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HET ELFDE DEEL VAN DE HOOFDTAK

De basisgegevens

XI 5 Willibrord Albert Maria (Wilberd) van der Kallen

zoon van Albertus Alexander (Albert) van der Kallen (X 7),
geboren in Breda 15-4-1910, (jurist) / journalist / o.a. directiesecretaris (ANP) /
inspecteur (prijsbeheersing) / directeur (bij ANETA (Oost - Indië) en het ANP) /
directeur - hoofdredacteur (dagblad De Tijd, later De Tijd - De Maasbode) /
directeur (dagblad De Tijd - De Maasbode), overleden in Leusden 10-9-2002,
trouwt in Nijmegen 28-9-1936
Maria Bernardina (Riet) van de Poel, 
geboren in Nijmegen 15-11-1913, overleden in Leusden 14-12-1988, dochter 
van
Henricus Johannes Theodorus (Henri) van de Poel
(leraar (handelswetenschappen) / directeur (Middelbare Handelsavondschool)) 
en
Hendrina Maria (Dina) van der Weerden.

Uit dit huwelijk:
1.  Maria Joanna Philomena (Mia) van der Kallen (XII 1),
     geboren in Voorburg 1-5-1938, overleden te Berkel en Rodenrijs 29-7-2010,
     docente (wiskunde) (MO) /
     stafmedewerkster (Wetenschappelijk Bureau van Onderwijs
     van de Gemeente Rotterdam / Rotterdamse Schooladviesdienst) /
     docente (wiskunde en vakdidactiek) (NLO / HBO)
2.  Joanna Maria Margaretha (Janneke) van der Kallen (XII 2),
     geboren in Voorburg 1-8-1939, maatschappelijk werkster / secretaresse,
     overleden in Amsterdam 28-2-1984
3.  Albert Willibrord Hendrik (Albert) van der Kallen (XII 3),
     geboren in Voorburg 11-8-1940, geofysicus / o.a. directeur /
      vice-president (Shell), trouwt in Amsterdam 2-1-1967
     Aleida Geertruida Maria (Alice) van der Wardt,
     geboren in Bussum 30-11-1941, overleden te Den Haag 25-11-2022,
     dochter van Hendrikus (Henk) van der Wardt (aannemer) en
     Paulina Martina Maria (Paulien) Hogenboom.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
1.  Marc Hendrik Albert (Marc) van der Kallen (XIII 1),
     geboren in Amsterdam 8-7-1967, werktuigbouwkundig ingenieur,
     woont samen met Saskia Justine Elisabeth (Saskia) de Frel,
     geboren in Hontenisse 18-9-1964, docente / textiel ontwerpster,
     dochter van Stoffel Cornelis (Stoffel) de Frel en
     Emmy Justine (Emmy) de Smet. z.o.z.
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     Kinderen Jonkergouw, geboren in Tilburg,
kinderen van Sakia en “stief”kinderen van Marc:
1  Liza Emmy Helena (Liza), geboren 29-4-1998
2  Pelle Stoffel Cornelis (Pelle), geboren 27-4-2000.

Dochter van Marc en Saskia, 14e generatie:
1.  Merel Aleida Saskia (Merel) van der Kallen (XIII1.1) /
     voor Albert (XIV 1), geboren in Tilburg 19-6-2005.

2.  Bas Frank Wilberd (Bas) van der Kallen (XIII 2),
     geboren in Seria (Brunei / Borneo) 21-7-1969, radioloog,
     gaat 15-4-2006 in Den Haag trouwen met
     Pascale Alexandria (Pascale) Bierman,
     geboren 19-6-1979, radiotherapeutisch laborant,
     dochter van Adrianus Gerardus Maria Bierman (senior beleids-
     medewerker informatiebeleid en kennismanagement) en 
    Wilhelmina Theresia Maria van Schie (apothekersassistente).

4.  Elisabeth Alberta Maria (Els) van der Kallen (XII 4),
     geboren in Nieuwer-Amstel 12-9-1943,  advocaat / rechter /raadsheer
     (gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) / vice-president rechtbank (Zutphen), 
     overleden in Warnsveld 9-9-2017, trouwt in De Bilt 21-5-1971
     Roelf Cáto (Roelf) van Houten, geboren in Zwolle 14-1-1941,
     rechter / raadsheer (gerechtshof Arnhem) (Mr. Drs. (econ. drs.)), zoon van
     Roelf Hendrik van Houten (kantonrechter) en Trientje Wubbina Wijngaarden,
     gescheiden 21-9-1993, woont samen met
     Hendricus Johannes Josephus Roelofs (Henk) Roelofs, geboren in Etten
     (gemeente Gendringen) 8-3-1940, afdelingsleider VMBO school

Uit het huwelijk van Els en Roelf:
1.  Rolijne Eileen (Rolijne) van Houten, geboren in Driebergen 1-7-1973,
     bedrijfseconoom / registercontroller, trouwt in Rozendaal 12-5-2001
     (Bart-Willem) ten Cate, bedrijfseconoom

Kinderen ten Cate, geboren in Oosterbeek:
1  Mats Wouter Roelf, geboren 25 -9-2003
2  Kalle Bart-Willem, geboren 29-5-2005
3  Mette Eline Odile, geboren 25-6-2008.

2.  Tine Odile (Tineke) van Houten, geboren in Arnhem (wonend in
     Dieren) 28-5-1977, advocaat, trouwt in Zutphen 18-6-2005
     Eric Kruis.

Uit dit huwelijk:
1 Olof Floris van Houten, geboren 29-12-2008
2 Ieme Eilene van Houten, geboren 14-6-2010.

5.  Margreet Huberta Maria (Margreet) van der Kallen (XII 5),
     geboren in Nieuwer-Amstel 15-11-1944,
     arts (consultatiebureau / verpleeghuis), trouwt in Alkmaar 17-5-1971
     Dominicus Ignatius (Domin) Brügemann,
     geboren in Amsterdam 23-12-1944, 
     ingenieur / directeur (elektriciteitsbedrijf)/ consultant, geadopteerde zoon van
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     Hermanus Jozephus (Herman) Brügemann en 
     Antonia Bernardina Catharina (Tonnie) Res,
     gescheiden in oktober 1993, woont samen met
     Harmannus Johannes (Mans) Schuur, geboren in Veendam 14-10-1939,
     vertegenwoordiger (Kappa Golfkarton), weduwnaar van (Anje) Vonk,
     (geboren in Hoogezand 4-9-1943, overleden in Hoogeveen 22-6-1997).

Uit het huwelijk van Margreet en Domin:
1.  Maria Antonia (Marjon) Brügemann, geboren in Zevenaar 8-3-1974,
     arts, trouwt in Damme (België) 8-7-2000
     Stefaan Suzanne Andreas (Stefaan) Blondelle, (Belg),
     geboren in Brugge (België) 13-2-1975, arts, zoon van
     Paul Jozef Helena (Paul) Blondelle (leraar (klassieke talen)) en
     Ingrid Leontine Henriette (Ingrid) Bonneure

Kinderen Blondelle, geboren in België:
1  Jonah Paul (Jonah), geboren 4-7-2002
2  Sophie Maria (Sophie), geboren 29-2-2004
3  Thibe Etienne, geboren 21-11-2007.

2. Liesbeth Margreet (Liesbeth) Brügemann,
geboren in Zwolle 24-8-1975, ingenieur (industrieel ontwerpen),
trouwt in Oisterwijk 27-8-2005
Maarten Staps, geboren in Gouda 25-4-1974, hotelier, zoon van
René Johannes Franciscus Maria (René) Staps (chemicus) en
Marjan Johanna Cornelia Maria (Marjan) van Woerkom.
Uit dit huwelijk:
1 Valerie Elisabeth Staps, geboren 10-01-2009
2 Daniel René Staps, geboren 10-06-2011

3.  Karin Marielle (Karin) Brügemann,
     geboren in Zwolle 11-10-1977, fysiotherapeut. Woont samen met
     Stefan Feenstra, fysiotherapeut, geboren 23-3-1976.
     Kinderen van Karin en Stefan:
     1 Nyke Jasmijn (Nyke) Feenstra, geboren 13-5-2008
            2 Timme Joris (Timme) Feenstra, geboren 3-7-2012 .

6.  Wilberd Leo Johan (Wilberd) van der Kallen (XII 6),
     geboren in Nieuwer-Amstel 15-1-1947, 
     wiskundedocent (Universiteit van Utrecht),
     (1973: cum laude gepromoveerd in wiskunde en natuurwetenschappen)

7.  Leo Anton (Leo) van der Kallen (XII 7), tweeling met 8,
     geboren in Nieuwer-Amstel 18-2-1949, 
     technisch tekenaar / projectleider en installatieontwerper,
     trouwt in Bussum 15-6-1987
     Anna Maria (Anne-Marie) Kuit,
     geboren in Bussum 24-9-1949, overleden in Almere 27-7-2016,     
     onderwijzeres, dochter van
     Nicolaas Adrianus Maria (Nico) Kuit (tuinman) en
     Maria Helena (Rie) Boekel (dienstmeisje / pensionhoudster).
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Uit dit huwelijk, 13e generatie:
1.  Bart Leo (Bart) van der Kallen (XIII 3),
     geboren in Almere-Haven 27-4-1987
2.  Thijs Anne (Thijs) van der Kallen (XIII 4),
     geboren in Almere-Haven 11-5-1989.

8.  Paul Karel (Paul) van der Kallen (XII 8), tweeling met 7,
     geboren in Nieuwer-Amstel 18-2-1949, econoom,
     trouwt in Tilburg 8-6-1973
     Johanna Henrica Maria (Anny / Anne) van Dongen,
     geboren in Tilburg 7-5-1948, docente (Frans / economie), dochter van 
     Johannes Cornelis (Jan) van Dongen (landbouwer) en 
     Cornelia Catharina (Cor) Koks.

Uit het huwelijk van Paul en Anne, 13e generatie:
1.  Henricus Leo Johannes (Erik) van der Kallen (XIII 5),
     geboren in Breda 13-9-1974, econoom, woont samen met 
     Karin Maria (Karin) Veldhuis, econoom geboren in Tubbergen op 
     10-5-1976 dochter van Hendrikus Johannes Veldhuis landbouwer en 
     Marie Annie Truus Krikhaar              
     Kinderen van Erik en Karin, 14e generatie:

1. Mare Marie Anne (Mare) van der Kallen (XIII5.1),                  
geboren te Amsterdam 18-12-2012.
2. Tobias Paul Henricus (Tobias) van der Kallen (XIII5.2),   
geboren te Amsterdam 29-8-2015. 

2.  Ruud Domin (Ruud) van der Kallen (XIII 6),
     geboren in Breda 3-9-1977 trouwt in Tilburg op  4-11-2006 
     Charlotte Anne (Charlotte) van de Ven, medewerker touroperator 
     geboren te Goirle op 29-04-1977 dochter van 
     Petrus Adrianus Augustinus (Peter) van de Ven, fysiotherapeut  en 
     Maria Sabine Elizabeth (Sabine) van Kemenade

Uit dit huwelijk, 14e generatie: 
1. Babette  Sabine Anne Jacoba (Babette) van der Kallen 
  (XIII6.1) geboren 14-2-2008 in Sorengo-Lugano, Zwitserland.
2. Willemijn Sophie Cornelia (Willemijn) van der Kallen 

              (XIII6.2) geboren 9-11-2009 in Sorengo-Lugano, Zwitserland.
3. Philippine Maria (Philipinne) van der Kallen
   (XIII6.3) geboren 7-9-2011 in Agno, Zwitserland.

3.  Marloes Mia (Marloes) van der Kallen (XIII 7),
     geboren in Breda 19-9-1979, lerares lichamelijke opvoeding en    
     fysiotherapeute woont samen met
     Arnoldus Gerardus (Arno) Barendse zelfstandig ondernemer geboren 
     in  ’s Gravenhage op 10-2-1976, zoon van 
     Antonius Maria (Ton) Barendse, gepensioneerd accountmanager  en 
     Paulina Gertruda (Paula) Barendse- van der Klaauw , administratief 
     medewerkster

   Dochters van Marloes en Arno,
  1. Floor  Anne Pauline (Floor) Barendse, geboren in Tilburg op 
     2-4-2010  
 2. Eva Roos Irene (Eva) Barendse, geboren in Tilburg op 
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    25-2-2012.  

           9.  Franciscus Paschalis Emile (Frank) van der Kallen (XII 9),
     geboren in 's-Gravenhage 14-4-1952, landbouwingenieur (o.a. bij de FAO),
     overleden 19-1-2015 te Taubaté (Brazilië), 
     trouwt in Guanambi (Brazilië) 1-12-1989
     Maria Tereza (Maria Tereza) Rocha,
     geboren in Francisco SÁ (Brazilië) 4-2-1959, onderwijzeres, overleden 
     15-12-2020 te Campos do Jordão (Brazilië), dochter van
     Francisco Felizardo Rocha (herenboer) en Tereza Ferreira dos Santos.

Dochter van Frank en 
Amina (Amina) Bacari, geboren in Moroni (Comoren / Afrika) ca. 1966:
1.  Marianne Zahara Françoise (Marianne) van der Kallen (XIII 8),
     architect, geboren in Moroni (Comoren / Afrika) 18-12-1984,
     trouwt in Saint Paul – La Réunion (Frankrijk) 31-9-2016
     Teddy Michael Tavernier,
     geboren in Meaux (Frankrijk) 26-6-1987, opticien, zoon van 
     Michelle Edith Dobaria en Felix Isambert Tavernier.
     Uit het huwelijk van Marianne en Teddy:
1.  Saël Franck (Saël) Tavernier, geboren 28-11-2017 te St.Paul.

                        2.  Thaïs Mayline (Thaïs) Tavernier, geboren 21-9-2019 te Toulouse       
                             (Frankrijk).

Uit het huwelijk van Frank en Maria Tereza:
2.  Cécile Christine (Cécile) van der Kallen (XIII 9),
     geboren in Nîmes (Frankrijk) 29-9-1991
3.  Leticia Rita (Leticia) van der Kallen (XIII 10)
     geboren in Campos do Jordão - SP (Brazilië) 18-10-2002.

10. Hein Willibrord Albert (Hein) van der Kallen (XII 10),
     geboren in 's-Gravenhage 7-11-1953, ingenieur (wiskunde) /
     o.a. informatie architect (KPN), trouwt in Utrecht 12-6-1980
     Johanne (Anneke) de Swart, geboren in Dordrecht 11-1-1957,
     (o.a. bestuurslid gehandicaptenorganisaties), dochter van
     Dirk (Dick) de Swart (directeur non-profitorganisatie) en 
     Dina Elisabeth (Diny) Burgers.

Uit dit huwelijk:
1.  Moniek Ineke (Moniek) van der Kallen (XIII 11),
     geboren in Utrecht 19-12-1983
2.  Loek Robert (Loek) van der Kallen (XIII 12),
     geboren in Utrecht 22-3-1986
3.  Willeke Susan (Willeke) van der Kallen (XIII 13),
     geboren in Voorschoten 27-9-1989, trouwt in Utrecht op 4-11-2018
     met Simon Kort, geboren te Apeldoorn op 12-2-1984.

 © 2005   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Berkel en Rodenrijs
     Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
     fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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 Wilberd (XI 5) EN ZIJN GEZIN
Eerste aanzet

XI 5 Willibrord Albert Maria (Wilberd) van der Kallen

De periode vóór zijn huwelijk

Wilberds jeugd.

Wilberd is  15-4-1910 in  Breda 
geboren  en  is  op  zijn  9de naar 
Nijmegen  verhuisd. Daar kwam 
hij  op  een  broederschool 
terecht. Eén kleurboekje van die 
school heeft hij bewaard. Op de 
voorkant staat in heel kinderlijk 
schrift :  KLEURBOEK van W. 
v. d. Kallen oud 11 jaar. Er staan 
o.a.  bloemen,  een  appel,  een 
eekhoorn,  maar  vooral  vogels 
in.  De  eerste  vogel  is  een 
Puttertje,  waarbij  hij  onderaan 
zijn  initialen  zet.  Een  van  de 
laatste vogels is een Rode Ara, 
waarbij  hij  zijn  initialen  onder 
de rechterpoot heeft verstopt.

               een Puttertje
Na de lagere school  gaat hij  naar 
het St. Canisiuscollege van de
 Jezuïeten. 
Vanaf  3  gymnasium  zit  hij  meer 
dan  een  jaar  op  een  Klein 
Seminarie  in  Brabant,  omdat  hij 
kloosterling en priester wil worden. 
Daar komt hij  van terug. Hij  gaat 
weer terug naar het 
St. Canisiuscollege. Tekenen is hij 
nog niet verleerd (z.o.z.).

Een makkelijke puber is hij zeker niet. 
Zo  mag  hij  van  zijn  ouders  niet 
zwemmen  in  de  Waal vanwege  de 
drukke  scheepvaart.  Dat  lapt  hij  aan 
zijn  laars.  Hij  heeft  met  Hein  een 
kamer  aan  de  voorkant  op  de  eerste 
verdieping met zo’n ouderwets            

een Rode Ara                           schuifraam.  Zodra iedereen slaapt ont-
snappen ze door dat schuifraam, gaan naar de Waalbrug, kleden zich daar uit en 
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zwemmen poedelnaakt in de Waal. Vóór  5 uur in de ochtend klimmen ze hun 
slaapkamer weer in en als ze gewekt worden doen ze alsof ze nog slapen.

Een  van  zijn  hobby’s  is 
fotograferen  en  ook 
negatieven  ontwikkelen  en 
foto’s  afdrukken,  een 
andere toneelspelen.

In  een  gedrukt  programma 
met op de voorkant:

ST. CANISIUS-COLLEGE
Nijmegen

--------------
VIERING
van het 

SINT CANISIUSFEEST
op

DINSDAG 8 MEI 1928
----------------

10 u.   PLECHTIGE HOOGMIS IN 
DE 

ST. CANISIUSKERK
           NA DE HOOGMIS VEREERING

      V. D. RELIKWIE VAN 
                          ST. PETRUS CANISIUS
            4.30 u.   PLECHTIG LOF
            6.30 u.   TOONEELUITVOERING

In deze toneeluitvoering speelt 
Wilberd de hoofdrol, Argan 

(zie hieronder).
een kasteel met rechtsonder W v d K , 27-4-27   

programma van het toneelstuk: de ingebeelde zieke (verkleind)
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Wilberd behaalt .................. 1928 zijn gymnasium α diploma en gaat in september in 
Nijmegen rechten studeren. Hij wordt lid van het zeer religieuze  Heemvaart, van het 
juridische dispuut ...................................... en van het dispuut ...................
Dan ziet hij ................. Riet van de Poel en verandert zijn leven drastisch. 

Riets jeugd

Riet is 15-11-1913 in  Nijmegen geboren als 2e kind van  Henri en Dina van de Poel.  
Ze  heeft  een 
oudere  broer 
Jan.  Ze  groeit 
in Nijmegen op. 
Ze krijgt  nog 2 
broers,  Leo en 
Frans en  een 
zusje Phily. 
Naar eigen zeg-
gen heeft ze aan 
dat  zusje  niets 
gehad. Het leef-
tijdverschil  van 
10  jaar  was  te 
groot. 
In  de  zomerva-
kanties gaan ze       Dina met Riet  (1914)
bij voorkeur met
het hele gezin naar zee.

Riet met haar broer Jan

een strandfoto van de kinderen van de Poel, gemaakt in een studio in Beverwijk
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Na de lagere schoolgaat ze in september 1925, 11 jaar oud, naar het Mater Dei.

Eerste leerlinge van het Mater Dei
Zoals  Albert  van  der  Kallen actie  ondernam  om de  R.-K.  Universiteit  in 
Nijmegen  te  krijgen  zo  heeft  Riets  vader,  Henri  van  de  Poel, actie 
ondernomen om op tijd een  R.-K. gymnasium voor meisjes  in  Nijmegen te 
krijgen. Het wordt Mater Dei, in hun vignet voluit : “Gymnasium Mater Dei  
der Rel. Ursulinen Nijmegen”.  Riet is  de eerst ingeschreven leerlinge. Voor 
Moeder overste blijft ze daardoor een heel speciale leerling.

Verliefd op het eerste gezicht 

Op 5 januari 1929 (??) ziet Wilberd Riet van de Poel voor het eerst.

is Riet van de Poel met haar drie broers, Jan, Leo en Frans op de Nijmeegse ijsbaan aan 
het schaatsen als Wilberd, voor velen nog Willy, de schaatsbaan opkomt. Hij ziet haar 
en is op slag verliefd. Hij wacht tot ze even alleen wordt gelaten en schaatst dan enige 
rondjes met haar en hoort haar uit. Frans vindt, dat “die jongeman” te lang met zijn zus 
schaatst en dus gaan haar broers haar “ontzetten”. 

Riet van de Poel is in Nijmegen geboren en is 5 januari 1929 (??) pas 15 jaar.     Ze zit 
op het “Mater Dei” in de vierde klas Gymnasium. 

Wilberd, dan 1e jaars rechtenstudent, heeft goed begrepen, dat haar ouders nog 
geen vriendje accepteren. Hij verzint trucs om haar toch af en toe te zien. Hij wil 
zien  hoe  ze  woont  en  gaat  daartoe  missieblaadjes  verkopen.  Hij  belt  bij  de 
Straalmanstraat  32  aan  en  zodra  er  open gedaan  wordt  loopt  hij  brutaalweg 
direct naar binnen en de woonkamer in. Hij ziet in hun suite haar vader en Jan. 
Hij verkoopt aan beide zijn missieblaadje, dat ze overigens niet hebben gelezen. 
Intussen kijkt Wilberd goed om zich heen. Riets vader zegt tot zijn voldoening 
“Riet,  laat  deze  jongman even  uit.” Jammer  voor  Wilberd,  dat  het  wel  een 
kwartaalblad was. Ook maakt hij  zich helemaal zwart en gaat naar ze toe als  
Pieterman. Wilberd is er via Leo ook achter gekomen, dat ze zomers een week 
bij  Riets heeroom in Oisterwijk logeren. Hij fietst er met zijn tentje achterop 
heen om Riet te ontmoeten. Hij wacht Leo op en vertelt hem: “Ik kampeer hier,  
kan jij vanavond met Riet naar het Staalbergven komen?” 
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Wilberds brief aan familieleden van eind maart of begin april 1945 met een verslag 
van Free over hun belevenissen vanaf 17-9-1944 tot en met begin maart 1945 1

Lieve Mensen,

Vanmiddag  bracht  de  post  ons  Wilberds  Encycliek.  Met  vreugde  hebben  we  gelezen  en 
herlezen.  Zo  vaak  praten  en  denken  wij  over  jullie,  inderdaad  met  zorg  vaak  en  bange 
veronderstellingen.  We zijn zo blij,  dat  de werkelijkheid nog steeds  geen aanleiding gaf  tot  
ernstige ongerustheid.   We vertrouwen, dankzij de energie van Wilberd, dat dit zo blijft tot het 
spoedige  einde,  dat  nu  toch  zeker  in  zicht  is.  Graag  gebruik  ik  onze  laatste  avonden  met 
carbidverlichting (onze voorraad is over enkele dagen op) voor een algemeen verslag van onze 
belevenissen vanaf 17 September, aangemoedigd door Wilberd.

17 September: Toen 17 Sept. Zondagmorgen het bombardement op Arnhem begon, was Hein 
naar de kerk. Ik was in die tijd al heel moeilijk ter been en niet veel waard. Hein spoedde zich 
dan  ook,  niettegenstaande  het  luchtalarm,  naar  huis,  maar  geraakte  in  het  bombardement 
verstrikt en zag vlak boven Alteveer, richting Palestrinastraat een rookkolom opstijgen. Een huis 
vlak bij ons kreeg een voltreffer, tot grote schrik van onze kleuters, die bevend onder Moeders 
rokken bescherming zochten. Achter ons huis waren drie mitrailleursnesten, waar jagertjes op 
doken. Het was een geknetter, dat horen en zien je verging. Geen water en elektriciteit meer.  
Tegen de avond werden grote branden in de stad zichtbaar. Telkens doken wij in de kelder bij  
een luchtaanval direct in de buurt.

18 t/m 21 September: Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag ontwikkelde zich de strijd 
om de stad.  Duizenden parachutisten  zagen wij  1anden en  hoorden de strijd  om ons heen. 
De brandende stad - de vluchtende mensen - het kanongebulder - granaatvuur - machinegeweren 
- wilde geruchten - en daarbij de zorg voor eten en drinken en water - alles kwam zowat op Hein 
neer - zelfs de zorg voor de kinderen, die erg angstig waren, vooral Freeke en steeds bij Vader  
wilde  blijven.  Ik  kon  die  eerste  vijf  dagen  en  nachten  geen  minuut  slapen,  totdat  ik  iets 
ingenomen  had,  toen  lukte  het  enkele  uren.  De  brandende  stad  ‘s  nachts  was  een  angstig 
gezicht.

22 September: Zaterdag kregen we drie vluchtelingen, oudere mensen uit de stad bij ons in 
huis,  w.o.  één oude dame uit  Oosterbeek.  Zij  had  de mislukte  strijd  van de  Engelsen  daar 
meegemaakt. Die drie mensen was een hele drukte in huis. Ze brachten veel onrust mee, telkens 
als  wij  in de kelder  moesten,  het  trapje  af.  Hein begon in de kelder  in  die dagen voor de  
kinderen een vervolgverhaal uit de jungle (‘t duurt nog steeds voort) en vlocht er zo nu en dan 
wijze lessen in voor de oudere mensen, die nogal eens kibbelden.

23 September: Zondag begon op 100 m afstand van ons huis een batterij te blaffen. Bij ieder 
salvo daverden de ruiten en stond je trommelvlies op springen. Tot aan de spoorlijn was de stad  
geëvacueerd. De rest moest Maandag weg zijn. Wij bleven nog enkele dagen, sliepen beneden,  
in zover je van slapen spreken kon. We kleedden ons niet uit, want er kon elk moment van alles  
gebeuren. Je verwachtte steeds de geallieerden op één of andere wijze.
Er kwamen uit de stad berichten van felle strijd rondom brug en Rijn-Elisabethgasthuis en rich-
ting Oosterbeek. Iedere nacht waren er Engelsen in de stad - parachutisten zaten overal. Dat zal  

1 - Zijn brief, te leen van Theo, op doorslagpapier en reeds gedeeltelijk vervaagd, was al deels
  in de nieuwe spelling (van 1947) getikt: Duitsers i.p.v Duitschers, zoals i.p.v. zooals etc.. 
  Bij het overtikken van zijn brief, heb ik voor één spelling - die van 1947 - gekozen en 
  duidelijke tikfouten gecorrigeerd. Vanwege de papierschaarste in de oorlog had Wilberd
  Free’s verslag vrijwel achter elkaar doorgetikt. Voor een goede leesbaarheid heb ik dat niet
  gedaan en - uiteraard met behoud van de inhoud - een indeling aangebracht.

Deel 11 : XI 5                Brief  B-1   



ook wel de eerste oorzaak van de ontruiming van de stad geweest zijn. Veel werd platgebrand 
voor schootsveld op de brug.

Vanaf 28 September:  Toen we 28 Sept.  naar  het  Openlucht  Museum trokken,  dachten we 
stellig   binnen  enkele  dagen  weer  terug  te  zijn.  We  namen  de  kinderwagen  mee  met  wat  
levensmiddelen,  enige  kleding,  onze  fietsen  en  dekens.  Dezelfde  dag  haalden  we  twee 
matrassen.  Het  Openlucht  Museum was  toen  leeg  op  enkele  Duitsers  na.  In  de  Limburgse 
boerderij  stonden twee militaire keukens met paardenvolk,  samen een 20 man.  Dan was er  
mevrouw van Geel met haar dochter Aadje en Riet Hylkema. De laatste twee jonge meisjes,  
ambtenaressen van het O.L.M..  Zij  hadden toestemming van Bouma, de directeur,  om er te  
blijven, en waren van Arnhem, van hun woning, hierheen gevlucht. Bouma zelf had de benen  
genomen  evenals  het  overige  personeel,  dat  op  het  terrein  woonde.  Wij  hebben  ons  toen 
aangesloten bij de familie van Geel, zeer hoogstaande lieve mensen. Wij hebben heel veel aan  
hen te danken. Wij namen onze intrek in het schaftlokaal van de timmerwerkplaats. Zoals alle  
gebouwen op het terrein was het een vieze boel, maar mevrouw van Geel had het heel gauw 
schoon en bruikbaar ingericht. Alles wat je nodig had was op het terrein te vinden. Je kon zo  
gek niet bedenkend of het was wel ergens te krijgen. Er waren twee prima schuilkelders, met  
aan weerszijden twee banken en een gang in het midden. We legden planken op de banken, onze 
matrassen erop en zo sliepen wij. Na acht uur mochten wij niet meer over het terrein lopen, dus  
kropen wij tegen dat uur in ons konijnenholletje, met de kinders, de heer en mevr. van Santen en 
de oude dame. Mevrouw van Geel en familie sliep in de andere kelder. Het was een vreselijke 
bedoening, maar je lag veilig en rustig. Je hoorde geen granaten of kanonnen. Iedere morgen 
verwachtte je de bevrijders. In plaats daarvan kwamen er weer Duitsers,  die inbraken in de  
directeurswoning en er een "Funk" installeerden. Ze waren met zijn vijven,   vrij nette kerels 
met een zend- en ontvangapparaat. Ook kwamen er steeds meer Arnhemmers.  Het getal groeide 
iedere dag. Na 7 dagen was de slag rond Arnhem geluwd. Veel parachutisten waren uitgeroeid 
of teruggetrokken. We besloten niet  langer onder de grond te slapen en betrokken een vrije  
slaapkamer in de directeurswoning. Steeds meer mensen bleven komen. Er vormde zich een 
bestuur, een kampleider met assistenten. Dokter Nieveen, als dokter-burgemeester, de baas van 
alles. Hiernaast kwam een zekere heer Glazema als waarnemend directeur om de kunst-schatten 
te beschermen. Harmonie en overeenstemming tussen de verschillende belangen van deze heren 
is nooit tot stand gebracht. Na een dag of tien bestond het kamp uit zeshonderd mensen. Wie de 
gebouwtjes van het O.L.M. kent, zal toegeven, dat dit een onmogelijke toestand was.  Zelfs bij  
het goede droge herfstweer was een slaapplaats voor al deze mensen niet te vinden.   De mensen 
lagen naast elkaar in loodsen op het stro. Hier moest ook gegeten, gekookt, gewassen en geleefd 
worden. Op onze kamer kwamen een vader, moeder en een kindje van tien dagen erbij. Het was  
alles zeer primitief. En iedere dag was het volgens gerucht een andere plaats waar de Engelsen 
een nieuw bruggehoofd gevormd zouden hebben. Ondertussen was een gaarkeuken ingericht en 
werkploegen werden uitgestuurd om te fourageren op elk gebied, in de stad en op aardappel- en  
groentevelden. Hein rooide aardappelen op de slagvelden bij de Johannahoeve.   Het was steeds 
angstig als hij weg was, want er werden veel mannen gevorderd en opgepikt.     De oude dame, 
die bij ons was, vertrok met een Rode Kruis auto naar Laren. De familie van Santen ging in een 
Zaans huisje wonen. Wij bleven bij de familie van Geel in het schaftlokaal, waar mevrouw van 
Geel uitstekend voor ons kookte. Het was er nu iets ruimer geworden, met ons groepje van 
zeven. De kinderen hadden nu een plaatsje aan tafel en werden in het schemeruur niet meer 
ondersteboven gelopen. De arme schapen hebben veel meegemaakt in die dagen. Als ik alleen 
nog maar denk aan die avond, toen plotseling weer een granaatregen aan kwam fluiten.   We 
zaten net  aan tafel  - het  was half donker - met een kaarsje.  Iedereen vloog op om naar de  
schuilkelder te hollen, maar liet zich onmiddellijk, voor zover ruimte, plat onder tafel vallen.  
Alleen Hein was met één kind onder de arm, naar de schuilkelder. De granaten sloegen vlakbij  
in. Eén slachtoffer van ons kamp: een jonge man. Je begrijpt dat dergelijke voorvallen fnuikend 
waren voor het zenuwgestel van de kleuters. Toen onze kamergenoot, de jonge vader, steeds 
meer uitslag kreeg en de moeder klaagde over keelpijn, zijn wij met onze bedden overgehuisd 
naar een heel klein kamertje in het Hindeloper huisje. We hadden ondertussen twee divanbedden 
opgescharreld en twee kinderbedjes en hoefden nu niet langer op de grond te slapen. ‘t Kon er 
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juist in staan. Nog één vierkante meter was er over, waar we ons uitkleedden en wasten. Het was 
een fijn kamertje: witgekalkte muren, zodat één waxinelichtje het hele vertrekje verlichtte, en 
vlak bij het schaftlokaal - "Boshuisje" gedoopt - zodat we de kinderen ‘s avonds rustig in hun  
bedjes konden leggen en toch nog een poosje rond de kachel in het boshuisje konden praten. 
Aadje van Geel is een bijzonder fijn type. Zij is verloofd met Cruys Voorbergh, de toneelspeler. 
Zij verzamelt, tekent en reist voor het 0.L.M. samen met Riet Hylkema, twee vriendinnen. Riet 
is een heel ander type, een zigeunerin, wat ruw, wild, sprankelend van levenslust. Beide zeer  
ondernemend en avontuurlijk. Iedere dag gingen ze naar de “Limburg" en haalden voor ons 
zevenen een heerlijk maal. We kregen zodoende volop vet, veel vlees. Groente kookten we zelf 
erbij,  uit  de  kruidentuin,  die  vlak  naast  het  boshuisje  lag.  Ook  haalden  Aad  en  Riet  in 
Oosterbeek zakken vol appels en peren, die bezaaid in een boomgaard lagen. In Oosterbeek 
woonden toen nog 80 mensen, samen in één straat bij elkaar. Een moeilijkheid was het drinken. 
Er was geen druppel melk. Het water uit de bron - er was één bron - rook erg vies, zodat je het  
niet graag dronk. Mannen konden er niet op uittrekken, omdat die overal gevaar liepen, en ik 
kon erg moeilijk vooruit, was praktisch tot heel weinig in staat. Toch probeerde ik zo nu en dan 
door de wacht heen te komen en nog een en ander in een karretje van ons huis weg te halen.

De derde week van Oktober: In de derde week van Oktober  kwam er voor het eerst  een 
priester in het kamp. Er werd een altaar getimmerd en op Christus Koning hadden we voor het  
eerst een H. Mis in de open lucht, in het bos, voor 200 katholieken. Het leek een missiestatie.  
Met Allerheiligen en Allerzielen werd het biechthoren en mislezen verplaatst (door de regen) 
naar het Twents "los hoes”. Het was inderdaad een los huis. De wind joeg door de losse kieren 
en gaten. Aan de zoldering hingen nog de imitatie hammen en worsten. De bedstee was de 
biechtstoel.   Ook de protestanten hadden hier hun diensten.

3 November: 3 November - een vreselijke dag - ik zal er kort over zijn. De naarste dingen ben 
ik alweer vergeten en denk je ook liever niet meer aan terug. We waren net wakker in ons 
Hindeloper  kamertje.  Het  schemerde.  Naast  ons  hoorden  we  plotseling  harde  Duitse 
commandostemmen.  Ik  keek  naar  buiten  en  zag  hoe  het  wemelde  van  moffen  in  volle 
wapenuitrusting. Polizeitruppen. Ik verstijfde van schrik. Al weken lang, iedere dag eigenlijk, 
stond je bloot aan het gevaar, dat je verder moest evacueren. Er was ook geregeld bezoek van 
een of andere Duitser. Maar Dokter Nieveen plooide het altijd zo, dat we konden blijven. Nu 
was het een overval. Angst aanjagen was de opzet. Ze zochten iets, je wist niet wat. Het terrein 
was afgezet. Wij wachtten maar af, zo rustig mogelijk. De arme kinders waren natuurlijk weer 
erg bang voor al dat vreemde gedoe en drukke gepraat van de grote mensen. Al gauw hoorden 
we,  dat  midden op het  terrein een  jonge man,  een zekere  Swiers,  was doodgeschoten.  Wij 
hadden het schot gehoord. ‘s Middags werd hij in de kruidentuin begraven. Dit was het tweede  
slachtoffer. Bij een loods, waar plm. 200 mensen sliepen, vluchtten een groep mannen het bos 
in, omdat ze dachten, dat alle mannen werden opgepikt.  Ze werden in het bos nagezeten en 
gegrepen, juist bij een kist met Engelse handgranaten. Zo werd het helemaal donderen. Het hele  
stel werd op transport gesteld, maar ontsnapte ook weer. Daarna kwam het bevel: om twee uur 
moet het hele terrein ontruimd zijn. Iedereen begon overijld te pakken. Het regende. Het was 
guur en koud. Ook de familie van Geel en Hein laadden hun fietsen op. Ik deed niet mee, omdat 
ik eenvoudig niet ertoe in staat was en ook niet van plan om te gaan trekken. Als één grote  
kudde trokken de mensen weg. Er waren er onder ziek, oud en gebrekkig. Op het allerlaatste 
moment kon ik het hart van een kerel vermurwen - ons derde kindje was de talisman - en aan de  
hand van een doktersbriefje, dat ik niet transportfähig was, konden wij blijven. We sloten de 
verduisteringspapieren  van het  boshuisje  en  bleven stilletjes  achter.  ‘s  Avonds bleek,  dat  er 
meerderen waren teruggekomen en blijven mochten: dokter Nieveen met zijn staf.  Na enkele  
dagen bestond het kamp uit 150 mensen. Nu werd de regeling en ook de behuizing, beter. Er 
beleef echter een strijd tussen Glazema en Nieveen, de een als kunstbeschemer, de ander als  
mensenbeschermer, alhoewel de meeste kunstschatten in veiligheid gebracht waren.

11 November: 11 November kwam opnieuw het Duitse bevel : alles ontruimen. Dokter Nieveen 
wist echter bij de Ortskommandant gedaan te krijgen, dat 150 mensen konden blijven zitten. Het 
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was een onrustig bestaan en nog steeds was onze derde er niet, terwijl het zich elke dag aan-
kondigde en elke dag onrustiger werd. Het was al een week over tijd. 

17 November: Eindelijk 17 November - ‘s nachts om twee uur - gingen Hein en ik samen door  
het bos naar het Zaanse huisje, waar van de grote woonkamer een noodziekenhuisje gemaakt 
was. Dokter Nieveen, die nog steeds in de stad woonde, werd gehaald en om vier uur was ons 
Fransje er.  Het was om maar gauw te vergeten.  Het grote geluk,  dat  ons kindje meebracht,  
maakte alles weer goed. Toen Freeke en Dieleke wakker werden en Vader het hun vertelde,  
dansten ze in hun Zondagse jurkjes naar het boshuisje, zingende: we hebben een babertje, we  
hebben  een  babertje.  De  vreugde  was  groot.  Aad  van  Geel  had  een  allerliefste 
geboorteaankondiging getekend met het Zaanse straatje er op. (Zo gauw als het mogelijk is,  
wordt het gedrukt.) met een versje van Hein:

In een huysken van de Zaan
begon ik 's levens baen
bij Aarnhem, toen een leeghe stad,
die ook mijn Moeder verlaten had.

En dan de gebruikelijke tekst. ‘s Middags kwam de Pater voor de nooddoop. Het was toen nog 
zo gevaarlijk om ons heen, dat je liever het kind geen nacht ongedoopt liet. 

Vanaf 18 November: De achttiende werd de Rijndijk doorgestoken, zodat een stuk Betuwe 
onderliep en het rustiger werd. Op 't  ziekenzaaltje lagen we met z'n vieren: een mannelijke 
maagpatient,  die  al  spoedig  ontslagen  werd,  een  jong  meisje  uit  de  stad  en  een  ander  
kraamvrouwtje, Moeke Bouman, een alleraardigst gezond volkstype, die haar tweede kindje had 
gekregen. Dan onze onvergetelijke kraamzuster, zr v.d. Beek. Ik zou een loflied op haar willen  
zingen, zo'n lief,  energiek, kordaat en nuchter type.  Ze was 60 jaar!  Zoveel  als  het in haar  
vermogen lag, heeft zij ons verwend en vertroeteld, de goeie ziel. Hein had het dubbel druk, 
droeg water aan voor het ziekenhuisje, bracht hout en kolen en had de volledige zorg voor de  
twee kleuters. Het was negen dagen hondenweer. Ik mocht de zesde dag mijn bed al uit. We  
mochten zoveel melk drinken als we wilden, volle melk, rechtstreeks van de boer, heerlijk. Ik  
geloof,  dat  ik  dáár  zo  gauw van opknapte.  De  tiende  dag  waste  ik  zelf  luiers  en  was  het  
huishoudentje weer kompleet. We verhuisden naar “de witte boerderij”, waar een kamer leeg 
gekomen was en een slaapkamer onder de pannen, zelfs een W.C. onder hetzelfde dak, wat een 
luxe (!) en een regenton onder de goot. Voor Sinterklaas begon het te vriezen, zodat het natte  
modderige terrein tot ieders vreugde verhardde. Hein had gelukkig een stel gummilaarzen op de  
kop getikt, want zijn schoenenpositie was droevig. De kinderen kregen ieder een paar nieuwe 
klompjes en ik had mijn klompen thuis weggehaald. Fransje was een onrustig kindje, spuugde 
heel veel (ze doet dit nog steeds) en huilde uren aan een stuk, soms ‘s nachts om 3 uur al. De 
eerste 24 uur van haar leven heeft ze gehuild. Toch werd dit gauw beter. We lieten haar beneden 
in de boerenkamer staan,  in het reiswiegje. Een groot euvel waren de muizen.  Er waren er  
honderd en meer. Alles beten ze kapot. Iedere morgen was elk horizontaal vlak in de kamer  
bestrooid met zwarte keuteltjes - zelfs in het wiegje vond ik ze, brrr.... .

5 December: Sinterklaas werd luisterrijk gevierd. Dokter Nieveen en zijn vrouw spanden zich 
in, dagenlang, om deze dag voor iedere kampbewoner tot een feest te maken. Op het terrein 
werd heerlijke speculaas gebakken. Ieder kreeg een grote pop. De Sint kwam zelf. Het werd een 
hartelijke, enthousiaste middag. Kinderen en groten genoten ervan. Iedereen kreeg een pakje. Er 
werd gezongen, piano gespeeld ,voorgedragen, gestrooid. 

De witte boerderij: In November hadden wij een carbidlamp gekregen - prachtlicht - een ware  
vooruitgang. We woonden nu met elkaar, met meer ruimte, meer vrijheid en veel meer werk 
natuurlijk. Het kwam vooral de kinders erg ten goede. In de laatste week van November zijn we 
verschillende keren naar ons huis geweest met een klein karretje om praktische kleine dingen te 
halen. Zo goed als alles, wat we onder de vloer gestopt hadden, haalden we er weer uit; schil-
derijen, winterkleding, levensmiddelen. Van onze eetkamer: 4 stoelen, kinderstoeltje, 1 tafel en 
het kleine broodkastje, mijn spinnewiel en de ruwe wol. Wat in de tuin begraven was: pakken  
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van Hein, linnengoed, baby-uitzet, het zit er nu nog. Al het overige moesten we laten staan. Het  
risico was te groot. Vrouwen, die betrapt werden, werden 24 uur vastgebonden, mannen elders  
te werk gesteld. Met het oog op de voeding kon ik niet veel riskeren. We deden er ook maar 
afstand van, we hadden elkaar, ‘n vrij goed onderdak en genoeg te stoken. We kregen  toen zelfs  
een  mud  kolen  in  de  14  dagen.,  plus  net  zoveel  hout  als  je  zelf  zagen  wilde.  De 
voedselvoorziening was overgeschakeld naar Schaarsbergen, waar iedere dag de warme stamp 
gehaald werd.  Het  was ruim genoeg -  ¾ liter  p.p.  -  voor  ons dus 5 x.  We aten 't  niet  op.  
Bovendien 2 x per  week heerlijke  dikke karnemelkse pap.  De  kinders  werden weer  rustig, 
durfden weer alleen buiten te spelen, gingen hier en daar buurten, amuseerden zich volop. Twee 
kippen en een haan waren ons trouw gebleven en bewoonden nu een konijnenhok. De hygiëne 
was een moeilijke kwestie. Ik kan het nu begrijpen, dat boeren zich alleen Zaterdags wassen -  
zonder wastafel, zonder waterleiding en klein behuisd - en zonder spiegel is het een heksentoer 
om schoon te blijven. Bovendien maakten we ons veel vuiler door het vele werk, het modderige 
terrein, het stoken en het intens vieze boerderijtje, waar we in woonden. De kinderen gingen 
iedere week in de wasteil. Een keer was dit juist gebeurd, toen onze onhandige dikke Dielemuis 
in een beerput viel - klompjes, lange broek, kousjes, heremegrut, als ik er nog aan denk. En 
zoiets gebeurde natuurlijk juist tegen het schemeruur en dan nog kalm te blijven, dat viel niet 
mee! Hein was als steeds de reddende engel, die de nare karweitjes uit handen nam, en alles 
opknapte,  wat  voor  mij  te  veel  was,  en  dat  was vaak heel  wat  in  die  eerste  weken  na 17  
November:  luiers  wassen,  spoelen,  kamer  poetsen,  bedden  opmaken,  kachel  verzorgen, 
aardappelen schillen. Terwijl hij met water halen en houthakken alleen, de hele dag z'n handen 
al vol had, want hij moest het ziekenhuisje blijven verzorgen en hiervan voorzien.

Duitsers: Duitsers zag je veel op het terrein - dit was een plaag op zich. Vast kwam er driemaal 
daags een groepje met paard en wagen water halen aan de put. Vanuit onze kamer keken we uit 
op  de  bron  en  zagen  ze  dus  steeds.  Bovendien  kwamen  er  steeds  hoge  pieten  in  allerlei  
uniformen, die de onrust in de gemoederen sterk aankweekten. Er gingen geen 2 dagen voorbij 
of er waren opjagende evacuatiegeruchten. Ook stonden de Duitsers vaak plotseling in je kamer, 
dan voor dit en dan voor dat. Op een avond werd er plotseling hevig rond ons huisje geschoten,  
op de deuren gebeukt en tegen de ramen gebonsd. We maakten open. Een Duitser beval het 
eerste uur niet buiten te komen. Er waren "Tommies heruntergekommen”. Alles buiten werd 
neergeschoten.    Het was wel vrolijk. Even later loeide er een koe (er stonden achter ons in de  
schuur  3 koeien  van een geëvacueerde boer).  Dit  was een ongewoon uur.  Toen we gingen  
kijken, was er een verdwenen! Ook haalden de schooiers een van onze aardappelkuilen leeg, ‘s 
avonds na 8 uur.   Ze stonden dan steeds te schieten om je angst aan te jagen. Het was gevaarlijk  
om je buiten te wagen. Een keer floten de kogels vlak boven ons hoofd. Zo was iedere dag een 
verhaal op zich. Maar wie sliepen steeds heerlijk. 
Kerstmis: Zo naderde Kerstmis. Ik meen, dat ik de vorst iets te vroeg aankondigde in mijn ver-
haal.  Nu  was  het  stevig  gaan  vriezen.  Op  een  dag,  dat  we  in  het  hoofdgebouw  ijverig 
kerstliedjes  instudeerden,  zagen  we  ineens  de  eerste  schaatsenrijders  op  de  Zaanse  vijver 
glijden. Hein had zijn schaatsen gered en genoot enkele dagen. De kinders vonden het heerlijk.  
Hun hobbelpaardje deed dienst als sleetje. We maakten een kiekje op het ijs, vanuit de molen,  
een aardig overzicht. Toen plm. 20 December het evacuatiebevel kwam, was alle enthousiasme 
voor de Kerstvoorbereiding gedoofd. Waarschijnlijk heeft de directie van het O. L. M. bij de  
Duitsche  autoriteiten  steun  gezocht  en  gevonden,  om  ons  allemaal  eruit  te  zetten,  zieken, 
ouderen en kleine kinderen. We kregen echter tot 31 December de tijd. Besloten werd om eerst  
een mooi Kerstfeest  te vieren.  Vierstemmig zongen wij “Ere zij  God" -  het kostte heel wat 
oefening - en acht andere liedjes, protestanten en katholieken samen. Nog steeds zingen wij 
"Vrede op aarde" en "Gloria". Ons Freeke zingt het vrij zuiver. Om vijf uur was de Nachtmis. Er 
waren toen nog 40 katholieken in het kamp, maar zeker zoveel andersdenkenden woonden de 
plechtigheid bij. Daarna een onvergetelijk kerstontbijt bij het kribbetje en de kerstboom in ons 
boerderijtje, en de twee kleine kleuters in hun nachtjaponnetje. We hadden een tafelkleed op 
tafel! ‘s Middags was er een kinderfeest in het hoofdgebouw rondom de kerstboom. Aan een 
lange tafel deden de kinderen allerlei spelletjes en genoten volop, onder leiding, van mevrouw 
Nieveen.  ‘s Avonds een feestavond voor de groten. Het  was heel prettig.  Zo kreeg je geen  
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gelegenheid over andere jaren te zitten mijmeren, toen je nog in je eigen huisje zat, of over 
zoveel dierbaren, die ver weg waren. Wijzer geworden door de koe-affaire, werd de dag voor 
Kerstmis een koe geslacht,  zodat  we per persoon l½ pond vlees kregen en natuurlijk volop 
hiervan smulden. Het was een heerlijk jong beest.

Eind 1944: Toen de kerstvreugde voorbij was, keerden we weer terug naar de harde realiteit. 
Er moest een oplossing komen. Wij moesten weg, maar waarheen? Trekken was in dit weer met 
drie peutertjes onmogelijk. Ik fietste naar Velp. Juist een dag tevoren had ik toevallig gehoord,  
dat de familie Daniels met Dorrit, een kennisje van ons, ook in Velp zaten, en een collega van 
Hein, Mr Rueb, waar wij nooit eerder aan dachten. Mr Rueb hielp ons in het volle Velp binnen 
een half uur aan een onderdak. De vader van Dorrit Daniels beloofde voor paard en wagen te 
zullen zorgen. Blij over de geslaagde tocht fietste ik naar huis. Hein was in de wolken over het  
succes.   Over  paard  en  wagen  bleven  wij  echter  in  onzekerheid,  omdat  het  paard 
bloedvergiftiging had aan zijn poot en de wegen steeds gladder werden. Onnozele Kinderen 
werd , de ergste dag van de hele O. L. M.-periode. Al vroeg ‘s morgens - we zaten net aan het  
ontbijt  -  verschenen  weer  die  monsterachtige  kerels  voor  de  ramen:  “anziehen  und 
mitkommen”.  In  die  kou,  die  gladdigheid,  met  drie  bloedjes  van  kinderen,  opgedreven  als 
varkens. We dachten er niet aan. Weer drongen kerels de boerderij binnen, al versperde ik de 
deur. Het hielp niets. Ze doorzochten alles, vonden niets, eisten de fietsen op, die ze ook niet  
kregen en namen tenslotte alleen Hein mee. Ik kon met de kindjes blijven. Alle kampbewoners 
waren bijeengedreven in de Zaanse huisjes. Hein wist handig te ontsnappen en kwam na drie 
kwartier rustig teruggewandeld. Acht jonge mannen werden meegenomen. Velen waren fiets en 
evacuatiewagentjes kwijt. Toen was het verder wachten op paard en wagen. Iedereen pakte en 
zakte.  Hollandse politie  uit  Schaarsbergen haalden de voorraden weg,  die  nog in het  kamp 
waren. Juist voordien kon er nog iets verdeeld worden. Ook van aardappels en kolen kreeg ieder 
gezin een zak. Zaterdag de dertigste kwam de wagen niet. Velen vertrokken al, lopende, per fiets 
of met kleine handkarretjes. Zondagochtend, het was gladder dan ooit, verscheen er een zwaar 
sterk  paard  met  platte  wagen.  Ik  omhelsde  de  voerman.  Alles  werd  opgeladen,  het  kleine 
reismandje, Freeke en Dieleke het laatste en de stoet zette zich in beweging. Het was een koude 
wind. De kinders zaten in dekens gewikkeld maar toch was het guur. Lopen konden ze niet  
vanwege de gladheid. Om 2 uur stonden we voor onze nieuwe woning. Drie huilende kinderen, 
een sneeuwstorm en gelukkig vele helpende handen om de spulletjes in te bergen. Hein regelde 
alles.  Ik  ging  het  kindje  voeden  met  de  twee  koukleumpjes  bij  het  warme  kacheltje  van 
mevrouw de Roock, onze gastvrouw, een lieve rustige blijmoedige oude dame van 80 jaar.   ‘s 
Avonds om vijf uur brandde onze kachel al in het nieuwe tehuis. Alles was zeer voorspoedig 
verlopen. Alleen Freeke en Dieleke liepen een flinke verkoudheid op en moesten met kruiken 
warm gemaakt worden. Later hoorden wij de droeve ervaringen van andere O. L. M. bewoners, 
die verder weggetrokken zijn. Een familie, ook uit Alteveer, vader, moeder met een kindje van 
vier  jaar  en  een  van  zes  maanden,  trokken naar  hun ouders  in  Zwolle.  Het  jongste  kindje 
overleed na aankomst aan de gevolgen van de koude tocht. Het was een schattige gezonde baby.

Velp: Tot slot nog een korte beschrijving van ons leven hier in Velp. We hebben een woon- en 
een slaapkamer, de eerste beneden, de andere boven. De eerste dagen werden volledig in beslag 
genomen door de zorg voor distiributiebescheiden. Ook dit is a1les goed gegaan. We kregen 
bonnen dankzij vrienden. We krijgen groenten, we krijgen aardappelen en we krijgen melk, op 
allerlei manieren en door velerlei vrienden. Hout is hier ook wel te krijgen, al moet je er veel  
moeite voor doen. Iedere avond snort het vuur gezellig en leest Hein me voor.

Personen, dingen en toestanden, zoals ze nu zijn op 10 maart 1945:
Onze woonkamer is 4½ x 3 meter, één raam, dat uitziet op de zijkant van onze buren. Er bevindt 
zich een vaste wastafel in. Een prima kcokkachel vande 0. T. Twee waslijntjes boven de kachel, 
die nu echter  niet  zoveel  dienst  meer hoeven te doen,  omdat  veel  buiten en  op zolder  kan 
drogen.  Verder  staat  er  onze  eigen  eetkamertafel  en  vier  stoelen,  kleine  kastje  en  twee 
kinderstoelen, ons kruisbeeld en Mariabeeld en de kinderwagen, waar Fransje dag en nacht in 
ligt. Onze Pers uit de woonkamer ligt op de vloer. De muren zijn licht. Er is een hangkast in de 
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muur, onze enige kast. Onze slaapkamer is ruimer, koud, donker en stoffig. Maar we slapen er 
met  zijn  viertjes  prima.  Alleen  Dieleke heeft  haar  eigen  kleine bedje  behouden.  Op zolder 
hebben we nog een bergruimte. Onze f ietsen waren tot voor enkele dagen prima in orde in ons  
bezit,  ieder  met  een  kinderstoeltje  voorop.  Nu ben ik  de mijne kwijt,  die  's  nachts  uit  het  
schuurtje is weggehaald, eilacy! Nu krijg je fijn een nieuwe als het vrede is, zei Freeke, die me 
kwam troosten. "De Pater” is pater van Bavel M.S.C.. Hij zorgt voor de melkvoorziening en 
soms voor groente. Twee keer in de week brengt hij ons enkele liters, die helemaal uit Olburgen 
komen, over de IJssel! Het is een jonge man, die reeds aangewezen was voor de Missie in 
N.O.I..

Hein: ''Jirnbo", zo wordt Hein door zijn dochters genoemd, 's avonds na half zes aIs voor het 
naar bed gaan het jungle-verhaal nog even gespeeld en verder verteld wordt, Jimbo maakt het  
goed. Hij had in de derde week van Januari een ongeluk met zijn vinger, gleed uit met een  
handkar vol dennebomen, die zijn linkermiddelvinger voor de helft verpletterden. Na zes weken 
is het dicht gegaan, nu weer genezen. Wij zijn op zoek naar een een broek voor hem, omdat hij 
overal  door  is.,  alleen  zijn  lichte  Zondagse  pak  nog  over  heeft.  Het  overhemdentekort  is 
opgelost door een schapenwollen trui.

Deventer: Dit is een onzekere toestand, die sinds gisteren meer positief geworden is. Vanaf 
October schreven we brieven, kregen nooit antwoord. In Januari kwam er enig contact. Men zou 
ons komen halen met een dienstauto. Er was een verblijfsvergunning, enz.. Gisteren vertelde  
een brief van een collega, dat de auto beschikbaar moest blijven voor andere doeleinden! En zo 
hopen wij spoedig het einde in Velp mee te maken. Het salaris ging tot nu toe door, dwz in 
Jaruari voor drie maanden tegelijk, verder nog niet.

Onze baber: Fransje woog 3950 gram, toen ze geboren werd. Ze was 51 cm lang. Dit is beide 
veel, te veel. Ze was ook aan alle kanten dik. Ze viel steeds maar af, zodat ze, toen we uit het  
O. L. M. weggingen, nog maar 250 gr boven het geboortegewicht was. Hoeveel ze nu weegt 
weet ik niet. Ze werd gedoopt op het ziekenzaaltje door pater Kok. Onze goede heilige vriend 
pater   Jan Sassen, die de andere twee doopte, sneuvelde 6 October bij het bombardement van  
Huissen.  Wij vernamen dit pas tegen Kerstmis. Fransje had bij haar geboorte een angyoompje 
op  haar  buik  en  een  klein  tipje  op  de  rug.  Deze  vergissing  van  de  bloedvaatjes  moest 
weggebrand worden. Wegens gebrek aan electriciteit, gebeurde dit niet op het O. L. M. doch 
direct hier in Velp. Het werd reeds 3 x aangestipt en  is nog niet weg. Ze spuugt nog steeds veel  
na en tijdens de voeding, doch niet zoveel meer als in het begin.

Freeke en Dieleke: F'reeke is flink gegroeid de laatste 6 maanden. Ze is door is door het contact 
met allerlei mensen en vooral ook veel andere kinderen ook geestelijk vooruitgegaan. Na de 
allereerste oorlogsdagen in September, was ze erg zenuwachtig en angstig, klemde zich aan  
vader of moeder vast. Na elke "boemelebosie” vroeg ze: vadertje, wat is dat toch? Ze zette geen 
twee stappen alleen buiten. Een zwarte wolk was haar grootste schrik, omdat ze die gezien had 
bij de bominslag vlak voor ons huis op 17 September, een rookkolom. Na een maand, en vooral 
toen  we in ons boerderijtje  woonden en zij  en Dieleke hun eigen  speelhoekje  en aan tafel 
hadden, kwam ze weer tot rust.  Nu speelt  ze  hele dagen in de tuin, in een zandbak, op de 
schommel,  bij  de  buren,  waar  twee vriendinnetjes  van  acht  en  negen jaar  wonen,  met  een 
speelkamer om van te smullen. Verdriet om hun verloren speelgoed kennen ze niet. Hun liefste  
speelgoed op het  ogenblik is  een stapeltje  mooie  rechte  kachelhoutjes,  die  Jimbo voor  hen 
hakte. Hier maken ze samen 1etters van, cijfers, figuren, op- en aftelsommetjes en doen dit in 
het zand of op hun buik op het kleed op de grond. Dieleke heeft de ogen van haar peettante, is  
1akonieker dan Freeke, een slimme rakker, veel gevoel voor humor, vlug van begrip, erg actief 
maar  aartslui,  heel  hartelijk  en  zorgzaam voor  een  ander,  brutaal  en  vol  initiatief.  Dieleke  
verzint altijd het kattekwaad. Ze heeft veel slaap nodig en dikwijls last van pukkels. Zij is dik en 
stevig. Heeft de “van der Kallen”s bouw. Ook wel last van kuurtjes, die zoals Hein vroeger  
gehad schijnt te hebben. Als we het negeren is het direct over. Samen krijgen ze elke morgen 
een grote hap levertraan. 
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Free: Ikzelf voel me gelukkig om alles wat we in elkander mochten behouden. Hechter dan ooit  
tevoren is ons huishoudentje aan elkaar verbonden en op elkaar ingesteld. M’n gezondheid is 
prima,  ik  ben  in  Velp  zelfs  dikker  geworden.  Alleen  -mijn  gebit  bezorgt  mij  last.  Ik  heb 
natuurlijk  mijn  handen  vol,  zonder  hulp  van  een  dienstbode,  alle  was  in  huis  en  alle  
boodschappen afrennen, soms driemaal om hetzelfde. Maar samen met Hein komen we er best  
doorheen.  Ik  kan  ons  kindje  nog  helemaal  zelf  voeden.  Een  enkele  maal  krijgt  ze  wat 
tomatensap erbij.

Ons huisje Palestrinastraat 6: Sint Donatus en Sint Benedictus bescherm ons huis op Alteveer 
en breng ons spoedig daarin weer, bidden wij iedere avond. Gisteren kwam ons een kennis buur-
dame vertellen hoe het er uit zag. Zij was in ons huis geweest, die dag. Vlak erbij viel een V 1  
neer. Het grote raam beneden is alleen nog heel. In Februari sliepen drie weken veel Duitsers in 
ons huis - op heel Alteveer - stoelen en de oude kast staan in de tuin, boekenkast en oude kist in  
de keuken. Verder is alles weg en leeg. Alle textiel, bedden, babykast en tafel, enz., alles weg, 
deuren en vloeren, veel vernield, linoleum versneden om ramen te vervangen, schuilplaats in de 
vloer opengebroken. Maar wie weet blijven de eetkamermeubels nog gered en die zijn ons het 
dierbaarste. 

Dag lieve mensen, nu sluit ik mijn relaas en keer gauw terug naar m'n spinnewieltje, dat al drie  
avonden stil staat. God bless you all, Free.

Naschrift:
Deze brief van Free was van 10 maart, kwam vrij vroeg door, ik meen 20 Maart. Ik heb enige  
tijd nodig gehad voor het overtikken. Er was een begeleidende brief bij, waarin geen nieuws  
voor jullie,  alleen vertelde Free over last van V 1’s.  O.a. zijn in het Openlucht Museum de 
laatste overblijvers door een dergelijk projectiel vrijwel uitgeroeid.

Op 20 Maart kwam er tegelijk een latere brief van Hein, waarvan de voornaamste passages hier  
volgen:  Hier  alles  best.  We  gaan  niet  naar  Deventer,  omdat  de  hele  maand  Februari  de 
dienstauto niet verscheen - steeds wachtten we ingepakt - en nu zit de IJssel potdicht. Ik ben er 
niet  rouwig om nu de Deventer  bruggen blijkbaar  het  doelwit  zijn  geworden van de geall.  
luchtmacht.         Het  bombardement  van  6  Febr.  j.l.  verwoestte  heel  de  binnenstad,  ook 
Bagijnestr. no 1 ( Heins kantoor, W.). Wat er nog werkt, is nu oververhuisd naar de Veenweg,  
een paar burger-woonhuisjes. Omtrent het huis: Alle ruiten op een na liggen eruit. Onze oude 
kast ligt in de achtertuin, oude boekenkast en kist staan in de keuken. De rest is weg.

Het bevreemdt mij (om eens een plechtig-boze uitdrukking te gebruiken) dat nu juist Arnhem 
het eerst reageert op rnijn moeizaam schrijven van 16 Februari. Schaamt de rest zich niet? Ik ga 
maar door gloeiende kolen op jullie hoofden te stapelen en heb deze brief dan ook ten koste van  
tijd en papier overgetikt. Werp ik paarlen voor de zwijnen of hoe zit het? Kom, klim in de pen  
en zend mij, ter aanvulling van het familie-archief, een verslag van je belevenissen. Voor het 
geval ik het soms moet overtikken, mag het wat korter zijn dan het bovenstaande, al moet ik 
zeggen, dat Free's verhaa1 levendig en interessant was. Ik denk, dat jullie net als wij, een beetje  
beschaamd zijn door dit verhaal. We denken soms, dat we al heel wat beleefd hebben en het is 
in vergelijking met anderen toch nog niets.

Het  nieuws uit  Amstelveen van 16 Februari tot heden. Verblijf van de kinderen te Halfweg 
verlengd gedurende de hele oorlog. Gaarkeuken hier enige weken afgeschaft, gereorganiseerd 
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en keurig in orde herrezen. Gezondheid van allen goed. Stemming veel beter door de lente en de 
schoonmaak. We zijn niet vies meer van ons huis en van ons zelf. De kachel is naar de keuken, 
de  huiskamer  is  met  behangverf  van  V & D bestreken  en  geheel  opnieuw opgesteld,  zeer  
artistiek  nu.  We zijn  er  zeer  tevreden  over.  Na  de  oorlog  krijg  ik  een leuke  baan,  niet  de  
vroegere. Ik studeer nogal, voorzover ik niet in het huishouden werk.

Mia doet haar eerste H.Communie op 8 April  a. s. te Halfweg.  Het was zonde haar 
verblijf  bij  de boeren daarvoor af te breken, de mensen zouden het  ook niet geslikt  
hebben. Dag hoor, Wilberd.
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Indexen bij de basisgegevens
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Indexen bij de basisgegevens in deel 7 t/m deel 11

De basisgegevens staan op groene bladzijden vóór in ieder deel, die van de oudste generaties op 
donkergroene bladzijden, die van de jongste generaties op lichtgroene bladzijden.          

In deel 7 t/m 11 staan de gegevens van de “Friese van der Kallen’s”.  
Zie voor meer informatie de Inleiding bladzijde 15 t/m 20.

In de indexen wordt  verwezen naar  deel en  code.  Bij  code’s met één of meer punten is  de 
hoofdcode het gedeelte  vóór de eerste punt. Op de groene bladzijden staan deel en hoofdcode 
linksonder in de voetregel vermeld. Voor meer informatie zie de inleiding bladzijde 15 t/m 20. 
Indien bij  een verwijzing  gegevens over  meerdere verschillende personen gevonden kunnen 
worden - bijvoorbeeld behalve van de echtgenoot ook van kinderen of een schoonvader - dan 
staat achter de code het aantal vermelde personen tussen vierkante haken aangegeven.

De  personen,  waarnaar  in  deze  indexen  wordt  verwezen,  staan,  tenzij  zij  op 
onverwachte  plaatsen  voorkomen, niet  nog  eens in  de  registers  bij  de  verhalende  
gedeelten vermeld! Iedereen kan in de verhalende tekst  (bij dezelfde code of de code  
van het gezinshoofd!) kijken of daar meer informatie over een bepaalde persoon staat.

 I Indexen bij de oudste generaties    (donkergroene bladzijden)

z.o.z.
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Ia Index op de voornamen van “van der Kallen’s”
t/m de 10e generatie

In de delen 7 t/m 9 staan bij de basisgegevens van de oudste generaties  
46  “van der Kallen(s)”.

—A—

Aaltje Catharina  7     IX18.3

Albertus / Lambertus  6/7/8  VIII 5
Albertus Alexander  8/9  X 6
Albertus Alexander  8/9/10  X 7

Alexander  8/9  X 9

Alida / Alides    zie ook Aaltje
Alides (/Alida)  7  IX 17

Anna (/Johanna Cecilia)  6/7  VIII 1

—C—

Catharina  7/8  IX 3
Catharina Johanna Maria  8/9  X 12

Clasina  7/8  IX 12

—D—

Dodo Franciscus  8/9  X 13

—H—

Hendericus  8/9  X 11
Hendericus Theodorus  7/8/9  IX 11
Hendrikus  7  IX 18
Henricus Reinardus Martinus  8  X 1

—J—

Joannes  6/7  VIII 7
Johanna Helena Elisabeth Maria  7     IX18.4
Johannes Coenradus  7     IX18.2

Josephus Wilhelmus  8/9  X 10  

—L—

Lambertus  6/7  VIII 2  
Lambertus  7/8  IX 9  
Lambertus  7/8  IX 10  
Lambertus  7  IX 15  
Lambertus Gerardus  7     IX18.5
Lambertus Josephus  8/9  X 5

—M—

Margaretha Lambertina  8  X 2  
Margaretha Maria  7/8  IX 8  
Margaretha Maria  8/9  X 8  
Margaretha Maria  8/9  X 14  
Margrieta Maria  7/8  IX 7  

Martina  6/7  VIII 8  
Martinus  5/6/7  VII 1
Martinus  6/7  VIII 6  
Martinus  7/8  IX 5  
Martinus  7/8  IX 6  
Martinus  7  IX 13  
Martinus  7     IX18.1
Martinus Gerardus  8  X 3

—O—

Oeke Martha   6/7  VIII 4

—P—

Petronella  6/7  VIII 3

—T—

Tecla Cecilia  7  IX 1
Tecla Cecilia  7/8  IX 4
Tecla Dora  7  IX 14 
Tekela Cacilia  7/8  IX 2
Thekela  7  IX 16

—W—

Wiardus Albertus  8  X 4
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Ib Index op de patroniemen en familienamen van
echtgenotes van “van der Kallen’s” t/m de 9e generatie

Vanwege de gezinsgewijze presentatie staan de meeste echtgenotes van de “van der Kallen’s”  
van de 10e generatie niet bij de oudste maar bij de jongste generaties!

Staat in deze index achter deel en code “[2]”, dan wordt bij de basisgegevens, waarnaar wordt 
verwezen,  in  vrijwel  alle  gevallen  behalve  de  echtgenote  ook  haar  vader,  m.a.w.  de 
schoonvader van de betreffende “van der Kallen”, vermeld.

In deze index staan 8 aangetrouwde “van der Kallen’s” en met behulp van deze index kunnen 
11 personen met dezelfde naam als de echtgenote opgezocht worden.

—H—

Heikens  8  IX 6   [3]

—K—

Koopmans  8/9  IX 11   [2]

—L—

Liebregs  9  X 5 

—M—

Monsma  7  VIII 6   [2] 

—S—

Schild / Schilt  6/7  VII 1   [2]   zie ook Tijssens
Semler  7/8  VIII 5   [2]

—T—

Tijssens / Tijszens (Schild / Schilt) 6/7  VII 1

—V—

de Vries  7  VIII 6   [5]

—W—

de Wolf  7  IX 18   [2]
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Ic Index op de patroniemen en familienamen van
 echtgenoten van vrouwelijke “van der Kallen’s”

  t/m de 10e generatie

In deze index staan 14 echtgenoten van vrouwelijke “van der Kallen’s” en met behulp van 
deze index kunnen 72 personen met dezelfde naam als de echtgenoot opgezocht worden.

—B—

Brenninkmeijer  8  IX 8   [2]

—G—

de Grijs  7  VIII 4   1   [9]

—L—

Lampe  9  X 14   [7]
Ligthart  7  IX 17   [3]

—M—

La Mei  8  IX 3   [3]

—R—

Roijaen / Rojaan / Rojaen  7  VIII 3   [4]
Rooswinkel  8  IX 4   [12]

—S—

Schild / Schils / Schilt  7  VIII 3   [6]

—T—

Thöne  7  IX 14   [5]
Tobe(e) / To(e)bé  7  VIII 1   [9]

—V—

Vernimmen  9  X 12   [5]

—W—

Walker  7  VIII 8   [13]
van der Weide  8  X 2   [6]
de Wit  7   IX18.4   [2]
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Id Index op patroniemen en familienamen van personen, 
die bij de basisgegevens vermeld staan en 
niet m.b.v. index 1b of 1c gevonden kunnen worden

Via deze index kunnen bijvoorbeeld schoonmoeders en stiefkinderen gevonden worden.          In 
deze index wordt verwezen naar 76 personen.

—A—

Abbink   7  VIII 8
Auping   7  VIII 3   [2]

—B—

Bijl   7  VIII 3
Bloemsma   7  VIII 3
de Boer   7  VIII 8   [2]
Boosman   8  X 2
Borghorst   7  VIII 4
Brenninkmeijer   9  X 14
Bruining   7  VIII 6
Bulkes   7  VIII 4
van der Burgt   7   IX18.4

—C—

Corriaux   9  X 14
Covers   8  IX 8

—D—

Deuling   7  IX 1
van Drielen   8  IX 6
Duin   7  VIII 1

—E—

Eikema   9  X 12
van Es   9  X 14

—G—

Gort   7  IX 1
Gosses   7  VIII 1   zie ook Sjourds
Groote   7  VIII 8

—H—

Hanssen   8  IX 4
Helms   9  X 12
Hendriks   7  VIII 6
van Hulst   9  X 14

—J—

Jourds     zie Sjourds
Jurna   8  X 2

—K—

Klok   7  VIII 1   [2]
Kuhlmann   8  IX 4

—L—

Laskewitz   7  IX 14
van der Leeuw   7  VIII 3   [2]
Ligthart   7  VIII 6
Lohman   7  VIII 8

—M—

van der Meer   7  IX 17
Meuge   7  VIII 8   [2]
Molenaar   7/8  VIII 5
Morgan   9  X 12

—N—

Nankman   7  VIII 4   [2]
van der Nap   7  VIII 8
Nijman  7  IX 1    [4]
Nuyens   8  IX 4

—P—

Ploegsma   8  IX 3
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—R—

Raker   7  VIII 8   [2]
Ruring   7  VIII 6

—S—

van Santen   7  VIII 3
Scholtens   7  VIII 8
Schoolmeester   8  IX 4
Sjourds   7  VIII 1
Slemmer   7  VIII 4   [2]
Sprengers   9  X 14
Stikkel   7  VIII 4
Stockmann   8  IX 4   [3]
Straatsma   8/9  IX 11
Swart   8  IX 6
Swildens   9  X 12

—T —

Thöne   9  X 12

—V—

Vernimmen   7  IX 14   [2]
Vos   7  VIII 3
Vossenberg   8  IX 4
Vyghen   9  X 14

—W—

Westra   7  VIII 6
Wibrens / Wybrens   6/7  VII 1
de Wit   7  IX 18

—Z—

Zwart   8  IX 3

De basisgegevens van de oudste generaties in deel 7 t/m 9 
bevatten gegevens van 225 personen.

 © 2000  M. J. Ph. van der Kallen, Bachplein 5, 2651 TZ Berkel en Rodenrijs
   Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
   fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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II Indexen bij de jongste generaties      (lichtgroene bladzijden)

In deze Indexen staan behalve gegevens van “Friese van der Kallen’s” (zie vóór in ieder deel) 
ook die van geëmigreerde “van der Kallen”s (zie de lichtgroene bladzijden achter in deel 11).

De geëmigreerde “Brabantse van der Kallen’s” en hun nageslacht zijn in deze Indexen direct 
te herkennen aan hun codes. Hun codes beginnen met IV4 of VII12.  
Hun basisgegevens staan in het Engels in Wetens(w)aardigheden bij deel 1 t/m 11 vermeld.

IIa Index op de voornamen van “van der Kallen’s”
   vanaf de 11e generatie

en van de gezinshoofden van de 10e generatie

In de delen 7 t/m 11 staan bij de basisgegevens van de jongste generaties 
202 “van der Kallen(s)” waarvan 147 “Friese van der Kallen(s)”.

—A—

Adrianus Johannes Maria  11    VII12.4.8.4.6
Afke Maria  9    XI17.5
Afke Wilhelmina Maria  9    XI17.6.2
Agnes Catharina Maria  9/10  XI 1
Agnes Maria Regina  9  XI 12 / 11  blz. Aanv-3
Agnes Maria Regina  9    XI17.8
Albert Willibrord Hendrik  10/11  XII 3
Alberta Maria Cornelia Vincentia  9/10  XI 10
Albertus Alexander  8/9/10  X 7
(Alecia)  11    VII12.4.8.4.6.2.1
Alexander  8/9  X 9
Alexander Franciscus  9    XI17.3
Alexander Markus (Sander)  9    XI24.1.2
Alexander Menno Antonius Maria  9    XI14.3
Alexander Wilhelmus Gerardus  9     XI18.2
Alexander Willem Andreas Maria  9     XI19.3
Alice Grace  11    VII12.4.1.1.2.2.4
Andrea Maria  9    XI23.3
Andreas Willem Joseph Maria  9     XI19.4
Anna Maria  9  XI 20
Anna Maria Josefa  10  XII 15
Antonius Alexander  8     X1.1
Antonius Alexander  8     X1.3
Austin Parker  11    VII12.4.1.1.2.2.6.3

—B—

Bart Leo  11  XIII 3
Bas Frank Wilberd  11  XIII 2
Brigitte Patricia  9    XI14.4.2
(Brook)  11    VII12.4.1.1.2.2.10.2
(Bryce)  11    VII12.4.1.1.2.2.10.1

—C—

Carlijn Monica Afke  9    XI17.6.4
Cécile Christine  11  XIII 9
(Charissa)  9    XI25.2.3
Christina Gemma Maria  9    XI17.10
Christopher Anthony  11    VII12.4.1.1.2.2.7.1
Claudia Yvonne  9    XI14.5.3
Cornelia Mathilde  9  XI 21
(Corrie)  11    VII12.4.1.1.2.2.1.2
(Cyrelle)  9    XI25.2.1

—D—

(Daniel)  11    VII12.4.8.4.6.2.2
Daniel Hubert  11    VII12.4.1.1.2.2.10
Daniel Johannes  11    VII12.4.1.1.2.2.1.5
(Danielle)  11    VII12.4.1.1.2.2.9.3
(Desiree)  11    VII12.4.1.1.2.2.9.1
Dodo Franciscus  8/9  X 13
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—E—

Eduard Franciscus Maria  9    XI17.3.1
Egberta Agnes Johanna Maria  9     XI19.1
Eline Johanna  9     XI19.3.1
Elisabeth Alberta Maria  10/11  XII 4
Elisabeth Carla  9    XI25.3
Elise Nicole  9    XI24.1.3
Emanuel Vincentius Antonius Menno  9    XI14.6.2
Emile Martijn  9    XI13.2.4
Eric Joseph  11    VII12.4.1.1.2.2.3.1
Esmée  9    XI17.3.1.1
Eva  9    XI23.2.2
Eva Egbertje  9     XI19.3.3

—F—

Francina Hendrina Anna  8    X1.2 / 11  blz. Aanv-3
Francina Johanna Alberta  10  XII 13
Franciscus Alexander  9  XI 17
Franciscus Alexander Maria  9    XI17.6
Franciscus Johannes  9    XI17.9.1
Franciscus Josephus  11    VII12.4.1.1.2.2.3
Franciscus Paschalis Emile  10/11  XII 9 /
                                                      11  blz. Aanv-3
Frans Hendrik Jozef  9    XI25.2
Fredegunde Catharina Maria Josefa  10  XII 11

—G—

Geertruida Maria Josepha  9/10  XI 4
Gertrudis Johanna Benedicta  10  XII 14
Grant Michael  11    VII12.4.4.1.2.2.1.2

—H—

Harold Stephen  11    VII12.4.1.1.2.2.11
Hedwig Elisabeth Anna Maria  9    XI17.12
Heidi Brook  11    VII12.4.1.1.2.2.6.2
Hein Willibrord Albert  10/11  XII 10
Hendericus Joannes  9  XI 24
Hendericus Theodorus  8/9  X 11
Hendericus Theodorus Maria  9  XI 13
Hendrik Albert Maria  9/10  XI 6 / 11  blz. Aanv-3
Hendrikus Frederikus  7    IX18.1.1 / 11  blz. Aanv-3
Henri Albert Alexander  9  XI 25
Henricus Dominicus  7    IX18.1.2
Henricus Leo Johannes  11  XIII 5
Henricus Reinardus Martinus  8  X 1
Henricus Theodorus Maria  9    XI17.9
Hilda Theodora Henrica  9    XI17.4.3
Hubertus  9    XI13.1

—J—

(Jacob)  11    VII12.4.1.1.2.2.10.3
Jamie Lynn  11    VII12.4.4.1.2.2.3.2
(Jennifer)  11    VII12.4.1.1.2.2.1.1
Jeroen Marcel  9    XI13.2.1

Joanna Maria Cornelia  9/10  XI 8
Joanna Maria Margaretha  10/11  XII 2
Johan Henricus Maria  9  XI 18
Johanna Afke Christina  9    XI17.11.2
Johanna Afke Maria  9    XI17.4.1
Johanna Anthonia  9    XI14.6.1
Johanna Justina Thecla Maria  9    XI18.1
Johannes Coenradus  7    IX18.2
Johannes Franciscus  11    VII12.4.1.1.2.2.1
Johannes Franciscus  11    VII12.4.1.1.2.2.1.4
Johannes Franciscus  11    VII12.4.8.4.8
Johannes Jacobus  11    VII12.4.1.1.2.2.7
Joris Florian Hein  10    XII16.1
(Josh)  11    VII12.4.8.4.6.2.3
(Jovi)  11    VII12.4.8.4.8.1 noot
Joyce Mathilda  11    VII12.4.1.1.2.2.2
Judith Maureen  9    XI13.2.2
Julie Lidwine  9    XI19.3.2
Justina Geertruida Johanna Maria  9    XI18.4

—K—

Kara Nicole  11    VII12.4.4.1.2.2.1.1
(Kimmo)  9    XI25.2.2
Koosje Christina  9  XI 26
Kristina Nicolasina  9    XI17.6.1
Kyle William  11    VII12.4.4.1.2.2.3.1

—L—

Leo Anton  10/11  XII 7
Leonie Marije  9    XI13.2.3
Leticia Rita  11  XIII 10
Lijsbert  9    XI13.1.1
Lisette  9    XI24.2
Loek Robert  11  XIII 12
Luc  9    XI23.2.1
Lucas Franciscus Christiaan  9    XI17.6.3
Lucas William  11    VII12.4.1.1.2.2.11.1
Lucia Maria Francisca  9    XI14.2

—M—

Marc Hendrik Albert  11  XIII 1
Margaretha Maria Cornelia  9/10  XI 3
Margreet Huberta Maria  10/11  XII 5
Maria Anna Johanna  9  XI 15 / 11  blz. Aanv-3
Maria Carolina  7    IX18.2.1
Maria Jacoba Johanna  9/10  XI 2
Maria Joanna Philomena  10/11  XII 1
Marianne Johanna Maria  9    XI14.1
Marianne Zahara Françoise  11  XIII 8
(Mariëlle)  9    XI14.5.2
Mark  9    XI24.1
Mark Adrian  11    VII12.4.8.4.6.1
Marloes Mia  11  XIII 7
Martinus  7    IX18.1
Martinus Jacobus Joseph  11  IV4.2.1.5.3.2.4.1
Mathilda Maria  9  XI 22
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Matthew  11    VII12.4.1.1.2.2.1.6
Menno Clemens Maria  9    XI14.4
Menno Frans  9  XI 14
Merel Aleida Saskia  11    XIII1.1 (/ XIV 1)
Michael Ferdinand  11    VII12.4.4.1.2.2.1
Michael Royka Johannes  11    VII12.4.1.1.2.2.1.7
(Michelle)  11    VII12.4.1.1.2.2.9.2
Michiel Adriaan  9    XI24.1.1
Moniek Ineke  11  XIII 11
Monique Elisabeth  9    XI14.4.1

—N—

Nicole Dominique  11    VII12.4.1.1.2.2.7.3
N.N.  11    VII12.4.8.4.8.1
Nora Beth  11    VII12.4.1.1.2.2.3.2
Nynke Catharina Francisca Elisabeth  9    XI17.4.2

—O—

Odilia Hildemunde Miriam  10  XII 12 /
                                                    11  blz. Aanv-3
Odilia Maria Cornelia  9/10  XI 9

—P—

Patricia Jeanette  11    VII12.4.1.1.2.2.5
Patrick Thomas  9    XI14.5.1
(Paul)  11    VII12.4.8.4.8.2
Paul Karel  10/11  XII 8
Paula Maria Helena Josepha  9    XI13.1.2
(Peter)  11    VII12.4.8.4.6.2
Peter Raymond  11    VII12.4.1.1.2.2.9

—R—

Regina Vincentia  9  XI 16
Richard Harry  9    XI25.4
Richard Henry  11    VII12.4.4.1.2.2.3
Robertus Franciscus Alexander  9    XI17.11.1
Roy Marvin  11    VII12.4.1.1.2.2.6
Ruud Domin  11  XIII 6

—S—

Sabina Maria  9    XI23.1
Shannon  11    VII12.4.1.1.2.2.7.2
Sidonius Johannes Nicolaas Maria  9    XI17.11
Sjoerd Franciscus Maria  9    XI17.4
Sophie Rosa  9    XI19.4.1
Sophy Claire  11    VII12.4.1.1.2.2.11.3
Stella Irene  11    VII12.4.1.1.2.2.12
Stephanie  11    VII12.4.1.1.2.2.6.1
Steven Frans Jan  10  XII 16
Susan Angela  11    VII12.4.8.4.6.1.1
(Syra)  9    XI17.9.2

—T—

Tecla Veronica Marja Afke  9    XI17.1
Thecla Cornelia Maria  9/10  XI 7
Thecla Ellen Agnes Maria  9    XI18.3
Thecla Johanna Maria Theresia  9    XI19.2
Theodorus Hendericus Josephus  9  XI 23
Theresia Francisca Maria Cornelia  9/10  XI 11
Theresia Margaretha  11    VII12.4.1.1.2.2.8
Thijs Anne  11  XIII 4
Thomas Louis Maria  9    XI14.5
Thomas Maria  9    XI23.2

—V—

Veronica Francisca Paula Jinke  9    XI17.2
Veronique Elisabeth Maria  9    XI25.1
Vincentius Theo Maria  9    XI14.6

—W—

Wesley Michael  11    VII12.4.1.1.2.2.11.2
Wilberd Leo Johan  10/11  XII 6
Wilfreda Afke Maria  9    XI17.7
Wilhelmus Cornelis Antonius  11    VII12.4.4.1.2.2
Wilhelmus Johannes  11    VII12.4.1.1.2.2
Wilhelmus Johannes  11    VII12.4.1.1.2.2.1.3
Willeke Susan  11  XIII 13
Willem Alexander  9  XI 19
Willem André  9    XI19.4.2
Willem Fedde  9    XI13.2
William Arthur  11    VII12.4.4.1.2.2.2
Willibrord Albert Maria  9/10/11  XI 5
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IIb Index op familienamen van 
echtgenotes van “van der Kallen’s”

vanaf de 10e generatie

In deze index staan 61 aangetrouwde “van der Kallen’s”, waarvan 46 aan de Friese kant, en 
met  behulp  van  deze  index  kunnen  42 personen met  dezelfde  naam als  de  echtgenote 
opgezocht worden, waarvan 32 aan de Friese kant.

—B—

Baughn  11    VII12.4.1.1.2.2.6
Bender  9  XI 24   [2]
Benjamin  11    VII12.4.1.1.2.2.7   [2]
van den Bosch  9    XI17.11   [2]
de Both  8  X 1   [2]
Brebaugh  11    VII12.4.1.1.2.2.11
Breider  9    XI13.2   [2]
Brom  9  XI 13   [2]
Bruining  9    XI25.4
van der Burgh  9  XI 19   [2]

—C—

Cammeraat  9    XI14.5
Canterbury  11    VII12.4.1.1.2.2.1   [2]
Corwin  11    VII12.4.1.1.2.2.10   [2]

—D—

DeGeorge  11    VII12.4.1.1.2.2.9   [2]
Derksen  9    XI17.6   [2]
van Dongen  11  XII 8   [2]
Duran  7    IX18.2   [2]

—F—

Felt  11    VII12.4.1.1.2.2.3   [2]
Fitzgerald  11    VII12.4.1.1.2.2.6

—G—

van Gijn  7     IX18.2   [2]

—H—

van Heuven van Staereling  11   VII12.4.1.1.2.2   [2]
Hildenbrant  9    XI17.3.1

—J—

de Jong  9  X 9   [2]

—K—

Kanne  9    XI19.4
Kirkenier  9    XI25.4
Kivits  9    XI17.9   [2]
Koets  9  X 13  
Kroon  9  XI 18  
Kuit  11  XII 7   [2]
Kurvers  11    VII12.4.8.4.8

—L—

de Lange  11    VII12.4.4.1.2.2   [2]
van der Leelie  9    XI23.2   [2]
Louwhoff  7    IX18.1   [2]
Lünnemann   9  X 11   [2]

—M—

McCarthy  11    VII12.4.4.1.2.2.3   [2]
Meddens  10  XI 6 / 11  blz. Aanv-3   [2]
Meijer  9    XI13.1   [2]
Mölling  9    XI25.2
Morgan  11    VII12.4.1.1.2.2.10
Munten  9    XI17.9

—N—

Nezwek  11    VII12.4.4.1.2.2.1   [2]
Nieuwenhuis  9  XI 25   [2]
Nieuwenhuys  9  XI 23   [2]

—P—

Perquin  9    XI14.6
van de Poel  10/11  XI 5   [2]

—R—

Rocha  11  XII 9   [2]
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—S—

Schellekens  9    XI17.6   [2]
Schuurman  9    XI25.4
Smies  9    XI17.3
van der Steen  9  XI 14   [2]
de Swart  11  XII 10   [2]

—T—

van Term  9/10  X 7   [2]
Turner  11    VII12.4.1.1.2.2.1   [2]

—V—

van der Veen  9    XI19.3
Vickers  7    IX18.1.1 / 11  blz. Aanv-3   [2]

—W—

Walles  9  XI 14   [2]
van der Wardt  11  XII 3   [2]
Weber  9    XI24.1   [2]
de Weerd  9    XI14.4
van der Werf  9  XI 17   [2]

—Z—

van der Zee  9    XI17.4   [2]

IIc Index op de familienamen van
  echtgenoten van vrouwelijke “van der Kallen’s”

    vanaf de 11e generatie

In deze index staan 51 echtgenoten van vrouwelijke “van der Kallen’s”, waarvan  
43 aan de Friese kant en met behulp van deze index kunnen 169 personen met dezelfde naam 
als de echtgenoot opgezocht worden, waarvan 152 aan de Friese kant.

—A—

Athmer  10  XI 11   [7]

—B—

Bacud  11    VII12.4.8.4.8
Beam  11    VII12.4.1.1.2.2.4   [6]
van den Besselaar  10  XI 8   [3]
Bokkers  9    XI13.1.1   [2]
van der Borg  10  XI 3   [12]
Brügemann  11  XII 5   [5]

—C—

Chiarez  11    VII12.4.1.1.2.2.5   [2]

—D—

Dolstra  9    XI14.6.1   [3]

—G—

Gouverneur  9    XI17.2   [6]
van Grinsven  9    XI17.5   [4]
Groensmit  10  XI 10   [8]

—H—

den Hartog  9    XI25.2.1   [3]
van Houten  11  XII 4   [4]

—J—

Johnson  11    VII12.4.8.4.6.1.1

—K—

Kamperdijk  7    IX18.2.1   [2]
Kidd  11    VII12.4.1.1.2.2.8
King  11    VII12.4.1.1.2.2.12   [5]
Kos  9    XI17.7   [3]
Krisman  9    XI24.2   [4]
Kroese  10  XII 14   [4]

—L—

Laning  9    XI13.1.2   [3]
Lee  11    VII12.4.1.1.2.2.8   [5]
Lieuwes  9    XI13.2.3
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—M—

van der Molen  9    XI18.3   [3]

—N—

Nopper  7    IX18.2.1   [4]
van Norman  11    VII12.4.1.1.2.2.2   [4]
Nuchelmans  9    XI17.10   [4]

—P—

Pothof  9    XI14.4.2   [2]
Püttmann  8     X1.2 / 11  blz. Aanv-3   [7]

—R—

van Rooijen  9    XI25.3   [4]

—S—

Sim Zecha  9     XI19.1   [4]
Smink  9    XI25.1   [6]
Stam  9    XI14.4.1   [2]
Stockmann  10  XI 9   [9]

Stout  9    XI14.2   [4]
Strijers  9  XI 22   [6]

—T—

Terheggen  9  XI 21   [5]
Terpstra  9    XI14.1   [4]
Tholen  10  XII 12   [3]

—V—

Veraart  10  XII 13   [5]
van der Vlist  9    XI17.8   [4]
de Vries  9    XI17.12   [4]
de Vries  9     XI18.1   [3]
Vugts  9    XI17.1   [6]

—W—

Walta  9  XI 16   [8]
van der Werf  9  XI 12 / 11  blz. Aanv-3   [2]
van der Werf  9    XI13.2.2   [3]
van der Werf  10  XII 11   [4]
Wijnans  10  XI 4   [11]
van Winzum  9    XI23.1   [4]

IId Index op familienamen van personen, 
die bij de basisgegevens vermeld staan en 
niet m.b.v. index IIb of IIc gevonden kunnen worden

Via deze index kunnen bijvoorbeeld schoonmoeders en stiefkinderen gevonden worden.          In 
deze index wordt verwezen naar 207 personen, waarvan 196 aan de Friese kant.

—A—

Alberts  9  XI 22
Annema  9    XI13.1

—B—

Baartmans  8  X 1  
Bacari  11  XII 9
Baken  10  XI 8  
Baldal  7    IX18.2
Basten  9    XI17.10
Bastings  9    XI17.11
Batenburg  10  XI 11  
Bemelmans  10  XI 4
van den Berg  9  XI 17  
van den Berg  10  XI 9
Bierman  11  XIII 2   [2]
Black  11    VII12.4.1.1.2.2.1

Bloemen  9    XI14.5.3   [2]
Blondelle  11  XII 5   [4]
Boekel  11  XII 7  
Boermans  9    XI17.4
de Bok  10  XI 3   [5]
Bonneure  11  XII 5
Boverhof   9  XI 14
Bout  9  XI 24  
Brandt  9  XI 21
van den Brekel  10  XI 3
van den Brink  10  XI 4   [6]
van der Burg  9  XI 23  
Burgers  11  XII 10  

—C—

ten Cate  11  XII 4    [3]
Claasz  9    XI17.8
du Crocq  9    XI14.2
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—D—

Daniels  10  XI 6  
Derix  10  XI 3
Donnik  11    VII12.4.4.1.2.2.3
Driessen  9  XI 26
Duynstee  9    XI14.1

—E—

van Engelen  9    XI17.6
van Eyck  9  XI 19

—F—

Ferreira dos Santos  11  XII 9  
Fransen  10  XII 11  
de Frel  11  XIII 1   [2]

—G—

Gaum  9  XI 21
van Geffen  10  XI 8
Goedemondt  10  XI 9   [4]

—H—

Hansink  9    XI14.2
Happ  9    XI17.6
Haye  9  XI 21
van der Heijden  10  XI 3
Hoen  9    XI13.2
Hogenboom  11  XII 3  
Hogewoning  11    VII12.4.4.1.2.2
van Hout  10  XI 10
Hubrechtse  9  XI 21
Hulsegge  9    XI14.1

—J—

Jacques  11    VII12.4.1.1.2.2.4
Janssen  10  XI 11   [5]
Jeunehomme  10  XI 3  
Jonkergouw  11  XIII 1   [2]
Joosten  9  X 9  

—K—

Keser  9  XI 22
Kleinschmit  9  X 13  
Koks  11  XII 8  
Kramer  7    IX18.2
Kreuger  7    IX18.1
Kroon  9  XI 21
Kruis  11  XII 4
Kuijpers  10  XI 10   [4]

—L—

Lemmers  9  XI 22  
Leuven  9/10  X 7  
van Lingen  9  XI 22

—M—

Martin  10  XI 9   [3]
Mayes  11    VII12.4.1.1.2.2.8
Mc Quiggan  10  XI 3
Minke  9    XI25.3

—N—

Nekeman  9    XI14.6.2
van Nie  10  XI 10
Nijenhuis  9  XI 17   [2]
Noordhoorn  11    VII12.4.1.1.2.2

—P—

van de Paverd   10  XI 9
Pernot  10  XII 12  
Phillips  10  XI 3   [4]
du Pré  10  XI 10   [4]

—R—

de Raaf  8    X1.2
Renkers  9    XI25.1
Res  11  XII 5  
van den Rijk  10  XI 10   [2]
Robbers  10  XI 3   [5]
Roelofs  11  XII 4
Rooswinkel  9/10  XI 9  
Roseboom  9    XI25.4   [2]
Ruland  10  XI 4  
Rupert  10  XI 4   [5]

—S—

Sachs  11    VII12.4.1.1.2.2.3
Schakenraad 10  XI 11
Schel  9  XI 14  
van Schie  11  XIII 2
Schmitz  9  XI 13  
Schoon   9    XI24.2
Schoonheim  10  XI 9   [4]
Schuur  11  XII 5
Siero  9    XI25.1
Siersma  11  blz. Aanv-3
de Silva  11    VII12.4.1.1.2.2.12
van Sinttruijen  9    XI17.12
de Smet  11  XIII 1
Smid  9    XI23.1
Snelting  10  XI 9   [3]
van Stelde  9  XI 21
Strengers  10  XII 13  
Stroeken  9    XI19.2
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—T—

Terwindt  10  XI 3   [5]
Thieme  7    IX18.2.1
Tiekstra  9  XI 14  
Tröwe  10  XII 16

—U—

van Uum  9    XI13.1

—V—

Valenza  11    VII12.4.1.1.2.2.2
Veldhuijsen  10  XI 4
van de Ven  10  XI 8   [4]
Vendrik  10  XI 4
Vermeulen  9  X 11  
Viguurs  11    VII12.4.8.4.8
Vinkenoog  9  XI 22
Virginia  10  XI 9   [3]
Visser  10  XI 9 
van der Vleuten  9    XI24.1

Vloeimans  10  XI 10
Vonk  11  XII 5
Vroemen  10  XI 4   [2]

—W—

Waslander  10  XI 9   [3]
van de Water  9    XI17.5
van der Weerden  10/11  XI 5  
van der Werf  9  XI 25  
van der Wiel  9    XI25.1
Wijnen  9    XI17.1
Wijngaarden  11  XII 4  
Withagen  9    XI13.2
Wittkamp  10  XI 10   
Woollet  11  blz. Aanv-3   [4]
Wouters  9    XI23.2

—Z—

Zalewski  11    VII12.4.4.1.2.2.1
Zuidervliet  10  XI 10

   De basisgegevens in de delen 7 t/m 11
   bevatten gegevens van: 
   202 “van der Kallen(s)” en 
   61 aangetrouwde “van der Kallen(s)”
   m.a.w. van 263 “van der Kallen(s)”
   en van in totaal 732 personen.

     © 2005   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Berkel en Rodenrijs
     Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,
     fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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Aanvullingen en correcties bij deel 7 t/m deel 11 1

De aanvullingen en wijzigingen op de donkergroene bladzijden Aanv-1 en Aanv-2 
zijn niet verwerkt in de indexen bij de basisgegevens van de oudste generaties.

Bij deel 7: (derde bladzijde van de hoofdtak)
bij VIII 8 Martha (VIII 8) en Coenraad Walker 

hebben behalve de 10 genoemde kinderen nog een kind gehad:
Martinus Walker, geboren in Wymbritseradeel 18-8-1849 en
8. Tecla Cecilia Walker is 8-4-1853 in Sneek geboren.

Bij deel 7: (vierde bladzijde van de hoofdtak)
bij VIII 3 2 Tecla Cecilia (Tekela) Rojaan (/Roijaan), overleden in Bolsward

(“des avonds ten negen uren in de kraam op het Klein Kerkhof staande”)
(wonend in Groningen) 3-9-1827.

Bij deel 7: (zevende bladzijde van de hoofdtak)
bij IX 17 Alides (/Alida) (IX 17) en Gerrit Ligthart 

hebben nog minstens één kind gehad:
2. Douwe Ligthart, geboren in Bolsward 19-5-1866.

Bij deel 8: (derde bladzijde van de hoofdtak)
bij IX 6 Geerdina Heikens, Ned. Herv., (bij haar 3e huwelijk:) naaister.

Geerdina trouwt 2e keer in Amsterdam 22-10-1868
Gerardus Hozias van Ingen, geboren (en bij zijn huwelijk wonend)
in Nieuweschans (arrondissement Winschoten) 5-6-1839, stuurman /
zeeman, zoon van Harm Lubberts Buzeman van Ingen (logement-
houder) en Geessien Koerts.
Geerdina trouwt 3e keer als weduwe van Martinus (IX 6) en
als weduwe van Gerardus Hozias van Ingen in Amsterdam 24-6-1880
Lourens Anthonie van Drielen, geboren in Vlissingen ca. 1845,
(in 1871:) Oost-Indisch ambtenaar / (in 1880:) machinist, gescheiden,
zoon van Christiaan Anthony van Drielen en 
Hendrina Jacoba van der Eijk.

Lourens trouwt 1e keer in Rotterdam 12-10-1870
Cornelia Johanna de Munnik 
en is van haar gescheiden in Amsterdam 17-12-1878.

Kinderen van Drielen uit het 1e huwelijk met Cornelia:
1  Cornelis Johannes, geboren in Rotterdam 15-7-1871
    overleden op het stoomschip “Celebes” 23-8-1874
    (op reis van Batavia naar Nederland)
2  Gerrit Cornelis Johannes, geboren in Batavia mei 1874,
    overleden in Batavia 8-7-1874 (3 maanden oud).

1 - Bij de aanvullingen en correcties is aan de kleur van de bladzijden te zien waarbij ze horen.
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Bij deel 9: (eerste bladzijde van de hoofdtak)
bij X 5 Lambertus Josephus (Bertus) van der Kallen (X 5),

geboren in Sneek 2-8-1869, bij zijn huwelijk kerkelijke gezindte: geen,
(in 1914:) handelsreiziger / koperwerker / (in 1941:) beeldenmaker,
overleden in Amsterdam 30-4-1941, trouwt in Amsterdam
(wonend in Heemstede) 2-7-1914
Ardina Francisca Louisa Liebregs,
weduwe van George Hendrik Schulte (overleden 19-4-1904), (R.-K.)
geboren in Haarlem 3-7-1849,
overleden in Noordwijk (wonend in Amsterdam) 22-6-1941,
dochter van Pieter Liebregs en Theodora Paenakker.

                       Augustus 2012: 
                       Hans ter Meulen-Hendriksen, geboren 1932, achterkleinzoon van 
                       Ardina Francisca Louisa Liebregs en  George Hendrik Schulte, heeft 
                       Bertus (X5) nog gekend. Hij mailt scans van een rouwkaart van Bertus
                       en van een foto  van Ardina en Bertus:
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bij X 9

Ingrid (XI18.4) van der Kallen stuurt deze foto van het gezin van Sander (X9).

     © 2005   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Berkel en Rodenrijs
     Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,
     fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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De aanvullingen op de lichtgroene bladzijden Aanv-3
zijn verwerkt in de indexen bij de basisgegevens van de jongste generaties.

Bij deel 7: (eerste bladzijde van de Leeuwarder tak)
bij IX18.1.1 Cynthia Isobel Trevor Vickers,

balletdanseres en balletlerares, dochter van
Walter Vickers en Geraldine N.N.,
trouwt 1e keer
George Frederick Charles Woollet, geboren ca. 1884,
en is van hem gescheiden in 1938.

Kinderen Woollet,
en na haar 2e huwelijk stiefkinderen van Hans IX18.1.1:
1.  Elisabeth (Tim !),
     geboren in Jesselton (Brits Noord-Borneo) 17-7-1928
2.  Valerie, geboren in Putney ( Wandsworth) 27-7-1931
3.  David, geboren in Reading (Berkshire, Engeland) 8-9-1933.

Bij deel 8: (vijfde bladzijde van de hoofdtak)
bij X1.2 Francina Hendrina Anna (Francien) van der Kallen (X1.2) heeft

5 kinderen gehad. Van de laatste drie weet ik slechts hun voorletters.
Kinderen Püttmann:
1.  Maria Theodora Johanna, geboren ca. 1923, 
     overleden in Arnhem 3-9-1928
2.  Emile H. F.   3.  M. E. G.   4.  B. J. K   5.  H. P. A..

Bij deel 9: (vierde bladzijde van de hoofdtak)
bij XI 12 Theodorus (Theo) van der Werf, geboren in Bolsward 2-1-1903,

overleden in Zwolle (/Hattem) 7-9-1982, zoon van
Jan (Jan) van der Werf en Agatha Maria Siersma.

bij XI 15 Maria Anna Johanna (Mies) van der Kallen (XI 15),
overleden in Sneek 20-6-2002.

Bij deel 10: (negende bladzijde van de hoofdtak)
bij XI 6 Frederica Maria (Free) Meddens, 

overleden in Nunhem 16-7-2005.

Odilia Hildemunde Miriam (Dieleke / Odile) van der Kallen (XII 12),
trouwt in 's-Gravenhage 13-3-1967.

Zie voor de enige Friese “van der Kallen”, die naar een ander continent is geëmigreerd 
(XII 9) ook deel 11, Wetens(w)aardigheden bij deel 1 t/m 11, blz. 11 en 16.
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bij XI 1   Agnes / Mia (XI 1)       14
Hein (XII 10) meldt:
Bij de overdracht van de Tiltenberg is overeengekomen dat de 
begraafplaats behouden zou blijven. Dat is ook het geval. Het graf van 
Mia ligt er nog steeds ( na 70 jaar) met z'n veelkleurig mozaiek 
prachtig bij.

     De tuin van de Tiltenberg is normaal verboden toegang, maar wie 
    voor  de cirkelvormige begraafplaats van de vrouwen van Nazareth 
    komt, is altijd welkom.

    In 2007 is een geschiedkundig boek (promotie werk) verschenen 
    "Heilig moeten: radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig 
    en dertig. Door Marjet Derks" met als kern twee hoofdstukken over de 
    Vrouwen van Nazareth en de Graalbeweging.

Agnes van der Linden merkt op dat de afbeelding op de
grafzerk niet dezelfde is als op het bidprentje, zoals oorspronkelijk 
werd vermeld. Op 5 October 2013 lag het graf er zo bij 
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      foto genomen door Job van Nes
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Wetens(w)aardigheden bij deel 1 t/m deel 11

Bij de tijd

De millenniumovergang, eindpunt van de periode, die ik zelf zal beschrijven 

Nu we aan een  nieuwe eeuw en zelfs een nieuw millennium zijn begonnen - en het 
eindpunt van de periode, die ik zelf in dit familieboek zal beschrijven, is bereikt - leek 
het mij toepasselijk even bij “onze tijd” en “onze tijdsrekening” stil te staan. 
Volgens de chronologie 1 of tijdrekenkunde zijn we 1-1-2001 (!) aan een nieuwe eeuw 
en een nieuw millennium begonnen en niet 1-1-2000, zoals veel mensen vorig jaar ten 
onrechte dachten 2. 1-1-2001 heb ik dus als  eindgrens gekozen, maar die grens zal ik, 
zoals jullie in deel 10 en 11 kunnen zien, soepel hanteren.

Tijdrekening in het algemeen

Tijdrekenkunde bestaat al vele duizenden jaren. Alle oude beschavingen kenden al een 
tijdrekening. Aan de  Babyloniërs, die een 60-tallig getalstelsel gebruikten, hebben we 
b.v. nog de indeling van 1 uur in 60 minuten en 1 minuut in 60 seconden te danken. 
De dag als tijdsindeling is terug te voeren op de afwisseling van licht en donker, de 
maand op de opeenvolging van de schijngestalten van de maan en het jaar op de cyclus 
van de seizoenen als gevolg van de wisselende hoogte van de zon. Er bestaan verschil-
lende systemen om de tijd aan te geven. De meeste zijn op een maan- of zonnekalender 
gebaseerd. Voor beide systemen geldt het probleem, dat een gemiddeld jaar niet uit een 
heel aantal dagen bestaat. Toch had men in het middenoosten dat probleem zes eeuwen 
voor Christus al opgelost en gebruikte men daar toen al een doorlopende kalender.

1 - Chronologie is afgeleid van het Griekse woord chronos, dat tijd betekent. 
  In deze familiegeschiedenis, beschrijf ik het wel en wee per tak ook chronologisch. 

2 - Jaartellingen kende men al lang vóórdat men het begrip of het getal nul kende. 
  Deze beginnen dan ook altijd bij 1! We kennen geen nulde dag van een maand of jaar 
  en ook geen nulde jaar van een eeuw. De 1e eeuw loopt van het jaar 1 t/m het jaar 100
  en de 20ste eeuw van het jaar 1901 t/m 2000. 
  Pas op 1 januari 2001 zijn we dus aan de 21ste eeuw en het 3e millennium begonnen.
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Jaartellingen en kalenders

Er bestaan meerdere jaartellingen of kalenders, zowel vroeger als nu. Naast de door ons 
gebruikte  christelijke  jaartelling gebruiken  b.v.  joden,  islamieten  en  Chinezen  nog 
steeds een eigen jaartelling. Bij jaartellingen wordt vanaf een bepaalde gebeurtenis of 
een bestuurswisseling geteld. Onze kalender is afgeleid van de Romeinse kalender. Bij 
de Romeinse kalender telde men vanaf de stichting van de stad Rome (vanaf 753 voor 
Chr.) of vanaf het jaar, dat een bepaalde keizer begon te regeren. Bij  onze christelijke  
jaartelling tellen we vanaf “de geboorte van Christus”. Dat laatste moeten we niet al te 
letterlijk nemen, want bij de invoering van de christelijke jaartelling in 526 na Christus 
wist niemand, wanneer Christus precies geboren was. Dat weet men trouwens nog niet. 
Men denkt nu, dat hij ongeveer vier jaar voor Chr. geboren is.

Het begin van het jaar

Bij de Romeinse kalender was oorspronkelijk de maand maart de eerste maand van het 
jaar. De Latijnse maandnamen  september, oktober, november en december, vertaald : 
7e, 8e, 9e en 10e maand van het jaar 3, laten dat nog duidelijk zien.

In het jaar 153 vóór Chr. besloten de Romeinen, dat het jaar voortaan op 1 januari zou 
beginnen. Dat is toentertijd door lang niet iedereen overgenomen. Zo lieten eeuwen later  
Pausen het nieuwe jaar nog op 1e kerstdag beginnen, Franse koningen en graven van 
Holland  lieten  het  jaar  op  1e  paasdag -  een  wisselende  datum !  -  beginnen  en  in 
sommige  streken  van  ons  land  begon  het  jaar  op  25  maart (  het  feest  van  Maria 
Boodschap ).    Pas in 1576 werd in alle Nederlandse gebieden 1 januari als begin van 
het jaar gekozen.

Het begin van de dag

Ook een nieuwe dag is niet altijd om middernacht begonnen. In het dagelijkse leven liet 
men een nieuwe dag  bij zonsopgang beginnen. Voor zeelieden begon een nieuwe dag 
lange tijd om 12 uur ‘s middags. In de liturgie van de R.-K. kerk en ook bij de joden 
begint  een  nieuwe  dag  bij  zonsondergang.  Daarom  wordt  bijvoorbeeld 
Sinterklaasavond niet  op  6  december  (  de  feestdag  van  St.  Nicolaas  )  maar  op  5 
december gevierd.

De Juliaanse en Gregoriaanse kalender

Omdat de oude Romeinse kalender nog vrij onnauwkeurig was, waren op een gegeven 
moment kalenderaanpassingen noodzakelijk om er voor te zorgen, dat de seizoenen op 
min of meer vaste tijdstippen zouden beginnen.

Keizer Julius Caesar liet  daarom in 46 vóór Chr.  de  oude Romeinse kalender door 
een  nieuwe kalender  vervangen. De gewone jaren gingen uit  365 dagen bestaan en 
om de drie jaar werd in een schrikkeljaar één dag aan de maand februari toegevoegd. 
Die nieuwe kalender wordt naar hem de Juliaanse kalender genoemd. Ook bepaalde hij, 
dat er een maand naar hem genoemd moest worden. Daar hebben we de maandnaam 
juli aan te danken.

3 - In oude Latijnse doop- en trouwakten dikwijls afgekort tot 7bris, 8bris, 9bris en 10bris.
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Men realiseerde zich al vrij snel na de invoering van de  Juliaanse kalender, dat men 
zich vergist had en iedere vier jaar een schrikkeldag had moeten toevoegen om aan de 
gewenste gemiddelde jaarduur van  365,25 dagen te komen. Een gemiddelde jaarduur 
van 365,25 dagen is al bijzonder nauwkeurig, want het werkelijke tropische jaar duurt 
gemiddeld - afgerond - 365,2422 dagen!

Keizer  Augustus liet die fout in de  Juliaanse kalender herstellen. Verder bepaalde hij, 
dat de maand na juli naar hem genoemd moest worden. Omdat hij beslist niet wilde, dat  
de naar hem genoemde maand minder dagen zou hebben dan de maand juli, liet hij o.a. 
ook nog één dag van februari  afhalen en bij  de maand  augustus voegen. Vanaf zijn 
kalender-wijziging telt  augustus net als  juli 31 dagen. Zijn vreemde indeling van het 
aantal dagen per maand gebruiken wij nu nog. Zo zie je maar waar keizerlijke rivaliteit 
toe kan leiden.

Door  de  kleine  afwijking  van  het  gemiddelde  Juliaanse  jaar t.o.v.  het  werkelijke 
gemiddelde tropische jaar 4 was in de 16e eeuw het verschil opgelopen tot  10 dagen. 
Paus  Gregorius XIII hervormde de kalender door te bepalen, dat na 4 oktober 1582 
onmiddellijk 15 oktober 1582 zou volgen. Daarmee werd dat opgelopen verschil van 
10 dagen weggewerkt. En om de kalender nog nauwkeuriger te maken, bepaalde hij 
bovendien, dat alle schrikkeljaren op een vol eeuwtal als schrikkeljaar geschrapt zouden 
worden, behalve als het  eeuwtal door 400 deelbaar was.  Door deze laatste bepaling 
wordt het  gemiddelde Gregoriaanse jaar 365,2425 dagen, zo’n nauwkeurige waarde, 
dat we daar ook in het nieuwe millennium nog even mee uit de voeten kunnen. 

Onze huidige Gregoriaanse kalender werd aanvankelijk lang niet overal geaccepteerd. 
In  de Meierij van ‘s-Hertogenbosch werd de  Gregoriaanse kalender direct ingevoerd, 
maar in andere delen van ons land werd de Gregoriaanse kalender op verschillende 
tijdstippen ingevoerd. Pas in 1701 gold deze kalender voor ons hele land. In sommige 
Europese landen is de Gregoriaanse kalender nog veel later ingevoerd.

In  oktober  1793  werd  door  de  Fransen in  ons  land  de  Republikeinse  kalender 
ingevoerd, maar deze kalender heeft maar heel kort standgehouden. Veel Nederlandse 
ambtenaren  hebben die  Franse  tijdrekening bovendien  genegeerd.  Wat  onze  familie 
betreft, heb ik tot nu toe geen enkele akte gevonden, waarin de Republikeinse kalender 
is gebruikt.

In  onze  familiegeschiedenis  hebben  we  alleen  met  de  Juliaanse  en  Gregoriaanse 
kalender  te  maken.  Doordat  al  onze  familieleden  vóór  1701  in  de Meierij  van  ‘s-
Hertogenbosch woonden, geldt, dat voor alle data, ouder dan 4 oktober 1582 - die ik bij 
de  beschrijving  van  onze  mogelijke  voorgeschiedenis heb  gegeven  -  de  Juliaanse  
kalender  van  toe-passing  is  en  voor  alle  overige  data  onze  huidige Gregoriaanse 
kalender.

Een “eeuwigdurende” maandkalender 1583-2038

Wil je weten op welke dag van de week een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
dan kun je daarvoor een zogeheten “eeuwigdurende” maandkalender raadplegen. Een 
Gregoriaanse kalender voor de periode 1583-2038 is voor ons voorlopig toereikend.
4 - Door dat iets te lange jaar duurde iedere eeuw 0,78 dag te lang.
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Wil je b.v. weten of Aelbert (II 4) en Iken op een zondag of op een doordeweekse dag 
zijn getrouwd (ze trouwden 9 januari 1621) dan zoek je de regel op, waarop 1621 staat. 
Vervolgens kijk je welk cijfer op die regel onder jan staat. Dat is 3. Dan geldt voor 
januari 1621 de 3e maandindeling links. Zij zijn de 9e , dus op een zaterdag, getrouwd. 
Weet je niet op welke dag van de week je geboren bent, dan kun je die dag zó opzoeken.

     GREGORIAANSE
         KALENDER                 1583-2038                      

                                                   jan        apr       juli      okt
                                                                                                        feb       mei       aug     nov

    mrt     juni        sep     dec

  1 1583 1639 1695 1735 1791 1831 1887 1927 1983 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
zo 1  8 15 22 29 1584 1640 1696 1736 1792 1832 1888 1928 1984 1 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
ma 2  9 16 23 30 1585 1641 1697 1737 1793 1833 1889 1929 1985 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
di 3 10 17 24 31 1586 1642 1698 1738 1794 1834 1890 1930 1986 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
wo 4 11 18 25 1587 1643 1699 1739 1795 1835 1891 1931 1987 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
do 5 12 19 26 1588 1644 1740 1796 1836 1892 1932 1988 3 7 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
vr 6 13 20 27 1589 1645 1741 1797 1837 1893 1933 1989 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
za 7 14 21 28 1590 1646 1742 1798 1838 1894 1934 1990 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
  2 1591 1647 1743 1799 1839 1895 1935 1991 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
zo 2  9 16 23 30 1592 1648 1744 1840 1896 1936 1992 5 2 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
ma 3 10 17 24 31 1593 1649 1700 1745 1841 1897 1937 1993 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
di 4 11 18 25 1594 1650 1746 1842 1898 1938 1994 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
wo 5 12 19 26 1595 1651 1747 1843 1899 1939 1995 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
do 6 13 20 27 1596 1652 1748 1844 1940 1996 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
vr 7 14 21 28 1597 1653 1749 1800 1845 1941 1997 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
za 1 8 15 22 29 1598 1654 1750 1846 1942 1998 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
  3 1599 1655 1751 1847 1943 1999 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
zo 3 10 17 24 31 1600 1656 1752 1848 1944 2000 2 6 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
ma 4 11 18 25 1601 1657 1753 1849 1900 1945 2001 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
di 5 12 19 26 1602 1658 1754 1850 1946 2002 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
wo 6 13 20 27 1603 1659 1755 1851 1947 2003 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
do 7 14 21 28 1604 1660 1756 1852 1948 2004 4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
vr 1 8 15 22 29 1605 1661 1701 1757 1853 1949 2005 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
za 2 9 16 23 30 1606 1662 1702 1758 1854 1950 2006 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
  4 1607 1663 1703 1759 1855 1951 2007 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
zo  4 11 18 25 1608 1664 1704 1760 1856 1952 2008 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
ma  5 12 19 26 1609 1665 1705 1761 1801 1857 1953 2009 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
di  6 13 20 27 1610 1666 1706 1762 1802 1858 1954 2010 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
wo  7 14 21 28 1611 1667 1707 1763 1803 1859 1955 2011 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
do 1  8 15 22 29 1612 1668 1708 1764 1804 1860 1956 2012 1 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
vr 2  9 16 23 30 1613 1669 1709 1765 1805 1861 1901 1957 2013 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
za 3 10 17 24 31 1614 1670 1710 1766 1806 1862 1902 1958 2014 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
  5 1615 1671 1711 1767 1807 1863 1903 1959 2015 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
zo  5 12 19 26 1616 1672 1712 1768 1808 1864 1904 1960 2016 3 7 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
ma  6 13 20 27 1617 1673 1713 1769 1809 1865 1905 1961 2017 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
di  7 14 21 28 1618 1674 1714 1770 1810 1866 1906 1962 2018 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
wo 1  8 15 22 29 1619 1675 1715 1771 1811 1867 1907 1963 2019 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
do 2  9 16 23 30 1620 1676 1716 1772 1812 1868 1908 1964 2020 5 2 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
vr 3 10 17 24 31 1621 1677 1717 1773 1813 1869 1909 1965 2021 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
za 4 11 18 25 1622 1678 1718 1774 1814 1870 1910 1966 2022 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
  6 1623 1679 1719 1775 1815 1871 1911 1967 2023 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
zo  6 13 20 27 1624 1680 1720 1776 1816 1872 1912 1968 2024 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
ma  7 14 21 28 1625 1681 1721 1777 1817 1873 1913 1969 2025 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
di 1  8 15 22 29 1626 1682 1722 1778 1818 1874 1914 1970 2026 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
wo 2  9 16 23 30 1627 1683 1723 1779 1819 1875 1915 1971 2027 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
do 3 10 17 24 31 1628 1684 1724 1780 1820 1876 1916 1972 2028 2 6 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
vr 4 11 18 25 1629 1685 1725 1781 1821 1877 1917 1973 2029 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
za 5 12 19 26 1630 1686 1726 1782 1822 1878 1918 1974 2030 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
  7 1631 1687 1727 1783 1823 1879 1919 1975 2031 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
zo  7 14 21 28 1632 1688 1728 1784 1824 1880 1920 1976 2032 4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
ma 1  8 15 22 29 1633 1689 1729 1785 1825 1881 1921 1977 2033 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
di 2  9 16 23 30 1634 1690 1730 1786 1826 1882 1922 1978 2034 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
wo 3 10 17 24 31 1635 1691 1731 1787 1827 1883 1923 1979 2035 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
do 4 11 18 25 1636 1692 1732 1788 1828 1884 1924 1980 2036 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
vr 5 12 19 26 1637 1693 1733 1789 1829 1885 1925 1981 2037 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
za 6 13 20 27 1638 1694 1734 1790 1830 1886 1926 1982 2038 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
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Van dit familieboek een heel persoonlijk familieboek maken

Een uit te breiden familieboek

In  de  ondertitel  van  dit  familieboek  heb  ik  niet  alleen  aangegeven,  dat  het  een 
uitgebreid familieboek wordt, maar ook dat het familieboek uit te breiden is. Door de 
gekozen indeling en nummering is het mogelijk nu en in de toekomst zelf bladzijden toe 
of  tussen te  voegen en  kan iedereen van dit  boek  een heel persoonlijk  familieboek 
maken.
Behalve het aanvullen (en eventueel corrigeren) van de recente basisgegevens 5, kun je 
ook  het  verhalende  gedeelte aanvullen.  Niemand  beter  dan  jijzelf  of  een  direct 
familielid kan de geschiedenis van jouw naaste familie beschrijven, het gezin, waarin je 
bent opge-groeid, voor jou belangrijke gebeurtenissen, mogelijk jouw eigen gezin en 
gegevens  van  de  familie  van  jouw  partner,  enige  aardige  familiefoto’s  toevoegen, 
kortom alles, dat je leuk en passend vindt om van dit familieboek een heel persoonlijk  
familieboek te maken. Vanaf de opzet van dit boek heb ik de letter T (van toegevoegd of 
tussengevoegd)  voor  de  nummering  van  door  anderen toe-  en  tussengevoegde 
bladzijden gereserveerd.

De pagina-indeling

Gebruik A-4 papier, dat je tweezijdig kan gebruiken 6. 
Gebruik de volgende marges: 
boven en onder: 2 cm,
voor een oneven bladzijde (T-1, T-3, enz.) 3½ cm links en 2½ cm rechts en
voor een even bladzijde (T-2, T-4, enz.) 2½ cm links en 3½ cm rechts.
Je hebt namelijk 1 cm extra nodig voor de gaatjes.

Het toevoegen en tussenvoegen van “basisgegevens” 7

Breng bij iedere bladzijde “een voetlijn” aan en daaronder: 
links: deel en hoofdcode (zoals in het boek, bij zijtakken dus 

de hoofdcode van de stamvader van jouw zijtak)
in het midden: toegevoegde basisgegevens bij (de voornaam van een “van der Kallen”

met tussen haakjes erachter zijn/haar code 8 of 
als je tot een zijtak behoort, de naam van jouw zijtak invullen)

rechts: de bladzijdenummering te beginnen bij T-1, T-2, T-3 enz.. 
Voeg de bladzijden in  achter de groene bladzijden  van het  deel van de hoofdtak of 
de zijtak, waar ze bijhoren. Je kunt voor deze bladzijden groen of wit papier gebruiken.

5 - Opm.: Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk 20ste eeuwse gegevens te verzamelen, maar
  omdat de burgerlijke standgegevens nog niet openbaar zijn, kunnen die nog niet volledig zijn!

6 - Opm.: Voor het “gewone” witte papier gebruik ik voor dit familieboek zelf het 80-grams
 A-4 papier “Fastprint Gold”, dat momenteel (2003) in een goede kantoorboekhandel 
  is te verkrijgen. (Ook voor het gekleurde papier gebruik ik papier van Fastprint.)

7 - Opm.: Mijn broers kunnen volgens de opzet van dit familieboek met een deel 12 beginnen.
8 - Opm.: Behoor je niet tot een zijtak en ben jezelf geen “van der Kallen” en 

  wil je gegevens over jezelf / eigen gezin / (klein)kinderen invoegen, koppel die dan aan
  een “van der Kallen” van de hoofdtak,  b.v. jouw (schoon)moeder. 
  Zet dan middenonder: toegevoegde basisgegevens van het nageslacht van .............. (......) .
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Het toevoegen en tussenvoegen van bladzijden bij het verhalende gedeelte

Zie voor links en rechts onder de voetlijn blz. 5, maar nu zet je 
in het midden: toegevoegd bij (/ tussengevoegd bij) (de voornaam van een

“van der Kallen” met erachter tussen haakjes zijn (/ haar) code.
Verder kun je voor jouw verhalen / fotobladen enz. zelf geschikte titels kiezen. Geef als 
je foto’s opneemt goed aan, wie er op de foto staan, bij “van der Kallen’s” ook de code 
vermelden (zie als voorbeeld deel 2 IV 4, blz. F-5).
Zodra in het midden een nieuwe/andere naam staat nummer je de bladzijden opnieuw 
met  T-1,  T-2,  T-3  enz.!  Je  kunt  dus  vele  series  T-bladzijden invoegen.  Een tweede 
verhaal bij dezelfde “van der Kallen”, geschreven door een andere / tweede schrijver, 
kun je ook opnieuw nummeren. Voeg de bladzijden in de juiste volgorde in. Kijk daarbij 
eerst naar deel en hoofdcode links en pas daarna naar de code in het midden.

Inhoudsopgave van toe- en tussengevoegde bladzijden

Voeg aan ieder deel, waaraan je bladzijden toevoegt, achter de inhoudsopgave ook een 
“Inhoudsopgave van toe- en tussengevoegde bladzijden” toe. Geef hierin behalve de 
gebruikelijke gegevens ook aan wie  de bladzijden samengesteld / geschreven heeft en 
wanneer. Tot slot kan je ook de Inhoud van het boek nog aanvullen met een bladzijde, 
waarbij je (zie de Inhoud) per onderdeel het aantal toegevoegde bladzijden vermeldt.

Het perforeren van de bladzijden

Het aanbrengen van de 4 gaatjes kan uiteraard met een 
perforator voor 4 gaatjes,  maar ook met  een perforator  
voor  2  gaatjes,  die  een  verstelbare  sleuf  heeft.  Zet  de 
schuif  op de stand A-6 en breng  de 2 gaatjes linksonder 
aan. Kantel het hele blad, zodat je de gemaakte gaatjes 
linksboven  ziet  en  maak  vervolgens  weer  twee  gaatjes 
linksonder. Draai je het blad weer om, dan zijn dat de gaatjes linksboven. Probeer dit 
eerst op een proefblaadje uit! In het begin heb ik ook zelf de gaatjes zo gemaakt.

Voor wie een computer en het tekstverwerkingsprogramma Word gebruikt

Voor de tekst heb ik het lettertype Times New Roman gebruikt, voor: 
- de hoofdkop van dit hoofdstuk: kop 14 pnt bold 
- onderkoppen: kop 12 pnt bold
- de standaardtekst: standaard 12 pnt
- de bijtekst in de kaders: standaard 11 pnt
- onderschriften bij foto’s en illustraties: standaard 10 pnt cursief
- voetnoottekst: voetnoottekst 10 pnt bold.

Tot slot

Voor wie zelf aan de slag gaat met het uitbreiden van dit boek: maak er wat moois van! 
Heb je hierover nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.
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Onze namen

Duizenden namen verwerkt 9

In de Inleiding en deel 1 heb ik het al uitvoerig over naamgeving van personen gehad, 
over het gebruik van patroniemen, over het ontstaan en het gebruik van familienamen en 
over hoe onze familienaam “van der Kallen” in de loop van eeuwen is ontstaan. Nu ik de 
verwerking van  de basisgegevens, waarin ik  duizenden namen heb opgenomen, ga be-
eindigen, lijkt het mij het juiste moment om nog even iets over onze namen op te merken.

Onze voornamen

Vanaf de Middeleeuwen is het gebruikelijk, dat katholieke kinderen Latijnse doopnamen 
krijgen en hun roepnaam van hun (eerste) voornaam is afgeleid. Vanaf 1811 worden die 
Latijnse doopnamen - heiligennamen - meestal ook hun officiële voornamen. Protestant-
se kinderen krijgen meestal hun roepnaam als eerste voornaam. Doordat men eeuwen-
lang kinderen naar familieleden heeft genoemd, komen in iedere familie bepaalde namen 
generaties lang voor. Pas vanaf ca. 1960 treedt er een verandering op. Men gaat de baby 
een “mooie” naam geven. Rond 2000 10 is bij ca. 85 % van de kinderen de roepnaam de 
eerste voornaam geworden. Vernoeming is dan bij veel kinderen verschoven naar de 2e 
en ev. volgende namen. Tellen we vernoeming in 2e en volgende namen mee, dan wordt 
nog ca. 42 % van de jongens en ca. 48 % van de meisjes naar een familielid vernoemd. 
Rond 2000 krijgt ca. 50 % van de kinderen 1 voornaam en ca. 30 % 2 voornamen. Omdat 
de meeste “van der Kallen”s een of meer Latijnse voornamen hebben, zal ik     de eerste 
Latijnse voornaam van de “van der Kallen”s onder de loep nemen en daarbij voor de 
overzichtelijkheid slechts één van de vele spellingsvarianten vermelden.

9 - Als laatste: Kalle ten Cate en Merel van der Kallen (zie deel 11) (in de cirkels afgebeeld).
10 - Zie: Voornamen, door Doreen Gerritzen (1999)

  en:   Over voornamen, hoe Nederland aan zijn voornamen komt, door Gerrit Bloothooft,
          Emma V. A. Nifterick en Theodora J. M. Gerritzen (2004).
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Favoriete voornamen

In onze familie is  Johannes de meest voorkomende jongensnaam 11 en Maria de meest 
voorkomende meisjesnaam. Voor de Friese tak zijn dat resp. Hendericus en Tecla.

favoriete jongensnamen favoriete meisjesnamen
   in onze
   familie

   door de
eeuwen heen 12

   in begin 
 20ste eeuw 13

   in onze
   familie

   door de
 eeuwen heen 

   in begin 
  20ste eeuw

Johannes Johannes Johannes Maria Johanna Maria
Hendricus Gerardus Cornelis Johanna Anna Johanna
Adrianus Hendricus Petrus Elisabeth Elisabeth Anna
Wilhelmus Jacobus Jacobus Anna Catharina Cornelia
Martinus Nicolaas Wilhelmus Petronella Maria Wilhelmina
Petrus Petrus Gerardus Catharina Geertruida Elisabeth
Albertus Wilhelmus Adrianus Antonia Margaretha Catharina
Antonius Theodorus Antonius Cornelia Hendrica
Lambertus Hermannus Hendricus Margaretha Adriana
Jacobus Theodorus Adriana Petronella

Adrianus, Martinus, Albertus, Lambertus en aan de meisjeskant Antonia zijn voornamen, 
die in onze familie meer voorkomen dan in andere families. 

Vier eeuwen Johannes en Albertus

Dat de meest voorkomende naam  Johannes vier  eeuwen in onze familie heeft  stand 
gehouden ligt meer voor de hand dan bij de naam Albertus. Albertus is van de 2e t/m 12e 
generatie van opa op kleinzoon overgegaan! Daarbij heeft Albertus (VIII 5) er alles aan 
gedaan om die doorgaande lijn te verstoren. Hij beweerde namelijk, dat hij  Lambertus 
heette. Doordat de schoonvader van zijn zoon Hendericus toevallig Albert heette, bleef 
de naam Albertus (zie deel 9) met veel geluk toch nog in de familie.

Hoe de voornaam Albertus mogelijk in onze familie is gekomen

Ik heb het vermoeden, dat onze stamvader Jan (I 1) (zie deel 1, blz. P-4) slechts één keer 
getrouwd is geweest en dat  Geritken Jacops dus ook de moeder van  Aelbert (II 4) en 
daarmee onze stammoeder is geweest. Ik heb in het oud-rechterlijk archief van Berlicum 
namelijk een voogdijbrief uit 1591 gevonden, waarin  Metken dochter Jacob Aelbertsz. 
voorkomt 14. Omdat Jan en Geritken ook een van hun dochters Mechteld/Metken hebben 
genoemd, vermoed ik,  dat  Metken dochter Jacob Aelbertsz. een zus van  Geritken is 
geweest en onze voorvader Aelbert (II 4) naar de opa van zijn moeder is genoemd.

11 - Johannes is ook in Nederland verreweg de meest voorkomende jongensnaam (zie de tabel).
  Zelfs nu men de laatste decennia steeds minder kinderen naar de ouders vernoemt, was
  in 1985 t/m 1989 Johannes nog steeds de populairste jongensnaam.

12 - Zie: Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.
  door Dr. R. A. Ebeling (1993).

13 - Bij katholieke kinderen. Zie de in noot 10 genoemde literatuur.
14 - Zie ORA Berlicum inv. no. 52, blz. 19 t/m 20, gedateerd 3 dec. 1591.
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Onze familienamen

Per keizerlijk decreet van 18-8-1811 werd bepaald, dat elke inwoner van het Franse rijk, 
die nog geen vaste familienaam had, er een moest aannemen en de gemeenten werden 
verplicht voor die mensen  registers van naamsaanneming aan te leggen. Vooral in de 
noordelijke provincies van ons land gebruikte men toen nog maar zeer beperkt vaste 
familienamen en moest men er dus een gaan aannemen. Niet iedereen nam dat serieus. 
Nadat Nederland zelfstandig was geworden en dit decreet door koning Willem I was 
overgenomen, stoorden velen zich daar nog steeds niet aan. In 1825 verscheen daarom 
een nieuw Koninklijk Besluit, waarin het decreet van 1811 werd herhaald. Pas daarna 
werd duidelijk, dat het ernst was en men echt een vaste familienaam moest hebben. De 
familienamen kunnen in 5 groepen verdeeld worden.

Afstammingsnamen

Deze namen zijn  ontstaan uit  een  patroniem (zie  ook de Inleiding blz.  12).  Op een 
gegeven  moment  is  men  een  van  de  patroniemen  als  familienaam gaan  gebruiken. 
Vroeger  werd  een  patroniem met  een  tweede  naamval  (een  “s”  achter  de  naam) 
aangegeven, m.a.w.  “van Jan” door  “Jans”. Achter het patroniem kon men ten over-
vloede nog zoon of dochter toevoegen. Door verkorting, dialect en klankverdoffing kon 
de “s” vervallen en “szoon” tenslotte ook: “son”, “ssen”, “sen”, “se” en “en” worden.
Voorbeelden (alle voorbeelden zal ik aan onze familie ontlenen): Caspers, Hendriks, en 
Herman en Henderson, Janssen, Jansen, Willemse, Claasen en Koolen (van Nicolaas).

Herkomstnamen

Het gaat hier om namen, die naar de geografische komaf van de eerste naamdrager(s) 
verwijzen, b.v. een plaats, een rivier, een eiland, een land of volk. Ze komen voor met en 
zonder het voorzetsel “van” en met en zonder het lidwoord “de”.
Voorbeelden: van Berlicum, van Rosmalen, van den Bosch, van Rooij (Sint-Oedenrode), 
van Dongen, van Vugt, Vugts, Oosterhout, de Waal, Tholen en de Vries.

Adresnamen

Adresnamen verwijzen naar de woonplek van de eerste drager(s) van de familienaam, 
naar b.v. hun onderkomen : huis, boerderij, kasteel, molen, herberg of schip, of als hun 
onderkomen geen naam heeft, naar de ligging van hun woonplek. Adresnamen beginnen 
dikwijls met een voorzetsel en /  of lidwoord, maar kunnen ook zonder voorzetsel of 
lidwoord voorkomen. Ook kunnen ze beginnen met “Ver” een samentrekking van     “van 
der”. Ze kunnen ook eindigen op “man(s)”. Zonder historisch en genealogisch onderzoek 
kan de herkomst van een adresnaam niet worden vastgesteld 15.
Voorbeelden: de Wolf, Verhoeven,  van der Burg(t),  Borghorst, van der Borg,  Venhorst, 
van den Berg(h),  in ‘t Groen,  in ‘t Veld,  van der Don(c)k,  Verdonk,  van der Heijden, 
Heijkants, Heikens, Vossenberg, van de Ven, van de Werf en Schuurmans.

15 - Het Meertensinstituut, dat bezig is een databank van Nederlandse familienamen op te bouwen, 
  rangschikt “van der Kallen”  ten onrechte onder de adresnamen! Ik zal ze daar nog op wijzen.
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Beroepsnamen

Deze verwijzen direct of indirect naar beroep, ambt of rang van de eerste naamdrager(s). 
Ze komen ook in de tweede naamval voor.
Voorbeelden:  Bouwman (boer),  Brouwer,  Kuiper,  Schoolmeester,  Molenaar,  Pachter, 
Kapteijns,  Koopmans,  Raaijmakers (radmaker/wagenmaker), Klomp en Klok (voor resp. 
een klompen- en een klokkenmaker, tenzij hun huis de Klomp of de Klok heeft geheten!).

Alle overige familienamen, waaronder eigenschapsnamen

Hiertoe behoren de familienamen, die niet tot de voorgaande vier categorieën behoren. 
Deze verwijzen dikwijls naar een eigenschap, leeftijd, lichamelijk aspect of de stand van 
de eerste naamdrager(s). Deze namen kunnen ook weer met een lidwoord voorkomen en 
door verkorting, dialect en klankverdoffing in de loop van de tijd gewijzigd zijn.
Voorbeelden:  de Wijs  en  Jonckbloet  en  de Jong  (de meest voorkomende Nederlandse 
familienaam) en de Wit, (wijst naar iemand, die wit haar had of erg wit was), de Grijs, 
de Swart, Swarts, Zwart, Groote, de Kort en de Lange en tot slot de Laat (verwijst naar 
“laet” in de betekenis van “horige, halfvrije, iemand die onderworpen was aan een heer  
of onder hofrecht leefde” en “van der Kallen”, ontstaan uit “Ke(e)rl(l)e(n)” in de bete-
kenis van “vrij man, die niet tot de ridderstand behoorde” of “plattelandsbewoner”.

Toevoegingen

Aan bepaalde toevoegingen kan men zien uit welke regio de naam oorspronkelijk komt. 
Zo komen b.v. familienamen eindigend op “a” (voorbeelden:  Eikema  en  Terpstra) uit 
Groningen of Friesland en namen eindigend op “huys / huis” (voorbeeld: Nieuwenhuys) 
oorspronkelijk uit het Oosten van Overrijsel.

Naamswijzigingen

In Nederland kwam tot voor kort  naamswijziging van een familienaam vooral voor bij 
onwettige kinderen, die - zoals bekend - de naam van de moeder kregen 16. Als de onge-
huwde moeder trouwde, kon haar echtgenoot door erkenning haar kind zijn naam geven, 
ook als hij niet de biologische vader was. Als de moeder het kind afstond, konden de 
pleegouders door adoptie het kind hun naam geven. Voor een wijziging van een familie-
naam is een Koninklijk Besluit nodig. Vanwege nieuwe inzichten en ontwikkelingen (b.v. 
gelijke rechten voor man en vrouw en medische ontwikkelingen, zoals KID, IVF en 
DNA-onderzoek) is het afstammingsrecht per 1-4-1998 gewijzigd. In het nieuwe afstam-
mingsrecht komen b.v. de termen wettig, onwettig en natuurlijk kind niet meer voor!

Buiten Nederland is onze familienaam gewijzigd door emigratie, in Australië en Brazilië 
b.v. in “Van Der Kallen” en in de USA o.a. in “Vanderkallen”  17.

16 - Opm.: Als een echtgenote haar man bedroog, kon hij weigeren haar kind te erkennen. 
  Ook dan was sprake van een onwettig kind en kon de echtgenoot eisen, dat het werd afgestaan.
  Dat komt (zelfs 2x) in onze familie voor, maar heb ik om privacyredenen niet vermeld.

17 - De volgende bladzijden zijn terwille van de nazaten van de naar Australië, Brazilië en de USA
  geëmigreerde “van der Kallen” s, die geen Nederlands kunnen lezen, in het Engels (!).
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“Van Der Kallen”s and “Vanderkallen”s 18

Emigrated “van der Kallen”s 19

I know of 6 male “van der Kallen”s, that they emigrated to other continents. From the 
11th generation 1 emigrated to Canada (in 1951) (A) and 2 to Australia (between 1955 
and 1960) (B and C) and from the 12th generation 2 to  the USA (between 1955 and 
1960) (D and E) and in 2000 1 to Brasil (F). The last 5 have descendants.
In their new fatherland their surname changed and begins now with a “V”.
I start with their basic family data, as known so far 20.

Jan I 1

Aelbert II 4

Rulen III 1           Hendrick III 3

Aelbert IV 2            Herman IV 4

Roelof V 1

Bertus VI 1   Jan VI 2     ò

Marten VII 1   Peter VII 12

Bertus VIII 5    Willem
 VII12.4     ò

Harry IX 11    Jan Josephus          Adriaan
 VII12.4.1 VII12.4.4          VII12.4.8

Albert X 7   Willem Willem              Jan
 VII12.4.1.1 VII12.4.4.1        VII12.4.8.4

Wilberd XI 5 Jan Gijs          Adriaan     Jan Martien
       VII12.4.1.1.2  VII12.4.4.1.2      VII12.4.8.4.6    VII12.4.8.4.8   IV4.2.1.5.3.2.4.1

           see  B     see  C  see  A
Frank XII 9 Wim Wim

     VII12.4.1.1.2.2   VII12.4.4.1.2.2
  see  F see  D see  E

18 - For the members of our family, mentioned on these pages, who can’t read Dutch,
  these pages are in English.

19 - All the persons in the Netherlands with the name “van der Kallen” belong to one big family.
20 - I have given a unique code to all the “van der Kallen”s.
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Family data for the “van der Kallen”, emigrated to Canada

A  Martinus Jacobus Joseph (Martien / Martin) van der Kallen (IV4.2.1.5.3.2.4.1),
    born in St-Oedenrode 15-3-1925, driver and handyman, 
    passed away in London (Ontario Canada) 23-11-2002.

Family data for “van der Kallen”s and “Van Der Kallen”s in Australia

B  Adrianus Johannes Maria (Adriaan / Adrian) van der Kallen (VII12.4.8.4.6),
    born in 's-Hertogenbosch 29-5-1925,
    passed away in Brisbane (Queensland Australia) after 13-5-1983, marries
    (Daphne) N. N.

From this marriage, born in Brisbane (Queensland Australia), 12th generation:
1  Mark Adrian (Mark) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.6.1), born 31-7-1958, marries
   (Juana) N. N..

From this marriage, born in Brisbane (Queensland Australia), 13th generation:
1  Susan Angela (Susan) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.6.1.1), born 13-5-1983,
    marries in 2002 Paul Edward (Paul) Johnson

2  (Peter) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.6.2), marries N. N.
From this marriage, born in Australia, 13th generation:
1  (Alecia) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.6.2.1), born 26-9-1986
2  (Daniel) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.6.2.2)
3  (Josh) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.6.2.3).

C  Johannes Franciscus (Jan) van der Kallen (VII12.4.8.4.8),
    born in 's-Hertogenbosch 1-9-1930, restaurant keeper in Sydney,
    passed away in Sydney (New South Wales Australia) 30-12-2004,
    marries R.-C. in 's-Hertogenbosch (St. Catharinachurch) 22-11-1955
    Johanna Henrica Gerarda Maria Theresia (Annie) Kurvers,
    born in 's-Hertogenbosch 2-6-1927, daughter of 
    Adrianus Henricus Maria Kurvers and Johanna Justina Antonia Viguurs.

From this marriage, born in Sydney (New South Wales Australia), as known so far:
1  N.N. Van Der Kallen (VII12.4.8.4.8.1), born 19-8-1957 (a daughter) 21

2  (Paul) Van Der Kallen (VII12.4.8.4.8.2), head teacher estate & valuation.

21 - Probably this is Jovi Bacud - van der Kallen, in 2004 living in 
  Canberra ACT (= Australian Capital Territory) Australia, a daughter of Jan (VII12.4.8.4.8)
  and maybe this daughter.

Deel 11                             Wetens(w)aardigheden bij deel 1 t/m 11 Weten-12



Family data for “van der Kallen”s and “Vanderkallen”s 22 in the USA

D  Wilhelmus Johannes (Wim / William) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2),
    Malang (Dutch East Indies) 28-12-1921,
    passed away in City of Orange (California USA) 17-2-1968,
    marries in (Dutch East Indies) 
    Geertruida (Trui) van Heuven van Staereling,
    born in Sumatra (DutchEast Indies) 15-5-1925,
    passed away in Pomona (California USA) 25-12-1977, daughter of
    Josephus Franciscus van Heuven van Staereling and Frederika Louise Noordhoorn.

From this marriage, 13th generation:
1  Johannes Franciscus (Jan/Jhonny) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.1),
    born in Soerabaja (Dutch East Indies) 18-9-1948, marries first time in 1971
    (Deborah) Canterbury, born in San Diego (California USA) 20-1-1955, daughter of
    (Keith) Canterbury and (Cara) N. N. 
    and is divorced in 1983, marries second time 19-3-1983
    (Sheri) Turner, born in San Diego (California USA) 21-8-1962, daughter of
    (William) Black and (Mary) Turner 

From his first marriage, born in San Diego (California USA), 14th generation:
1  (Jennifer) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.1), born 22-12-1972,
    passed away in San Diego (California USA) 23-2-1975
2  (Corrie) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.2), born 23-12-1975
3  Wilhelmus Johannes (William) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.3), born 10-5-1977
From his first marriage, born in San Bernardino (California USA), 14th generation:
4  Johannes Franciscus Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.4), born 5-9-1982
From his second marriage, born in Upland (California USA), 14th generation:
5  Daniel Johannes Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.5), born 14-11-1986
6  Matthew Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.6), born 29-7-1988
7  Michael Royka Johannes Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.1.7), born 8-10-1990

2  Joyce Mathilda (Meity/Joyce)) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.2),
    born in Soerabaja (Dutch East Indies) 18-9-1949,
    marries in Ontario (California USA) 11-4-1967 Ronald Thomas van Norman, son of
    Louis Frederick van Norman and Rose Valenza

Children van Norman:
1  Louis William, born 7-8-1968
2  Priscilla Shinette Herbst, born 6-7-1971

3  Franciscus Josephus (Frans/Francis) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.3),
    born in Westerbork 12-9-1950, marries in Upland (California USA) 16-8-1975
    Ellen Louise Felt, born in Upland (California USA) 1-8-1953, daughter of 
    Lloyd Felt and Lindel Jean Sachs

From this marriage, born in (California USA), 14th generation:
1  Eric Joseph Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.3.1), born in Upland 10-3- 1978
2  Nora Beth Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.3.2), born in Fontana 16-7- 1982

22 - In the USA “van der Kallen” can be changed into: Van Der Kallen, Vander Kallen,
  VanderKallen and Vanderkallen. Some persons use more than one surname. For convenience
  I use the common surname “Vanderkallen” for all the American members of our family.
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4  Alice Grace (Alice/Allis) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.4), 
    born in ‘s-Gravenhage 10-11-1951, marries in Ontario (California USA) 20-5-1972
    Robert Cameron Beam, born in Upland (California USA) 10-11-1949, son of 
    Charles Cameron Beam and Delma Maxine Jacques

Children Beam, born in (California USA):
1  Jennifer Kelly, born in Upland 23-2-1974
2  Joseph Cameron, born in Fontana 23-6-1976
3  Robert Charles, born in Fontana 27-3-1978
4  Alison Jeanette, born in Fontana 27-6 1980

5  Patricia Jeanette (Jeanette) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.5), 
    born in ‘s-Gravenhage 23-2-1953, marries in Ontario (California USA) 28-4-1973
    Jesse Chiarez, born in Mexico

Child Chiarez:
1..Jessica, born in Fontana (California USA) 12-8-1983

6  Roy Marvin (Roy) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.6),
    born in Papua (Dutch New-Guinea) 28-10-1954, police captain,
    marries first time in Claremont (California USA) 4-8-1979
    (Diana) Fitzgerald 
    and is divorced in June 1981, marries second time 17-11-1984
    (Melissa) Baughn, born in Las Vegas (Nevada USA) 2-8-1959

From his first marriage, born in (California USA), 14th generation:
1  Stephanie Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.6.1), born in Fontana 15-1-1981
From his second marriage, born in (California USA), 14th generation:
2  Heidi Brook Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.6.2), born in Hemet 25-1-1991
3  Austin Parker Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.6.3), born in Fontana 30-4-1996

7  Johannes Jacobus (Honnie) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.7),
    born in ‘s-Gravenhage 21-3-1956, marries in Ontario (California USA) 9-8-1979
    (Sasha) Benjamin, born in Holland (Michigan USA), daughter of
    (Peter) Benjamin and Francine N.N.

From this marriage, born in (California USA), 14th generation:
1  Christopher Anthony Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.7.1), born 7-6-1981
2.  Shannon Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.7.2), born in Covina 5-11-1983
3  Nicole Dominique Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.7.3), born in Pomona 18-3-1987

8  Theresia Margaretha (Marga) van der Kallen (VII12.4.1.1.2.2.8), born in
    ‘s-Gravenhage 31-3-1957, marries first time in Ontario (California USA) 7-2-1980
    Paul Ed Lee, born in 23-4-1953, son of Paul Edward Lee and Madonna Mayes
    and is divorced in February 1989,
    marries second time in Canyon Lake (California USA) 18-5-1991
    Michael Kidd, born in Long Beach (California USA) 29-6-1944

Children Lee, born in Fontana (California USA):
1  Lauren Renee, born 29-2-1980
2  Lacey Kathryn, born 14-12-1982
3  Landon Edward, born 31-3-1984

9  Peter Raymond (Peter) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.9),
    born in Marion (Ohio USA) 24-2-1960, marries in Ontario (California USA) 25-7-1983
    (Julie) DeGeorge, daughter of (Frank) DeGeorge and Patricia N.N.

From this marriage, 14th generation:
1  (Desiree) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.9.1)
2  (Michelle) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.9.2)
3  (Danielle) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.9.3) 
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10 Daniel Hubert (Danny) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.10),
    born in Marion (Ohio USA) 20-1-1962,
    marries first time in Ontario (California USA) 30-8-1988
    (Denise) Corwin, born in Buffalo (New York USA), daughter of
    (Edward) Corwin and Lynn N.N. and is divorced 19-9-2003, marries second time
    Cynthia Anna Morgan, born in Logan (West Virginia USA) 11-8-1959

From his first marriage, born in (California USA), 14th generation:
1  (Bryce) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.10.1), born in Redlands 27-7-1990
2  (Brook) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.10.2), born in San Bernardino 9-6-1993
3  (Jacob) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.10.3), born in Redlands 22-1-1997

11 Harold Stephen (Harold) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.11), born in
    Marion (Ohio USA) 18-1-1963, marries in Claremont (California USA) 16-11-1985
    Maria Joan Brebaugh, born 16-12-1966

From this marriage, born in the USA, 14th generation:
1  Lucas William Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.11.1), born 16-5-1986
2  Wesley Michael Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.11.2), born 25-5-1989
3  Sophy Claire Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.11.3)

12 Stella Irene (Stella) Vanderkallen (VII12.4.1.1.2.2.12), 
    born in West Covina (California USA) 21-2-1965,
    marries in Upland (California USA) 13-4-1985
    Stephen Kalani King, born in Honolulu (Hawaii USA) 3-12-1962, son of
    Carvel King and Eleanor de Silva

Children King, born in the USA:
1  Stephen Kalani, born in Fontana 4-10-1985
2  Brittaney Leilani, born in Fontana 8-1-1988
3  Kaley Lehuanani, born in Redlands 21-1-1997.

E  Wilhelmus Cornelis Antonius (Wim / William) van der Kallen (VII12.4.4.1.2.2),
    born in 's-Hertogenbosch 28-2-1931, passed away in Holland (Michigan U.S.A.) 17-7-1990,
    marries in Leiden 26-7-1956 
    Sophia (Fini) de Lange, born in Leiden 2-10-1931, daughter of 
    Arie de Lange and Wilhelmina Hendrika Hogewoning.

From this marriage, 13th generation:
1  Michael Ferdinand (Mike) Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.1), born in 
    Holland (Michigan USA) 3-3-1958, marries in Grand Rapids (Michigan USA) 27-8-1988
    Barbara Jo Nezwek, born in Grand Rapids (Michigan USA) 14-3-1962, daughter of
    Andrew Walter Nezwek and Martha Mary Zalewski

From this marriage, born in Grand Rapids (Michigan USA), 14th generation:
1  Kara Nicole Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.1.1), born 27-6-1994
2  Grant Michael Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.1.2), born 15-3-1996

2  William Arthur (William) Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.2), 
    born in Holland (Michigan USA) 19-2-1961
3  Richard Henry (Rick) Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.3), born in
    Holland (Michigan USA) 16-8-1962, marries in Holland (Michigan USA) 24-9-1988
    Dawn Carolyn McCarthy, born in Toledo (Ohio USA) 9-11-1966, daughter of
    Patrick McCarthy and Diane Donnik

From this marriage, born in Holland (Michigan USA), 14th generation:
1  Kyle William Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.3.1), born 19-6-1988
2  Jamie Lynn Vanderkallen (VII12.4.4.1.2.2.3.2), born 18-11- 1996.
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