 
werkte voor verschillende kranten. Later gaf hij ook een week-
blad uit, Die Südslavische Revue. Hierin schreef hij artikelen 
over grote politieke kwesties (bijv. Servië versus Kroatië) en 
over de culturele verschillen tussen de bevolkingsgroepen in 
Bosnië. Hij was ook vertaler en mede-uitgever van een boek2 
met als boodschap: als de Katholieken en de Moslims elkaars 
cultuurverschillen en gewoontes niet beter leren kennen, res-
pecteren en waarderen, dan breekt de hel los. Inderdaad, twee 
jaar later (1912) brak de Balkan-oorlog uit. In verband met zijn 
slechte gezondheid en een hartaanval keerde hij in 1915 naar 
Zagreb terug waar hij in 1916 overleed. 
De namen van zijn vader, moeder, grootvader en kinderen 
schreef hij op in zijn Thora, die ik vrij recent via een achternicht 
ter inzage heb gekregen. Zijn in het Duits geschreven tekst 
kon ik wel ontcijferen, maar voor het Hebreeuws had ik hulp 
nodig van verre familieleden in Israël. Dit leverde extra infor-
matie op, zoals geboortedata en Hebreeuwse voornamen.

2. Links: Marius Tausk, 1928. Rechts: Norah Gladys von Hellmer, Londen, 
juli 1928, fotograaf Angus Faith.

3. Herman Tausk en Emilie Roth, Zilina, 1878, fotograaf F. Juwelier
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Herman is in 1878 getrouwd met Emilie Roth. Het opsporen 
van haar persoonsgegevens bleek gecompliceerd. In 1940 
moesten mijn ouders in Nederland de gegevens over hun ou-
ders en grootouders zien te achterhalen ten behoeve van een 
Niet-Jood verklaring (in deze defi nitie is iemand Joods indien 
er minstens 3 Joodse grootouders zijn). Mijn vader werkte in 
die tijd bij Organon in Oss, dat toen onder Duits beheer stond. 
De geboorte- en trouwregistraties, die nu in mijn bezit zijn, liet 
mijn vader via een bevriende jurist en zijn schoonvader uit We-
nen komen en daaruit bleek dat hij twee Joodse grootvaders 
en twee katholieke grootmoeders had (incl. Emilie uit Wenen). 
Door de twee katholieke grootmoeders had hij verder geen 
problemen meer met die Niet-Jood verklaring. Ik, daarente-
gen, had jaren lang wel problemen met de persoonsgegevens 
van Emilie, totdat mijn vader, zo rond 1986, onthulde dat de ge-
gevens een andere Emilie betroff en. Hij kon zich toen nauwe-
lijks meer iets over zijn echte grootmoeder herinneren. Zelfs 
met het herkennen van haar foto’s had hij moeite.

Hoe zat dat met deze persoonsverwisseling? De brief die mijn 
vader aan de jurist geschreven had, was geaccordeerd door 
de censor - lees bewindvoerder - van Organon. Enige tijd later 

schreef hij echter nog een brief verwijzend naar eerdere cor-
respondentie over een ‘schilderij’, met als extra aantekening 
dat het niet noodzakelijkerwijs het originele schilderij diende 
te betreff en. Met dat schilderij verwees hij impliciet naar de 
doop- en trouwregistraties. Ook die brief werd geaccordeerd. 
De uiteindelijk verkregen documenten werden zorgvuldig door 
de bewindvoerder bestudeerd en in orde bevonden. Mijn vader 
stuurde overigens ook snel een brief aan zijn broer, die bij een 
dochteronderneming van Organon in Brazilië werkte, en vroeg 
speciale aandacht voor het document over hun grootmoeder.
In 1994 bezocht ik familie in de buurt van Kolárovice, waar 
ik ook in contact kwam met een professionele genealoge. Zij 
bracht me op het juiste spoor: de Joodse Emilie Roth was gebo-
ren in 1858 te Čadca (ten noorden van Zilina, bij de grens met Po-
len). De gegevens over de andere (katholieke) grootmoeder van 
mijn vader klopten wel: Anna Kluh(ova) geboren te Lipnice (Tsje-
chië) in 1855, en in Wenen in 1882 getrouwd met de Joodse Moriz 
Frisch, geboren in Tysmenice (Oekraïne) in 1849. Vele andere 
Tausken uit midden Europa hebben de Tweede Wereldoorlog 
niet overleefd. In mijn genealogische studie naar Tausken vond 
ik meer dan 50 familieleden die in de Holocaust omkwamen.
Herman en Emilie hadden tien kinderen, een zoontje veron-

4. Thora van Herman Tausk
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gelukte op anderhalf-jarige leeftijd, alle anderen werden vol-
wassen. Emilie had dus een druk leven. Extra drukte werd ook 
veroorzaakt doordat Herman graag vrienden en zakenrelaties 
thuis uitnodigde voor de maaltijd. Bovendien was het in Jood-
se families gebruikelijk dat men voor elkaars familieleden 
zorgde. Neven en nichten logeerden lange tijd bij ooms en tan-
tes, bijvoorbeeld tijdens een studieperiode in een andere stad. 
Indien de echtgenote overleed was er wellicht een schoonzus 
die de taken overnam. Van dergelijke gebeurtenissen kon ik 
overigens gebruik maken om nadere familierelaties vast te 
stellen (het levert extra informatie bij het interpreteren van, 
bijvoorbeeld, bevolkingsregistraties).

Viktor Tausk (1879-1919) en Martha Frisch (1881-1957)

Het oudste kind van Herman en Emilie is mijn grootvader 
Viktor. Hij is geboren in het district Zilina in 1879 (op de een-
entwintigste verjaardag van Emilie). Hij studeerde eerst rech-
ten in Wenen en rondde die studie later af vanuit Sarajevo. 
In Wenen trouwde hij in 1900 met mijn grootmoeder Martha 
Frisch, geboren te Wenen in 1881. Kort na haar geboorte werd 
zij Rooms Katholiek gedoopt, maar reeds in 1887 trad zij toe 
tot de Evangelisch Lutherse kerk en liet zich in 1891 herdopen.
In verband met zijn huwelijk liet Viktor zich in 1900 ook Evan-
gelisch Luthers dopen.

Het echtpaar woonde eerst in Mostar en daarna in Sarajevo 
(Bosnië-Herzegovina), waar in 1902 mijn vader werd geboren. 
Twee jaar later werd zijn broer, Hugo, geboren. Het huwelijk 
hield geen stand en zij verhuisden weer terug naar Wenen. 
Na enige omzwervingen ging Viktor in Wenen medicijnen stu-
deren en, in het bijzonder, psychoanalyse bij Sigmund Freud. 
Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en Viktor ging als arts 
en jurist naar het front, waar hij onder andere voor de krijgs-
raad, met succes, deserteurs verdedigde. Hij betoogde bij-
voorbeeld dat deserteurs veelal eenvoudige boerenjongens 

waren die de documenten bij indiensttreding helemaal niet 
hadden begrepen en geen idee hadden van wat ze zo ver van 
huis deden. Het waren geen lafaards of staatsgevaarlijke lie-
den, in tegendeel: ze beseften heel goed dat desertie gevaar-
lijker was dan gehoorzaam in dienst blijven. Hij publiceerde 
veel wetenschappelijke artikelen, onder andere over psychi-
atrische stoornissen, zoals schizofrenie. Daarnaast heeft hij 
ook meerdere literaire werken geschreven.3 Hij had in Wenen 
een privé psychiatrische praktijk van beperkte omvang. Op 
veertig-jarige leeftijd (1919) pleegde hij zelfmoord: mijn vader 
had toen nog niet eens zijn eindexamen afgelegd. Over het 
leven van Viktor en zijn relatie tot Freud zijn veel boeken en 
publicaties verschenen.4

Na de scheiding van Viktor keerde Martha met haar beide 
zoons vanuit Sarajevo terug naar Wenen, en verhuisde la-
ter naar Graz. Het waren, financieel gezien, buitengewoon 
moeilijke tijden maar op onderwijs en studie van de kinderen 
mocht niet bezuinigd worden. Enige tijd deed zij in Wenen de 
boekhouding van haar vaders drukkerij. Zelf kwam zij uit een 
gezin met socialistische idealen en zij heeft zich dan ook haar 
hele leven voor het socialisme ingezet.5 Martha werd een be-
langrijke Oostenrijkse voorvechtster van gelijke rechten van 
vrouwen en mannen, en werd vertegenwoordigster van de 
sociaal democratische partij in Graz en secretaris van de Soci-
alistische Arbeiders Internationale in Zürich, waar ze ook het 
tijdschrift Frauenrecht oprichtte.6 In 1939 verhuisde zij vanuit 
het Oostenrijkse Graz naar Nijmegen, waar mijn vader toen al 
woonde. Ze overleed daar in 1957. In 2008 werd in Graz een 
park naar haar vernoemd.

Moriz Frisch (1849-1913) en Anna Kluh (1855-1903)

Over reizen gesproken: ook Martha’s ouders kwamen van el-
ders. Haar vader Moriz Frisch kwam oorspronkelijk uit Tysme-
nice (spreek uit: ’t is me niets), in de buurt van Lemberg (Lvov) 
in de huidige Oekraïne. Martha bleef haar hele leven contact 

5. Viktor Tausk en Martha Frisch, Wenen, 1900, fotoatelier Medina

6. Martha en Moriz Frisch, Carlsbad, 26 nov 1895
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houden met familieleden uit die streken, ook al emigreerden 
zij, bij voorbeeld, naar Amerika. Moriz had een drukkerij in We-
nen en legde zich toe op innovatie.7 Hij had lange tijd het alleen-
recht op het drukken van genummerde tramkaartjes, leverde 
speciale juridische en overheidsdocumenten (in de vele talen 
die in de monarchie gebruikt werden) en ontwikkelde een ma-
chine voor droogkopiëren (stencillen). Hij gaf ook een literair 
tijdschrift  uit: Die Fackel. Moriz was in Wenen getrouwd met 
de katholieke Anna Kluh(ova). Zij kwam oorspronkelijk uit Tsje-
chisch Bohemen en verhuisde in verband met hongersnood naar 
Wenen. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Anna overleed te We-
nen op 48-jarige leeft ijd (1903) door bloedvergift iging, nadat ze 
zich gesneden had aan een papiersnijmachine. Moriz hertrouw-
de met Franziska Wolf, en hij overleed aan kanker in 1913.
Voor verder onderzoek naar de stamboom in Midden- en 
Oost-Europa en vooral wat betreft  de Joodse voorouders, zal 
gewacht moeten worden op het beschikbaar komen van meer 
gedigitaliseerde bronnen uit de archieven aldaar.

Marius Tausk (1902-1990)

Mijn vader Marius was de oudste zoon van Viktor en Martha. 
Zoals boven gemeld verhuisde hij op drie-jarige leeft ijd met zijn 
broer Hugo en zijn moeder van Sarajevo terug naar Wenen. In 
1916 ging hij naar Graz, om medicijnen te studeren, onder andere 
bij prof. Ott o Loewi (die later de Nobelprijs kreeg). Na beëindi-
ging van zijn studie in 1926 was het, ten gevolge van de economi-

sche crisis, heel moeilijk in Oostenrijk een baan te vinden. Hij be-
geleidde toen, als arts, een reis van Oostenrijkse studenten naar 
het Pinkstercongres van de internationale socialistische jeugd 
beweging in Amsterdam. Daar kon hij, mede op aanbeveling van 
Loewi, bij prof. Ernst Laqueur een onbezoldigde baan krijgen. 
Vervolgens ging hij als bedrijfsleider naar N.V. Organon8 in Oss 
en werd later ook buitengewoon hoogleraar endocrinologie in 
Utrecht. Al vanaf het begin maakte Marius heel wat dienstrei-
zen naar Londen. Daar bezocht hij Norah von Hellmer. Ze kenden 
elkaar nog uit Graz, toen Marius muziekavonden bij haar vader 
bijwoonde en haar bijles voor school had gegeven. Zij trouwden 
in 1928 in Engeland en Norah kwam mee naar Nederland.

2.  De voorouders van mijn moeder Norah 
Gladys von Hellmer (1907-1999)

Edmund Karl Hellmer (1850-1935) en Aloisia 
Barbara Weiss (1848-1916)

Overgrootvader Edmund Karl Hellmer, geboren in Wenen in 
1850, was een belangrijke beeldhouwer9 en directeur van de 
Weense academie voor beeldende kunst. Bijna iedereen die 
wel eens in Wenen is geweest, zou zich zijn standbeeld van Jo-
hann Strauss (1921) moeten kunnen herinneren of anders wel 
het Goethe monument (1900). Maar er zijn veel meer werken 
van zijn hand. In 1912 werd hij geridderd tot ‘Ritt er von Hellmer’. 
Die titel werd overigens in Oostenrijk in 1918 weer afgeschaft  

7. Links: Anna Frisch- Kluh. Rechts: Edmund Karl von Hellmer.
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maar sommige nazaten zijn het ‘von’ blijven gebruiken en ande-
ren niet. In de Weense parochiale archieven zijn een aantal van 
zijn voorouders te vinden.
In Wenen trouwde hij in 1871 met Aloisia Weiss en zij kregen drie 
kinderen. Aloisia’s geboorte/doop registratie vermeldt: gebo-
ren 1848 als dochter van Carolina Weiss. Van deze laatste weet 
ik niet meer dan dat zij in Wenen danseres, zangeres en actrice 
zou zijn geweest. Ook het achterhalen van de vader van Aloisia 
bleek niet makkelijk. Mijn moeder was tegenover mij heel terug-
houdend met informatie en uit Oostenrijkse archieven heb ik nog 
niets boven water kunnen halen. Ik hoorde iets vaags over een 
Habsburg-afstamming, onder andere toen ik als kind het stand-
beeld van keizerin Elisabeth in Salzburg zag. Een beeld dat in 1901 
door Edmund Karl von Hellmer gemaakt is.
Ook hoorde ik iets van mijn grootmoeder van moederszijde 
(de schoondochter van Aloisia) toen ze met mij in 1955 naar 
de fi lm ‘Sissi’, met Romy Schneider, ging. Sindsdien noemde 
ik Elisabeth voor de grap ‘Tante Sissi’. Het heeft  nog vele jaren 
geduurd eer ik meer details hoorde, via een halfzuster van mijn 
moeder, Teresa Hellmer. De geschiedenis werd uit de doeken 
gedaan door Edmund von Hellmer. Hij was een zoon van Aloi-
sia en broer van mijn grootvader Hans. Deze Edmund moest, 
ten tijde van de ‘Anschluss’ in 1938 van Oostenrijk bij Duitsland, 
een ‘Ariernachweiss’ overleggen. Dit was voor hem belangrijk, 
omdat hij als ambtenaar de prominente positie bekleedde 
van opperrechter aan het gerechtshof in Wenen. Jammer, dat 
deze Ariernachweis-documenten niet meer beschikbaar zijn 
via het Weense Rijksarchief. De vader van Aloisia was Wilhelm 
Albrecht graaf van Montenuovo. De laatste was een zoon van 
Adam Adalbert von Neipperg en Marie Louise von Habsburg, 
aartshertogin van Oostenrijk, en weduwe van Napoleon.
Volgens de ongeschreven wet voor ethische normen, ‘Sitt enge-
setz’, zoals die sinds het midden van de achtt iende eeuw werd 
opgevat, had Wilhelm verplichtingen jegens zijn buitenechtelij-

ke dochter: haar opvoeding diende in overeenstemming te zijn 
met zijn status en hij moest haar een bruidsschat verschaff en. 
Wilhelm dacht dat hij, als zoon van een aartshertogin, daar wel 
onderuit kon, maar tenslott e heeft  hij wel aan zijn verplichtin-
gen voldaan. Voorwaarde daarbij was dat zijn naam verzwegen 
moest worden. En dus zweeg Aloisia. Mijn grootvader Hans ver-
klaarde later: ‘als Aloisia hier niet over wil spreken, dan zwijg ik 
ook; wat mijn broer Edmund doet moet hij weten’. En ook mijn 
moeder sprak hier nauwelijks over. Aloisia kreeg een goede op-
voeding in een nonneninternaat voor adellijke meisjes en leerde 
ook de Franse taal en piano spelen. De aankomend beeldhouwer 
Edmund Karl Hellmer was een goede keuze als huwelijkspartner: 
een kunstenaar genoot aanzien en was politiek ongevaarlijk. 
Ten tijde van haar huwelijk woonde zij in de chique Weense wijk 
Hietzing, vlak achter het park van Schönbrunn. Na haar huwelijk 
in 1871 begon het echtpaar eerst een meisjesschool, ook in Hiet-
zing, waar Aloisia Franse les gaf, en haar man piano onderwees.

Mijn moeder woonde van haar zevende tot haar negende jaar 
(1914-1916) ook in Wenen en ook direct achter het paleis Schön-
brunn. Als ze de straat op ging, zag zij vaak een adellijke oudere 
heer die, met lijfwachten achter zich, een ommetje vanuit de 
paleistuin maakte. Hij sprak dan mijn moeder aan en vroeg 
naar haar gezondheid. Zij wist niet wie deze heer was en vroeg 
het aan haar vader Hans, met de opmerking dat die man zo op 
hem leek! Maar Hans gaf geen antwoord! Mijn moeder vertel-
de me later wel dat zij de gelaatstrekken van de Habsburgers 
geërfd had; met name haar ‘Zoeloe lippen’. Genealogen wijzen 
dan graag op de oer-moeder van de Habsburgers, Cymbarka 
van Masowien (1394-1429).
Hoewel enigszins buiten de context van deze publicatie, is het 
wellicht toch interessant even stil te staan bij het huwelijk van 
Adam Adalbert von Neipperg en Marie Louise van Oostenrijk. 
Wikipedia geeft  natuurlijk een beknopte samenvatt ing, maar 

8. Links: Aloisia Weiss (1869), beeldhouwer Edmund von Hellmer, in bezit van Norah Grace van Oosterum, fotograaf Michel Porro (beide zijn ook nazaten 
van Aloisia). Midden: Aloisia von Hellmer-Weiss. Rechts: Keizerin Elisabeth monument, Salzburg, met auteur, zijn zusje en hun moeder, 1954.
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veel meer informatie is bijvoorbeeld te vinden in een biografi e 
over Marie Louise.10 Adam was generaal, diplomaat en staats-
man, maar ook een Don Juan. Zijn rechteroog werd beschadigd 
tijdens een veldtocht in 1794 in de Zuidelijke Nederlanden, de 
Eerste Coalitieoorlog (1792 - 1797). In augustus 1814 kreeg hij 
de opdracht Marie Louise van Wenen naar Aix-les-Bains te be-
geleiden, waar zij om gezondheidsredenen ging baden. De ver-
borgen agenda was vermoedelijk dat voorkomen moest worden 
dat zij zich weer bij haar echtgenoot Napoleon op Elba zou voe-
gen. Ondanks het feit dat zowel Adam als Marie Louise beiden 
getrouwd waren, ontwikkelde zich al snel een liefdesrelatie. Na 
de terugkeer van Napoleon uit Elba in 1815, brak de ‘oorlog van 
Napels’ tussen Oostenrijk en het Koninkrijk Napels uit. Adam 
speelde een beslissende rol ten voordele van het Oostenrijkse 
leger. In dezelfde tijd overleed de eerste vrouw van Adam, The-
resia Pola, waarna Adam en Marie Louise, als het ware, hun han-
den vrij hadden. In 1817 werd dochter Albertine Marie geboren 
en in 1819 mijn voorvader Wilhelm Albrecht. De kinderen werden 
geen graaf/gravin van Neipperg, maar kregen de titel graaf/
gravin van Montenuovo. Na het overlijden van Napoleon in 1821 
trouwde zijn weduwe, Marie Louise, offi  cieel met Adam. Zij kre-
gen in 1822 nog een dochter Mathilde, die jong stierf. Wilhelm Al-
brecht werd in 1864 verheven tot vorst (Fürst) van Montenuovo. 
Op internet zijn natuurlijk veel van zijn voorouders te vinden.11

Hans Hellmer (1880-1950), Grace Blanche 
Woodford (1876-1968) en Norah Gladys von 
Hellmer (1907-1999)

Grootvader Johann Karl (Hans) Hellmer was geboren in 1880 
en hij studeerde net als zijn vader piano en beeldhouwen en 
op beide gebieden was hij uitzonderlijk begaafd. Tijdens een 
kunst-studiereis naar Florence in Italië ontmoett e hij zijn 
toekomstige vrouw, de Engelse Grace Blanche Woodford. 

Grace was met haar moeder Maria Cates, weduwe van William 
Woodford, ook op rondreis door Italië. Mijn moeder, Norah, 
werd in 1907 in Rome geboren. Dit werd daar echter niet gere-
gistreerd; Norah werd achtergelaten bij een voedster (min) en 
Hans en Grace vervolgden hun reis.
Op de terugtocht werd Norah opgehaald. Het gezin verhuisde 
naar Londen, waar Hans en Grace nog in datzelfde jaar trouw-
den. In 1909 werd Norah in Engeland gedoopt, samen met haar 
jongere zusje Agnes, die drie jaar later overleed. Twee jaar la-
ter (1911) werd nog een dochtertje geboren.

In 1913 maakte het gezin een reisje terug naar Wenen om 
de Hellmer familie op te zoeken, maar de dreigende oorlog 
maakte het hen onmogelijk terug te keren naar Engeland. 
Hans moest in dienst en vocht in de loopgraven aan de Itali-
aans-Oostenrijkse grens.
Grace en haar beide dochters verhuisden van Wenen naar Graz. 
Hans kwam als een gebroken mens terug uit de oorlog, zowel 
lichamelijk als geestelijk een wrak (post traumatisch stress 
syndroom?) en uiteindelijk strandde het huwelijk. Hans werd 
redacteur van Die Neue Zeit en kunstcriticus voor kranten en 
adviseerde de overheid op het gebied van onderwijs. Zijn doel-
stelling was: een ieder die wil leren moet een studiekans krijgen, 
kosteloos en onafh ankelijk van het onderwerp. Hans hertrouw-
de en kreeg een dochter Teresa Hellmer, de halfzuster van mijn 
moeder, die me de details verhaalde over de vader van Aloisia.
Wat Grace betreft  nog heel in het kort het volgende. Zij was 
in 1876 geboren in Zuid Afrika (Grahamstown, nabij Port Elisa-
beth). Voor haar middelbare school ging ze in haar eentje terug 
naar Engeland (een strenge kostschool in Exeter). Zij zat daar 
nog op school toen haar vader overleed. Haar moeder (Maria 
Woodford, geb. Cates) kwam toen terug naar Engeland en ont-
fermde zich weer over Grace. Zij reisden veel door Europa en 
verbleven ook langere tijd in Italië.

9. Links: Wilhelm Albrecht van Montenuovo. Midden: Marie Louise van Oostenrijk. Rechts: Adam Adalbert von Neipperg
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Direct na de oorlog gingen Norah en haar zusje vanuit Graz 
mee met een kindertransport en verbleven geruime tijd in 
Denemarken om aan te sterken. In 1927 ging mijn moeder van 
Graz alleen naar Engeland, werkte in Londen op een patent-
bureau en woonde daar bij een nicht van haar moeder. Daar 
ontmoett e ze mijn vader weer. Zij trouwden het volgende jaar, 
waarna ook zij naar Nederland kwam en in haar kielzog kwam 
haar moeder Grace ook mee. In Nederland woonden zij eerst 
in Oss en later in Nijmegen, behalve tijdens de oorlog toen ze 
weer een periode in Oss woonden.
Ik was zo gelukkig een Engels sprekende grootmoeder in huis 
te hebben, terwijl mijn Oostenrijks-Duits sprekende groot-
moeder een paar kilometer verderop in dezelfde stad woonde.

3. De Engelse voorouders
Hier nu nog een aanvulling betreff ende de voorouders van 
grootmoeder Grace Blanche Woodford. Ook zij had eind jaren 
dertig persoonsgegevens van haar voorouders verzameld.

De Woodford familie op Isle of Wight, William 
Woodford (1845-1892)

De vader van Grace was William Woodford, geboren te Mor-
laix (Bretagne) in 1854. Hij woonde gedurende zijn jeugd op 
Guernsey, maar emigreerde later naar Zuid-Afrika, waar hij 
onderdirecteur werd van het Grey Institute voor hoger on-
derwijs in Grahamstown bij Port Elisabeth. Daarnaast was 
hij kerkvoogd en lekenpriester van de Holy Trinity Church. Hij 
overleed al op 47-jarige leeft ijd tijdens ziekteverlof in Lon-
den in 1892. Er is in die kerk nog een glas-in-lood gedenkraam 
aan hem gewijd. Zijn voorouders kwamen van Isle of Wight.
Het vinden van zijn spoor naar Isle of Wight was ook een opga-
ve. Ik had geen geboortegegevens van James, de vader van Wil-

liam. William’s moeder was Hannah Loe. Volgens een aanteke-
ning van Grace Blanche had Hannah op Isle of Wight gewoond, 
op Haseley Manor, Arreton. Navraag bij dit landgoed dat een 
historisch archief heeft , leverde in eerste instantie niets op. 
Ik vond Woodford zo Engels klinken, er zouden vast wel veel 
Woodford’s in Engeland zijn. In de pre-internet periode heb ik 
in het NGV Verenigingscentrum in Naarden veel boeken en tijd-
schrift en over genealogie in Engeland nagekeken: nauwelijks 
Woodford’s te vinden! Ten einde raad stuurde ik een brief naar 
het hoofdpostkantoor van het Isle of Wight met het verzoek 
om een kopie van het telefoonboek Isle of Wight, pagina ‘Wood-
ford’. Het antwoord liet op zich wachten, maar het resultaat 
was verbluff end, ongeveer 65 families, raak! Vervolgens infor-
meerde ik naar een genealogisch archief, weer lang wachten en 
toen kreeg ik contact met een lokale professionele genealoge, 
die me geweldig hielp voor een zeer schappelijk bedrag, ze was 
zo geboeid dat ze vele extra uren zonder vergoeding aan mijn 
stamboom werkte. Veel Woodford’s waren boeren en, net als 
vele andere eilandbewoners waren zij vroeger, heel honkvast. 
De stamreeks kon tot 1650 vervolgd worden en dan ontbreekt 
er een stukje (de ontbrekende schakels die op het ogenblik op 
Ancestry stambomen staan, lijken mij speculatief).
Tegenwoordig zijn de genealogische data op Isle of Wight 
goed toegankelijk. Er is een goed documentatiecentrum, veel 
is er gedigitaliseerd en er is een zeer actieve Family History 
Society met een toegankelijke website en een heel eff ectieve 
Facebook communicatie. Dagelijks worden vragen van leden 
over voorouders op de Facebook site gesteld en beantwoord 
door kundige en zeer actieve leden.

Voorouders in Engeland, Maria Cates (1838-1921)

De moeder van Grace was Maria Cates, geboren te Londen in 
1838. Zij ontmoett e William tijdens een boott ocht van Enge-

10. Links: Hans Hellmer, circa 1930. Midden: Grace Blanche Hellmer-Woodford, 1921. 
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land naar Zuid-Afrika. Na het overlijden van William keerde 
Maria uit Zuid-Afrika terug naar Engeland en zij ontfermde 
zich weer over dochter Grace. Maria was zeer intelligent, ont-
wikkeld en ondernemend. Tekenend is wellicht dat zij op haar 
sterfb ed in Wenen, en 82 jaar oud, Dante las in het Italiaans. 
Veel van haar voorouders woonden ook in Engeland. Ook die 
archieven zijn tegenwoordig goed toegankelijk en ik heb bo-
vendien het geluk een Engels familielid in Londen, de Cates 
nazaat Olwen Long-Jones, te kennen die zelf een zéér deskun-
dige genealoge is.
Grootmoeder (Granny) Grace hield wel van mooie verhalen, 
zoals de bovengenoemde verbinding van Aloisia met Wil-
helm van Montenuovo. Over de Cates stamboom wist ze 

te vertellen dat een directe voorvader Sir Robert Catesby 
( 1572-1606) was. Hij organiseerde de aanslag op het Engels 
parlement (1606): ‘the gunpowder plot’. Ook zou hij tot de 
Schotse clan Chattan hebben behoord. Granny gaf mij bij-
voorbeeld manchetknopen met het symbool van een kat dat 
ook op haar zegelstempel voorkomt. Ik heb echter nog geen 
bewijs gevonden voor de afstamming van Sir Robert, noch 
voor de relatie met de clan.

Het spreekt haast vanzelf dat de meeste voorouders op het 
Isle of Wight en in Engeland tot de Anglicaanse Kerk behoor-
den, maar ik kwam ook nog Hugenoten tegen: de ouders van 
Mary Magdalene Portal (geboren 1728) waren predikant Pierre 
Guillaume (William) de Portal en Mary Magdalen Meure. Pierre 
was geboren te Poitiers (Frankrijk) in 1685 en zijn naturalisatie 
in Engeland was in 1710. Zijn broer Henri werd als kind in een 
wijnkist naar Engeland gesmokkeld, waar hij later een papier-
molen en -fabriek startt e en de vergunning kreeg het Engelse 

bankpapier te leveren. Deze exclusieve vergunning geldt nog 
tot op vandaag. De Portal’s stamreeks kon gevolgd worden tot 
het begin van de vijft iende eeuw. De Meure tak is gevolgd tot 
het midden van de zeventiende eeuw toen zij uit Frankrijk naar 
Engeland kwamen.

Kwartierstaat van zeven generaties van Rob Tausk

I
1.   Dr. Robert Jan Maarten (Rob) Tausk, geboren/gedoopt 

Oss 4 maart/ 14 oktober 1945, chemicus.

II
2.   Prof. dr. Marius Tausk, geboren Sarajevo (Bosnië-Her-

cegovina) 15 februari 1902, gedoopt Wenen (Oostenrijk) 
9 september 1903, directeur Organon Oss, prof. endo-
crinologie te Utrecht, overleden/begraven Nijmegen 
(Rustoord) 2/7 augustus 1990, ondertrouwt Wargrave 
(Groot Britt annië), trouwt Wokingham (Groot Britt annië) 
23 juli 1928

3.   Norah Gladys von Hellmer, geboren Rome (Italië) 20 mei 
1907, gedoopt Ealing (Groot Britt annië) (St. John’s) 30 au-
gustus 1909, overleden/begraven Nijmegen (Rustoord) 
27 augustus/1 september 1999.III

4.   Viktor Tausk, (Joodse naam Benjamin Zeev) geboren Zi-
lina (Slowakije) 12 maart 1879, gedoopt Wenen (Evange-
lisch Lutherse kerk Augsburger Bekenntnis) 3 mei 1900, 
jurist, psychoanalyticus, overleden/begraven Wenen 
(Zentral friedhof) 3/6 juli 1919, trouwt Wenen 13 mei 1900, 
(gescheiden Wenen 20 oktober 1908)

5.   Martha Rosa Frisch, geboren/gedoopt Wenen (Rossau, 
r.-k.) 15 januari/22 mei 1881, herdoopt Wenen (Evangelisch 
Lutherse kerk Augsburger Bekenntnis) 10 september 
1891, secretaris internationale socialistische beweging, 
overleden Utrecht (ziekenhuis) 20 oktober 1957, begraven 
Nijmegen (Rustoord) 23 oktober 1957.

6.  Johann Karl (Hans) von Hellmer, geboren/gedoopt (St. 
Elizabeth) Wenen 29 maart/18 april 1880, redacteur Neue 
Zeit, overleden/begraven Graz (Oostenrijk) (St. Leon-
hard kerkhof) 25/28 februari 1950, trouwt (2) met Illona 
Kovács, geboren 1902, overleden/begraven Graz (St. Le-
onhard kerkhof) 18/21 september 1979. Uit dit huwelijk 
een dochter, trouwt (1) Londen (Groot Britt annië) (St. Ja-
mes’ Norlands) 19 augustus 1907 (gescheiden Graz 6 juli 
1938)

7.  Grace Blanche Woodford, geboren/gedoopt Graham-
stown (Zuid-Afrika) (Holy Trinity Church) 4 augus-
tus/4 september 1875, overleden/begraven Nijmegen 
(Rustoord) 27/29 februari 1968.

IV
8.  Herman Tausk, geboren Kolárovice (Slowakije) 27 decem-

ber 1850, journalist, uitgever, overleden/begraven Zagreb 
(Kroatië) (Mirogoj kerkhof) 25/27 maart 1916, trouwt Zili-
na 5 maart 1878

11. Maria Cates, Florence, 1906?, fotograaf Giacomo Brogi
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9.  Emilie (Milka) Roth, geboren Čadca (Slowakije) 12 maart 
1858, overleden/begraven Zagreb (Mirogoj kerkhof) 17/19 
september 1938.

10.  Moriz Frisch, geboren Tysmenice, (Galicië, Oekraïne) 20 
februari 1849, drukker, overleden/begraven Wenen (Zen-
tralfriedhof) 31 oktober/2 november 1913, trouwt (2) Fran-
ziska Wolf, geboren circa 1855, overleden/begraven We-
nen 26/29 oktober 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Trouwt (1) Wenen 27 november 1882

11.  Anna Kluh(ova), gedoopt Lipnice (Tsjechië) 26 juni 1855, 
overleden/begraven Wenen 16/18 november 1903.

12.  Edmund Karl Hellmer, geboren/gedoopt Wenen (parochie 
Mariahilferstrasse) 12/17 november 1850, beeldhouwer, 
directeur academie beeldende kunst, overleden Wenen 9 
maart 1935, begraven Perchtoldsdorf (Oostenrijk) (fami-
liegraf) 14 maart 1935, trouwt Wenen (parochie Hietzing) 
17 april 1871

13.  Aloisia Barbara Weiss, geboren/gedoopt Wenen (paro-
chie St. Josef) 1/3 januari 1848, overleden 22 april 1916, 
begraven Perchtoldsdorf (familiegraf).

14.  William George Woodford, geboren Morlaix, (Bretagne, 
Frankrijk) 15 mei 1845, leraar te Grahamstown, Zuid Afri-
ka, overleden Londen 9 juni 1892, trouwt Grahamstown 
(Holy Trinity Church) 25 juni 1874

15.  Maria Cates, geboren/gedoopt Londen (St. Olave Hart 
Street) 16 december 1838/7 januari 1842, overleden/be-
graven Wenen (Hietzinger kerkhof) 4/7 januari 1921.

V
16.  Léser Leopold Tausk, overleden 20 mei 1895, trouwt
17.  Rozalie Susanna (Saly) Singer (Salz), geboren Kolárovice 

1820, overleden Kolárovice 31 juli 1883, begraven 1 augus-
tus 1883, trouwt (1) met Ignatz Hochfelder. Uit dit huwelijk 
een dochter.

18.  Salamun Roth, winkelier, trouwt (1) N.N. Uit dit huwelijk 
twee dochters, Trouwt (2)

19.  Rosalia Slesingerova, geboren Čadca, overleden Rijeka 
(Kroatië).

20.  Salomon Frisch, trouwt
21.  Henriette Kanner.
22.  Frantisek Kluh, gedoopt Lipnice 6 februari 1813, schoen-

maker, trouwt Lipnice 20 november 1835
23.  Anna Prochazkova, geboren Lipnice 7 april 1814.
24.  Karl Hellmer, geboren/gedoopt Wenen (St. Stephan) 10 

februari 1818, goudsmid, graveur, begraven Perchtolds-
dorf 8 februari 1897, trouwt Wenen (Gumpendorf) 25 no-
vember 1840

25.  Karolina Forstner, geboren/gedoopt Wenen (St. Leopold 

12. Woodford Window - Holy Trinity Church 13. William George Woodford, London, 1892, fotograaf Webster Bros
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II) 17 januari 1819, maakster van strohoeden, begraven 
Perch toldsdorf 2 maart 1896.

26.  Wilhelm Albrecht (Guglielmo Alberto) graaf/vorst van 
Montenuovo, geboren Parma (Italië) 8 augustus 1819, 
overleden Wenen 6 april 1895, trouwt (2) 18 mei 1850 met 
Juliane Gravin Batthyany-Strattmann, dochter van Bap-
tist Graaf Batthyany en Marie Gravin Esterhazy, geboren 
10 juni 1827, overleden Wenen 19 november 1871. Uit dit 
huwelijk drie kinderen. Relatie (1) met

27.  Carolina Weiss, actrice, zangeres, danseres.
28.  James Woodford, geboren vermoedelijk Arreton (Isle of 

Wight) 1796, gedoopt Godshill (Isle of Wight) 30 oktober 
1796, gentleman, overleden St. Peter Port (Guernsey, 
Groot Brittannië) 1 mei 1868, trouwt Godshill (All Saints) 
25 juni 1840

29.  Hannah Loe, gedoopt Godshill 25 september 1805, overle-
den St. Peter Port (Guernsey) 15 december 1888.

30.  George Cates, geboren/gedoopt Londen (St. George 
Hannover Square) 14 mei/28 oktober 1799, procureur, no-
taris, overleden Shaldon (Devon, Groot Brittannië) 28 mei 
1887, trouwt Londen (Saint Clement Danes) 11 juli 1823

31.  Harriett Nethersole, geboren/gedoopt Londen (St. Cle-
ment Danes) 5 november 1803/4 januari 1804, overleden/
begraven Londen (Kensal Green kerkhof) 22/29 februari 
1844.

VI
32.  Benjamin Zeev Tausk.
42.  Moses Kanner.
44.  Frantisek Kluh, schoenmaker in Lipnice, overleden voor 

1835, trouwt
45.  Marie Drahozalova, geboren te Lipnice.
46.  Antonin Prochazka, burger, trouwt
47.  Doroty Setvinova.
48.  Anton Hellmer, brouwer, overleden na 1840, trouwt We-

nen 29 oktober 1804
49.  Josefpha Müller, geboren circa 1785, overleden na 1840.
50.  Joseph Forstner, geboren Wenen circa 1786, mousseli-

ne-drukker, trouwt Wenen 16 augustus 1818
51.  Barbara Gränzer.
52.  Adam Adalbert graaf von Neipperg, geboren Wenen 

8 april 1775, overleden Parma (Italië) 22 februari 1829, 
trouwt (1) Lamotte (Italië) 4 februari 1806 met Theresia 
Josepha Walpurga gravin Pola, dochter van Anton graaf 
Pola en Walpurga gravin von Thurn-Valsassina, geboren 2 
april 1778, overleden 23 april 1815. Uit dit huwelijk vier zo-
nen. Trouwt (2) Parma 7 september 1821

53.  Maria Louise Leopoldina Francisca Theresia Josepha Lucia 
(Marie Louise), aartshertogin van Oostenrijk, geboren We-
nen 12 december 1791, keizerin van de Fransen en hertogin 
van Parma, overleden Rome (Italië) 17 december 1847, be-
graven Wenen, trouwt (1) St. Cloud, Île-De-France (Frankrijk) 
2 april 1810, kerkelijk huwelijk Wenen 11 maart 1810 met Na-
poleon Bonaparte, zoon van Carlo Maria Buonaparte en Ma-
ria Laetitia Ramolino, geboren te Ajaccio (Frankrijk) 15 au-

gustus 1769, overleden St. Helena (Groot Brittannië) 5 mei 
1821, begraven Parijs (Frankrijk). Uit dit huwelijk een zoon, 
trouwt (3) Parma 17 februari 1834 met Charles René graaf 
de Bombelles, zoon van markies Marc Marie de Bombelles 
en Marie-Angélique barones de Mackau, geboren Versailles 
(Frankrijk) 6 november 1784, opperkamermeester, overle-
den Versailles 30 mei 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen.

56.  John Woodford, gedoopt Brighstone (Isle of Wight) 21 
februari 1747, overleden/begraven Godshill (All Saints) 
17/22 april 1833, trouwt Godshill op 22 juli 1784

57.  Elisabeth Butcher, gedoopt te Godshill 29 augustus 1765, 
overleden/begraven Godshill (All Saints) 19/25 april 1838.

58.  Henry Loe, gedoopt Newchurch 23 juni 1771, jachtopziener, 
begraven 12 juni 1838, trouwt Godshill 26 september 1805

59.  Rebecca Bagwell, gedoopt Calbourne (Isle of Wight) 26 
februari 1785, overleden 24 april 1837, begraven New-
church 28 april 1837.

60.  George Cates, geboren/gedoopt Londen (St. George 
Hanover Square) 10/27 november 1760, staleigenaar, coach 
master en bedrijf in schrijfmateriaal te Londen, overleden/
begraven Londen (St. Marylebone) 20/27 september 1828, 
trouwt (2) met Elizabeth, geboren Aylesbury (Groot Brit-
tannië) circa 1781, overleden Kensington (Londen) na 3 mei 
1863. Uit dit huwelijk twee kinderen. Trouwt (1)

61.  Louisa.
62.  William Nethersole, geboren/gedoopt Londen (St. Mar-

tin-in-the-Fields) 21 augustus/15 september 1767, jurist, 
notaris, overleden Margate (Groot Brittannië) 22 februari 
1843, begraven Londen (Kensal Green Cemetery), trouwt 
Shiffnall (Groot Brittannië) 27 oktober 1796

63.  Harriett Dickenson, geboren/gedoopt Londen (St. Mar-
tin-in-the-Fields) mei/25 mei 1764, overleden/begraven 
Londen (Kensal Green Cemetery) 8/15 juli 1843.

VII
90.  Jiri Drahozal, woonde te Lipnice.
96.  Johann Paul Hellmer, trouwt
97.  Katharina Berner.
98.  Johann Georg Müller, trouwt
99.  Josefa Gotzmayr.
100.  Anton Forstner, trouwt
101.  Anna Gubi.
102.  Franz Gränzer, trouwt
103.  Theresia Fuchs.
104.  Leopold Joseph Johann Nepomuk graaf von Neipperg, 

zoon van Wilhelm Reinhard graaf von Neipperg en Maria 
Franziska Theresia gravin von Khevenhüller, geboren 27 
maart 1728, overleden Schwaigern (Duitsland) 5 januari 
1792, trouwt (1) 24 november 1751 met Franziska Eugenie 
gravin von Königsegg, dochter van Karl Ferdinand graaf 
von Königsegg, geboren 10 maart 1731, overleden 24 sep-
tember 1752. Uit dit huwelijk een dochter. Trouwt (2) Wenen 
17 februari 1754 met Maria Wilhelmina Gravin von Althann, 
dochter van Michael Wenzel graaf von Althann en Marie 
Anne Colette de Lichtervelde, geboren 1733, overleden 5 
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juli 1773. Uit dit huwelijk zes kinderen. Trouwt (4) 4 februari 
1787 met Bernhardine gravin von Wiser, dochter van Karl 
Joseph graaf von Wiser en Karoline Friederike Louise baro-
nes von Helmstatt, geboren 26 april 1761, overleden 14 juli 
1837. Uit dit huwelijk geen kinderen. Trouwt (3) 4 mei 1774

105.  Marie Wilhelmine gravin von Hatzfeldt-Wildenburg, doch-
ter van Karl Ferdinand graaf von Hatzfeldt en Marie Sop-
hie barones von Bettendorff, geboren 28 augustus 1750, 
overleden Parijs 24 januari 1784.

106.  Franz Joseph Karl (Franz II) aartshertog von 
Habsburg-Lotharingen, keizer, zoon van Leopold II 
aartshertog van Oostenrijk en donna Maria Ludovica 
(Luisa) de Borbon Y Sajonia, geboren Florence (Italië) 
12 februari 1768, overleden Wenen 2 maart 1835, trouwt 
(1) Wenen 6 januari 1788 met Elisabeth Wilhelmine her-
togin von Württemberg, dochter van Friedrich Eugen 
hertog von Württemberg en Dorothea markgravin von 
Brandenburg-Schwedt, geboren 21 april 1767, overleden 
18 februari 1790. Uit dit huwelijk een dochter. Trouwt (3) 
Wenen 6 januari 1808 met Maria Ludovika Beatrix van 
Oostenrijk-Este van Lotharingen, prinses van Modena, 
dochter van Ferdinand Karl Anton Joseph Johan Stanis-
las van Oostenrijk en Maria Béatrice van Este, geboren 
Monza (Italië) 14 december 1787, overleden Verona (Ita-
lië) 17 april 1816. Uit dit huwelijk geen kinderen. Trouwt 
(4) Wenen 10 november 1816 met prinses Charlotte van 
Beieren, dochter van koning Maximilian I von Bayern en 
prinses Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt, ge-
boren 8 februari 1792, overleden 9 februari 1873. Uit dit 
huwelijk geen kinderen. Trouwt (2) Wenen 19 september 
1790 met zijn nicht

107.  Maria Theresia Carolina Josephine prinses van Bour-
bon-Sicilië, dochter van Ferdinand Anton van Bourbon, 
koning der beide Siciliën en Maria Karolina Luise Josepha 
Antonia von Habsburg-Lotharingen, aartshertogin van 
Oostenrijk, geboren Napels (Italië) 6 juni 1772, overleden 
Wenen 13 april 1804.

112.  John Woodford, zoon van Richard Woodford of Shalcom-
be, boer, en Mary Wareham, geboren/gedoopt Brooke 
(Isle of Wight) (St. Nicholas) 25 augustus/29 september 
1715, begraven Shorwell (Isle of Wight) 16 maart 1770, 
trouwt Mottistone (Isle of Wight) 1747

113.  Sarah Warder, dochter van Joseph Warder, boer, en Sarah, 
geboren 1724, gedoopt Brighstone 24 december 1724, be-
graven Shorwell 17 december 1801.

114.  James Butcher, geboren Godshill 1740, overleden 1790, 
trouwt Arreton 30 september 1764

115.  Mary Urry, dochter van John Urry en Anne, geboren Gat-
combe (Isle of Wight) 11 januari 1740.

116.  Henry Loe, zoon van Henry Loe en Frances, geboren 28 
november 1742, gedoopt Newchurch 3 december 1742, 
boer te Redhill, begraven Newchurch 17 oktober 1815, 
trouwt Newchurch in 1769

117.  Hannah Harvey, geboren Isle of Wight tussen 1729 en 1743, 
overleden na 1777.

118.  Robert Bagwell, geboren Isle of Wight circa 1733, boer, 
overleden/begraven Godshill (All Saints) 13/15 november 
1816, trouwt Calbourne 21 maart 1763

119.  Sarah Lake, dochter van John Lake, geboren Calbourne 
circa 1741, overleden Godshill 3 augustus 1794.

120.  George Cates, geboren voor 1720, coach master Lon-
den, overleden tussen 14 januari 1785 en 3 augustus 1787, 
trouwt Londen (St. George Hanover Square) 4 februari 
1760 (ondertrouw 21 januari 1760)

121.  Catherine Gough, geboren circa 1721, overleden juli 1794, 
begraven Londen (St. Marylebone) 18 juli 1794.

124.  William Nethersole, zoon van William Nethersole, belas-
tingontvanger, en Frances Peirce, gedoopt Faversham 
(Groot Brittannië) 1730, was-, en talgkaarsenmaker, over-
leden juli 1774, begraven Londen (St. Martin-in-the-Field) 1 
augustus 1774, trouwt

125.  Mary Magdalene Portal, dochter van Pierre Guillaume 
(William) de Portal, predikant, en Mary Magdalen Meure, 
geboren Clowne (Groot Brittannië) augustus 1728, begra-
ven Londen (St. Martin-in-the-Field) 14 januari 1813.

126.  Edward Dickenson, geboren circa 1720, apotheker, overle-
den circa 1780, trouwt Londen 11 april 1751

127.  Agnes Raisbeck, dochter van Rev. John Raisbeck, rector, 
en Elizabeth Wallis, geboren South Kelsey (Groot Brittan-
nië) mei 1724, overleden na 1780.  <<
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HARMEN SNEL

Kettingmigratie is een sociologisch fenomeen dat in de afgelopen decennia vooral 
aandacht kreeg vanwege immigranten die hun gezin lieten overkomen en ook nu 
is het nog gebruikelijk een partner te zoeken in het gebied van herkomst. Het 
verschijnsel kettingmigratie is echter al eeuwen oud. Dit artikel zal ingaan op de 
voorwaarden waaraan migranten moesten voldoen om een succesvol bestaan op 
te bouwen in hun nieuwe woonplaats.

Kettingmigratie uit Italië naar Amsterdam in de achttiende eeuw 

De Cavalini-maagschap uit Coimo

1. De Dam met in het midden de Beurssteeg richting Rokin. In de Beurssteeg bezaten de Cavalini’s diverse huizen en daar was ook hun winkel in snuiftabak 
gevestigd. SAA Beeldbank.
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Naast kennis over de mogelijkheden waren contacten - en 
vooral het op de juiste manier onderhouden van die contac-
ten - essentieel voor de mate van succes. Uiteraard zijn ook 
de financiële omstandigheden, waaronder men de geboorte-
grond verliet, van belang. Een Noorse of Duitse boerenzoon 
zonder een goed gevulde beurs kon in zijn nieuwe woonstede 
niet veel meer dan aanmonsteren op een schip, werken in de 
scheeps- of huizenbouw of als arbeider de kost verdienen. In 
zulke gevallen spelen contacten een kleinere rol dan wanneer 
de emigrant juist naar de Republiek toog om een bestaan als 
koopman op te bouwen.
Ook zochten immigranten elkaar vaak op. In de Amsterdamse 
Ridder-, Koning- en Jonkerstraat waren in de zeventiende en 
achttiende eeuw de voertalen Duits, Deens, Zweeds en Noors. 
Alle zeelieden uit de Noordelijke regio vonden hier hun slaap-
huis, kroeg en bordeel. Hun werk was dichtbij, op particuliere 
werven of op de grote werf van de VOC.

Als voorbeeld van kettingmigratie voor dit themanummer heb 
ik gekozen voor de Noord-Italiaanse koopmansfamilie Cavali-
ni, afkomstig uit Coimo in het Val Vigezzo.1 Maar liefst vijf Ca-
valini’s kwamen naar Amsterdam en hun nageslacht vond vijf, 
in Italië geboren, partners.

De nieuwe woonstee

Bij emigratie is de keuze van het nieuwe woongebied uiter-
aard essentieel. Daar zou de migrant wat over moeten weten 
of hij zou daar mensen moeten kennen. Maar bovenal moet 
dat nieuwe gebied meer te bieden hebben dan men thuis kan 
verwachten. In de zestiende eeuw begint een, steeds om-
vangrijker wordende, migratiestroom. Velen kwamen naar de 
Republiek omdat hun leefgebied door oorlog werd geteisterd 
(zoals Duitsers in en na de Dertigjarige Oorlog, en Vlamingen 
in de Eerste Wereldoorlog). Ook een erfsysteem waarbij al-
leen de oudste zoon de boederij erfde (zoals in grote delen 
van Noord-Duitsland en Scandinavië) of onderdrukking van de 
(geloofs)vrijheid (bij voorbeeld de Hugenoten en Joden) waren 
redenen om te vertrekken. Ook kwam het voor dat oogsten 
mislukten of dat leefgebieden meer monden moesten voeden 
dan mogelijk was.
De nieuwe plek moest natuurlijk wel een stap voorwaarts zijn, 
anders bleef men liever thuis. Voorwaarden waren werk, dat 
een inkomen garandeerde en verdere mogelijkheden tot ont-
wikkeling bood, en een relatieve vrijheid van het beleven van 
godsdienst. Het liefst dus een internationaal georiënteerde 
stad waar men niet direct opviel, een stad die kansen bood.

In de zeventiende en achttiende eeuw was Amsterdam die 
stad bij uitstek. Door de oprichting van de VOC in 1602 werd 
Amsterdam de overslagplaats van specerijen en andere exo-
tische produkten. Na de belangrijke rol die zij in de zestiende 
eeuw had in de scheepvaart op de Oostzee werd zij in de eeuw 
daarna de grootste handelsstad van Europa. Voor de handel 
waren schepen en bemanning nodig, en scheepswerven om die 

schepen te bouwen. Tussen 1585 en 1672 groeide Amsterdam 
van een stadje met ongeveer 30.000 inwoners naar een we-
reldstad met ongeveer 225.000 mensen. En die mensen moes-
ten allemaal gevoed en gekleed worden.
Daardoor breidde Amsterdam in de Gouden Eeuw fors uit. De 
aanleg van grachten en straten en het bouwen van huizen le-
verde veel werkgelegenheid op.
Een andere motor voor voorspoed was de in 1609 opgerichtte 
Wisselbank. Omdat door de internationale handel goede mun-
ten steeds schaarser werden, besloot Amsterdam tot oprich-
ting van de Wisselbank met een giraal systeem. De koopman 
stortte een bepaald bedrag bij de bank en transacties met an-
dere kooplui, die daar ook een deposito hadden, werden in de 
administratie overgeboekt. Daar kwam dus geen munt aan te 
pas. De internationaal opererende handelaren, ook die in het 
buitenland, hadden dus groot belang bij een rekening bij de 
Amsterdamse Wisselbank.

De situatie in Noord-Italië in de zeventiende en 
achttiende eeuw

Het gebied van Piemonte in Italië, grenzend aan Zwitserland, 
was een relatief arm gebied. Dat kwam enerzijds door de be-
perkte mogelijkheden voor landbouw in het bergachtige ge-
bied en anderzijds door de geringe investeringen van de lokale 
machthebbers. Het grensgebied was een makkelijke prooi 
voor de buren en werd, als een soort bufferzone, een beetje 
aan zijn lot overgelaten. Dat wil niet zeggen dat iedereen arm 
was in het gebied van de Grote Meren en in het Vigezzodal, 
waar de Cavalini’s vandaan kwamen. Integendeel, ieder dorp 
had wel een paar families, die door hun koopmansgeest boven 
de rest waren uitgestegen.
De handel met landen aan de andere kant van de Alpen, zoals 
Zwitserland en de Zuid-Duitse gebieden, was in de loop van de 
zeventiende eeuw op gang gekomen. Er werd voornamelijk ge-
handeld in zuidvruchten, olijfolie, wijn en later in dure textiel-
goederen. Tot de eerste Italianen, die zich in het midden van 
de zeventiende eeuw in Duitsland vestigden, behoorden leden 
van de families Brentano, Carli, Forno, Bellino en Molinari, al-
len afkomstig van de westkust van het Comomeer. Niet lang 
daarna werden zij gevolgd door leden van families uit het Val 
Vigezzo. Net als de eerste entrepreneurs uit de dorpen aan het 
Lago di Como betrof het ook hier families uit de sociaal-eco-
nomische bovenlaag. De families Cavalini, Proli en Zanoletti 
uit Coimo en de families Mattei, Andrioli, Alesina en Ravelli uit 
het buurdorp Albogno stuurden allen omstreeks 1700 één of 
meer zonen naar het Noorden. Uit Santa Maria Maggiore kwa-
men leden van de families De Magistris, Farina en Mellerio en 
uit Crana de familie Femminis.
Langzaam maar zeker ontstond een zakelijk netwerk van deze, 
aan elkaar verwante, families in Amsterdam dat in nauw contact 
stond met hun verwanten en dorpsgenoten thuis en in Duits-
land. In veel van deze families ontstond het volgende patroon. 
Eén zoon bleef thuis om het lokale bezit te beheren, één zoon 
koos voor de kerk en de andere zonen vestigden zich elders om 
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de zakelijke belangen te behartigen, of werden militair, magis-
traat of advocaat. Veel van deze families hadden een handels-
huis in Milaan, dat dan de spil was in de onderlinge handel.
Na de succesvolle entree van genoemde families in Amster-
dam, Antwerpen, Frankfurt en andere Duitse steden, volgde 
vanaf 1730 een tweede stroom emigranten uit Albogno en in 
mindere mate uit Coimo. Ravelli’s, Andreoli’s, Margaroli’s, Co-
maita’s, Maini’s, Bertina’s en vele anderen vestigden zich hier 
als schoorsteenveger en zouden dat beroep in veel gevallen 
generaties lang uitoefenen.2 Tussen 1730 en 1920 vestigden 
zich zestig tot honderd mannen uit de gemeente Druogno 

(waar Albogno onder valt) als schoorsteenveger in Nederland.3 
Sommigen keerden weer terug naar hun geboortedorp, velen 
bleven echter en zorgden hier voor nageslacht.4

Vertrouwen

Alles valt of staat met vertrouwen, vroeger net als nu. Economi-
sche vooruitgang op langere termijn hing af van een fiks aantal 
factoren, ook - of misschien juist vooral - in de armere gebieden, 
zoals het Noord-Italiaanse grensgebied. Vertrouwen was ook de 
kern van de maagschap waartoe men behoorde. Dudok van Heel 

                                                                                                      Giovanni Antonio CAVALINI  x  N.N.
                                                                                                                                                           notaris, †C 1638                                                                                         

                                                                         Carlo Antonio  x  Martha PROLI                               Giovanni Maria  x  Antonia ZANOLETTI
                                                                                 *C 1620 †C 1694       †D 1697                                               *C 1625

Giovanni Maria  x  Magdalena CASSILY    Giov Antonio    Giov Giacomo     Giov Battista, pastoor                Giovanni Antonio  x  Antonia ZANOLETTI
     *C 1656                                                                            *C 1659                 *C 1662                      *C 1670                                                    *C 1654 †C 1704
     †A 1717                                                                               †D 1696               †1716                         †D 1728

            Carlo Giovanni Antonio                                                                              Giovanni Maria  x  Maria                                                  Carlo Antonio
               *A 1713 †A 1756                                                                                                                 †C 1754                        FILIPINI                                             *C .... †A 1771

                           Giov Antonio             Giov Maria  x  Giovanna           Giuseppe  x  Elisabeth              Alessio Antonio  x  Dorothea Maria           Carlo Antonio
                           † >1782                              †C1784                BONARDI            *C 1717             RIJKE                        *C 1731                              HANLO                               †1790
                            rechter in                                   †A 1790                                                †A 1805                                                                             pastoor in  
                            Perchtoldsdorf                                 Craveggia   
  

                                                Carlo Antonio  x  Maria Elizabet MAGALLI     Carlo Antonio  x  Carolina Elisabet                    Giovanni Maria Giuseppe  x  Barbara Elisabeth               
                                                       *C 1754                                                                                         *A 1763                        DANKMEIJER                                *A 1765  † A 1824                            NEVEAUX                                                  
                                                                                                                                                                 †A 1819                   

                      * = geboren, † overleden
                     C = Coimo, D = Druogno, A = Amsterdam                                                              

2. Mannelijke Cavalini’s in Coimo, Druogno en Amsterdam. De in Amsterdam gewoond hebbende Cavalini’s zijn in vet gedrukt.

                                                      Giovanni Antonio CAVALINI  x  N.N.       Giov Giacomo PROLI  x  Antonia     Pietro Antonio ANDRIOLI  x  Mattea MAGLINI

        Giov Maria  x  Antonia               Carlo Antonio  x  Martha        Pietro  x  Catharina              Catharina  x  Bartolomeo  x  Catharina        Giov Antonio  x  Anna
                                         ZANOLETTI                                             PROLI                                 BONARDI     MARGAROLI                                            MATTEI            MATTEI                   ADORNA

 
     Giov Ant       x  Antonia             Giov Maria  x  Magdalena    Giov Ciacomo  x  Catharina   Pietro Maria  x  Maria   Mattea  x  Giov Giac     Giacomo Filippo  x  Anna M.
                                      ZANOLETTI                                     CASSILLIJ      Antwerpen                                        Milaan                                                               RAVELLI                                                     TADINA

      Giov Maria  x  Maria           Carlo Ant.     Carlo Giov Ant            Pietro           Bartolomeo          Anna M.  x  Giov Pietro            Giacomo Fil   Giuseppe M.  x  Anna
                                       FILIPINI                                                                           x  Aldegonda                                                                      BOLONGARO                                                                              ANDRIOLI 
                                                                                                                                                PAULI
                                                                                                                                          Antwerpen

        Giov Maria  x  Giovanna      Giuseppe      Alessio Antonio   Giov Giacomo      Bartolomeo      Fr. Michele      Carlo Gius      Giuseppe      Giacomo Fil           Giacomo Fil
                                          BONARDI                                                                              x   Antonia Tiroli                                      x  A. M. Petrina                            Frankfurt      x  Anna MATTEI
                                                                                                                                   

                 Carlo Antonio  x  Maria Elisabeth MAGALLI                    Giovanni Maria                    Giuseppe Maria                    Antonia  x  Pietro Antonio CREVENNA*

3. Verwantschappen van de Calvani’s. De in Amsterdam gewoond hebbende Italianen zijn vetgedrukt.
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beschreef mooi wat een maagschap was. ‘Een maagschap is het 
conglomeraat afstammelingen van alle kinderen, kleinkinderen 
(en) achterkleinkinderen van dezelfde ouders. Bij elk echtpaar 
begint theoretisch een nieuw maagschap met nieuwe verplich-
tingen. Dus iemand behoort niet tot één maagschap, maar tot 
meerdere. Hij behoort tot de maagschap van zijn vrouw, hij 
behoort tot de maagschap van zijn moeder en de maagschap 
van zijn grootmoeder. Je zit dus in een web van verplichtingen’.5 
Alles draaide om de pater familias. Hij was de spil in het web. 
In principe was dat de vader van het gezin en na diens dood zijn 
oudste zoon. Het familienetwerk was natuurlijk het belangrijk-
ste, de ouders en broers en zussen met hun partners kwamen 
op de eerste plaats. Daarna volgden de familie van de vrouw 
(schoonvader, zwagers), gevolgd door ooms en tantes van beide 
zijden en hun kinderen. Ook de neven, nichten en hun partners 
behoorden nog tot het familiaire netwerk. Daarna kwamen in 
volgorde van belangrijkheid, de familieleden waarvan de relatie 
wat verder weg lag, dorps- en parochiegenoten, andere beken-
den - of bekenden van bekenden - uit de streek en uiteindelijk 
de ‘landgenoten’. Met ‘landgenoten’ bedoel ik dan mensen die 
weliswaar misschien niet uit hetzelfde dal stamden, maar wel 
dezelfde taal spraken, dezelfde religie hadden en bovenal tot 
dezelfde ondernemende groep behoorden.

Dan was er natuurlijk de huwelijkspolitiek. In de hier bedoelde 
kringen werd de partner door de ouders voor hun kinderen uit-
gekozen. Iedereen probeerde een zo goed mogelijk gesitueer-
de partner te vinden, liefst afkomstig uit vergelijkbare kringen 
met vergelijkbare netwerken, lees: maagschappen. Want net-
werken, daar ging het om. En ‘vals spelen’ in wat voor zin dan 
ook (in de handel, de verkeerde partnerkeuze, enzovoort) was 
uitermate schadelijk voor de hele maagschap en werd niet ge-
tolereerd. De maagschap vormde dus door de verplichtingen 
die men tegenover elkaar had tevens het sociale vangnet.
Het vertrouwen in de groep van directe familie en streekgeno-
ten c.q. bekenden was gedurende de zeventiende eeuw tot ver 
in de negentiende eeuw een belangrijke factor, ook al waren 
sommige families al generaties lang weg van hun geboorte-
grond. Dit kan met veel voorbeelden geïllustreerd worden. Van 
de families uit Val Vigezzo en het gebied van de Grote Meren 
zijn veel notariële akten bewaard gebleven. Het betreft vooral, 
naast heel veel wisselprotesten, ook veel machtigingen. Uit 
beide soorten akten blijkt overduidelijk dat men vooral handel 
dreef met familie en andere Italianen. Een groot deel van die 
handelscontacten zat echter al lang niet meer in de buurt van 
hun Italiaanse geboortegrond, maar was verspreid over Duits-
land, Wenen, Parijs, Lissabon, Sint Petersburg, etc.

Het verlenen van gunsten

Vertrouwen was één ding, het verlenen van een gunst was een 
ander ding. Mensen die je kon vertrouwen, kon je om een gunst 
vragen. Je moest er wel rekening mee houden dat die helpende 
hand ooit moest worden ‘terugbetaald’. Het was daarom zaak 
om bij het vragen van een gunst zo slim mogelijk in te zetten. 

De weduwe van Pietro Proli in Antwerpen, in 1713 getuige bij 
de doop van de eerste mannelijke Cavalini op Nederlandse bo-
dem, was zeer bedreven in het inschatten van de verhoudingen 
binnen haar kennissenkring. Door gebruik te maken van het 
systeem van het waarderen van gevraagde en te geven gun-
sten bouwde zij een heel netwerk om zich heen met als enig 
doel haar kinderen vooruit te helpen.6

Ten tijde van de Oostenrijkse Successie-Oorlog (1703-1713) 
werd de politieke strijd hoofdzakelijk uitgevochten op de 
slagvelden in de Zuidelijke Nederlanden. Amsterdamse 
kooplieden van Noord-Italiaanse afkomst kregen daardoor 
problemen. Antwerpen was niet goed bereikbaar en reizen 
naar de Zuidelijke Nederlanden was lastig. Italiaanse koop-
lieden die naar de Zuidelijke Nederlanden of naar huis en 
haard in Italië wilden reizen, hadden een soort borgstelling 
nodig. Als de betreffende persoon een militaire achtergrond 
had, werd die borgstelling niet geaccepteerd. Men mocht 
ook niet als opruier of een iets te enthousiast voorstander 
van de katholieke zaak bekend staan. Ten tijde van boven-
genoemde oorlog komen er nogal wat verzoeken bij de Am-
sterdamse burgemeesters terecht. Alle verzoeken hebben 
een vergelijkbare inhoud: de verzoeker is eerlijk, heeft geen 
militaire ervaring, de ‘negotiant is van een burgerlijk en stil 
gedragh’ en de indiener van het verzoek wil wel borg staan 
dat de persoon in kwestie tijdens zijn reis geen problemen 
zal maken. Een mooi voorbeeld is Pietro Maria Andreoli, 
geboren in Albogno en sinds 1690 burger en koopman te 
Amsterdam. Andreoli wilde in 1705 naar Breda en Bergen 
op Zoom, midden in het gevaarlijke gebied. Wie waren zijn 
borgen? Giovanni Maria Cavalini uit Coimo en Bartolomeo 
Ravelli uit Albogno.7

Maar ook op kleinere schaal zijn voorbeelden van gevraagde 
en gegeven gunsten te vinden. Giovanni Baptista Bertina (circa 
1727-1810), geboren in Orcesco en jarenlang actief als schoor-
steenveger in Amsterdam, was na vele jaren ‘in den vreemde’ 
omstreeks 1788 teruggekeerd naar zijn geboortedorp om van 
zijn oude dag te genieten. Zijn zus bleef in Amsterdam en was 
getrouwd met een Hollander. In 1789 overleed die zus, waar-
na haar Hollandse echtgenoot begon te zeuren over erfdelen 
die zijn echtgenote nooit had ontvangen. De spanningen lie-
pen dermate hoog op - Bertina werd er van beschuldigd met 
schulden Amsterdam verlaten te hebben - dat interventie no-
dig was. Om te bemiddelen koos Bertina echter niet zijn nog 
in Amsterdam wonende familie of zijn dorpsgenoten Ravelli, 
de voor de hand liggende keus, maar niet-familielid Carlo An-
tonio Cavalini. Diens familie had een veel betere positie in de 
Italiaanse gemeenschap in Amsterdam dan zijn schoorsteen-
vegende bloedverwanten. Uit de brief die hij Cavalini schreef 
blijkt duidelijk dat hij de Amsterdamse Cavalini’s heel goed 
kende.8 Onduidelijk is of Cavalini de ruzie heeft gesust en of 
Bertina later nog iets terug moest doen, maar het feit dat hij bij 
Cavalini uitkwam spreekt boekdelen. Zet hoog in, dat sorteert 
meer effect. En de prijs, daar hebben we het later nog wel over.
Het netwerk, de maagschap, waarin de Amsterdamse Cavali-
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ni’s opereerden, komt ook tot uiting in de keuze van de doop-
getuigen. Het peter- en meterschap was een eer en ook in dit 
geval ziet men alle Italiaanse familie een keer aan de beurt 
komen. 

Cavalini, de eerste generaties

De eerste Cavalini die zich tegen het eind van de zeventiende 
eeuw in Amsterdam vestigde, was Giovanni Maria Cavalini (Coi-
mo circa 1656-Amsterdam 1717).9 Sinds 1694 werkte hij voor de 
koopman Pietro Maria Andrioli uit buurdorp Albogno, eerst in 
Antwerpen, later - in ieder geval vanaf 1702 - in Amsterdam. Na 
zijn huwelijk in 1706 met Magdalena Cassillij haalde hij zijn broer 
Giovanni Giacomo Cavalini naar Amsterdam en ging met hem in 
de handel. Tevens bemoeide hij zich intensief met de zaken van 
zijn oude schoonvader Giovanni Maria Cassillij Romano (Rome 
circa 1645-Amsterdam 1710). In 1709 werd het dienstcontract 
met Andrioli definitief verbroken.
Zijn schoonvader huwde in Amsterdam in 1674 met de uit Bre-
men afkomstige Anna Jans, weduwe van de zeeman Joost Jans 
uit Venetië. Cassillij Romano, zelf ook als zeeman begonnen, 
klom in Amsterdam op tot fabrikant van snuiftabak en chocola-
de en was bovendien benoemd tot consul van de Republiek Ge-
nua. Cassillij Romano boerde goed met snuiftabak en chocolade, 
voor de Amsterdamse markt nieuwe producten. Zo goed, dat na 
zijn dood de koopmansschappen, winkelwaren en gereedschap-
pen werden getaxeerd op ruim 84.000 gulden. Schoonzoon Ca-
valini nam alles over en zette de zaak voort, wat betekent dat hij 
ook goed in de slappe was moet hebben gezeten.

Giovanni Maria Cavalini en Magdalena Cassillij hadden samen 
één zoon, Carlo Giovanni Antonio, geboren in 1713. Gezien de 
gevorderde leeftijd van de vader - hij was bij de geboorte van 
Carlo de 55 jaar al gepasseerd - moest voor de opvolging een 
constructie worden uitgedokterd. Geheel in de denktrant van 
dit soort families werd het volgende bedacht. In het geval van 
Cavalini’s overlijden zou weduwe Magdalena de zaak verder 
runnen en uit Coimo werd een zoon van Cavalini’s neef gehaald 
voor opleiding in het bedrijf. Van de twee dochters van Magda-

lena uit haar eerste huwelijk met wijnhandelaar Servaas Beckx 
had de oudste voor het klooster gekozen en zou de jongste een 
goede, liefst zakelijk ingestelde en katholieke, partij moeten 
trouwen.
En zo gebeurde het ook. Neefje Carlo Antonio Cavalini werd op 
ongeveer 15-jarige leeftijd naar Amsterdam gehaald en onder 
de hoede van zijn oom en tante geplaatst. Giovanni Maria over-
leed in 1717, Magdalena runde de zaak en voor dochter Isabella 
Magdalena Beckx werd in 1719 als partner, de aan het Lago di 
Como geboren, Giovanni Baptista Carli, lid van het Amster-
damse handelshuis Tomasso & fratelli Carli, gevonden. De laat-
ste zou Magdalena assisteren in haar bedrijf, geholpen door 
de kantoorbedienden Joris Beckx (een neef van Magdalena’s 
eerste man), Giovanni Baptista Udino en Giovanni Domenico 
Zanoletti uit Coimo. En neef Carlo Antonio Cavalini natuurlijk, 
die werd opgeleid om compagnon in het bedrijf te worden.

Dat het vertrouwen in de maagschap soms verkeerd uitpak-
te overkwam ook de erfgenamen van Magdalena Cassillij. 
Zij had bij diverse testamenten bevestigd dat Bartholomeo 
Andrioli na haar overlijden haar boedel moest afwikkelen. 
Andrioli was de zoon van Pietro Maria Andrioli, bij wie haar 
tweede echtgenoot in zaken was begonnen, en hij was ge-
boren in Albogno, het buurdorp van Coimo. Daarnaast was 
Bartolomeo’s moeder een volle nicht van Magdalena's twee-
de echtgenoot en dus onderdeel van de maagschap. Nadat 
Andrioli na Magdalena’s dood de eerste legaten snel had uit-
gekeerd, liet hij de verdere afhandeling van de boedel echter 
stagneren. Ondanks herhaalde juridische aanzeggingen, o.a. 
van schoonzoon Carli, gebeurde er bar weinig. Vijfentwintig 
jaar later was de boedel nog steeds niet gescheiden en werd 
er voor de hoogste instanties geprocedeerd. Na de dood van 
Andrioli kon met diens weduwe wel een akkoord worden be-
reikt en kon Magdalena’s nalatenschap alsnog worden ge-
scheiden. Ruim 26 jaar na haar dood!

Vanaf het begin van de achttiende eeuw zou de familie Ca-
valini die hele eeuw, voortdurend handelend in steeds veran-
derende compagnieschappen, permanent aanwezig zijn op 
het Amsterdamse handelsfront. Die samenwerkingen waren 
een voortzetting van de compagnie Gio Cassillij Romano en 
bestonden uit drie of vier personen, bijna altijd familie. In de 
loop van die eeuw vielen compagnons af door overlijden, om te 
worden vervangen door zonen of neefjes uit Coimo. De com-
pagnie, die ook een rekening bij de Amsterdamse Wisselbank 
had, zou altijd Gio Cassillij Romano blijven heten. Zij het dat in 
de loop van die eeuw daaraan toegevoegd werd & Co en nog 
later & Cavalini.

Een compagnieschap werd gesloten voor een paar jaar 
(meestal drie of vier) en kon daarna worden ontbonden. Als 
het goed ging kon de overeenkomst worden verlengd. Met een 
nieuwe partner moest natuurlijk een nieuw contract worden 
opgemaakt. Maar de nieuweling had zich wel eerst moeten be-
wijzen. De zoon, of uit Coimo gekomen neef, moest als tiener al 

4. Vignet van de snuiffabriek Romano & Cavalini met het familiewapen 
Cavalini, eerste helft 19de eeuw. SAA, Beeldbank.
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meewerken in de zaak, als winkelknecht of kantoorbediende, 
en mocht, na tien of vijftien jaar en gebleken geschiktheid, toe-
treden in de compagnie. Soms niet voor een vol aandeel maar 
bij voorbeeld voor de helft daarvan. Dat aandeel werd daarna 
uitgebouwd tot een volwaardig aandeel. Zo zien we de kinde-
ren van de broer van Carlo Antonio Cavalini, die omstreeks 
1715 als puber naar Amsterdam werd gehaald, ook op jonge 
leeftijd naar Amsterdam verkassen. Giuseppe en Alessio An-
tonio Cavalini namen uiteindelijk de zaken over en haalden op 
hun beurt hun neef Carlo Antonio naar Amsterdam. Met zijn 
‘oude’ ooms had hij, hoewel hij hard werkte in de zaak, wel wat 
problemen. Disputen over financiële verplichtingen waren het 
gevolg en uiteindelijk trok Carlo Antonio terug naar Italië.
De hele achttiende eeuw zou het belangrijkste handelspro-
dukt van de Cavalini-maagschap tabak blijven, vooral snuifta-
bak. Daarnaast werd er ook gehandeld in koffie, thee en cacao. 
Naast een winkel vlakbij de Dam bezat de firma een pakhuis, 
een loods waar snuiftabak werd gefabriceerd en ander on-
roerend goed. De firma investeerde ook veel in obligaties, 
schuldbekentenissen die hun waarde hielden en makkelijk 
overdraagbaar waren.

Het vergaarde onroerend goed als investering
In 1706 kocht Giovanni Maria Cassillij een huis met pakhuis in 
de Sint Barberenstraat. In het jaar van zijn dood (1710) kocht zijn 
schoonzoon Giovanni Maria Cavalini nog een voormalige sui-
kerbakkerij, aan de Oudezijds Achterburgwal en een huis in de 
daarachter gelegen Kuipersteeg. In 1711 kocht Cassillij’s wedu-
we, samen met haar schoonzoon, voor 16.000 gulden Rokin 16.
Tussen 1755 en 1785 kochten Giuseppe en Alexis Antonius Ca-
valini nog negen panden, voornamelijk aan het Rokin of gele-
gen in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Op een enkel huis na 
werd al het onroerend goed in het eerste kwart van de negen-
tiende eeuw verkocht. Ook het oerhuis van de Cavalini’s, Rokin 
16 ‘waar Roma uit hangt’ werd in 1825 na 114 jaar familiebezit 
verkocht. Zie hiervoor afbeelding 4 met een tabel van het hui-
zenbezit Calvalini’s.
Naast het onroerend goed hadden alle families ook nog een 
tuin of een buitenhuisje. Magdalena Cassillij bezat een tuintje 
in de Watergraafsmeer, de Brentano’s en de Carli’s een buiten-
huis in de Plantage.
Zonder hier in details te treden is het duidelijk dat de Cava-
lini/Carli/Brentano maagschap heel goed geboerd heeft in 

4. Het huizenbezit van de Cavalini’s in Amsterdam tussen 1706 en 1847. In kolom 2 de jaren dat het huis in familiebezit was, kolom 3 het adres met de 
toevoeging H (Huis en erf) of anderszins, kolom 4 het huidige huisnummer (soms bij benadering als de huizen gesloopt zijn), kolom 5 het oorspronkelijke 
18de eeuwse verpondingsnummer, kolom 6 de oorspronkelijke koper, kolom 7 het aankoopbedrag in guldens, kolom 8 de verkoper(s), kolom 9 het ver-
koopbedrag in guldens, kolom 10 de naam van het huis.
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Amsterdam. Hun nalatenschappen liepen in de tonnen. De 
welvaart was in de generatie aan het begin van de negentiende 
eeuw echter verdwenen.

De families Carli, Brentano en Mojana 

De familiecontacten met Coimo bleven onveranderd be-
staan en zorgden iedere generatie voor instroom van één of 
twee nieuwe neven uit Italië. De handelscontacten beston-
den voornamelijk uit contacten met andere naar Duitsland 
en Amsterdam gemigreerde families van Noord-Italiaan-
se afkomst. De contacten in de handel zorgde er ook voor 
dat huwelijken werden gearrangeerd tussen Cavalini’s en 
nazaten van andere Italiaanse, internationaal opererende, 
handelsfamilies. Voorbeelden hiervan zijn de huwelijken van 
Magdalena Cassillij’s dochter met Giovanni Baptista Car-
li in 1719, van hun dochter met Giovanni Baptista Brentano 
in 1745, van Martha Cavalini’s dochter met Ignacio Eusebio 

Maria Carli in 1759 en van Catharina Antonia Carolina Cavali-
ni met Luigi Teodoro Mojana in 1780.
Ook de kerk speelde een belangrijke rol in het leven van deze 
nieuwe Amsterdammers. In Italië werden zonen pastoor en 
dochters gingen in het klooster. In de Noordelijke Nederlan-
den lag dat wat lastiger, daarom legateerden de Cavalini’s, 
Carli’s, Brentano’s en Mojana’s behoorlijke bedragen aan de 
twee katholieke weeshuizen in Amsterdam en het katholieke 
Oude Armen Comptoir. De tweede echtgenote van Giovanni 
Baptista Brentano was meer dan twintig jaar regentes van 
het Maagdenhuis. En aangezien het in dit artikel om netwer-
ken, maagschappen en het onderhouden van contacten gaat, 
volgt hier, in het kort, iets over de ingetrouwde families.

De Carli’s vinden hun oorsprong in Volesio, een dorp aan de 
westkust van het Lago di Como. Kort na 1700 zijn de broers 
Tomaso en Giovanni Battista Carli aantoonbaar woonachtig 
in Amsterdam. Zij handelden met hun zwager Martino For-
no onder de naam Forno, Carli & Co en hadden een deposi-
to bij de Amsterdamse Wisselbank. Na de dood van Forno 
gaan zij verder als Tomaso & fratelli Carli. Broer Francesco 
is dan tijdelijk compagnon, net als Michele Bellino, de broer 
van een andere zwager. Tomaso’s dochter Maria Catharina 
trouwde met een, eveneens Giovanni Battista Carli geheten 
neef, die in Amsterdam opereerde onder de firmanaam Carli 
& Co. Beide handelshuizen waren groter en internationaler 
dan het Cassillij Romano/Cavalini imperium. Zij handelden 
hoofdzakelijk in textiel en verder in alles wat geld opbracht 
(tarwe, hout, balijnen, olijfolie, wijn, zuidvruchten, etc). Hun 
handelscontacten bevonden zich voornamelijk langs de Ita-
liaanse kust, in Cadiz, Majorca, Barcelona en Lissabon, maar 
ook in alle belangrijke Duitse steden, Archangelsk en Con-
stantinopel.

De Brentano’s stammen uit Tremezzo en omliggende dorpen, 
eveneens gelegen aan de westkust van het Lago di Como. 
De Brentano’s waren het belangrijkste geslacht uit die regio 
en zeer talrijk. Er waren er zo veel dat onderscheid werd ge-
maakt door een toevoeging aan de naam (Brentano-Griante, 
Brentano-Semenza, Brentano-Cimarolli, Brentano-Monti-
celli, etc.). Leden van deze familie sloegen al vroeg in de ze-
ventiende eeuw hun vleugels uit en trokken over de Alpen 
naar het noorden. In veel steden in Duitsland vestigden zij 
compagnieën (Frankfurt, Bingen, Mainz, Leipzig, Augsburg, 
Günzburg, Nürnberg) en ook in Wenen en Amsterdam. De 
familie bracht veel beroemdheden (dichters, generaals, ban-
kiers, etc.) voort en diverse takken werden in de adelstand 
verheven.
De in dit artikel uitgewerkte Amsterdamse tak van de Bren-
tano’s (er waren meer naamgenoten in de hoofdstad actief) 
handelde in Amsterdam eerst in compagnie met de Carli’s, la-
ter als J.B. Brentano & Co. Giovanni Batt ista Brentano en zijn 
echtgenote hadden drie volwassen zonen die alledrie onge-
huwd bleven en waarmee deze tak in 1823 uitstierf. De jongste 
van de drie zonen, Josephus Augustinus (1753-1821), was een 

5. Doopvont in Sant Ambrogio te Coimo. Dit doopvont is geschonken door 
een Amsterdamse Cavalini. Foto Alfons Ravelli.
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rijke koopman die een grote kunst- en boekencollectie naliet. 
Hij bestemde zijn hele nalatenschap, afgezien van een paar le-
gaten, tot stichting van een burger oudemannenhuis genaamd 
Brentano’s Steun des Ouderdoms. Deze zorginstelling bestaat 
nog steeds en beheert diverse vestigingen in Amsterdam en 
Amstelveen.

De Mojana’s kwamen oorspronkelijk uit Como, maar vestigden 
zich net als alle andere Noord-Italiaanse handelsfamilies in 
Milaan. De broers Giuseppe, Giovanni Teodoro en Pietro An-
tonio Mojana werkten sinds 1732 in compagnie en arriveerden 
met hun handelshuis kort voor 1740 in Amsterdam. Hun neef 
Luigi Teodoro kwam vlak na 1770 naar Amsterdam om zijn oom 
Giuseppe - de enige van de drie broers die in Amsterdam was 
gebleven - te assisteren in de zaak. Na tien jaar in de winkel 
van zijn oom gewerkt te hebben, mocht hij in 1780 voor 75.000 
gulden aan winkelvoorraad (horloges, galanterieën, etc.) uit-
zoeken. De Mojana’s woonden op het Rokin, op de hoek van 
de Duifj essteeg, op een steenworp afstand van de Cavalini’s. 
Na de dood van de kinderloze oom Giuseppe Mojana bedroeg 
de erfenis ruim een half miljoen gulden, waarvan Luigi Teodoro 
een derde deel toekwam.

Zwarte schapen
Onder het kopje ‘Vertrouwen’ schreef ik al dat het bescha-
men van het vertrouwen niet kon worden getolereerd in een 
maagschap. Dat ook in de Cavalini-maagschap een paar zwar-
te schapen voorkwamen, is bijna onvermijdelijk. De Italianen 
in de Republiek gebruikten tegen niet-deugende zonen een 
oude truc. Tref ze waar ze het meeste pijn lijden: in hun porte-
monnee. Onterven was niet zo eenvoudig, maar de erfenis van 
een kwade zoon onder fi dei-commis stellen wel. Een onder 
fi dei-commis belaste erfenis ontvangen betekende dat je de 
erfenis wel kreeg, maar niet te gelde kon maken. De erfge-
naam kreeg het vruchtgebruik van het erfdeel (lees de renten) 
of een vast jaarbedrag. Maar het onroerend goed of waarde-
papieren die in de erfenis waren begrepen, mochten niet wor-
den verkocht. De erfl ater kon in zijn testament bepalen wie het 
fi dei-commissaire erfdeel beheerde en wat er na de dood van 
de erfgenaam mee moest gebeuren. Het kon bij voorbeeld te-
rugvloeien naar het familiekapitaal of uitgekeerd worden aan 
de kinderen of de weduwe van de onwillige zoon.
De twee zonen van Giuseppe Cavalini, Carel Anthonie (1763-
1819) en Jean Marie Joseph (1765-1824), wilden in hun jonge 
jaren niet deugen. Toen Giuseppe in 1785 zijn testament liet 

6. Tekening door Adriaan de Lelie van het interieur van de kunstgalerij van Josephus Augustinus Brentano in zijn woonhuis op adres Herengracht 544. 
SAA Beeldbank.
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opstellen werd daarin de volgende zinsnede opgenomen: ‘dat 
zijn twee zoons tot zijn grievend leedwezen er een ruïne van 
maken door het maken van schulden’. Dus bepaalde hij dat 
beide zoons hun aanzienlijke erfdelen alleen onder fidei-com-
mis zouden ontvangen en daarnaast dat beiden niet meer dan 
1200 gulden per jaar mochten verteren. Vier jaar later was de 
jongste zoon tot inkeer gekomen en bij het volgende testa-
ment van Giuseppe was de extreme bepaling vervallen. Voor 
zoon Carel Anthonie gold die versoepeling echter niet. Zijn 
hele erfenis zou tot aan zijn dood onder fidei-commis blijven 
en zijn weduwe zou bij zijn versterven 10.000 gulden krijgen. 
Het jaar daarop overleed Giuseppe en werden de bepalingen 
van kracht. Carel Anthonie kreeg wel het erfdeel van zijn al 
eerder overleden moeder, ruim 7500 gulden waar nog allerlei 
kosten van af moesten, maar daarna begon de ellende. Hij was 
een erfdeel misgelopen dat omgerekend naar koopkracht nu 
ongeveer een miljoen euro zou bedragen, nog afgezien van 
het in de erfenis vervatte onroerend goed. In 1796 staat het 
water hem aan de lippen. Hij heeft zijn schulden laten oplo-
pen tot ruim 11.000 gulden en vertrekt noodgedwongen naar 
Haarlem. Zijn curators staan in voor zijn schulden en een paar 
jaar later is hij weer terug in Amsterdam. Maar het zou nooit 
meer goed komen. Zonder de steun van de maagschap sterft 
hij in 1819 in een woning in de Korte Leidsedwarsstraat, ver 
weg van de grandeur van zijn voorgeslacht en zijn directe fa-
milieleden.

De middelste van de drie broers Brentano, Carel Thomas 
(1748-1823), had vergelijkbare (geld)problemen. Zijn stiefmoe-
der had Carel Thomas’ erfdeel onder fidei-commis gesteld. 
Dat belette hem niet in 1777 een relatie aan te gaan met Maria 
Trompert uit Gouda. Het leek hem een ‘eerlijk en braaf’ meisje 
en op 19 januari 1778 werd voor notaris Joan Boers Jz in Gouda 
een huwelijkscontract opgemaakt. Dat contract zou inzet wor-
den van een jarenlang voortslepend proces.
Op 4 april 1780 daagden Carel Thomas’ gemachtigden zijn ver-
loofde voor de schepenen van Amsterdam om het contract te 
laten ontbinden. Maria was het daar uiteraard, met deze vet-
te vis in haar net, niet mee eens. Drie jaar later, op 17 juli 1783, 
daagde Maria Carel Thomas voor de schepenen. De gedaagde 
verweerde zich met het argument dat na het sluiten van het hu-
welijkscontract was gebleken dat Maria ‘zich voorheen publie-
kelijk had geprostitueerd’. Het zou nog tot 21 november 1786 
duren voor uitspraak werd gedaan. Zijn argumenten haalden 
het niet en Carel Thomas werd wegens rejectie veroordeeld 
tot het betalen van 20.000 gulden, vanwege haar opgelopen 
‘defloratie’ te betalen aan Maria Trompert.
Voor dit enorme bedrag, naar de koopkracht van 2016 omge-
rekend ongeveer een kwart miljoen euro, zullen de broers van 
Carel Thomas zijn opgedraaid. Want Carel Thomas had in de 
loop van 1778 zijn broers gemachtigd om al zijn zaken waar te 
nemen en was naar Italië vertrokken. Of gestuurd, want dat 
was een andere maatregel die werd toegepast om losbandi-
ge zonen te straffen. Stuur ze weg zodat ze hier geen brokken 
kunnen maken. Carel Thomas woonde in Milaan en daarna, in 

1804, in Tremezzo. Eind 1807 kwam Carel Thomas pas weer 
terug naar Amsterdam. Bij de aangifte van diens overlijden, in 
1823, gaven de, niet verwante, aangevers op dat Carel weduw-
naar was zonder de naam van de eventueel overleden echtge-
note of ouders te kennen. Het is onduidelijk of Carel getrouwd 
was geweest. Mogelijk was hij in Italië gehuwd geweest, maar 
wel is duidelijk dat Carel na terugkomst uit Italië er in Amster-
dam een vriendin op na hield. Op 22 januari 1818 beviel namelijk 
de Joodse Sophia Pool van een zoon Carel Thomas.10 Het paar 
gaf als geboorteadres Plantage Middenlaan op. De Brentano’s 
hadden daar een luxe buitenhuis. Sophia overleed kort na de 
bevalling, als zijnde ongehuwd, in het huis van haar ouders in 
de Jodenbreestraat en de jong geboren zoon overleed ook al 
snel, namelijk op 14 maart 1818, aangegeven door zijn grootva-
der van moeders kant. De familie van vaders kant was in geen 
velden of wegen meer te bekennen.
Carel Thomas werd financieel onderhouden door zijn jongste 
broer Josephus Augustinus.11 Toen de laatste plannen maakte 
om uit zijn nalatenschap een Oude Mannenhuis te stichten, 
bepaalde hij dan ook dat ‘zijns comparants broeder Carel Tho-
mas mitsgaders zijn Heer Comparants verdere bloedverwan-
ten’ uitgesloten waren om in het bestuur zitting te nemen. Die 
plannen verwoordde hij dertig jaar voor zijn dood al in een tes-
tament en werden twintig jaar later nog eens in bijna identieke 
bewoordingen bevestigd.12

Nawoord

Letterlijk honderden notariële akten uit de achttiende eeuw 
betreffende de families Cavalini, Carli, Brentano en Mojana 
zijn in het Amsterdamse Stadsarchief bewaard gebleven. 
Naast de vele wisselprotesten (niet geaccepteerde wissel-
brieven) betreft het hier veel machtigingen, maar ook akten 
die gaan over erfeniszaken, contracten van compagnieschap-
pen, verklaringen en gerechtelijke aanzeggingen. Het bewijs 
voor de genealogie van deze Italiaanse familie is dan ook voor 
het grootste deel, naast uiteraard het gebruik van de Amster-
damse DTB, samengesteld door het combineren van notarië-
le akten. Alleen voor het alleroudste deel van de genealogie 
kreeg ik door bemiddeling van Ida Verlaan hulp van de heer 
Marco Cavallini uit Italië, waarvoor ik hen beiden heel harte-
lijk dank. Verder maakte ik voor de inwoners van Druogno en 
Albogno gebruik van de in noot 3 genoemde database. Tevens 
bevinden zich in het Amsterdamse Stadsarchief de archieven 
van Joseph Augustinus Brentano en de stichting Brentano’s 
Steun des Ouderdoms (archief 349).13

Fragment parenteel van de Cavalini-maagschap in 
Coimo (Italië) en Amsterdam

I.  Giovanni Antonio Cavalini, geboren 1619, notaris in Coimo 
(1619-1638), overleden Coimo (Italië) 1638, tr. N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
1.  Carlo Antonio, volgt IIa.
2.  Giovanni Maria, volgt IIb.
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IIa. Carlo Antonio Cavalini, geboren Coimo 1620, notaris te 
Coimo (1649-1694), overleden Coimo 1694, trouwt Coimo 
1650 Martha Proli, overleden/begraven Druogno (Italië) 
23/25 november 1697, dochter van Giovanni Giacomo Proli 
en Antonia N.N.14

Uit dit huwelijk o.a.:
1.  Giovanni Maria, volgt IIIa.
2.  Giovanni Antonio Cavalini, geboren Coimo circa 1659, 

overleden/begraven Druogno 28/30 maart 1696.
3.  Giovanni Giacomo Cavalini, geboren Coimo circa 1665, 

koopman in Amsterdam tot 1708, overleden in Italië 25 
december 1716.15

4.  Giovanni Baptista Cavalini, geboren Coimo circa 1670, 
pastoor in Druogno, overleden/begraven Druogno 
29/31 maart 1728.

IIb.  Giovanni Maria Cavalini, geboren Coimo circa 1625, notaris 
te Coimo (1651-1679), trouwt Coimo 1653 Antonia Zanolet-
ti, geboren Coimo, dochter van Giovanni Zanoletti en N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
1.  Giovanni Antonio, volgt IIIb.

IIIa. Giovanni Maria Cavalini, geboren Coimo circa 1656, koop-
man (behuwd poorter 14 mei 1707), overleden/begraven 
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27 juni/1 juli 1717,16 onder-
trouwt Amsterdam 18 november 1706, trouwt Amstelveen 
Magdalena Cassilij (Romano), gedoopt Amsterdam (r.-k. 
Moses en Aäron) 4 november 1674, begraven Amsterdam 
(Nieuwe Kerk) 16 januari 1731, weduwe van Servatius (Ser-
vaas) Beckx, dochter van Giovanni Maria Cassilij (Romano) 
en Anna Jans.
Uit het eerste huwelijk van Magdalena Cassilij (Romano) 

o.a.:
1.  Isabella Magdalena Beckx, volgt IVa.
Uit het huwelijk van Giovanni Maria Cavalini en Magdalena 

Cassilij (Romano), allen gedoopt Amsterdam (r.-k. de 
Star, behalve kind 5):

1.  Martha Catharina Magdalena, gedoopt 13 juni 1707 (ge-
tuigen Jacobus Cavalini en Catharina Proli), begraven 
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26 mei 1710.

2.  Anna Jacoba, gedoopt 1 juli 1708 (getuige Jacobus Ca-
valini), begraven Amsterdam (Nieuwe Kerk) 5 maart 
1711.

3.  Catharina Agnes, gedoopt 29 november 1709 (getuige 
Jacobus Cavalini), begraven Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
26 mei 1710.

4.  Martha Anna Catharina, volgt IVb.
5.  Carolus Joannes Antonius (Carel) Cavalini, gedoopt 

Amsterdam (r.-k. Moses en Aäron) 16 oktober 1713 (ge-
tuigen Bartholomeus Andrioli en Maria Agnes Becks, in 
de plaats van Alegonda Paula Proli), koopman, begra-
ven Amsterdam (Oude Kerk) 14 mei 1756, ongehuwd.

IIIb. Giovanni Antonio Cavalini, geboren Coimo circa 1654, 
overleden Coimo 1704, trouwt Coimo met Antonia Zano-

letti, geboren te Coimo, dochter van Carlo Zanoletti en N.N.
Uit dit huwelijk, geboren te Coimo, o.a.:
1.  Giovanni Maria, volgt IVc.
2.  Carlo Antonio Cavalini, geboren Coimo circa 1700, 

koopman (gekocht poorter 20 april 1740), begraven 
Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 9 april 1771, onge-
huwd.

3.  Maria Cavalini, overleden voor 1754, trouwt Paiesco 
(Italië) Stefano Bevilaqua, hieruit nageslacht.

IVa. Isabella Magdalena Beckx, gedoopt Amsterdam (r.k. Mo-
ses en Aäron) 21 juli 1697, begraven Amsterdam (Oude 
Kerk) 23 april 1723, trouwt Amsterdam 31 januari 1719 Gio-
vanni Baptista (Jan Baptist) Carli, geboren Volesio (Italië) 
circa 1689, koopman (behuwd poorter 14 juni 1719), begra-
ven Amsterdam (Oude Kerk) 1 maart 1759, zoon van Bernar-
do Carli en N.N.
Uit het huwelijk:
1.  Bernardus Servatius, gedoopt Amsterdam (r.-k. de 

Star) 31 januari 1720 (getuigen Thomas Carlij en Magda-
lena Cassilij), begraven Amsterdam (Oude Kerk) 16 juni 
1722.

2.  Anna Catharina, volgt Va.
3.  Bernardus Servatius, gedoopt Amsterdam (r.-k. Mo-

ses en Aäron) 12 april 1723 (getuigen Thomas Carli en 
Magdalena Cassilij), begraven Amsterdam (Oude Kerk) 
29 oktober 1726.

IVb. Martha Anna Catharina Cavalini, gedoopt Amsterdam 
 (r.-k. de Star) 21 augustus 1711 (getuige Hieronimus Andrioli, 
in plaats van Bartholomeus Andrioli), begraven Amster-
dam (Oude Kerk) 13 mei 1776, ondertrouwt Amsterdam 15 
april 1734, trouwt Abcoude Jean Louis Joseph Bex, gebo-
ren Antwerpen (België) circa 1709, begraven Amsterdam 
(Nieuwe Kerk) 24 mei 1735, zoon van Petrus Hermanus Bex 
en Anna Theresia Vermoelen.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Theresia Bex, gedoopt Amsterdam (r.-k. Franse 

Kapel) 6 maart 1735 (getuigen Charles Jean Anthoine 
Cavalini en Maria Theresia Vermoolen), begraven Am-
sterdam (Nieuwe Kerk) 11 december 1760, trouwt Ab-
coude 12 november 1759 Ignacio Eusebio Maria Carli, 
geboren Milaan circa 1736, koopman (gekocht poorter 
4 maart 1763), overleden Milaan (waarschijnlijk) na 
1775, zoon van Bernardo Carli en Maria Antonia Brenta-
no-Scalima.

IVc. Giovanni Maria Cavalini, geboren Coimo circa 1690, over-
leden Coimo 1754, trouwt Coimo 27 september 1713 Maria 
Filipini, geboren Masera, dochter van Giovanni Filipini en 
N.N.17

Uit dit huwelijk, geboren te Coimo, o.a.:
1.  Giovanni Antonio, rechter in Perchtoldsdorf (Oosten-

rijk), overleden na 1782.
2.  Giovanni Maria, volgt Vb.
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3.  Giuseppe, volgt Vc.
4.  Antonio Alessio, volgt Vd.
5.  Carlo Antonio, pastoor in Craveggia (Italië), overleden 

1790.
6.  Antonia Cavalini, overleden na 1754 en voor 1774, trouwt 

Pietro Bonardi te Coimo.

Va.  Anna Catharina Carli, geboren Amsterdam circa 1721, be-
graven Amsterdam (Oude Kerk) 5 maart 1761, ondertrouwt 
Amsterdam 23 december 1744, trouwt Bergenvaarderska-
mer onder Nieuwer Amstel Giovanni Baptista (Jan Baptist) 
Brentano, geboren Tremezzo (Italië) 31 juni 1716,18 koopman 
(gekocht poorter 9 augustus 1743), begraven Amsterdam 
(Oude Kerk) 19 juni 1776, zoon van Stefano Antonio Bren-
tano Dominicozoon en Maria Catharina Galli. Hij onder-
trouwt (2) Amsterdam 16 januari 1767 Helena Maria Staats, 
regentes van het r.-k. Maagdenhuis (1764-1785), weduwe 
van Pedro Jil d’ Olondriz.19

Uit dit huwelijk, allen gedoopt Amsterdam (r.-k. Moses en 
Aäron):

1.  Maria Catharina, gedoopt 27 oktober 1745 (getuigen 
Jan Baptist Carli en Maria Catharina Galli), begraven 
Amsterdam (Oude Kerk) 10 november 1745.

2.  Joannes Baptista Maria Brentano, gedoopt 16 augus-
tus 1747 (getuigen Joannes Baptista Carli en Maria 
Catharina Carli), koopman, overleden aan de koorts 28 
december 1789, begraven Amsterdam (Oude Kerk) 2 
januari 1790, ongehuwd.

3.  Carlo Thomas Brentano (Poncett a), gedoopt 13 okto-
ber 1748 (getuigen Carlo Jan Antonio Cavelini en Maria 

Magdalena Brentano), koopman, overleden Amster-
dam 5 juni 1823.

4.  Josephus Augustinus Brentano, gedoopt 28 augustus 
1753 (getuigen Joseph Brentano en Maria Lucia Carli), 
koopman, overleden Amsterdam 16 april 1821, ongehuwd.

Vb. Giovanni Maria Cavalini, geboren Coimo, overleden Coi-
mo 1781, trouwt Coimo Giovanna Bonardi, geboren Coimo, 
overleden Coimo na 1789.
Uit dit huwelijk o.a.:
1.  Carlo Antonio, volgt VI.

Vc. Giuseppe (Joseph) Cavalini, geboren Coimo 1717, koopman, 
overleden 24 februari, begraven Amsterdam (Nieuwe 
Zijds Kapel) 1 maart 1790, ondertrouwt Amsterdam 23 
april 1751, trouwt Abcoude Elisabeth Rijke, gedoopt Am-
sterdam (r.-k. ‘t Boompje) 2 mei 1725, begraven Amster-
dam (Nieuwe Zijds Kapel, met drie uur luiden van de klok 
van de Nieuwe Kerk) 1 mei 1783, dochter van Vincent Rijke 
en Anna Christina Weckeringh.
Uit dit huwelijk, allen gedoopt Amsterdam (r.-k. Franse Kapel):
1.  Catharine Anthoinett e, gedoopt 24 januari 1760, begra-

ven Amsterdam (Nieuwe Kerk) 8 februari 1760.
2.  Catharina Anthonia Carolina Cavalini, gedoopt 28 juni 

1761, overleden Amsterdam 8 februari 1830, onder-
trouwt Amsterdam 20 oktober 1780, trouwt Abcoude 
Luigi Theodoro Mojana, geboren Milaan circa 1752, 

8. Portret onder glas van Maria (Bernardina) Lucia Carli (1729-1790), de 
peett ante van Josephus Augustinus Brentano. SAA, Beeldbank.

7. Josephus Augustinus Brentano (1753-1821). Met dank aan de Stichting 
Brentano’s Steun des Ouderdoms.
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Noten
1. Coimo is niet te verwarren met Como aan het Comomeer, iets oostelijker gele-

gen in Noord-Italië. De achternaam Cavalini wordt ook geschreven als Cavallini, 
Caballini en andere varianten. Voor de overzichtelijkheid gebruik ik in dit artikel 
alleen Cavalini.

2. Voor de familie Ravelli zie: Vijf eeuwen Ravelli 1515-2015. Nederlandse afstam-
melingen uit Albogno, 2015.

3. Zie voor de bewoners van de parochie Druogno (1568-1900) 
 www.ravellinederland.nl.
4. Ook Giovanni (Jano) Ambrogio Cavalini uit Coimo vestigde zich omstreeks 

1770 als schoorsteenveger in Amsterdam. Eerst in dienst van een Ravelli, later 
als zelfstandig ondernemer. Hoe Jano Cavalini verwant is aan de in dit artikel 
behandelde familie Cavalini is onduidelijk. Twee van zijn zwagers waren even-
eens schoorsteenveger in Amsterdam en Jano’s zoon Giacomo Cavalini zou het 
bedrijf voortzetten.

5. Interview met Dr. S.A.C. Dudok van Heel, ‘Alle macht in de maagschap’ in NRC 
Handelsblad , 24 januari 2009. Veel uitgebreider beschrijft hij het fenomeen 
maagschap en het belang daarvan in S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse 
burgers tot Europese aristocraten, band 1, ‘s-Gravenhage 2008.

6. Zie hiervoor de uitmuntende scriptie van Sofie Van den Broeck, ‘De strijd om 
de continuïteit. Een bijdrage tot de studie naar het maatschappelijk vermogen 
van een adellijke familie aan de hand van van de correspondentie van Balthazar 
de Proli en Marie-Jeanne van Clotz’, Leuven 2004. Gepubliceerd op 

 www.thesis.net/proli/proli.htm.
7. SAA, arch. 5034. inv. nr. 1.
8. SAA, arch. 5073, inv. nr. 1869, lade G 108.
9. In dit artikel en in de genealogie gebruik ik consequent de Italiaanse vormen 

van de voornamen, als het gaat om migranten uit Italië. In de registers van de 
katholieke kerken kregen die voornamen de Latijnse vorm, in de burgerlijke ak-
ten (ondertrouw, begraven, notariële akten etc.) werd de naam aangepast aan 
de taal van het land. Giovanni wordt Jan of Johannes, Giacomo wordt Jacobus, 
Giuseppe wordt Joseph, enz. Ook in andere landen waar de Italianen naar toe 
trokken (Duitsland, Frankrijk), werden de voornamen direct aangepast aan de 
lokale omstandigheden.

10. Sophia Pool (geboren Amsterdam circa 1792, overleden aldaar 9 februari 1818) 
was de dochter van Salomon Philip Pool en Rebecca Meijer Houtkruijer.

11. SAA, arch. 439, inv. nrs. 250-254.
12. SAA, arch. 5075, inv. nr. 17576, akte 293 en inv. nr. 19623, akte 75.
13. Een uitvoeriger versie van dit artikel zal te zijner tijd verschijnen op mijn 

website: www.harmensnel.nl.
14. De naam van de vader van Giovanni Maria Cavalini is bekend uit het akkoord 

dat de zoon op 10 september 1708 voor notaris Pieter Schabaelje sloot met zijn 
broer Giovanni Giacomo (Jacobus) Cavalini. In 1697 werd in Druogno, het buur-
dorp van Coimo, Marta, weduwe Carlo Antonio Cavalini begraven. Een mogelijke 
reden voor het begraven in het buurdorp zou kunnen liggen in het feit dat haar 
zoon Giovanni Baptista Cavalini (overleden 1728) in Druogno pastoor was.

15. SAA, arch. 542, inv. nr. 32.
16. Het feit dat overtuigde katholieken toch in de Hervormde Oude en Nieu-

we Kerk en de Nieuwe Zijds Kapel werden begraven, wekt mogelijk enige 
verbazing. Voor katholieken was daar begraven worden echter geen probleem. 
Genoemde kerken waren immers voor de Alteratie katholiek geweest en dus 
gewijd. Dat de Hervormden die kerken hadden ‘ingepikt’ deed daar niets aan 
af. De keuze was anders geweest te worden begraven op een kerkhof of in een 
katholieke kerk elders, bij voorbeeld in de provincie Utrecht.

17. Voor de huwelijksgegevens ben ik veel dank verschuldigd aan Olga van Geene, 
die zowaar wist door te dringen tot het bastion van de pastoor van Druogno 
(onder wiens beheer op dit moment ook de DTB van Coimo berusten). Dat 
was sinds 1964 geen enkele Nederlandse afstammeling van migranten uit Val 
Vigezzo gelukt.

18. De datum 31 juni 1716 kan niet kloppen. Toch wordt deze geboortedatum ge-
noemd in twee akten, waaruit tevens blijkt dat ook Giovanni Batista Brentano 
op ongeveer 15-jarige leeftijd naar Amsterdam werd gestuurd. Zie SAA, arch. 
5075, inv. nr. 8967, akten 330 en 348.

19. Pedro Jil d’Olondriz (Maja (waarschijnlijk Maya, Navarra) omstreeks 1715-Am-
sterdam 1766) was naast koopman ook Opper-Krijgscommissaris en Thesau-
rier extra-ordinaris van de Koning van Spanje.

20. Voor deze Italiaanse gegevens dank ik Marco Cavallini in Italië.

koopman, overleden Amsterdam 8 november 1836, 
zoon van Giovanni Theodoro Mojana en Matilda Custo-
di. Hieruit nageslacht.

3.  Charles Antoine (Carel Anthonie) Cavalini, gedoopt 18 
juni 1763, boekhandelaar (gekocht poorter 13 oktober 
1786), overleden Amsterdam 10 oktober 1819, onder-
trouwt Amsterdam 15 juli 1785, trouwt Abcoude Caro-
lina Elisabeth Dankmeijer, gedoopt Amsterdam (evan-
gelisch luthers) 26 januari 1768, overleden Den Haag 20 
augustus 1846, dochter van David Dankmeijer en Anna 
Lont. Hieruit nageslacht.

4.  Jean Marie Joseph Cavalini, gedoopt 9 maart 1765, win-
kelier, overleden Amsterdam 18 oktober 1824, onder-
trouwt Amsterdam 18 april 1788, trouwt Abcoude Ma-
rie Barbara Elisabetha Neveaux, gedoopt Amsterdam 
(r.k. Franse Kapel) 7 juni 1767, overleden Amsterdam 8 
januari 1819, dochter van François Neveaux en Elisa-
beth Mulder. Hieruit nageslacht.

Vd.  Alessio Antonio (Alexis Antonius) Cavalini, geboren Coi-
mo circa 1731, koopman (behuwd poorter 16 februari 1769), 
begraven Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 22 april 1805, 
ondertrouwt Amsterdam 9 januari 1767, trouwt Abcoude 
Dorothea Maria Hanlo, gedoopt Amsterdam (r.-k. Begijn-
hof) 27 mei 1738, begraven Amsterdam (Nieuwe Zijds Ka-
pel) 11 februari 1795, dochter van Bernardus Hanlo en Jaco-
ba Margareta van der Wal.
Uit dit huwelijk:

1.  Jacoba Maria Carolina Cavalini, gedoopt Amsterdam 
(r.-k. Begijnhofkerk) 9 juni 1777, overleden Voorburg 6 
maart 1838, trouwt Nieuwer Amstel (Bergenvaarders-
kamer) 24 januari 1796 Christophorus (Christoffer) 
Joannes Josephus Meijlink, gedoopt Amsterdam (r.-k. 
‘t Boompje) 27 september 1769, wijnkoper, regent R.K. 
Oude Armen Comptoir, overleden Voorburg 19 april 
1832, zoon van Joannes Meijlink en Catharina Maria Jo-
sepha Heijsterman. Hieruit nageslacht.

VI.  Carlo Antonio Cavalini, gedoopt Coimo 25 april 1755, koop-
man (gekocht poorter 6 oktober 1785), overleden Chiara-
vale in de Marche (Italië) 1818, ondertrouwt Amsterdam 5 
december 1781, trouwt Abcoude Maria Elisabeth Magalli, 
geboren Rome (Italië) circa 1756, overleden Chiaravale in 
de Marche, dochter van Domenico Magalli en Flavia Verazi.
Uit dit huwelijk, allen geboren Amsterdam en gedoopt r.-k. 

Franse Kapel:
1.  Clementina, geboren/gedoopt 18/19 mei 1783 (getui-

gen Dominicus Magalli en Giovana Cavalini geboren 
Bonardi), overleden aan koortsen, begraven Amster-
dam (Nieuwe Kerk) 30 mei 1789.

2.  Constancia, geboren/gedoopt 4 juni 1784 (getuigen Jo-
seph Cavalini en Maria Veraci), overleden aan de pok-
ken, begraven Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26 mei 1788.

3.  Alexis, geboren/gedoopt 12 februari 1787 (getuigen 
Alexis Antonio Cavalini en Colomba Nebauer geboren 
Magalli), overleden Chiaravale 1806.20  <<
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TINEKE SLOF

Josua Anthony Speed, uit Nayland (Suff olk)

Zesentwintig jaar geleden begon ik mijn genealogisch onderzoek en al snel vond ik 
in het Burgerboek van Leeuwarden twee Engelse voorouders, Jan Nicolson en zijn 
schoonvader Josua Anthony Speed. Helaas vermeldt het Burgerboek bij beiden 
geen geboorteplaats of laatste woonplaats in Engeland. Ook bronnen als trouw- 
en lidmatenregisters van Leeuwarden vermelden geen details over hun herkomst. 
Iedere keer als ik op vakantie naar Groot-Britt annië ging, probeerde ik voor vertrek 
naar de speld in de hooiberg te zoeken in de hoop dat ik verder onderzoek in Groot-
Britt annië kon gaan doen. Zesentwintig jaar lang vond ik die speld niet totdat ik op 
7 augustus 2015, enkele weken voor mijn vakantie in Schotland, in het stadsarchief 
van Amsterdam een belangrijke vondst deed.

Lakenbereider, lijnwaadverkoper en tabakshandelaar

1. Het vollen en verven, Isaac Claesz. van Swanenburg, 1594-1596, Museum De Lakenhal, Leiden
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Josua Anthony en dochter Elske Josua in Amsterdam
De reden dat ik op de website van het stadsarchief Amster-
dam naar Josua ging zoeken was een schijnbaar onbeduidende 
aanwijzing in een akte van borgstelling.1 Josua, die tabaks-
handelaar was in Leeuwarden, stelt zich in die akte borg voor 
koopman Jaques Turpijn uit Amsterdam. Ik was benieuwd of er 
informatie te vinden zou zijn over de relatie tussen de Leeu-
warder Speed en de Amsterdammer Turpijn. De naam Speed 
of varianten daarvan kwam ik op de website van het stadsar-
chief Amsterdam niet tegen. Wel vond ik een Josua Anthony die 
volgens de index op het Poorterboek in mei 1610 poorter werd 
in Amsterdam. Dat dit mijn Josua Anthony Speed wel eens zou 
kunnen zijn werd pas duidelijk toen ik, zoekend op het patro-
niem Josuas, in de ondertrouwregisters van Amsterdam de on-
dertrouw vond van Elske Josuas en Jeroen Cornelis. Bovenge-
noemde Jan Nicolson trouwde in 1642 te Leeuwarden namelijk 
met Elske Josua Speed, dochter van Josua Anthony Speed en 
weduwe van Jeroen Cornelis! De vondst op de website van de 
ondertrouw van Elske Josuas was voldoende reden om mij naar 
het stadsarchief Amsterdam te reppen voor nader onderzoek.

De vreugde was groot toen ik op het beeldscherm in Amster-
dam las dat de 23-jarige Elske Josuas op 11 oktober 1636 te 
Amsterdam in ondertrouw ging met Jeroen Cornelis en daarbij 
werd geassisteerd door haar vader Josua Anthonis.

Doordat er in 1632 in Amsterdam nog een eerdere ondertrouw 
van Elske plaatsvond met een Hendrik Cornelis, vond ik de 
naam van de moeder van Elske: Trijntje Oloff s. Zij assisteerde 
Elske namelijk bij de ondertrouw en vader Josua Anthoni wordt 
in de kantlijn van de inschrijving genoemd met de opmerking 
dat hij toestemming voor het huwelijk heeft  gegeven.

Naamsvarianten

Doordat Elske bij beide huwelijken afk omstig was uit Amster-
dam, riep dat de vraag op of dat betekende dat ze dan ook 
geboren was in Amsterdam. De index op de doopregisters liet 
geen Elske/Elsje met een vader Josua zien. Zoekend op Trijntje 
Olofs vond ik echter de doop van een Elsje in precies het goede 

jaar, namelijk op 23 juli 1613 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
De vader wordt echter Lodowijck Anthonisz genoemd. Ik ben 
er toch vrij zeker van dat het mijn Josua Anthony betreft . Els-
ke was volgens haar ondertrouwakte geboren in 1613, de naam 
van de moeder en het patroniem van de vader kloppen en er zijn 
geen verdere gegevens over een Trijntje Olofs met een Lode-
wijk Anthonis in deze periode in Amsterdam. Bovendien bleek 
er in de loop van het onderzoek naar deze voorouders wel va-
ker vreemd gegoocheld te worden met namen. Zo lijkt Jan, ge-
doopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 13 februari 1611 als 
zoontje van Josua Antonisz en Trijntje Allets/Alberts (in plaats 
van Olofs) me vrij zeker het oudere broertje van Elske, vooral 
omdat de getuige bij de doop een Elsje Allets/Alberts is.
Voor het zoeken naar de ondertrouw in de index hielp de naam 
Trijntje Olofs me weer want daardoor vond ik de ondertrouw 
op 5 juli 1608 in Amsterdam met Josua Smith. Josua heeft  zelf 
deze naam onder de inschrijving van de ondertrouw gezet. Ik 
kom hem, onder deze naam, nooit meer tegen. Dertig jaar later 
bedient Josua zich in Leeuwarden van de naam Speed en va-
rianten daarop of wordt hij in aktes Josua Anthony genoemd. 
Door het invoeren van de naam Trijntje Olofs vond ik nog een 
tweede huwelijk van Josua Anthonis, die als weduwnaar van 
Trijn Oloff s op 24 oktober 1636 in ondertrouw gaat met Wayn-
tje Francen, weduwe van Pieter Jacobs, afk omstig uit Bolsward. 
Het paar trouwt vervolgens op 16 november 1636 in Sloterdijk. 
En hiermee viel weer een puzzelstukje op zijn plaats omdat ik in 
Leeuwarden of omstreken nooit het huwelijk heb kunnen vinden 
van Josua Anthony Speed en zijn vrouw Wietske Franses. Wiets-
ke’s naam is in Amsterdam aangepast naar een daar kennelijk 
bekender klinkend Weintje/Waijntje. Maar ze trouwde in 1604 
te Bolsward toch echt als Wietske Franses met Pieter Jacobs en 
wordt later in Leeuwarden in aktes ook Wietske genoemd.

2. Ondertekening ondertrouw Elsken Yosowas en Jeroen Cornelissen in 
1636 (SAA)

3. Ondertekening ondertrouw Elsken Yosowaes en Hendrick Cornelissen 
in 1632 (SAA)

4. Ondertekening Josua ondertrouw 1608 (SAA)

5. Ondertekening Josua ondertrouw 1636 (SAA)

6. Ondertekening Josua akte van borgstelling 1650 (Tresoar)
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Herkomstplaats Nayland
Uit de lastig te ontcijferen ondertrouwaktes van Amsterdam 
bleek dus dat mijn voorouder Josua Anthony Speed niet recht-
streeks vanuit Engeland in Leeuwarden is terechtgekomen 
maar dat hij eerst dertig jaar in Amsterdam heeft  gewoond 
en dat hij daar tweemaal is gehuwd. Het mooie van de onder-
trouwregisters van Amsterdam is, dat ik daarin de herkomst-
plaats van Josua vond. In de akte van 1608 wordt gesteld dat hij 
een lakenbereider uit Ipswich is en in de akte van 1636 is hij win-
kelier en afk omstig van Nailandt. Die plaatsnaam had mij niets 
gezegd als ik niet jaren geleden op Internet gegevens had ge-
vonden over een Anthony Speed uit Nayland in Suff olk (Enge-
land). Zou dit de vader van Josua Anthony Speed kunnen zijn?
Na 26 jaar had ik dan eindelijk een aanwijzing voor gericht ver-
der onderzoek in Engeland en dus werd een deel van mijn va-
kantie verplaatst van Schotland naar Suff olk. Voor gegevens 
over Nayland moest ik naar de Suff olk Record Offi  ce in Bury 
St. Edmunds, één van de drie archieven in Suff olk. In Frys-
lân zijn we erg verwend met de vele door de Vrienden van de 
Friese Archieven samengestelde indexen op bronnen. In het 
archief in Bury St. Edmunds was het vooral ouderwets doorbij-
ten met slecht leesbare microfi ches en fi lmapparaten waarin 
je de fi lm handmatig met een lawaaiige slinger vooruit en ach-
teruit moet draaien.
Uitgangspunt voor mijn zoektocht waren twee op Internet 
gevonden huwelijken. De eerste van Anthony Speed die op 25 
oktober 1562 te Nayland trouwde met Margaret Barker2 en 
de tweede van een Josua Speede die op 2 september 1599 te 
Chevington, nabij Bury St. Edmunds, trouwde met Alyce Ly-
mer.3 Beide gegevens bleken te kloppen.4 In de doopregisters 
van Nayland vond ik vervolgens in de periode 1563-1591 acht 
kinderen van Anthony Speede/Spede. In de begraafregisters 
van Nayland worden nog drie kinderen van Anthony vermeld 
die ongedoopt overleden zijn. Mijn reis bleek niet voor niks 
toen ik zag dat op 6 maart 1575 Josua Spede, zoon van Anthony 
Spede, in Nayland is gedoopt.

Adel en vorstenhuizen
Intussen zat ik me fl ink te verheugen over het feit dat de 
vrouw van Anthony Speed, Margaret Barker, van aanzienlijke 
komaf leek te zijn. Haar vader was een rijke lakenhandelaar 
(in het Engels ‘clothier’ of clothmaker) en zijn adellijke voorou-
ders Barker / De Calverhall kon ik op Internet volgen tot in de 
elfde eeuw.5 Het leek te mooi om waar te zijn … en dat was het 
dan ook.
Speurend in de begraafregisters van Nayland kwam ik na-
melijk op 4 mei 1570 de begrafenis tegen van Margarit, wife 
to Anthony Speede. Anthony laat vanaf 1575 nog verschillen-
de kinderen dopen, waaronder mijn voorouder Josua, en laat 
vanaf 1574 drie kinderen ongedoopt begraven. Er moest dus 
op z’n minst nog een tweede vrouw zijn geweest ook al kon ik 
geen tweede huwelijk in Nayland of het naastgelegen Stoke by 
Nayland vinden. In zijn testament, opgesteld voor zijn begrafe-
nis op 21 oktober 1592, vermeldt Anthony zijn vrouw Margery, 
die na wat speurwerk Browne bleek te heten. Hij benoemt haar 
tot executrice en zijn zwager Nicholas Bragge tot supervisor 
van het testament en vermeldt daarin wat hij nalaat aan haar 
en aan zijn kinderen Josua, John, Benjamin en Hanna en drie 
kinderen van zijn broer William Speed.6

Na mijn vakantie vond ik op Internet een aantal transcripties 
van akten7 waardoor ik Margaret Barker met plezier inruilde 
voor Margery Browne want haar voorouders zijn nog veel in-
teressanter dan die van Margaret. Margery was een dochter 
van Henry Browne en Agnes en na het overlijden van Anthony 
Speed hertrouwde zij met dominee Roger Weston van Wor-
mingford, een plaatsje nabij Nayland. Eén van de betover-
grootmoeders van Margery zou Helen Tudor zijn, de onwett ige 
dochter van Jasper Tudor, Earl of Pembroke.8 Hij was de zoon 
van Owen Tudor en Catherine Valois. Op Internet worden voor-
ouders van Owen Tudor in Wales opgevoerd tot het jaar 18.9 
Die gegevens moeten we maar niet al te serieus nemen. Van 
Catherine Valois zijn echter veel beter onderbouwde voor-
ouderlijnen te vinden want zij was de dochter van Charles VI, 
koning van Frankrijk.10 Zij was voor haar relatie of geheime 
huwelijk met Owen Tudor getrouwd met koning Henry V van 
Engeland en was de moeder van koning Henry VI van Engeland. 
Als je naar de voorouders van Catherine Valois zoekt, vind je 
een stortvloed aan adel en Europese vorstenhuizen. Je wilt 
dan maar al te graag geloven dat dat voorouders van je zijn. 
Er ontbreekt echter een schakeltje in de bewijsvoering. Ik kan 
namelijk niet aantonen dat Margery Browne de moeder is van 
Josua Speed want haar naam wordt niet vermeld bij de dopen 
van de kinderen van Anthony Speed. En wat me argwanend 
maakt, is dat Margery’s vader Henry Browne in zijn testament 
van 1593 wel zijn kleinkinderen John, Benjamin en Hanna/Anne 
Speade noemt maar niet Josua.11 Het is mogelijk dat Henry 
Browne heeft  gedacht dat Josua al genoeg zou erven na het 
overlijden van Margery Browne omdat hij dan het huis en toe-
behoren in Nayland zou krijgen van zijn in 1592 overleden vader 
Anthony Speed.12 John of Benjamin zouden volgens het testa-
ment van Anthony Speed pas in aanmerking komen voor dit 7. All Saints kerk te Chevington, eigen foto
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huis als Josua zou overlijden zonder nakomelingen na te laten. 
Zusje Hanna/Anne Speed maakte zelfs in het geval van over-
lijden van haar broers geen kans op het huis. Vader Anthony 
heeft het kennelijk voldoende gevonden om in het testament 
zijn zonen John en Benjamin op te dragen hun zusje de pacht 
uit te betalen die zij kunnen innen voor het land dat Anthony 
nalaat.

Familie Spe(a/e)d(e) van Nayland

Dat Josua Speed het huis in Nayland inderdaad heeft geërfd 
blijkt uit het testament van dominee Roger Weston.13 Op 5 
februari 1605 verklaart deze dat hij aan zijn dochter Anne 
Weston een huis in Nayland nalaat dat hij na het overlijden van 
zijn vrouw Margery heeft gekocht van Josua Speede. Verder 
wordt er land in Semer, Whatfield en Naughton genoemd dat 
Weston heeft gekocht van zijn vrouw Margery en van Josua 
Speede. Ook heeft hij land gekocht van zijn vrouw en John 
Speede. Uit de bewoordingen van het testament van Roger 
Weston blijkt niet dat John Speede een zoon is van Margery 
Browne en dat Josua een zoon dan wel een stiefzoon is. Een 
testament van Margery zou veel duidelijk kunnen maken over 
haar relatie tot Josua Speed maar dat heb ik tot nu toe niet 
kunnen vinden. Ik vermoed dat Josua het huis en het land aan 
de tweede man van zijn (stief)moeder Margery heeft verkocht 
omdat hij van plan was naar Nederland te verhuizen.

Een leuke vondst op Internet waren de Winthrop Papers.14 
Deze collectie bevat stukken die te maken hebben met de fa-
milie van John Winthrop. Hij was betrokken bij de oprichting 
van de Massachusetts Bay Company, de eerste grote neder-
zetting in wat nu het Amerikaanse New England is. Hij leidde 
in 1630 de eerste grote golf immigranten van Engeland naar 
de Massachusetts Bay Colony en was daarna een aantal pe-
riodes gouverneur van die kolonie. Hij was de zoon van Adam 
Winthrop, de executeur van het testament van Henry Browne, 
grootvader van een aantal kinderen van Anthony Speed. In de 
verzameling Winthrop Papers bevindt zich onder andere een 
dagboek van Adam Winthrop, waarin hij de meest uiteenlopen-
de zaken heeft genoteerd.15 Het is deels een zakelijke boekhou-
ding maar hij beschrijft ook bijzondere weersomstandigheden, 
plaatselijke of landelijke nieuwsfeiten, bezoekjes van familie 
en kennissen en wie er gedoopt, getrouwd of begraven is. Een 
aantal leden van de familie Speed komt in het dagboek voor. 
Josua’s broer John en zuster Anne Speed worden genoemd 
als zij bij hun huwelijk uitbetalingen krijgen van de erfenis van 
grootvader Henry Browne. Benjamin, die ook erfgenaam was, 
wordt in het dagboek niet genoemd wat er op wijst dat hij niet 
is getrouwd of meerderjarig is geworden. Aan die voorwaarde 
moesten de kleinkinderen Speed namelijk voldoen volgens het 
testament van opa Browne. Anthony Speed wordt in het dag-
boek genoemd omdat hij een partij hout van Adam Winthrop 
heeft gekocht. En Josua wordt een keer genoemd omdat hij 
geld heeft geleend van Adam. Helaas werpt het dagboek geen 
licht op de vraag wie Josua’s moeder was.

Josua Speed was tabakshandelaar in Leeuwarden maar werd 
bij zijn eerste huwelijk in Amsterdam ‘lakenbereider’ genoemd. 
Nayland en vele andere plaatsen in Suffolk waren zeer welva-
rend dankzij de wol- en lakenhandel. Laken is een wollen stof 
die eerst wordt geweven en vervolgens wordt vervilt, waar-
door hij warmer is dan geweven stoffen maar sterker dan 
vilt. In Suffolk vonden velen in de veertiende tot achttiende 
eeuw werk in het weven, vollen (vervilten), scheren (stof glad 
maken) en verven van de lakense stoffen. Op het hoogtepunt 

8. Stoke by Nayland, een vakwerkhuis zoals rijke ‘clothiers’ bewoonden, 
eigen foto

9. De lakenbereider en droogscheerder, Jan en Caspar Luyken, 1694
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was in sommige plaatsen in Suff olk tachtig procent van de 
beroepsbevolking betrokken bij de productie en handel in la-
ken. Rijke lakenhandelaren maakten de bouw van imposante 
kerken zoals die van Nayland en het nabijgelegen Stoke by 
Nayland mogelijk. Voor zichzelf lieten zij vaak mooie grote 
vakwerkhuizen bouwen. Daarvan zijn er relatief veel bewaard 
gebleven in Nayland en omstreken doordat de lakenstadjes 
door het inzakken van de lakenhandel tot armoede vervielen 
en oude panden niet konden worden vervangen door nieuwe. 
De rijkdom door de wol- en lakenhandel was overigens ongelijk 
verdeeld. Een kleine groep lakenhandelaren werd rijk en soms 
zelfs extreem rijk. De vele arbeiders die in huisindustrieën 
werkten als spinner, wever, droogscheerder en verver van de 
stoff en, moesten echter lange dagen maken voor een schame-
le boterham.16

Van ruwe wol tot lakense stof

De Leidse schilder Isaac Claesz van Swanenburg geeft  in een 
serie schilderijen een mooi beeld van het aan laken verwante 
productieproces van ‘saai’, een lichtere, goedkopere wollen 
stof dan laken. Hij kreeg opdracht om in de periode 1594 tot 
1612 een reeks schilderijen over de textielnijverheid te maken 
voor de nieuwe Saaihal in Leiden.17

Op vier schilderijen is te zien dat de wol vaak per schip als 
‘plootwol’, met huid en al, of als grote balen scheerwol werd 
aangevoerd. De huiden werden in de gracht gewassen. De ruwe 
wol moest worden bewerkt voordat ze geschikt was om tot 
garen te worden gesponnen. De plootwol werd met de hand 
of een schaar losgehaald van de huid. Het grove vuil werd uit 
de wol geslagen voordat die in de gracht werd gewassen. Ook 
de wolwassers sloegen met stokken om het vuil los te maken. 
Na het wassen werd de wol met olie of gesmolten boter glad 
en soepel gemaakt, zodat deze met warme ijzeren kammen 
gekamd kon worden. Uit de schone wol moest eerst een draad 
worden gesponnen, die op klossen werd gewikkeld. Daarna 
kon de wever er een lap stof van weven. De geweven stof werd 
gereinigd en ontvet. Dat was de taak van vollers, die in een kuip 

met volaarde, urine en zeep de stof langdurig kneedden met 
hun voeten. Tijdens het vollen verviltt e de stof door krimp. Het 
weefsel werd opgeruwd met stekelige kaardenbollen. Dan 
knipten droogscheerders met een grote schaar uitstekende 

10. De St. Mary kerk in Stoke by Nayland, eigen foto 11. Het wassen van de vachten en het sorteren van de wol, Isaac Claesz van 
Swanenburg, 1607 of 1612, Museum De Lakenhal, Leiden

13. Het ploten en kammen, Isaac Claesz van Swanenburg, 1594-1596, Mu-
seum De Lakenhal, Leiden. (Al opgenomen als voorplaat van Gens Nostra, 
jaargang 69 nummer 5.)

12. Het spinnen, het scheren van de kett ing en het weven, Isaac Claesz van 
Swanenburg, 1594-1596, Museum De Lakenhal, Leiden
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pluisjes af, waardoor het weefsel een glad oppervlak kreeg. 
Daarna werd de stof gespoeld in de gracht en in allerlei kleu-
ren geverfd. Tenslotte bekeken keurmeesters de stof. Als de 
stof aan de eisen voldeed, werd er een loodje als keurmerk in 
de rand van de stof geslagen.

Het verval van de lakenhandel

De wol- en lakenindustrie in Suffolk werd in de loop van de 
zestiende en zeventiende eeuw langzamerhand minder be-
langrijk. Eén van de redenen was dat de lichtere, soepeler 
wollen stoffen van Vlaamse wevers populairder werden dan 
de zware stoffen uit Suffolk. Josua Speed zag zijn handel 
waarschijnlijk teruglopen zodat ik aanneem dat hij daarom 
zijn geluk in het welvarende Nederland wilde beproeven. 
Leiden was eeuwenlang beroemd vanwege de productie 
van wollen lakense stoffen en was in de zeventiende eeuw 
het belangrijkste lakencentrum ter wereld. Toch ging Josua 
niet naar Leiden maar naar Amsterdam. De lakense stoffen 
uit Leiden werden voor tachtig procent geëxporteerd en dat 
gebeurde via Amsterdam. Bovendien bloeide in Amsterdam 
de lakenbereiding, het deel van het productieproces na het 
weven en vollen, namelijk het droogscheren en verven.18 
Vooral onbereid en ongeverfd Engels laken werd in grote 
hoeveelheden ingevoerd in Amsterdam om verder verwerkt 
te worden. Straatnamen in Amsterdam als de Verversstraat, 
de Staalstraat (vanwege de controle van laken door staal-
meesters) en Raamgracht (vanwege de houten lakenramen 
waarop laken werd gespannen om te drogen en op te rekken) 
herinneren aan de lakenbereiding.
In een notariële akte van 3 mei 1628 wordt Josua Anthony lijn-
waadverkoper genoemd.19 Hij handelt dan in een ander soort 
stof want lijnwaad is linnen en dus gemaakt van vlas in plaats 
van wol. Bij zijn huwelijk in 1636 is Josua winkelier. Het is niet 
duidelijk of dat in stoffen is of dat hij dan al is overgestapt naar 
de tabakshandel waar hij later in Leeuwarden de kost mee ver-
dient. Het verval van de laken- en linnenhandel was nog niet 
gaande in Nederland dus dat zal niet de reden zijn geweest dat 

Josua zich op de tabakshandel is gaan richten. Mogelijk heeft 
hij daarin gewoon grotere kansen gezien door het sterk opko-
mende tabaksgebruik.

Tot slot

De doop- en trouwregisters van Nayland beginnen in novem-
ber 1558. Deze registers zullen me niet helpen bij het vinden 
van oudere generaties Speed in Nayland. Toch hoeft dit niet 
het einde van mijn onderzoek in Engeland te betekenen. Er 
zijn verschillende vermeldingen op de naam Speed/Spe(e)
de, zoals testamenten van een John Speede in Bury St. Ed-
munds in 1473, van een Richard Spede in Nayland in 1542 en 
van een William Speed in Little Saxham in 1443.20 Mijn voor-
ouder Anthony had volgens zijn testament een broer William 
en hij had zonen Richard en John, dus mogelijk is er een con-
nectie met de genoemde testateurs. Voldoende reden om 
nieuwe bronnen op Internet in de gaten te houden of nog 
eens terug te gaan naar Suffolk om verder te speuren. Ook 
naar de moeder van Josua Speed zal ik blijven zoeken. Het 
lijkt er op dat zijn vader tussen Margaret Barker en Marge-
rie Browne, vrouwen van aanzienlijke komaf, nog een andere 
vrouw heeft gehad. Aangezien haar naam tot nu toe niet is 
opgedoken zal dat vast een vrouw van minder aanzien zijn 
geweest. Het is jammer dat we daardoor een afstamming 
van Karel de Grote en andere koninklijke lieden mislopen, 
maar in mijn kwartierstaat van eenvoudig volk zouden zij 
niet echt hebben gepast. 

Fragment-parenteel Speed(e)/Spede/Speade

I.  Anthony Speed, begraven Nayland 21 oktober 1592, trouwt 
(1) Nayland 25 oktober 1562 Margaret Barker, begraven 
Nayland 4 mei 1570, dochter van Richard Barker en Ali-
ce, trouwt (2) Margery Browne, overleden voor 5 febru-
ari 1605, dochter van Henry Browne en Agnes. Margery 
trouwt (2) voor 23 juni 1593 Roger Weston, dominee, over-
leden 2 december 1608.21

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Nayland:
1.  Richard Speed, gedoopt 30 november 1563.
2.  Katherin Speed, gedoopt 20 mei 1567, begraven 

Nayland 10 december 1590.
3.  Margaret Speed, gedoopt 29 juni 1569. Mogelijk is dit 

de Margarit Speede die in oktober 1592 te Nayland 
trouwt met William Reede.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Nayland (van de kinde-
ren 4 tot en met 8 is het onzeker of ze uit het huwelijk 
met Margery Browne stammen of dat Anthony Speed 
nog met een andere vrouw getrouwd is geweest):

4.  Ongedoopt kind, begraven Nayland 29 januari 1574.
5.  Josua Speed, volgt II.
6.  Ongedoopt meisje, begraven Nayland 25 maart 1577.
7.  Ongedoopt kind, begraven Nayland 10 oktober 1580.
8.  Ephraim Speed, gedoopt 6 februari 1582, begraven 

Nayland 17 november 1582.

14. Een stapel opgevouwen lakens met een lakenloodje, museum De La-
kenhal, Leiden, eigen foto
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9.  John Speed, gedoopt 22 januari 1584, overleden na 20 
oktober 1604.22

10.  Benjamin Speed, gedoopt 23 juli 1588, overleden na 23 
juni 1593.

11.  Hanna/Anne Speed, gedoopt 14 maart 1591, trouwt 8 
april 1607 Thomas Polley.23

II.  Josua Anthony Speed, gedoopt Nayland 6 maart 1575, la-
kenbereider, winkelier, tabakshandelaar, overleden tussen 
10 augustus 1650 en 8 mei 1657, trouwt (1) Chevington 2 
september 1599 Alyce Lymer, ondertrouwt (2) Amsterdam 
5 juli 1608 Trijntje Olofs uit Vreden in het Stift Münster 
(Duitsland), ondertrouwt / trouwt (3) Amsterdam 24 okto-
ber 1636 / Sloterdijk 16 november 1636 Wietske Fransen 
uit Bolsward. Wietske trouwt (1) derde proclamatie Bols-
ward 8 februari 1604 Pieter Jacobs.

Het is niet duidelijk wat er met de eerste vrouw van Josua en 
hun twee zoontjes is gebeurd. Hoewel er verschillende begra-
fenisdata in Nayland te vinden zijn van Josua’s broers, zusters 
en ouders, komen Alyce Lymer en de zoons Caleb en Josuah niet 
voor in het begrafenisregister. In de begraafregisters van Am-
sterdam komen ze echter ook niet voor. Josua moet vertrokken 
zijn naar Amsterdam tussen oktober 1602 en juli 1603. Op eerst-
genoemde datum wordt namelijk zijn zoontje Josuah gedoopt 
in Nayland en bij zijn ondertrouw van juli 1608 wordt gemeld 
dat hij dan al vijf jaar in Amsterdam woont. In 1608 is dat op de 
Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat geheten) en bij zijn 
huwelijk in 1636 met Wietske Fransen woont hij in de Anjeliers-
dwarsstraat.
Na zijn huwelijk met Wietske vertrekt het echtpaar al spoe-
dig uit Amsterdam want Josua wordt in 1637 vermeld in het 
Burgerboek van Leeuwarden als Josua Antoni Spiet uit En-
gelandt.24 Josua en zijn vrouw lenen Lieuwe Sierx, luitenant 
van de veldtimmerlieden van Friesland, op 21 juni 1639 50 
goudguldens.25 Op 4 november 1643 kopen Josua en Wietske 
een half huis met schuur in de Peperstraat in Leeuwarden.26 
Verkoper van het huis is dr. Bavius Haijtema, die advocaat is 
voor het Hof van Friesland. Volgens het hypotheekboek van 
Tietjerksteradeel is deze advocaat getuige als Josua op 10 
augustus 1650 een obligatie overlegt waarin Folcke Oenes en 
zijn vrouw Tetske Jostes op 12 maart 1647 verklaren 100 Caro-
lusguldens tegen 6% rente schuldig te zijn aan Josua Antony 
Speed, tabaksverkoper te Leeuwarden.27

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Nayland:
1.  Caleb Speed, gedoopt 14 maart 1600.
2.  Josuah Speed, gedoopt 14 oktober 1602.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Amsterdam:
3.  Jan Speed, gedoopt 13 februari 1611.
4.  Elske Josua Speed, volgt III.

III.  Elske Josua Speed, gedoopt Amsterdam 23 juli 1613, over-
leden na 12 juli 1661, ondertrouwt (1) Amsterdam 26 juni 
1632 Hendrik Cornelis uit Breukelen, ondertrouwt / trouwt 
(2) Amsterdam 11 oktober 1636 / Sloterdijk 9 november 
1636 Jeroen Cornelis, draadtrekker, ondertrouwt / trouwt 

(3) Leeuwarden 2 juli 1642 / Marssum 17 juli 1642 Jan Ni-
colson (ook Claessen), zilvertrekker28, overleden tussen 8 
mei 1657 en 12 juli 1661.

Jan Nicolson woont in ieder geval in november 1636 al in Leeu-
warden want dan doet hij belijdenis. In 1642, op de 25e oktober, 
betaalt hij voor het burgerschap van Leeuwarden. Op 15 augus-
tus 1651 wordt Jan Nicols, burger en zilvertrekker te Leeuwar-
den, benoemd tot hoeder van de schulden van de overleden 
Feije Joostes.29 Feije was keurmeester-generaal van het goud 
en zilver en essaieur van de munt in Friesland. En op 8 mei 1657 
wordt op verzoek van Elske Josua de tabakspijpmaker Jan Mo-
selijn benoemd tot curator over de goederen die haar kinderen 
Joannes, Lysbettie en Antony Jans bij testament zijn nagela-
ten door hun grootvader Josua Antonij.30 Het is opmerkelijk 
dat er een curator moet worden benoemd terwijl vader Jan Ni-
colson, die in deze akte Jan Claessen wordt genoemd, nog in le-
ven is. Er moest mogelijk een curator worden benoemd omdat 
Jan Nicolson niet in staat was de belangen van zijn kinderen te 
behartigen. Heel toevallig wordt er een paar weken voor deze 
autorisatie een Jan Claesses veroordeeld ‘naar het Toorntie’ 
en moet hij een boete van 25 dukaten betalen wegens ‘ge-
pleegde gewalten aen de dochter van Jan Moselijn’.31 Het is be-
slist niet zeker dat deze Jan Claesses dezelfde persoon is als 
mijn Jan Claessen/Nicolson, maar het kan verklaren waarom er 
een curator over de kinderen Nicolson wordt benoemd terwijl 
de vader nog leeft. Het zou zeer opmerkelijk zijn dat juist Jan 
Moselijn, vader van de mishandelde of lastig gevallen dochter 
Moselijn, zich opwerpt als curator van de kinderen van de mo-
gelijk veroordeelde vader Jan Claessen/Nicolson.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amsterdam:
1.  Anna/Antje Hendriks, gedoopt 18 mei 1633, overleden 

na 19 november 1684, trouwt Leeuwarden 31 oktober 
1647 Rutger Minnes uit Utrecht, boekverkoper. Rut-
ger Minnes wordt in 1661 tot curator benoemd over 
de stiefbroers en –zuster van zijn vrouw. Johannes Ni-
colson is dan 17 jaar en ‘uitlandig’, Lysbert is 15, Anthoni 
is 13 en Josua is 2 jaar oud.32

2.  Cornelis Hendriks, gedoopt 7 november 1634. Cornelis 
wordt op 16 december 1667 tot curator benoemd over 
zijn halfbroers Antoni en Josua Jans (Nicolson), die dan 
20 en 8 jaar oud zijn.33 Vermoedelijk is zijn zwager Rut-
ger Minnes, die in 1661 tot curator was benoemd, over-
leden en moesten de twee jongste kinderen Nicolson 
een nieuwe curator hebben.

Uit het derde huwelijk, geboren te Leeuwarden:
3.  Johannes Nicolson, geboren ca. 1644, chirurgijn, overle-

den tussen 7 november 1675 en 8 juni 1679, trouwt voor 
27 april 1667 Hittje Francisci Bavius, gedoopt Rinsuma-
geest december 1638, dochter van Franciscus Bavius, 
predikant, en Iebeltje Wallinch. Op 4 maart 1671 ver-
koopt Johannes, die dan als chirurgijn in Oostermeer 
woont, een achtste deel van het huis in de Peperstraat 
dat hij heeft geërfd van zijn grootvader Josua Anthony 
Speed aan zijn halfzuster Antje Hendriks.34

4.  Lysbert Nicolson, geboren ca. 1646, trouwt (1) Leeu-
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warden 29 januari 1671 Hans Johannes, soldaat, trouwt 
(2) Leeuwarden 14 maart 1686 Cent Clases.

5.  Anthoni Nicolson, geboren ca. 1648, soldaat, metselaar, 
overleden tussen 11 juni 1712 en 24 april 1713, trouwt (1) 
Sloten 28 november 1669 Tijlcke Willems, overleden Slo-
ten 21 november 1676, trouwt (2) Leeuwarden 13 februari 
1681 Ymk Willems/Alefs, overleden voor 24 april 1713.

In februari 1672 is Anthoni soldaat in de compagnie van kapi-
tein Jan Poppo van André en in garnizoen in het Friese Sloten. 
Hij verkoopt dan, tegelijk met zijn zuster Lysbert, een achtste 
deel van het geërfde huis in de Peperstraat aan hun halfzus-
ter.35 Anthoni Nicolson van de Amelandsstraat komt voor op 
een lijst van 1 mei 1694 van alle wagens en schepen in de stad 
Leeuwarden. Anthoni had een oude praam en een oude wagen.36 
De lijst is opgesteld voor een belasting op vervoermiddelen 
maar die belasting is waarschijnlijk nooit ingevoerd. In 1701 ko-
pen Anthoni en zijn vrouw een kamer achter de Groene Kan aan 

de stadswal te Leeuwarden.37 Op 24 april 1713, na het overlijden 
van Anthoni en zijn vrouw Ymk Aleffs, vindt op verzoek van hun 
zoon Josua Niclason een inventarisatie plaats van de nagela-
ten goederen en activa.38 Het levert een bescheiden lijst op 
van huishoudelijke goederen en kleding, enkele vorderingen op 
schuldenaren en koopbrieven van een huis aan de Nieuweburen 
en een kamer achter de Groene Kannen. Verder worden nog een 
wagen en een oud schip met daarop twee zeilen en twee fokken 
genoemd.

6.  Josua Nicolson, geboren circa 1658, mr. kleermaker, 
overleden na 5 mei 1689, trouwt Leeuwarden 26 janu-
ari 1688 Dieuwke Ofkes van Joure. In 1684, jaren nadat 
zijn broers Anthoni en Johannes en zuster Lysbert hun 
deel van het huis in de Peperstraat aan hun halfzuster 
Antje Hendriks hebben verkocht, verkoopt ook Josua 
zijn deel aan haar.39  <<
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EDUARD ADELAAR

Oma Rosalie: van Letland 
naar Londen en Den Haag

Mijn grootmoeder Rosalie Soloway is in Letland 
geboren. Bij het aanbreken van de twintigste eeuw 
vluchtt e zij met haar broers en zusters naar het 
vrije westen. In Londen ontmoett e zij Bram Aptroot 
met wie zij trouwde en drie kinderen kreeg. Daarna 
woonde het gezin in Den Haag. De oorlog overleefde 
het Joodse echtpaar door onder te duiken en in 1971 is 
Rosalie overleden, minstens 90 jaar oud. Dit verhaal 

is voor het grootste deel gebaseerd op mijn eigen 
herinnering en op mondelinge overlevering. Mijn 
grootmoeder heett e Bunny-Rosa, maar werd door 
iedereen Rosalie genoemd. Oma zat vol raadsels en 
het grootste geheim was haar leeft ijd. Die leeft ijd 
kon je onmogelijk schatt en omdat ze opvallend klein 
was en soms zelfs voor lilliputt er werd uitgemaakt, 
wat zij niet was.

1. Rosalie Soloway, datum onbekend
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In haar Britse paspoort stond dat zij in 1881 was geboren, op 
18 augustus1. Wij, de familie, vermoedden dat zij twee jaar ou-
der was, maar wij lieten het maar zo. Geschikte kleren in haar 
lengte waren bijna niet te koop, daarom naaide ze tot op hoge 
leeftijd zelf haar kleren. Later, in het bejaardentehuis werd het 
kleine kamertje beheerst door de trapnaaimachine. Op haar 
negentigste liep zij nog op naaldhakken, om vooral groter te 
lijken.

De werkelijke geschiedenis

Dertig jaar na haar dood kwamen wij achter de waarheid. In 2001 
heeft een Engelse neef bij een bezoek aan Letland ontdekt dat 
daar een registratie bestond, gebaseerd op volkstellingen. Toen 
bleek dat bij de familie Soloway alles anders was dan ze vertel-
den – als ze al iets vertelden. Niemand wist dat Vulf, de groot-
vader van die neef, in Letland getrouwd was geweest en weer 
gescheiden2.
Mijn grootmoeder werd in Letland geboren in een dorp met 
de naam Krustpils of Kreuzberg. Letland is de middelste van 
de drie Baltische staten: Estland, Letland en Litouwen. In de 
Times Atlas van 1895 komt Letland niet voor, maar wel Koer-
land, Lijfland en Vitebsk. Een groot gebied vanaf Polen en de 
Baltische staten via Wit Rusland en de Oekraine tot de Zwar-
te Zee werd in 1791 door Catharina de Grote aangewezen als 
Черта́ осе́длости, Vestigingsgebied, veelal aangeduid met het 
Engelse ‘Pale of Settlement’. Het was een omsloten gebied van 
nederzettingen, waar miljoenen, meestal arme Joden hebben 
gewoond. Joden buiten dit gebied werden door de Russische 
overheersers gedwongen om hierheen te verhuizen3. Zij waren 
tweederangs burgers en er kwamen regelmatig pogroms voor, 
bloedige vervolgingen, waarbij soms op grote schaal Joodse 
bevolking werd uitgemoord. Nog steeds is er een groot antise-
mitisch sentiment in het gebied, maar gelukkig komen er geen 
pogroms meer voor.
Letland heeft lang onder Russische overheersing gestaan en 
de grens van de ‘Pale’ liep lange tijd dwars door het land. In 1918 
werd Letland een onafhankelijke republiek.

De hoofdstad van Letland is Riga, aan de Oostzee bij de mon-
ding van de rivier de Daugava. 145 kilometer stroomopwaarts 
ligt de stad Jakabpils of Jakobstad. Aan de overkant van de ri-
vier ligt Krustpils. De rivier vormde de grens tussen Koerland 
en Vitebsk en dat was ook de grens van de ‘Pale of Settlement’. 
Jakabpils lag er buiten en Krustpils lag in het gebied. In 1847 
woonden 1090 Joden in Jakabpils en omgeving; dat aantal 
groeide tot 3164 in 1897, ofwel 76% van de totale bevolking. 
De meeste Joden werkten in de handel, voeding of in ambach-
telijke beroepen, bijvoorbeeld als kleermaker of schoenma-
ker. Tussen 1897 en 1930 vertrokken velen zodat er in 1930 nog 
1149 Joden, ofwel 38% van de totale bevolking overbleef. In 
1941 is de hele Joodse bevolking uitgemoord door de Nazi’s, 
daarbij geholpen door de plaatselijke politie. In 1970 woonden 
er weer ongeveer 100 Joden4.
In Krustpils woonde een familie Solovey, een naam die in 

Letland veel voorkomt. Het betekent nachtegaal. De familie 
woonde daar al minstens drie generaties. Oma’s vader heette 
Meyer of Meyerbeer en hij was kleermaker. Hij was getrouwd 
met zijn nicht Sora-Riva of Sara Rivka. Volgens het Letse be-
volkingsregister heette oma, de jongste van vijf kinderen, Bu-
na-Reisa en is zij 12 juni 1876 geboren – volgens de Juliaanse 
kalender. In onze kalender is dat 12 dagen later, dus 24 juni. 
Oma was vijf jaar ouder dan haar paspoort aangaf. Maar ook 
de datum verschilde – misschien kende zij zelf de datum niet.

Het nageslacht

Rond 1895 waren de ouders Solovey vermoedelijk overleden 
en was er niets meer wat de kinderen aan hun geboortegrond 
bond. De politieke en economische situatie was slecht, de 
Joodse bevolking kreeg de schuld en werd geteisterd door po-
groms. De oudste twee dochters, Chessa en Jenta waren bei-
den getrouwd en hadden kinderen. Net als veel andere Joden 
emigreerden zij met hun gezinnen naar de Verenigde Staten.
De oudste zoon Gershel trouwde in Berlijn en is daarna in Ham-
burg op de boot naar Londen gestapt om zich vanuit Liverpool 
bij zijn zusters in de VS te voegen. Maar de bruid was zwanger 
en ziek van de zeereis en zij weigerde om verder te reizen. Het 
paar vestigde zich in Londen in een armoedige immigranten-

2. Kaart van het vestigingsgebied, Jewish History Atlas van Martin Gil-
bert, herziene editie 1978
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wijk en baby Dora is daar in 1896 geboren. Gershel noemde 
zich Harry Soloway: hij maakte carrière als kleermaker in da-
meskleding en de familie verhuisde naar steeds betere buur-
ten. Harry werd de pater familias van de familie Soloway.
De tweede zoon, Vulf, bleef aanvankelijk in Letland en boerde 
goed. Hij had een tweedehands Singer naaimachine kunnen 

kopen en had met goed gevolg een opleiding aan de ‘Rigaer 
Schneider-Gewerbeschule’ voltooid5. In 1904 kreeg hij zelfs 
een paspoort waarmee hij naar het buitenland mocht reizen 
– zeer ongebruikelijk bij Joden. Nog datzelfde jaar emigreer-
de hij naar Londen en ging daar wonen bij zijn broer Harry. Hij 
noemde zich Woolf. Waarschijnlijk is Buna-Reisa met hem 
meegegaan, want het is onwaarschijnlijk dat zij, een ongehuw-
de mooie jonge vrouw, alleen reisde. Door haar geringe lengte 
kon zij zich wellicht als minderjarige voordoen. In elk geval is 
bij haar naturalisatie later een compleet verzonnen geboorte-
datum vastgelegd in haar Britse paspoort. Voortaan heette zij 
Bunny-Rosa Soloway. Ook zij ging wonen bij haar broer Harry6.

Rosalie, de ‘kleine Napoleon’ in Londen

Rosalie was een doortastende vrouw, ze wist precies wat ze 
wilde. De familie noemde haar later ‘de kleine Napoleon’. Zij 
ging werken in een naaiatelier maar zij was een geboren on-
dernemer en opende al snel een pension. In Londen ontmoette 
ze Bram Aptroot. Bram was in 1880 geboren in Leek, niet ver 
van Groningen. Zijn overgrootvader had zich daar na zijn immi-
gratie uit Hessen, rond 1805, als slager gevestigd. Bram werd 
opgeleid tot schrijnwerker (meubelmaker), het beroep van zijn 
vader. In 1908 ging hij naar Amsterdam om bij vliegtuigbouwer 
Fokker houten propellors te maken. Twee jaar later ging hij in 
Londen bij zijn oudere broer Jozef wonen, om daar te werken 
bij Vickers Armstrong, de Britse vliegtuigbouwer. Bram en 
Rosalie zijn in 1911 in Londen getrouwd, in de Notting Hill Syna-
goge in Kensington. In die synagoge werd behalve de choepa7 
tevens het burgerlijk huwelijk, gesloten. Abraham Elia Aptroot 
werd geregistreerd als agent in zijden stoffen en Rosalie als 
pensionhoudster8. Hebben zij elkaar ontmoet omdat zowel 

Bram als de kleermakersfamilie Soloway met zijden stoffen te 
maken hadden? Joodse netwerken zullen ook een rol hebben 
gespeeld want beiden waren gelovige Joden. Bram en Rosalie 
kregen in Londen drie kinderen: Bernard in 1912, Simon in 1913 
en mijn moeder Ruth in 1914. Simon werd altijd Kinky genoemd. 
Het was een gezin uit duizenden, met hardwerkende ouders.

Naar Nederland

In april 1919 vertrok eerst Bram naar Den Haag en in maart 
1920 de rest van het gezin9. Rosalie begon weer een pension en 
bezat uiteindelijk vier huizen. Dat vierde huis kocht zij in 193310. 
Het was Villa Maria, een kapitale villa aan de Oude Scheve-
ningseweg met een Romeinse entree. In 1935 had zij voor de 
bedrijfsvoering een telefoonautomaat met 17 aansluitingen11. 
Oma Rosalie had een goed lopend bedrijf, van alle moderne ge-
makken voorzien en opa Bram deed de administratie.

De kinderen groeiden op zonder zorgen. De jongelui reden 
auto en Ruth ging met haar moeder op vakantie naar Monte 
Carlo. In april 1940 trouwde Ruth met Ernst Adelaar, een net 
afgestudeerde mijningenieur, die in Suriname ging werken in 
de exploratie van bauxiet. Bernard was al eerder naar zijn ge-
boorteland teruggekeerd en nam dienst in de Royal Air Force.
Na de Duitse inval werd het leven voor Joden steeds moeilijker. 
Op 10 september 1942 werd het thuis in Den Haag te gevaarlijk 
voor Bram en Rosalie. Zij zaten ruim twee-en-een-half jaar 
ondergedoken in het Bezuidenhoutkwartier, voortdurend in 
angst om gepakt te worden. Op 3 maart 1945 werd het Bezui-
denhout door de geallieerden platgebombardeerd en onder 
de doden was degene, die hun onderdak bood. Het huis was 
behouden, maar zwaar beschadigd en zij moesten in allerijl 
verhuizen. Na de bevrijding bleek dat een groot gedeelte van 
Brams familie door de nazi’s was vermoord. Zo ook Kinky, hun 
eigen zoon12. Ook Rosalie had enkele familieleden verloren bij 
de bombardementen op Londen.

Na de oorlog

Bram en Rosalie hebben de oorlog niet ongeschonden overleefd. 
Door het bombardement is Bram stokdoof geworden. Daarom 
las hij veel en hij kocht al heel vroeg een televisietoestel. Zowel 
Rosalie als Bram speelden graag bridge en dat ging er nog wel 
eens pittig aan toe. Rosalie had een zwak hart; zij moest veel 
medicijnen innemen en heeft menige hartaanval overleefd.
Na de bevrijding bleek dat ze drie kleinkinderen hadden. Ber-
nard was in Engeland getrouwd met een Britse en zij hadden 
een zoon; in 1947 zou nog een dochter volgen. In Suriname 
kreeg Ruth twee zoons, mijn broer Hans en ik.
Na de oorlog woonden Bram en Rosalie in Den Haag in het Sta-
tenkwartier. Ons gezin kwam eind april 1946 aan in ‘Herrijzend 
Nederland’. Totdat mijn vader een half jaar later een baan had 
gevonden als mijningenieur bij de Staatsmijnen in Limburg, 
woonden wij bij mijn grootouders. Dat was de eerste ontmoe-
ting tussen grootouders en kleinkinderen. De geboorte van 

3. Sora Riva en Meyer, datum onbekend
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mijn broer hadden zij in 1941 nog meegekregen en over die van 
mij in 1943 hoorden zij kort na de bevrijding.
In de jaren die volgden reisden wij alle zomervakanties van 
Limburg naar Scheveningen, waar opa en oma dan voor hotel-
kamers zorgden met zeezicht. Daar kwam ook de Britse fami-
lie en die vakanties waren echte familiereünies. Opa en oma 
waren dol op de kleinkinderen. Wij, de kleinkinderen speelden 
spelletjes in de hotellobby en wij werden vreselijk verwend. We 
bekeken het vuurwerk vanaf het balkon en we gingen met opa 
naar het circus. Opa hield van het circus en moest er elk jaar op-
nieuw met zijn kleinkinderen naartoe. Hij was een sympathieke, 
vriendelijke man, heel zorgzaam voor zijn kleinkinderen. Hij kon 
goed zingen, dichten en schrijven – zowel brieven als verhalen.
Oma daarentegen, was slecht in taal. Zij sprak tot haar dood een 
mengsel van Nederlands en Engels, doorspekt met Jiddisch. 
Zij schreef alleen als het echt moest. Maar koken kon zij als de 
beste en zij stelde hoge eisen aan de kwaliteit van het eten. Zij 
ging graag naar veilingen en niet alleen om te kijken. Zij las graag 
Engelse boeken en hield van goede kleren maar haar favoriete 
bezigheid was het observeren van mensen, vooral vrouwen. Wat 
voor kleren droegen zij, en welke juwelen? Zonder juwelen was 
je ‘naakt’. Om iemands leeft ijd te kunnen schatt en bestudeer-
de ze handen en ze kon dan ook meteen zien of je handwerk of 
zwaar werk deed. Oma was zakelijk; nog lang na de oorlog viel 
er veel te regelen en zij besprak de zaken altijd met mijn vader.

Haar laatste jaren

Toen zij ouder werden, namen wij in 1955 hun woning in Den 
Haag over en zijn zij een aantal malen verhuisd, steeds naar 
goede appartementen. In de jaren zestig konden zij een kamer 

krijgen in het Joodse bejaardenhuis. Ondanks hun handicaps 
waren beiden tot op hoge leeft ijd in goeden doen, zowel fysiek 
als geestelijk. Opa was nog steeds kerngezond, alleen had hij 
al heel lang een ernstige tremor aan zijn rechterhand. Oma 
slikte nog steeds veel pillen, vooral vanwege haar hartkwaal. 
Opa was zelfs in het bejaardenhuis nog vaak aan de bridgeta-
fel te vinden. Oma was vaker op haar kamer, of in de winkel-
straat om de hoek. Die stak zij zonder uitkijken over op haar 
hoge hakken, maar zij is nooit aangereden. Drie weken na zijn 
negentigste verjaardag kreeg Bram een fataal hartinfarct. De 
avond tevoren had hij in het bejaardentehuis nog een lezing 
gegeven. Oma was in alle staten, zij schreeuwde het uit; maar 
bij de begrafenis stond zij pontifi caal tussen de mensen om ze 
te observeren. Na afl oop kreeg mijn moeder het uitgebreide 
commentaar – en dat was behoorlijk kritisch!
In de maanden die volgden leefde zij op en ze ging zelf brief-
jes schrijven. Briefj es met Sinterklaasgedichtjes, iets wat zij 
nog nooit had gedaan. Nog geen jaar na Brams overlijden, op 1 
maart 1971 is Rosalie overleden, haar hart hield het voor gezien. 
Volgens haar paspoort was zij 89 jaar oud. Bram en Rosalie zijn 
beiden begraven op de Joodse begraafplaats in Wassenaar.  <<

4. Bram en Rosalie, 1968

Noten
1. Dat paspoort heeft  zij niet bij immigratie ontvangen, maar vermoedelijk pas bij 

haar huwelijk.
2. Dat blijkt uit een schema met familie-overzicht, in het bezit van M. Soloway in 

Londen, vervaardigd door Latvijas Republika, Valsts arhivugeneraldirekcija, 
Latvujas Valsts Vestures Arhivis met de Engelse titel Genealogical table of 
Soloway/Solovey family from Kreuzburg (Krustpils); ikzelf heb een kopie van 
dit document op A3-formaat (2001). Dit schema is voornamelijk gebaseerd op 
de census van 1897.

3. Bron: jewishvirtuallibrary.org.
4. Bron: Diaspora Museum (Israël).
5. Documenten in familiebezit.
6. Over de immigratie van Buna Reisa Solovey is in de Britse National Archives in 

Kew (Richmond, Londen) niets terug te vinden.
7. De choepa is de kerkelijke Joodse huwelijksvoltrekking. In Engeland werd 

het kerkelijke Joodse huwelijk gezien als burgerlijk huwelijk. In Nederland 
niet. Daarom moesten mensen die in Engeland kerkelijk getrouwd waren hun 
huwelijk ‘legitimeren’ in Nederland.

8. Gemeente Archief Den Haag: 18 september 1925, akte no 293 (vertaling van 
de huwelijksakte van Nott ing Hill Synagoge in het district Kensington van het 
Graafschap London; 27 april 1911, No. 78).

9. Gemeente Archief Den Haag: gezinskaart A.E. Aptroot.
10. Het Vaderland, 28 februari 1933.
11. Het Vaderland, 15 augustus 1936.
12. Dit alles is vastgelegd in een brief, die Bram op 31 mei 1945 schreef aan zijn 

dochter Ruth in Suriname. Deze brief is geschonken aan het Ghett o Fighters 
House (Museum) in Akko, Israël.

5. Begraafplaats in Jacabpils (begraafplaats bestaat niet meer)
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HARRY BERG 

De familie Kneubel: doopsgezinde 
landverhuizers uit Zwitserland naar 
Nederland en later naar Amerika

Bij het samenstellen van de genealogieën van mijn voorouders Berg en Prins kwam 
ik de familienaam Kneubel tegen. Mijn overgrootvader Willem Jelles Berg (1830-
1914) is getrouwd met Tietje Kneubel (1830-1889).
Bij de familie Prins trouwde Ida Prins (1840-1878), een zuster van mijn overgroot-
vader Fedde Harms Prins (1843-1921), met Tjakke Kneubel (1841-1916). Tjakke en 
Tietje waren (half)broer en zus. Dit verklaart mijn interesse in de familie Kneubel.1

1. Boerderij aan de Kalkwijk. In 1742 kocht Hans Kneubel deze boerderij, na zijn dood in 1795 vererfde het bezit op zijn twee zonen Jan en Jacob. Jacob bleef 
ongehuwd. Jan overleed in 1816, hij trouwde Annigje Berends Bol. Annigje hertrouwde later met Reinder Hindriks Reinders. In 1969 werd de boerderij 
afgebroken bij de aanleg van de sportvelden. Zie topografi sche kaart fi g. 3.
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In dit verhaal over de familie Kneubel wordt in hoofdzaak de 
mannelijk lijn beschreven, daarbij moet worden aangetekend dat 
de vrouwelijke nakomelingen sterk in de meerderheid waren.
De familienaam Kneubel komt in Nederland niet meer voor. In 
Amerika was er rond 1995 nog één gezin met deze naam met 
één stamhouder Kneubel. De oorspronkelijke Zwitserse naam 
Kneubühl komt over de hele wereld wel voor, ook in Nederland.

Geloofsvervolgingen in Europa

Het verhaal van de Kneubelfamilie begint in Zwitserland. De 
familie had zich daar aangesloten bij de doopsgezinde geloofs-
gemeenschap. Al vrij snel na het begin van de reformatie, onder 
leiding van de grote hervormers Luther, Zwingli en Calvijn aan 
het begin van de zestiende eeuw op gang gekomen, werden de 
doopsgezinden met hun afwijkende geloofsbeleving in veel 
landen niet meer getolereerd. Ze werden in Zwitserland vanaf 
het begin van de reformatie streng vervolgd. Daarna volgde er 
vanaf de tweede helft van de zestiende tot aan het begin van 
de zeventiende eeuw een periode van betrekkelijke rust. Ook 
in Nederland werden doopsgezinden in de eerste helft van de 
zestiende eeuw vervolgd. Ze werden hier Mennonieten of Me-
nisten genoemd naar hun voorman Menno Simons (Witmarsum 
in Friesland circa 1496-Bad Oldesloe 1561). Als pastoor in Wit-
marsum liet hij zich opnieuw dopen (wederdopen) en preekte 
hij de antimilitaristische denkbeelden van de wederdopers. In 
verband met vervolgingen vertrok hij naar Groningen en later 
naar Oost-Friesland in Duitsland.
Na het tot stand komen van de Republiek der Verenigde Ne-
derlanden bij de Unie van Utrecht in 1579 werd bepaald dat nie-
mand meer vanwege zijn geloof vervolgd mocht worden. Aan 
het begin van de achttiende eeuw was er in de Republiek een 
groot aantal Doopsgezinde gemeenten ontstaan.

Van Zwitserland naar Nederland

In 1671 werden de geloofsvervolgingen tegen de doopsgezin-
den in Zwitserland aanzienlijk verscherpt. De regering wilde 
door een voorbeeld te stellen de ‘afvalligen’ terug op het rech-
te spoor zien te krijgen. Een zestal dopersen werd verbannen 
naar Venetië, waar ze als galeislaven te werk werden gesteld. 
Twee van deze bannelingen, Hans en Melchior Lötscher, kwa-
men na twee jaar terug uit Venetië, misschien na een geslaag-
de vluchtpoging. Hun doopsgezinde geloofsovertuiging had-
den ze geenszins afgezworen. De familie Lötscher is verwant 
aan de familie Kneubühl, maar daarover later meer.
In 1710 besloot de Zwitserse regering tot rigoreuze maatre-
gelen. Ze besloot de gevangen genomen wederdopers te de-
porteren naar Noord-Amerika. Dit plan mislukte doordat de 
Nederlandse regering doortocht van gevangen genomen Zwit-
sers door de Nederlanden weigerde. Bij aankomst in Nijmegen 
werden de gevangenen van hun schip gehaald. Een groot deel 
vertrok als vrije mensen naar de Palts in Duitsland. Een andere 
groep bleef in Nederland. Nederlandse geloofsgenoten speel-
den hierbij als hulpverleners een grote rol.

Nog in 1710 kwamen afgevaardigden van de Doopsgezinde Ge-
meenten bij elkaar in Amsterdam om te onderzoeken wat ze 
voor hun vervolgde Zwitserse geloofsgenoten konden doen. Er 
werden geldinzamelingen gehouden en in korte tijd werd er in 
Amsterdam 11.165 gulden bijeengebracht met een toezegging 
van nog eens 5000 gulden. De toenmalige Nederlandse zaakge-
lastigde bij de regering in Bern J.L. Runckel werd belast met de 
belangen van de Zwitserse doopsgezinden en met het overleg 
met de Zwitserse regering om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor het treffen van regelingen voor evacuatie naar Nederland. 
Aan het einde van 1710 werd in Amsterdam een werkcommissie 
in het leven geroepen, die het vertrek van de Zwitserse vluchte-
lingen zou begeleiden en financieren. Na lange onderhandelingen 
en aanhoudende inzet van de heer Runckel is het de Nederland-
se regering gelukt een groep doopsgezinden in Zwitserland een 
uittocht uit hun land te waarborgen, mits ze beloofden nimmer 
naar hun vaderland terug te keren. Na veel problemen en tegen-
werking kwamen op 3 augustus 1711 drie schepen met vluchtelin-
gen vanuit het kanton Bern in Amsterdam aan. De asielzoekers 
werden gastvrij ontvangen en voorlopig in een paar pakhuizen 
in Amsterdam ondergebracht. Na enkele weken werden ze in 
vier groepen verdeeld en overgebracht naar Kampen, Deventer 
en Gorredijk en de provincie Groningen. De grootste groep ging 
naar de provincie Groningen en werd verspreid over Sappemeer, 
Kalkwijk, Kleinemeer, Hoogkerk, Leegkerk en Helpman.

Hans H. Kneubühl en Susanne Lötscher, de eerste 
generatie in Nederland

Onder de doopsgezinde vluchtelingen bevond zich de vrijge-
zel Hans Hindriks Kneubühl. Hans werd in 1671 geboren en was 
‘akkerman te Dieszbach’ dat ten noorden van de Thunersee 
ligt. Hij had reeds enige jaren opgesloten gezeten in de Oberst 
Spittal Gefängnis in Bern omdat hij weigerde zijn geloofsop-
vattingen prijs te geven. Ondanks de aandrang van de predi-
kanten, die hem trachtten terug te voeren in de Calvinistische 
staatskerk, was hij zijn doopsgezinde geloof trouw gebleven 
en uiteindelijk werd hij gevangen genomen. Hierdoor werden 
zijn goederen en bezittingen in Zwitserland verbeurd ver-
klaard; behalve zijn kleren bezat hij niets meer.
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam heeft 
bemiddeld in het vrijkopen van Hans Kneubühl uit de gevange-
nis. Uit een acte van de Doopsgezinde Gemeente in Amster-
dam blijkt dat deze gemeente in 1711 een geldbedrag heeft be-
taald aan de Doperskamer te Bern wegens gevangeniskosten 
van een aantal gevangenen, waaronder Hans Kneubühl.
Zo arriveerde Hans Kneubühl in ons land en kwam hij terecht 
in Sappemeer, waar hij net als in zijn geboorteplaats Diesbach 
als landbouwer aan het werk ging. In 1716 trad hij te Sappemeer 
in het huwelijk met Susanne Lötscher.
Susanne stamde ook uit een doopsgezind geslacht en was 
eveneens in 1711, met haar moeder, vanuit Zwitserland naar Ne-
derland uitgeweken. Zij was op 14 februari 1686 te Erlenbach 
geboren, als dochter van de landbouwer Abraham Lötscher en 
Madlena Schmeidt (Magdalena Schmidt). Abraham trouwde 
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vóór of in 1681 met Magdalena. De vader van Abraham heet-
te Hans Lötscher (geboren Latt erbach 1601, overleden Lat-
terbach 1673), hij was mogelijk één van de bannelingen die in 
1671 in Venetië als slaven te werk werden gesteld. Abraham 
Lötscher werd in Erlenbach gedoopt op 30 augustus 1657 en 
overleed op 13 april 1701 te Erlenbach. Erlenbach en Latt erbach 
liggen zuidwestelijk van de Thunersee aan de weg van Spiez 
naar Saanen. Uit dit huwelijk van Abraham en Magdalena wer-
den negen kinderen geboren waaronder Susanne.

Magdalena Schmidt (weduwe Lötscher) vestigde zich met 
acht kinderen op een boerderij in Helpman bij de stad Gronin-
gen. De oudste zoon was toen reeds getrouwd.
Susanne was 30 jaar oud toen ze in 1716 te Sappemeer in het hu-
welijk trad. Haar man Hans Kneubühl was toen 45 jaar. De Zwit-
serse namen Kneubühl en Lötscher werden vernederlandst tot 
Kneubel en Leutscher. Het jonge paar kocht twee jaar later in 
1718 voor 1.000 Carolus gulden een boerderijtje met een plaats 
groenland in de Kleinemeer bij Sappemeer, tezamen ongeveer 
5 bunder, van Jacob Stähly en Anna Aschbacher.
In 1717 werd uit dit huwelijk zoon Hans geboren en enkele jaren 
later dochter Annegien, die in 1748 trouwde met David Löt-
scher/Leutscher. Helaas duurde het huwelijk van Hans Kneu-
bel en Susanne Leutscher maar kort. Na negen jaar overleed 
Hans Kneubel in 1725, 55 jaar oud, zijn vrouw en hun acht jaar 
oude zoon Hans en dochter Annegien (Annigjen) achterlatend.
In 1726 hertrouwde Susanne Lötscher met Christiaan Ruch-
ti. In de trouwboeken van Sappemeer staat vermeld, dat aan 
Susanna Lötscher en Christiaan Ruchti op 10 maart 1726 at-
testatie is verleend om in de Vermaning te kunnen trouwen, 
nadat hun huwelijksvoornemen op drie achtereenvolgende 
zondagen was afgekondigd. Deze Christiaan stamde eveneens 
uit een doopsgezind geslacht, dat omstreeks 1690 uit de Palts 
naar Nederland was uitgeweken. Susanne Lötscher bleef met 
haar tweede man op de boerderij in de Kleinemeer wonen.

Zes generaties Kneubel in de Groninger 
Veenkoloniën
I.  Hans Hindriks Kneubel (Kneubühl), geboren Diesbach (te-

genwoordig: Oberdiessbach) 1671, akkerman te Diesbach, 
sinds 1711 landbouwer te Sappemeer, overleden Sappemeer 
1725, trouwt Sappemeer 1716 Susanne Lötscher, geboren 
Erlenbach 14 februari 1686, overleden Sappemeer, dochter 
van Abraham Lötscher en Magdalena Schmidt. Zij trouwt 
(2) Sappemeer 1726 Christiaan Ruchti, geboren Zwitserland, 
landbouwer te Borgercompagnie, overleden circa 1761.
Uit dit huwelijk, naast een dochter:
1.  Hans Kneubel, volgt II.

II.  Hans Kneubel, geboren Sappemeer 22 maart 1717, land-
bouwer in de Kleinemeer (gem. Sappemeer), overleden 
Sappemeer 1795, trouwt Hoogezand 22 maart 1749 Meike 
Jans (Nieboer), weduwe van Garm Everts, dochter van Jan 
Hipkes, geboren Sappemeer.

Uit dit huwelijk, naast twee dochters:
1.  Jan Hansens Kneubel, volgt III.
2.  Jacob Hansens Kneubel, geboren aan de Kalkwijk (gem. 

Hoogezand) 1756, landbouwer, overleden Hoogezand 
1800, ongehuwd.

III.  Jan Hansens Kneubel, geboren aan de Kalkwijk (gem. 
Hoogezand) 1754, landbouwer te Kalkwijk (gem. Hooge-
zand), overleden aan de Kalkwijk (gem. Hoogezand) 5 de-
cember 1816, trouwt Veendam 1801 Annigje Berends Bol, 
geboren Veendam 1773, overleden Hoogezand 12 januari 
1851, dochter van Berends Everts Bol en Aaltje Egberts. 
Annigje trouwt (2) Hoogezand 15 januari 1819 Reinder Hin-
driks Reinders.
Uit dit huwelijk, naast een dochter:
1.  Johannes Jans Kneubel, volgt IV.

IV.  Johannes Jans Kneubel, geboren aan de Kalkwijk (gem. 
Hoogezand) 28 november 1803, landbouwer, eerst op de 
ouderlijke boerderij aan de Kalkwijk (gem. Hoogezand) en 
vanaf 1829 te Borgercompagnie (gem. Muntendam), over-
leden aan de Kalkwijk (gem. Hoogezand) 11 december 1896, 
trouwt (1) Hoogezand 5 mei 1827 Elsien Pieters Leenders, 
geboren Borgercompagnie (gem. Muntendam) 16 novem-
ber 1799, overleden Borgercompagnie (gem. Muntendam) 1 
mei 1834, dochter van Pieter Christiaans Leenders en Tietje 
Jans. Trouwt (2) Muntendam 14 maart 1837 Trijntje Tjakkes 
Koetse, geboren Veendam 23 april 1805, overleden Borger-
compagnie (gem. Muntendam) 29 december 1848, dochter 
van Tjakke Derks Koetse en Feikje Jans Dost. Trouwt (3) 
Muntendam 17 juni 1852 Niessien Hindriks Maathuis, gebo-
ren Borgercompagnie (gem. Muntendam) 22 mei 1815, over-
leden Sappemeer 4 juni 1880, dochter van Hindrik Harms 
Maathuis en Fennechien Migchiels Schabels.
Uit het eerste huwelijk drie dochters.2

 Uit het derde huwelijk een dochter en een jong overleden 
zoon.

2. Boerderij te Borgercompagnie. Johannes Jans Kneubel boerde hier van 
1829 tot 1864, daarna zoon Jan tot 1870. In deze boerderij werden 9 kinde-
ren van Johannes geboren, de oudste dochter werd op de boerderij aan de 
Kalkwijk geboren. Boerderij werd in 1995 afgebroken wegens bouwvallig-
heid. Zie fi g. 3.



Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 9  –  355 

Uit het tweede huwelijk, naast drie dochters, twee zonen:
1.  Jan Johannes Kneubel, volgt V1.
2.  Tjakke Johannes Kneubel, volgt V2.

V1. Jan Johannes Kneubel, geboren Borgercompagnie, (ge-
meente Muntendam) 18 september 1837, landbouwer van 
1864 tot 1870 in Borgercompagnie (gem. Muntendam) en 
van 1870 tot 1894 in Sappemeer, overleden Prairie View 
(Kansas, VS) 21 januari 1930, trouwt (1) Sappemeer 16 mei 
1866 Abeltje Kreps, geboren Borgercompagnie (gem. 
Sappemeer) 13 december 1838, overleden Veendam 20 
maart 1879, dochter van Jan Davids Kreps en Trijntje Titus 
Huizinga. Trouwt (2) Wildervank 28 oktober 1880 Albertje 
Brouwer, geboren Wildervank 1844, overleden Chicago (Il-
linois, VS) 1909, weduwe van Hendrik Egberts Dik, dochter 
van Renger Arends Brouwer en Hillechien Roelfs Baas.
Uit het tweede huwelijk werd één dochter geboren.
Uit het eerste huwelijk naast vijf dochters:
1.  Jan (John) Kneubel, volgt VI1.
2.  Johannes Kneubel, geboren Sappemeer 21 decem-

ber1869, overleden Luctor (Kansas, VS) 9 september 
1895, één jaar na aankomst in Amerika.

3.  Titus Kneubel,.geboren Veendam 30 mei 1876, boer in 
Ireton (Iowa, VS), overleden Ireton (Iowa, VS) 24 mei 
1956, trouwt Luctor (Kansas, VS) 1900 Fannie Dekker, 

geboren Luctor (Kansas, VS) 1 april 1881, overleden Ire-
ton (Iowa, VS) 27 augustus 1959. Uit dit huwelijk negen 
dochters en het tiende kind werd een zoon genaamd 
John. John overleed in 1924.

4.  Tjakke (Jake) Kneubel, geboren Veendam 25 februari 
1878, overleden Luctor (Kansas, VS) 4 december 1937.

 Zijn jeugd bracht Tjakke (Jake) door in zijn ouderlijk 
huis in Veendam. Hij emigreerde op twintig-jarige leef-
tijd, in 1898, naar Noord-Amerika waar hij zich bij de 
rest van de familie voegde, die vier jaar eerder naar 
Amerika was vertrokken. Als beroep gaf Tjakke (Jake) 
bij zijn vertrek naar Amerika op: boerenknecht en de 
reden van vertrek was lotsverbetering wegens minder 
gegoede omstandigheid, terwijl zijn vader enkele jaren 
eerder bij zijn vertrek als welgesteld werd aangemerkt.

 Jake ging als vrijgezel werken op een boerderij in Sioux 
County (Iowa, VS). Hij bleef ongetrouwd. De laatste 
twee jaren van zijn leven woonde hij bij zijn zuster 
Trijntje in Luctor, waar hij zich verdienstelijk maakte 
als koster van de kerk. Hij was altijd opgewekt en had 
een goede gezondheid. Jake overleed in 1937 te Luctor 
(Kansas, VS).

Het gezin Kneubel was in Groningen inmiddels overgegaan van 
de Doopsgezinde kerk naar de veel strengere Christelijk Afge-
scheiden Gemeente.
Jan Johannes Kneubel was 56 jaar toen het hij met zijn gezin 
van acht kinderen in 1894 emigreerde naar Amerika. Hij ves-
tigde zich in Prairie View (Kansas, VS). Volgens de ‘Staat van 
Landverhuizers in de Provincie Groningen’ was Jan Johannes 
Kneubel welgesteld en in de Hoofdelijke Omslag stond hij ver-
meld in de 4e klasse. De reden van vertrek was volgens deze 
staat onbekend.

V2. Tjakke Johannes Kneubel, geboren Borgercompagnie 
(gem. Veendam) 17 mei 1841, landbouwer achtereenvol-
gens te Borgercompagnie (gem. Muntendam), Wildervank, 
Annerveenschekanaal en Sappemeer, overleden Raymond 
(Minnesota, VS) 5 oktober 1916, trouwt (1) Sappemeer 2 
mei 1866 Grietje Mulder, geboren Sappemeer 10 november 
1844, overleden 2 februari 1867, dochter van Hindrik Jacobs 

3. Gedeelte van topografi sche kaart, schaal 1:25.000. Kaart no. 116, ver-
kend in 1899. De boerderij  van Hans Kneubel aan de Kalkwijk is met zwar-
te stip aangegeven, binnen de donkere, groene omranding waar in 1969 
de sportvelden werden aangelegd. Het bedrijf van Johannes Jans Kneubel 
in Borgercompagnie is zwart omlijnd en rood aangegeven, de boerderij 
met een zwarte stip.

4. Overlijdensbericht van Jan Johannes Kneubel (1837-1930)
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Mulder en Hilke Hindriks Doornbos. Trouwt (2) Sappemeer 
10 maart 1869 Ida Prins, geboren Borgercompagnie (gem. 
Veendam) 2 juli 1840, overleden Zuidlaarderveen (gem. 
Zuidlaren) 3 april 1878, weduwe van Simon Drost, dochter 
van Harm Harms Prins en Jantje Feddes Feddes. Trouwt 
(3) Anloo 14 april 1881 Anna Hebelina Themmen, geboren 
Annerveenschekanaal (gem. Anloo) 1 april 1848, overleden 
Raymond (Minnesota, VS) januari 1917, dochter van Mei-
nardus Themmen en Hinderika Boerma.

 Uit het eerste huwelijk één zoon die op achtjarige leeft ijd 
overleed. 
Uit het tweede huwelijk twee dochters.
Uit het derde huwelijk:
1.  Johannes (John) Kneubel, volgt VI2.

Tjakke heeft  goed geboerd en waarschijnlijk heeft  hij door zijn 
drie huwelijken op verschillende familieboerderijen zijn boe-
renbedrijf uitgeoefend.
Evenals zijn broer Jan Johannes was Tjakke overgegaan van de 
Doopsgezinde Kerk naar de Christelijk Afgescheiden Gemeen-
te van dominee Hendrik de Kock. Volgens familieverhalen wa-
ren de Kneubels zeer streng in de leer van de kerk en leefden 
ze wat afgezonderd van de rest van de familie. Ze waren welge-
steld en soms een beetje wereldvreemd. Beide gezinnen emi-

greerden aan het einde van de negentiende eeuw naar Amerika. 
Als reden van vertrek gaf Tjakke aan ‘lotsverbetering’, wellicht 
had dit te maken met zijn manier van leven in Nederland. Hij 
was welgesteld maar ontevreden over de leer in de kerk. Vol-
gens de achterblijvende familieleden is de familie plotseling en 
onverwachts met de noorderzon naar Amerika vertrokken.
Het gezin van Tjakke vertrok in 1893 met twee dochters en 
zoon Johannes (John) naar Prairie View in de staat Kansas. De 
drie stiefk inderen uit een eerder huwelijk van Ida Prins (Tjak-
kes tweede echtgenote) liet Tjakke achter in Nederland. Na 
zijn vertrek heeft  hij zijn stiefk inderen en ook de rest van de 
familie nooit een teken van leven gestuurd en nooit laten we-
ten hoe het hen is vergaan. Ongeveer een eeuw later heb ik bij 
het familieonderzoek de nakomelingen van de Kneubelfamilie 
kunnen traceren.

Een paar maanden na aankomst in de VS kocht vader Tjak-
ke ten zuiden van de stad Prairie View in de staat Kansas 
een boerderij met 80 acres grond. Hier boerde hij tot 1913. 
In dat jaar ruilden Tjakke en Anna Kneubel-Themmen van 
woonruimte met hun zoon John, die tot dan met zijn gezin 
in de noordoosthoek van de landerijen van deze boerderij 
woonde. In verband met hun slechter wordende gezondheid 
gingen Tjakke en zijn vrouw Anna in het najaar van 1916 inwo-

5. Familieportret van Tjakke Kneubel en Anna Themmen, links staat John, midden Trijntje en rechts Elieda.
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nen bij hun dochter Trijntje Ledeboer-Kneubel in Prinsburg 
(Minnesota, VS). Op 5 oktober 1916 overleed Tjakke, geheel 
onverwachts, en een paar maanden later, in januari 1917, over-
leed Anna Themmen.

De volgende drie generaties Kneubel in Amerika

VI1. Jan (John) Kneubel, geboren Sappemeer 28 augustus 1868, 
boer in Luctor (Kansas, VS), overleden Phillipsburg (Kan-
sas, VS) 31 augustus 1955, trouwt Luctor (Kansas, VS) 1900 
Geertje (Gertie) Engelsman, geboren Doornspijk 27 febru-
ari 1879, overleden Denver (Colorado, VS) 24 oktober 1950, 
dochter van Teunis Engelsman en Mechteltje Vrijheid.

 John Kneubel was bij aankomst in Amerika in 1894 26 jaar 
oud. Evenals zijn vader werd hij boer, hij kocht een boeren-
bedrijf in Luctor in de staat Kansas. 

Uit dit huwelijk drie dochters en:
1.  John (Johannes) Kneubel, volgt VII.

VI2. Johannes (John T.) Kneubel, geboren Annerveenschekanaal 
(gem. Anloo) 21 januari 1882, overleden Prairie View (Kan-
sas, VS) 10 november 1948, trouwt Luctor (Kansas, VS) 
10 december 1907 Molly (Maude) Boland, geboren Luctor 
(Kansas, VS) 18 december 1888, overleden Prairie View 
(Kansas, VS) 21 maart 1970. Uit dit huwelijk een dochter.

John T. Kneubel emigreerde op 12-jarige leeft ijd samen met zijn 
ouders en twee zusters vanuit de provincie Groningen naar 
Noord-Amerika. Met zijn ouders ging hij wonen op een boerde-
rij in Prairie View in de staat Kansas. Hij zag zijn toekomst niet 
op de boerderij maar hij werd rural mail carrier (postbode). Als 
jongeman begon hij in 1896 met behulp van zijn vader de star 
route (postroute) van Prairie View naar Luctor. Toen in 1903 de 
landelijke route werd aangelegd, werd John offi  ciëel aange-
steld als postbode en hij vervulde die functie dertig jaar lang. 
Het bezorgen van post, via slechte wegen, was in die tijd een 
hele onderneming. In de eerste jaren bracht hij de post rond als 
ruiter te paard en vervolgens per kar of postkoets, per motor-
fi ets en, op het laatst, per auto.
Vele collega-postbode’s stopten vroegtijdig met dit zware 
werk. Sneeuw, modder en smalle, diepe sporen en steile hellin-
gen maakten het werk van de postbode tot een hachelijke on-
derneming. Na 37 jaar trouwe dienst als postbezorger ging hij op 
50-jarige leeft ijd met vervroegd pensioen. De Dienst Posterijen 
verontschuldigde zich voor het feit dat er bezuinigd moest wor-
den. Volgens een bericht in de krant was dit de eerste keer dat 
een plaatselijke man vroegtijdig met pensioen ging.
Ter ere van deze gelegenheid waren alle postbode’s en andere 
werknemers van de posterijen in de provincie uitgenodigd een 
diner bij te wonen op dinsdag 14 november 1933 in het souter-
rain van de Methodistische Kerk van Prairie View.
In totaal namen 43 mensen deel aan dit afscheidsfeest. Een rij-
kelijke lunch werd geserveerd aan alle aanwezigen en enkelen 
van de jonge collega’s maakten zich verdienstelijk tijdens de 
opwachting van de eregasten en hun vrienden. Het feest ein-
digde pas laat in de avond en iedereen wenste bij het afscheid 
de postbode-veteraan samen met zijn familie nog vele jaren 
aangename en welverdiende rust toe.

VII. John Kneubel, geboren 29 augustus 1901, catt le-farmer 
(dairy-farm) in Long Island (Kansas, VS), overleden Denver 
(Colorado, VS) 28 juni 1985, trouwt 19 oktober 1923 Pauline 
Johannah Rupke, geboren Luctor (Kansas, VS) 3 november 
1900, overleden mei 1959.
Uit dit huwelijk drie dochters en:
1. Jerry Dean Kneubel, volgt VIII.

VIII. Jerry Dean Kneubel werd geboren in 1933, hij ging na de 
Highschool studeren aan het Calvin College in Grand Ra-
pids, Michigan. Aan het Calvin College studeerden toen 
voornamelijk studenten met Nederlandse voorouders en 

6. Postauto’s in Prairie View, Kansas VS. De man bij de postauto rechts op 
de foto is John T. Kneubel.

7. Doodbericht van Tjakke Kneubel
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Noten
1. De eerste gegevens over de familie Kneubel zijn op verzoek van een neef 

Willem Berg samengesteld door mr. G.N. Schutter (toenmalig Rijksarchiva-
ris Groningen). Door mijn bemiddeling werd dit document gepubliceerd in 
Gruoninga 24 (1979) 2.

2. Eén van de drie dochters geboren uit het eerste huwelijk van Johannes Jans 
Kneubel en Elsien Pieters Leenders is Tietje Kneubel, geboren Borgercom-
pagnie (gem. Muntendam) 22 april 1830, overleden Borgercompagnie (gem. 
Sappemeer) 15 december 1889, trouwt Sappemeer 31 mei 1855 Willem Jelles 
Berg geboren Sappemeer 5 april 1830, landbouwer te Borgercompagnie (gem. 
Sappemeer), overleden Borgercompagnie (gem. Sappemeer) 14 februari 
1914. Willem Jelles Berg is de overgrootvader van Harry Berg, schrijver van dit 
artikel.

die tevens lid waren van de Christian Reformed Church. Na 
zijn studie aan het Calvin College en na enkele jaren dienst 
te hebben gedaan in the leger, zette Jerry zijn studie voort 
aan de Universiteit in Ann Arbor (Michigan, VS). Hij haalde 
zijn bul in de studierichting Electric Engineering. Hierna 
ging hij werken bij Honeywell in Cleveland. Daar ontmoette 
hij zijn toekomstige vrouw Sue Semans. In 1963 vertrokken 
Jerry en Sue naar Worthington. Daar ging hij ging zich spe-
cialiseren in het ontwikkelen van software-programma-
tuur voor industriële computers. Sue werd onderwijzeres.
Uit dit huwelijk: twee dochters en:
1.  John William Kneubel, volgt IX.

IX. John William Kneubel is de laatste hier beschreven per-
soon, hij is de enige mannelijke naamdrager van de negen-
de generatie van het nageslacht van Hans Kneubühl/Kneu-
bel, de vluchteling uit Zwitserland.

 John William werd geboren in 1967 te Worthington (Ohio, 
VS). Met deze John William heb ik persoonlijk contact ge-
had. In 1992 heeft hij met zijn toenmalige verloofde Jenni-
fer T. (Ginny) Bulford een trip gemaakt naar Nederland. Ik 
heb het verloofde stel rondgeleid door de Groninger Veen-
koloniën en de plaatsen aangewezen in Borgercompagnie 
en Kalkwijk waar John Williams voorouders geboerd en 
gewoond hebben. In Sappemeer hebben we op de begraaf-
plaats het graf van Tietje Kneubel en Willem Jelles Berg 
bezocht. Ik heb John William verteld dat hij en zijn vader 
de enige mannelijke naamdragers van de Zwitserse-Ne-
derlandse-Amerikaanse familie Kneubel zijn en dat er voor 
hem en zijn verloofde een verantwoordelijkheid ligt om de 
familienaam door te geven. 

 Bijzonder is in dit verhaal dat aan het einde van de zeven-
tiende eeuw deze familiegeschiedenis begint met één per-
soon, Hans Kneubühl, en rond 2000 de negende generatie 
doorgaat met één mannelijke naamgever van deze familie: 
John William Kneubel.

 Hoe het verder in de eenentwintigste eeuw met de familie 
Kneubel is gegaan in Amerika is mij niet bekend, want het 
contact is in de jaren negentig helaas verbroken.

Nawoord

Uit het verhaal van de familie Kneubel valt te concluderen dat 
er in alle tijden waar ook in de wereld mensen zijn, die om hun 
afwijkende manier van denken of geloven, of hoe dan ook an-
ders zijn dan de grote meerderheid, worden vervolgd en daar-
door op de vlucht slaan. De problematiek van vluchtelingen en 
asielzoekers is ook in onze tijd weer actueel.
Hans Kneubühl werd begin achttiende eeuw in Zwitserland 
vervolgd en gevangen genomen omdat hij een ander geloof, de 
Doopgezinde richting, aanhing dan de algemeen voorkomende 
Calvinistische kerken. Hij kreeg asiel in een vrijdenkend Ne-
derland, hij kon zich daar als vrije boer ontplooien en stichtte 
een gezin. Zijn nakomelingen veranderden midden negentien-
de eeuw van kerkgenootschap, ze gingen van de toen meer 

links georiënteerde ‘liberale’ Doopsgezinde kerk over naar de 
rechts georiënteerde orthodoxe Christelijk Afgescheiden Ge-
meente van dominee De Kock. Ook bij deze dogmatische kerk 
voelden ze zich aan het einde van de negentiende eeuw niet 
meer thuis en de twee broers Jan Johannes en Tjakke Kneubel 
besloten met hun gezinnen een andere toekomst te zoeken in 
de Nieuwe Wereld.  <<
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LEO MATHOT

De immigratie van de familie Mathot uit België

Als je een stadskind bent, is het vrijwel zeker dat jouw voorouders in het verleden 
naar die stad zijn getrokken. Als je dan bovendien een achternaam hebt van niet-
Nederlandse herkomst, dan is de kans groot dat jouw familie uit het buitenland 
komt. Zo kwam de familie Pasteuning, familie via moeders kant, woonachtig 
in Amsterdam sinds 1712, uit Bentheim in Duitsland. In Bentheim bestaat een 
Pastuninkstraße, die vernoemd is naar een oude boerderij.2 De naam Mathot, 
familie via vaders zijde, is niet afgeleid van een boerderij, kasteel of plaats.3 De 
naam is het verkleinwoord, in de vleiende zin, van de naam Matthieu. Met andere 
woorden, de naam Mathot is afgeleid van de evangelist Mattheüs. Mathot werd 
soms ook gespeld als Matot, Matto en Mattot.

1. Spreiding van de naam Mathot in België in 1998.1
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De naam Mathot
Zodra je een Frans klinkende naam hebt, wordt meteen ge-
dacht aan de Hugenoten, die na de intrekking van het Edict van 
Nantes, in 1685, uit Frankrijk naar Nederland gevlucht zijn. De 
naam Mathot is echter afkomstig uit de provincie Namen in 
België, dus een Waalse naam. Dit is te zien op de kaart van Bel-
gië waar het merendeel van de naam Mathot - buiten de grote 
steden – nog duidelijk in de provincie Namen voorkomt.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de later ingevoerde spel-
ling Mathôt incorrect is. Het is een latere toevoeging om de 
naam, zogenaamd, mooier te maken. Het klinkerteken ‘accent 
circonflexe’ wordt in het algemeen gebruikt om de vervallen 
letter ’s’ te vervangen in woorden als château. Vroeger was 
het namelijk chasteau, naar ons woord kasteel. De naam Ma-
thot is zeker nooit Mathost geweest. Verder komen in Franse 
woorden die eindigen in ‘ot’, als ‘petiot’ en ‘chiot’ nooit accen-
ten voor.

De Mathot’s zijn dus geen calvinistische Hugenoten, maar 
katholieken. Tijdens de Spaanse periode (zestiende en ze-
ventiende eeuw) verkreeg Namen een bisschopszetel. De 
Spaanse vorst Philips II wilde van Namen een katholiek basti-
on maken dat als dam moest fungeren tegen het opkomende 
Calvinisme. Daarom verplichtte hij ook enkele religieuze orden 
om naar Namen te verhuizen. Zo kreeg de stad een specifiek 
katholiek karakter.4

Familienamen werden voor het eerst in de veertiende en vijf-
tiende  eeuw gebruikt. In Namen kwam de naam Mathot, ge-
speld als Matho, op 30 september 1524 in een document voor. 
Het kerkelijk concilie van Trente schreef op 11 november 1563 
voor dat van alle Rooms-Katholieken een huwelijksregister 
moest worden bijgehouden. Ook dopen en overlijdens moes-
ten in een register worden vastgelegd. Dit werd bevestigd 
door een Pauselijke Bul van 26 januari 1564. In de eeuw daarna 
is de naam Mathot in kerkregisters te vinden.
De tak van onze familie vindt zijn oorsprong in het dorpje 
Wanlin in de huidige provincie Namen. De archieven van Wan-
lin gaan echter niet verder terug dan tot 1700. Wel bestaat er 
een document uit Wanlin waarin een Claude Matto als schepen 
wordt vermeld. Er kon echter niet worden aangetoond dat hij 
directe familie was.

Mathot in het Jekerdal

Onze oudst bekende voorvader Bernard Mathot uit Wanlin, 
trouwde op 30 november 1697 met Marie Mon(n)et te Bas-
senge (de Franse naam voor Bitsingen) in het Jekerdal.5 Ber-
nard bezat een huis in het nabijgelegen Wonck en had grond 
in Bassenge en Wonck. Op de terugreis van Maastricht kwam 
Bernard op 17 oktober 1739 onder een kar van de invloedrijke 
Nicolas Fraikin terecht en overleed aan de gevolgen van dat 
ongeluk. De weduwe Marie Monnet, die in goeden doen was, 
overleefde hem nog 20 jaar. Ze hadden twee kinderen: Marie 
en Nicolas. Nicolas werd een redelijk welvarende strohoe-
denmaker en trouwde op 9 januari 1732 de weduwe Jeanne 

D’Heure. Hij overleed aan een longontsteking op 52-jarige 
leeftijd. Nicolas en Jeanne kregen zes kinderen waarvan Ber-
nard de oudste was. Hij behoorde tot de gemiddelde grond-
bezitters. Opgemerkt wordt dat zijn vijfde kind Marie Jeanne 
als kwezel in dienst kwam van pastoor Kok. Het geschilder-
de portret van Mietje (Marie Jeanne) hangt in het Catharij-
neconvent in Utrecht.

Bassenge en Wonck liggen in het Jekerdal ten zuidwesten van 
Maastricht, waar het centrum van de strohoedenfabricage 
was. Het Jekerdal was door zijn krijtachtige grond bij uitstek 
geschikt voor de productie van strohoeden, want de halmen 
van tarwe en spelt zijn daar erg soepel en bovendien lichter 
en bleker van kleur. Deze halmen werden op dikte gesorteerd, 
op vijftien duim lengte afgesneden en vervolgens in vieren, 
zessen of achten gespleten. Hiervan werden strohoeden ge-
vlochten volgens de laatste modetrends van Parijs.6 Bij de 
productie van de strohoeden werkten mannen en vrouwen 
strikt gescheiden. De vrouwen deden het vlechtwerk thuis en 
de mannen werkten in werkplaatsen. Zowel de strohoeden als 
de halffabricaten werden verkocht aan handelaren, die deze 
op hun beurt weer doorverkochten aan winkeliers en fabrikan-
ten buiten het Jekerdal.

2. Vermelding van Claude Matto als schepen van Wanlin
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Deze modehoeden werden niet alleen in de Zuidelijke Neder-
landen verkocht, maar ook in het buitenland. Reeds aan het 
eind van de zeventiende eeuw hadden strohoedenmakers uit 
Wonck zich in Londen gevestigd. Toen pastoor Ramoux in 1784 
in Glons (een van de plaatsen in het Jekerdal) als zielenherder 
werd aangesteld, stimuleerde hij de rechtstreekse verkoop 
in de grotere Europese steden als Parijs, Stockholm en Sint 
Petersburg. De mannen gingen gedurende de zomermaanden 
naar die steden toe. Met als gevolg dat in de hoogtijdagen 25 
procent van de bevolking vertrokken was. Dat betekende dat 
er zelfs Vlaamse trekarbeiders nodig waren om de oogst bin-
nen te halen. In de steden verkochten ze niet alleen de hoeden, 
maar hadden ze ook werkplaatsen waar de halff abricaten 
werden afgewerkt en beschadigde strohoeden werden gere-
pareerd. Dat laatste loonde, want de duurste strohoed kostt e 
aan het begin van de negentiende eeuw vijf francs terwijl het 
dagloon van een strohoedenmaker maximaal anderhalve franc 
bedroeg.
De strohoedenmakers, die naar de Republiek trokken, gingen 
niet alleen naar de grote Nederlandse steden als Utrecht, Den 
Haag, Groningen en Amsterdam, maar ook naar middelgrote 
steden als Dordrecht, Leiden en Gouda. Hun namen waren on-
der andere Collee, Fraikin, Vivario én Mathot.

Mathot in Nederland
Kleinzoon Bernard Mathot arriveerde voor de eerste keer in 
Gouda op 10 juli 1781.7 Tot en met 1786 zou Bernard elke zomer 
in Gouda werkzaam zijn. De strohoedenmakers zullen ook te-
genslagen hebben gekend. Op 25 mei 1784 werd een Klaas Ma-
thot in Gouda begraven.8

Vanaf 14 mei 1788 nam Bernards zoon Adam Mathot de werk-
zaamheden van zijn vader over. Hij maakte in Gouda kennis 
met Antje Geeraerdts en trouwde haar op 15 februari 1791. 
Antje werd begraven op 13 april 1808 en was 41 jaar oud.
Van de negen kinderen die ze kreeg bleven er zes in leven. 
Adam hertrouwde op 28 mei 1809 met Maria Theresia Simons 
in de r.-k. statie De Brasem achter de Vismarkt. Later regelde 
hij in een testament van 27 december 1811 ook de voogdij voor 
zijn kinderen.
Op 16 oktober 1792 werd Adam Mathot poorter van Gouda. 
Hij kocht in mei 1794 een huis aan de Lange Tiendeweg nr. 10, 
waar nu een winkel van Perry Sport huist. Later kocht Adam 
samen met andere familieleden de twee panden ernaast. Het 
pand lag strategisch aan de weg die begon bij de Tiendewegs 
Poort en eindigde bij de Sint-Janskerk (Grote Kerk). Hij bleef 
daar wonen tot aan zijn dood op 1 mei 1853.

In de jaren dat Bernard en Adam neerstreken in de Republiek 
was een stad als Gouda geheel onafh ankelijk. Er waren sinds 
de middeleeuwen gildes.9 De strohoedenmakers vielen ech-
ter niet onder een gilde en daardoor kon Adam zich in Gouda 
makkelijk vestigen. De situatie voor de Mathot’s veranderde 
drastisch in de tijd van de Franse overheersing (1795-1813). 
De gilden werden opgeheven en de katholieke kerk kreeg alle 
ruimte. Voorts werd Frans gebruikt bij het opstellen van alle 
offi  ciële documenten en het werd chique om zich te bedienen 
van de Franse taal, een voor de Franssprekende katholieke fa-
milie Mathot gunstige situatie.

De gildes werden afgeschaft  en de strohoedenmakers werden 
in de patentenlijst van 1809 bij de laagste en zevende klasse 
ingedeeld, omdat het als eenvoudig handwerk beschouwd 
werd. In 1816 waren er twee strohoedenfabrieken in Gouda 

3. Portret van Mietje Mathot geschilderd rond 1800

4. Strohoed in het Amsterdams Museum
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waar de werknemers een gemiddeld weekloon van 5 gulden 
verdienden. In 1824 waren er zelfs drie fabrikanten. Daarna 
ging het met de handel achteruit, mede door de invoerrechten 
op buitenlands stro.10 Dat was een gevolg van de afscheiding 
van België. De derde generatie kon het met het strohoeden 
maken niet meer bolwerken. De Mathot’s stapten echter niet 
over op de productie van regenbestendige vilten hoeden. Dat 
was maar goed ook, want de kwikverbindingen in de fabricage 
van die hoeden gaven neurotoxische problemen.11

Toen de Mathot's zich in Gouda vestigden, had de stad een 
krimpende bevolking. Daarna steeg het inwonertal en werd 
de stad een groeimarkt voor hoeden. Volgens de volkstelling 
van 1795 had Gouda nog maar 11.715 inwoners.12 Dat kan als een 
nadeel gezien worden, maar ook als een voordeel, want daarna 
werd het een groeimarkt. Zo had Gouda volgens de volkstelling 
in 1849 13.788 inwoners. Daarbij was Gouda een stad van bete-
kenis. Wie kent hun kazen, kaarsen, stroopwafels en pijpen niet? 
Verder liet Gouda r.-k. staties en schuilkerken toe. In de statie De 
Brasem heeft  Adam Mathot al zijn kinderen laten dopen.

Laten we terugkeren naar de hoofdrolspelers, die onder de 
naam Mathot strohoedenmakers waren. Te beginnen met 
Bernard Mathot. Bernard had destijds het initiatief genomen 
om in Gouda strohoeden te verkopen. Al was Gouda de basis, 

waar Bernard na het overlijden van zijn vrouw zijn laatste da-
gen sleet, je kon later ook winkels van Mathot vinden in Delft , 
Rott erdam, Utrecht, Amersfoort, Middelburg en Haarlem.
Zijn oudste zoon Nicolas woonde in Wonck. Diens zoon Ber-
nard bleef in het Jekerdal als landbouwer, maar diens zoon 
Arnold werd strohoedenmaker in Utrecht. Arnold trouwde op 
20 november 1861 met Allegonda Theresia van Dillen. In juni 
1865 werd een faillissement over hem uitgesproken. Arnold 
overleed op 13 mei 1876 en liet een huis aan de Bakkersteeg 
na. Een andere zoon, Nicolaas, ging als strohoedenmaker naar 
Gouda. Nicolaas was de laatste Mathot die tot zijn dood stro-
hoedenmaker was. Hij overleed op 2 april 1877 en liet een huis 
aan de Markt na. De zaak werd toen overgenomen door zijn 
derde vrouw Maria Walthera Josina Veerman.

Over zijn tweede zoon, Adam Mathot, als strohoedenmaker op 
de Lange Tiendeweg 10 in Gouda is al genoeg bericht. Zijn oud-
ste zoon, Bernard, trouwde op 12 november 1817 in Gouda met 
Johanna Jacoba Hermsen. Daarna vertrokken ze naar Amers-
foort. In 1845 ging hij eerst naar Utrecht en vervolgens weer 
terug naar zijn geboortestad Gouda. De tweede zoon Adriaan 
was zadelmaker en de derde zoon Hendricus was strohoeden-
maker. Hendricus trouwde op 29 oktober 1851 met de Neder-
lands Hervormde Elisabeth van Wageningen uit Noord-Wad-
dinxveen. Op 8 juni 1855 verhuisde Hendricus naar Boskoop 
om boomkweker te worden. Hij overleed echter kort daarna, 
op 12 oktober 1858, in Gouda. Zijn vrouw en drie kinderen ble-
ven in Boskoop wonen.

Bernard’s derde zoon Bernardus vestigde zich, op 3 oktober 
1801, in een eigen winkelpand aan de Grote Markt in Delft . Hij 
was getrouwd met Agatha Jollie uit Delft . Bernard moet als 
strohoedenmaker goed geboerd hebben, want bij zijn dood op 
20 augustus 1848 liet hij vier huizen na. Zijn vrouw Agatha ging 
daarna tot haar dood, op 20 november 1849, wonen bij haar 
zoon Bernard, die pastoor was van de Sint Jacobusparochie in 
Tuitjehorn in Noord-Holland. De pastoor had toen ook de zorg 
voor zijn zuster Maria, die onder zijn curatele was gesteld. Om-
dat de andere zes, van in totaal acht, kinderen vroeg of jong 
gestorven waren had deze tak geen nakomelingen.
De vierde zoon was Josephus, die op 21 februari 1808 trouwde 
met Helena Korsten te Rott erdam. Daar vestigde hij zich als 
strohoedenmaker in de Hoogstraat wijk H nummer 17. Sinds 
het bombardement van mei 1940 ligt de Hoogstraat op een 
andere plaats. Zijn vrouw overleed op 28 september 1852 op 
65-jarige leeft ijd. Joseph heeft  ook tegenslag gehad. Zo was 
er een brand in de zolder, op 30 januari 1869. Hij bedankte de 
Brandweer en Politie voor hun goede optreden.
Van zijn twaalf kinderen waren zijn oudste zoon, Jacobus, en 
zijn tweede dochter, Antoinett a, bij hem in de zaak. Antoinet-
ta overleed ongehuwd reeds op 44-jarige leeft ijd, op 23 mei 
1858. Jacobus overleed op 21 mei 1869, op 59-jarige leeft ijd, 
te Rott erdam. Uit zijn huwelijk met Cecilia Francisca Beatrix 
Stroecken uit Maastricht waren geen kinderen voortgekomen. 
Zijn tweede zoon Bernardus Adriaan trouwde te Middelburg 

5. Huis van Mathot aan de Lange Tiendeweg nr. 10 te Gouda.
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op 27 juni 1846 met Catherine Bourdeau uit Groede. Ze ver-
bleven tot 1851 in Middelburg. Een en ander ging niet geheel 
naar wens. We vinden Bernardus in 1851 in Delft, dan tot 1854 
in Amsterdam, dan in 1854 weer in Delft en daarna zou hij weer 
in Middelburg wonen. Zijn vrouw is hem dan blijkbaar kwijt en 
daagt op 21 juni 1857 Bernardus voor de rechtbank te Middel-
burg. De uitkomst van deze rechtsgang is niet bekend. Wel dat 
Bernardus kort daarna, op 19 oktober 1857 en wonende aan de 
Raamgracht, te Amsterdam is overleden.
De vierde zoon, Joseph Pieter, werd schrijnwerker en modelbou-
wer. Hij trouwde met Dorothea Perin en woonde in Haarlem. Jo-
seph Pieter overleed op 11 januari 1902 te Haarlem. Twee van zijn 
zonen, Josephus Augustinus en Leendert Anthonie, begonnen 
beiden wel als strohoedenmaker, maar werden kort daarna res-
pectievelijk winkelier en winkelbediende. Een opmerkelijk feit is 
dat Josephus Augustinus later hertrouwde met jonkvrouw Lou-
ise Adriana Johanna Francina van Suchtelen van der Haare uit 
Zevenaar. Ook moest hij verscheidene keren voor het gerecht 
verschijnen in verband met problemen met zijn honden.

Genealogie Mathot

I.  Bernard Mathot, zoon van Nicolas Mathot en Jeanne 
D’Heure, gedoopt te Bassenge 23 juni 1732, strohoedenma-
ker, woont Bassenge, woont Tiendeweg 49 te Gouda vanaf 
1800, overleden Gouda 3 december 1817, trouwt Bassenge 
6 maart 1764 Marie Catherine Botty, gedoopt Bassenge 5 
september 1745, woont Bassenge, begraven Bassenge 30 
december 1790, dochter van Adam Bottie, notaris.
Uit dit huwelijk 12 kinderen, onder andere:
1.  Nicolas, volgt IIa.
2.  Adam, volgt IIb.
3.  Bernardus (Bernard), volgt IIc.
4.  Josephus (Joseph), volgt IId.

IIa. Nicolas Mathot, gedoopt Bassenge 23 september 1769, 

strohoedenmaker, werkt samen met zijn vader te Gou-
da tussen 27 apr 1782 en 27 nov 1782, overleden Wonck 21 
feb 1827, trouwt 8 januari 1800 Catharina Bottier, geboren 
Wonck 26 april 1774, winkelierster, overleden Wonck 24 no-
vember 1842.
Uit dit huwelijk onder andere:
1.  Bernard, volgt IIIa.
2.  Nicolaas, volgt IIIb.

IIb. Adam Mathot, gedoopt Bassenge 6 januari 1771, strohoe-
denmaker, poorter te Gouda op 16 okt 1792, woont Lange 
Tiendeweg 10 te Gouda vanaf mei 1794, overleden Gouda 
1 mei 1853, trouwt (1) Gouda 15 feb 1791 Anna Geeraerdts, 
gedoopt te Gouda 17 september 1766, begraven Gouda 13 
april 1808, dochter van Adam Geeraers (zadelmaker) en 
Sara Melkert. Ondertrouwt (2) Gouda 7 mei 1809, (kerk.huw. 
Gouda 28 mei 1809) Maria Theresia Simons, gedoopt Gro-
ningen 15 december 1766, overleden Gouda 23 januari 1848, 
dochter van Eijde Simons en Martha Hendriks. 
Uit het eerste huwelijk onder andere:
1.  Bernardus Mathot, gedoopt Gouda 2 februari 1795, 

strohoedenmaker, overleden Gouda 15 november 1862, 
trouwt Gouda 12 november 1817 Johanna Jacoba Herm-
sen (ook Harmsen en Harmse genoemd) , gedoopt Nij-
megen (r.-k. Minderbroeders) 16 april 1794, overleden 
Utrecht 25 mei 1848, dochter van Theodorus Hermsen 
en Anna Maria Hendriks. Uit dit huwelijk twaalf kinderen.

2.  Henricus Mathot, gedoopt Gouda 12 maart 1804, 
strohoedenmaker, overleden Gouda 15 februari 1862, 
trouwt Gouda 29 oktober 1851 Elisabeth van Wagenin-
gen, geboren Noord-Waddinxveen 5 mei 1821, overle-
den Boskoop 20 december 1898, dochter van Simon 
van Wageningen (koopman) en Maria Jacoba Gulde-
mond. Uit dit huwelijk drie kinderen.

IIc. Bernardus Mathot, geboren/gedoopt Bassenge 7/10 sep-

6. Begin van een koopovereenkomst voor een huis aan de Klijweg
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tember 1773, strohoedenmaker, overleden Delft 20 augustus 
1848, trouwt Delft Agatha Jollie, geboren Delft, overleden 
Tuitjehorn 19 november 1849. Uit dit huwelijk zeven kinderen.

IId. Josephus (Joseph) Mathot, geboren/gedoopt Bassenge 
1/2 oktober 1783, strohoedenmaker, overleden Rotterdam 
8 december 1871, trouwt Rotterdam 21 februari 1808 He-
lena Korsten, gedoopt Rotterdam (r.-k. Leeuwenstraat) 
30 maart 1787, overleden Rotterdam 28 september 1852, 
dochter van Peter Korsten en Henderijna Bade.
Uit dit huwelijk veertien kinderen, onder andere:
1.  Jacobus Mathot, gedoopt Rotterdam (rooms katholiek 

de Steiger) 14 aug 1809, hoedenverkoper, strohoeden-
maker, hofleverancier, overleden Rotterdam op 21 mei 
1869, trouwt Middelburg 10 december 1841 Cecilia 
Francisca Beatrix Stroecken, geboren te Maastricht 22 
maart 1821, overleden Rotterdam 1 april 1884, dochter 
van Johannes Theodorus Stroecken (Stroucken) en Ma-
ria Theresia Janssens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.  Antoinetta Mathot, geboren Rotterdam 22 juni 1813, 
strohoedenmaakster, overleden Rotterdam 23 mei 
1858. Ongehuwd.

3.  Bernardus Adrianus Mathot, geboren Rotterdam 14 
maart 1815, strohoedenmaker, overleden Amsterdam 
19 oktober 1857, trouwt (1) Rotterdam 25 maart 1841 
Johanna van der Spelt, geboren Gouda 28 december 
1818, overleden Rotterdam 27 maart 1841, dochter van 
Pieter van der Spelt en Petronella Kelder. Uit dit huwe-
lijk geen kinderen. Trouwt (2) Middelburg 27 juni 1845 
Julie Catherina Bourdeau, geboren Groede 9 juli 1815, 
overleden Rotterdam 22 juli 1891, dochter van Anthoni 
Jacobus Bourdeau en Maria Pieternella Jurrewitz. Uit 
dit huwelijk vier kinderen.

4.  Pieter, volgt IIIc.

IIIa. Bernard Mathot, geboren Bassenge 21 juli 1801, landbouwer, 
overledene Wonck in 1869, trouwt Wonck 22 februari 1827 
Marie Jeanne Duchateau, geboren Wonck, overleden na 1870.
Uit dit huwelijk zes kinderen, onder andere:
1.  Arnold Mathot, geboren Wonck 30 september 1829, 

strohoedenmaker, bekrachtiging (homologatie) van 
faillissement te Utrecht op 13 juli 1865, overleden 
Utrecht 13 mei 1876, trouwt Utrecht 20 november 
1861 Allegonda Theresia van Dillen, geboren Utrecht 17 
maart 1840, overleden Utrecht 27 juni 1897.

IIIb. Nicolaas Mathot, geboren Wonck 29 oktober 1807, stro-
hoedenmaker, overleden Gouda 2 april 1877, trouwt (1) 
Gouda 16 december 1840 Dorothea Brand, geboren Reeu-
wijk circa 1805, overleden Gouda 18 april 1841, dochter van 
Abraham Brand en Lena van der Wold. Uit dit huwelijk een 
zoon. Trouwt (2) Gouda 21 mei 1845 Petronella Adriana Ver-
beij, geboren Gouda 25 november 1822, overleden Gouda 
13 mei 1854, dochter van Petrus Adrianus Verbeij en Maria 
Bosman. Uit dit huwelijk vier kinderen. Trouwt (3) Gouda 15 

november 1855 Maria Walthera Josina Veerman, geboren 
Breda 10 mei 1835, overleden Gouda 18 januari 1899, doch-
ter van Johannes Cornelis Veerman en Josina Maria Kroe-
se. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

IIIc. Pieter Mathot, geboren Rotterdam 13 januari 1820, model-
maker, schrijnwerker, overleden Haarlem 11 januari 1902, 
trouwt Rotterdam 4 november 1840 Dorothea Perin, gebo-
ren Rotterdam 9 juni 1823, overleden Haarlem 3 december 
1899. dochter van Antoine Perin en Hendrijntje Snelleman.
Uit dit huwelijk negen kinderen, onder andere:
1.  Josephus Augustinus Mathot, geboren Rotterdam 9 

juni 1842, strohoedenmaker, winkelier, failliet verklaard 
op te Haarlem op 2 juni 1874, homologatie-akkoord te 
Haarlem op 23 december 1879, overleden Haarlem 27 
mei 1927, trouwt (1) Haarlem 8 november 1865 Helena 
Antonia Carolina Wielart, geboren Haarlem 1 juli 1844, 
overleden Haarlem 17 juli 1900. Uit dit huwelijk elf 
kinderen Trouwt (2) Haarlem 21 augustus 1901 Louise 
Adriana Johanna Francina jonkvrouwe van Suchtelen 
van der Haare, geboren Zevenaar 16 augustus 1849, 
overleden Heemstede 14 november 1923, dochter van 
Willem Gustaaf Vincent jonkheer van Suchtelen van 
der Haare en Johanna Maria Raasveld. Uit dit tweede 
huwelijk geen kinderen.

2.  Leendert Antonie Mathot, geboren Rotterdam 19 
maart 1851, strohoedenmaker, winkelassistent, over-
leden Haarlem 30 april 1915, trouwt (1) Haarlem 7 april 
1875 Johanna Maria Surendonk, geboren Haarlem cir-
ca 1854, overleden Haarlem 11 februari 1892, dochter 
van Hendrik Surendonk en Alida Johanna Tweehuijsen. 
Trouwt (2) Haarlem 19 april 1893 Lucia de Groot, gebo-
ren Oude Niedorp 19 oktober 1863, overleden Haarlem 
17 april 1904, dochter van Jacob de Groot en Adriana 
van Heukelen. Trouwt (3) Haarlem 18 april 1906 Wilhel-
mina Maria de Graaff.

 Uit het eerste huwelijk werden dertien kinderen gebo-
ren en uit het tweede huwelijk negen. Van deze tweeën-
twintig trouwden er maar twee en de overigen overle-
den als kind of voor hun drieëntwintigste levensjaar.  <<
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ANTONIA VELDHUIS

Kindertransporten uit Wenen 
na de Eerste Wereldoorlog

‘Doe de groeten aan Fritz uit Wenen’, zei mijn moeder Bouwina Veldhuis-Beintema 
altijd als we met vakantie richting Oostenrijk gingen. Fritz was een jeugdvriend van 
haar, maar vreemd genoeg hebben we nooit gevraagd wat hij in haar leven heeft  
betekend waarvan hij tussen 1919 en 1939 enige tijd heeft  deel uitgemaakt. Er is 
een foto, gemaakt bij mijn grootouders, waarop Fritz en zijn moeder staan. Het 
jaartal is niet bekend. Nader onderzoek leerde me dat Fritz bevriend was met één 
van de duizenden Oostenrijkse kinderen die na de Eerste Wereldoorlog met een 
transport naar Nederland kwamen om aan te sterken.

1. Achter de tafel Fritz Laser en zijn moeder in Leeuwarden. Zitt end Antonia Kuiper en echtgenoot Gerrit Beintema
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Honderden daarvan bleven in ons land of vestigden zich hier la-
ter. Het korte verblijf om aan te sterken na de verschrikkingen 
van de Eerste Wereldoorlog veranderde voor veel kinderen in 
een permanent verblijf en officiële immigratie in Nederland. 
Ze trouwden hier, stichtten een gezin en werden Nederlander. 
Immigratie vanuit evacuatie.

Nederland was neutraal gebleven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog en trok zich het lot van de kinderen uit zwaar getroffen 
landen aan. Men begon in 1919 met de zogenaamde ‘kinder-
transporten1. Meer dan 150.000 kinderen verbleven korte of 
langere tijd in Nederland om aan te sterken en zij werden on-
dergebracht bij pleegouders.
Deze kinderen zouden ongeveer tien weken in ons land ver-
blijven. Ze kwamen voornamelijk uit Hongarije, Polen, Tsje-
cho-Slowakije en Oostenrijk en uit alle lagen van de bevolking. 
Hun leeftijd was voor het merendeel tussen de 8 en 13 jaar. De 
transporten uit Oostenrijk en andere landen zouden duren tot 
1924. Transporten vanuit Oostenrijk naar andere landen gin-
gen nog enige jaren door.
Het exacte aantal kinderen dat in ons land verbleef is niet be-
kend. Er zijn ongetwijfeld lijsten met namen geweest, ik vond 
er een paar op de website www.vijfeeuwenmigratie.nl en som-
mige gemeenten schreven de kinderen bij op het gezinsblad 
als ‘pleegkind’. Hier beperk ik me verder hoofdzakelijk tot de 
kinderen die uit Wenen kwamen. Mijn hoofdpersonen zijn bo-
vengenoemde Fritz Laser en zijn plaatsgenootje Otto Lenk. 
Fritz woonde een paar jaar in Nederland en ging in 1936 terug 
naar zijn vaderland, Otto kwam in 1919 of 1920 in een gastge-
zin en ging een paar maal terug naar Wenen en vestigde zich 
in 1927 definitief in Nederland. Hij schreef in de tachtiger jaren 
van de vorige eeuw (hij was toen ruim 70 jaar) over zijn jeugd 
in Wenen, zijn vriend Fritz en hoe het verder in Nederland 
met hem ging. Deze stukken werden gepubliceerd in ‘t Kleine 
Krantsje2.

Opvang in Nederland3

Het tijdelijk onderdak verlenen aan buitenlandse pleegkinde-
ren in Nederland was een nieuw fenomeen. Er werden diverse 
landelijke organisaties in het leven geroepen die de opvang 
van deze kinderen moesten organiseren. Dit netwerk werd 
verdeeld in lokale commissies. Deze waren van alle gezindten 
en uit alle lagen van de bevolking werkte men eraan mee. Men 
zamelde geld in, acties werden op touw gezet, men zocht ge-
schikte pleeggezinnen en regelde het vervoer van Wenen (en 
andere plaatsen) naar Nederland en terug. Veel werknemers 
leverden vrije dagen in en/of namen vrije tijd op om te helpen. 
De spoorwegarbeiders kregen als oproep: ‘Spoorwegarbei-
ders vergeet bij uw extra-toelagen het Oostenrijksche arbei-
derskind niet! Teekent op de lijsten.’

Van drie kinderen, geboren en wonende te Wenen, vond ik het 
overlijden tijdens hun verblijf in Nederland. Op 8 september 
1920 overlijdt in Aardenburg de 11-jarige Anna Maria Zimmer, 

op 11 augustus 1923 in Bedum de 12-jarige Allois Michalky en 
in Deurne op 3 december 1929 de 9-jarige Gerda Klommer die 
als baby in Nederland kwam. Het zijn er ongetwijfeld meer ge-
weest. Het Comité ter verzorging van Oostenrijksche arbei-
derskinderen in Nederland gaf enige nuttige wenken voor de 
pleegouders:
1.  De kinderen moeten vooral in ‘t begin als halve zieken be-

handeld worden.
2.  Geef de eerste weken vooral NIET TE VEEL en NIET TE 

VET  voedsel.
3.  Rijst en kaas zijn (zeer) goede voedingsmiddelen.
4.  Hoogstens 1/2 liter melk per dag.
5.  Eerst melk verdunnen met water.
6.  GEEN ALCOHOL.
Ook voor de dagindeling volgden nog enige tips, hierin kwa-
men ook richtlijnen voor wanneer het voedsel te geven.

Het Weense kind in de Nederlandse kranten

Ik startte mijn zoektocht naar de ‘Wiener Kinder’ op de web-
site www.delpher.nl, waar miljoenen krantenpagina’s digitaal 
te doorzoeken zijn. Ik zocht in eerste instantie op de zoekterm 
Weensche kinderen in het jaar 1919 en selecteerde de Leeu-
warder courant, de Leeuwarder koerier en het Leeuwarder 
nieuwsblad: goedkoop advertentieblad. Dit leverde 35 tref-
fers op. Een paar koppen: Voor Weenen, De nood in Oostenrijk, 
Weensche kinderen in aantocht, Voor het Weensche kind en 
Steun aan Weensche kinderen.
Vanaf 1920 zocht ik in meerdere Nederlandse kranten, de 
zoekterm veranderde ik in kindertransport en pleegouders.

‘Het dames-comité, dat zich hier gevormd heeft ter leniging 
van den nood der Oostenrijksche kinderen, heeft gisteravond 
haar eerste bezending hulpbehoevende kleinen aan het stati-
on in ontvangst genomen’ staat in de Leeuwarder Courant (LC) 
van 17 september 1919.
Het stuk vervolgt: ‘Het waren er 28, alle Weensche kinderen, 
een gedeelte van een transport van 800 jonge Oostenrijkers, 
die gisteren bij Zevenaar de grens passeerden; 22 zijn in Leeu-

2. Oproep aan de arbeiders
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warden gebleven; de rest is verdeeld over Sneek, Heerenveen 
en Lemmer.’ Ze schrijven verder dat er bij het lichamelijk en 
geestelijk herstel van deze nooddruftige jeugd heel wat komt 
kijken. Ze doen derhalve nogmaals een beroep op de Leeu-
warder ingezetenen. Op 27 september verhaalt de LC dat er in 
Wenen een Nederlandse delegatie vertoeft die inlichtingen zal 
inwinnen omtrent de ellende onder de kinderen in die stad. Een 
ingezonden schrijven in de krant van 11 november luidt: ‘Wij, 
Goddank, gespaard voor oorlogsleed, wij moeten helpen, veel 
en snel. Allen, van welken rang en stand, van welk geloof wij 
ook zijn, allen, zonder onderscheid kunnen wij iets doen.’ Daar-
na volgt een oproep aan hen die genegen zijn kinderen voor 
ongeveer 10 weken onderdak en voeding te geven. Het stuk is 
ondertekend door het sub-comité voor huisvesting in de pro-
vincie Friesland, de dames: C. de Vries-Cohen, Postma-Korte-
gast, Annie Schaafsma, H.A. Fritzlin-Straalman, Joosten-Feitz, 
jonkvr. A.A. van Eijsinga, Riek Wolvius, jonkvr. M. van Harinxma 
thoe Slooten en T. Swildens-ter Horst.

‘Die Wiener Kinder’ in de Oostenrijkse kranten

Zoeken in Oostenrijkse kranten bleek niet echt gemakkelijk. 
Er zijn er heel veel, maar slechts een beperkt deel is (op dit 
moment) digitaal doorzoekbaar. Dat waren helaas niet de ja-
ren die ik moest hebben. Ook de taal en de drukletter maakten 
het lezen moeilijk. Ik werkte de laatste maanden van de Arbei-
ter Zeitung van 1919 en (een deel van) 1920 door. In eerste in-
stantie lijkt het alsof het leven in Oostenrijk gewoon doorgaat, 
op berichten over krijgsgevangen na. Ook opvallend vind ik de 
vermelding van zelfmoorden die regelmatig voorkomen.
Pas na augustus 1919 vind ik berichten over honger en slechte 
toestanden.
In de krant van 18 september 1919 vond ik, onder het kopje Te-
rugkeer van Weense kinderen: ‘Vanochtend komen de kinderen, 
die ondergebracht waren in Bad Ischl, om 8.40 uur aan op stati-
on West in Wenen. De 400 kinderen die in Zweden zijn geweest 
arriveren om 9.45 uur. Morgen, vrijdag, arriveert de eerste groep 
kinderen uit Holland op station West. De exacte aankomsttijd is 
nog niet bekend, die wordt vrijdagochtend op station West be-
kend gemaakt. Enkele kinderen uit de eerste groep komen pas 
met de tweede groep aan. De ouders hoeven zich dus niet onge-
rust te maken als hun kind er vrijdag nog niet bij is.’
In de krant van vrijdag 17 oktober staat dat maandag aanstaan-
de (20 oktober) de derde trein met ‘Kinder nach Holland’ ver-
trekt. De kinderen die mee gaan moeten zich ‘s morgens om 9 
uur met hun ouders op het station melden.
In de Arbeiter Zeitung van 28 oktober 1919 staat het stukje 
met als kop: Die Ruckkehr der Wiener Kinder aus Holland. Het 
gaat over de kinderen die zich nog in Holland bevinden. Ze ko-
men donderdag de 30e aan om 7.40 uur in de ochtend.
Enige krantenkoppen uit de december-edities: Die Aktion in Dä-
nemarkt, Das Rusland für die Wiener Kinder, Aufnahme von Wie-
ner Kinder, Deutsche Städte für Wiener Kinder, Mitgefühl engli-
scher Staatsmänner en Fünfzehntauzend Kinder nach Italien.

Meer over de hulp van Nederland in de Arbeiter 
Zeitung
Vanaf eind november 1919 verschijnen er regelmatig berichten 
in de Arbeiter Zeitung over de hulp van het Nederlandse volk. 
Altijd op bladzijde 4, 5 of 6.
Er gaat, op 14 december 1919, een noodkreet uit van de Ween-
se burgermeester Neumann naar de zeven grootste steden in 
Amerika om snelle hulp. De twee miljoen inwoners uit Wenen 
dreigen te verhongeren na vijf jaar vreselijke ontberingen. De 
18e van dezelfde maand wordt gemeld dat er 77 kinderen naar 
Bodenheim kunnen, de 19e dat Engeland zal helpen en dat het 
Italiaanse Rode kruis 15.000 kinderen naar Italie zal brengen.
Steeds meer landen bieden hulp aan, zodat de hulpacties een 
internationaal karakter krijgen. Op 4 december spreekt de 
krant het bericht tegen dat er voorlopig geen kinderen meer 
naar Holland konden gaan. ‘Integendeel’, zegt burgemeester 
Winter, ‘er is plaats gemaakt voor 4000 Wiener Kinder. Ze zul-
len binnenkort vertrekken.’ Op 9 december schrijft men over 
de liefdadigheidsacties in Holland, onder andere in Rotterdam 
en Delft. Verder die maand staan er berichten in over de Twee-
de Kamer in Nederland waarin over hulp is gesproken, de eer-
ste kindertransporten die naar Italië gaan en het bericht dat 
Amerika 15.000 dollar schenkt aan Wenen.
In januari 1920 staan er stukken in de krant over hulp uit Argen-
tinië, Weense studenten die een hulpactie starten, de eerste 
kinderen die naar Noorwegen gaan en over de kinderen die uit 
Heidelberg teruggekomen zijn.

Van 1920 tot het eind van de kindertransporten

Een kleine selectie op de honderden treffers die ik kreeg na 
het zoeken op ‘Weense kinderen’ in Nederlandse kranten: ‘Het 
gewicht van de kinderen moet regelmatig worden doorgege-
ven, als men kinderen langer wil houden moet men dat even 
doorgeven, Wijnjeterp/Duurswoude haalt 192,50 gulden op 
voor het Weense kind, 200 artsenkinderen uit Wenen worden 
bij artsen in Nederland ondergebracht en er is 1000 gulden op-
gehaald voor de Weense typografenkinderen.’
Over de conditie van de kinderen lezen we in Hepkema’s cou-
rant (streekblad uit Midden- en Zuidoost Friesland) van 6 fe-
bruari 1920: ‘In Amsterdam worden Weensche kinderen, voor 
ze naar de particulieren gaan, onderzocht. Hoe nodig dat is 

3. Stukje uit de Arbeiter Zeitung van 28 oktober 1919
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blijkt uit de volgende cijfers: van de laatste 48 kinderen leden 
er 12 aan kleerluis, vier aan schurft. Van de vorige zending van 
170 kinderen hadden er 137 kleerluis en ongeveer 40 tevens 
hoofdluis. Er waren bovendien enige bacillendragers onder.’
In 1921 gaat er weer een Rode Kruis-trein met goederen naar 
Oostenrijk en op de landbouwers wordt een beroep gedaan 
weer aardappelen af te staan. Totaal 35.000 kinderen maak-
ten de reis Oostenrijk-Nederland-Oostenrijk, de hulpacties 
en berichten gingen nog geruime tijd door. Het laatste kin-
dertransport naar dit land is in 1924. In de Nieuwe Tilburgsche 
Courant van 7 februari 1924 staat dat, in verband met de ver-
beterde toestand in Oostenrijk, de hulpacties zullen stoppen. 
Men zal zich richten op landen waar de nood het grootst is. 
Pleegouders die kinderen willen houden, moeten schriftelijke 
toestemming van de ouders hebben. Uiteraard is het bericht 
ook in andere dagbladen te lezen.
In Het Centrum (katholiek landelijk dagblad) van 20 mei 1924 
staat: ‘Uit Weenen wordt gemeld, dat de laatste kindertrein uit 
Nederland te Weenen aangekomen is. Aan het station werden 
geestdriftige ovaties aan Nederland gebracht en werden rede-
voeringen uitgesproken om Nederland dank te brengen voor de 
buitengewone hulpverleening. In de Stefanskerk is een dank-
plechtigheid gehouden voor de Nederlandsche weldoeners.’
De kindertransporten van en naar Hongarije vinden, tot juli 
1927, nog regelmatig plaats.
Diverse kranten plaatsen op 27 november 1927 het bericht 
over een 44-jarige Hongaarse dame die op weg was om een 
kindertransport in Arnhem af te halen. Ondanks het verbod 
begaf ze zich op de spoorbaan. Ze werd door trein 1824 aan-
gereden en gedood.

‘Een groot aantal pleegouders heeft de wensch te kennen ge-
geven hun vroeger pleegkind nog eens gedurende den vakan-
tietijd naar Holland te laten komen’, staat in de Middelburgse 
courant van 13 juni 1924. Wil men daar gebruik van maken, dan 
dient men zich bij het secretariaat te melden. Uiteraard zijn de 
kosten voor eigen rekening.
In 1925 krijgt het Comité weer talrijke aanvragen van pleeg-
ouders om hun vroegere pleegkind nog eens naar Holland te 
laten komen, er wordt weer besloten nog eenmaal een vakan-
tietransport samen te stellen. De kinderen worden dan in juli 
verwacht, de kosten zijn 26 gulden per kind voor een retour. 
(Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 mei 1925). Een kinder-
transport uit Wenen zal op 21 december 1925 vertrekken.
Het Vaderland heeft op 21 mei 1926 eenzelfde soort bericht. 
Op 16 juli zal er een trein uit Oostenrijk komen, de kosten be-
dragen nu 30 gulden per kind.
In Het Vaderland van 26 mei 1928 staat een brief afgedrukt van 
een Oostenrijkse jongen die diverse keren in Nederland terug-
keerde. De brief is in het Hollands en begint met ‘Hoera. De groo-
te dag is eindelijk aangekomen waarop ik weer met het transport 
uit Weenen naar Nederland met vakantie zal vertrekken.’ In dat 
jaar komt er weer een treinlading kinderen in Nederland.
Latere jaren heb ik niet meer onderzocht. Wel wil ik u onder-
staand berichtje niet onthouden:

De Nieuwe Tilburgse Courant vermeldt op 11 augustus 1930 
de aankomst van de Weense Carl Messner en zijn vriend Kurt 
Mauermeer. De beide jongens hebben de tocht van Wenen 
naar Tilburg, 1450 kilometer, per rijwiel afgelegd om de pleeg-
ouders van Kurt te bezoeken.

Pleegouders naar Oostenrijk

In Het Vaderland van 3 mei 1924 staat het bericht ‘De heer 
H.J.B. van Royen, oud-consulgeneraal te Wenen, bericht aan 
de Nederlandsche Reisvereeniging, dat een door hem in de 
Oostenrijksche pers ingezonden mededeling omtrent het plan 
van een gezamelijk bezoek van pleegouders aan de families 
van hun vroegere of tegenwoordige pleegkinderen, daar te 
lande met groot enthousiasme is ontvangen. In enkele dagen 
kwamen 150 invitaties binnen; de heer van Royen rekent op het 
dubbele cijfer’.
De Leeuwarder Courant van dezelfde dag voegt daar nog 
aan toe: ‘Pleegouders van Oostenrijksche kinderen en hun 
huisgenooten, die aan dezen tocht op 23 Juni nog willen 
deelnemen, kunnen zich voor inlichtingen wenden tot het 
centraal bureau der Nederlandsche Reisvereeniging te ‘s 
Gravenhage.’
Vanaf dat moment gaan er regelmatig pleegouders naar Oos-
tenrijk. Uit de kranten haalde ik een paar bezoeken, ongetwij-
feld zijn er meer geweest. Op vrijdag 28 mei 1925 zijn dat 530 
pleegouders, ze blijven tot 9 juni. Er stond in Wenen onder 
meer een receptie bij de Bondspresident en bij de burgemees-
ter op het programma. Het Centrum van 28 mei schrijft: ‘De 
Weensche bevolking wacht met ongeduld de aankomst der 
weldoeners af, die in den grootsten nood het Weensche kind 
voor gebrek en ellende bewaarden.’ De Telegraaf meldt over 
datzelfde gebeuren als vertrekdatum 27 mei en noemt een 
aantal van ruim 500 mensen. Een uitgebreid verslag, over de 
ontvangst en de blijken van dankbaarheid, is te lezen in de 
Leeuwarder Courant van 13 juni 1925 en de Wiener Zeitung 
van 7 juni 1925. Het Weense programma omvat een boottocht 
van Passau naar Wenen, een bezoek aan de opera, het theater 
en de Hygiëne-tentoonstelling. Verder werden de gasten de 
schatkamer, musea en de Kahlenberg getoond. Het mooiste 
was, aldus de krant, de hartelijke erkentelijkheid die de Ween-
se bevolking hun gasten toonde.
De Hollandse pleegouders die in 1926 naar Wenen gingen zijn 
op 13 augustus in Zevenaar teruggekeerd. Enkele Oostenrij-
kers zijn meegekomen.
Een groep van 200 gastouders zal vanaf 1 juni 1927 een week in 
Wenen verblijven om hun pleegkinderen te bezoeken, staat in 
de Leeuwarder Courant.
De Telegraaf van 6 juni 1928 schrijft dat Oostenrijk Hollands 
hulp in jaren van nood niet vergeten is. Contact tussen de lan-
den blijft bestendig, ook dit jaar zullen er weer veel kinderen 
voor vakantie naar het lage land aan de Noordzee vertrekken. 
Ook in de volgende jaren zullen er nog enige keren bezoeken 
van pleegouders plaatsvinden.
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Johann Lenk, de zoon van Otto, vertelt
Eén van de kinderen die uit Wenen kwam en zich definitief in 
Nederland vestigde was Otto Lenk. Zijn zoon, Johann, vertelt: 
‘In tegenstelling tot wat mijn vader in het ‘t Kleine Krantsje 
schreef heeft hij mij verteld dat hij in 1920 samen met zijn zus 
Rosalie naar Nederland is gereisd. In de trein hadden ze een 
kaartje omhangen waarop stond dat hij naar Den Haag zou 
gaan en zijn zus naar Leeuwarden. De kinderen van tien en 
twaalf jaar kregen tijdens de reis het briljante idee de kaartjes 
om te wisselen, waarbij ze geen idee hadden wat dit voor gevol-
gen zou hebben. Mijn vader is daardoor bij de familie Tuinstra in 
Leeuwarden terechtgekomen, zus Rosalie in Den Haag4.
Waarom zijn mijn vader en zijn zus naar Nederland gegaan? Na de 
eerste wereldoorlog was de situatie in Oostenrijk erg slecht. De 
vader had een eigen schoenmakerij annex woning in de Bleicher-
gasse. Het gezin telde zeven kinderen en vaak waren er ook nog 
drie leerlingen. Kinderen uitbesteden zou verlichting kunnen ge-
ven. Toen de mogelijkheid zich voordeed te vertrekken, wilde zijn 
avontuurlijk aangelegde zus wel met hem mee naar Nederland.
Zijn twee oudste broers zagen het in Oostenrijk ook niet meer 
zitten en zijn toen naar Argentinië vertrokken. Eén van de twee 
broers is een aantal jaren later vanuit Argentinië naar Noord 
Amerika geëmigreerd.
Het verblijf bij de familie Tuinstra in Leeuwarden had positieve 
en negatieve kanten. De vioollessen, waar hij een hekel aan had, 
waren er niet en de geloofsbeleving was er aanzienlijk minder 
streng dan thuis. Zijn pleegvader was veekoopman, die helaas 
niet van de drank kon afblijven. Dit zorgde voor tekorten op het 
gezinsbudget. Door zakjes te plakken, samen met zijn pleegmoe-
der, vulden zij het budget weer wat aan. Ondanks alles voelde hij 
zich meer thuis in Nederland dan in Oostenrijk. Er is nog steeds 
contact met de familie in Wenen.’ (Einde tekst Johann Lenk).

Otto Lenk, een ‘Wiener Kind’ vertelt

Otto kwam met een kindertransport in Nederland en werd la-
ter Nederlander. In het ‘t Kleine Krantsje schreef hij hierover. 
Zijn tekst is letterlijk overgenomen:
‘In de zomer van 1919 kwam ik als Oostenrijkse jongen met een 
kindertransport vanuit Wenen naar Nederland. Eerst werd ik 
in Leersum in familiepension ‘Hoeke en Dal’ ondergebracht, 
na zes weken kwam ik in Leeuwarden bij een echtpaar zonder 
kinderen. Het verschil in huisvesting was groot, maar ik werd 

liefderijk ontvangen en kreeg goed te eten. Mijn pleegouders 
(het echtpaar Tuinstra-Piquer) woonden in Achter Tulpenburg, 
een streekje van tien (éénkamer) arbeiderswoninkjes in een 
kinderrijke buurt. In de kamer waren twee bedsteden, voor het 
huis was een klein bleekveldje. Ik vond dat ik goed terechtge-
komen was en al gauw dacht ik niet meer aan Wenen terug.
In de winter van 1922 kreeg ik de kans met een kindertransport 
mijn ouders in Wenen te bezoeken. Mijn moeder was ontsteld 
dat ik mijn moederstaal niet meer kon spreken, die had ik ver-
leerd. Ik sprak alleen nog maar Hollands. Ik heb vier leuke we-
ken gehad. Ik ben nog even naar Nederland teruggegaan om de 
vakantie door te brengen, waarna ik weer naar Wenen ging om 
de school af te maken. Ik moest opnieuw de Duitse taal leren. 
Ik ontmoette mijn vroegere vriendje Fritz. Zondags gingen we 
wel naar de Kahlenberg. Een flinke klim met een prachtig uit-
zicht over stad en de Donau. In de twee maanden vakantie van 
mijn Weense school kon ik weer naar Nederland. Daar voelde ik 
me gelukkig. Daarna moest ik terug naar Wenen om een vak te 
leren. Ik kwam bij een kleermaker in de leer met een contract 
van 2 ½ jaar, het was geen prettige tijd. Mijn pleegouders zijn 
in die tijd een week bij ons thuis geweest en hebben toen ge-
zien waar ik vandaan kwam. Na de leertijd was ik vrij om weer 
naar Holland terug te gaan. Eenmaal weer in Leeuwarden zei ik 
tegen tante: ‘Nu ga ik nooit meer weg.’ In september 1927 ben 
ik bij P.S. Bakker (modemagazijn/atelier) op de Nieuwestad 
in Leeuwarden aangenomen. Toen begon mijn nieuwe leven in 
Leeuwarden, waar ik me echt thuis voelde.
Mijn Weense vriend Fritz was ook kleermaker geworden, hij 
kwam ook bij ‘mijn’ zaak werken. Toen we eens samen een 
spoedopdracht afmaakten en om twee uur in de nacht naar 
buiten gingen zag een agent (in de volksmond als Napoleon 
bekend) ons aan voor inbrekers. We moesten mee naar het bu-
reau en er werd proces-verbaal opgemaakt.
In de zomer van 1931 zijn mijn ouders en een broer bij ons op va-
kantie geweest. We hebben ze de stad laten zien. Mijn ouders 
begrepen dat ik mij hier thuis voelde en niet meer naar Wenen 
terug wilde.
Mijn pleegouders lieten een huis bouwen in de Frans van Mie-
risstraat in Huizum (Leeuwarden). Toen ik terugkwam van mijn 
coupeursopleiding in Wenen zijn we erheen verhuisd. In 1932 
overleed mijn lieve pleegmoeder5. Ik trouwde op 1 juni 1937 met 
Mieke Goedemoed6, mijn zus Rosalie trouwde met de broer 
van mijn vrouw.’ (Einde tekst Otto Lenk, een ‘Wiener Kind’).

4. Het kaartje met adresgegevens voor Rosalie, rechts het echtpaar Tuinstra-Piquer en pleegzoon Otto Lenk
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Otto Lenk werd Nederlander
Otto is in Wenen geboren op 21 augustus 1910 als zoon van Jo-
hann Lenk en Barbara Purschel. Zijn vader was schoenmaker en 
had een paar knechten. Hij kwam in 1919 of 1920 als ‘Wiener Kind’ 
bij het echtpaar Tuinstra-Piquer te Leeuwarden. Otto werd in het 
bevolkingsregister ingeschreven op 15 juli 1927, ze gingen op 30 
januari 1932 naar Huizum, hij werd op 29 september 1933 uitge-
schreven naar Wenen. In de oorlog moest hij zich bij de Wehr-
macht melden en is toen ondergedoken. In 19507 werd, na een 
paar eerdere pogingen, zijn aanvraag tot naturalisatie gehono-
reerd. In de Leeuwarder Courant staan vaak advertenties van de 
firma P.S. Bakker over hun ‘befaamde Weense meester coupeur’.

Otto over Fritz, gegevens van Fritz

In ‘t Kleine Krantsje vertelt Otto over Fritz, de in de inleiding 
genoemde jeugdvriend van mijn moeder. Fritz woonde, voordat 
hij in Nederland kwam, in Wenen in de Schubertgasse, in een 
huis tegenover de woning waar vroeger Schubert woonde en 
waar in 1985 (volgens de krant van 30 maart) een museum was. 
Fritz woonde in Leeuwarden eerst op hetzelfde adres als Otto.
Otto: ‘Ook mijn Weense vriend was kleermaker geworden en 
wilde wel bij ons werken, mijn tante vond het goed dat hij bij 
ons kwam wonen. Het lukte hem redelijk vlug wat gebroken 
Hollands te spreken’. ‘Fritz had een mooie stem, wij brachten 
samen wel eens Oostenrijkse liedjes ten gehore. Zo kwamen 
we ook bij het geheelonthouders-zangkoor.’ ‘We zijn een keer 
mee geweest naar een concert in Olterterp of Beetsterzwaag 
en gingen ook eens samen naar een vliegdemonstratie door 
een Duitse sportvlieger op het Kalverdijkje.’
‘Aan het begin van de jaren dertig gingen Fritz en ik op vrijdag 
vaak, tussen de middag in onze schafttijd, over de markt op het 
Wilhelminaplein lopen. Er was een Oostenrijkse oorlogsinvalide 
die het leuk vond als wij met hem in ons ‘Wiener dialect’ spraken.’
‘In de herfst van 1930 kreeg Fritz een nieuwe fiets.’ ‘Toen mijn 
pleegouders (Onkel en tante) naar Huizum verhuisden (30 ja-
nuari 1932) wilde Fritz niet mee. Hij had iets tegen tante. Hij 
ging toen bij de broer van tante wonen. Ik vond dit diep treurig 
en heb mij toen ook van hem teruggetrokken.’ Dit alles staat in 
het ‘t Kleine Krantsje van 13 juli 1985. Fritz komt hierna in de 
artikelen van Otto niet meer voor.
Op de persoonskaarten van Leeuwarden staat dat Fritz La-
ser8 op 1 november 1910 in Wenen geboren is. In het bevol-
kingsregister wordt hij op 18 januari 1930 ingeschreven en 
uitgeschreven (terug naar Wenen?) op 1 januari 1936. Hij is 

dan kleermaker. In Nederland woont Fritz eerst bij Otto en zijn 
pleegouders, daarna (vanaf 17 oktober 1931) bij Durk Piquer 
en zijn echtgenote Hendrikje Beintema in de Bagijnestraat 
36. Fritz’ moeder komt hem een keer opzoeken, ze gaan dan 
op visite bij Hendrikjes broer en schoonzus, mijn grootouders 
Gerrit Beintema en Antonia Kuiper.

Over andere Weense kinderen lezen

Wilt u meer lezen over ‘Wiener Kinder’ die rond 1920 in Neder-
land verbleven en hier bleven, dan kan dat in diverse kranten 
en op de websites, die ik beschrijf in de rubriek Digitaal. 
Op 14 april 1963 werd er een televisiereportage uitgezonden 
over de situatie in Oostenrijk en Nederland kort na de Eerste 
Wereldoorlog en over de eerste pleegkinderen (‘die Holland 
Kinder’) die tijdelijk naar Nederland kwamen. In deze uitzen-
ding zaten interviews met toenmalige pleegouders en -kin-
deren (onder andere Hermien Neusser, R.K. Angeman, H.J. de 
Bruyn-Sobel en Heinrich Drimmel).
In 1921 werd er een boek uitgegeven met de titel Reisebuch 
der Wiener Kinder. Dit bevat reisindrukken, beschrijvingen van 
de verschillende landen en plaatsen, evenals talrijke gekleurde 
tekeningen van de acht- tot zestienjarige kinderen die enige 
tijd in Nederland onderdak kregen. Bij de Duitse tekst is een 
Hollandse vertaling. De prijs van het boek was 5 gulden, het 
was bij de firma Monsma in Oldeboorn te bestellen.9

Kinderen die bleven, de immigranten

Van de, naar schatting, 35.000 Oostenrijkse kinderen die tijde-
lijk in Nederland onderdak vonden, vestigden een onbekend 
aantal zich later permanent in ons land. Van enige tientallen is 
het zeker dat ze bleven, omdat ze later een aanvraag indien-
den om Nederlander te mogen worden. Deze verzoeken tot 
naturalisatie zijn digitaal te doorzoeken op www.statenge-
neraaldigitaal.nl (zie rubriek Digitaal in dit blad). Zo vond ik 
de volgende Oostenrijkse ‘kinderen’ die Nederlander werden, 
sortering per jaar van aankomst. Op de met een * gemerkte 
personen na, waren ze geboren in Wenen:

1919:   Maria Josephina Elis, Frans Gerhartl, Franz Josef Maria 
Jirke, Friederike Kobilza, Karoline Thekla Krumel, Otto 
Lenk (ouders Duits), Rosalie Lenk, Ernst Karl Rülke, 
Frederika Marianne Schlöcker*, Frans Sinel*, Ernestina 
Maria Wallach.

1920:   Hermine Blauer, Johan Dolezal, Johann Rudolf Eckl, Juli-
ana Elsnig, Franciscus Petrus Izaak Erde, Antonia Felzer, 
Adolf Fetter, Frans Leo Karafiat, Johann der Täufer An-
ton Franciska Krautwurst, Isabella Leopoldina Macho-
wec, Aloisia Malina, Alfred Mave* (of Mavc), Luisa Anna 
Meinhart, Alois Menhart*, Elisabeth Naller, Leopoldine 
Klara Auguste Antonia Nitsch, Frans Johann Paul, Leo-
poldine Anna Preisinger, Ferdinand Friedrich Preit-
schopf, Anna Elisabeth Amalia Ressel*, Hermine Sant-
ruschitz, Elisabeth Scharinger*, Anna Schmid, Ludwig 

5. Naturalisatie Otto
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Schmid, Gabriëlle Gisela Schmidt, Karl Wilhelm Rudolf 
Johann Schwind(?), Rudolf Steuber, Ernestine Therese 
Antonie Tisch, Margarete Theresia Trojer.

1921:   Margareta (Maria) Christina Burian, Hilda Berta Chalupa, 
Maria Josefine Elis, Karoline Gabron, Wilhelm Franz Ludwig 
Hoffmann (geb. Wenen, ouders Tsjechen), Anna Ihl, Frigyes 
Kolaric*, Wilhelmine Magdalene Maria Korvar, Johann Wen-
zl Krejci, Eduard Poschalko,  Maximilian Reichart, Alfred 
Reichl, Leopoldina Schallhofer, Ludmilla Maria Zeman.

1922:   Ivan Svetozar Borie, Anton Alois Cech (ook zijn broer), 
Franz Dumss, Hedwig Fabiankowitz, Maria Hubertine 
Jeurissen* (geb. Pruisen), Hermine Kircher*, Stefanie 
Josefine Caroline Pecnik, Wilhelmina Porth, Otto Sech-
terberger*, Maria Seidel, Juliana Winkler.

1923:   Angela Josefa Danêk, Hermine Johann*, Louise Johann* 
(1925 naar Reusel), Salomon Kornblüt, Elisabeth Anna 
Schuch, Maria Töscher*. 

1924:   Christine Artner, Anna Schmid (dit is naamgenote of de-
zelfde uit 1920).

1925:   Josef Gosar*, Margaretha (Maria) Aloisia Netolicky, Olga 
Pavlik.

1926:   Katharina Berger*, Edgar Heinrich Laurenz Förster* (al 
2 maal eerder met een transport), Walter Paul Günther 
Hans Kratochwil, Hermine Margerethe Emma Neusser 
(Neuhser).

Nawoord

Fritz, de jeugdvriend van mijn moeder, ging na enige jaren ver-
blijf in ons land weer terug naar Oostenrijk. Otto uit Wenen 
kwam met duizenden andere kinderen naar ons land om aan te 
sterken na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, hij 
volgde in zijn eigen land een opleiding en vestigde zich daarna 
in Friesland. Nederland werd zijn nieuwe vaderland en dat van 
honderden landgenootjes.
Ik probeerde meer ‘blijvers’ op te sporen, het resultaat staat in 
de rubriek Digitaal, in dit nummer.

Verantwoording

Dit stuk is grotendeels geschreven met behulp van berichten 
in kranten, waaronder het plaatselijke ‘t Kleine Krantsje uit 
Leeuwarden. Dit blad is te bereiken via www. gemeentear-
chief.nl onder STAD of via http://hcl.pictura.dp.nl. De artikelen 
over Otto Lenk zijn te vinden door het intikken van de woor-

den Otto Lenk. Otto vertelt hier over zijn leven in Oostenrijk en 
Nederland. Over het gewone leven in zijn jonge jaren en over 
de periode tijdens en na de oorlog schrijft 't Kleine Krantsje. 
Vreemd genoeg komt zijn zus Rosalie, die tegelijk met hem 
in Nederland kwam met het kinderkonvooi, slechts één keer 
ter sprake. Verder kwamen gegevens van www.delpher.nl10 en 
uit de Oostenrijkse krant Arbeiter Zeitung (www.anno.onb.
ac.at). Informatie kwam ook van de website www.vijfeeuwen-
migratie.nl, pleegkinderen uit Oostenrijk (o.a. stuk Opvang in 
Nederland). Verder mailde ik het Staatsarchiv in Wenen met 
de vraag of ze lijsten hebben met namen van Weense kinde-
ren die na de eerste wereldoorlog naar Nederland gingen. Ze 
antwoorden binnen een paar dagen. Ze beschikken, schreven 
ze, niet over lijsten met namen. Wel was ik van harte welkom 
om langs te komen. Op een mail naar de firma die Oostenrijkse 
kranten digitaliseerde (www.anno.nu) kwam een vlot antwoord. 
De, Nederlands schrijvende, medewerkster (ze had eens een 
cursus gedaan) leverde de directe links met de verschillende 
kranten op.
Tot slot wil ik nog enige mensen bedanken die dit artikel kri-
tisch doorlazen en/of aanvullingen gaven. Dat waren onder 
anderen Jaap Bergman, Jan Fré Boven, Johann Lenk, Emmy 
Neut-Regts en Johan Taal.  <<

Noten
1. Volgens de website www.vijfeeuwenmigratie.nl kwamen er al in 1917 kinderen 

uit Oostenrijk in Nederland.
2. ‘t Kleine Krantsje was een populair blad met veel lokale geschiedenis, van 1964 

tot 1997 uitgegeven door Fenno Schoustra. Hierin stonden verhalen en foto’s 
van oud-Leeuwarden en haar bewoners.

3. Deel van de tekst (omgewerkt) van de website www.vijfeeuwenmigratie.nl.
4. Op het blad van het bevolkingsregister van Den Haag staat Rosalie bijgeschre-

ven bij Karel Wittach in de Fred. Hendriklaan 295. Rosalie trouwde op 26-2-1933 
in Wenen met Bauke Goedemoed.

5. Als zijn ‘tante’ overlijdt zet Otto een advertentie in de Leeuwarder Courant: 
‘Heden overleed mijn lieve pleegmoeder Trijntje Piquer, echtg. van Tuinstra, 56 
jaar, Huizum, 9 dec. 1932.’

6. Mieke Goedemoed overleed (na enige jaren goede verzorging in Bloemkamp in 
Bolsward) op 12 maart 1991, Otto is overleden in Sneek op 6 april 2003.

7. Otto deed zijn eerste aanvraag al in 1932. Zie ‘t Kleine Krantsje.
8. Onderzoek naar Fritz Laser na zijn terugkeer naar Wenen leverde me slechts 

op: Op de website van het Pommern-Archiv staat op 13 mei 1939 een Fritz 
Laser in Pommern genoemd bij ‘verloren ausweize’, het document is in te zien 
onder nummer 18/19 op http://forum.ahnenforschung.nl. In 1955 zijn Fritz Laser 
(Färbenmeister) en zijn echtgenote uit Tilsit (Hohe Strasse 59) op zoek naar 
Liesbeth Wichmann, staat in het Ostpreussenblatt van januari 1955. Of dit 
‘onze’ Fritz is?

9. Ik zocht even op internet, het boek is nog te koop en de prijs varieert nu van 28 
tot 50 euro.

10. Delpher is een site van de Koninklijke Bibliotheek. Hierop zijn miljoenen kran-
tenpagina’s digitaal te doorzoeken.

6. Inschrijving in een bevolkingsregister van een Weens pleegkind
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Digitaal Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen hebben 
met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daaraan gerelateerde 
wetenswaardigheden. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
GNredactie@ngv.nl onder vermelding van ‘Digitaal’.

Gebruik van digitale bronnen voor 
‘Kindertransporten uit Wenen na de  
Eerste Wereldoorlog’

Internet is niet meer weg te denken bij genealogisch 
onderzoek en/of het schrijven van artikelen over dit 
onderwerp. Voor het artikel ‘Kindertransporten uit 
Wenen na de Eerste Wereldoorlog’ kon ik digitale 
kranten gebruiken, kon ik zoeken op google.nl 
en vond ik diverse websites die me informatie 
leverden over de duizenden kinderen die na de 
Eerste Wereldoorlog in Nederland kwamen om aan 
te sterken.

Uiteraard is www.google.nl (of een andere zoekmachine) een 
goede start om met onderzoek te beginnen. Door het intikken 
van diverse trefwoorden, waarbij ik volgorde en woorden wis-
selde, kreeg ik websites met nakomelingen van ‘konvooikinde-
ren’ en websites waarop informatie over mijn onderwerp. Bel-
len leverde me de zoon op van Otto Lenk, één van de kinderen 
die na de Eerste Wereldoorlog in Nederland kwam om aan te 
sterken. Dit bleek niet echt moeilijk, er waren er slechts een 
stuk of tien personen met die naam.

Ik vervolgde mijn onderzoek op de website www.vijfeeuwen-
migratie.nl.
Hier staat heel veel informatie over migratie. Via aanklikken 
van Oostenrijk op de kaart (Lees meer over landen) vond ik 
diverse items over dit land. Dit gaf onder andere: Pleegkin-
deren uit Oostenrijk (informatie), en het rapport Steun aan 
Weensche kinderen (Dec. 1919-Febr. 1920), een 50 bladzijden 
tellend rapport uit de Collectie van Het Utrechts Archief. Dit 
bevat onder andere: Wenken aan pleegouders, het gedicht van 
het Weensche kind, een oproep aan spoorwegarbeiders, 20 

bladzijden met namen van kinderen, namen van pleegouders, 
‘Generalpass’ en een lijst van begeleiders.
Op de site staat ook een in december 1920 door Inte Onsman1 
geschreven gedicht (liedje staat er) over het schrijnend lot van 
de Weense kinderen. De titel is: Voor de Weensche Arbeiders-
kinderen, Van Hel naar Hemel.
Het eerste couplet luidt: Naar Holland toe! Naar Holland toe! 
Dat klonk hun in de ooren. Naar Holland toe! Naar Holland 
toe! Dat kon hun zoo bekoren. Zij droomden van dat verre 
land, Want, o! je moest eens weten, Daar bij de velden, zee en 
strand, Daar kreeg men heerlijk eten.
Het derde couplet luidt: Daar ging de fluit, daar ging de fluit, 
Ze rolden ‘t oude Weenen uit. Het was zoo mooi, wat men hen 
bood, Misschien ontvluchtten zij den dood. En vader, moeder 
bleven staan, Ze zagen daar hun schatten gaan, Ze waren stil, 
ze schreiden zacht: Die sliepen niet dien eersten nacht.
De laatste regels zijn: Helpt Gij wat aan de reis betalen, Dan 
gaan we Fritzchen’s zusje halen. Wilt ons dan Uwe gaven ge-
ven, Wij vechten voor een kinderleven.
Ook het verhaal van Friederike Kobilza uit Villach (Oostenrijk) 
staat op de website. Ze kwam als 11-jarige in Nederland. Over 
haar is op www.stichtingoudsassenheim.nl geschreven.

Meer ‘Wiener’ kinderen die rond 1920 in Nederland verbleven 
vond ik via www.google.nl.
De Telegraaf van 24 maart 1951 vertelt over Wilhelmine Korvas, 
informatie over Elisabeth Naller staat in het Noord Hollands 
dagblad, afdeling West Friesland van 12 februari 2014, blz. 13. Het 
verhaal van Hermine Santrouschitz (Miep Gies) staat op de site 
www.miepgies.nl/nl/2html, ze schreef een boek over Anne Frank.
Het Makkumer blad Aldnijs plaatste in nummer 47/48, okto-
ber 2013, een artikel over drie Oostenrijkse kinderen die in 
Makkum bleven wonen: Franz Leo Karafiat en Ludwig en Anna 
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Schmid. Hierin staat ook algemene informatie. De pdf is te le-
zen en te downloaden op www.ald-makkum.nl/artikelendwnld.
php?id=129.
In De Telegraaf van 15 juni 1963 staat een interview met Gustav 
Scherbaum die in 1920 drie maanden in Groningen verbleef. Hij 
ging wel terug naar zijn vaderland en werd burgemeester van 
Graz. Als dank nodigde hij in 1963 tien Nederlandse kinderen 
uit om drie weken vakantie in zijn land te houden. Hij kan dan 
nog Nederlands lezen. Aan het woord komen ook enige leden 
uit het gastgezin in Groningen.

Op de website www.delpher.nl vindt u miljoenen gedigitali-
seerd teksten uit Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften 
en radiobulletins die u woord voor woord kunt doorzoeken. 
Een groot deel van de algemene informatie voor mijn artikel 
vond ik op deze site. Het is mogelijk kranten te selecteren en 
periode en soort bericht aan te geven. Lees voor u aan de slag 
gaat even de instructie. Ik zocht op diverse woorden, wisselde 
woorden om en selecteerde.
‘t Kleine Krantsje gaf het verhaal van Otto Lenk. Het blad is (zie 
ook noot artikel) te bereiken via www. gemeentearchief.nl on-
der STAD of via hcl.pictura.dp.nl. De artikelen over Otto Lenk 
zijn te vinden door het intikken van de woorden Otto Lenk.

Anno.onb.ac.at (AustriaN Newspapers Online) kon ik gebrui-
ken voor het zoeken in buitenlandse kranten. Ik doorzocht 
de Arbeiter Zeitung. De periode die ik moest hebben is wel 
gescand, maar niet -zoals wij bij www.delpher.nl gewend zijn- 
digitaal te doorzoeken. Het handschrift moest even wennen.

Op statengeneraaldigitaal.nl kunt u de verslagen van de ver-
gaderingen over de jaren 1814/1815 tot 1994/1995 digitaal 
doorzoeken. U kunt kiezen uit Eerste Kamer, Tweede Kamer, 
Verenigde Vergadering, UCV/OCV en op Documententype. Ik 
haalde er diverse verzoeken tot naturalisatie uit van mensen 
die al lang in ons land woonden en graag Nederlands staats-
burger wilden worden. De motivatie waarom men Nederlander 
wilde worden en wat men intussen had gedaan staat soms uit-
gebreid vermeld. Ook hier weer: wissel woorden en verander 
zoektermen.
Ik probeerde meer ‘blijvers’ op te sporen door op de site www.
wiewaswie.nl als plaatsnaam Wenen in te vullen. Ik kreeg ruim 
100 treffers van mannen en vrouwen die in Nederland trouwden 
en/of overleden zijn die afkomstig waren uit Wenen/Oostenrijk.
Een deel viel af, omdat die al aan het eind van de negentiende 
eeuw kwamen, vanwege de leeftijd die pleegkinderen hadden 
kon ik nog enige personen wegstrepen. Ik nam als ondergrens 

1. [6 uit het vorige stuk]. website Vijfeeuwenmigratie.nl

2. [was 1] Arbeiter Zeitung digitaal
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het geboortejaar 1906. Van onderstaande personen, alfabe-
tisch genoemd, is zeker dat ze in Nederland bleven. Of ze ‘kon-
vooikinderen’ waren is niet bekend.
Intussen is deze optie niet meer mogelijk, tenzij men een 
abonnement neemt. Ik wil u de namen van die ruim 60 Oos-
tenrijkers die in Nederland bleven of zich hier vestigden niet 
onthouden.
Magdalena Aubrecht*, Marcellus Joannes Hugo Maria Bau-
er-Gauss (verbleef als kind in Nederland), Frederike Kathari-
na Beinhauer, Sigmund Biederman, Appollonia Brandstetter, 
Malvine Brandweiner, Anna Braunsteiner, Aloisia Brunovsky, 
Hendrik Hänisch ten Cate*, Franz Josef Bejcek van der Chijs, 
Maria Cinatl, Helena Josefina Danziger, Norbert Donaberger, 
Mathilde Egner, Julius Flesch, Freidrich Franz Flurschütz, 
Gertraud Sagasser, Edmund Gittenberger, Franz Glatzhofer*, 
Theresia Hanker, Josef Hollnstein, Eugen Franz Josef Hubat-
ka, Franz Janosik, Louise Johann*, Franziska Jokl (geb. 1904), 
Helene Johanne Katzer (sinds 1927), Anton Georg Kladler, 
Emil Martin Knauer*, Rosa Kouba, Hermine Helene Lehbeg-
ner, Aloisia Malina, Anna Franziska Elisabeth Malina (bij overl. 
bijna 100 jaar), Frans Malina, Wolfgang Mallison (oerl. Polen 
1951), Heinrich Josef Martinus, Johanna Mirwald, Victor Ne-
dorost (overl. 1942 Ind. Oceaan), Richard Ferdinand Neumann 
(overl. Ind. Oceaan 1944), Maria Hildegard Barbara Pékárek*, 
Martha Maria Immakulata Prieschl, Ludmilla Prikril, Helena 
Pukalsvics, Friderike Rosa Romisch, Hermine Santrouschitz 
(Miep Gies), Gisela Schachelhuber, Maria Theresia Schäfer, 
Alois Scherber*, Josefina Hilda Scherbichler, Erich Arno Emil 
Schicht, Anna Theresia Schmid (kwam 1918 als pleegkind), Jo-
sef Otto Schreitl, Barbara Schröder, Andreas Schüller, Walter 
Hugo Schulter, Johanna Sladek, Maria Francisca Sladic, Step-
hanie Slavik, Anna Stadler, Elisabeth Steinhardt, Hildegard 
Sussman, Stephanie Maria Tomecek, Maria Theresia Toma-
nek, Martha Továrek, Rosa Anna Továrek, Josefina Vondrejs, 
Appolonia Wach, Emma Friederike Waijand, Berta Anna Wan-
ke, Johanna Maria Wassenda, Maria Magdalena Weber, Maria 
Theresia Weilguny, Hillegard Emma Ida Wibelitz, Josefina 
Magdalena Winter, Leopold Wöginger.
Twijfelgevallen:
Theofor Emin Adolf Binder, Anton Georg, Augusta Ihl (pleeg-
kind 1921),Serefina Anna Jonsela, Emil Lanegger, Huberta 
Lowinski (kwam 1921), Frederike Mauter, Julia Schlichter 
(pleegkind), Leopoldine Seraphine Schmid (pleegkind 1921), 
Josefine Simon (?), Alfred Streicher, Ferdinand Alfred Zipper. 
Naturalisaties vanaf 1850 (tot 1934) is de eerst genoemde 

Noten
1.  Het gedicht bevindt zich in de bijlage Sub-Comité ‘ter Verzorging van Oosten-

rijksche Arbeiderskinderen in Nederland’ (afd. Haarlem en Omstr.) op de site 
www.vijfeeuwenmigratie.nl, na aanklikken van het land Oostenrijk.

bewerkte bron op de site van www.shgv.nl van de Stichting 
Historisch Genootschap Valkenswaard. Helaas ontdekte ik 
die ver na het inleveren van mijn artikel, anders had ik ook hier 
op de zoekterm Wenen kunnen zoeken. De site legt uit: ‘Het 
toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan 
personen die oorspronkelijk een ander of in het geheel geen 
nationaliteit bezaten’. Ruim 11.000 naturalisaties, alfabetisch 
gerangschikt naar familienaam, te zien via Bewerkte bronnen. 
De tabellen geven de datum, voor- en achternaam, beroep, 
geboortejaar (niet bij iedereen vermeld), -plaats en -land, 
woonplaats en eventuele opmerkingen. De site geeft geen 
mogelijkheid tot kolommen in een andere volgorde zetten, 
daarvoor ‘moet’ u het bestand selecteren (ctrl a) en in Excel 
plakken (ctrl v). Selectie op datums is, ook dan, niet mogelijk. 
Zoeken op de bladzijde kan met ctrl f. Deze verzameling na-
turalisaties is een aantal jaren (2002-2006) geleden bijeen-
gebracht door Ad van Moolenbroek (overleden 2015) uit de 
staatsbladen. Een omvangrijke klus, met recht kan men spre-
ken van monnikenwerk. Zie hiervoor ook mijn Column nummer 
66 februari 2016.

Antonia Veldhuis

3. [was 2] Deel van de verzameling namen bijeengebracht door Ad van Moolenbeek.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

Ook het rechtstreeks importeren van aktegegevens 
van de WieWasWie bronnen, met aanmaak van de 
bron en vermelde personen en relaties, zorgt voor een 
perfecte registratie van uw gegevens. De uitvoer van 
GensDataPro is een speerpunt van het programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stam-
boom) en een directe uitvoer naar Genealogie Online 
van Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl


