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X 13 Dodo Franciscus (Frans) van der Kallen
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X 14 Margaretha Maria (Margreet) van der Kallen
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 Kleinkinderen van Hendericus (IX 11):

XI De kleinkinderen van Harry (IX 11) en Antje 
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HET NEGENDE DEEL VAN DE HOOFDTAK

De basisgegevens

IX 11    Hendericus Theodorus ( wsch. Harry ) van der Kallen

    zoon van Albertus / Lambertus (wsch. Bertus) van der Kalle(n) (VIII 5),

    geboren in Sneek 7-8-1845,

    horlogemaker, koopman en winkelier (in galanterieën),

    overleden in Sneek 10-8-1884, trouwt in Sneek 2-7-1868

    Anna Maria Koopmans, geboren in Sneek 24-2-1847,

    (na de dood van haar man:) koopvrouw en winkelierster (in galanterieën),

    overleden in Sneek 29-3-1899, dochter van

    Albert Doedes Koopmans (wagenmaker) en Catharina Straatsma.

    Uit dit huwelijk:

    1.  Lambertus Josephus (Bertus) van der Kallen (X 5),

geboren in Sneek 2-8-1869, o.a. “beeldenmaker”,

overleden in Amsterdam 30-4-1941, trouwt in Amsterdam 2-7-1914

Ardina Francisca Louisa Liebregs, geboren in Haarlem 3-7-1849,

overleden na 30-4-1941

    2.  Albertus Alexander (Albert) van der Kallen (X 6),

geboren in Sneek 26-11-1871, overleden in Sneek 30-1-1873

    3.  Albertus Alexander (Albert) van der Kallen,

geboren in Sneek 15-8-1873, zie X 7

    4.  Margaretha Maria (Margreet) van der Kallen (X 8),

geboren in Sneek 8-9-1875, overleden in Sneek 29-11-1882

    5.  Alexander (Sander) van der Kallen,

geboren in Sneek 12-4-1877, zie X 9

    6.  Josephus Wilhelmus van der Kallen (X 10),

geboren in Sneek 8-10-1878, overleden in Sneek 27-9-1879

    7.  Hendericus Theodorus (Henri / Harry) van der Kallen,

geboren in Sneek 2-2-1880, zie X 11

    8.  Catharina Johanna Maria (Tine) van der Kallen (X 12),

geboren in Sneek 20-12-1881, overleden in Hillegom 29-7-1971,

trouwt in Naarden 20-2-1906

Johannes Franciscus Antonius (Johan) Vernimmen,

geboren in Groningen 12-6-1882, o.a. hotelhouder in Amsterdam,

overleden in Nijmegen 13-6-1947, zoon van

Franciscus Vernimmen (hotelhouder (in 1882 in Groningen)) en

Cecilia Thöne, oudste dochter van Thecla Dora van der Kallen (IX 14)
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    Uit het huwelijk van Tine en Johan, geboren in Amsterdam:

    1.  Franciscus Hendricus Vernimmen (Frans), geboren 16-8-1907,

         overleden in Winschoten 30-7-1962, trouwt

         Geessien Johanna (Gé) Eikema, overleden na 30-7-1962

    2.  Anna Maria Johanna (Mieke) Vernimmen, geboren 28-5-1910,

         trouwt 1e keer in Londen (Engeland) 6-6-1934 Johannes H. Helms,

         trouwt 2e keer (wsch. in Engeland) vóór 29-7-1971 

         (John) Myrddin Morgan

    3.  Cecilia Thecla Maria Vernimmen, geboren 18-5-1912,

         overleden in Zandvoort 15-2-1980, trouwt in Zandvoort 16-7-1936

         P. B. (Piet) Swildens, overleden vóór 29-7-1971

    9.  Dodo Franciscus (Frans) van der Kallen,

geboren in Sneek 29-1-1883, zie X 13

   10.  Margaretha Maria (Margreet) van der Kallen (X 14),

geboren in Sneek 11-7-1884, overleden in Sneek 22-11-1954,

trouwt in Sneek 11-8-1909 Vincenz Georg (Vinz) Lampe,

geboren in Ambergen (/Mettingen) (Duitsland) 28-6-1884,

koopman /mededirecteur-eigenaar (van “Gebr. Lampe”),

overleden in Nijmegen 14-1-1922, zoon van

((Anton)) Georg Lampe (koopman) en ((Angela)) Maria Brenninkmeijer.

    Uit dit huwelijk:

    1.  Maria Antonia (Mia) Lampe, geboren in Sneek 13-6-1910,

         overleden in Nijmegen 1-12-1994, trouwt in Nijmegen 10-4-1933

         Henricus Johannes Wilhelmus Maria (Harry) van Hulst,

         geboren in Nijmegen 26-2-1904, kapper / verzekeringsagent /

         verkoper (bij C & A in Sneek), overleden in Nijmegen 8-8-1991

    2.  Anna Maria Johanna (Annie) Lampe, geboren in Sneek 

         21-12-1912, overleden in Sint-Michielsgestel 29-11-1985,

         trouwt in Nijmegen 12-9-1934 Antonius Leonardus (Toon) van Es,

         geboren in Haarlemmermeer 21-2-1905, fabrikant-eigenaar (van 

         een  limonadefabriek in Aalsmeer) en handelaar (in gedistilleerd),

         overleden in Aalsmeer 26-5-1962

    3.  Antonius Silverius (Antoon) Lampe, geboren in Sneek 29-7-1914,

         medewerker (aardewerkfabriek Mosa), overleden in Nijmegen 

         20-12-1973, trouwt in Valkenburg 25-1-1941

         Maria Marqueritte Antonia (Mieke) Corriaux, geboren in Londen

         (Engeland) 20-4-1916, overleden in Nijmegen 6-6-1973

    4.  Josephus Hendericus Alexander (Jos) Lampe,

         geboren in Sneek 31-3-1918, o.a. verkoper / gemeente-ambtenaar,

         trouwt in Schagen 21-4-1939 Wilhelmina Maria (Wil) Sprengers,

         geboren in Haarlem 11-9-1915, overleden in Purmerend 22-9-1992

    5.  Carel Gerhard Lampe (Carel), geboren in Nijmegen 19-12-1919,

         verkoper (C & A), overleden in Bergschenhoek 1-11-1989,

         trouwt in Valkenburg 12-6-1947

         Josephina Antoinette Armanda Maria (Finy) Vyghen,

         geboren in Valkenburg-Houthem 25-5-1919. 
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X 7  Albertus Alexander (Albert) van der Kallen

          geboren in Sneek 15-8-1873, journalist (redacteur van de Maasbode /

          hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant / 

          directeur-hoofdredacteur van De Gelderlander),

          overleden in Zandvoort (wonend in Nijmegen) 5-6-1933,

          trouwt in Rotterdam 24-4-1901

          Johanna Agnes Maria Cornelia (Jo) van Term,

          geboren in Rotterdam 28-10-1880,

          overleden in Nijmegen 19-3-1968, dochter van

          Johannes Koenraad van Term (onderwijzer / schoolhoofd) en

          Agnes Maria Leuven.

          Uit dit huwelijk (zie deel 10):

          1.  Agnes Catharina Maria (Agnes / Mia) van der Kallen (XI 1),

               geboren in Breda 2-3-1902

          2.  Maria Jacoba Johanna (Mia / Joop) van der Kallen (XI 2),

               geboren in Breda 9-5-1903

          3.  Margaretha Maria Cornelia (Gré / Marga) van der Kallen (XI 3),

               geboren in Breda 2-10-1904

          4.  Geertruida Maria Josepha (Truus) van der Kallen (XI 4),

               geboren in Breda 21-3-1907

          5.  Willibrord Albert Maria (Wilberd) van der Kallen (XI 5),

               geboren in Breda 15-4-1910

          6.  Hendrik Albert Maria (Hein) van der Kallen (XI 6),

               geboren in Teteringen 21-1-1912

          7.  Thecla Cornelia Maria (Theek) van der Kallen (XI 7),

               geboren in Teteringen 3-10-1913

          8.  Joanna Maria Cornelia (Ans) van der Kallen (XI 8),

               geboren in Teteringen 21-12-1916, tweeling met 9

          9.  Odilia Maria Cornelia (Diel / Odile) van der Kallen (XI 9),

               geboren in Teteringen 21-12-1916, tweeling met 8

        10.  Alberta Maria Cornelia Vincentia (Bert / Berthe) van der Kallen (XI 10),

               geboren in Nijmegen 19-7-1919

        11.  Theresia Francisca Maria Cornelia (Trees/ Thérèse) van der Kallen (XI 11),

               geboren in Nijmegen 9-2-1923.

z.o.z.
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 9 Alexander (Sander) van der Kallen

geboren in Sneek 12-4-1877, koopman / winkelier (in galanterieën),

overleden in Apeldoorn 13-12-1956 (wonend in Sneek) /

begraven in Sneek 17-12-1956, trouwt in Sneek 19-4-1904

Tecla Francisca (Tecla) de Jong, geboren in Sneek 26-9-1880,

(na de dood van haar man:) winkelierster (in galanterieën),

overleden in Sneek 18-7-1962, dochter van

Franciscus Mintjes de Jong (apotheker) en Agnes Maria Joosten.

Uit dit huwelijk:

1.  Agnes Maria Regina (Agnes) van der Kallen (XI 12),

    geboren in Sneek 9-2-1905,onderwijzeres,

    overleden in Leeuwarden 23-2-1994,

    trouwt in Sneek 10-8-1933

    Theodorus (Theo) van der Werf, geboren 2-1-1903,

    leraar (talen), overleden in Hattem 7-9-1982 (t.g.v. een ongeluk)

2.  Hendericus Theodorus Maria (Harry) van der Kallen,

    geboren in Sneek 3-11-1906, zie XI 13 (zie  “TAK”  Harry (1) )

3.  Menno Frans (Menno) van der Kallen,

    geboren in Sneek 6-11-1908, zie XI 14 (zie  TAK  Menno)

4.  Maria Anna Johanna (Mies) van der Kallen (XI 15),

    geboren in Sneek 29-7-1910, onderwijzeres,

5.  Regina Vincentia (Gies) van der Kallen (XI 16),

    geboren in Sneek 15-3-1912,

    onderwijzeres, overleden in Driehuis 13-12-1955, trouwt

    (Herman) Walta, geboren in Leeuwarden 22-11-1909, architect,

    overleden in Neerpelt (België) 11-5-1994,

Herman trouwt 2e keer met (Joke) Terlingen

Uit het huwelijk van Regina en Herman:

1.  (Oda) Walta, geboren in Heereveen 20-2-1941

2.  (Herman) Walta, geboren in 3-4-1942

3.  (Wilberd) Walta, geboren 25-3-1943

4.  (Hester) Walta, geboren 25-8-1945

5.  (Rixt) Walta, geboren13-5-1947

6.  (Welmoed) Walta, geboren 27-2-1949

7.  (Marrit) Walta, geboren in Driehuis 23-11-1955

6.  Franciscus Alexander (Frans) van der Kallen,

    geboren in Sneek 19-6-1913, zie XI 17 (zie  TAK  Frans)

7.  Johan Henricus Maria (Joop) van der Kallen (XI 18),

    geboren in Sneek 1-5-1916, winkelier (in galanterieën),

    overleden in IJlst 2-4-1983, trouwt in Sneek 27-9-1946

    Maria Wilhelmina (Ria) Kroon, geboren in Sneek 2-8-1923.

    Uit het huwelijk van Joop en Ria:

1.  Johanna Justina Thecla Maria (Anja) van der Kallen (XI18.1),

    geboren in Sneek 8-11-1947, trouwt 

    (Nico) de Vries, geboren in Sneek 5-9-1943

Uit dit huwelijk: 
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1.  (Joy) de Vries, geboren in Hoogeveen 7-2-1980

2.  (Nico) de Vries, geboren in Hoogeveen 5-2-1983.

2.  Alexander Wilhelmus Gerardus (Allard) van der Kallen (XI18.2),

    geboren in Sneek 14-4-1949, trouwt op 8-7-1991 met 

    Geesje (Geke) van Brug, geboren op 4-10-1960 in IJlst.

3.  Thecla Ellen Agnes Maria van der Kallen (XI18.3),

    geboren in Sneek 7-10-1954, trouwt in Sneek 30-9-1982 

    Dirk Rinse (Dirk) van der Molen, geboren in Amsterdam

Uit dit huwelijk, geboren in IJlst :

1.  (Marrit) van der Molen, geboren 23-5-1984

2.  (Niels Johan) van der Molen, geboren 18-4-1987.

4.  Justina Geertruida Johanna Maria (Ingrid) van der Kallen (XI18.4),

                         geboren in Sneek 10-4-1960 woont samen met 

                         Bartholomeus Hendrik (Bart) Klein Ikink. Geboren op 26-11-1968 

                         in Eibergen.

                                    Zoon van Ingrid en Bart:

1. Robbert Bernard Johan (Rob) Klein Ikink.

geboren 12-03-1999 te Sneek.

8.  Willem Alexander (Wim) van der Kallen,

    geboren 29-9-1921, zie XI 19 (zie  TAK  Wim)

X 11 Hendericus Theodorus (Henri / Harry) van der Kallen

geboren in Sneek 2-2-1880, handelsreiziger (boomkwekerijproducten) / 

(na 1940:) ambtenaar (op arbeidscontract bij de Rijksarbeidsinspectie) / 

directeur van een N.V., overleden in ‘s-Gravenhage 30-11-1945

(t.g.v. een ongeluk / wonend in Boskoop), trouwt in Boskoop 10-11-1908

Christina Maria (Christine / Stien) Lünnemann, 

geboren in Boskoop 8-12-1883, overleden in Rotterdam 22-12-1954, dochter 

van Cornelis Bernardus Lünnemann (boomkweker) en Cornelia Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1.  Anna Maria (Annie / Annemarie) van der Kallen (XI 20),

    geboren in Boskoop 9-8-1909, (kraam)verpleegster, 

    overleden in Rijswijk 29-4-1995

2.  Cornelia Mathilda (Nel) van der Kallen (XI 21),

    geboren in Boskoop 24-8-1911, overleden in Breda 6-2-1965

    trouwt in Rijswijk 10-11-1937

    Eugène Hubert Marie (Eugène / Gène) Terheggen,

    geboren in Harderwijk 29-5-1909, overleden in Goedereede 24-11-1996

Uit het huwelijk van Nel en Eugène:

1.  Maria Joanna Christina (Marjan) Terheggen,

    geboren in Den Haag 30-9-1938, trouwt 1e keer met 

    O. W. (Ot) Haye, oogarts, gescheiden, trouwt 2e keer met

    Theodorus Joannes (Theo) Brandt, decorbouwer

Uit het huwelijk van Nel en Eugène (vervolg):

2.  Emile Hubert (Emile) Terheggen, geboren in Amsterdam 12-4-1941,

    advocaat, trouwt met Johanna Theodora Gaum, gescheiden
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3.  Christina Maria (Tineke / Tine) Terheggen, geboren in Amsterdam

    24-8-1945, trouwt met Jan Lambert (Jan) Kroon, drukker/graficus

4.  Maria Jacoba (Mieke) Terheggen, geboren in Amsterdam 26-5-1949,

    trouwt 1e keer met (Leendert) Hubrechtse, huisarts,

    trouwt 2e keer met Theodorus (Theo) van Stelde

3.  Mathilda Maria (Tilly) van der Kallen (XI 22),

    geboren in Boskoop 16-3-1916, trouwt in Rijswijk 7-8-1940

    Adrianus Jacobus Cornelis (Ad) Strijers,

    geboren in Bergen op Zoom 4-6-1910, wiskundeleraar,

    overleden in ‘s-Hertogenbosch 14-6-1983, zoon van

     Johannes Petrus Marinus Strijers (scheepsmeter) en 

     Cornelia Louisa Maria Lemmers

Uit dit huwelijk:

1.  Eleonora Dorothea (Noortje) Strijers, geboren in Den Haag 16-6-1941,

    radiologisch laborante, trouwt met (Derk-Jan) Alberts 

2.  Joannes (Hans) Strijers, geboren in Den Haag 27-8-1943,

    project manager bij Volvo, trouwt met (Louise) Keser

3.  Adrianus (Adriaan) Strijers, geboren in Den Haag 11-9-1944, 

    hoofdredacteur, woont samen met (Jeanette) Vinkenoog

4.  Theodorus (Theo) Strijers, geboren in Rotterdam 4-5-1953,

    rijksambtenaar, woont samen met Vera Louise (Vera) van Lingen,

    geboren in Malang (Indonesië) 30-1-1950

4.  Theodorus Hendericus Josephus (Theo) van der Kallen,

    geboren in Leiden 1-3-1921, zie XI 23 (zie  TAK  Theo)

5.  Hendericus Joannes (Henk) van der Kallen,

    geboren in Boskoop 31-10-1923, zie XI 24 (zie  TAK  Henk).

X 13 Dodo Franciscus (Frans) van der Kallen

geboren in Sneek 29-1-1883, winkelier (in galanterieën),

overleden in Achterveld 12-11-1973, trouwt in Groningen 4-4-1907

Elisabeth Maria Jacoba (Lies.) Koets, geboren in Groningen 27-7-1881,

overleden in Amsterdam 29-9-1940, dochter van

Augustinus Joannes Silverinus (August) Koets (banketbakker) en

Jacoba Henrica (Koosje) Kleinschmit.

Uit dit huwelijk:

1.  Henri Albert Alexander (Harry) van der Kallen,

    geboren in Schoterland 26-2-1908, zie XI 25 (zie  TAK  Harry (2) )

2.  Koosje Christina (Koos) van der Kallen (XI 26),

    geboren in Schoterland 22-6-1910, overleden in Beek, 16-5-2010,       

    gymnastiekdocente, woonde samen met (Liesbeth) Driessen.
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TAK Harry (1)

De basisgegevens

XI 13Hendericus Theodorus Maria (Harry) van der Kallen

zoon van Alexander (Sander) van der Kallen (X 9),

geboren in Sneek 3-11-1906, inkoper (bij kledingmagazijn C & A),

overleden in Tytsjerkdiel / Noordbergum 18-2-1993,

trouwt in Zandvoort 18-7-1938

Paula Maria Helena Josepha (Paula) Brom, geboren in Bussum 23-3-1910,

overleden in Tytsjerkdiel / Noordbergum 17-12-1993, dochter van

Querinus Brom en Augusta Schmitz.

Aangenomen zonen, 12e generatie:

XI13.1 Hubertus (Don !) van Uum / van der Kallen,

geboren in Utrecht 10-3-1945 als Hubertus van Uum,

pleegzoon vanaf 28-1-1947 (voogdij vanaf 13-12-1954), via naamswijziging

vanaf 24-8-1956 Hubertus (Don !) van der Kallen, zie XI13.1

XI13.2 Willem Fedde (Albert !) Hoen / van der Kallen,

geboren in Heereveen 16-7-1947 als Willem Fedde Hoen,

pleegzoon vanaf 30-7-1947 (voogdij vanaf 9-11-1948), via naamswijziging

vanaf 5-5-1954 Willem Fedde (Albert !) van der Kallen, zie XI13.2.

XI13.1 Hubertus (Don !) van Uum / van der Kallen

geboren in Utrecht 10-3-1945 als Hubertus van Uum,

vanaf 24-8-1956 Hubertus (Don !) van der Kallen, kok, 

trouwt in Leeuwarden 5-3-1968

Elisabeth (Betty) Meijer, geboren in Leeuwarden 6-7-1946, dochter van

Aan (Aan) Meijer (fabrieksarbeider) en Lijsbert (Lies) Annema.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI13.1.1 Lijsbert (Lies) van der Kallen, geboren in Leeuwarden 8-5-1969,

thuiszorgmedewerkster, trouwt in Leeuwarden 25-3-1994

Edwin Richard (Edwin) Bokkers, geboren in Leeuwarden 6-10-1969, kok

Kind Bokkers:

1. Sven (Sven), geboren in Leeuwarden 23-8-2001

z.o.z.
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Uit het huwelijk van Don en Betty (vervolg), 13e generatie:

XI13.1.2 Paula Maria Josepha (Paula) van der Kallen,

geboren in Leeuwarden 28-9-1971, snackbarmedewerkster,

trouwt in Leeuwarden 23-2-1993

Michiel Adriaan Boudewijn (Michel) Laning,

geboren in Leeuwarden 11-8-1969, slager

Kinderen Laning:

1. Jakob (Jakob), geboren in Leeuwarden 29-7-1994

2. Liesette (Liesette), geboren in Leeuwarden 13-1-1997.

XI13.2 Willem Fedde (Albert!) Hoen / van der Kallen

geboren in Heereveen 16-7-1947 als Willem Fedde Hoen,

vanaf 5-5-1954 Willem Fedde (Albert !) van der Kallen,

verkoper (bij kledingmagazijn C & A),

trouwt in Leeuwarden 19-5-1972

Huberta Anna Maria (Betty) Breider,

geboren in Groningen 25-4-1950, dochter van

Hendrik (Henk) Breider (apothekersassistent) en

Mary Louise Augustina Martha (Mary) Withagen.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI13.2.1 Jeroen Marcel (Jeroen) van der Kallen,

geboren in Leeuwarden 30-6-1973, administratief medewerker

XI13.2.2 Judith Maureen (Judith) van der Kallen,

geboren in Leeuwarden 18-8-1975, telefoniste en secretaresse,

trouwt in Sneek 28-2-1997

Minne (Menno) van der Werf, geboren in Sneek 22-10-1972,

schipper en eigenaar van een rondvaartbedrijf

Kinderen van der Werf:

1. Marco Molle (Marco), geboren in Sneek 3-10-2000

2. Rutger Jorn (Rutger), geboren in Sneek 12-12-2002

XI13.2.3 Leonie Marije (Leonie) van der Kallen,

geboren in Almelo 21-9-1977, kapster en schoonheidsspecialiste,

trouwt in Sneek 16-4-2004

Raimond Paul (Raimond) Lieuwes, 

geboren Scharnegoutum 12-11-1973, gastheer (in restaurant)

XI13.2.4 Emile Martijn (Emile) van der Kallen,

geboren in Leeuwarden 10-11-1982,

medewerker (bij industrietextielhandel).
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TAK Wim

De basisgegevens

XI 19Willem Alexander (Wim) van der Kallen

zoon van Alexander (Sander) van der Kallen (X 9),

geboren in Sneek 29-9-1921, registeraccountant,

overleden in Nijmegen 29-3-2002,

trouwt in Leeuwarden 11-8-1952

Johanna (Jo) van der Burgh,

geboren in Batavia (Ned. Oost-Indië) 8-2-1925, dochter van

Andreas van der Burgh en Egbertje van Eyck.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:

XI19.1 Egberta Agnes Johanna Maria (Betty) van der Kallen,

geboren in Nijmegen 30-8-1953,

trouwt in Nijmegen 26-6-1976

Petrus Bernard Sim (Peter) Sim Zecha,

geboren in Soekaboemi (Indonesië),

fysiotherapeut en acupuncturist,

en is van hem gescheiden

Kinderen Sim Zecha:

1. Lilian Suzanne (Lilian), geboren in Nijmegen 11-12-1976

2. Desirée Laura (Desirée), geboren in Nijmegen 29-3-1979

3. Patricia Jacqueline (Patricia), geboren in Nijmegen 10-11-1982

XI19.2 Thecla Johanna Maria Theresia (Thea / Thecla) van der Kallen,

geboren in Nijmegen 26-4-1956,

bedrijfsverpleegkundige en veiligheidskundige,

woont samen met 

Johannes Bernardus Marie (Jan) Stroeken,

geboren in Tegelen 11-8-1955, manager

XI19.3 Alexander Willem Andreas Maria (Sander) van der Kallen,

geboren in Nijmegen 21-5-1958, zie XI19.3

XI19.4 Andreas Willem Joseph Maria (André) van der Kallen,

geboren in Nijmegen 26-10-1959, zie XI19.4.

z.o.z.
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XI19.3 Alexander Willem Andreas Maria (Sander) van der Kallen

geboren in Nijmegen 21-5-1958, trouwt 15-6-1991 met

Gerritdina Josephina Maria van der Veen.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI19.3.1 Eline Johanna (Eline) van der Kallen, geboren in 1994

XI19.3.2 Julie Lidwine (Julie) van der Kallen, geboren in 1997

XI19.3.3 Eva Egbertje (Eva) van der Kallen, geboren in 1998.

XI19.4 Andreas Willem Joseph Maria (André) van der Kallen

geboren in Nijmegen 26-10-1959, bedrijfseconoom,

trouwt in Culemborg 15-5-1997

Simone Hélène (Simone) Kanne,

geboren in Vught 24-1-1965, psychologe.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI19.4.1 Sophie Rosa (Sophie) van der Kallen, 

geboren in Gorinchem (wonend in Zijderveld) 1-10-1997

XI19.4.2 Willem André (Willem) van der Kallen,

geboren in Zijderveld 23-11-1999.
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TAK Theo

De basisgegevens

XI 23 Theodorus Hendericus Josephus (Theo) van der Kallen

zoon van Hendericus Theodorus (Henri / Harry) van der Kallen (X 11),

geboren in Leiden 1-3-1921, jurist / 

beleidsambtenaar (Ministerie van Economische Zaken / 

Gem. Havenbedrijf van Rotterdam / provincie Noord-Holland),

((1962-1967 :) gemeenteraadslid (Capelle a/d IJssel)),

trouwt in Bloemendaal 30-12-1959 (27-8-1960 R.-K)

Maria Elisabeth Bertha (Maria) Nieuwenhuys,

geboren in Haarlem (wonend in Bloemendaal) 5-2-1932,

secretaresse, dochter van 

Franciscus Henricus Christianus Josephus Nieuwenhuys 

(beheerder van zijn moeders boerderijen / koopman) en 

Margaretha Maria van der Burg.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:

XI23.1    Sabina Maria (Sabina) van der Kallen,

    geboren in Capelle a/d IJssel 7-7-1961,

    juriste (Ministerie van Justitie) / officier van justitie en

    plaatsvervangend advocaat-generaal (in Den Haag),

    trouwt in Bloemendaal 9-8-1990

    (Elko) van Winzum, geboren in Soest 19-11-1963, 

    bedrijfspsycholoog, zoon van

    C. van Winzum (KNO-arts / medisch directeur) en T. Smid,

    en is van hem gescheiden

Kinderen van Winzum:

1. Anne Renée (Anne),

    geboren in Leiderdorp (wonend in Voorschoten) 5-7-1992

2. Sara Julia (Sara),

    geboren in Leiderdorp (wonend in Voorschoten) 7-11-1994.

XI23.2    Thomas Maria (Thomas) van der Kallen,

    geboren in Capelle a/d IJssel 23-5-1963,

    zie XI 23.2

XI23.3    Andrea Maria (Andrea) van der Kallen,

    geboren in Bloemendaal 15-11-1969,

    griffier (bij de rechtbank in Haarlem / het kantongerecht in Leiden).
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XI23.2 Thomas Maria (Thomas) van der Kallen

geboren in Capelle a/d IJssel 23-5-1963,

marketingmanager / directeur (in de V.S.),

trouwt in Bloemendaal 26-9-1991

(Brigitte) van der Leelie,

geboren in Vleuten-De Meern 9-3-1961, dochter van

(Hans) van der Leelie (directeur / eigenaar (beveiligingsfirma)) en 

Elisabeth Wouters.

(Opm.: momenteel met zijn gezin wonend in de USA.)

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI23.2.1      Luc (Luc) van der Kallen,

     geboren in Haarlem (wonend in Heemstede) 13-12-1993

XI23.2.2      Eva (Eva) van der Kallen,

     geboren in Haarlem (wonend in Heemstede) 13-2-1996.
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TAK Henk

De basisgegevens

XI 24 Hendericus Joannes (Henk) van der Kallen

zoon van Hendericus Theodorus (Henri / Harry) van der Kallen (X 11),

geboren in Boskoop 31-10-1923, 

automatiseringsmedewerker,

trouwt in Den Haag 7-3-1959

Elisabeth (Bep) Bender,

geboren in Den Haag 13-5-1932, dochter van

Cornelis Johannes Bender (rijksambtenaar) en 

Gusje (Guus) Bout.

overleden op 24-5-2020 te Rijswijk

Uit dit huwelijk, 12e generatie:

XI24.1    Mark (Mark) van der Kallen,

    geboren in Den Haag (wonend in Rijswijk) 12-8-1960, 

    zie XI 24.1

XI24.2    Lisette (Lisette) van der Kallen, 

    geboren in Rijswijk 16-6-1965,

    trouwt in Rijswijk 22-4-1994

    Marc Xavier (Marc) Krisman, 

    geboren in Zwolle 26-11-1957,

    internationaal octrooibeheerder, zoon van

    Franciscus Andreas Leonard Krisman en 

    Cornelia Hubertina Maria Schoon.

Kinderen Krisman:

1. Valerie Lisanne (Valerie),

    geboren in Den Haag (wonend in Rijswijk) 9-7-1996

2. Julie Camille (Julie),

    geboren in Den Haag (wonend in Rijswijk) 16-7-1998.

z.o.z.
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XI24.1 Mark (Mark) van der Kallen

geboren in Den Haag (wonend in Rijswijk) 12-8-1960, 

ondernemer, trouwt in Rijswijk 6-9-1985

Maria Josephina Carolina (Marie-José) Weber ,

geboren in Rijswijk 30-10-1960, dochter van

Carolus Antonius Weber (aannemer) en 

Adriana Henrica Maria van der Vleuten.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI24.1.1      Michiel Adriaan (Michiel) van der Kallen,

     geboren in Delft 8-4-1989

XI24.1.2      Alexander Markus (Sander) van der Kallen,

     geboren in Rijswijk 18-8-1991

XI24.1.1      Elise Nicole (Elise) van der Kallen,

     geboren in Rijswijk 22-11-1993.
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TAK Harry (2)

De basisgegevens

XI 25Henri Albert Alexander (Harry) van der Kallen

zoon van Dodo Franciscus (Frans) van der Kallen (X 13),

geboren in Schoterland (nu Heerenveen) 26-2-1908,

stuurman ter koopvaardij / vertegenwoordiger,

overleden te Leusden 22-1-2002, trouwt in Sexbierum 15-8-1936

Augusta Geertruida Johanna (Guus) Nieuwenhuis,

geboren in Oldenzaal 29-9-1908, overleden in Amersfoort 8-6-1992,

dochter van Hendricus Johannes Nieuwenhuis (fabrikant) en

Veronica van der Werf.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:

XI25.1     Veronique Elisabeth Maria (Vera) van der Kallen,

geboren in Amsterdam 4-3-1943, administratief medewerkster,

trouwt in Amersfoort 29-12-1964

Willem Joannes (Wim) Smink, geboren in Amersfoort 27-4-1940, zoon van

Hendrikus Johannes (Henk) Smink (directeur (Smink Food)) en 

Margaretha Everarda (Greet) Renkers

Kinderen Smink:

1. Raymond Dodo Franciscus, geboren in Amersfoort 5-1-1966,

    trouwt in Amersfoort 2-6-2001

    Sonja Petra (Sonja) van der Wiel, geboren in Amersfoort 18-5-1968

2. Harro Hendrikus, geboren in Amersfoort 18-5-1969, trouwt

    (Ingeborg) Siero, geboren in Amersfoort 1-5-1969

Kind Smink: 

1. (Madeleine)

3. Aster Augusta Margaretha, geboren in Amersfoort 28-11-1974.

XI25.2     Frans Hendrik Jozef (Frans) van der Kallen, 

     geboren in Amsterdam 21-5-1944, zie XI25.2

XI25.3     Elisabeth Carla (Elly) van der Kallen, geboren in Smallingerland 5-6-1946,

     trouwt in Amersfoort 6-4-1972

     Eduard Martinus Maria (Edward) van Rooijen, 

     geboren in IJsselstein 26-8-1946, systeembeheerder (bij jeugdzorg), zoon van 

     Gerardus Quirinus Maria (Gerard) van Rooijen (directeur (meubelfabriek))

     en Anna Maria Elisabeth (Annie) Minke

Kinderen van Rooijen:

1. Maaike Veronique (Maaike), geboren in Utrecht 29-6-1979

2. Menno Johannes (Menno), geboren in Utrecht 12-2-1982.
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    Uit het huwelijk van Harry en Guus (vervolg), 12e generatie:

XI25.4         Richard Harry (Richard) van der Kallen,

geboren in Heemstede 2-6-1948, conciërge,

trouwt 1e keer in Amersfoort 11-10-1974

Siebrigje Margreet Schuurman,

geboren in Ermelo 30-11-1945,

van haar gescheiden 21-1-1986,

Stiefzonen:

1. René Roseboom, geboren 5-12-1966 

2. Mark Roseboom, geboren 4-10-1968

trouwt 2e keer in Drachten 15-5-1987

Jetsche (Jetty) Kirkenier,

geboren in Drachten 12-12-1958,

van haar gescheiden,

trouwt 3e keer in Drachten 12-12-2002

(Gepke) Bruining, geboren te Kollem 2-1-1958.

    Opm.: 31-5-1937 werd in Amsterdam het eerste kindje van Harry en Guus

               levenloos geboren.

XI25.2     Frans Hendrik Jozef (Frans) van der Kallen

geboren in Amsterdam 21-5-1944, boekhouder,

trouwt in Utrecht 27-5-1968

Hillechina (Hillie) Mölling,

geboren in Emmen 20-8-1947,

van haar gescheiden 22-6-1992.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI25.2.1 (Cyrelle) van der Kallen, 

geboren in Bunschoten (Spakenburg) 5-12-1968,

trouwt in Culemborg 9-6-1995

(Erik) den Hartog, geboren in Culemborg 30-9-1966, econoom

     Kinderen den Hartog:

     1. (Michel), geboren in Culemborg 1-11-1997

     2. (Stefan), geboren in Culemborg 12-10-2001

XI25.2.2 (Kimmo) van der Kallen, geboren in Culemborg 9-12-1971

XI25.2.3 (Charissa) van der Kallen, geboren in Culemborg 19-9-1975.

     © 2004   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.

Deel 9 : XI 25  TAK Harry (2) De basisgegevens (2) 



TAK Menno

De basisgegevens

XI 14Menno Frans (Menno) van der Kallen

zoon van Alexander (Sander) van der Kallen (X 9),

geboren in Sneek 6-11-1908, o.a. winkelbediende (in een schoenwinkel) /

schoenmaker / monteur (van fabrieksinstallaties) / electriciën,

overleden in Meppel 22-10-1995,

trouwt 1e keer in Den Haag 17-1-1940

Elisabeth Josepha Maria (Bets) van der Steen, 

geboren in ‘s-Gravenhage 26-10-1907, gymnastieklerares,

overleden in Meppel 20-12-1976, dochter van

Johannes Georgius van der Steen (grossier in suikerwerken) en

Johanna Jacoba Maria Schel

en 11-9-1974 in Den Haag van haar gescheiden,

trouwt 2e keer in Leeuwarden 31-12-1974 

Greta (Gé) Walles, 

geboren in Meppel 23-9-1934, overleden in Stiens 5-4-1994, dochter van 

Evert Walles en Dirkje Tiekstra.

Greta (Gé) Walles is voor de 1e keer getrouwd met 

(Jan) Boverhof, geboren in Norg 20-1-1924 

en 20-5-1966 van hem gescheiden.

Uit het 1e huwelijk, 12e generatie:

XI14.1 Marianne Johanna Maria (Marian) van der Kallen,

geboren in Meppel 18-6-1943,

leerkracht/ remedial teacher basisonderwijs,

trouwt in Meppel 18-12-1968

Ulbe (Ulbe) Terpstra, geboren in Nijkerk 7-8-1935,

kinder- en jeugdpsycholoog, zoon van 

Gjalt Ulbe Terpstra (adj. directeur (melkfabriek)) en Johanna Hulsegge.

Kinderen Terpstra:

1. Marjolein Elisabeth Johanna (Marjolein), 

    geboren in Hoogezand-Sappemeer 18-6-1971, chemisch ingenieur,

    woont samen met Lodewijk Willem Anton (Teun) Duynstee,

    geboren in Amsterdam 22-3-1971, 

    softwareontwikkelaar/programmeur

2. Anneloes Wietske Marian (Anneloes),

    geboren in Norg 15-9-1975, reïntegratie-consulente.

z.o.z.
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XI14.2 Lucia Maria Francisca (Lucia) van der Kallen,

geboren in Meppel 17-10-1944, kraamverzorgster / boekhoudster,

trouwt in Meppel 30-9-1966

Bernardus J. (Joop) Stout, geboren in Emmen 21-4-1942,

docent (agrarisch onderwijs), en 7-8-2000 in Meppel van hem gescheiden.

Kinderen Stout:

1. Elisabeth Lucia Maria (Ilse), geboren in Noordoostpolder 2-8-1967,

    verkoopmedewerkster, trouwt in Maarsen 7-6-2003

    Tibor Robertus Alexander du Crocq,

    geboren in Beverwijk 26-12-1968, project ingenieur

2. Antonius Willibrordus (Toine) Joseph, geboren in Noordoostpolder

    23-7-1971, I.T.C. ingenieur, woont samen met Natasja Hansink,

    geboren in Zwolle 30-7-1979, verzorgende (verpleeghuis)

Kind Stout:

1. (Nikki).

XI14.3 Alexander Menno Antonius Maria (Lex) van der Kallen,

geboren in Meppel 20-2-1946, orthopedagoog

XI14.4 Menno Clemens Maria (Menno) van der Kallen,

geboren in Meppel 25-7-1947, zie XI14.4

XI14.5 Thomas Louis Maria (Tom) van der Kallen,

geboren in Meppel 21-12-1948, zie XI14.5

XI14.6 Vincentius Theo Maria (Vincent) van der Kallen, 

geboren in Meppel 19-7-1950, zie XI14.6.

Opm.: 18-12-1940 is in Meppel hun eerste kind (een zoon,

      die Alexander genoemd zou worden) levenloos geboren.

XI14.4 Menno Clemens Maria (Menno) van der Kallen

geboren in Meppel 25-7-1947, aftersalesmedewerker,

trouwt in Meppel 31-12-1970

Elisabeth (Liesbeth) de Weerd, geboren in Yde (gem. Vries), demonstratrice

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI14.4.1 Monique Elisabeth (Monique) van der Kallen,

geboren in Meppel 2-8-1971, cateringmedewerkster,

trouwt in Meppel 11-10-1991

(Peter/Piet) Stam, assemblagemonteur

Kind Stam:

1. Ramiro Kevin (Ramiro), geboren in Meppel 30-11-1995

XI14.4.2 Brigitte Patricia (Brigitte) van der Kallen,

geboren in Meppel 4-12-1975, verpleegkundige,

trouwt in de Wijk 8-9-2000

(Marc) Pothof, planner

Kind Pothof:

1. Jeffrey Bart, geboren in Meppel (wonend in Ruinerwold) 16-1-2002. 
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XI14.5 Thomas Louis Maria (Tom) van der Kallen

geboren in Meppel 21-12-1948, vertegenwoordiger,

trouwt in Alkmaar 26-2-1970

Yvonne Marianne (Yvonne) Cammeraat, geboren in Alkmaar 22-7-1948.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI14.5.1 Patrick Thomas (Patrick) van der Kallen,

geboren in Alkmaar 5-7-1970, monitair econoom

XI14.5.2 (Mariëlle) van der Kallen, geboren in Oudorp (N.H.) in juni 1971,

overleden in Oudorp (N.H.) 17-7-1971 (6 weken oud)

XI14.5.3 Claudia Yvonne (Claudia) van der Kallen,

geboren in Alkmaar 12-5-1973, communicatie-adviseur,

woont samen met (Hans) Bloemen, 

geboren in Bergen (NH), café exploitant

Kind Bloemen:

1. Tom Jan, geboren in Alkmaar 1-9-2002.

XI14.6 Vincentius Theo Maria (Vincent) van der Kallen

geboren in Meppel 19-7-1950, 

directievoerder 1 (Volkert Wessels Netwerk Bouw),

trouwt in Steenwijk 31-12-1974

Wilhelmina Cornelia Thericia (Wilma) Perquin, 

geboren in Oss 12-7-1948, huishoudelijk medewerkster.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI14.6.1 Johanna Anthonia (Jolanda) van der Kallen,

geboren in Steenwijk 16-5-1969,

trouwt in Steenwijk 31-5-1997

(Otto) Dolstra, planner

Kinderen Dolstra:

1. (Jurian)   2. (Aaron)

XI14.6.2 Emanuel Vincentius Antonius Menno (Emanuel) van der Kallen,

geboren in Meppel 12-7-1977, makelaar, woont samen met 

Susanne Nekeman, geboren 5-8-1977, ingenieur (drs med. bio.- chem.).
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TAK Frans

De basisgegevens

XI 17Franciscus Alexander (Frans) van der Kallen

zoon van Alexander (Sander) van der Kallen (X 9),

geboren in Sneek 19-6-1913, verkoper (bij C & A),

overleden in ‘s-Hertogenbosch 27-2-2001, trouwt in Sneek 12-7-1941

Afke (Afke) van der Werf, geboren in Weshem (/Wymbritseradeel) 30-1-1918,

winkelbediende, overleden in ‘s-Hertogenbosch 14-2-1996, dochter van

(Sjoerd) van der Werf en (Froukje) van den Berg.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:

XI17.1 Tecla Veronica Maria Afke (Thea) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 17-9-1942,

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 17-12-1964 (R.-K. 21-4-1965)

Andreas Johannes Gerardus (André) Vugts, geboren in Vught 25-9-1936,

ondernemer (eigenaar assurantiekantoor), zoon van

Andreas Johannes (André) Vugts en Theodora Wilhelmina Wijnen.

Kinderen Vugts, geboren in Vught:

1. Herman Andreas Johannes (Herman), geboren 21-5-1966

2. Andreas Fransiscus Gilbert (André), geboren 25-1-1968

3. Alexander Gerardus Maria (Alexander), geboren 24-9-1977

4. Louise Afke Maria Tecla (Louise), geboren 12-4-1981.

XI17.2 Veronica Francisca Paula Jinke (Veronica) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 17-10-1943,

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 17-3-1966 (R.-K. 21-10-1966)

Gilbert José Maria (Gilbert) Gouverneur, geboren op Curaçao 19-3-1942,

technisch directeur (“licht en water” te Curaçao), zoon van

Elias Reginaldo Gouverneur.

Kinderen Gouverneur:

1. Veronica Afke (Vronie), geboren in Rosmalen 11-5-1967,

    trouwt in ‘s-Hertogenbosch 27-7-1990 (Vincent) Nijenhuis

Kind Nijenhuis:

1. (Melanie)

2. Larisa Undine (Lara), geboren in Willemstad (Curaçao) 11-6-1969

3. (Gilbert), geboren in Willemstad (Curaçao) 21-10-1970

4. (Gunnar), geboren in Willemstad (Curaçao) 27-4-1977.

XI17.3 Alexander Franciscus (Lex) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 16-1-1946, zie XI17.3
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XI17.4 Sjoerd Franciscus Maria (Sjoerd) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 13-5-1947, zie XI17.4

XI17.5 Afke Maria (Afke) van der Kallen, 

geboren in ‘s-Hertogenbosch 23-2-1949,

telefoniste, trouwt in ‘s-Hertogenbosch 9-11-1971

Godefridus Johannes Petronella Gerardus (Fred) van Grinsven,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 19-2-1949, 

administrateur / coördinator (bij het HBO), zoon van

Henricus Petrus Maria (Harry) van Grinsven en 

Godefrida Mechelina Maria (Frieda) van de Water.

Kinderen van Grinsven, geboren in Sint-Oedenrode:

1. Lenneke Maria (Lenneke), geboren 6-1-1976

2. Tjeu Henricus Franciscus (Tjeu), geboren 20-8-1978.

XI17.6 Franciscus Alexander Maria (Frans) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 24-10-1950, zie XI17.6

XI17.7 Wilfreda Afke Maria (Wilma) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 6-12-1952, 

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 19-11-1976

(Piet) Kos, geboren 23-2-1946, administrateur

Kinderen Kos:

1. (René), geboren in Davos (Zwitserland) 19-11-1977

2. (Ruud), geboren in Heerhugowaard 8-9-1980.

XI17.8 Agnes Maria Regina (Agnes) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 28-6-1954,

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 17-10-1975

Maurits Louis (Maurits) van der Vlist,

geboren in Jakarta (Indonesië) 21-6-1954,

onderwijzer / directeur (basisonderwijs), zoon van

Gerard (Gerard) van der Vlist en Wilhelmina Juliana Ursula (Mien) Claasz.

Kinderen van der Vlist:

1. Stephan Christopher (Stephan), geboren in Breda 1-3-1978

2. Ralph David (Ralph), geboren in Oosterhout 5-1-1983.

XI17.9 Henricus Theodorus Maria (Harry) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 11-3-1956, zie XI17.9

XI17.10 Christina Gemma Maria (Tineke) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 4-5-1957,

administratief medewerkster (in een ziekenhuis), trouwt in Vught 5-6-1981

Charles Leonardus (Charles) Nuchelmans, geboren in Arcen (L) 3-7-1952,

administratief medewerker (bij een rechtbank), zoon van

Antoon (Puk) Nuchelmans en Cornelia (Corrie) Basten.

Kinderen Nuchelmans, geboren in ‘s-Hertogenbosch:

1. Raïssa Afke Cornelia (Raïssa), geboren 4-2-1993

2. Antonius Franciscus (Koen), geboren 11-7-1995.

XI17.11 Sidonius Johannes Nicolaas Maria (Don) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 28-9-1959, zie XI17.11

Deel 9 : XI 17  TAK Frans De basisgegevens (2) 



XI17.12 Hedwig Elisabeth Anna Maria (Hedwich) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 4-6-1961,

medisch analiste, trouwt in Vught 22-3-1991

Peter (Peter) de Vries, geboren in ‘s-Hertogenbosch 8-5-1958,

musicus / paukenist (bij het Ned. Ballet Orkest), zoon van

Anne (Anne) de Vries en Alberta Anthonia (Beppie) van Sinttruijen.

Kinderen de Vries, geboren in Purmerend:

1. Diedrik (Diedrik), geboren 16-6-1991

2. Lisanne (Lisanne), geboren 7-4-1994.

XI17.3 Alexander Franciscus (Lex) van der Kallen

geboren in ‘s-Hertogenbosch 16-1-1946,

monteur (brandbeveiliging),

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 18-12-1968

Francisca Maria (Cis) Smies,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 1-5-1948.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI17.3.1 Eduard Franciscus Maria (Eddy) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 21-6-1969, zie XI17.3.1.

XI17.4 Sjoerd Franciscus Maria (Sjoerd) van der Kallen

geboren in ‘s-Hertogenbosch 13-5-1947,

ondernemer (administratie- en adviesbureau),

trouwt in Vlijmen 28-5-1976

Catharina Maria (Cathrien) van der Zee,

geboren in Hoogland 27-4-1949, medisch analiste, dochter van

Hendrik (Henk) van der Zee en Jantje Regina (Ans) Boermans.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI17.4.1 Johanna Afke Maria (Jesse) van der Kallen,

geboren in Drunen 2-9-1977

XI17.4.2 Nynke Catharina Francisca Elisabeth (Nynke) van der Kallen,

geboren in Drunen 18-12-1979

XI17.4.3 Hilda Theodora Henrica (Hilde) van der Kallen,

geboren in Drunen 19-3-1983.
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XI17.6 Franciscus Alexander Maria (Frans) van der Kallen

geboren in ‘s-Hertogenbosch 24-10-1950, belastingambtenaar,

trouwt 1e keer in ‘s-Hertogenbosch 29-11-1972

Nicolasina Wilhelmina Maria (Nicole) Schellekens,

geboren in Vught 18-2-1952, administratief medewerkster, overleden

in ‘s-Hertogenbosch (wonend in Rosmalen) 18-4-1983, dochter van

Laurentius Franciscus Schellekens en Wilhelmina Johanna van Engelen,

trouwt 2e keer in ‘s-Hertogenbosch 28-10-1993

Monica Maria (Monica) Derksen, geboren 14-1-1958 in Arnhem,

verpleegkundige, dochter van 

Christianus Hendrikus Derksen en Maria Elisabeth Happ.

Uit het 1e huwelijk, 13e generatie:

XI17.6.1 Kristina Nicolasina (Kirsten) van der Kallen,

geboren in Rosmalen 12-9-1978

XI17.6.2 Afke Wilhelmina Maria (Afke) van der Kallen,

geboren in Rosmalen 27-4-1980

Uit het 2e huwelijk, 13e generatie:

XI17.6.3 Lucas Franciscus Christiaan (Lucas) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 6-4-1994

XI17.6.4 Carlijn Monica Afke (Carlijn) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 31-8-1997.

XI17.9 Henricus Theodorus Maria (Harry) van der Kallen

geboren in ‘s-Hertogenbosch 11-3-1956,

medewerker PTT-Telecom,

trouwt 1e keer in Rosmalen 1-4-1985

Anna Maria Augusta (Guus) Kivits,

geboren in Nieuwkuijk 16-10-1954, medewerkster (PTT),

en is in 1993 van haar gescheiden,

trouwt 2e keer in s-Hertogenbosch 10-6-1993

(Lisette) Munten,

geboren 20-9-1963, controller (bij Océ).

Uit het 2e huwelijk, 13e generatie:

XI17.9.1 Franciscus Johannes (Roan !) van der Kallen,

geboren in Schijndel 16-12-1994

XI17.9.2 (Syra) van der Kallen,

geboren in Schijndel 22-10-1996.
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XI17.11 Sidonius Johannes Nicolaas Maria (Don) van der Kallen

geboren in ‘s-Hertogenbosch 28-9-1959, belastingambtenaar,

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 15-5-1981

Antoinetta Johanna Maria (Annet) van den Bosch,

geboren in Goirle 30-12-1958, medewerkster bij de PTT, dochter van

Nicolaas Johannes (Nico) van den Bosch en 

Johanna Berdina Francisca Maria (Annie) Bastings.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:

XI17.11.1 Robertus Franciscus Alexander (Rob) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch (wonend in Vught) 4-3-1988

XI17.11.2 Johanna Afke Christina (Hanneke) van der Kallen,

geboren in Boxtel (wonend in Vught) 21-3-1991.

XI17.3.1 Eduard Franciscus Maria (Eddy) van der Kallen

geboren in ‘s-Hertogenbosch 21-6-1969, accountant,

trouwt in ‘s-Hertogenbosch 26-11-1999

Laureen Anna Christine (Laura) Hildenbrant,

geboren op Curaçao 5-9-1973.

Uit dit huwelijk, 14e generatie:

XI17.3.1.1 Esmée (Esmée) van der Kallen,

geboren in ‘s-Hertogenbosch 23-6-2001.
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 HENDERICUS (IX 11) EN ZIJN GEZIN

IX 11 Hendericus Theodorus (wsch. Harry) van der Kallen

Harry (IX 11) en zijn gezin

 

           

  Harry (IX 11) (1845-1884) en zijn vrouw Antje van der Kallen - Koopmans (1847-1899)

De vermoedelijke roepnamen van Hendericus Theodorus en Anna Maria

In documenten, die ik van hen heb, staan hun roepnamen niet vermeld en 

kleinkinderen, waaronder mijn vader, vertelden mij, dat zij de roepnamen van 

hun opa en oma nooit hadden gehoord. Omdat een zoon en twee oudste klein-

zonen, die naar hem genoemd zijn,  Harry  hebben geheten, is de roepnaam 

van  Hendericus  Theodorus waarschijnlijk  Harry  geweest.  Anna  Maria 

Koopmans  is naar haar oma van moederskant genoemd. De roepnaam van 

deze oma was Antje. Ik vermoed daarom, dat ook haar roepnaam Antje was. 

Ik zal Hendericus Theodorus en Anna Maria verder Harry en Antje noemen.

“Horologiemaker”

Harry (IX 11) is  als  “horologiemaker” begonnen. Tegenwoordig repareert 

een horlogemaker alleen klokken en horloges. Mogelijk heeft Harry ook nog 

zelf klokken in elkaar gezet.
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Harry’s huwelijk met Antje Koopmans

Ook Harry heeft alvorens te kunnen trouwen, een Certificaat van de Nationale Militie 

nodig, maar het Friese exemplaar, dat hij krijgt is minder uitgebreid dan het Groningse 

van zijn vader. Op Harry’s Certificaat staat jammer genoeg geen signalement vermeld. 

Wel  verklaart  “de  Commissaris  des  Konings  in  de  provincie  Friesland” dat  Harry 

“in het inschrijvingsregister van de gemeente Sneek van het jaar 1864 is ingeschreven  

en dat  hem vervolgens  bij  loting is  ten deel gevallen No. 53,  dat buiten oproeping  

gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.” 1 (Leeuwarden 16 juni 1868.)  Ook 

Harry is dus evenals zijn vader niet in dienst geweest.

Harry (IX 11) en Antje trouwen 2 juli 1868. Beide - Harry is 22 en Antje 21 - zijn dan, 

omdat ze jonger dan 23 jaar zijn, nog minderjarig! Ze trouwen voor de wet in het statige 

stadhuis van Sneek, een van de weinige monumenten, die Sneek nog bezit.

het stadhuis van Sneek met zijn fraaie bordes (foto’s gemaakt in 1989)

Sneek had al vóór 1480 een stadhuis. In 1550 is op de fundamenten van het oude raad-

huis,  op  “twee  erven”,  een  nieuw  gebouwd.  Later  hebben  nog  veel  verbouwingen 

plaatsgevonden. Tussen 1730 en 1736 kreeg het een 18e eeuws aanzien. Sneek was 

welvarend en het stadsbestuur wilde dat laten zien. De oude trapgevel en toren werden 

verwijderd. In 1745 kreeg het ook een  nieuw  rijk gebeeldhouwd  bordes met barokke 

versieringen.  In 1760 bouwde men er nog de tweede verdieping bij en werd de nieuwe 

voorgevel opgetrokken in de z.g. Friese rococostijl. Ook werd het stadhuis van binnen 

verfraaid.

1 - Opm.: Zou Harry wel zijn ingeloot, dan zou hij vrijstelling van dienst hebben verkregen, 

  omdat hij na het overlijden van zijn broer Marten in 1864, “enige zoon” was geworden.
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Op zeker moment is ook de gevangenisruimte in de kelder vervangen door een archief-

kluis. Omdat men, toen ik met mijn familieonderzoek begon, in  Sneek de  gemeente-

archivaris had weg bezuinigd en het gemeentearchief van Sneek domweg had gesloten, 

had  ik  in  1989  in  feite  voor  niets  drie  dagen  een  hotel  in  Sneek  geboekt.  Hun 

bevolkingsregisters  dienden  openbaar te  zijn,  maar  lagen in  een gesloten  kluis,  die 

niemand voor mij kon openen. Thuisgekomen, heb ik burgermeester en wethouders van 

Sneek een brief geschreven. Het resultaat was, dat - op voorwaarde, dat ik  geen hulp 

nodig had -  ik toestemming kreeg om in die kluis onderzoek te doen. In 1990 heb ik het 

er maar op gewaagd. Ik heb me drie dagen lang, vele uren, in die kluis laten opsluiten, 

met een dik vest aan, want die ruimte werd gekoeld. Er lag zoveel opgeslagen, dat het 

nog helemaal niet  meeviel  om  de juiste registers te  vinden. Ik  heb daardoor  in dat 

stadhuis  veel  meer  tijd  doorgebracht,  dan  Harry en  Antje en  de  Friese  “van  der  

Kallen”s, die in het stadhuis van Sneek zijn getrouwd.

De vier oudste “van der Kallen” foto’s, vier zogenaamde carte de visite foto’s

In deel 8 heb ik al iets over de 4 oudste “van der Kallen” foto’s verteld (zie blz. B-17). 

Ik gaf al aan, dat ik er van uit ging, dat Bertus ze ter gelegenheid van Harry’s huwelijk 

had laten maken. Op onderstaande twee foto’s is te zien, waarom ik daar van uit ga. 

Op de foto van Bertus ligt naast hem op tafel een bolhoed, op de foto van Harry een 

hoge hoed ! Ze zullen op de dag van Harry’s burgerlijk of kerkelijk huwelijk gemaakt 

zijn, m.a.w.  begin juli 1868! Ik denk bovendien, dat genoemde vier foto’s de oudste 

foto’s zijn, die er ooit van “van der Kallen” s zijn gemaakt.

  

de vermoedelijke trouwfoto’s van Harry (IX 11) en Antje (ware grootte / begin juli 1868)

Van drie kanten heb ik recente foto’s ontvangen, die van deze twee foto’s zijn afgeleid. 

Van Koos (XI 26) heb ik de vier originele - meer dan 135 jaar oude - foto’s gekregen.
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Het zijn carte de visite foto’s, d.w.z. foto’s afgedrukt op heel dun papier, die op een iets 

groter kartonnetje van  ca. 6 bij 10 cm zijn geplakt. Deze vier dateren uit de begintijd 

van dit type foto’s 2. Zowel de foto’s als de kartonnetjes zijn nog met de hand uitgeknipt 

en niet exact gelijk. Achterop staat met inkt  “R. Elzinga” en “Sneek” geschreven 3.

Op Harry’s foto is te zien, dat hij - evenals zijn vader - waarschijnlijk blauwe ogen had.

Hun ondertrouw- en trouwannonce

De familie van Anna Maria Koopmans

Antje heeft  één broer,  Doede,  die later net als haar vader wagenmaker is geworden. 

In haar tienertijd heeft oma Antje Straatsma nog enige tijd bij hen ingewoond. Groter is 

het ouderlijk gezin niet geweest. Ze woonden aan de Oosterdijk, wijk 10 huisno. 1030.

Ik zal m.b.t. haar voorouders met haar familie van vaderskant beginnen. Dankzij het 

feit, dat haar vader  Albert heette, is - zoals al eerder verteld -  de naam Albert in  de 

hoofdtak behouden gebleven. Deze komt bij haar familie van de vrouwelijke kant!

I Andries (Andries) Gaeles trouwt Albertje (Albertje) Doedes

II Doede (Doede) Andries Coopmans (/Koopmans),  geboren in  Oosterwierum 4 ca. 

1782, koopman, overleden in Baarderadeel 14-2-1859, trouwt Andryske (Antje) Rinzes  

Huismans, geboren in Oosterwierum ca. 1786, winkelierster, overleden in Baarderadeel 

20-2-1855,  wonend  in  Oosterwierum huisno.  36,  dochter  van  Rinze (Rinze)  Andrys  

Huisman(s),  geboren  ca.  1763,  koopman  en  winkelier,  overleden  in  Oosterwierum 

15-2-1818, wonend in Oosterwierum huisno. 22 en Rinske (Rinske) Wijbrens.

Harry (XI 13) heeft voor zijn dood de “overlijdenslepel” van Rinze Andrys Huisman(s) 

met de inscriptie: “Den 15e Febr 1818 Rinze Andrys overleden” bezeten.

Gevonden kinderen, allen geboren in Oosterwierum (Jorwerd /Baarderadeel): 

2 - In 1851 slaagde men er voor het eerst in negatieven op glas te produceren en daarmee meer-

  dere detailrijke en contrastrijke afdrukken te maken. In 1854 lukte het een Parijse fotograaf

  acht foto’s, carte de visite foto’s genoemd, op één glasplaat te maken, waardoor foto’s goed-

  koper geproduceerd konden worden. Vanaf 1860 vestigden carte de visite fotografen zich in

  alle grote steden van Nederland. Vanaf ca. 1870 beschikten ze ook over voorbehandeld papier.

  Carte de visite foto’s zijn vanaf 1859 tot ca. 1914 geproduceerd en rond 1900 in grote getale.

  Bij de latere foto’s staan naam en adres van de fotograaf op het karton afgedrukt.
3 - Opm.: Ik heb storende vlekken en beschadigingen met een fotoprogramma verwijderd,

  maar verder geprobeerd de vier foto’s zo getrouw mogelijk in de originele staat af te drukken.

  De foto’s zijn verbleekt. De oorspronkelijke kleuren kunnen iets afwijkend zijn geweest.
4  - Oosterwierum behorend tot Jorwerd, dat weer behoorde tot toentertijd de Grietenij en nu

  de gemeente Baarderadeel. Het ligt tussen Sneek en Leeuwarden in, ongeveer even ver van

  Sneek als van Leeuwarden.
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1) Andries (27-1-1810), overleden (nog maar net getrouwd) in Baarderadeel 30-8-1839, 

2) Rinze (9-2-1813), 3) Albert (zie III), 4) Rinskje (18-2-1817), 5) Johannes (21-7-1819) 

en 6) Froukjen (22-8-1821), overleden 30-7-1822.

III Albert (Albert) Koopmans, geboren in Oosterwierum (/Jorwerd / Baarderadeel)   4-

11-1814, wagenmaker, overleden in Sneek 3-6-1891, trouwt 1e keer in Sneek 2-6-1839 

Catharina (wsch. Tine) Straatsma,  als  onwettig kind geboren in  Sloten 1-3-1813, in 

1839 naaister, overleden in Sneek 16-1-1874,

trouwt 2e keer in Sneek 10-5-1876 met de weduwe Ruurdtje van de(r) End, geboren in 

Sneek 17-7-1822, overleden in Leeuwarden (in het St. Bonifatius-hospitaal) 11-2-1900. 

Kinderen uit zijn 1e huwelijk:

1)  Dodo  (Doede) Koopmans,  geboren  in  Sneek 1-1-1841,  wagenmaker  /  koopman, 

trouwt 1e keer in Sneek 3-7-1870 Johanna de Ruiter, overleden in Sneek 1-12-1894. 

               Kinderen uit zijn 1e huwelijk, geboren in Sneek: 

               1) Catharina Anna Maria (22-6-1871),  2) Wopke (17-3-1873), overleden 28-10-1873,

               3) Wopke (18-1-1875) en 4) Albertus Henderikus (7-10-1876)

2) Anna Maria (Antje) Koopmans, geboren in Sneek 24-2-1847.

Doordat Antjes moeder een onwettig kind is, treedt aan haar kant “kwartierverlies” op.

I Durk (Durk) Baukes Straatsma, uit Sloten, geboren ca. 1754, werkman, overleden 

in  Sloten 1-3-1827,  trouwt  in  Sloten 1-4-1787  Sijtske  Oenes  (Dijkstra),  uit  Sloten, 

geboren ca. 1763, arbeidster, overleden in Sneek 20-12-1833.

Sijtske  Oenes  geeft  in  Sloten  (canton  Lemmer)  de  geboorte  van  haar  kleindochter 

Catharina aan, met de vroedvrouw en een buurvrouw als getuigen. Zij verklaart, dat op 

1-3-1813  haar  dochter  Anna  Maria,  dienstmaagd,  wonend  in  haar  huis  no.  47B  in 

Sloten, is bevallen van  Catharina.  Over de vader wordt niets vermeld.  Sijtske Oenes 

tekent de geboorte akte met een mooi handschrift.

II Anna  Maria (Antje)  Durks  Straatsma,  gedoopt  in  Sloten 7-12-1795,  in  1813 

dienstmaagd, overleden in Sneek 13-2-1875, trouwt in Sneek 6-6-1819 Albertus (Albert) 

uit Oudegroeneveld (/ (uit Oude ) Groeneveld /Groenevelt), gedoopt in Ootmarsum Ov. 

18-4-1794, in 1819 blekersknecht, zoon van Jan uit Oude Groeneveld, landbouwer, en 

Geertrui ten Have, landbouwster, wonend in Denekamp  (kanton Ootmarsum).

Antje is pas 16 als ze zwanger raakt van Catharina. Of ze verkracht is, is niet duidelijk. 

In haar tijd was dienstbode voor een jong meisje een riskant beroep. Het gebeurde nog 

al  eens,  dat  een  dienstbode  door  de  heer  des  huizes  of  een  zoon  des  huizes  werd 

verkracht. Bij haar huwelijk wordt haar onwettige dochter Catharina (zie I en III) niet 

gewettigd. Catharina’s stiefvader is dus duidelijk niet haar biologische vader. Antje kan 

haar trouwakte tekenen, haar man niet.

Antje krijgt nog 8 kinderen - halfbroers en halfzussen van Catharina - allen geboren in 

Sneek en, voor zover vermeld, ook overleden in Sneek: 1) Jan (14-4-1820),  2) Cicilia 

(13-5-1822),  overleden 29-12-28,   3)  Geertruida  (2-8-1824),  overleden 17-10-1826, 

4) Hendrika (6-10-1826), overleden 13-10-1826,  5) Geertruid (30-11-1828),  6) Durk 

(7-10-1831),  7) Cecilia (5-4-1835) en 8) Henderikus (15-5-1839).

Catharina  is  26  als  haar  halfbroer  Henderikus uit  Oudegroeneveld wordt  geboren. 

Twee weken later trouwt ze met Albert (Albert) Koopmans.

III Catharina (wsch. Tine) Straatsma (zie bij Albert (Albert) Koopmans hierboven).
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Hun tien kinderen

Na hun trouwen gaan  Harry (IX 11) en  Antje in  de Finkenburg huisno. 201, wonen. 

De Finkenburg bestaat uit twee huizenblokken met in hun tijd dure koopmanswoningen, 

zie  de kaart van Sneek in deel 8, blz. B-9, bij 1.  Sneek is in die tijd al wel in wijken 

ingedeeld,  maar  de  oude  doorlopende  huisnummering is  nog  tot  1882  in  gebruik. 

Harry’s ouders wonen drie huizen verder in huisno. 198, het huis, waarin Harry ook 

geboren is. Ongetwijfeld hebben Harry en Antje aan Harry’s ouders te danken, dat ze al 

direct na hun huwelijk “op stand” kunnen gaan wonen.

Ze krijgen 10 kinderen, 7 zonen en 3 dochters, waarvan er drie jong gestorven zijn. 

Hun oudste vijf kinderen zijn in  de Finkenburg geboren, hun jongste vijf kinderen in 

hun winkelhuis aan het Grootzand, huisno. 322, waarheen ze vlak ná Sanders geboorte 

in 1877 zijn verhuisd. Wat opvalt bij de naamgeving van hun kinderen, is, dat Harry’s 

overleden broer  Marten niet wordt vernoemd en hun band met de  “van der Kallen” 

familie veel  groter is  dan  met de  Koopmanskant.  Eerst  worden zonen naar  Harry’s  

zwagers vernoemd, voordat pas hun zevende zoon Dodo Frans, naar Antjes broer, gaat 

heten, waarbij zijn roepnaam ook nog geen Doede maar Frans wordt.

Ook Harry laat  familieannonces in  de Leeuwarder Courant plaatsen, mogelijk pas op 

aandringen van zijn ouders, want in  de geboorteannonce van Bertus ontbreekt de dag 

van  zijn  geboorte!  In  hun  geboorteannonces staat  “bevallen” of  “voorspoedig 

bevallen” en wordt de naam van het kind en ook van Harry (!) niet vermeld.

de geboorteannonces van hun oudste zoon Bertus (X 5) en hun oudste dochter Grietje (X 8)

de geboorteannonces van hun twee jongste zonen, van Harry (X 11) en Frans (X 13)

de overlijdensannonces van Albert (X 6) en Grietje (X 8)

Na hun overlijden hebben ze opnieuw een zoon Albert en een dochter Grietje genoemd.

Een familielid vertelde, dat Grietje (X 8) stond opgebaard naast de “Sinterklaastafel”, 

een tafel met speelgoed en snoepgoed voor de kleintjes, die Antje in die kamer al klaar 

had staan voor Sinterklaas. De kleintjes mochten daar toen niet komen. Ook wij hadden 

vroeger thuis een “Sinterklaastafel” voor de kleintjes, die nog in Sinterklaas geloofden.
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De aankoop van het “van der Kallen” winkelpand aan het Grootzand in 1876

Eind 1876 stellen Bertus (VIII 5) en Grietje hun enige overgebleven zoon Harry (IX 11) 

in  staat om - net  als zijn  vader -  koopman en winkelier in  galanterieën te  worden. 

In december 1876 koopt Bertus (VIII 5) voor Harry en Antje “Eene koopmanshuizinge 

met erf aan het Grootzand te Sneek, Sectie B nummer 979, huis en erf groot twee are en  

veertig centiare”, Grootzand huisno. 322, vanaf 1882 Grootzand 3 en nu Grootzand 6 5. 

Het is het derde pand, net om de hoek als je van de Finkenburg, nu de Suupmarkt, komt 

(zie op de plattegrond van Sneek in deel 8, blz. B-9 bij 2). Van de winkel zijn twee heel 

oude foto’s, z.g. “kabinet foto’s”, die een maat groter zijn dan de carte de visite foto’s, 

bewaard gebleven. Ik heb beide in ware grootte en de 1e met kartonnen rand afgedrukt.

in het midden de “van der Kallen” winkel, Grootzand huisno. 322

5 - De verkoopakte wordt verleden voor Notaris Fennema te Wommels op 10 en 27 dec. 1876 en 

  hypothecair op Harry’s naam overgeschreven te Sneek op 20 febr. 1877 (zie deel 236, no. 73).

  Harry (XI 13) vertelde mij, dat Bertus (VIII 5) dit winkelpand voor f 6000,- heeft aangekocht.

  In 1989 was het nog steeds een winkelpand, tussen twee restaurants in. De oorspronkelijke

  houten winkelpui was vervangen, maar het bovenhuis was van buiten nog ongewijzigd.
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inkijkje in de winkel

Harry’s laatste weken

Harry is ongeveer even lang horlogemaker als koopman en winkelier geweest. In deel 8 

vertelde ik al, dat Harry veel te jong op 10-8-1884 is gestorven.

een bidprentje van Harry (IX 11)
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Op de bidprentjes uit die tijd probeerde men toepasselijke teksten te plaatsen. Uit de 

eerste tekst op Harry’s bidprentje wordt al duidelijk, dat Harry een afschuwelijke dood 

is gestorven, en uit zijn overlijdensannonce, dat hij hevig en langdurig ziek is geweest.

de overlijdensannonce van Harry (IX 11)

In 1989 kreeg ik het volgende verhaal over de laatste weken van Harry’s leven te horen.

In die tijd hadden de dure koopmanshuizen aan het Grootzand nog geen waterleiding. 

Harry en Antje hadden wel een eigen waterpomp in de tuin achter hun huis. Terwijl het 

buiten heel erg warm was, begon Harry aan een zware tuinklus. Tijdens die klus heeft 

hij en ook enige kinderen water uit hun pomp gedronken. Toen zij ziek werden, werd de 

dokter erbij gehaald en die constateerde, dat zij  tyfus  hadden en hun water kennelijk 

besmet was geraakt. Doordat  Harry (IX 11) veel meer water rechtstreeks uit de pomp 

gedronken  had  dan  zijn  kinderen,  was  hij  er  veel  slechter  aan  toe.  Omdat  zij  een 

ernstige  besmettelijke  ziekte hadden,  moesten  ze  ogenblikkelijk  geïsoleerd worden. 

Harry  mocht  niet  meer  bij  zijn  vrouw en kinderen  komen!  Zijn  zieke  kinderen  zijn 

blijven  leven,  maar  hijzelf  niet.  Wanneer  Harry  precies  ziek  is  geworden en  welke 

kinderen ook ziek waren, kreeg ik niet  te horen.  Wel nog, dat Antje  dacht, dat  hun 

grondwater besmet is geraakt door toedoen van een buurman. Die buurman was slager 

en zij had gezien, dat hij illegaal slachtafval in zijn tuin had begraven. Tot zover de 

mondelinge overlevering.

Zoals  bij  alle  familieverhalen, heb  ik ook dit  verhaal  proberen te  checken, maar  of 

Harry werkelijk aan tyfus is overleden, heb ik niet kunnen vaststellen. Mijn enige kans 

leek het plaatselijke nieuws in de Leeuwarder Courant, omdat in overlijdensaktes geen 

doodsoorzaak wordt vermeld. Ik heb de Leeuwarder Courant van juli en augustus 1884 

zeer grondig doorgenomen, maar daarin komt geen verhaal over Harry’s dood voor. 

Toch staat wel vast, dat er zich een ontzettend  familiedrama heeft afgespeeld.

Antje is op 11 juli 1884 bevallen van hun 10e kind, van Grietje (X 14) - het dan 7e kind, 

omdat ze al 3 kinderen verloren hebben. Na haar geboorte is geen geboorteannonce in 

de Leeuwarder Courant geplaatst, zoals bij de andere kinderen. Het ziet er dus naar uit, 

dat Harry bij de geboorte van Grietje al ziek was. Dat zou ook betekenen, dat hij Antje 

bij haar bevalling niet heeft kunnen bijstaan en hij Grietje (X 14) nooit heeft gezien.

In juli 1884 vragen de dood van de kroonprins in de kranten de aandacht en of wetten 

aangepast  kunnen  worden,  zodat  prinses  Wilhelmina kroonprinses  kan  worden  en 

koningin Emma haar regentes. De koning verblijft in een kuuroord in Duitsland en komt 

voor de begrafenis slechts een paar dagen terug om vervolgens direct weer met zijn 

gevolg naar een volgend kuuroord in het buitenland te vertrekken.
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Verder schrijft men in  de Leeuwarder Courant over het warme weer. Zo staat in de 

krant  van  maandag  7  juli  “Door  de  felle  hitte  is gisteren  een  arbeider  te  Jelsum  

bezweken” en in de krant van dinsdag 8 juli o.a.: “Zaturdag avond is nabij Menaldum 

een werkman, van zijn arbeid terugkeerende, magteloos, door te veel warmte bevangen,  

neergezegen. Hij was in korte oogenblikken een lijk”.  Dit bericht is slechts het eerste 

van  die  dag.  Van  nog  7  andere  personen  wordt  vermeld,  dat  ze  aan  de  hitte  zijn  

bezweken.

Dat er begin juli 1884 een hittegolf heerste, staat dus vast. Dat mensen aan de warmte 

overlijden, is in die tijd nieuws, maar als ze aan een besmettelijke ziekte overlijden niet. 

Er overlijden duidelijk nog teveel mensen aan  een besmettelijke ziekte om daar in de 

krant aandacht aan te besteden. Wel geeft de krant half juli een staatje, waarin vermeld 

wordt,  dat  er  in  Friesland  in  de  maand juni  1884 19 personen  zijn  overleden  aan 

“besmettelijke ziekten, bedoeld bij de wet van 4 Dec. 1872, gepubliceerd in Staatsblad  

no. 134.” Van deze 19 personen zijn er 7 overleden aan  “tyfus en febris typhoidea”, 

1 aan roodvonk, 8 aan mazelen, 2 aan difteritis en 1 aan dysenterie. Daarna volgen de 

aantallen voor andere ziektes, waaronder b.v. 2 aan “cholera nostras”. Dat cholera niet 

in het eerste rijtje staat, verbaasde mij. Er heerste in juli 1884 cholera in landen rond de 

Middellandse Zee en men was heel bang, dat er ook in ons land cholera zou uitbreken. 

Men vermeldt voorzorgsmaatregelen van de regering en geeft  de lezers tips om een 

cholerabesmetting te  vermijden.  Een van de  aanbevelingen luidt:  “Het  drinken van 

zuiver  water,  en  nooit  het  water  uit  sloten  of  vaarten  daartoe  te  gebruiken.  Het  

drinkwater vóór het gebruik eerst te koken is een bij uitstek goed voorbehoedmiddel”.

Over opgepompt grondwater wordt niets vermeld.

Wie en hoe geregeld wordt, dat Harry een testament maakt, weet ik niet. In ieder geval 

is 28 juli 1884 een langstlevende testament opgemaakt, verleden voor Notaris Miedema 

te  Sneek,  waarin geregeld wordt,  dat  Antje  het  vruchtgebruik van zijn  nalatenschap 

krijgt.  Harry (IX 11) mocht na zijn dood niet op de katholieke begraafplaats begraven 

worden.  De  gemeente  heeft  hem  op  een  daartoe  aangewezen  terrein  begraven.  Na 

Antjes dood heeft de familie nog gevraagd, of hij herbegraven mocht worden - bij zijn 

vrouw -, maar dat verzoek is afgewezen, omdat hij aan een ernstige besmettelijke ziekte  

was overleden.

Antje laat in de Leeuwarder Courant van dinsdag 19 augustus een advertentie plaatsen, 

waarin ze voor het medeleven bedankt en meedeelt, dat ze de zaak van haar man zal 

voortzetten. Plotseling is haar leven en dat van de kinderen drastisch gewijzigd!

advertentie n.a.v. het overlijden van Harry (IX 11)

in de Leeuwarder Courant van dinsdag 19 augustus 1884
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De nalatenschap van Harry (IX 11)

De inventarisatie en taxatie van Harry’s en Antjes roerende bezittingen

Op 4 oktober 1884 vindt  de inventarisatie en taxatie van Harry’s en Antjes roerende  

bezittingen plaats. Ik zal hiervan een beknopte samenvatting geven 1.

Hun privé-bezittingen

1/5 deel in de onverdeelde boedel van Grietje Semler staat pro memorie vermeld.

Meubelen en huisgeraden op/in de:

bovenvoorkamer: 6 stoelen (f 24), 1 tafel (f 10), 5 stoelen (f 2,50) f  36,50

tapijt enz. (f 5), 3 stel gordijnen (f 15) f  20

1 linnenkast (f 30), ledikant met gordijn (f 20) f  50

4 vazen (f 4), 3 spiegels (f 12) f  16

achter boven: 1 kapok bed met toebehooren (f 10), 1 veeren bed (f 20) f  30

horlogewerkbank en gereedschappen f  20

onderkamer 1 nieuw veeren bed met toebehooren (f 40), 1 linnenkast (f 20) f  60

tafel en 9 stoelen (f 6,50), 1 spiegeltafel (f 2) f    8,50

1 karpet en looper (f 5), 2 gordijnen (f 3) f    8

1 naaimachine (defect) (f 2,50), 2 theestoven met ketels (f 4) f    6,50

pendule en ornamenten (f 5), 5 gasornementen (f 10) f  15

6 stoven (f 1,50), boekenhanger met boeken (f 2,50) f    4

keuken glas- en aardewerk voor huishoudelijk gebruik f    5

1 vleeschdisch f    2,50

kookkachel met keukengereedschap f    7,50

8 oude gordijnen (f 2), trap, rek, tobben en emmers (f 5) f    7

hok met 4 kippen f    5

Mans- en vrouwenlijfdracht en lijflinnen:

Mans- en vrouwenlijfdracht (f 25), lijflinnen (f 10) f  35

Goud- en zilverwerken voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik:

goud 1 gouden heerenhorloge, 3e titel f  20

1 gouden dameshorloge met steentje in de kast, 3e titel f  19

zilver 3 zilveren geboortelepels, zwaar 14 dekagram 8 gram f  12

(van de 2e titel) 1 zilveren lepel en vork, 10 dekagram 7 gram f    8,25

12 zilveren lepeltjes, 6½ dekagram f    5,20

8 zilveren lepeltjes, 3 dekagram 8 gram f    3

6 kleinere zilveren lepeltjes, 1 dekagram 7 gram f    1,35

1 suiker- en theeschepje, 1 dekagram 7 gram f    1,35

2 zilveren vorkjes, 14 gram (f 1,10), 1 dito mes (f 1,50) f    2,60

2 kurken met zilver (f 0,90), 1 buitenlands speldje (f 0,50) f    1,40

Totale waarde: f 410,65

1 - Het inventarisatie- en taxatierapport is opgemaakt door notaris Kasper Roelofszoon de Jong

  te Sneek en beslaat 16 foliobladzijden. Zie: RA Friesland (nu in 2006 onderdeel van Tresoar) 

  Not. Archief (1809-1905) toegang 26, inv. no. 119083, repertoire no. 129, d.d. 4 okt. 1884.
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Opvallend is, dat ze kippen in de keuken houden. Men weet eind 19e eeuw nog weinig 

over  hygiëne.  Verder  zien  we  in  dit  en  de  volgende  taxatierapporten  hoe  hun 

winkelpand  -  in  hun  tijd  een  van  de  luxueuze  koopmanshuizen  van  Sneek  -  was 

ingedeeld.

Hun bedrijfsgoederen

Goud en zilver in de winkel:

goud 2 gouden schakelkettingen, zwaar 31½ gram, 4e titel f   28,35

7 gouden kettingen met middelstukken, 91½ gram, 4e titel f   82,35

3 differente gouden kettingen, 3 dekagram 9 gram, 4e titel f   35,10

19 gouden horloges, 3e titel, voor wegen onvatbaar f 523

4 gouden charrivariis (voor wegen onvatbaar) f   10

zilver 8 zilveren kettingen, gehalte onbekend f    8

32 zilveren horloges, 2e titel, voor wegen onvatbaar f 214,50

Voorradige goederen ter zake affaires:

in de winkel: 24 pendules met coups f 420

60 klokken (f 260), 7 staartstukklokken (f 80) f 340

horlogekastje met glazen f   20

300 stuks horlogekettingen en haakgarnituren f   25

63 vestkettingen f   72

120 stuks broches en armbanden f   32,50

150 doekspelden en broches f   20

80 stel manchetknoopen (f 20), 28 bijouteriën (f 12) f   32

30 thermometers en tooneelkijkers f   42,50

100 stuks beelden, vazen en ballons f 120

36 beelden f   80

199 stuks kristal f 185

33 serviezen en koffikannen f   50

36 gebakschalen en serviezen f   31

41 ketels en soepterrines f   24

103 stuks porselein f   53,50

80 differente schaaltjes f   13,50

25 stuks vazen en flakons f   15

32 zuurstellen en sigarenbekers f   33,50

96 sigarenpijpen f 100

654 glazen en suigflesschen f   84

360 messen en scharen f 124

600 stuks kleurdozen, kanefas en elastieken ballen f   84

134 stuks brillen en breidtopjes f   48

 144 stuks portemonnaies f   72

204 stuks kammen en borstels f   35

50 lampen, kastjes en kinderkammen f   40

100 stuks zeep f     6,25

30 parasols f   34

een rek met wandelstokken (defect) f     4

een rek met bevlekte parapluies f     6,80

Waarde van de winkelvoorraad: f 3.148,85
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Voorradige goederen ter zake affaires (vervolg):

in het magazijn boven 4 barometers (f 33), 88 thermometers (f 34,50) f   64,50

47 spiegels f 170

552 stuks messen en vorken f   61,50

19 voorsnijmessen (f 15), 115 zak- en scheermessen (f 27) f   42

150 stuks belletjes (f 20), 103 stuks eijerstellen (f 29) f   49

79 presenteertrommels en theekistjes f 102

81 rijgamappen en thee-emmers f   75

730 stuks theegoed f   85

498 kopjes en schoteltjes f   87

92 stuks kristalsuikerpotten f   87

218 stuks poetspommade en koffikannen f 150

61 vazen en koffikannen (f 84), 120 vazen en bekers (f 43) f 127

61 dejeunés (f 44), 80 vazen met zuurstellen (f 103) f 147

572 romers en soepterrinen f 109

1180 romers en flesschen f 168

31 koperen stoofjes en keteltjes f   23,50

221 stuks dessertschalen en bouwdoozen f 117

21 schaakspelen (f 33) en 1 stel biljartballen (f 12) f   45

334 dozen kinderspeelgoed (f 100) + 86 dito dozen (f 21) f 121

100 stuks kinderspeelgoed f   13,75

141 poppenkoppen en rompen f   23,25

127 poppen en borstels f   28,50

365 stuks kinderspeelgoed, nachtpitten en kaarzen f   70

576 nachtpitten en riemen f   42,50

8 hanglampen (f 46), 130 ballons en lampeglazen (f 37) f   83

262 gasglazen en lichtbrekers f   18,75

2½ kist met lucifers f   75

31 raamtjes f   40

105 bloempotten en albums f   72,50

255 portemonnaies en brieventasschen f 210

148 mahonihouten werkdoosjes en sigarenkistjes f 123,50

28 bijouterie dozen, toiletdozen en brievenhangers f   26

5 krusifiks (= kruisbeelden) (f 6), 48 portretlijsten (f 30) f   36

37 portretlijstjes en bloemmandjes f   16

6 harmonikas f   15,50

156 hoornsche sigarenpijpen, haakdozen en muziekmappen f   37,25

160 haar- en tandschuijers f   11,50

1048 bossers, knikkerts en papieren sigarenpijpjes f   27

144 harenpaarden, kookkacheltjes en tabakskistjes f   75

5 kooksbakken f    5

39 wand tassen en kookhaarden f   12,50

49 tassen en koffers (f 52), 47 brillenhuizen (f 15,75) f   67,75

189 wandelstokken (f 106), 108 parapluies (f 175) f 281

123 lampions en hengsels f   26,25

203 fleschjes eau de cologne (f 50), 288 stukken zeep (f 31) f   81

487 stuks lampetkannen en schotels f   82,50

282 stuks poetsolie en politoerpoeder f   25

8 geweeren f   40

Waarde van de magazijnvoorraad: f 3.499,50
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Galanterieën

Nadat ik ontdekt had, dat  Bertus (VIII 5)  “galanterieën” verkocht, zocht ik in mijn 

Nederlandse woordenboek -  Koenen, 26ste druk - op wat  “galanterieën” betekende. 

Volgens mijn woordenboek zijn “galanterieën” “snuisterijen” en betekent “snuisterij” 

“klein sieraad, aardig prulletje van doorgaans geringe waarde”. Nu verbaasde me die 

uitleg, want ik kon me niet voorstellen, dat Bertus (VIII 5) met het verkopen van kleine 

sieraden en prulletjes van geringe waarde zó rijk had kunnen worden. Als we willen 

weten, wat “galanterieën” werkelijk zijn, blijkt de omschrijving uit mijn woordenboek 

“van geringe waarde”. Uit de inventarisatie van de winkel- en magazijnvoorraad, die 

Harry en Antje  bij  Harry’s overlijden in 1884 bezaten,  blijkt,  dat  ze heel wat meer 

verkochten dan alleen maar kleine sieraden en prulletjes van geringe waarde.

Zij verkochten:  juweliersartikelen: b.v. gouden en zilveren horloges, gouden horloge-

kettingen,  manchetknopen,  gouden  en  zilveren  kettingen,  klokken,  pendules, 

barometers, thermometers en toneelkijkers,  huishoudelijke artikelen: porselein, kristal 

en serviezen, speelgoedartikelen: kinderspeelgoed, bouwdozen, poppen, poppenkoppen 

en  rompen,  schaakspelen  en  biljartballen,  verlichtingsartikelen:  hanglampen, 

lampeglazen,  gasglazen,  lichtbrekers  en  nachtpitten,  lederwaren:  koffers,  tassen  en 

portemonnaies,  maar  ook:  brillen  en  brillenkokers,  Hoornse  sigarenpijpen  en 

tabakskistjes, zeep en eau de cologne, wandelstokken, paraplu’s en parasols, harmonika’s 

en muziekmappen, geweren en nog veel meer. Je kunt stellen, dat ze  een soort klein  

warenhuis in winkelformaat hadden.

We zullen hierna nog zien, dat niet alleen Bertus (VIII 5) en  Harry (IX 11), maar dat 

vier generaties “van der Kallen”s gedurende meer dan een eeuw in Sneek galanterieën 

hebben verkocht. De winkelvoorraad zal in ruim een eeuw wel iets gewijzigd zijn, maar 

we krijgen nu toch een goede indruk, waar we bij “galanterieën” aan moeten denken.

Vervolg van de inventarisatie en taxatie

In hun tijd was het heel gebruikelijk om aan het einde van de week of de maand of zelfs 

nog  later  het  gekochte  /  geleverde  te  betalen.  Dat  gold  zowel  voor  klanten als 

winkeliers.

Solide vorderingen van klanten, te weten van :

diverse personen kleine bedragen, samen f 126,19

21 personen bedragen van f 4 tot f 10, waaronder

dokter Dorama en architect Hoogendijk, samen f 139,29

14 personen bedragen van f 10 tot f 20, waaronder

     resp. firma’s Joosten, mej. de weduwe Rooswinkel,

de heer Frans Mintjes de Jong en de firma’s 

D. Velthuis & Co en H. Brenninkmeijer Zonen, samen f 201,62

6 personen bedragen van f 20 tot f 30, waaronder

de heer de Jong en dokter Bouma, samen f 141,93

4 personen bedragen boven de f 30, samen f 157,25

Waarde van deze solide vorderingen: f 766,28

Kontanten:

in verscheidene speciën, samen f 500
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Solide schuldvordering (privé) t.a.v.:

Georg Hendrik Schutte te Sneek wegens een hypothecaire lening

vanaf 26-8-1882 (rente 5%) van f 2.000

Niet solide schuldvordering (privé) t.a.v.:

Jochem Slager wegens een hypothecaire lening (2e hypotheek !) vanaf 7-5-1881

(rente 5%) van oorspr. f 2000. Jochem Slager verkeert in staat van faillissement.

19-5-1884 is uit de verkoop van “zijn huizinge en Koffihuis” f 916,50 afbetaald.

Resteert f 1.083,50 en nog f 18,50 van deze persoon wegens niet betaalde

geleverde goederen. “Aangezien nader zal moeten geblijken, wat van voren-

staande pretentie terecht komt” zijn deze posten slechts pro memorie vermeld.

Vastigheid:

“Eene koopmanshuizinge met erf aan het Grootzand te Sneek, (kadastraal Sectie B

nummer 979), huis en erf groot 2 are 40 centiare, in eigen gebruik, behalve eene

bovenwoonkamer, verhuurd aan een heer, waarvan de huur is aanbetaald.” 2

Het Totaal Voordeelig komt, zoover uitgetrokken, op f 10.325,28

Schulden

Schulden ter zake de affaires:

ten aanzien van:

1 t/m 9) 9 leveranciers te Amsterdam, waaronder Thöne, samen voor f    273,97½

10) en11) 1 leverancier te Leeuwarden en 1 te Groningen, samen voor f      47,42½

12) en 13) 1 leverancier te Arnhem en 1 te Rotterdam, samen voor f    157,36

14) en 15) 1 leverancier te Naheim en 1 te Haida, samen voor f    190,31

16) 1 leverancier te Iserlohn f      24,60

Totale schuld ter zake de affaires: f 693,67

Privé-schulden t.a.v.:

1) Lambertus van der Kallen wegens geleend geld tegen 4% f 8.000

rente schuldig vanaf 1-11-1883 pro memorie

2) dokter Bouma te Sneek voor geneeskundige diensten f    140

3) dokter la Faille te Leeuwarden voor geneeskundige diensten f      25

4) apotheker de Jong te Sneek voor medicijnen f      82

5) de heer Alexander Brenninkmeijer te Sneek wegens “verschoten gelden” f    160

6) de firma H. Brenninkmeijer Zonen te Sneek voor manufacturen f    127

7) Brunings en ten Cate te Sneek als kassiers per rekening Courant f      78,03

Totale privé-schuld: f 8.612,03

Het Totaal Nadeelig komt, zoover uitgetrokken, op f 9.305,70

2 - Opm. Het taxatierapport van hun winkelpand heb ik niet gevonden. Bij de beschrijving van

  de boedelpapieren staat wel, dat er een hypotheek op rustte. Die hypotheek is ongetwijfeld

  door Bertus (VIII 5) verstrekt (zie privé-schulden bij 1). Harry (XI 13) vertelde me, dat in de

  boedelpapieren van zijn vader stond, dat Bertus (VIII 5) het pand eind 1876 voor f 6 000,-

  heeft aangekocht. Daarom schat ik, dat hun winkelpand 10-8-1884 ca. f 6.500,- waard was.
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Verder geeft Antje op, dat nog betaald moeten worden:

1) de doods- en begrafeniskosten met inbegrip van kerkelijke diensten f    200

2) de kosten van een grafmonument f    100

Deze posten zouden ten laste van de erfgenamen - haar 7 kinderen - komen 3.

De notaris is samen met de beëdigde taxateur Mercellus Oosterbaan, een koopman uit 

Bolsward, en 2 getuigen, waaronder kandidaat-notaris/notarisklerk de Jong, ‘s ochtends 

om 9 uur met de inventarisatie en taxatie begonnen en ‘s middags om 4 uur verklaart 

Antje, dat ze alles heeft aangegeven.  “Welke verklaring door haar aangeversche, met  

de eed in handen van mij notaris  afgelegd, is  bevestigd”. Daarna wordt  het  proces  

verbaal van de inventarisatie en taxatie door de notaris, de taxateur en de 2 getuigen en 

Antje  als  “verzoekersche” en  Alexander  Brenninkmeijer als  “toeziende voogd” van 

Harry’s    7 minderjarige kinderen ondertekend. Antje tekent hier zonder de naam van 

der Kallen ! Dat doet ze in februari 1886 na het overlijden van haar schoonvader Bertus 

(VIII 5) niet.

Voor “recht” m.b.t. de opmaak van het rapport moet 2 x f 2,40 = f 4,80 betaald worden.

Harry’s nalatenschap

De 7 minderjarige kinderen erven de helft van Harry en Antjes bezittingen, let wel, 

slechts op papier (!), want Antje krijgt het vruchtgebruik.

Stellen we de waarde van het winkelpand op f 6.500,-  dan erven de kinderen van hun 

vader (de nog niet uitgekeerde erfenis van hun oma van der Kallen niet meegerekend) 

samen: ½ (f 10.325,28 + f 6.500 - f 9.305,70) = f 3.759,79

Hiervan gaan behalve de hierboven genoemde f  200,-  ook nog f  699,86 af voor de 

kosten van: de toeziend voogd benoeming, de inventarisatie en taxatie en de successie-

rechten 4. Resteert een totaalbedrag van f 2.859,93 en per kind van ruim f 400,-.

Uit het taxatierapport komt naar voren, dat Harry (IX 11) en Antje vrijwel alles wat ze 

bezaten en hun hele levenswijze als vermogend middenstandsgezin, aan Bertus (VIII 5) 

hadden te danken! Harry heeft duidelijk niet het koopmanstalent van zijn vader geërfd. 

Wel moet opgemerkt worden, dat hij en Antje het heel slecht troffen. In 1873 begon een 

economische malaise, die maar liefst 23 jaar zou gaan duren! Iedereen, ook de eens zo 

rijke Friese veeboeren, moesten in deze jaren de buikriem gaan aanhalen.

3 - Opm. Volgens het archiefstuk uit noot 4 kwam 1) wel, maar 2) niet ten laste van de kinderen.
4 - Zie RA Friesland, Not. Archief van Sneek, toegang 26, inv. no. 1120123, repertoire no. 204,

  d.d. 11 november 1899.
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Antje en haar gezin

Antje en haar gezin in grote financiële nood

Na Harry’s dood gaat Antje de “Affaire” (= zaak) voortzetten (zie blz. H-10). Ook gaat 

ze, om extra inkomsten te creëren, de bovenvoorkamer, de mooiste kamer van het huis, 

verhuren (zie blz. N-5). Zelf houdt ze dan 2 kamers en een keuken voor haar gezin van 

9 personen over en beschikt ze over 3 bedden voor haar en haar 8 kinderen! 1

Volgens kleindochter Koos (XI 26) was Antje een schat van een vrouw en volgens klein-

dochter Mia Lampe was ze na de dood van haar man ook zeer dapper en doortastend. 

Die  informatie  komt  van hun moeders,  want  zelf  hebben ze  hun oma niet  gekend. 

Om  de  winkelvoorraad  in  Amsterdam  aan  te  vullen,  vertelde  Mia,  moest  Antje 

regelmatig per zeeschip de Zuiderzee oversteken. Zij was dikwijls de enige vrouw aan 

boord.    Vóór de aanleg van de afsluitdijk, was de Zuiderzee een binnenzee, waar het 

bij slecht weer behoorlijk kon spoken. Dat deed ze toch maar.

Door de waarde van winkelpand en winkelgoederen hebben Antje en haar kinderen op 

4-10-1884 op papier een klein vermogen, maar in feite verkeert het gezin in financiële 

nood. Antje heeft f 500 in kas, waarvan f 160 geleend van Sander Brenninkmeijer (zie 

blz. N-5). Die f 500 zijn bij lange na niet voldoende om de nog onbetaalde rekeningen 

van de dokters,  apotheker,  notaris  en begrafenisondernemer te betalen,  om van haar 

leveranciers nog maar niet te spreken. Op haar rekening Courant staat ze rood. Ze heeft 

ook huishoudgeld nodig, maar het is moeilijk daar aan te komen. Door de aanhoudende 

economische malaise en agrarische landbouwcrisis worden de dure en luxe artikelen in 

de winkel en het magazijn steeds moeilijker verkoopbaar. Zonder financiële hulp van de 

familie kan Antje het onmogelijk gaan redden.

De hulp van Bertus (VIII 5)

De aangewezen persoon om haar te helpen is  Bertus (VIII 5), haar rijke schoonvader. 

Ik ga ervan uit, dat Bertus (VIII 5) haar enorm geholpen heeft en de gigantische schuld 

van f 8.000,- en de rente van f 248, 11, die hij nog te goed had, in een schenking heeft 

omgezet en dat híj er voor gezorgd heeft, dat Antje geen onderhuurder in huis behoefde 

te nemen. Als hij namelijk ruim een jaar later overlijdt, blijken die 2 schulden aan hem 

te  zijn  afgelost en  in  het  bevolkingsregister  van  Sneek heb  ik  geen  onderhuurder  

gevonden. Ik vermoed, dat Bertus (VIII 5) - mogelijk op advies van zijn notaris - om te 

vermijden, dat een groot deel van zijn schenking naar de fiscus zou gaan, een en ander 

heel bewust pas  ná de taxatiedatum van 4 oktober 1884 heeft laten vastleggen. Vanaf 

1878 is de staat namelijk ook bij erfenissen in rechte lijn, die boven een bepaald bedrag 

uitkomen, successiebelasting gaan heffen.

Zoals  we in deel  8  al  gezien hebben,  overlijdt  Bertus (VIII  5) 27-12-1885 en laten 

Grietje en hij  een gigantische erfenis na (zie deel 8, blz. N-1). Vanaf dat moment zijn 

Antje en haar kinderen in één klap een vermogend gezin en zijn Antjes financiële zorgen 

voorbij.

1 - Opm.: 8 kinderen, haar 7 eigen kinderen en haar pleegdochter Grietje (X 2).
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In deel 8 heb ik een samenvatting van  de boedelbeschrijving gegeven, die 5-2-1886 

plaats vond. Intussen ben ik opnieuw naar Leeuwarden geweest om o.a. op te zoeken, 

wat Antje en de kinderen van Grietje en Bertus hebben geërfd.

Grietjes erfenis

Grietjes  erfenis,  waarvan  Bertus  het vruchtgebruik had,  is  gekapitaliseerd  op  f  

100.418,-. Harry’s erfdeel - f 20.083,60 - viel in de huwelijksgemeenschap van Harry en 

Antje.  Daardoor  erft  Antje  f  10.041,80 en  haar  minderjarige  kinderen  eveneens  f  

10.041,80. Van dat laatste bedrag heeft Antje van Harry testamentair het vruchtgebruik  

gekregen.

De boedelscheiding vindt  19  maart  1886 plaats  2,  waarbij  Antje  voor  haar  en  haar 

kinderen het volgende krijgt toebedeeld:

- 3 graven f         21

- roerende goederen f       147,96

- kontant f       786,85½

- nog te betalen rente door Sybren Taekes Nijdam f       885

- vordering + rente op  Brunings & ten Cate f    1.009,44½

- 4 obligatiën Oostenrijk f    3.378,33½

- 8 obligatiën Rusland f    8.145,55½

- een toehaak (= toedeling) op de lening

  van f 30.000 aan Sybren Taekes Nijdam van f    5.709,45

f  20.083,60

Bertus erfenis

Bij Bertus overlijden bestaat Antjes huwelijksgemeenschap niet meer. Zijn erfenis gaat 

rechtsreeks naar haar 7 minderjarige kinderen en bedraagt voor hen samen: f 24.290,55. 

Zij  krijgen  van  de  lening  van  f  30.000  aan  Sybren  Taekes  Nijdam f  24.290,55 

toebedeeld. Voor executeur testamentair Sander Brenninkmeijer, die als toeziend voogd 

voor alle    7 kinderen tot hun meerderjarigheid voogdijrekeningen moet bijhouden, de 

makkelijkste  oplossing,  alleen  rente bijschrijven,  maar  voor  de 7 kinderen toch een 

riskante toedeling, want als  Sybren Taekes Nijdam failliet gaat, gaat het grootste deel 

van hun erfenis in rook op. Gelukkig gaat Sybren niet failliet.

Pleegdochter Grietje (X 2), Antjes steun en toeverlaat

Nadat Marten (IX 6) is overleden en zijn kinderen uit Amsterdam mee naar Sneek zijn 

genomen  (zie  deel  8  X,  blz.  1),  zullen  ze  aanvankelijk  bij  opa  en  oma  hebben 

“gewoond”. Nadat ze  in Sneek blijven wonen en  Harry (IX 11) hun voogd en  Sander 

Brenninkmeijer hun  toeziend voogd is geworden is  Margreet (X 2) - toen nog Grietje 

genoemd - de pleegdochter van Harry en Antje geworden en in hun gezin opgenomen. 

Harry (IX 11) heeft echter verzuimd haar ook in het bevolkingsregister van Sneek in te 

laten schrijven.

2 - Zie RA Friesland, Not. Archief van Sneek, toegang 26, inv. no. 119085, repertoire no. 31,

  d.d. 19 maart 1886.
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Daardoor valt niet vast te stellen, wanneer precies Grietje tot Harry’s en Antjes gezin is 

gaan behoren, in ieder geval wel in de tijd, dat ze nog in Finkenburg 201 woonden en ik 

vermoed in juli 1871, want dan wordt Rienks bij Sander Brenninkmeijer ingeschreven. 

Grietje is dan 8 jaar en 6 jaar ouder dan Antjes oudste en dan nog enige zoontje Bertus.

Harry  en  Antje  hebben  Grietje  middelbaar  onderwijs  in  Made  en  Drimmelen laten 

volgen. Zij zullen daarbij afgegaan zijn op de informatie en ervaringen van Tecla (IX 4) 

en haar man. Hun twee oudste dochters hebben daar op school gezeten. Er bestond in 

die tijd nog geen treinverbinding met het zuiden van het land. Ik neem dus aan, dat ze 

per schip daarheen gebracht zijn en dat dat zo’n onderneming was, dat ze tijdens hun 

schoolopleiding niet of nauwelijks thuiskwamen. Einde en start van de schooltijd van 

Tecla’s  dochters  wijzen  daarop.  Agnes Rooswinkel komt  26 oktober  1871 uit  Made 

terug, terwijl haar zus Grietje daar dan haar schooltijd begint. Grietje Rooswinkel komt 

23 juni 1874 terug en ik vermoed, dat dan Grietje (X 2) daar wordt afgeleverd. Bertus 

oudste kleindochters hebben hun tijd mee gehad, want in 1867 zijn de eerste middelbare  

meisjesscholen gesticht. Hun kostschool zal een nonnenkostschool zijn geweest. Grietje 

komt 11 oktober 1880 terug. Ze wordt in Made uitgeschreven naar Finkenburg 201 in 

Sneek. Harry en Antje hebben dus ook verzuimd haar school hun nieuwe adres door te 

geven. Grietje is 17 als ze van school komt en zal daarna waarschijnlijk Antje in de 

huishouding en mogelijk ook Harry in de winkel hebben geholpen.

Als Harry en enige kinderen in juli 1884 ziek worden en Antje moet bevallen is ze 21. 

Misschien, dat ze hulp van tante  Grietje Brenninkmeijer heeft gekregen, want in haar 

eentje zal ze niet én de winkel én het huishouding draaiende hebben kunnen houden. 

Mogelijk is de winkel toen ook enige tijd wegens omstandigheden gesloten geweest.

Na Harry’s dood krijgt Grietje de huishouding én de zorg voor de kinderen toebedeeld. 

Bertus, is tijdens zijn vaders sterfbed 15 jaar geworden. Hij is - als oudste zoon - voor-

bestemd om later de winkel over te nemen. Ik vermoed, dat Antje hem na Harry’s dood 

direct in de winkel heeft laten meehelpen. Bij Harry’s overlijden is Albert 10 - hij wordt 

een paar dagen later  11 -  Sander is  7,  Harry 4, 

Tryntje 2,  Fransje 1  en  Grietje 4  weken  oud. 

Grietje zal er haar handen vol aan hebben gehad.

Hiernaast  zien  jullie  een  foto  van  de  kleintjes, 

die  Grietje  (X 2) onder haar hoede heeft  gehad. 

Het is het oudste fotootje, dat ik van hen heb.

Ik  denk,  dat  de  opvoeding  van  de  kinderen  bij 

Grietje - voor de kinderen Griet - in goede handen 

was, want van  Koos (XI 26) hoorde ik over haar 

het volgende verhaal.

Er bestond - zie ook de foto op blz. H-7 - voor hun 

huis geen afscheiding tussen kade en gracht. Het 

was  dus  niet  verwonderlijk,  dat  er  regelmatig 

kinderen in het Grootzand vielen.       van links naar rechts: Fransje (X 13),

          Tryntje (X 12) en Grietje (X 14)
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Grietje had gehoord, dat kinderen, die in de gracht gevallen waren, vanwege de straf, 

die hen te wachten stond, niet naar huis hadden durven gaan en in hun natte kleren 

waren blijven rondlopen. Vandaar haar instructie: “Denk eraan, áls je in het water valt,  

krijg je geen straf! Je moet direct thuiskomen, dan krijg je droge kleren aan, anders  

word je ziek!”  Toen Fransje (X 13) op een dag in het Grootzand viel, kreeg hij geen 

straf.  Dat  maakte  zo’n  indruk  op  hem,  dat  hij  deze  instructie  later  ook  zijn  eigen 

kinderen gaf. Ook hij hield zich aan zijn belofte, zelfs toen zijn zoon op één dag 2 x in  

het water viel.

het Grootzand in Sneek

Ook Grietje / Margreet erft van haar opa en oma en zij krijgt maar liefst f 22.228,87½. 

Op dat moment is ze net nog minderjarig, maar op haar 23ste wordt ze een schatrijke  

huwelijkskandidate. Ze trouwt 31-1-1888 met de jong weduwnaar geworden architect 

Jan van der Weide. Margreet (X 2) heeft haar oudste dochtertje naar Antje genoemd.

Een zeer luxe en bevoorrechte leefwijze en profijt van nieuwe ontwikkelingen

Al vanaf 1873 stagneert in ons land de afzet van produkten en moeten boeren en kleine 

zelfstandigen  werknemers  ontslaan.  De  armoede  en  honger  onder  werklozen  en 

arbeiders neemt toe. Veel mensen wonen in verkrotte huizen en ruimtes (ook van der  

Kallen’s zie deel 5). Tegen het einde van de 19e eeuw geldt de leefwijze van Antje en 

haar  gezin  als  zeer  luxe  en  bevoorrecht.  In  hun  tijd  vinden  er  ook  verschillende  

ontwikkelingen plaats, waar met name de welgestelden, dus ook Antje en haar kinderen, 

van profiteren.

Profijt van ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg

De medische wetenschap maakt vorderingen en de overheid begint allerlei taken op zich 

te nemen, ook op het gebied van de gezondheidszorg. Door een betere zuigelingenzorg, 

de eerste inentingen tegen besmettelijke ziekten en door de burgers een beter besef van 

hygiëne bij te brengen, blijven meer kinderen in leven. Sterven van Antjes oudste zes 

kinderen er nog drie, haar jongste vier kinderen blijven leven. Ironisch genoeg leidt de 

lagere kindersterfte tot een bevolkingsexplosie, die voor de armen nog meer ellende met 

zich meebrengt. Er moeten meer monden worden gevoed, waardoor het aantal kinderen, 

dat honger lijdt, toeneemt. Voor Antje en haar kinderen geldt dat niet.
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Profijt van ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en het vervoer

De overheid gaat zich in de 2e helft van de 19e eeuw ook met het onderwijs bemoeien. 

Er komt beter onderwijs en ook katholieken kunnen makkelijker eigen scholen stichten. 

Tot juli 1881 heeft Sneek geen enkele katholieke lagere school. Op 4 juli 1881 3 openen 

5 zusters J. M. J. de eerste katholieke lagere school voor meisjes. Ruim 5 jaar later 

krijgt  Sneek  ook de  eerste  katholieke  lagere  jongensschool.  Antjes jongste  kinderen 

hebben hier profijt van gehad. Ook het middelbaar onderwijs wordt door de overheid 

aangepakt. In 1863 begint de Hogere Burgerschool (HBS) zijn bestaan, in 1867 - zoals 

al vermeld - de Middelbare Meisjesschool (MMS) en in 1876 wordt de Latijnse school 

omgevormd tot het Gymnasium.

Nederland loopt in de 19e eeuw op het gebied van het vervoer achter bij de omliggende 

landen. Nederlandse politici hebben de invoering van stoomboten en stoomtreinen lange 

tijd tegengehouden. In het begin - de eerste Nederlandse spoorlijn tussen Amsterdam en 

Haarlem  is  in  1839  aangelegd  -  zijn  tram-  en  spoorwegen voornamelijk  door 

particuliere ondernemingen aangelegd.  Pas  veel  later  gaat  ook de staat  zich met de 

aanleg bemoeien. In Friesland en Groningen - de minder rendabele provincies - worden 

dan  staats-spoorlijnen aangelegd.  In  1863  wordt  de  lijn  Leeuwarden-Harlingen 

geopend,  in  1866  Leeuwarden-Groningen en  in  1868  Leeuwarden-Zwolle.  Met  die 

laatste  lijn  wordt  Leeuwarden met  het  bescheiden  spoorwegnet  in  het  noorden van 

Nederland  verbonden.  Ook in  het  zuiden van Nederland ligt  dan al  een bescheiden 

spoorwegnet, maar dat is nog niet met het noordelijke net verbonden! De grote rivieren 

vormen een obstakel, dat dan  letterlijk  nog niet  “overbrugd” kan worden. Pas tussen 

1880 en 1910 wordt het spoorwegnet verder uitgebreid en het noordelijk en zuidelijk net 

met elkaar verbonden. De verbinding Sneek-Leeuwarden en daarmee de verbinding van 

Sneek met het overige spoorwegnet komt in 1883 tot stand. Door die aansluiting op het 

spoornet worden dan reistijden van voorheen meerdere dagen ingekort tot reistijden van 

ca. 8 uur!

Vanaf 1883 worden katholieke middelbare (kost)scholen in Noord-Brabant en Limburg 

vanuit Sneek per stoomtrein bereikbaar! Albert (X 7) is de eerste die daar van profiteert.

Het kortdurende geluk, dat Albert (X 7) heeft

Albert (X 7) kan goed leren en is 12 jaar als zijn opa overlijdt en zijn moeder even later 

door  Grietjes erfenis (zie blz. A-2) financiële armslag krijgt. Ook is  Sneek dan op het 

spoorwegnet aangesloten. Hij mag 20 september 1886 - als hij net 13 jaar is - naar het 

Jezuïetencollege in Sittard. Hij mag - als eerste van der Kallen - naar het Gymnasium. 

Hij zit in Sittard niet op kostschool, maar is met drie andere leerlingen bij particulieren 

in de kost en heeft daar - zoals hij zijn kinderen heeft verteld - een heel fijne schooltijd. 

Helaas duurt die onbezorgde schooltijd maar kort. Kerstmis 1889 komt hij thuis en moet 

dan meer dan 2 jaar thuisblijven, naar ik aanneem om Bertus in de winkel te assisteren. 4

3 - Opm.: Een start op 4 juli lijkt misschien vreemd, maar op lagere en middelbare scholen uit die

  tijd worden de leerlingen individueel begeleid. Daardoor kunnen de kinderen op ieder moment 

  met hun schoolopleiding beginnen of deze voortzetten.
4 - Van 27 december 1889 tot 9 februari 1892 staat Albert (X 7) weer in Sneek ingeschreven.
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Antje ziek

Mia Lampe vertelde me, dat Antje op een gegeven moment ziek geworden is. Ze kreeg 

vreselijke buikpijn en de dokters vertelden haar, dat ze niets voor haar konden doen. 

Ik neem aan, dat dat de reden is, dat Albert moest thuiskomen. Mogelijk heeft ze vanaf 

dat moment de winkel niet meer zelf kunnen runnen en hebben haar kinderen de zaak 

voor haar draaiend moeten houden.

Het verlies van de regie over haar leven en haar gezin

Antje is haar buikpijn met alcohol gaan bestrijden. Het heeft daarna niet lang geduurd 

of ze werd  een alcoholiste, die de regie over haar leven en dat van haar gezin totaal 

verloor. Albert kon het niet aanzien en heeft het tenslotte voor elkaar gekregen, dat hij 

terug naar Sittard mocht om daar het Gymnasium af te maken. Ik denk, dat begin 1892 

zijn broer Sander van school kwam en die Bertus in de winkel kon gaan helpen.

Antjes vader is 4 juni 1891 overleden. Zijn 2 kinderen had hij als erfgenamen benoemd, 

maar zijn 2e vrouw Ruurdtje van der Ende krijgt tot haar dood het  vruchtgebruik van 

zijn nalatenschap. Ruurdtje heeft uit haar 1e huwelijk met  Johannes Klein, die 15-9-

1874 is gestorven, geen kinderen. Zij was zijn enige erfgename. Op 28-11-1893 laat zij 

notaris Goslings te Sneek testamentair vastleggen, dat niet Antje, maar haar 7 kinderen 

in haar plaats van haar zullen erven. Kennelijk wil ze niet, dat Antje haar erfenis gaat 

verdrinken.

Albert (X 7) heeft in mei 1894 zijn  Gymnasium afgerond en komt 12 mei 1894 thuis. 

Zijn broer Bertus (X 5) volgt intussen een korte opleiding in Amsterdam 5, zodat Albert 

de winkel enige tijd draaiend zal hebben moeten houden. Albert heeft eens in een ver-

trouwelijke  bui  aan  zijn  zoon  Hein  verteld,  dat  hij  niet  aan  thuis  herinnerd  wilde 

worden, dat hij  aan zijn ouderlijk huis slechte herinneringen had,  zijn moeder soms 

dagen lang stomdronken op bed lag. Voor de kinderen, die thuis bleven wonen, en voor 

Bertus, die Antje in de winkel moest helpen, zal zijn moeders dronkenschap nog erger 

zijn  geweest.  Het  is  eigenlijk  niet  verwonderlijk,  dat  juist  Bertus  het  gelag  moest 

betalen.

Bertus (X 5), het zwarte schaap van de familie

Bertus  heeft  na  terugkomst  uit  Amsterdam niet  alleen  zijn  hart  bij  zijn  buurvrouw 

gelucht, maar het ook aan haar verloren. Ze hebben een geheime liefdesrelatie gehad. 

Nadat zijn buurman zijn vrouw met hem betrapt had, was die zó woest, dat hij eiste, dat 

Bertus ogenblikkelijk Sneek verliet, zo niet, dan zou hij zorgen dat hun zaak geboycot 

werd. Het draaide er op uit, dat hij van de ene dag op de andere werkloos op straat  

stond  en niet  meer  thuis  mocht  komen.  Hij  is  27  april  1895  naar  Nieuwer-Amstel  

vertrokken. Bertus heeft van Antje f 3.470,08 te leen gekregen, waarover hij rente moest 

betalen, en 2 februari 1898 heeft hij per notariële akte  zijn vaders erfdeel  - inclusief 

Grietjes erfdeel - voor f 1.451,55 aan zijn moeder verkocht en ook dat bedrag van Antje 

meegekregen 6.

5 - Bertus (X 5) volgt van 21 maart 1894 tot kerstmis 1894 een opleiding in Amsterdam, 

  ik neem aan om een (soort) middenstandsdiploma te halen.
6 - Zie RA Friesland, Not. Archief van Sneek, toegang 26, notaris Hendrik Fennema,

  inv. no. 120123, repertoire no. 204, d.d. 11 oktober 1899, 3e opmerking.
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Een ontwricht gezin

Albert (X 7) weigert Bertus plaats in te nemen. Hij vertrekt 25-9-1895 naar Amsterdam, 

waar hij aan de Universiteit van Amsterdam gaat studeren en zich met allerlei baantjes 

in  leven  houdt.  Sander (X  9)  is  dan  18.  Sander  heeft  daarna  de  winkel draaiend 

gehouden,  maar  hij  had  onvoldoende  overwicht  over  zijn  broer  Frans  en  zijn  zus 

Tryntje  /later  Tine.  Ik  denk,  dat  hun  toeziend  voogd Sander  Brenninkmeijer heeft 

ingegrepen.

Tryntje  (X 12) en  Frans (X 13) vertrekken op 11 september 1896, Tryntje naar een 

opleiding in Culemborg - ze komt 31 augustus 1897 uit Culemborg terug - en Frans naar 

het  Jezuïetencollege in  Sittard,  waar  eerder  ook zijn  broer  Albert  op gezeten heeft. 

Hij  komt  9  oktober  1899  uit  Sittard  terug,  d.w.z.  een  half  jaar  na  zijn  moeders 

overlijden.  Harry  (X 11) vertrekt 18 september 1897 naar  Kerkrade. Hij heeft tot 16 

oktober  1901  op het  Seminarie  Rolduc gezeten.  Dat  ontdekte  ik,  doordat  na  Antjes 

overlijden nog       f 320,25 aan  het Seminarie Rolduc betaald moest worden wegens 

kost- en leergeld van haar minderjarige zoon Harry.

Antjes gezin is ontwricht geraakt. Bij mijn weten zijn haar eigen kinderen nooit meer 

met zijn zevenen bij elkaar geweest, zelfs niet bij haar begrafenis!

Antjes dood

Vóór haar overlijden is Antje nog in het St Bonifatiusgesticht (hospitaal) in Leeuwarden 

verpleegd, maar dat  heeft niet  mogen baten.  Na vele ellendige jaren overlijdt ze op 

29 maart 1899. Van haar 7 wees geworden kinderen zijn er dan nog 5 minderjarig.

      

bidprentje van Antje
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Aanvankelijk,  dacht  ik,  dat  onderstaande foto  van vijf  van  Antjes  kinderen  bij  een 

andere gelegenheid genomen zou zijn,  omdat ik  geen reden kon bedenken, waarom 

Harry niet bij zijn moeders begrafenis zou zijn geweest, maar na de ontdekking, dat hij 

in 1899 op het Seminarie Rolduc zat, denk ik dat Harry niet mocht komen en deze foto 

wel t.g.v.  Antjes begrafenis is genomen en dat daarbij dus  maar 5 kinderen aanwezig 

zijn geweest!

foto met van links naar rechts: Tine (X 12), Sander (X 9), Frans (X 13), Albert (X 7) en Grietje (X14)

ware grootte, waarschijnlijk 1-4-1899 genomen

Bertus is voor de familie “een persona non grata” geworden. Mogelijk hebben ze hem 

pas na Antjes begrafenis laten weten, dat ze gestorven was. Dat Bertus niet bij  zijn 

moeders begrafenis aanwezig is geweest, leid ik ook af uit het feit, dat niet Bertus, maar 

Albert de kerkelijke kosten van haar uitvaart heeft betaald. Naar buiten toe wordt nog 

de schijn van een harmonieus gezin opgehouden, zie de overlijdensannonce hieronder, 

die pas na haar begrafenis is geplaatst. L. J. zijn de initialen van Bertus (X 5).

de overlijdensannonce van Antje in de Leeuwarder Courant van maandag 3 april 1899
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De boedelscheiding na Antjes overlijden

Antjes testament

Antje heeft 1 november 1898 een testament gemaakt.

Ze heeft daarin  “onder verplichting tot inbreng van een bedrag van f 13.400 in hare  

nalatenschap of tot verrekening van dit bedrag met zijne mede erfgenamen en onder  

eenige andere bezwarende bepalingen gelegateerd aan haren zoon Albert of zo deze  

vóór haar sterft of het legaat niet aanneemt aan haren zoon Alexander de door haar na  

te laten onroerende goederen en winkelgoederen en gereedschappen. Verder benoemt zij  

tot voogd over haar minderjarige kinderen haar broer Dodo Koopmans”. 1

Antje heeft in haar testament geen executeur testamentair benoemd. Kennelijk dacht of 

wist ze dat  Sander Brenninkmeijer  die klus op zich zou nemen. Hij beheerde al vóór 

haar dood - als  toeziend voogd - de financiën van haar minderjarige kinderen en heeft 

dat ook na haar overlijden tot aan zijn dood gedaan.

Albert (X 7) is in 1898 wegens geldgebrek gestopt met zijn studie aan de universiteit  

van Amsterdam en in datzelfde jaar redacteur geworden bij de Maasbode in Rotterdam. 

Die baan bevalt hem en hij wil absoluut geen winkelier worden. Hij verwerpt het legaat. 

Voor Sander (X 9) ligt dat anders. Hij wil de zaak van zijn ouders wel voortzetten, maar 

is nog minderjarig. Hij is bijna 22, maar in die tijd werd je pas meerderjarig op je 23ste. 

Zijn oom  Doede Koopmans, Antjes enige broer (zie blz. H-5), accepteert  de voogdij  

over de minderjarige kinderen en neemt vervolgens Antjes legaat voor Sander ook niet 

aan. Dat is niet verwonderlijk, omdat bij het openen van het testament nog niet duidelijk 

is wat Antje haar kinderen echt heeft nagelaten. Haar zaak liep immers al lange tijd 

slecht. Terwijl  Bertus (VIII 5) tijdens zijn leven bij wijze van spreken aan half Sneek 

geld  had  uitgeleend,  zijn  nu  de  rollen  omgedraaid  en  heeft  half  Sneek  uit  Antjes 

nalatenschap nog geld te goed. Voor Sander Brenninkmeijer volgt een heel drukke tijd.

Antjes nalatenschap

Na Antjes overlijden wordt  het onroerend goed, zoals gebruikelijk, door  3 taxateurs 2 

geïnventariseerd en getaxeerd en op 22 april  1899 wordt ook  het  inventarisatie-  en  

taxatierapport van de roerende goederen door notaris Fennema te Sneek opgemaakt. De 

boedelbeschrijving  is  ingewikkelder  en  veel  langer,  dan  die  na  Harry’s  dood is  op-

gemaakt, omdat Antje na Harry’s dood wel het vruchtgebruik, maar  niet de eigendom 

van zijn erfenis heeft gekregen. Eerst moet post voor post worden gekeken, wat er van 

de  op  4-10-1884 gemaakte  inventarisatie  en  van wat  de  kinderen  op 19-3-1886 uit 

Grietjes erfenis  hebben gekregen, nog aanwezig is.  Verder worden opnieuw behalve 

hun privébezittingen alle winkelgoederen, vorderingen en schulden geïnventariseerd en 

getaxeerd. Uit dit laatste rapport zal ik slechts heel summier een paar zaken vermelden.

1 - Zie RA Friesland, Not. Archief van Sneek, toegang 26,  notaris Hendrik Fennema,

  inv. no. 120123, repertoire no. 204, d.d. 11 oktober 1899, 2e opmerking.
2 - Door Elprig Roelofs Bouwmeester, taxateur, Hendrik ten Cate, timmerman en

  Tjeerd Johs van der Steele, aannemer.
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Het onroerend goed, dat Antje nalaat, bestaat uit:

1) hun koopmanshuizinge met erf aan het Grootzand te Sneek (sectie B nr. 979),

huis en erf groot 2 are 40 centiare, met inbegrip van de betimmering in het magazijn

geschat op f 8.100

2) het aangrenzende pakhuis, dat Antje 12-9-1887 heeft gekocht (sectie B nr. 3030),

groot 55 centiare, geschat op f 2.100

3) 3 graven op de Algemene Begraafplaats (de nrs 566, 567 en 568), geschat op f 30.

Totale waarde van het onroerende goed is geschat op    f 10.230,-.

De totale waarde van alle winkel en magazijn goederen bedraagt      f 3.530,75.

Met betrekking tot de roerende goederen wordt de erfenis van Antjes vader uitsluitend 

pro memorie genoemd, omdat haar stiefmoeder daar nog het vruchtgebruik van heeft.

Van de geïnventariseerde goederen, die na Harry’s overlijden aanwezig waren en van 

wat Antje uit Grietjes erfenis had gekregen (zie blz. A-2) is vrijwel niets meer aanwezig. 

Al vóór de inventarisatie van de roerende goederen op 22 april 1899 plaatsvindt, heeft 

Sander Brenninkmeijer aan Sybren Taekes Nijdam gevraagd de hypothecaire lening van  

f 30.000 af te lossen. Die lening heeft Sybren Taekes Nijdam op 15 april 1899 afgelost. 

Verder heeft  Sander Brenninkmeijer f  4.500,  Catrien (IX 3)  f  1.350 en  de weduwe 

Bakker f 500 uitgeleend - vóór 22 april 1899 en tegen de gebruikelijke rente - om al 

zoveel mogelijk schulden af te lossen. Toch zijn er 22 april 1899 meer dan 100 personen 

en firma’s over, die nog geld uit Antjes nalatenschap te goed hebben. Bovendien moeten 

dan ook o.a. de medische kosten - f 172,05 - en verpleegkosten voor Antjes verpleging 

in het St Bonifatius hospitaal in Leeuwarden - f 125 - nog betaald worden. Ook heeft de 

bank Brunings & ten Cate nog f 1.493,76 uit de nalatenschap te goed voor het bedrag 

waarvoor Antje bij haar overlijden bij hen op haar rekening Courant in het rood stond. 

De totale waarde van alle schulden bedraagt maar liefst f 17.214,68½.

Tenslotte wordt na lange rijen berekeningen vastgesteld, dat van Antjes eigen vermogen 

niets meer over is en dat ze haar kinderen een negatieve erfenis nalaat van f 4.654,32½, 

“het welk door iederen erfgenaam moet worden gedragen voor 1/7 gedeelte te weten  

f  664,90½”. Daarmee  erven  de  kinderen  van  hun  ouders -  Grietjes  erfenis niet 

meegerekend - tenslotte per kind:  een negatieve erfenis van ruim f 250 ! 

Als Bertus (VIII 5) Antje niet na Harry’s dood het winkelpand geschonken had, zou die 

negatieve erfenis nog veel en veel groter zijn geweest.

Overeengekomen wordt  “dat de winkelaffaire met roerende en onroerende goederen  

worden toebedeeld aan Dodo Koopmans voor zijn pupil Alexander van der Kallen”.

Om Sander (X 9) in de gelegenheid te stellen, de zaak zélf voort te zetten, wordt aan 

de kantonrechter te Sneek gevraagd - gezien de bijzondere omstandigheden - om aan 

hem bepaalde rechten van meerderjarigheid toe te kennen.

Bij  beschikking  van  10  juni  1899  wordt  door  de  kantonrechter  aan  Sander 

“handlichting  verleend,  waarbij  de  volgende  rechten  van  meerderjarigheid  worden  

toegekend:

a) van de geheele ontvangst en de uitgaven van en de beschikking over zijne inkomsten

b) voor het drijven van nering en handel in galanteriewaren en verwante artikelen”.
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De boedelscheiding

Albert (X 7) - “journalist te Rotterdam” - tekent 6-8-1899 in Sneek een “lastgeving”, 

waarin  hij  Alexander  Brenninkmeijer  machtigt  zijn  belangen bij  de  boedelscheiding 

waar te nemen en zijn deel in ontvangst te nemen.

Voor de boedelscheiding wordt als  scheidingsdatum 22 april  1899 aangenomen, met 

zoals gebruikelijk, een afwijkende datum voor de koersbepaling van de effecten.

De boedelscheiding  vindt 11 oktober 1899 plaats o.l.v.  notaris Fennema te Sneek  in 

aanwezigheid van  “den Edel  Achtbaren heer meester  Klaas Klein,  kantonrechter te  

Sneek”. Van de familie zijn aanwezig: Bertus (X 5) - fabrikant wonend in Amsterdam - , 

Sander Brenninkmeijer - koopman te Sneek - als gelastigde van Albert (X 7) en toeziend 

voogd van Sander (X 9), Harry (X 11), Tine (X 12), Frans (X 13) en Margreet (X 14) 

en Doede Koopmans - koopman te Sneek - als hun voogd.

Bij deze boedelscheiding krijgt:

I    Bertus (X 5) - aflossing van zijn lening incl. rente (zie blz. A-6) f  3.635,56

- het restant van zijn erfenis 3 contant f     464,84½

f  4.100,40½

II   Albert (X 7) - hypothecaire vordering op Willem Bos incl. rente f     839,12

- 8 door Antje gekochte obligaties incl. rentes f     678,36½

- contant f  4.814,28

f  6.331,76½

Doede Koopmans krijgt - als voogd - voor:

III  Sander (X 9) - het onroerend goed f 10.230,-

- de inboedel (meubels/huisraad/lijfdracht/linnen) f      473,50

- goud- en zilverwerken f        95,75

- koopmansgoederen f   3.530,75

- solide vorderingen t.a.v. de affaire f      764,94

- 1 Amsterdams Premielot f      112,17

- 1 aandeel in de Sneeker Zwem- en badinrichting f        25.-

- het contant aanwezige geld in de boedel f        13,69½

f 15.245,80½

Sanders erfenis bedraagt incl. rente: f   6.215,13½

zodat hij een “toehaak” schuldig wordt van: f   9.030,67

Over die “toehaak” moet Sander (X 9) de gebruikelijke rente van 4% per jaar betalen. 

Die “toehaak” moet bovendien gedekt worden door een hypotheek op zijn winkelpand.

3 - Opm. Bertus heeft zijn vaders en Grietjes erfenis voor f 1.451,55 afgekocht (zie blz. A-6).

  Dat heeft niet gunstig voor hem uitgepakt.
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Doede Koopmans krijgt - als voogd - voor ieder van de 4 jongste kinderen f 5.882,43½:

IV   voor Harry (X 11) het hele bedrag contant f 5.882,43½

V    voor Tine (X 12) contant f 5.616,63½

       en uit de toehaak van Sander (X 9) f    265,80

VI   voor Frans (X 13) het hele bedrag uit de toehaak van Sander (X 9) f 5.882,43½

VII  voor Margreet (X 14) contant f 3.000,-

       en uit de toehaak van Sander (X 9) f 2.882,43½

De dubieuze vorderingen op 25 personen voor samen f 124,34½ en een dubieuze lening 

van f 200 aan Willem Bos incl. de nog door hem te betalen rentes, blijven onverdeeld 4. 

Het resterende bedrag van  f 11.046,63½  is voor de aflossing van schulden bestemd.

Omdat met Antje was afgesproken, dat zíj de rente van Bertus erfenis van de kinderen 

zou krijgen tot de dag, waarop ze 20 werden, treden er verschillen op in de bedragen, 

die de jongste 6 kinderen bij de boedelscheiding krijgen. De rente, die Albert en Sander 

vanaf hun 20ste  zélf zouden  krijgen,  had  Antje  hen namelijk  nog maar  gedeeltelijk 

gegeven.

Er bestonden voor (toeziend) voogden heel veel bepalingen, die er voor moesten zorgen, 

dat zij  de vermogens van rijke aan hen toevertrouwde pupillen goed zouden beheren. 

Voogden moesten o.a. een  door de rechter  bepaalde  hypotheek op eigen goederen en  

vermogen  - als tegenwaarde van de vermogens van hun pupillen - verstrekken tot de 

dag, waarop zij - na verantwoording over hun voogdijbeheer afgelegd te hebben - als 

voogd gedechargeerd werden. Als de voogd zelf niet kapitaalkrachtig genoeg was kon 

de toeziend voogd bij die zekerstelling bijspringen. Dat zal bij deze wezen ongetwijfeld 

gebeurd zijn, want Doede Koopmans is niet kapitaalkrachtig genoeg voor bovenstaande 

erfenissen. Omdat met name  Sander Brenninkmeijer borg heeft  gestaan,  lag het  ook 

voor de hand, dat Doede hem de vermogens van de minderjarige kinderen heeft laten 

beheren.  Voor Sander (X 9) was dat van korte duur. Hij wordt 12-4-1900 23. Voor hem 

krijgen  Doede Koopmans en  Sander Brenninkmeijer op 1-11-1900 decharge van  de 

voogdij 5.

We zien, dat de kinderen dankzij de erfenissen van hun opa en oma Van der Kallen (!) 

niet onbemiddeld zijn achtergelaten. Circa f 6.000 is een heel groot bedrag in die tijd.

     © 2006   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  (vanaf 1-1-2007:)  Lansingerland

     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.

4 - Deze golden terecht als dubieus. Vijf jaar later was daar nog geen cent van binnengekomen.
5 - Zie RA Friesland, Not. Archief van Sneek, toegang 26, notaris J. M. Goslings,

 inv. no. 119102, repertoire no. 177, d.d. 1 november 1900.
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 DE KINDEREN VAN HENDERICUS (IX 11)

X De kinderen van Harry (IX 11) en Antje

Een overzicht van de kinderen van Harry en Antje

      Harry (IX 11)          Antje Koopmans

      ( 1845 - 1884 ) X          ( 1847 - 1899 )

   X 5    X 6    X 7    X 8       X 9      X 10   X 11       X 12          X 13            X 14

Albert        Grietje       Josephus         Tryntje/                      Grietje/

 Bertus         Albert         Sander/       Henri/      Tine          Frans        Margreet

          Alex       Harry

    X   X X           X X              X                 X

 Ardina  Jo          Tecla    Christine/   Johan    Lies           Vinz

 Liebregs van            de        Stien   Vernimmen  Koets          Lampe

          Term          Jong  Lünnemann

1 Agnes / Mia 1 Agnes 1 Annie 1 Frans 1 Harry 1 Mia

2 Mia / Joop 2 Harry 2 Nel 2 Mieke 2 Koos 2 Annie

3 Gré / Marga 3 Menno 3 Tilly 3 Ciel 3Antoon

4 Truus 4 Mies 4 Theo 4 Jos

5 Wilberd 5 Gies 5 Henk 5 Carel

6 Hein 6 Frans

7 Theek 7 Joop

8 Ans 8 Wim

9 Diel / Odile

            10 Bert / Berthe

            11 Trees / Thérèse

Grootzand no. 3 (nu no. 6) nog enige tijd hun thuis

Na Antjes dood zet Sander met Tine en Margreet de zaak voort. Sander laat in 

1902 de winkel zelfs enige tijd aan zijn zus(sen) over. Van 28 febr. 1902 tot het 

einde van dat jaar verblijft hij in Schoterland, nu Heerenveen, naar ik aanneem 

om daar een handelsdiploma te halen. Margreet gaat daar op 23 okt. 1902 ook 

heen en Frans op 24 febr. 1904. Voor Tine en Margreet blijft Grootzand 3 dus 

nog enige jaren hun thuis. Ook Harry komt na zijn opleiding op het Seminarie  

Rolduc nog enige weken terug naar het ouderlijk huis, voordat hij 29 nov. 1901 

naar  Oudenbosch vertrekt.  Vanaf  24  febr.  1904  heeft  Sander  het  geërfde 

winkelpand echt helemaal voor zichzelf en zijn aanstaande vrouw.

Deel 9 : X De kinderen van Harry (IX 11) en Antje    1   



De zes jongste kinderen, de jong gestorven kinderen niet meegerekend, al jong rijk

De zes jongste kinderen erven in 1900 ook nog van hun opa en oma Koopmans, in 1902 

van  tante Catrien  (IX 3) en in 1904 van  oom Sander Brenninkmeijer, waarmee ze al 

jong rijk zijn geworden. Ze trouwen alle zes jong en betrekkelijk snel achter elkaar, 

Albert in 1901, Sander in 1904, Tine in 1906, Frans in 1907, Harry in 1908 en Margreet 

in  1909.  Mogelijk  zijn  ze  bij  Margreets  bruiloft  voor het  laatst  met  5  kinderen bij  

elkaar.

De groepsfoto van Margreets bruiloft met 5 van de 7 kinderen

Ook op deze foto ontbreken  Bertus (X 5) en  Harry (X 11), Bertus, omdat hij niet is 

uitgenodigd en Harry, omdat hij net vader is geworden. De foto is 11 augustus 1909 

genomen aan de achterkant van  hotel “De stad Munster” in  Sneek t.g.v. het huwelijk 

van Margreet (X 14) met Vinz Lampe. De bruidsmeisjes zijn vriendinnen van Margreet. 

De bruid en de bruidsmeisjes dragen zeer kostbare jurken van zuivere natuurzijde!

zittend v.l.n.r. : Tecla, de vrouw van Sander (X 9) met op de voorgrond haar dochtertje Agnes (XI 12),  

Lies van Bergen, bruidsmeisje, Maria Angela Lampe-Brenninkmeijer, de moeder van de bruidegom en  

dochter van August Brenninkmeijer, medeoprichter van C & A in Sneek in 1841, Margreet  (X 14),  de 

bruid, en Vinz Lampe, de bruidegom, Albert  (X 7), Johan Vernimmen en Tine  (X 12), met op de voor-

grond hun zoontje Frans Vernimmen, Marie van der Werff, bruidsmeisje, en

staand v.l.n.r.:  Sander (X 9),  Berend Arnold Lampe en echtgenote Elisabeth (Bella)  Lampe-Hettema,  

Bernard August Stockmann, vriend van bruid en bruidegom, eigenaar van hotel “De stad Munster” en  

verloofde van het bruidsmeisje Marie van der Werff, Lies, de vrouw van Frans (X 13) en Frans (X 13),  

Hugo Bisping en echtgenote Ida Bisping-Lampe, zus van Vinz, Carel Voss en echtgenote Bertha Voss-

Lampe, zus van Vinz en tenslotte Silver Lampe, de oudere broer van Vinz.
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De eeuwwisseling

Vrij snel na hun moeders dood maken ze de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw 

mee. Ze gaan een betere tijd tegemoet, maar van de jongste 5 kinderen - die dan nog 

minderjarig zijn - lopen Tine (X 12) en Frans (X 13) nog niet direct in het gareel. Zij 

zijn losgeslagen en hangen de beest uit. Zij zijn “de stoute Van der Kallen’s” in Koos 

haar woorden, terwijl  -  naar ik hoorde -  Margreet (X 14) altijd een braaf meisje is 

gebleven.

De  kinderen  gaan  wel  in  korte  tijd  nog  enige  familieleden  verliezen.  Hun  oma 

Koopmans overlijdt 2 februari 1900. Hun opa Albert Koopmans is na de dood van zijn 

eerste vrouw  in gemeenschap van goederen met de weduwe  Ruurdtje van der Ende 

hertrouwd.  Zij heeft tot haar dood het  vruchtgebruik van zijn erfenis gehad. Na haar 

dood  komt  Alberts  en  Ruurdtjes  erfenis  vrij.  Ook opa  en  oma  Koopmans zijn 

vermogende burgers geweest, maar natuurlijk niet zo uitzonderlijk rijk als hun opa en 

oma Van der Kallen. Ook zij hebben effecten en onroerend goed - in 1900 nog 4 huizen 

- bezeten.

De erfenis van opa en oma Koopmans

De  boedelscheiding  vindt  18-9-1900  plaats  o.l.v.  notaris  Johan  Menno  Goslings, 

waarbij 12 febr. 1900 als scheidingsdatum gaat gelden 1. Van de familie zijn aanwezig:

1) Doede Alberts Koopmans, koopman, wonend in Sneek, voor zichzelf en 

    als voogd van Harry (X 11), Tine (X 12), Frans (X 13) en Margreet (X 14)

2) Alexander Brenninkmeijer, koopman, wonend in Sneek

    “blijkens onderhandsche akte als lasthebber van de Heeren 

    - Lambertus Josephus van der Kallen, fabrikant, wonend in Amsterdam

    - Albertus Alexander Maria van der Kallen, hoofdredacteur van

      het Dagblad van Noord-Brabant, wonend in Breda

    en als toeziend voogd van bovengenoemde minderjarigen “en bij deze de belangen

    van die waarnemende, omdat ze met die van hun voogd in tweestrijd zijn”.

3) Alexander van der Kallen, koopman, wonend in Sneek.

Verder zijn ook de 3 volwassen kinderen van Doede Koopmans aanwezig 2.

Na de nodige berekeningen volgt, dat Albert en Ruurdtje Koopmans ieder een vermogen 

van ½ x f 9.839,64 = f 4.919,82 nalaten. Hier moeten de begrafeniskosten nog van af. 

Ruurdtje is eerder getrouwd geweest met  Johannes Klein, die 15-9-1874 gestorven is. 

Zij was zijn enige erfgename. Nu is het netjes en gebruikelijk om het vermogen, dat ze 

van hem geërfd heeft aan zijn familie na te laten 3. Daarom is haar erfenis iets kleiner.

De 7 kinderen van Harry en Antje erven van hun opa Albert Koopmans   f 2.332,30½.

en van hun oma Ruurdtje Koopmans - van de Ende   f 2.125,71½.

1 - Opm.: Voor de effecten geldt, zoals gebruikelijk, een andere datum. Hier zijn de beurskoersen 

  van 2-7-1900 bepalend voor de waarde. Vanaf die waarde wordt het koersverschil verrekend.

  Zie RA Friesland, NA van Sneek, toegang 26, inv. no. 119102, rep.  no. 156, d.d. 18-9-1900.
2 - Zij erven hun moeders erfdeel, omdat Doede na haar dood is hertrouwd. Door te hertrouwen

  heeft hij namelijk het recht op het vruchtgebruik van haar nalatenschap verloren.
3 - Daartoe heeft zij in haar (laatste) testament van 28-11-1893 een legaat van f 400,- 

  opgenomen, voor de nakomelingen van Marijke Klein, de weduwe van Hermanus Smids.
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Bertus (X 5) en Albert (X 7) - die dus al vóór zijn trouwen hoofdredacteur geworden is 

- krijgen hun erfenissen contant, te weten         f 636,86.

Sander (X 9) krijgt een “toehaak” op zijn oom Doede van   f 636,86 tegen 4 % per jaar.

De erfenissen van de 4 jongste kinderen blijven onverdeeld.  Sander Brenninkmeijer  

gaat hier - als beheerder van hun vermogens - extra werk aan krijgen, want zij krijgen 

2 huizen aan de Looxmagracht - getaxeerd op f 2.150 en f 2.350 - terwijl hun oom en 

voogd Doede Koopmans een “toehaak” op hen krijgt van f 1.952,56 tegen 4 % per jaar. 

Sander Brenninkmeijer moet voor de jongste 4 kinderen nu ook de huren gaan innen, en 

belastingen, assurantiebelasting, rekeningen van het onderhoud van de huizen etc. gaan 

betalen. Doordat ik van Koos (XI 26) de voogdijrekeningen van haar vader - m.a.w. van 

Frans (X 13) - heb gekregen, weet ik dat  Sander Brenninkmeijer de toehaak aan hun 

voogd Doede Koopmans - inclusief rente vanaf 12 febr. 1900 - al op 25 september 1900 

met eigen geld  heeft afbetaald. Vanaf die datum int hij - zolang hij nog geld aan hen 

heeft uitgeleend - zelf de rente van het aan hen voorgeschoten bedrag.

De leefomstandigheden in het begin van de 20ste eeuw

Rond de eeuwwisseling verandert Nederland en met name het leven in de steden enorm. 

Vanaf ca. 1895 verbetert  de wereldeconomie.  Daarvan profiteert  Nederland, dat nog 

heel sterk op de handel is gericht, doordat de internationale handel toeneemt. Ook hier  

begint de industrialisatie door te zetten, maar nog wel langzamer dan in de omringende 

landen. Allerlei nieuwe ontwikkelingen gaan het leven veraangenamen, eerst bij de elite 

later ook bij grotere groepen mensen. In veel steden wordt  waterleiding en  riolering 

aangelegd. Iets  later kan men zich ook aansluiten op het  elektriciteitsnet. Dan laten 

degenen,  die  al  een  gasaansluiting  hebben,  allereerst  de  lastig  aan  te  steken  en 

brandgevaarlijke gasverlichting door elektrische verlichting vervangen. Pas veel later 

krijgt men de beschikking over allerlei praktische huishoudelijke elektrische apparaten, 

zoals de stofzuiger.

Men begint zich ook te organiseren. Er ontstaan politieke partijen, vakverenigingen en 

gezelligheidsclubs,  maar  meestal  streng  per  religie  gescheiden.  Nederland  raakt 

verzuild.  Steeds  meer  mensen  krijgen  ook  oog  voor  de  afschuwelijke 

leefomstandigheden van de arbeiders. De lonen gaan langzaam omhoog en de accijnzen 

op levensmiddelen omlaag.

Nadat luchtbanden - Dunlopbanden - zijn uitgevonden, gaat men rijwielen daarmee uit-

rusten en  rijwielen als vervoermiddel  aanprijzen.  Telegrambezorgers, loopjongens en 

artsen gaan van een rijwiel gebruik maken. Daarvoor was een rijwiel alleen een zeer 

luxe sportartikel voor leden van exclusieve wielerverenigingen. Fietsen had voor de 

elite de plaats van paardrijden ingenomen. Vlak na 1900 kunnen alleen  vermogende 

burgers  een rijwiel aanschaffen, omdat een rijwiel dan nog f 100 kost.  Frans  (X 13) 

bezit  in  1903  al  een  rijwiel.  Na  1907  zakt  de  prijs  snel.  In  1912  zijn  er  7  grote 

rijwielfabrieken in ons land en kunnen grotere groepen mensen een fiets kopen. Men 

gaat  zich  massaal  per  fiets  verplaatsen.  Rond  1900  rijden  hier  en  daar  ook  al 

automobielen rond, die f 5.000 kosten. Het zijn open voertuigen, die op rijtuigen lijken 

en geen hoge snelheden kunnen halen. Politiecorpsen schaften fietsen aan om de auto’s 

bij te kunnen houden en indien nodig de bestuurders te kunnen verbaliseren. In 1907 

stichten  de gebroeders  Spijker in  Amsterdam  een kleine  automobielfabriek.  In  1912 

bestelt koningin Wilhelmina haar eerste Spijker.
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De legaten van tante Catrien (IX 3) en oom Sander Brenninkmeijer

Zowel Catrien (IX 3) als Grietje / Margreet (IX 8) hebben geen eigen kinderen gehad. 

Grote vermogens hield men graag “binnen de eigen familie”. Het zal ongetwijfeld ook 

de wens van hun ouders - Bertus (VIII 5) en Grietje - zijn geweest, dat hun vermogen 

uiteindelijk bij  hun eigen kleinkinderen terecht zou komen. Zowel  Catrien (IX 3) als 

Sander Brenninkmeijer,  die  zijn vrouw  Margreet (IX 8) overleefd heeft,  hebben dat 

testamentair geregeld, waarbij ze daaraan wel een eigen invulling hebben gegeven 4.

Catrien  (IX 3) bevoordeelt  enige neven en nichten,  ik neem aan  haar petekinderen, 

waaronder Bertus (X 5). Terwijl zijn broers en zussen een legaat van f 2.000 krijgen toe-

bedeeld, krijgt Bertus een legaat van f 4.000 5. Rienks (X 1) en Margreet (X 2) krijgen 

ieder een legaat van f 2.500. Met hen heeft ze een speciale band gehad, omdat haar man 

Dirk La Meij na Harry’s overlijden voogd van Margreet is geweest. Ook de Rooswinkel-

kinderen krijgen geen gelijke bedragen. Haar testament begint (na het herroepen van 

voorgaande testamenten) met:  “Ik legateer mijne lijfdracht met de daarbij behorende  

juweelen en goud- en zilverwerken aan mijne nichten Anna Dorothea Rooswinkel en  

Catharina Johanna Maria van der Kallen. Als een van hen vóór mij overlijdt of toe-

treedt  tot  eenige  Geestelijke  Kloosterorde  de  ander  het  geheele  legaat  alleen  zal  

genieten.  Dit  legaat  moet binnen 3 maanden na mijn overlijden vrij  van successie-

rechten worden uitgekeerd. Mochten beide overlijden en/of toetreden tot een Geestelijke  

Kloosterorde dan vervalt dit legaat.” Bedenk, dat Catrien altijd Nederlands Hervormd 

is gebleven. Ze wil duidelijk niet, dat de familiejuwelen in handen van een katholieke 

moederoverste  vallen.  Ze  heeft  -  onder  bezwaar  van  de  legaten  -  haar  stiefdochter 

Johanna La Meij,  echtgenote van  Antoon Houwink,  koopman, wonend in  Gorredijk, 

tot erfgename benoemd. In dat laatste geval krijgt zij dus dit legaat. Alle legaten moeten 

binnen een jaar na haar overlijden worden uitgekeerd.

Ze heeft  haar zwager  Alexander Brenninkmeijer (en als hij uitvalt)  Rienks (X 1) tot 

executeur testamentair benoemd.  Catrien  (IX 3) overlijdt in 1902 en Sander in 1904. 

Ik neem aan, dat Sander Brenninkmeijer ook deze klus op zich heeft genomen.

Sander Brenninkmeijer komt uit een groot gezin en heeft neven en nichten aan 2 kanten. 

Hij heeft zijn laatste testament vrij kort voor zijn dood op 6 februari 1904 gemaakt. 

Ook hij bedeelt vele neven en nichten met legaten. De 6 jongste kinderen van Harry en 

Antje krijgen ieder  een legaat van f 2.000, maar wat opvalt,  Bertus (X 5) krijgt niets. 

Of  Sander  Brenninkmeijer Bertus (X  5)  niets  wil  geven,  omdat  hij  vindt,  dat  hij 

vanwege zijn gedrag niets verdient of dat hij het niet nodig vindt, dat Bertus meer krijgt, 

dan de andere kinderen, weet ik natuurlijk niet. In ieder geval erven de 7 kinderen van 

Harry en Antje zo  van Catrien en Sander samen hetzelfde bedrag, namelijk  f 4.000 

successievrij. De  legaten  van  Sander  moeten  binnen  5  jaar  na  zijn  dood  worden 

uitgekeerd.  Neven,  die  de  firma  H.  Brenninkmeijer  Zonen  voortzetten,  worden  zijn 

erfgenamen.

4 - Zie RA Friesland, NA van Sneek, toegang 26, notaris Fennema, voor het testament van:

  Catharina La Meij - van der Kallen inv. no. 120122, rep. no. 37, d.d. 11-2-1898 en

  Alexander Brenninkmeijer inv. no. 120128, rep. no. 30, d.d. 6-2-1904.
5 - Opm.: Aan dit legaat heeft ze een opvallende bepaling verbonden (zie hierna bij Bertus (X 5)).

  

Deel 9 : X De kinderen van Harry (IX 11) en Antje    5   



De  kinderen  van  Harry  en  Antje  zijn  door  hun  erfenissen  vermogende  burgers 

geworden. Hoe rijk en bevoorrecht ze zijn, wordt pas echt goed duidelijk als je beseft, 

dat het  gemiddelde dagloon van een volwassen man in 1905 maar  f 1,67 en in 1910 f  

1,77 is!

Een nieuwe toeziend voogd voor Tine, Frans en Margreet

Bij de dood van Sander Brenninkmeijer - 26 april 1904 - zijn de jongste drie kinderen 

nog minderjarig. Tine (X 12) is 13 jan. 1903, kort nadat Sander uit Schoterland terug-

kwam (zie blz. 1), naar Breda verhuisd. Mogelijk konden zij en Sander niet (meer) zo 

goed met elkaar overweg. Ik neem aan - de betreffende archiefgegevens zijn nog niet 

openbaar - dat Tine er toen voor gekozen heeft, om bij haar broer Albert te gaan wonen 

en Albert (X 7) haar toeziend voogd geworden is.

Wel vast staat, dat de  kantonrechter van Sneek Sander  (X 9) tot  toeziend voogd  van 

Frans (X 13) en  Margreet (X 14) heeft benoemd. Hun voogd  Doede Koopmans gaat 

dan hun vermogens beheren. De notariële kosten van notaris Fennema te Sneek voor de 

toeziend  voogdbenoeming  -  3  keer  f  3,12½  -  komen  voor  rekening  van  de 

minderjarigen. Doordat de leeftijd, waarop men meerderjarig wordt, verandert, worden 

Sander (X 9) en Doede Koopmans op 17 maart 1906 voor zowel Frans als Margreet als  

(toeziend)  voogd  gedechargeerd 6.  Frans  woont  dan  in  Leeuwarden  en Margreet  in 

Sneek. Daarna kunnen ook zij over hun vermogens beschikken. Alleen hun erfenis van 

opa en oma Koopmans is dan nog  onverdeeld en die van  Sander Brenninkmeijer nog 

niet uitgekeerd.

Verspreid over het hele land

De jongste 6 kinderen krijgen vrij snel na hun trouwen kleine kinderen. Bij Margreets 

bruiloft merkte ik al op, dat ze mogelijk voor het laatst met 5 kinderen bij elkaar waren. 

Bij  haar  bruiloft  woont  Albert  in  Ginneken (/  Breda),  Sander  in  Sneek,  Harry  in 

Boskoop, Tine in  Amsterdam en Frans in  Heerenveen, kortom verspreid over het hele 

land. De treinen rijden nog maar ca. 50 km per uur! Er bestaan nog geen bussen of  

taxi’s. Om bij een station of bij je bestemming te komen heb je nog altijd een koets 

nodig of  je  moet  lopen. Met  kleine kinderen grote afstanden afleggen is  nog  bijna 

ondoenlijk.     Dat zal ook de reden zijn geweest, dat Alberts vrouw Jo niet bij Margeets 

bruiloft aanwezig was. Albert en Jo hebben in 1909 al 4 dochters. Na Margreets bruiloft 

is er vrijwel geen aanleiding meer om bij elkaar te komen. De broers en zussen, die ver 

weg wonen,  zullen  ze  daarom lange tijd  niet  of  nauwelijks  gezien  hebben.  De zes 

jongste kinderen krijgen het druk tot zeer druk met hun eigen werk en hun eigen gezin.

     © 2006   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Berkel en Rodenrijs

    ( Berkel en Rodenrijs wordt vanaf 1-1-2007 onderdeel van de nieuwe gemeente Lansingerland !)

     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.

6 - Zie RA Friesland, Not. Archief van Sneek, toegang 26, notaris Hendrik Fennema,

  inv. no. 120132, rep. no. 72 en 73, d.d. 17 maart 1906.
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X 5 Lambertus Josephus (Bertus) van der Kallen

Bertus (X 5) en zijn vrouw

De bepaling, die Catrien (IX 3) aan haar legaat voor Bertus (X 5) koppelt

Tante  Catrien  (IX 3) heeft haar testament in 1898 opgesteld, m.a.w. ca. 3 jaar 

nadat Bertus Sneek heeft moeten verlaten (zie IX 11, blz. A-6). Ze stelt in haar 

testament het legaat voor Bertus onder bewind van Alexander Brenninkmeijer 1 

en voegt  toe:  “Ik  ken aan de  bewindvoerder  over  het  legaat  aan mijn  neef  

Lambertus  Josephus van  der  Kallen,  indien  deze  zich  ter  deugd  aanstelt  en  

de bewindvoerder het in zijn belang noodig oordeelt, het recht toe, om het door  

mij ingestelde bewind te doen eindigen en het legaat aan hem uit te keeren.” 

Bertus krijgt dus in eerste instantie alleen de rente van zijn legaat uitgekeerd!

Bertus (X 5), het zwarte schaap van de familie

Aan verschillende kleinkinderen van Harry en Antje heb ik gevraagd of ze een 

foto  van  hun  oom  Bertus hadden  en  of  ze  mij  ook  iets  over  hem  konden 

vertellen. Geen van hen had een foto 2, sterker nog, geen van hen, behalve Truus 

(XI 4), had hem ooit gezien! Er was iets met hem, kreeg ik wel te horen. Koos 

(XI  26)  was  iets  duidelijker.  Hij  was  “het  zwarte  schaap  van  de  familie” 

vertelde ze, maar waarom precies, wist ze niet. Mijn vader was de enige, die me 

meer kon vertellen (zie IX 11 blz. A-6).

De oom, die werd doodgezwegen

Truus (XI 4) vertelde me het volgende trieste verhaal. Op een middag - ze woon-

den al in Nijmegen - zaten ze in de achterkamer thee te drinken, toen de bel ging. 

Zij dacht, dat ze toen een jaar of 12 was. Zíj moest gaan kijken wie er belde. 

Ze zag een onbekende man op de stoep staan, die vroeg of haar vader thuis was. 

Ze vond het een rare vraag, want die was ‘s middags door de week nooit thuis. 

Toen ze “nee” antwoordde, vroeg hij of haar moeder thuis was en die was thuis. 

Daarop zei hij tegen haar: “Zeg maar tegen jouw moeder, dat oom Bertus er is.”  

“Dat kan niet”, zei Truus “Ik heb helemaal geen oom Bertus”. “Toch wel”, zei 

de man vriendelijk. Daarop is ze naar haar moeder gegaan en vertelde, dat er een  

man op de stoep stond, die zei, dat hij oom Bertus was.

 “Ik zal wel gaan kijken. Houd de deur dicht en pas op de kleintjes, tot ik terug  

ben.” luidde haar moeders antwoord. Omdat haar moeder erg lang wegbleef, 

werd Truus nieuwsgierig. Ze instrueerde eerst de kinderen heel lief en heel stil te  

blijven en ging daarna op onderzoek uit. Ze zag, dat de voordeur dicht was en 

begreep, dat haar moeder in de studeerkamer moest zijn. Ze is naar voren gegaan 

en aan de deur van de studeerkamer gaan luisteren.

1 - Opm.: Mocht Alexander Brenninkmeijer het bewind niet (kunnen) aannemen, dat stelt ze

  als zijn vervanger haar neef Dr Nicolaas Johannes Rooswinkel, arts wonend in Amsterdam,

  als bewindvoerder aan. 
2 - Maar zie Deel 11 Aanv-2
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Toen  ze  haar  moeder  heel  boos  hoorde  zeggen  “Ik  wil,  dat  je  hier  nooit  meer  

langskomt”, schrok  ze  en  is  ze  vlug  terug naar  de  achterkamer  gegaan.  Toen haar 

moeder daar terugkwam en Truus haar vroeg  of ze ook een oom Bertus hadden, was 

haar antwoord  “nee” en wilde haar moeder er niets meer over zeggen. Vanaf die dag 

begreep ik,  vertelde ze mij,  dat  we waarschijnlijk ook nog een  oom Bertus hadden, 

maar,  dat  we  dat  niet  mochten  weten.  Waarom  Bertus (X  5)  onaangekondigd  naar 

Nijmegen kwam, kon ze mij niet vertellen. Misschien zat hij in geldnood, en kwam hij 

zijn broer Albert (X 7) om financiële steun vragen, want een goed zakenman is hij niet 

geweest.    In ieder geval is hij door zijn broers en zussen “doodgezwegen”. Hij heeft 

naar  mijn  idee  te  jong  te  veel  ellende  meegemaakt  en  vooral  veel  te  jong  te  veel 

verantwoordelijkheid moeten dragen. Hij zal een heel zwaar leven hebben gehad.

Geen goede zakenman

Bertus is niet honkvast. Na Nieuwer-Amstel woont 

hij  achtereenvolgens  in  Amsterdam,  Hilversum, 

Amsterdam,  Haarlem,  Heemstede,  Amsterdam, 

Venlo,  Amsterdam,  Bloemendaal,  Den  Haag en 

weer in  Amsterdam. Hij start als  fabrikant, waarin 

is onbekend, is o.a. reiziger en eindigt als beelden-

maker. Mijn vader vertelde mij, dat  Bertus (X 5) 

“een man van  12  ambachten  en  13  ongelukken”         opheffing faillissement

is geweest. Ook had hij gehoord, dat hij bedrog had van Bertus (X 5)

gepleegd. Hij was “beeldenmaker” geweest en zou 

bronzen  beelden  van  kunstenaars  m.b.v.  mallen  hebben  nagemaakt  en  vervolgens 

geprobeerd hebben, die als originele beelden te verkopen. Uit de advertentie hierboven 

blijkt,  dat  hij  zijn geërfde vermogen heeft  verloren en  failliet is  gegaan en in 1932 

helemaal niets van enige waarde meer bezit.

Zijn late huwelijk met Ardina Liebregs

Bertus (X 5) is 2 juli 1914 op 45-jarige leeftijd in  Amsterdam getrouwd met  de ruim 

20 jaar oudere Ardina Liebregs, die 3 juli 1849 in Haarlem geboren is en een dochter is 

van  Pieter Liebregs en  Theodora Paenakker. Omdat de neven en nichten oom Bertus 

niet hebben gekend, hebben ze ook deze tante niet gekend.

Het overlijden van Bertus en Ardina

Bertus is 30 april 1941 - op 71-jarige leeftijd - in Amsterdam overleden en Ardina nog 

geen 2 maanden later op 22 juni 1941 - op 91-jarige leeftijd - in Noordwijk, nog wonend 

in Amsterdam. Ondanks hun grote leeftijdsverschil heeft Ardina Bertus toch overleefd. 

© 2006   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Berkel en Rodenrijs

    ( Berkel en Rodenrijs wordt vanaf  1-1-2007 onderdeel van de nieuwe gemeente Lansingerland !)

     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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X 7 Albertus Alexander (Albert) van der Kallen

Albert (X 7) en zijn gezin 1

Zijn huwelijk met Jo van Term

 Albert  leert  zijn  vrouw  Jo  van  Term 

kennen in zijn Rotterdamse tijd. Haar broer 

bij  wie ze in huis woonde, werkte in die 

tijd ook als journalist bij  De Maasbode. In 

1900  is  Albert  hoofdredacteur  van  het 

Dagblad van Noord-Brabant geworden. Ze 

wonen in  het  begin van hun huwelijk  in 

Ginneken (/Breda),  waar  hun  5  oudste 

kinderen zijn geboren.

               Jo van Term  (ca. 1898)

 

Als  hun  huis  voor  hun 

groeiende gezin te klein 

wordt, verhuizen ze naar 

een  groter  huis  in  het 

vlakbij  Breda  gelegen 

Teteringen. 

In  1919  wordt  Albert 

directeur-hoofdredacteur 

van  De  Gelderlander. 

Dan  verhuist  het  gezin 

naar  Nijmegen,  waar 

hun  jongste  2  dochters 

wor-den  geboren.  Ze 

krijgen 9 dochters en  2 

zoons.  Hun  oudste 

dochter  Mia  en  jongste 

dochter Trees schelen in 

leeftijd bijna 21 jaar!

                v.l.n.r.: Greetje (XI 3), Albert (X 7), Agnes later:Mia (XI 1)

 Alberts vrouw Jo, Mia later Joop (XI 2) in Ginneken (1907)

1 - Opm.: Albert (X 7) en zijn gezin komen in deel 10 uitgebreid aan bod, maar omdat deel 9 voor

  de abonnees van de Friese zijtakken de  afsluiting van hun familieboek vormt, heb ik deze  

  2 bladzijden over zijn gezin in deel 9 opgenomen om de familie voor hen compleet te maken.
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Onderweg naar Dokkum

Albert heeft al vroeg een auto. Het liefst laat hij zich rijden door zijn zoon Hein (XI 6). 

In  1929  wil  hij  naar  de  herdenking  van  de  1175ste  sterfdag  van  St  Bonifatius in 

Dokkum.  Ook dan vraagt  hij Hein te rijden.  Onderweg naar  Dokkum  rijden ze door 

Sneek  en langs  het Grootzand. Opeens ziet Hein  “Firma H. van der Kallen” op een 

winkelpui staan en beseft, dat daar een oom woont. “Hé kijk” roept hij enthousiast uit 

“daar woont familie van ons. Laten we even bij hen gaan koffiedrinken.” “Doorrijden” 

beveelt zijn vader. Hein probeert het nog een keer. “Als we doorrijden zijn we meer dan  

2 uur te vroeg in Dokkum, we hebben echt tijd genoeg.” “Doorrijden zei ik” was het 

enige commentaar. Er zat voor Hein niets anders op dan door te rijden. Pas veel later 

hoorde hij de reden. Albert was bang, dat bij hem bij een bezoek aan zijn ouderlijk huis 

weer  verschrikkelijke herinneringen  boven zouden komen, herinneringen die hij juist 

diep had weggestopt en wilde vergeten. De reden was niet, dat hij zijn broer Sander en 

zijn gezin niet wilde zien.

Tot slot een foto van Alberts bijna voltallige gezin

Joop (XI 2) is de peettante van Trees (XI 11), maar mocht nadat ze het klooster in was 

gegaan, jaren lang het klooster niet meer verlaten. De familie mocht haar wel in het 

klooster bezoeken. Daarom hebben Albert en Jo geregeld, dat Trees (XI 11) haar eerste 

communie bij Joop (XI 2) in het klooster mocht doen. Alleen Truus (XI 4) ontbreekt op 

onderstaande  foto,  omdat  zij  al  naar  Nederlands  Oost-Indië vertrokken  is,  waar  ze 

tijdens haar huwelijk heeft gewoond. De foto is in de tuin van het klooster genomen.

v.l.n.r. : Diel (XI 9), Albert (X 7), Theek (XI 7), Hein (XI 6), voor hem Treesje (XI 11),

Joop (XI 2), Alberts vrouw Jo van der Kallen - van Term, Wilberd (XI 5), Mia (XI 1),

Bep later Bert (XI 10), Jan van der Borg, man van Marga, Marga (XI 3) en Ans (XI 8)

Zie Deel 10 voor meer informatie over Albert (X 7) en zijn gezin.
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X 9 Alexander (Sander / Alex) van der Kallen

Sander (X 9) en zijn gezin

Zijn huwelijk met Tecla de Jong

Sander (X 9) trouwt in 1904 met Tecla de Jong.

Ze gaan samen hun zaak in galanterieën runnen.

Tecla de Jong         trouwannonce van Sander (X 9)

Ze kennen elkaar van jongs af aan. Ze zijn beide aan het Grootzand opgegroeid. 

Tecla  is de jongste uit een groot gezin. Haar vader is apotheker en heeft een 

winkelpand aan het Grootzand, Grootzand 24, waarin zijn apotheek is gevestigd.

Tecla de Jong is  een vriendin van Tine (X 12). De foto hieronder van Tecla en 

Tine en nog twee vriendinnen is gemaakt tijdens een bedevaart naar Kevelaer. 

Zoals in die tijd gebruikelijk is, ging er een tante als chaperonne mee.

v.l.n.r. : Tecla de Jong, “tante Ida”,

Trees Brenninkmeijer, Tine (X 12) en Regina Scheltinga

Tecla is er ook trots op, dat ze van Douwe Egberts afstamt. 
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De voorvaderen van Tecla de Jong aan de Douwe Egberts kant

Tecla’s voorouders aan de Douwe Egberts kant zijn 1: 

I Douwe Egberts trouwt met Grietje Goereels. Zij krijgen een zoon Egbert, zie II.

II Egbert Douwes geboren op de heijde (bij Joure), gedoopt 22-1-1723, trouwt 6-1-1754   

in Joure met Acca (Akke) Thijsses. Ze krijgen een zoon Douwe, zie III.

In 1753 openen  Egbert Douwes en  Akke Thijsses  een  winkel in koloniale waren  aan 

de Midstraat  in Joure en leggen zo de basis van het huidige Douwe Egberts concern. 

Zij verkopen producten, die het leven veraangenamen. Tot in de eerste wereldoorlog 

gaat een grote verscheidenheid aan waren over de toonbank. De belangrijkste producten 

zijn  koffie,  tabak  en  thee,  maar  ze  verkopen  ook:  kandij,  suiker,  rijst,  vermicelli, 

blauwsel, cichorei, kaneel, saffraan, stroop, azijn, chocolade, zuidvruchten en Goudse 

pijpen.

III Douwe Egberts 10-1-1755  in Joure gedoopt en  19-2-1806  in  Joure overleden,  trouwt 

1e keer 23-10-1775 in Joure met Ymke Jacobs Visser uit Sloten en

2e keer  2-1-1791    in Joure met Elisabeth (Lysbeth) Mintjes Pot, 20-6-1767  in Joure

gedoopt en 29-6-1833 in  Joure (/Haskerland)  overleden. Uit zijn 2e huwelijk wordt 

zoon Mintje geboren, zie IV.

Tijdens de Franse bezetting wordt  de burgerlijke stand ingevoerd en wordt  iedereen 

verplicht een vaste achternaam te kiezen. De familie van Douwe Egberts kiest in 1812 

voor de familienaam De Jong. Hij zal - om onderscheid met zijn opa te maken - toen hij 

nog leefde, wel Douwe Egberts de jonge zijn genoemd.

Rond 1780 komt hij bij zijn ouders in de zaak. Hij is een echte zakenman en beperkt 

zich niet  tot  Joure.  Uit  het  1e orderboek van Douwe Egberts  blijkt,  dat  hij  enorme 

afzetten realiseert.  In de periode 23-5-1783 tot  27-8-1784 verkoopt  hij  ruim 17.500 

pond koffie, 1.500 pond thee, 250 pond tabak en snuif, ruim 6.000 pond kandij, 7.000 

pond stroop en bijna 2.000 pond suiker. Na zijn dood zet zijn vrouw het bedrijf voort 

onder de naam Firma van de Weduwe Douwe Egberts. Later wordt het kortweg Firma 

Douwe Egberts. Douwe Egberts is dus niet de oprichter,  maar wel degene, die voor 

uitbreiding van de afzet van lokaal naar regionaal heeft gezorgd.

IV Mintje Douwes de Jong 21-7-1798 in Joure gedoopt, 23-5-1844 in  Joure (/Haskerland)

overleden, trouwt 20-5-1827 in  Schoterland met  Femia Francisca Jongstra, ca. 1806 

geboren in  Bakhuizen (/Gaasterland)  en 5-10-1834 in  Joure (/Haskerland) overleden. 

Zij krijgen een zoon Franciscus, zie V.

V Franciscus   Mintjes  de Jong, 26-3-1832  in  Joure  (/Haskerland)  geboren,  apotheker,

26-7-1912 in  Sneek overleden, trouwt 6-8-1862 in  Leeuwarden Agnes Maria Joosten, 

20-12-1837 in Leeuwarden geboren en 14-4-1920 in Sneek overleden.

Ze krijgen 9 kinderen alle geboren in Sneek: 1)   Regina Francisca (11-6-1863),

2)   Menno Franciscus (23-11-1864), 3)   Jacobus Johannes (30-3-1866) en 22-1-1869

in  Sneek  overleden, 4)   Femia Johanna (10-2-1869),  5)   Hedwiges Helena (18-7-

1870),

6)   Jacobus Johannes (1-12-1872), 7)   Anna Dorothea (11-6-1874),

8)   Elisabeth Thecla (16-12-1876)  en  9)   Thecla Francisca (26-9-1880).

1 - Opm. Joure gaat na 1811 tot de gemeente Haskerland behoren. 

  De data tussen haakjes zijn geboortedata.

Deel 9 : X 9 Sander (X 9) en zijn gezin   2



Sander - later Alex - en zijn gezin

    

v.l.n.r.: de 3 zonen Harry (XI 13), Menno (XI 14) en Wim (XI 19)

Sander  (X  9)  en  Tecla  krijgen  8  kinderen. 

Jammer genoeg kan ik van hem geen trouw-

foto, gezinsfoto of een foto van alle kinderen 

laten zien 2. Jullie zien hierboven en hiernaast 

de 6 kinderen, waarvan ik via zijwegen een 

kinderfoto  gekregen heb.  Frans (XI  17)  en 

Joop (XI 18) ontbreken.

Voor mijn vader en veel familieleden is  het 

altijd Sander gebleven, maar zelf heeft hij op 

een gegeven moment zijn voornaam in Alex 

gewijzigd  (zie  zijn  handtekening  onder  een 

brief, gedateerd Sneek 3 april 1950 (in mijn 

bezit) hieronder).

v.l.n.r.: Gies (XI 16),

         Mies (XI 15) en Agnes (XI 12)

2 - De fotoalbums van Sander zijn terechtgekomen bij de vrouw en zoon van Joop (XI 18) en die

  weigeren een trouw- of gezinsfoto voor dit familieboek even af te staan om te kunnen scannen.

  Het is zelfs zo gortig, dat Albert (XI13.2) mij geen andere jeugdfoto van zijn vader (!) kon

  toesturen, dan een piepklein fotootje op een menukaart. Hij krijgt geen foto’s van hen los!

  Gelukkig lukte het dat piepkleine fotootje uit te vergroten, zodat zijn vader niet ontbreekt.

Deel 9 : X 9 Sander (X 9) en zijn gezin   3



Mia Lampe heeft met haar gezin lange tijd in Sneek gewoond, is dikwijls bij haar oom 

Sander langs geweest en kon me het een en ander over hem vertellen. Ze vond het  

moeilijk met hem een gesprek te voeren, omdat hij een man van weinig woorden was. 

Behalve, dat hij een stugge Fries was, was hij zeer behulpzaam. Toen zij naar  Sneek  

verhuisde,  bood  hij  ogenblikkelijk  zijn  hulp  aan.  Verder  vertelde  ze  de  volgende 

verhalen. Zolang Sander op Grootzand 6 de scepter zwaaide - en “zijn wil was wet” - 

kwam er  geen druppel alcohol het huis in. Daarop maakte hij één uitzondering. Twee 

keer per jaar, als mijnheer pastoor op bezoek kwam, ging hij zelf een fles wijn kopen en 

kreeg mijnheer pastoor wijn gepresenteerd. Sander ging minstens één keer per dag naar 

de kerk, de St. Martinuskerk, waarvan hij ook jaren kerkmeester is geweest. Hij is ook 

regent  van  het St.  Antonius  Ziekenhuis geweest.  Hij  had  een  droog  soort  humor. 

Zijn zoon Joop was een keer bij het zeilen omgeslagen en had zijn boot niet meer over-

eind kunnen krijgen. Een politieman belde bij Sander aan en zei: “Wij hebben een heel  

vervelend bericht  voor  U.  We hebben de  boot  van uw zoon omgeslagen gevonden.  

Uw zoon hebben we niet gevonden. We vrezen, dat hij verdronken is.” waarop Sander 

naar  achteren  riep:  “Joop kom eens  hier.”.  Vervolgens  zei  hij  tegen de  politieman: 

“Hier is het lijk.”.  In de oorlog 

heeft  hij  zijn  fiets  onklaar  ge-

maakt. Toen de moffen zijn fiets 

kwamen  ophalen,  zat  er  geen 

stuur en geen zadel meer op. Zij 

namen dat wrak toen niet mee. 

Toen  hij  in  de  oorlog  geen 

winkelvoorraad meer had, zette 

hij  maar  een  lampetkan  en 

schaal  in  de  etalage.  Toen een 

mof  de winkel in kwam en ook 

die  vorderde  en  wilde,  dat  hij 

het  stel  voor  hem  inpakte, 

weigerde Sander dat.  “Nergens  

staat  voorgeschreven,  dat  ik,  

wat  U meeneemt,  ook  in  moet  

pakken” was zijn commentaar.

Zijn zoon  Joop (XI 18) is hem 

opgevolgd en heeft  samen met 

zijn  gezin  en  zijn  ouders  in 

Grootzand 6 gewoond.

Sander  is  in  1956  gestorven. 

De laatste jaren van zijn leven is 

hij dement geweest. Vandaar dat 

hij  op  zijn  eigen  en  het  ge-

zamenlijke  bidprentje,  waarop 

de fotootjes, die op de afzonder-

lijke  bidprentjes  staan,  zijn 

samengevoegd, van opzij staat         voor- en achterkant van het gezamenlijke 

 afgebeeld.           bidprentje van Sander (X 9) en zijn vrouw Tecla
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X 11 Hendericus Theodorus (Harry / Henri) van der Kallen

Harry (X 11) en zijn gezin

Zijn huwelijk met Christine Lünnemann

Harry  (X 11) heeft  na  Oudenbosch,  waar 

hij  mogelijk  een  tuinbouwopleiding heeft 

gevolgd, voor zijn werk enige tijd in de VS 

doorgebracht.  Op  10  november  1908 

trouwt hij  met  Christien Lünnemann,  een 

Boskoopse, en vestigt hij zich in Boskoop, 

waar  hij  nog enige  tijd  met  zijn  schoon-

vader heeft samengewerkt.

verlovings- en trouwfoto van Harry (X 11) en Christien Lünnemann

Zijn goede Boskoopse tijd

Zijn zoon Theo vertelde, dat hij na de samenwerking met zijn schoonvader, voor 

twee Boskoopse boomkwekers is  gaan werken.  In  zijn  goede Boskoopse tijd  

vertrekt hij jaarlijks voor ca. 3 à 4 maanden naar de VS en Canada. Theo is als 

kind ooit mee geweest om hem in Rotterdam uit te zwaaien. Harry (X 11) laat 

zich met een taxi naar Rotterdam brengen en vertrekt daarvandaan met de boot 

naar New York. Hij reist 1e klas. In de VS en Canada neemt hij bestellingen van 

bomen op voor zijn opdrachtgevers. Theo (XI 23) dacht, dat hij daar ook deels 

voor zichzelf werkte. Ze hebben in  Boskoop in mooie grote huizen gewoond. 

Theo (XI 23) is de enige, die in Leiden is geboren, waar Harry vrij kort met zijn 

gezin woont in de tijd, dat hij voor de LTB (= Land- en Tuinbouw Bond) werkt. 

Daarna zijn ze weer naar  Boskoop verhuisd.  De verhuizing naar Zijde 91 eind 

december 1928 was heel bijzonder. De wegen waren zó glad, dat de verhuis-

wagens niet bij  hun huis konden komen. Omdat ze wel die dag hun huis uit 

moes-ten, heeft die verhuizing  op lange sleden - die ook voor het vervoer van 

bomen werden gebruikt - met personeel van boomkwekerijen over de bevroren 

sloten plaatsgevonden!
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Zo werd ongeveer 2 km afgelegd en arriveerden piano, 

kasten etc.  op sleden bij hun nieuwe huis en moesten 

daar de kant opgetild en naar binnen gebracht worden.

   v.l.n.r.: Annie (XI 20), Tilly (XI 22), Theo (XI 23),    Zijde 91 in Boskoop, waarheen

          Hennie (XI 24) en Nellie (XI 21)  (1924)    het gezin in dec. 1928 verhuist

Een minder goede tijd

Door de economische crisis raakt Harry (X 11) zijn werk in Boskoop kwijt en verhuizen 

ze in de zomer van 1933 naar Voorburg en enige tijd later naar Rijswijk.

v.l.n.r.: Harry (X 11), Henk (XI 24), Nel (XI 21), An (XI 20), Theo (XI 23), Til (XI 22) en Christien

Hein (XI 6) vertelde me, dat Harry (X 11) later vreselijk doof was en na het einde van 

de 2e wereldoorlog s‘avonds in het donker in  Den Haag bij het oversteken door een 

slecht verlichte Amerikaanse legertruck, die hij niet had horen aankomen, is gegrepen 

en ten gevolge van dat tragische ongeluk 30-11-1945 op 65-jarige leeftijd is overleden.
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X 12 Catharina Johanna Maria (Tine) van der Kallen

Tine (X 12) en haar gezin

Haar huwelijk met Johan Vernimmen

Tine (X 12) trouwt 20 februari 1906     in 

Naarden met  Johan Vernimmen.      Ze 

trouwen  daar,  omdat  de  ouders  van 

Johan,  Frans Vernimmen en  Ciel Thöne 

intussen  in  Naarden een  hotel  hebben. 

In hun hotel wordt de bruiloft  gevierd. 

Margreet  (X  14)  is  bij  Tines  huwelijk 

bruidsmeisje. Er is nog een bruidsmeisje 

van  ongeveer  Margreets  leeftijd  bij, 

maar wie dat geweest is, weet ik niet.

    trouwfoto van Tine (X 12)

  en Johan Vernimmen  (1906)

Tine en haar gezin

Zelf gaan ze na hun 

huwelijk  met  een 

hotel  in  Amsterdam 

beginnen.  Daar  zijn 

ook  hun  drie 

kinderen geboren. 

Tine (X  12) en  Johan  

Vernimmen  met  hun 

oudste 2 kinderen Frans  

en Mieke  in Amsterdam 

(1910)
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En een foto van Tine met haar drie kinderen, genomen in een Amsterdamse fotostudio.

Tine (X 12) met v.l.n.r. Mieke, Ciel en Frans Vernimmen  in Amsterdam  (ca. 1915)

Of de Duitsers hun Amsterdamse hotel in beslag hebben genomen en ze daarom naar 

Heerenveen zijn verhuisd of dat ze  het statige hotel Vernimmen in Heerenveen, dat ik 

op een ansichtkaart uit 1902 heb zien staan, over hebben kunnen nemen, weet ik niet. 

In ieder geval wonen ze in 1941 in  Heerenveen en kreeg mijn vader post van hen uit 

hotel Vernimmen in Heerenveen.

   Johan Vernimmen en Tine (X 12) in Heerenveen

Tine  heeft  haar  man  vele  jaren  overleefd. 

Johan is in 1947 in Nijmegen overleden, Tine   overlijdensadvertentie van Tine (X 12)

in 1971 in Hillegom. Ze heeft - zeker voor haar    (verkleind)

generatie - een zeer hoge leeftijd bereikt.

Deel 9 : X 12 Tine (X 12) en haar gezin   2



X 13 Dodo Franciscus (Frans) van der Kallen

Frans (X 13) en zijn gezin

Onder voogdij tot 17 maart 1906

Frans staat nog onder voogdij tot 17 maart 1906 en dat 

is maar goed ook! In 1903 gedraagt hij zich nog zeer 

onvolwassen. Als hij in 1903 naar zijn toeziend voogd 

Sander Brenninkmeijer gaat om geld los te krijgen voor 

de kermis, vraagt Sander hoe het met zijn nieuwe werk  

gaat. Sander heeft hem voor de zoveelste keer aan werk 

geholpen. Frans houdt het telkens bij een nieuwe werk-

gever na een paar dagen voor gezien. Bij zijn nieuwste 

werkgever  werkt  hij  dan  precies  één  week  en  hij  is 

Frans  (X 13)  (ca. 1903)     helemaal niet van plan de volgende maandag nog op 

zijn  werk  te  verschijnen.  “Het  beviel  wel” zegt  hij 

tegen zijn oom Sander, “maar ik kan er helaas niet meer heen, want mijn fiets is  

gestolen.”

Sander geeft hem

f  100  om  direct 

een  nieuwe  fiets 

te  gaan  kopen  en 

wat  doet  Frans? 

Zijn  fiets  is  hele-

maal  niet  gesto-

len. Hij voelt zich 

de  koning  te  rijk 

en  verbrast  dat 

weekend die  hon-

derd gulden op de 

kermis.  Natuurlijk 

heeft  Sander  dat 

bedrag  afgeboekt 

van  Frans  vermo-

gen, zodat  hij  in

één weekend f 100       fragment uit de voogdijrekening van Frans (X 13)  (verkleind)

van zijn eigen ver-

mogen er doorheen heeft gejaagd, maar dat drong niet tot hem door. Sander heeft 

wel bereikt, dat hij de volgende maandag op zijn werk is verschenen. Frans wist 

niet goed, hoe hij daar nog onderuit kon komen. (Verteld door Koos (XI 26).)

Zijn geërfde vermogen

Bij de verantwoording en afsluiting van zijn voogdijrekeningen blijkt, dat zijn 

vermogen op 17 maart 1906 ruim f 11.000 bedraagt. 
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Frans en zijn gezin

Frans (X 13) trouwt 4 april 1907 in Groningen 

met Lies Koets. 

Bij  de  boedelscheiding  na  zijn  moeders  dood 

-  11  oktober  1899  -  heeft  hij  een  “toehaak” 

op zijn broer Sander van bijna f 6.000 gekregen 

(zie IX 11, blz. B-4). Deze vordering is bij zijn 

meerderjarigheid  in  1906 opeisbaar  geworden. 

Frans  treedt  in  de  voetsporen  van  zijn  vader. 

Ook  hij  wordt  winkelier  in  galanteriewaren. 

Zijn  geërfd  vermogen is  meer  dan  toereikend 

om een eigen zaak te beginnen. Omdat Sander al 

zijn  vaders  zaak in  Sneek heeft  overgenomen, 

vestigt  Frans (X  13)  zich  in  Schoterland 

(/Heerenveen).  Zijn broer Sander zal hem hier 

ongetwijfeld  bij  geholpen  hebben.  Misschien 

zijn ze onderling ook wel  overeengekomen, dat 

Sander  een  deel van zijn schuld in koopwaar          trouwfoto van Frans (X 13)

 kon verstrekken.     en Lies Koets  (1907)

Frans  en  Lies  krijgen  2  kinderen: 

Harry  en  Koos.  Op  de  foto  hier-

onder staat ook een neefje, die bij 

hen  logeerde.  Lies  is  al  in  1940 

overleden, Frans in 1973.

    v.l.n.r.: Harry (XI 25), Frans (X 13),    v.l.n.r.: Koosje (XI 26),

 zijn vrouw Lies en Koosje (XI 26)  (1911)        Frans Vernimmen en Harry (XI 25)
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X 14 Margaretha Maria (Margreet) van der Kallen

Margreet (X 14) en haar gezin

Haar huwelijk met Vincenz Lampe

Margreet trouwt 11 augustus 1909 met 

Vincenz  Lampe (zie  ook  X,  blz.  2). 

Vincenz - ook kortweg Vinz genoemd - 

is min of meer een buurjongen. De zaak 

van  de Gebr.  Lampe in  Sneek ligt  aan 

het Grootzand,  vlakbij de zaak van de 

“van der Kallen”s. Vincenz Lampe is in 

Mettingen (Dld)  geboren,  waar  zijn 

moeder ook in 1909 woont. Daar nam 

men het nog niet zo nauw met de regi-

stratie  van  zijn  burgers,  zodat  het  tijd 

heeft  gekost,  voordat  hij  in  Nederland 

alle  vereiste  papieren,  die  ook  nog  in 

het Hoogduits vertaald moesten worden, 

kon inleveren.

                  

                                                                            trouwfoto van Margreet (X 14) en Vincenz Lampe  (1909)

De familie van Vincenz Lampe

De Lampes stammen - evenals de Brenninkmeijers - af van de Tüötten of lapkepoepen, 

zoals de mensen genoemd werden, die in de 18e en 19e eeuw uit Westfalen, gekleed in 

pandjesjas en hoge hoed en met een rol linnen op hun rug, per trekschuit, postkoets en 

gedeeltelijk lopend naar o.a.  Friesland vertrokken om daar hun linnen te ruilen of te 

verkopen.  Lampes en  Brenninkmeijers  hebben zich halverwege de 19e eeuw in  Sneek 

gevestigd, waar ze met hun eerste winkel zijn begonnen. Vincenzs vader Georg Lampe 

(1837-1900) en zijn 2 broers Julius en Guus hebben de firma de Gebr. Lampe opgericht. 

Vincenzs vader heeft zich in 1893 uit de zaak teruggetrokken en zou verzuimd hebben 

de opvolging voor zijn zoons veilig te stellen. In 1911 wordt de firma - met inmiddels 

grote vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - opgesplitst en krijgen Silver 

en  Vincenz  slechts  de  winkel  in  Sneek,  waarvoor  hun  5  neven geen  belangstelling 

hebben.

De oprichting en ondergang van de nieuwe firma Gebrs. Lampe

Silver Lampe trouwt in 1911. Omdat geen 2 gezinnen van de winkel in  Sneek 

kunnen leven,  richten  Silver  en Vinz een nieuwe  firma Gebrs.  Lampe op  en 

beginnen zij in 1914 met een filiaal in  Arnhem, waar  Silver Lampe de leiding 

krijgt en in 1919 met een filiaal in Nijmegen, waar Vinz de leiding krijgt (zie het 

grote witte gebouw links op - de helaas vage - ansichtkaart van Nijmegen op de 

volgende bladzijde).  Dan verhuizen  Vincenz en  Margreet  met  hun inmiddels 

4 kinderen van Sneek naar Nijmegen.
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Na ruim 2 jaar slaat  het  noodlot  toe. 

Vinz is een van de miljoenen mensen, 

die  de Spaanse griep krijgen en daar 

aan overlijden. Hein (XI 6) vertelde me 

nog, dat Vincenz vlak voor zijn dood 

finaal door het lint ging en in een van 

hun kamers  alles kort  en klein sloeg. 

Silver  Lampe,  die  in  1922  opeens 

3  filialen  draaiend  moet  houden  en 

voor 2 gezinnen moet zorgen, redt het 

niet. Zijn familie, niet de Lampes, maar 

de  Brenninkmeijers,  bieden  hem  aan 

te helpen.  Silver accepteert hun aanbod.   links het Lampe filiaal in Nijmegen  (1919)

                                                                

C&A koopt  in  1925  zijn  winkels  en 

neemt de financiële zorg voor Margreet 

en haar gezin van hem over. Silver krijgt 

een functie bij  C&A en,  wijs  geworden 

door wat hem zelf is overkomen, laat hij 

vastleggen,  dat  later  zijn  zonen  en  de  

zonen van Margreet bij  C&A een baan 

zullen krijgen. Daarmee eindigt in 1925 

het bestaan van   de firma Gebrs. Lampe.

v.l.n.r.: Margreet (X 14), Carel, Annie, Jos, Anton en Mia Lampe  (1925)

Steun van haar broer Albert (X 7)

Albert (X 7) en Jo, die ook vanaf 1919 in Nijmegen wonen, vangen Margreet (X 14) zo 

goed mogelijk op. 

Margreet vindt bij 

hen  gezelligheid 

en  komt  bijna 

iedere  Zondag  na 

de  kerk  met  haar 

kinderen  bij  hen 

“op de koffie”.

Later  verhuist  ze 

naar  haar  geboor-

teplaats  Sneek, 

waar  ze  in  1954 

na  een  zwaar 

ziekbed  is 

overleden.
Margreet (X 14) met v.l.n.r.: Mia, Jos, Anton, Carel en Annie Lampe
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 KLEINKINDEREN VAN HENDERICUS (IX 11)

XI De kleinkinderen van Harry (IX 11) en Antje

De kleinkinderen van Harry en Antje

Harry en Antje hebben 34 kleinkinderen gehad, 26 “van der Kallen” klein-

kinderen, waarvan bij 7 van hen een Friese zijtak  begint. Op de foto’s bij 

hun kinderen ontbreken alleen Truus (XI 4), Frans (XI 17) en Joop (XI 18). 

Met hun kleinkinderen treden we “in het heden”, want een deel leeft nog!

“Met de handschoen getrouwd”

Bij mijn weten is Truus (XI 4) de enige “van der Kallen”, 

die in Nederland voor de burgerlijke stand “met de hand-

schoen” (= per volmacht) is getrouwd. Daarna is ze per 

boot naar haar man in Nederlands Oost-Indië vertrokken.

    Truus (XI 4) (Zie verder deel 10).

Het grootste “van der Kallen” gezin aan de Friese kant

Frans (XI 17) - op onderstaande oorlogsfoto links - heeft na zijn huwelijk in 

‘s-Hertogenbosch gewoond. Hij is teruggekeerd naar  zijn Brabantse roots. 

Ik heb hem meerdere keren bezocht en leren kennen als een vriendelijke 

man. Hij heeft  het  grootste gezin aan de Friese kant  gehad, namelijk 12 

kinderen.

de 40-jarige  bruiloft  van Tecla en Sander  (X 9)  (20 april  1944) met v.l.n.r.  “staand”:  

Frans (XI 17) en zijn vrouw Afke, Paula, vrouw van Harry, Joop (XI 18),  Harry (XI 13), 

Ria, vrouw van Joop, Mies (XI 15), Herman, man van Gies, Gies (XI 16), Menno (XI 14), 

Wim (XI 19) en zittend: Agnes (XI 12), Tecla en Sander (X 9), Bets, de vrouw van Menno. 
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De ondergang van Firma H. van der Kallen te Sneek

Joop  (XI 18) is zijn vader in de 

winkel opgevolgd. Die opvolging 

heeft  maar  kort  geduurd.  Al  in 

1951  moet  Joop  surséance  van 

betaling aanvragen,  waarop  zijn 

faillissement is  gevolgd.  Bij  de 

Kamer van Koophandel te Sneek 

staat - volgens internetgegevens -, 

dat  de Firma  H.  van der Kallen

         Joop (XI 18)   te Sneek 25-4-1958 is opgeheven.

De oudste “van der Kallen” schilderijen

Via Harry’s kleinzoon Hein (XI 6) ben ik aan de oudste  

familieschilderijen -  van  Harry  en  Antje  -  gekomen, 

volgens mijn vader olieverfschilderijen, die - vanaf oude 

sepiafoto’s  -  pas  geschilderd  zijn  ná  hun  dood.  De 

doeken  meten  58  bij  75  cm  en  verkeren  in  een 

erbarmelijke staat.  Er zitten gaten in en bij  Harry ook 

nog een winkelhaak van meer dan 23 cm. Er zitten geen 

schilderijlijsten om. Door de verouderde vernis zijn ze 

erg  donker  geworden.    Ik  heb  ze  met  eigen  lijsten 

gefotografeerd en met een fotobewerkingsprogramma de 

ergste schade weggewerkt. Niemand kon mij vertellen, 

wíe ze heeft laten schilderen of door welke schilder ze geschilderd zijn. Ik vermoed, dat 

Alexander  Brenninkmeijer ze  heeft  laten schilderen,  mogelijk als  huwelijksgeschenk 

voor mijn opa Albert (X 7). Omdat Alberts 2e voornaam Alexander is, zal hij behalve 

Alberts toeziend voogd ook Alberts peetoom zijn geweest.

de oude olieverfschilderijen van Harry (IX 11) en zijn vrouw Antje
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Register bij het verhalende deel van Deel 9

De registers in de verschillende delen beginnen met een persoonsregister.

Zie de toelichting bij het register van deel 1 en deel 2.

De volgorde van de hoofdstukletters is: bij IX 11 H-N-A-B

Persoonsregister

—B—

Bergen, Lies van X  2

Bisping, Hugo X  2

Bos, Willem IX 11  B-3; B-4

Bouma, dokter IX 11  N-4; N-5

Bouwmeester, Elprig Roelofs IX 11  B-1

Brenninkmeijer / de Brenninkmeijers X 14  1; 2

Alexander / Sander IX 11  N-5; N-6;

A-1 t/m A-3; A-7; B-1 t/m B-4;

X  2 t/m 6; X 5  1; X 13  1; XI  2

August X  2

Maria Angela Lampe - X  2

Trees X 9  1

—C—

Cate, Hendrik ten IX 11  B-1

Coopmans zie Koopmans

—D—

Dijkstra, Sijtske Oenes IX 11  H-5

Dorama, dokter IX 11  N-4

—E—

Elzinga, R IX 11  H-4

End(e), Ruurdtje Koopmans - van de(r)

IX 11  H-5; A-6; X  3

—F—

Faille, dokter la IX 11  N-5

Fennema, notaris (Hendrik) IX 11  H-7; A-6; 

B-1; B-3; X  5; 6

—G—

Goereels, Grietje X 9  2

Goslings, notaris (Johan Menno) IX 11  A-6; 

B-4; X  3

Groeneveld / Groenevelt zie Oudegroeneveld, uit

—H—

Have, Geertrui ten IX 11  H-5

Hettema, Elisabeth / Bella Lampe - X  2

Hoogendijk, architect IX 11  N-4

Houwink, Antoon X  5

Huisman(s)

Andryske Rinzes IX 11  H-4

Rinze Andrys IX 11  H-4

—J— 

Jong, de X 9  2

Anna Dorothea X 9  2

Femia Johanna X 9  2

Frans Mintjes/apotheker IX 11  N-4; N-5; X 9  2

Hedwiges Helena X 9  2

Jacobus Johannes X 9  2

Menno Franciscus X 9  2

Mintje Douwes X 9  2

Regina Francisca X 9  2

Jong Roelofszoon, notaris Kasper de IX 11  N-1

Jongstra, Femia Francisca X 9  2

Joosten, Agnes Maria X 9  2

—K—

Kallen, van der

Albert (XI13.2) X 9  3

Catrien (IX 3)

            /La Meij - IX 11  B-2: X  2; 5; X 5  1

Grietje / Margreet (IX 8)

            /Brenninkmeijer - IX 11  A-3; X  5

Griet(je) / Margreet (X 2) IX 11  A-1 t/m A-4;

X  5

Marten (IX 6) IX 11  A-2

Rienks (X 1) X  5

Tecla (IX 4) IX 11  A-3

Klein

Johannes IX 11  A-6; X  3

kantonrechter Klaas IX 11  B-3

Marijke X  3
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Koopmans

Albertus Henderikus IX 11  H-5

Andries IX 11  H-5

Catharina Anna Maria IX 11  H-5

Dodo / Doede IX 11  H-4; H-5;

B-1 t/m B-4; X  3; 4; 6

Doede Andries IX 11  H-4

Froukjen IX 11  H-5

Johannes IX 11  H-5

Rinskje IX 11  H-5

Rinze IX 11  H-5

Wopke IX 11  H-5

—L—

Lampe / de Lampes X 14  1; 2

Berend Arnold X  2

Bertha Voss - X  2

Guus X 14  1

Ida Bisping - X  2

Julius X 14  1

Maria X  2

Silver (Georg) X  2; X 14  1; 2

Liebregs, Pieter X 5  2

—M—

Miedema, notaris (Arend) IX 11  H-10

Meij, La

Dirk X  5

Johanna X  5

—N—

Nijdam, Sybren Taekes IX 11  A-2; B-2

—O—

Oosterbaan, Mercellus IX 11  N-6

Oudegroeneveld, uit / 

     Groeneveld/Groenevelt (uit Oude)

Albertus IX 11  H-5

Cecilia/Cicilia IX 11  H-5

Durk IX 11  H-5

Gertruid(a) IX 11  H-5

Hendrika IX 11  H-5

Henderikus IX 11  H-5

Jan IX 11  H-5

—P—

Paenakker, Theodora X 5  2

Pot, Elisabeth Mintjes X 9  2

—R—

Rooswinkel

Agnes IX 11  A-3

Anna Dorothea X  5

Grietje / Margaretha IX 11  A-3

Nicolaas Johannes X 5  1

Ruiter, Johanna de IX 11  H-5

—S—

Scheltinga, Regina X 9  1

Schutte, Georg Hendrik IX 11  N-5

Slager, Jochem IX 11  N-5

Smids, Hermanus X  3

Steele, Tjeerd Johs van der IX 11  B-1

Stockmann, Bernard August X  2

Straatsma

Anna Maria (Durks) / Antje IX 11  H-4; H-5

Durk Baukes IX 11  H-5

—V—

Visser, Ymke Jacobs X 9  2

Voss, Carel X  2

—W—

Weide, Jan van der IX 11  A-4

Werff, Maria van der X  2
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Register (vervolg)

—A—

advertentie IX 11  H-10

overlijdens X 12  2

Amsterdam IX 11  A-1; A-2; A-6; A-7;

X  3; 4; 6; X 5  1; 2; X 12  1; X 14  1

Universiteit van IX 11  A-7; B-1

annonce(s)

familie IX 11  H-6

geboorte IX 11  H-6; H-9

overlijdens IX 11  H-6; H-9; A-8

(onder)trouw IX 11  H-4; X 9  1

Arnhem X 14  1

—B—

Baarderadeel (Grietenij) IX 11  H-4; H-5

Bakhuizen X 9  2

bevolkingsexplosie IX 11  A-4

bidprentje van

Antje, vrouw van Harry (IX 11) IX 11  A-7

Harry (IX 11) IX 11  H-8; H-9

Sander (X 9) en zijn vrouw Tecla X 9  4

Bloemendaal X 5  2

St. Bonifatius X 7  2

Boskoop X  6; X 11  1; 2

Brabantse roots X 14  1

Breda (/Ginneken) X  3; 6; X 7  1

Brunings & ten Cate IX 11  N-5; A-2; B-2

—C—

Canada X 11  1

Culemborg IX 11  A-7

—D—

Dagblad van Noord-Brabant X  3; X 7  1

dagloon, gemiddeld X  6

Denekamp IX 11  H-5

Dokkum X 7  2

—E—

erfenis(sen) IX 11  N-6; A-1; A-2; A-5; A-6;

 B-1 t/m B-4; X  3

—F—

familienaam De Jong X 9  2

familieschilderijen, oudste XI  2

firma

H. Brenninkmeijer Zonen IX 11  N-4; N-5; X  5

C&A X  2; X 14  2

Douwe Egberts, (de weduwe) X 9  2

H. van der Kallen X 7  2; XI  2

Gebr(s). Lampe, (de) X 14  1; 2

D. Velthuis & Co IX 11  N-4

foto’s

carte de visite IX 11  H-3; H-4; H-7

kabinet IX 11  H-7

oudste “van der Kallen” IX 11  H-3

Friese rococostijl IX 11  H-2

Friesland IX 11  H-2; H-10; A-5; X 14  1

—G—

Gaasterland zie Bakhuizen

galanterieën IX 11  H-7; N-4

Gelderlander, De X 7  1

gezondheidszorg IX 11  A-5

Ginneken zie Breda

Gorredijk X  5

Groningen IX 11  A-5; X 13  2

Gymnasium IX 11  A-5; A-6

—H—

Den Haag X 5  2; X 14  1

Haarlem X 5  2

handtekening(en) IX 11  N-6; X 9  3

Haskerland zie Joure

Heemstede X 5  2

Heerenveen X  1; 6; X 12  2; X 13  2

‘s-Hertogenbosch XI  1

Hillegom X 12  2

Hilversum X 5  2

hittegolf IX 11  H-10

“horologiemaker” IX 11  H-1

—I—

inventarisatie IX 11  N-1; N-4; N-6; B-1; B-2

—J—

Jelsum IX 11  H-10

Jorwerd IX 11  H-4; H-5

Joure X 9  2

—K—

Kerkrade IX 11  A-7

Kevelaer X 9  1

kindersterfte IX 11  A-4

kwartierverlies IX 11  H-5
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—L—

leefomstandigheden 20 ste eeuw X  4

Leeuwarden IX 11  H-2; H-4; H-5; A-2; X  6; X 9  2

St Bonifatiusgesticht/hospitaal IX 11  A-7;

B-2; H-5

Leeuwarder Courant IX 11  H-6; H-9; H-10; A-8

Leiden X 11  1

Limburg IX 11  A-5

—M—

Maasbode, De IX 11  B-1; X 7  1

Made (en Drimmelen) IX 11  A-3

Menaldum IX 11  H-10

Mettingen (Dld) X 14  1

minderjarig IX 11  H-2; A-2; A-4; A-7; B-1; X  6

—N—

naam Albert IX 11  H-4

naamgeving IX 11  H-6

Naarden X 12  1

nalatenschap IX 11  N-1; N-6; A-6; B-1; B-2

Nationale Militie

Certificaat van de IX 11  H-2

New York X 11  1

Nieuwer-Amstel IX 11  A-6; X 5  2

Nijmegen X 5  1; 2; X 7  1; X 12  2; X 14  1; 2

Noord-Brabant IX 11  A-5

Dagblad van X  3

Noordwijk X 5  2

—O—

ontwikkelingen (eind 19e eeuw) IX 11  A-4; A-5

Oosterwierum IX 11  H-4; H-5

Oost-Indië, Nederlands X 7  2; XI  1

Ootmarsum Ov. IX 11  H-5

Oudenbosch X  1; X 11  1

overlijdenslepel IX 11  H-4

—R—

Rolduc, het Seminarie IX 11  A-7; A-8; X  1

Rotterdam IX 11  B-1; B-3; X 11  1; X 14  1

—S—

scholen IX 11  A-3; A-5

Schoterland X  1; 6; X 9  2; X 13  2

Sinterklaastafel IX 11  H-6

Sittard, Jezuïetencollege IX 11  A-5 t/m A-7

Sloten IX 11  H-5; X 9  2

Sneek bijna iedere bladzijde

St. Antoniusziekenhuis, regent van het X 9  4

archiefkluis IX 11  H-3

bevolkingsregister(s) IX 11  H-3; A-2

Finkenburg IX 11  H-6; H-7; A-3

Sneek (vervolg)

gemeentearchief IX 11  H-3

gevangenisruimte IX 11  H-3

Grootzand, (het) IX 11  H-6; H-7; H-9;

A-3; A-4; B-2; X  1; X 7  2; X 9  1; 4; X 14  1

hotel “de stad Munster” X  2

huisnummering, doorlopende IX 11  H-6

Kamer van Koophandel XI  2

kantonrechter IX 11  B-2; X  6

Looxmagracht X  4

St. Martinuskerk, kerkmeester van de X 9  4

Oosterdijk IX 11  H-4

stadhuis IX 11  H-2; H-3

Suupmarkt, (de) IX 11  H-7

winkel(pand), (“van der Kallen”) IX 11  H-7;

H-8; N-2; N-5; A-1; A-6; B-2; B-3; X  1; XI  2

successiebelasting IX 11  A-1

—T—

taxatie(rapport) IX 11  N-1; N-4 t/m N-6; B-1

testament IX 11  H-10; B-1; X  5; X 5  1

Teteringen X 7  1

Tüötten X 14  1

—V—

Venlo X 5  2

vervoer IX 11  A-5

automobielen (van Gebr. Spijker) X  4

fiets / rijwiel X  4; X 13  1

schip, per IX 11  A-3

spoorlijnen/wegen IX 11  A-5

stoomboten/treinen IX 11  A-5

voogd, (toeziend) IX 11  N-6; A-2; A-7;

B-1; B-3; B-4; X  3 t/m 6; XI  2

voogdij(rekeningen) IX 11  A-2; B-1; X  4; X 13  1

vruchtgebruik IX 11  N-6; A-2; A-6; A-7;

B-1; B-2; X  3

VS  X 11  1

—W—

wagenmaker IX 11  H-4

water, (-leiding / -pomp) IX 11  H-9; H-10; X  4

weer IX 11  H-10

Westfalen X 14  1

Wommels IX 11  H-7

—Z—

 ziekte, ernstige besmettelijke IX 11  H-9; H-10

cholera IX 11  H-10

Spaanse griep X 14  2

tyfus IX 11  H-9

zijtak(ken), Friese X 7  1; XI  1

Zuiderzee, de IX 11  A-1
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