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Een zoektocht naar mijn voorouders

De families: Maas, Meintser, van Steenbergen en Westerhof
Paar jaar geleden besloot ik na het lezen van een artikel over genealogische websites in de 
krant, eens te zien of ik enige informatie over de familie van mijn moeder op internet kon 
vinden. Met name de kant van oma Maas-Meintser waar ik praktisch niets van weet. Dat bleek 
al snel interessante informatie op te leveren. Eenmaal de smaak te pakken ben ik door blijven 
spitten. Ik heb mij ertoe beperkt de voorouders zoveel mogelijk in de rechte lijn te bespreken, 
behalve als er bijzondere figuren opduiken in een zijtak.
Vaak dacht ik: ‘had ik dit maar bij leven van mijn ouders gedaan, dan zou ik ze nog veel vragen 
kunnen stellen.’ Dus Merel en Noortje dit boekje is voor jullie. Alles wat ik weet over mijn voor-
ouders in een handzaam formaat.

Ton van Steenbergen Boskoop 2021
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Mijn moeder  
Cornelia Margaretha Maas  

1921-2012 

Oma Helena Meintser 1880-1964
Albert louis Meintser 1852-1916 Helena Zwarts 1859-1939 
Albertus Meintser 1817-1896 Sophia Maria Antoinette van de Poel 1828-1866 
Geertruida Meintser 1781-1865 Albert Corbelijn 1764-1846 
Johannes Nicolaus Mayntzer 1737-1784 Anna Rosilia Machin 1735-1784

Opa Abraham Cornelis Maas 1876-1943
Jan Maas 1836-1900 Maria Wilhelmina de Vrind 1837-1921
Gerrit Maas 1798-1840 Hendrika Bruinshorst 1811-1892
Jan Bernardus Maas 1771-1835 Margaretha Maneveld 1771-1818 
Peter Maas 1736-1823 Johanna Holmer 1742-1818
Willem Maas ?-1748 Hendrika Stegeman 1703-?
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Johannes Nicolaus Maintzer en Anna Rosilia Machin
Als ik zes generaties terugga in de tijd, op zoek naar de voorouders van mijn moeder, vind ik 
het echtpaar Johannes Nicolai Maintzer en Anna Rosilia Machin. Verder terug wordt het ondui-
delijk en kan ik niet met zekerheid een voorouder van oma Maas- Meintser, aanwijzen. Beide 
namen komen in verschillende schrijfwijze voor. In de kerkboeken wordt de naam op het gehoor 
genoteerd en omdat ze waarschijnlijk niet kunnen lezen of schrijven, kan de schrijfwijze door de 
genoemde niet gecontroleerd worden. In het trouwboek van de NH Jacobijnenkerk in Leeuwar-

den staat dat Johannes Nicolaas 
Meentzer en Anna Rosina op de 
avond van de negende augustus 
1778 met elkaar getrouwd zijn. 
Dit nadat het voorgenomen hu-
welijk drie keer eerder is gepro-
clameerd.

Daarmee wordt aangegeven dat 
ze zeker waren van het huwelijk 
en er geen bezwaren van derden 
waren. Als beroep van Johannes 
lezen we: timmerknegt.

Van Anna Rosina staat er geen 
achternaam vermeld. Een kleine 
twee maanden later, op 29 sep-
tember wordt hun eerste kind 
ten doop gehouden in de rooms 
katholieke parochie Nieuwestad. 
Deze is gevestigd op de boven-
verdieping van een woning aan 
de Nieuwestad, in Leeuwarden. 
Het babytje heet Antonius Ema-
nuel. De namen van de ouders 
worden ditmaal genoteerd als 
Joannis Nicolai Maintzer en 
Annoe Rosinoe. De laatste weer 
zonder achternaam. Het beroep 
van Johannes is ditmaal soldaat.

Het is duidelijk dat Johannes behoort tot de groep van buitenlandse huursoldaten waaruit het 
leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden is opgebouwd. Dit zogenaamde Staatse 
leger, zo genoemd omdat het is ontstaan op bevel van de Staten-Generaal het hoogste be-
stuursorgaan van de Republiek. Het is het officiële Nederlandse leger tussen 1575 en 1795. In 
dat laatste jaar verjaagt een patriottenleger met behulp van de Fransen de Stadhouder Willem V, 
Prins van Oranje en houdt de Republiek op te bestaan. Nederland is tot die tijd in verhouding 
tot de omringende landen, een rijk land en kan zich veroorloven een groot staand leger op de 
been te houden. Dit hebben ze vooral nodig om de Franse Koning van het lijf te houden. 

Na een gevoelige nederlaag voor de Fransen in 1745 breekt er voor de Nederlanden een relatief 
rustige tijd aan. Dat duurt tot de patriottentijd in 1784. Johannes zal weinig oorlogshandelingen 
hebben meegemaakt. In vredestijd worden de soldaten vooral ingezet als bewaking en ook bij 
het innen van accijnzen. Het soldatenvak is niet erg populair in Nederland. Met name omdat 
het slecht betaalt.

Er worden vooral soldaten geronseld in omringende landen waar de armoede groter is. Het 
leger bestaat uit Schotten, Zwitsers, Engelsen, en vooral mannen uit de Duitse gebieden. De 
soldij die zij ontvangen is betrekkelijk laag. Het is niet de bedoeling dat zij daar een gezin van 
onderhouden. Dit wordt zelfs actief ontmoedigd. Onder meer door de garnizoenen regelmatig 
te verplaatsen zodat er niet te veel verbroedering met de plaatselijke bevolking ontstaat.
Bovendien is er toestemming van de bevelvoerende officier nodig om te mogen trouwen. De 
soldij is ongeveer 8 duiten per dag ter vergelijk: een loonwerker verdient al gauw 12 duiten. Dus 
als het kan, proberen ze wat bij te verdienen. Johannes als timmerman. Als doopheffers bij de 
doop van Antonius Emanuel worden genoemd Emanuel Calier en Joanna Borgognen.

Stadhouderlijk paleis in 
Leeuwarden, met wach-
ters van het staatse leger. 
Gravure uit 1790.
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Een doopheffer is iemand die het kind ten doop houdt. Een soort peettante of oom. Beiden 
komen uit de kringen van het Staatse leger, Emanuel is soldaat, Joanna vrouw van een soldaat. 
Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit de buurt van het Vlaamse Gent. Het lijkt erop dat de baby 
gedeeltelijk vernoemd is naar Emanuel Calier. Een gewoonte die je bij militairen in deze tijd 
vaker ziet. Een vorm van verzekering, er is geen familie in de omgeving om op terug te vallen 
mocht er wat met de ouders gebeuren.
Om een onverklaarbare reden staat achter Johannes’ naam dat hij niet katholiek is. Ik heb in de 
Nederlandse en Duitse archieven geen enkele niet-katholieke familie Maintzer gevonden. Wel 
komt de naam bij joodse families voor.

Berncastel aan de Moezel, Aquarel 
van Thomas Harding, eind 18 eeuw

Het paleis is tegenwoordig 
een hotel. Noortje houdt de 
wacht.

Het is niet waarschijnlijk dat Johannes Joods was. Hij zou een seculiere of bekeerde Jood 
kunnen zijn, maar daar kan ik geen aanwijzing voor vinden. Wellicht was hij toch Luthers. In 
het kerkarchief in Trier vind ik een Johannes Nicolaus Meyntzer geboren op 9 september 1737 
in Berncastel Rijnland. Dit kan heel goed onze Johannes zijn. Berncastel is een klein stadje in 
een bocht van de Moezel. Het is een regio waar veel huursoldaten van het Nederlandse leger 
vandaan komen. Zijn ouders heten Johannes Meyntzer en Catharina Horadam. De kleindochter 
van ‘onze’ Johannes gaat ook Catharina heten. Het was traditie om de oudste dochter te ver-
noemen naar haar oma aan vaders kant. Al met al een aantal aanwijzingen dat het om dezelfde 
persoon gaat.

Geertruida Meintser 1781-1865
Op 6 november 1781 wordt het tweede kind van Annoe Rosinoe, zoals ze nu genoemd wordt en 
Nicolai Meintsen, in de rooms katholieke parochie gedoopt. Johannes Nicolaas is nog steeds 
soldaat en niet-katholiek. De dochter heet Gertrudis. Misschien vernoemd naar haar doopheffer 
Gertrudis Wijnstok.

De vierde en laatste keer dat ik Johannes Nicolaus en Anna Rosina tegenkom in de archieven is 
op 27 september 1784. ‘Nicolaas Menser en Rosalia Nicolaasse’ staat er in de begraafklapper. 
Hun adres is het Ruiters Kwartier. Dat is een verzameling armoedige steegjes achter de Nieuw-
stad, een straat in Leeuwarden. Die naam is afkomstig van de oude betekenis van ‘ruiter’ name-
lijk zwerver, bedelaar en ook krijgsvolk. Het was een verzameling een - of twee kamer woningen 
waar de allerarmsten woonden. Johannes en Rosilia leefden op het eind van hun leven van de 
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RK armenzorg en zijn naamloos begraven in wat de kuil of de modder genoemd wordt. Wel is 
hun naam vermeld in de begraafklapper van de parochie Nieuwstad.

Hun kinderen, Geertruida is drie jaar en Antonius Emanuel zes jaar oud, zijn nu wees en wor-
den door de RK wezenzorg, tegen een geringe vergoeding bij ‘gemene’ mensen van de Room-
se religie, uitbesteedt. Sinds de reformatie in de zestiende eeuw hebben de katholieken geen 
recht meer op een gebedshuis of andere officiële instellingen. Zo was de parochie Nieuwestad 
waar Johannes en Rosalie naar de kerk gingen gevestigd op de bovenverdieping van het huis 
van weduwe Ernsthuis. In 1776 veranderde dat. De Rooms katholieke kerk krijgt weer het recht 
om op naam van de kerk bezittingen te hebben. In 1786 wordt het nieuwe katholieke weeshuis 
geopend. De inmiddels vijfjarige Gertrudis wordt uit de zorg van het ‘gemene’ katholieke gezin 
overgebracht naar het weeshuis. Gertrudis heeft daar ook leren schrijven dat is zeker niet ge-
woon voor een arm soldatenkind.

In de doop- en trouwpapieren staat steeds Anna Rosina zonder achternaam, maar in het na-
menboek van het weeshuis is te lezen dat de ouders van Gertrudis, Johannes Nicolaus Meint-
zer en Anna Rozilia Machin heten. In datzelfde namenboek is ook te lezen dat behalve de twee 
kinderen die Anna Rosina met Johannes Nicolaus heeft, nog drie kinderen uit een eerder hu-
welijk van Anna met Anthonius Schönau op dezelfde dag in het weeshuis worden opgenomen. 
Anna Rosina is namelijk in 1759 in Coevorden met Antonius Schönau getrouwd. Antonius is ook 
huursoldaat in het Staatse leger. Hij komt uit Luckerhausen bij Koblenz. Later hebben ze in het 
Duitse Wolda vlak over de grens, de trouwerij nog eens katholiek overgedaan want dat mocht in 

Coevorden niet. Coevorden was 
een garnizoensstad op de grens, 
om katholiek te dopen of te trou-
wen ging men stiekem de grens 
over. Antonius is in verschillende 
garnizoenssteden gelegerd ge-
weest in ieder geval in het eerder 
genoemde Coevorden en Breda.
 
Coevorden was een garnizoens-
stad op de grens, om katholiek 
te dopen of te trouwen ging men 
stiekem de grens over. Antonius 
is in verschillende garnizoens-
steden gelegerd geweest in ieder 
geval in het eerder genoemde 
Coevorden en Breda.
Antonius Schönau is op 15 de-

cember 1776 in Leeuwarden overleden. Anna heeft op dat moment zes kinderen met Antonius. 
Zij is twee jaar later met Johannes Nicolaas getrouwd. Een collega soldaat uit hetzelfde regi-
ment. Hun eerste kind heet Antonius. Hij is blijkbaar vernoemd naar haar eerste echtgenoot.
Het is minder vreemd dan het lijkt dat Anna Rosilia’s achternaam niet altijd genoemd wordt. Ik 
heb het vaker gezien in de archieven. Anna Rosilia is zelf waarschijnlijk niet aanwezig bij het do-
pen van haar kinderen want dat gebeurt zo snel mogelijk na de geboorte. Men wil niet het risico 
lopen dat een baby’tje niet gedoopt zou overlijden. De namen worden door de doopheffers aan 
de kerkboekschrijver doorgegeven. Een fout is dan snel gemaakt.
Geertruida kende de achternaam van haar moeder waarschijnlijk ook niet. Ze is dan ook pas 
drie als haar vader en moeder overlijden. Antonius Emanuel wordt op kosten van het weeshuis 
naar een borstelmaker gestuurd om het vak te leren. Daar heeft hij blijkbaar toch niet zoveel zin 
in want, zoals in het weeshuis bestuur laat noteren:
Antonius Meintzer is op 10 februari ‘na het middagmaal uit het huis gedeserteerd om soldaat te 
worden.’

Er staat niet bij welk jaar dat gebeurd is, maar in 1805 wordt een 2e Bataafse Divisie opgericht 
waar Antonius, als fuselier, deel van uit gaat maken. Hij heeft voor zes jaar getekend. Dit leger-
onderdeel is in 1806 op veldtocht gegaan tegen Pruisen en Oostenrijk en in 1808 door Napo-
leon naar Spanje gestuurd om daar de opstand neer te slaan. Van het gewone voetvolk is maar 
zeer sporadisch bijgehouden waar en wanneer ze zijn omgekomen. Van Antonius vind ik geen 
spoor terug.

In 1806 is Lodewijk Napoleon door zijn broer aangesteld als koning van Holland, om vervol-
gens in 1810 weer ontslagen te worden. Nederland wordt als provincie bij Frankrijk gevoegd. 
Een van de gevolgen is dat de dienstplicht in het Franse leger wordt ingevoerd. Uiteindelijk 
hebben tussen 1805 en 1814 totaal 60.000 Nederlandse mannen deel uitgemaakt van het leger 
van Napoleon. Waarvan de helft is omgekomen. Een enorm aantal op een bevolking van twee 
miljoen.
 
De drie halfbroertjes en zusje Schönau waren al eerder uit het weeshuis vertrokken. De twee 
jongens hebben een opleiding tot ‘bakkersknegt en koekbakker’ gekregen. Bernardus Schonau 
is later bakker in Dordrecht geworden.
Geertruida verlaat het weeshuis op 16-jarige leeftijd met een ‘ansteling.’ Ze heeft buiten het 
weeshuis een betrekking gevonden. Ik vermoed dat ze dienstbode is geworden.
De naam Machin is van oorsprong Frans, maar komt ook voor in Engeland en het Rijnland. Het 
stamt uit de middeleeuwen als naam voor steenhouwers, rondreizende ambachtslieden die 
werken aan stenen gebouwen zoals kerken en kastelen.
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De eerstvolgende vermelding van Geertrui in de archieven is ruim 10 jaar later als zij een kind 
laat dopen in de katholieke schuilkerk ‘De Stijger,’ in Rotterdam. Op 27 januari 1810. Dit kindje 
wordt ingeschreven onder de naam Catharina Demensen.
Als notitie staat erbij: ‘In ontucht verwekt’ en dat Geertrui ‘vreemdelinge’ is in Rotterdam.
Als een onwettig en in ontucht verwekt kind gold in beginsel elk kind dat niet tijdens een wettig 
huwelijk of binnen 300 dagen na ontbinding van het huwelijk, door overlijden van de echtge-
noot of door echtscheiding, was geboren.

Waar is Geertrui in deze periode geweest? Wellicht hebben haar oudere halfbroers en zussen, 
van de Schonau kant, een rol in haar leven gespeeld. Veel later, rond 1850, bevindt zij zich voor 
een periode in Leeuwarden, daar woonde nog steeds familie. Een mogelijkheid is dat de militai-
re ‘familie’ van het Staatse leger een rol speelt.
Rond 1760 is ene Johannes Kersten soldaat in het Staatse leger gelegerd in Friesland. Deze Jo-
hannes heeft een dochter, Anna Gertrudis Kersten. Deze Anna duikt later in het verhaal weer op.
Een verdere aanwijzing van haar verblijfplaats is de achternaam van baby Catharina. In het 
doopboek staat genoteerd Catharina De Mensen. Een naam die Catharina haar hele verdere 
leven als haar familienaam zal blijven gebruiken. De naam De Mensen komt niet voor in de 
archieven. Wat wel voorkomt is de naam Desmense. Geluk wil dat we die naam praktisch alleen 
in ’s-Hertogenbosch zien in deze periode.

Geertruid Meintzer opgenomen in het Rooms Katholieke Weeshuis 1784.

Catharina als ‘onwettig kind’ bij geschreven in het doopboek van de katholieke schuilkerk ‘De Stijger’ in 
Rotterdam. Moeder Geertruij Demensen is ‘vreemdeling’, 1810.

De stamboom van deze familie doet vermoeden dat het gezin van Laurens Desmense het 
meest voor de hand ligt. Laurens, oftewel Louis heeft een speldenfabriek, en is getrouwd mét 
Anna Geertrui Kersten – daar is ze weer. Bovendien is zij familie van Antonius Bosman, die 
aanwezig was als getuige bij de doop van Geertruis baby’tje Catharina in Rotterdam. We mogen 
aannemen dat Antonius Bosman deel uitmaakte van het gezelschap waarin Geertruida reisde 
toen zij in Rotterdam haar kind ter wereld bracht. Antonius Bosman is een pastoor uit Empel bij 
’s-Hertogenbosch. Het zou dus zo maar kunnen dat Geertruida via Anna Kerstens of haar vader 
werk heeft gevonden als dienstbode in het huishouden van Anna Kerstens en Louis Desmense 
in Den Bosch. Louis is al in 1793 overleden. Zijn zoon Joannes heeft de fabriek doorgezet en 
zijn moeder woont bij hem in huis. Waarschijnlijk heeft doopheffer Antonius Bosman tegen de 
schrijver van het doopboek van de kerk in Rotterdam gezegd dat de moeder van baby’tje Catha-
rina, Geertruida Demensen heet, wat niet klopt, maar wellicht woont zij al zo lang bij die familie 
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in huis dat het zo voelde. Als Catharina jaren later met Frans van Straaten trouwt, noemt haar 
moeder zich weer Geertruida Demensen.
De familie Desmense is aanhanger van de patriotten. Zijn huis is een van de huizen die tijdens 
de oproer van 1786 vernield wordt door de oranje klanten. Geertruis’ latere man, Albert Corbe-
lijn, komt ook uit een patriottenfamilie.

Louis en Anna hebben twee zonen, Petrus en Joannes, die zijn net iets ouder dan Geertruida, 
en in 1809, allebei getrouwd. Petrus is soldaat. Als Geertrui daadwerkelijk dienstbode is bij 
Anna Geertrui Kersten en haar zoon Joannes, dan zou een van de mannen uit dit huishouden 
de vader van Catharina kunnen zijn. Ik wil Joannes of Petrus nergens van beschuldigen, maar 
het zal in de geschiedenis niet de eerste keer zijn dat de heer des huizes de dienstbode bezwan-
gert. Geertruida kan, met een onwettige baby op komst, niet bij dit gezin blijven en gaat op reis. 
In ieder geval begeleid door Antonius Bosman een naast familielid van Anna Geertrui Kersten. 
Deze uitgetreden pastoor van Empel, Den Bosch was getuige bij de doop in Rotterdam.

Waar gaan ze naartoe?
Wat we weten is dat in 1817 haar tweede kind Albertus in Amsterdam wordt geboren. De reis 
van Den Bosch naar Rotterdam zal waarschijnlijk met de trekschuit gegaan zijn. Met zijn be-
trouwbare dienstregeling was het een voorloper van het openbaar vervoer Als men per trek-
schuit reist dan kan men kiezen of men in ‘het ruim’ of in ‘de Roef’ wil zitten. In het ruim staan 
houten banken en er lag vaak stro op de vloer. Veelal zit het gewone volk hier bij elkaar. Instap-
pen in het ruim doet men via de ingang aan de zijkant van de schuit.

De zitplaatsen in de roef waren 
veel comfortabeler. Men zat op 
kussens, een ijzeren pot met bran-
dende turf zorgde voor warmte, 
en gezeten wordt er rondom een 
gemeenschappelijke tafel.
Om de reis nog comfortabeler te 
laten verlopen, kan men voor ex-
tra warmte een stoofje gebruiken. 
De ingang van de roef was aan de 
achterkant van het schip, vlakbij 
de schipper.

Schippersknechten maakten van 
de gelegenheid gebruik om iets 
extra’s te verdienen en verkoch-

Nederlandse trekschuit op een tekening van John Goodman eind  
18e eeuw

ten aan boord versnaperingen en drinken. Iedere passagier moest één stuiver plaatsgeld beta-
len, en het huren van een extra kussen kostte twee stuivers.
Het is te hopen dat de hoogzwangere Geertrui de reis in januari in de warme roef en niet het 
ruim heeft moeten maken. De trekschuit vaart op wandel snelheid. De reis van ’s Hertogen-
bosch naar Rotterdam zal zeker een hele dag geduurd hebben.

Catharina De Mensen
Dat dochtertje, geboren in Rotterdam op 7 januari 1810, is dus Catharina Demensen. Hoe Geer-
truida en haar dochtertje in hun levensonderhoud hebben voorzien weet ik niet. Vijfentwintig 
jaar later, in 1835, woont Geertruida met haar kinderen in Maastricht. Geertruida is inmiddels 
met Albert Corbelijn getrouwd.
In Maastricht ontmoet Catharina de 24-jarige Fran-
ciscus Bernardus Josephus van Straaten. Ze trou-
wen in 1835. Franciscus is geboren in 1810 Leiden. 
Voor hij naar Maastricht vertrok heeft Frans een 
kruidenierswinkel in de Maarsmansteeg in Leiden. 
Als deze failliet gaat werkt hij korte tijd bij een aar-
dewerkfabriek in Maastricht. In deze periode zal hij 
Catharina ontmoet hebben.
Omstreeks 1850 keert het stel weer terug naar 
Leiden, en wordt Frans kantoorbediende. In 1858 
overlijdt hij op 47-jarige leeftijd.
Catharina vertrekt dan uit Leiden met haar gezin 
van acht kinderen en wordt uitbaatster van de 
stationsrestauratie in Uitgeest en in 1860 koffiehuis-
houdster in Wormerveer, daar overlijdt zij in 1886. 
Bij het vertrek van het gezin uit Leiden maakt een 
neefje daar deel van uit. Dat zal waarschijnlijk een 
zoon van haar halfbroer Albertus zijn van wie kort 
daarvoor zijn vrouw Sophia is overleden.

Albert Corbelijn 1764-1846
In 1824 is Geertruida met Albert Corbelijn in Amsterdam getrouwd. Ik ga ervan uit dat hij de 
vader van Geertruida’s zoon Albert is, ook omdat het traditie is om een buitenechtelijke zoon 
de voornaam van zijn biologische vader te geven.
Albert Corbelijn werkt in de uitgeverij/drukkerij van zijn vader. Hij heeft, in die jaren een boek 
geschreven over de boekdrukkunst. In de Bataafse tijd 1796 neemt hij dienst bij de nieuw opge-
richte Bataafse Marine en vertrekt net als zijn opa, naar zee.
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In ontucht verwekt
Door de eeuwen heen zijn er heel wat ‘onwettige’ kinderen ter wereld gekomen. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat de ouders (nog) niet waren getrouwd en er dus 
sprake was van een onwettige relatie. Vaak valt er uit de vernoeming van het 
kind wel het één en ander op te maken. Het is geen wet van Meden en Perzen, 
maar een buitenechtelijke dochter krijgt doorgaans de naam van de betreffende 
grootouder van moederskant, (die heet in Geertrui’s geval Catharina), terwijl in 
het geval van een onwettige relatie een zoon de voornaam van zijn natuurlijke 
vader kreeg. Wat dan ook bij Geertruis onwettige tweede kind een zoon, Alber-
tus, gebeurd is. 
Was een huwelijk na de geboorte vrijwel zeker, dan werden de traditionele ver-
noeming-gebruiken gevolgd.

Er zijn ook minder wenselijke omstandigheden, waaruit een kind voortkwam. 
Niet zelden is het kind verwekt door een ter plaatse gelegerde militair, verkrach-
ting, prostitutie, een buitenechtelijke relatie of door het ten prooi vallen aan 
de seksuele uitbuiting van een broodheer of zijn familielid. Dit laatste zien we 
regelmatig terug bij dienstmeisjes.
Soms ligt het zeker niet aan de welwillendheid van de ouders om te trouwen, 
maar kan er vooralsnog geen toestemming worden verkregen voor een huwelijk.

In dolore partus
Om te voorkomen dat een onwettig kind ten laste van de armenzorg kwam, was 
het de plicht van de vroedvrouw om tijdens de barensweeën, oftewel ‘in dolore 
partus’, de naam van de verwekker te ontfutselen. Op deze manier hoopte men 
de (vermeende) vader aan te kunnen spreken op zijn financiële verplichtingen. 
Als de toekomstige moeder weigerde de naam te noemen, dan schroomde de 
vroedvrouw niet te dreigen met het weigeren van verdere hulp tijdens de beval-
ling.
Na de bevalling legt de vroedvrouw soms een verklaring af bij de notaris, waar-
van een attest wordt opgemaakt.
In het Rooms-Katholieke doopregister zien we zo’n ontfutselde naam nog wel 
eens terug met de vermelding ‘in dolore partus’; het kind wordt vermeld als 
‘illegitimus’ of ‘illegitima’.

[Informatie ontleend aan de website ‘In de oude koektrommel’.]
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De familie Corbelijn wordt rond 1625 voor 
het eerst genoemd in de Zeeuwse archieven. 
Ze zijn waarschijnlijk als gevluchte Franse 
protestanten in Vlissingen terecht gekomen. 
Albert is geboren in het jaar 1764 in Vlis-
singen. Zijn eerste vrouw Anna De Ruyter 
is daar geboren in 1762. Albert Corbelijns 
vader, Thomas Corbelijn (1736-1815), is een 
bekend boekhandelaar en drukker in Vlis-
singen. Thomas is een patriot, aanhanger 
van de Bataafse partij die ernaar streeft het 
bestuurssysteem in Nederland te moderni-
seren. Ze komen daarmee in botsing met 

de regentenfamilies en de Oranjes, die in het Nederland van de 18e eeuw het voor het zeggen 
hebben. 

De economie loopt terug. De koopvaardij, de kurk van de welvaart, wordt door de Britse navy 
belemmerd. De middenklasse komt in opstand. Als reactie op de mislukte poging van die mid-
denklasse (patriotten) om een staatsgreep te plegen worden ze overal in Nederland bedreigd 
en hun huizen vernield. Waaronder dat van Thomas Corbelijn. In een krantenbericht uit die tijd 
wordt verteld hoe hun huis is aangevallen door oranjeklanten. Het begint met het ingooien van 
de ruiten. Waarna vanuit het huis de stenen teruggegooid worden.
Veel patriotten vluchten naar Frankrijk. In 1795 komen zij terug om met behulp van een Frans 
leger alsnog de macht te grijpen. Albert’s vader wordt gekozen tot representant van het volk 

van Vlissingen in de nieuw uitgeroepen 
Bataafsche republiek. Albert’s grootvader 
ook Albert genaamd, is ziekentrooster op 
de VOC vaart naar Indië. Ziekentrooster 
is een soort hulppredikant. Zijn moeder, 
Elisabeth Wijngaarde geboren in het dorp 
Philippine in Zeeuws- Vlaanderen, zit er 
blijkbaar warmpjes bij, want in de archie-
ven wordt haar ‘beroep’ genoteerd als 
rentenierster.

Albert’s vader is een boekhandelaar, uit-
gever en eigenaar van de stadsdrukkerij 
van Vlissingen. Daarnaast maakt hij deel 
uit van de raad van Staten in Zeeland. 
Van zijn drie zonen is Samuel Corbelijn 

kapitein in het leger van Napoleon geworden een ande-
re broer, Godart is bij zijn pensioen luitenant- kolonel, 
Albert is luitenant bij de Marine en de vierde zoon, 
Johannes hoofdcommissaris van de politie en raadslid 
in Vlissingen. Deze laatste heeft, na de dood van zijn 
vader, de firma Corbelijn verkocht aan Mestdagh de Vey. 
Onder deze naam heeft de drukkerij tot 2010 bestaan. 
In 1786 trouwt Albert Corbelijn met Anna de Ruijter. Ze 
krijgen een zoon, Cornelis Johannes (later door hem zelf 
veranderd in Stephanus). Hij is ook luitenant ter zee 
geworden.
Cornelis overlijdt in 1837 in Amsterdam, kinderloos. Een 
dochter, Adriana trouwt in 1810 met een legerofficier Da-
vid Narings, uit Maastricht. Het gezin Corbelijn woont 
op dat moment in Rotterdam. David is eerder getrouwd 
geweest, maar deze vrouw is een half jaar na het huwe-
lijk overleden. David en Adriana krijgen een zoon ook 
Albert genaamd. Hij is geboren in het Franse Longwy 
waar zijn vader op dat moment gelegerd is als kapitein 
in Napoleons leger.

Tussen 1795 en 1810 hebben de Fransen het, onder Napoleon, in Nederland gedeeltelijk en 
tussen 1810 en 1813 geheel voor het zeggen.In 1819, ze wonen dan inmiddels in Maastricht, is 
Adriana weer in verwachting, maar moeder en kind hebben de bevalling niet overleefd. Albert 
Corbelijn heeft dus een kleinzoon genaamd Albert en een zoon bij Geertruida ook genaamd 
Albert. Kleinzoon Albert Narings wordt ook soldaat, maar blijkbaar niet van harte, in 1846 wordt 
hij wegens desertie opgesloten in de militaire gevangenis in Breda. Daarna woont hij in Leiden 
waar zijn opa plus verdere familie dan woont. Hij overlijdt in 1879 in Leiden. Er zijn geen nako-
melingen van hem bekend. Blijkbaar hebben de zoon Cornelis en kleinzoon van Albert Corbelijn 
een goede band met Geertruida’s dochter. Bij het overlijden van Cornelis, in 1837, gaat haar 
man Frans van Straaten aangifte doen in Amsterdam.

Zoals gezegd is Albert Corbelijn schrijver bij de Bataafse Marine. Hij schrijft rapporten tijdens 
de tochten die de marineschepen maken. In 1808 wordt hij door Koning Lodewijk Napoleon 
aangesteld als directeur fonds oude zeelieden en, na de Franse tijd, bij de nieuw opgerichte 
Koninklijke Marine als administrateur bij de marinewerf in Amsterdam.
In 1821 overlijdt Albert Corbelijns vrouw Anna de Ruijter. Hierna is hij met Geertrui getrouwd. 
Blijkbaar is het feit dat Albert Corbelijn gereformeerd is en Geertruida katholiek, geen probleem. 
Patriotten waren niet streng in de leer ze streefden naar gelijkberechtiging van alle religieuze 
gezinden.

Stationsrestauratie Wormerveer eind 19e eeuw

Links het oude pand met de boekhandel, uitgeverij drukkerij van 
corbelijn. Aan de Bierkade tegenwoordig Bellamypark.

Huizen van de patriotten worden vernield door 
de  orangisten; aanhangers van de Prins van 
Oranje.

Gravure naar tekening van Jan Arends, 1787.
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Geertrui is dan 43 en Albert 60 jaar oud. 
Het huwelijk is op 29 januari 1824 in 
Amsterdam. Geertruida, Albert en haar 
twee kinderen wonen in 1835 in Maas-
tricht. Waarom het gezin die jaren in 
Maastricht woont weet ik niet. Het is 
niet een stad met een marinefunctie.
Albert’s dochter die in Maastricht woon-
de is al in 1819 overleden. Wel woont er 
nog een zus van hem wellicht heeft dat 
er iets mee te maken. Waarschijnlijk is 
Albert in deze periode met pensioen ge-
gaan en hij daarom met Geertruida kon 
trouwen. Zijn zoon Cornelis volgt hem 
op als éérste schrijver bij de Amsterdam-
se marine werf. In de marine archieven 
lees ik dat Albert 500 gulden per jaar 
pensioen ontvangt. Niet lang daarna 
trouwt dochter Catharina met Frans van 

Straaten uit Leiden en als dat jonge stel voorgoed teruggaat naar deze stad volgen Geertruida 
en de twee Albert’s al snel. Ze gaan wonen in de Vrouwesteeg een zijstraat van de Breestraat. 
Daar overlijdt Albert Corbelijn in 1846 hij is 81 jaar oud.

Was Geertrui aanvankelijk dienstbode bij de familie Corbelijn? Als Geertrui-
da in januari 1810 als ‘vreemdelinge’ in Rotterdam aankomt en daar Catha-
rina op de wereld zet, woont ook de familie Corbelijn in die stad. Is ze toen 
al bij deze familie gaan werken als dienstbode? In 1824 als Geertruida met 
Albert trouwt, twee jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, geven bei-
den op te wonen op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. Geertruida 
en Albert wonen dus voor haar huwelijk al op dit adres.

Albert Corbelijn neemt deel aan een  geheime 
missie 

De Bataafse Marine is niet het meest glorieuze hoofdstuk in de vaderland-
se maritieme geschiedenis. Geldgebrek, slechte organisatie en een grote 
‘oranje’ aanhang bij de gewone manschappen in tegen stelling tot bij de 
officieren, die allen het nieuwe patriottenideaal aanhingen, leidde tot veel 
mislukte expedities. Of zoals viceadmiraal de Winter zegt na de verloren 

zeeslag met de Britten bij Camperduin: ‘Ze verdommen het te vechten!’ Bedoelende de gewone 
manschappen. Tekenend is een expeditie waaraan Albert Corbelijn in 1796 deelneemt. Albert is 
dan schrijver in dienst van de marine.
In dat jaar vertrekken zeven schepen vanuit Hellevoetsluis richting Kaapstad. De Nederlandse 
Bataafse republiek is op dat moment een vazalstaat van Frankrijk en daarmee een vijand van 
Groot-Brittannië. In de oorlog die uitbreekt veroveren de Engelsen Kaapstad. Er wordt een 
oorlogsvloot gevormd die met hulp van een Frans eskader Kaapstad terug moet nemen voor 
Nederland. De Britten hebben dit blijkbaar in de gaten. Ze blokkeren de Franse schepen in hun 
haven en terwijl de Nederlandse schepen op weg naar Kaapstad, een tijdje op de Canarische 
eilanden en Kaap Verdië blijven rondhangen. Stuift er een grote Britse vloot voorbij om ze op te 
wachten in Zuid-Afrika.

Aangekomen in Zuid-Afrika wachten de Hollanders volgens afspraak in een baai in de buurt 
van Kaapstad op het Frans eskader dat zich bij hen zou voegen, maar in plaats van een Franse- 
verschijnt er een grote vloot van de Engelse marine. De Nederlanders/Bataafse schepen zitten 
in de val. De uitweg naar zee is geblokkeerd en op land hebben de Engelsen geschut geplaatst. 
De Hollanders geven zich over. Aan boord van de schepen breken relletjes uit tussen de be-
manning en de officieren. De Engelsen komen tussenbeide. De bemanning wordt voor de keus 

Oudezijds Achterburgwal 
204 waar Geertruida en 
Albert met haar twee kin-
deren, Catharina en Albert, 
wonen in 1824.
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gesteld: in dienst treden van de Britse marine of gevangenschap. Van de 2000 bemannings-
leden kiezen er 1600 om bij de Engelsen te dienen. De rest van de bemanning wordt opgesloten 
op de schepen. De officieren mogen op eigen kosten onderdak zoeken in Kaapstad. Ze klagen 
erover bespot te worden als ze op straat Nederlands marinevolk tegenkomen die naar de Engel-
sen zijn overgelopen.
 
Er wordt contact gezocht met Den Haag wat er gedaan moet worden, maar daar komt niet veel 
duidelijkheid vandaan. De admiraal van het Bataafse eskader weet na onderhandelingen voor 
elkaar te krijgen dat de officieren plus bemanning die niet naar de Engelsen zijn gegaan, naar 
 Nederland mogen terugkeren. De officieren moeten daarvoor hun woord van eer geven dat ze 
niet meer in een gevechtsfunctie zullen dienen. Een gebruikelijke methode in die tijd. Ze komen 
hier alleen onderuit als ze geruild worden tegen een Engelse gevangengenomen officier. Dit is 
vervelender dan het lijkt. Officieren maken zeer grote kosten voor hun uitrusting en om hun ge-
zin te onderhouden tijdens hun reis. Gaan ze in gevangenschap dan is dat een ideaal moment 
voor de Engelsen om deze militairen een financiële poot uit te draaien. Geven ze hun woord om 
niet meer in gevechtsfunctie te gaan, dan moeten ze maar afwachten of het ministerie van ma-
rine hun soldij wel zal betalen. Na deze expeditie zijn verschillende officieren dan ook financieel 
geruïneerd. Er worden twee schepen klaar gemaakt om de 400 Nederlanders terug te brengen. 
De Vrouwe Maria en De Vrouwe Geertruida. Albert zit aan boord van de Vrouwe Geertruida. 
Hoe kan het anders. Deze twee schepen mogen de mannen terugbrengen naar Nederland.

De schepen vertrekken richting Nederland, maar de mannen vertrouwen het niet. De Engelsen 
hebben een slechte reputatie als het om nakomen van beloften gaat. Ze zijn bang alsnog in een 
Britse gevangenis terecht te komen. De spanning loopt op als ze in de buurt van het kanaal 
komen. Ze vrezen ieder moment een Brits marineschip te zien. De bemanning probeert de ka-
pitein met een door Albert geschreven brief over te halen een Franse haven binnen te lopen en 
de rest van de reis over land verder af te leggen. Een storm breekt los. Als die gaat liggen zien 
ze een schip. Het blijkt tot hun geluk een Frans marineschip te zijn. Als de Franse kapitein hoort 
met een Engels schip met Nederlandse gevangenen van doen te hebben begeleidt hij het naar 
de dichtstbij zijn de haven in St. Malo. Maar de commandant van St. Malo weigert de Nederlan-
ders van boord te laten. De situatie wordt nijpend. De voorraden raken op. Verzoeken wederom 
naar Den Haag verstuurd om hulp worden niet beantwoord. Een aantal mannen gaan op eigen 
gelegenheid van boord en proberen Nederland te voet te bereiken. 
De Geertruida krijgt, nadat ze toch wat voorraden ingeslagen hebben, toestemming om te 
vertrekken. Ondertussen heeft een aantal officieren, waaronder Albert Corbelijn, hun intrek 
genomen in een hotel in de stad. Ze besluiten over land terug te reizen. Met twee rijtuigen 
vertrekken vier officieren plus twee bedienden richting Nederland. In het door Arie Johannes 
Kock geschreven dagboekverslag heeft de trip veel weg van een vakantiereis. Hij beschrijft zeer 
precies alle plaatsen die het gezelschap heeft aangedaan. Waaronder een bezoek aan het paleis 
in Versailles en een tripje naar Parijs. Ze reizen via Lille, Gent, Brugge naar Breskens waar ze 

oversteken naar Vlissingen. Daar worden ze opgewacht door de familie Corbelijn die hen op een 
rondrit over het eiland Walcheren trakteert.
De Bataafse en Franse vloot heeft de rest van de Napoleontische oorlogen geen rol van beteke-
nis kunnen spelen. Men was niet in staat de blokkade van de Britten te doorbreken. Albert heeft 
dus waarschijnlijk niet meer in gevechtsfunctie kunnen dienstnemen vanwege zijn belofte. Hij 
heeft het geluk schrijver te zijn en dus als administrateur bij de marine aan het werk te kunnen. 
Toen het nieuws van het debacle bekend werd in Nederland en de eerste bemanningsleden 
berooid en lopend naar Nederland terugkwamen, deed dat de reputatie van het nieuwe Bataafse 
bewind geen goed. Het hoofd van het Nederlandse eskader, admiraal Lucas, moest na terug-
komst voor de krijgsraad verschijnen. Hij overlijdt voordat hij veroordeeld kan worden.

Albert Meintser 1817-1892
Geertruida’s tweede kind, Albert, is geboren op 18 december 1817 in Amsterdam. Hij is als 
buitenechtelijk kind niet opgegeven bij die burgerlijke stand die vlak daarvoor door Napoleon 
in Nederland is ingevoerd, ook heb ik geen doopbewijs kunnen vinden. Albert geeft later aan 
katholiek te zijn dus hij is ongetwijfeld gedoopt. Twintig jaar later in 1838 heeft Geertruida hem 
alsnog aangegeven als haar zoon. Ze wonen dan in Maastricht.
Één van de maatregelen van Napoleon is de invoering van de dienstplicht. Na de machtsover-
name door koning Willem I is deze, zeer impopulaire, dienst bij de militie blijven bestaan. Om 
een stok achter de deur te hebben is er een bewijs van deelname aan de militie nodig om te kun-
nen trouwen. Wellicht is dat de reden geweest, van Geertruida, om haar zoon op 21-jarige leeftijd 
alsnog aan te geven bij de burgerlijke stand. 
Het gevolg is dat hij in 1841 zijn militieplicht 
in Maastricht heeft voldaan. Helemaal zeker 
is dat niet want als je het kon veroorloven 
dan liet je een arme sloeber voor jou de twee 
dienstplichtjaren waarnemen.

In ieder geval is er geen officiële vader van 
Albert bekend. Hij krijgt dus de naam van 
zijn moeder. Als Albert zeven jaar oud is, 
trouwt zijn moeder met Albert Corbelijn. Hij 
wordt niet door hem erkend.
Misschien ook lastig voor een officier in die 
tijd. Hij zou dan erkennen dat Albert junior 
het gevolg is van een buitenechtelijke es-
capade, maar het feit dat het kind naar hem 
vernoemd is, wat een traditionele gewoonte 
is in een dergelijke situaties, zegt genoeg.
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Daarbij opgeteld dat Albert Corbelijn twee jaar na het overlijden van zijn vrouw met Geertruida 
trouwt doet vermoeden dat de oude Albert de vader is van de jonge Albert. Albert junior groeit 
op in Amsterdam en Maastricht. Als zijn halfzus Catharina naar leiden vertrekt volgt Albert. Hij 
staat genoteerd in die stad als fabrieksbediende en later bediende. In Leiden ontmoet hij Sophia 
Maria Antoinetta van de Poel. Dochter van een ex-militair. Ze trouwen op 10 november 1852.
De oude Albert is inmiddels overleden en moeder Geertruida woont op dat moment weer even 
in Leeuwarden waar zij nog halfzussen had van de Schönau’s. Sophia en Albert zijn beiden ka-
tholiek. Haar beroep is dienstbode. Sophia is geboren op 1 september 1828 of 1829 in Utrecht. 

Uit het huwelijk van Albert en Sophia zijn 7 kinderen voortgekomen. De Meintsers houden zich 
aan het vernoemen. De oudste is Albert Louis, mijn over-grootvader, dan komen Geertruida, 
Catharina Anna Rosina, Franciscus Josephus Bernardus, Sophia Maria Antoinetta, Johannes 
Cornelis vernoemd naar de overleden oudste zoon uit Albert Corbelijn’ s eerste huwelijk. Het 
zevende kindje is vlak na de bevalling gestorven en moeder Sophia overlijdt een week later, in 
1866. Ze is 37 jaar.
 
Het stel woont in de Pieterskerkstraat 683 samen met oma Geertruida en nog een ander gezin 
van vijf. In 1857 verhuizen ze naar de Heerengracht in Leiden.
Daar overlijdt Geertruida op 86- jarige leeftijd in 1865. Het jaar daarop sterft Sophia in het 
kraambed. Albert blijft achter met zes kinderen. De oudste is twaalf jaar oud de jongste één.

Zijn halfzus Catharina neemt er een onder haar hoede. Ze is ook weduwe en verhuist naar 
Wormerveer om daar op het treinstation een koffiehuis uit te baten. Na een aantal jaren ver-

trekt Albert naar Amsterdam waar zijn oudste zoon Albertus Louis 
inmiddels woont.
Pieterskerkstraat en de Heerengracht in Leiden zijn in die jaren 
zeker geen slechte straten om te wonen. In deze periode zijn er een 
aantal cholera-epidemieën geweest die met name in de sloppen-
wijken waar de textielwerkers wonen, een enorm aantal slachtoffers 
gemaakt hebben.
Ik kan niet goed inschatten hoe hun financiële situatie was. Als 
vrouw van een officier heeft Geertruida wellicht een oudedagvoor-
ziening gehad. De weduwe ontving de helft van het pensioen. On-
geveer 250 gulden.Wat ongeveer de helft is van wat een gezin in die 
tijd nodig heeft om rond te komen. Zoon Albert is zijn hele werk-
zame leven dienstbode geweest. In Leiden woont hij zoals gezegd 
in een redelijke buurt die hij zich misschien alleen kan veroorloven 
in combinatie met het inkomen van zijn moeder. Als beroep van 
Sophia staat bij de geboorte van haar kinderen huisvrouw geno-
teerd, wat erop wijst dat ze in ieder geval niet tot de armste bevolking van Leiden behoorde 
want die vrouwen werkten allemaal buiten de huishouding om te overleven.
 
Later in Amsterdam woont hij dan weer in echte sloppenwijken.Volgens het Amsterdamse ge-
meentearchief heeft hij gewoond in Zwartlakensteeg een zijstraatje van de Oudezijds Voorburg-
wal en in de Leidekkersteeg en de Jonkerstraat. Veelal in huisjes die in de 17e eeuw gebouwd 
zijn. Als de Meintsers er wonen zijn ze volgepakt met meerdere gezinnen.

Pieterkerkstraat en het huisje waar de familie gewoond heeft.

Jonkerstraat Amsterdam
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De huisjes zijn slecht tot helemaal niet 
onderhouden door de huisbazen. In 
de jaren twintig van de vorige eeuw 
dus danig verkrot dat hele straten zijn 
afgebroken. In de Jonkerstraat woont 
Albert in 1889 met zijn oudste dochter 
Geertruida. Zij is ‘arbeidster’ bij het blin-
deninstituut in Amsterdam. Albert is dan 
73. Hij overlijdt daar op 19 mei 1892. Zijn 
oudste zoon Albert Louis, doet aangifte. 
Hij zorgt daarbij ook weer voor verwar-

ring door zijn vader geboren te laten zijn in 1819. i.p.v. 1817. De Meintsers blijven voor mysterie 
zorgen.

Sophia Maria Antoinette van de Poel 1828-1866
Is Sophia een dochter van Willem Frederick Karel van Oranje-Nassau? Daarvoor moeten we te-
rug naar haar ‘tante’ Johanna Geertruida van de Poel. Johanna is geboren in Houten in 1797. Ze 
is één van de negen kinderen van Johannes Jacobus van de Poel en Sophia Nicolaas. Haar broer 
Petrus speelt in dit verhaal ook een rol. Johanna is dienstbode bij de Oranjes op Paleis Het Loo. 
Uiteindelijk is ze opgeklommen tot vervangend hoofd huishouding. Ze is 25 als ze op Het Loo 
de even oude Prins Willem Karel tegen het lijf loopt. 

In die periode dat ze aan het hof 
werkt heeft zij vier kinderen op de 
wereld gezet die allen haar achter-
naam hebben gekregen. Volgens 
kenners van de Oranje-geschiedenis 
is de vader van deze kinderen Willem 
Frederick Karel van Oranje-Nassau .
Hij is de tweede zoon van Koning Wil-
lem I en de broer van de latere koning 
Willem II. De vier kinderen:
1. Johannes Petrus van de Poel, geb. 

Utrecht 27 mrt. 1822
2. Gerardus Franciscus Wilhelmus 

Josephus van de Poel, geb. Utrecht 5 apr. 1824
3.	 Sophia	Maria	Wilhelmina	van	de	Poel, geboren in Utrecht 1828 of 1829.
4. Cornelis Wilhelmus van de Poel, geb. Utrecht 17 aug. 1833.

Sophia Maria Antoinette van de Poel is aangegeven bij de burgerlijke stand op 2 september 
1828 in Utrecht.
Sophia Maria Wilhelmina van de Poel februari 1829 ook in Utrecht, één als kind van Johanna en 
de ander als kind van haar broer Petrus. Gaat het hier om hetzelfde baby’tje zoals genealogen 
denken? Of zit het net even anders?
Waar komen de namen vandaan? Wilhelmina (van Pruisen) is de moeder, en Sophia Maria is de 
zus van Prins Willem Frederick en ook de naam van beide oma’s aan de van de Poel kant. Dus 
dat kwam goed uit.
Antoinetta lijkt een verfranste versie van Antje de roepnaam van Anna Nicola de vrouw van 
Johanna’s broer Petrus. Het gezin waar Sophia uiteindelijk in zal opgroeien. Aan het Oranjehof 
was Frans de voertaal.

Waarom wordt de naam Sophia Maria Wilhelmina gebruikt en bij andere gelegenheid weer 
Sophia Maria Antoinette? De reden dat er gedacht wordt dat het om dezelfde baby gaat is dat 
er van een van de twee na haar geboorte niks meer vernomen is. Ook geen aangifte van overlij-

Tussen de grachten panden de  
Zwartlakensteeg.

Paleis het Loo
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den. Gedurende haar leven is van 
Sophia Antoinette bij verschillen-
de officiële gelegenheden haar 
naam als ‘Sophia Wilhelmina’ 
opgegeven. Een maand voor 
Sophia en Albertus Meintser trou-
wen is Sophia bevallen van een 
zoon, Albertus Louis. Dit baby’tje 
is door de ziekenbroeder bij het 

bevolkingsregister aangegeven. Hij geeft als naam van de moeder ‘Sophia Wilhelmina van de 
Poel’. Dat zal de ziekenbroeder niet zelf verzonnen hebben. 
Bij het opmaken van de huwelijksakte een maand later is haar naam weer veranderd in Sophia 
Maria Antoinette. Vijftien jaar later bij opnamen van het gezin in de bedelaarskolonie staat ze 
ook genoteerd als Sophia Wilhelmina. In het bevolkingsregister van Leiden hetzelfde. Waar het 
nog het meest op lijkt is: Sophia Maria Antoinette is geboren als kind van Petrus en Anna en 
kort daarna overleden. De baby van Petrus’ zus, Johanna en de prins, die kort na daarna gebo-
ren is krijgt praktisch dezelfde naam, Sophia Maria Wilhelmina, en wordt dan opgenomen in 

het huishouden van Petrus. Dat zou verklaren waarom ze afwisselend 
Wilhelmina of Antoinette genoemd wordt. 
Het opnemen van kinderen, uit de familie, in het gezin is in de 
 negentiende eeuw heel gebruikelijk. Als Sophia zelf overlijdt wordt één 
van haar kinderen opgenomen in het gezin van Catharina, de halfzus van 
haar man Albert.
Dat alles maakt het aannemelijk dat onze Sophia een dochter is van 
Johanna en de prins. Johanna of de prins hebben ervoor gekozen wel de 
zonen bij haar aan het hof te laten opgroeien en dochter Sophia uit te 
besteden aan Johanna’s broer Petrus. Heeft Sophia het ooit geweten? En 
heeft haar vader een vergoeding gekregen, van zijn zus, voor het verzor-
gen van haar kind? Ik heb het niet kunnen vinden, maar Petrus staat wel 
opvallend vaak in de archieven genoteerd, als zijnde zonder werk en ook 
de situatie in de bedelaarskolonie doet vermoeden dat er wel iets bijzon-
ders aan de hand was.

Johanna heeft later een ruime toelage van de Oranjes gekregen en haar zonen een opleiding 
of een functie bij de marechaussee. Ze is uiteindelijk in 1854 in Utrecht overleden op 57-jarige 
leeftijd. Het was niet ongewoon voor de Oranjes om hun bastaardkinderen op te laten nemen 
in de bedelaars kolonie.
Prins Willem Karel is hoofd van de organisatie van het bedelaars complex en later in de eeuw 
zijn twee kinderen van Prins Hendrik naar de kolonie gestuurd om daar in een gastgezin op te 
groeien.

Britse prent uit 1795 waarin de spot 
wordt gedreven met Willem V. De 
vader van Willem Frederick van 
Oranje. Na zijn vlucht uit Nederland 
rust hij uit op een zak met geld en 
droomt van alle dienstbodes die hij 
 bezwangert heeft.

Willem Frederick Karel van 
 Oranje-Nassau, 1797-1881

Sophia is weg bij haar vader en woont nu op de 
Beestenmarkt. Ze is dienstbode. Ook hier heeft ze 
Wilhelmina in haar naam. Bovendien is ze nu in 
mei 1829 geboren.

Het gezin van de Poel is terug uit de 
kolonie in Drenthe en woont weer op hun 
oude adres aan de Galgenstraat in Leiden. 
Inmiddels is Anna Nicola overleden. Sophia 
heeft nog steeds Wilhelmina in haar naam 
staan. Vader Petrus heeft geen werk. Wordt 
hij onderhouden door zijn zus?

Geboorte-aangifte van Albert Louis, mijn moe-
ders opa eerste kind van Sophia en Albert, ook 

hier staat Wilhelmina in de naam genoteerd. 
Dit wordt veranderd, zoals in de kantlijn staat, 
bij gelegenheid van het huwelijk twee maanden 

later met Albert Meintser.
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De bedelaarskolonie
In het begin van de negentiende eeuw neemt de armoede vooral in Nederland schrikbarende 
vormen aan. Nederland is na de Napoleontische Oorlogen totaal verarmd.Na Amsterdam is 
Leiden de stad waar de ellende het grootst is. Onder de 30.000 mensen die er wonen zijn 2000 
kinderen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zwerven door de straten, meestal in de steek 
gelaten door hun ouders, die niet meer in staat zijn hen te onderhouden. Tussen de 20 en 25 
procent van de Leidse bevolking is afhankelijk van de teruglopende armenzorg.
In de negentiende eeuw krijgt de Ommerschans, die voor die tijd een fortificatie ter bescher-
ming van de zuidgrenzen van Groningen, Friesland en Drenthe is geweest, een nieuwe bestem-
ming. In 1818 is op initiatief van Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid 
opgericht met als doel het groeiende aantal paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen, 
wezen, op te voeden tot een ‘zedelijk bestaan’ in zogenaamde landbouwkolonies. Met subsi-
die van Koning Willem I worden de eerste kolonies gesticht op de woeste gronden in Zuidoost 
Friesland, Zuidwest Drenthe en het noorden van Overijssel. Daar ontstaan de kolonies Frede-
riksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Kenmerk van deze drie kolonies is dat men daar 
weliswaar onder toezicht-, in betrekkelijke vrijheid zelfstandig kleinschalige landbouw kan uit-
oefenen. De kolonies krijgen echter ook te maken met lieden die niet willen of kunnen werken. 
Voor hen bedenkt men een veel strengere kolonie vorm, namelijk één waarin men niet vrij is en 
onder dwang arbeid moet verrichten.

Veenhuizen (in 1823 klaar) is gebouwd als wezengesticht, de Maatschappij heeft met de re-
gering zgn. wezencontracten afgesloten. Als de drie gestichten voor wezen niet vol komen, 
bestemt men een gesticht tot bedelaars verblijf. Het bedelaarsgesticht Ommerschans komt in 
1820 gereed.
Centraal staat het hoofdgebouw, een twee verdiepingen tellend kloosterachtig vierkant gebouw 
met een grote binnenplaats en met blinde buitenmuren van 100/120 meter elk. Op de hoeken 
bevinden zich de verblijven van de zaalbeheerders, deze hebben wel ramen. Het hoofdgebouw 
is bedoeld voor 1200-1500 bedelaars, die in dertig zalen van 40-50 personen zijn ondergebracht, 
naar sekse gescheiden. Over de binnenplaats is een houten hek aangebracht om mannen en 
vrouwen te scheiden, waarlangs wachters patrouilleren. Op de binnenplaats, maar ook in een 
reeks van bijgebouwen, zijn werkplaatsen ingericht waarin de arbeid moet worden verricht. Het 
gaat daarbij om spinnen, naaien, weven, breien en verstellen voor vrouwen en om klompen, 
schoenen en kleren te maken voor mannen. 
Ook is er een smederij, een touwslagerij, een spijkermakerij en een timmerwerkplaats. Er is een 
grote juteweverij met 100 weefgetouwen voor het vervaardigen van koffiebalen. Vanwege het 
ontsnappingsgevaar is het complex met een gracht omgeven. Buiten de gracht liggen boerderij-
en (uiteindelijk 21) waar men, onder geleide van soldaten, landarbeid verricht.
De beloning voor arbeid is fl. 1,50 per week. Daarvan wordt fl. 1,- ingehouden voor kost en werk-
kleding. De overige 0,50 cent wordt uitbetaald in bonnen (later OS-geld), die buiten het gesticht 
geen waarde hebben en dus alleen te besteden zijn in de winkel van het gesticht.

Hiervan moet men ook een extra 
maaltijd kopen, naast de ene war-
me (slechte) maaltijd per dag die 
iedereen krijgt. Wie niet in staat 
is om te werken, wordt gekort op 
zijn uitkering; wie extra werk kan 
verzetten, heeft de mogelijkheid 
om meer dan fl. 1,50 te verdie-
nen. Wie op deze wijze meer dan 
fl. 25,- heeft weten te sparen kan in 
aanmerking komen om ontslagen 
te worden uit het gesticht.

Ofschoon de kolonies opgericht 
zijn ter verheffing en beschaving 
van arme lieden, heeft ze deze 
pretentie maar zeer gedeeltelijk 
kunnen waarmaken. Zo ook in de Ommerschans, er is een schooltje annex onderwijzerswoning 
op het terrein, maar omdat ook kinderen (vanaf 8 jaar) geacht worden geld te verdienen en 
dus te werken, komt er van schoolgaan niet veel. In 1890 wordt de Ommerschans opgeheven, 
vanaf 1870 verblijven er al geen vrouwen en meisjes meer. De gebouwen worden voor afbraak 
verkocht. Sommige boerderijen worden verkocht aan de bewoners, andere worden, samen met 
grote stukken grond, enige tijd later gevoegd bij Veldzicht, een opvoedingsgesticht voor jongens 
dat in 1894 is opgericht.

Het aantal echte bedelaars is waarschijnlijk nooit groot geweest. Het gaat vooral om mensen 
die door omstandigheden in de armenzorg van de steden terecht komen. Zoals ongetrouwde 
moeders, werkelozen, gehandicapten, enzovoort. De echte bedelaars namen al snel, ondanks 
strenge bewaking, weer de benen.

Het gezin Van de Poel waar Sophia als 15-jarige deel van uitmaakt, wordt op 15 juni 1842 het be-
delaarsgesticht op de Ommerschans binnengebracht door de stad Leiden. Anna Nicola’s broer, 
Sophia’s oom, is op dat moment ook met zijn gezin opgenomen in de kolonie.
Gezinssamenstelling: Pieter Johannes van de Poel, Sophia’s vader, geeft als beroep op: boek-
houder; later korporaal/foerier in het leger. Volgens die inschrijving is hij geboren op 12 februari 
1801 te Houten. Zijn vader is meester-timmerman en schoolmeester in Houten, zijn geloofs-
overtuiging rooms. Pieter is getrouwd met Anna Nicola. Volgens de inschrijving is zij geboren 
20 oktober 1804 te Utrecht en ook rooms. Anna Nicola is 157 cm lang, heeft een ovaal aange-
zicht, bruin haar en blauwe ogen, een kleine neus en geen bijzondere kenmerken. Anna of Antje 
is naaister, haar vader Cornelis Nicola is zilversmid. Het echtpaar heeft de volgende kinderen:



36

Mijn moeder: Cornelia Margaretha Maas 1921-2012

37

Mijn voorouders

• Alida Wilhelmina Heijgen, zij is geboren in 1825 te Utrecht uit een eerder huwelijk van Anna 
met ene Carel Heijgen.

• Sophia Wilhelmina Antoinette van de Poel, Volgens die inschrijving is zij geboren in 1828 te 
Utrecht. Dit is mijn betovergrootmoeder.

• Pieter Casper van de Poel, november 1838.
• Constantijn Louis Henri van de Poel, geboren op 5 mei 1841 te Leiden. Hij overlijdt 6 de-

cember 1842 te Norg. In het bedelaarsregister is hij niet te vinden. In de jaren daarvoor zijn 
al vier kinderen jong gestorven.

Naar Veenhuizen
Blijkbaar is het gezin in 1844 in moeilijkheden gekomen. De reden is niet duidelijk, misschien 
is Pieter zijn functie in het leger kwijt vanwege zijn leeftijd en wilde de Leidsche armenzorg van 
het gezin af. Het is ook onderdeel van het systeem om oud-militairen naar Veenhuizen te sturen 
om daar een functie als opziener te krijgen. Dat is in Pieters geval onwaarschijnlijk omdat hij is 
ingeschreven als bedelaarkolonist. Het is in de begin jaren veertig niet ongewoon dat mensen 
zich expres lieten oppakken om vervolgens naar Veenhuizen gestuurd te worden. Er was een 
enorme hongersnood als gevolg van de mislukte aardappeloogst dit weer veroorzaakt door een 
aardappelziekte. Je hoefde maar een aalmoes te vragen in het zicht van een koddebeier en je 
wordt opgepakt. Een broer van Anna Nicola zit al een paar jaar op de kolonie.
De grote baas van de kolonies was Prins Willem Karel Frederik van Oranje een goede bekende 
van Pieters zus Johanna. Dit verklaart misschien waarom Pieter al snel een mooi baantje als 
opzichter en een eigen woning krijgt, niet echt gebruikelijk voor een bedelaar.
Het hele gezin wordt op 20 of 23 juni 1842 overgeplaatst naar Veenhuizen en krijgt een wonink-
je voor een bedelaarsgezin aan de buitenkant van een van de gestichten. Sophia is dan 15. Nog 
datzelfde jaar wordt Pieter Johannes van der Poel aangesteld als zaalopziener in het kinder-
tehuis Veenhuizen. Het gezin verhuist naar een zaalopzienerswoning.

Dan loopt het fout

De eerste klacht
De directeur der koloniën schrijft op 20 april 1843 een brief, waarin ook Pieter Johannes van der 
Poel ter sprake komt: 

De	Zaal-opziener	P.	J.	van	der	Poel,	aangesteld	bij	UwEdGeb.	Heeft	zich,	in	den	laatsten	tijd,	
doen	kennen,	als	zich	aan	misbruik	van	sterken	drank	schuldig	te	maken,	die	alzoo	niet	kan	
worden	behouden.	Het	is	een	bedelaars-kolonist,	gelijk	UwEdGeb:	bekend	is,	die	dus	weldra	zal	
moeten	aftreden	van	zijn	opzienersfunctie.

De tweede klacht
De adjunct-directeur van het tweede gesticht Cornelis Wilhelmus Rensing schrijft 3 augustus 
1843 aan den Heer Directeur der Koloniën:

Ik	heb	de	eer	enz.	Wat	aanbelangt	het	onlangs	alhier	plaats	gehad	hebbende	met	de	vrouw	
van	den	zaalopziener	van	der	Poel	van	het	1e	Gesticht,	kan	ik	UwEd	mededelen,	dat	die	vrouw	
onlangs	op	weg	tussen	Westervelden	en	hier	ontmoet	heeft	de	vrouw	van	den	Veteraan	Vuist-
man	van	dit	Gesticht,	die	zij	vroeg	waarheen	de	weg	naar	het	2e	Gesticht	leidde,	en	daar	deze	
vrouw	huiswaarts	keerde,	zoo	is	vrouw	van	der	Poel	met	haar	gegaan	naar	dit	Gesticht	voor-
gevende	bij	den	Veteraan	Van	der	Kamp	te	moeten	zijn.	Alhier	komende	in	den	avondstond	
omstreeks	zeven	uren,	verzocht	zij	enige	ogenblikken	bij	Vuistman	in	huis	te	mogen	uitrusten,	
zulks	toegestaan	zijnde,	is	zij	echter	aldaar	verbleven	en	zij	moeten	als	toen	tezamen	sterke	
drank	gebruikt	hebben,	daar	vrouw	van	de	Poel	een	halve	fles	jenever	in	de	zak	had,	dewelke	
bij	haar	vertrek	ledig	is	bevonden.
Te	middernacht	is	er	over	meergenoemde	vrouw	van	de	Poel	ongenoegen	in	de	woning	van	
Vuistman	ontstaan,	zoo	dat	deze	Veteraan	haar	buiten	deur	heeft	gezet	met	nog	een	kind	dat	
zij	bij	haar	had,	door	dit	rumoer	zijn	de	buren	op	de	been	gekomen	en	hebben	vrouw	van	de	
Poel	in	een	beschonken	staat	provisioneel	in	de	strafkamer	geplaatst,	uit	dewelke	zij	in	den	
morgenstond	is	ontslagen	en	onder	geleide	naar	het	1e	Gesticht	gebracht.
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De Kapitein Thonhauser heeft de Veteraan Vuistman en vrouw beiden voor 24 uur in het cachot 
gezet, voor het onbehoorlijke ten hunnen voorgevallen. Blijkbaar besluiten ze niet om Van der 
Poel te ontslaan, want hij blijft in het personeelsregister staan.
Drie dagen ervoor, op 21 augustus 1843, heeft Anna Nicola nog een dochtertje op de wereld 
gezet. Ze heet Juliana Maria Therese van de Poel.

De afloop
Volgens het personeelsregister wordt een jaar later, op 25 juni 1844, alsnog het officiële besluit 
genomen om Pieter Johannes als zaalopziener te ontslaan. Ze zouden dus weer terug moeten 
naar een bedelaarswoninkje. Dan duurt het even eer dat in Veenhuizen is en dat besluit kan de 
aanleiding zijn op 7 juli 1844 waarom moeder Anna Nicola met de dochters Alida en Juliana 
van de kolonie wegloopt. Op 12 juli 1844 verklaart de vrijwillig van desertie teruggekomen wees 
Johannes Smit, op de zitting van de raad van tucht van die dag, dat de handelingen des zaalop-
zieners v.d. Poel. Hem ertoe hebben gebracht te deserteren. Wat er dan door de zaalopziener 
gedaan is, wellicht naar aanleiding van het feit dat de jongen nog bij afwisseling niet droog 
slaapt, wordt niet uitgelegd. Op 7 juli gaat Anna er vandoor met meenemen van haar twee 
kinderen. Op 16 juli 1844 deserteert Pieter Johannes van der Poel met Sophia en ze worden niet 
teruggevonden, zodat ze na de gebruikelijke drie maanden op 7 en 16 oktober 1844 worden 
uitgeschreven. Daarna komen ze in de archieven van de kolonie niet meer voor.
Wat ook al ongewoon is.

Bijna alle weggelopen bewoners komen binnen een jaar weer verplicht of vrijwillig terug. Het 
gezin van de Poel is geen doorsnee bedelaarskolonisten gezin. We weten dat ze zijn teruggekeerd 
naar Leiden en weer in de Galgstraat gaan wonen. In het bevolkingsregister staat dan Pieter ver-
meld met het beroep van schrijver, dat zal wel zoiets als boekhouder zijn. Anna overlijdt in 1855, 
51 jaar oud. Pieter in 1857, 55 jaar oud. Hun grote probleem was blijkbaar de alcohol. Van hun acht 
kinderen zijn er uiteindelijk maar drie volwassen geworden. Daar word je dan ook niet vrolijk van.

Albert Louis Meintser 1852-1916
Mijn overgrootvader Albert louis Meintser is het oudste kind van Albert 
en Sophia. Hij is vernoemd naar zijn vader en of zijn grootvader Albert, 
maar waar komt de naam Louis vandaan? Louis, Laurens of Lodewijk 
komt bij de van de Poel niet voor. Een Louis die in aanmerking komt om 
vernoemd te worden is Laurens Desmense. De speldenmaker uit ‘s- Her-
togenbosch waar Geertruida dienstbode was en zij in verwachting raakte 
van haar eerste kindje. Het is de Franse tijd in Den Bosch dus Laurens 
werd Louis genoemd. Een betere kandidaat is Thomas Louis Corbelijn 
een op 20-jarige leeftijd overleden zoon van Albert uit zijn eerste hu-
welijk. Weer een aanwijzing dat Albert Corbelijn de vader is van Albert 
Meintser.
Albert Louis is geboren op 5 oktober 1852 in de Pieterskerkstraat in Lei-
den. Hij is niet erg groot. Bij de keuring voor de militie meet hij 1,596 meter. Hij heeft een ovaal 
gezicht, een hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone mond, gewone kin, spitse wenkbrauwen en 
donkerbruin haar. In tegenstelling tot zijn vader die zijn hele leven dienstbode is geweest, heeft 
Albert louis op veel verschillende manieren de kost verdiend. Hij heeft o.a. gewerkt als barbier, 
petroleumbezorger, venter, koopman, machinist 
en gasfitter. Albert louis is getrouwd met Helena 
Zwarts .
 
Uit het huwelijk zijn acht kinderen voortgekomen. 
De eerste in 1880 mijn oma Helena. Het gezin is 
kort daarna van Leiden naar Amsterdam verhuisd 
en daar in 1887 getrouwd. Blijkbaar was daar voor 
die tijd geen geld voor. Bij het huwelijk zijn vier 
kinderen gewettigd.
De familie heeft op verschillende plekken in de 
binnenstad gewoond. Gezien de straten waar het 
gezin woont denk ik te kunnen concluderen dat 
het tot de armere delen van de bevolking hoort. 
Ze hebben onder meer gewoond in de Pottenbak-

Twee panden uit de Westerstraat Amsterdam, met 
daartussen de Pottenbakkersgang in het Openlucht-
museum Arnhem.
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kersgang een smalle steeg in de Jordaan waar kleine arbeiderswoningen stonden die eind 19e 
eeuw door overbevolking en armoede ernstig verkrot waren. De woningen waren klein, donker 
en vochtig en alleen te bereiken via een smalle steeg vanaf de Westerstraat er woonden in die 
periode 9 gezinnen.
Als voorbeeld van 19e-eeuwse krotwoningen is de Pottenbakkersgang in 2012 gedemonteerd en 
in zijn geheel weer opgebouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem. Later woont het gezin aan 
de oostkant van de binnenstad in de Jonkerstraat tegen de Joodse buurt aan. Om de hoek bij 
vader Albert. Ook deze straten zijn bij de stadsvernieuwing in de jaren twintig tegen de vlakte 
gegaan omdat ze door verkrotting niet meer te redden waren. In 1916 is Albert Louis overleden.

De Pottenbakkersgang 
Oma Maas Meintser woonde rond 1890 in de Pottenbakkersgang. Dit steegje in de Jordaan 
is typerend voor hoe, in de tweede helft van de negentiende eeuw, de helft van de bevolking 
woont. Een woonsituatie waarvoor we in deze tijd naar de derde wereld moeten om het aan 
te treffen. Rond het midden van de negentiende eeuw komt de trek naar de stad op gang. Als 
gevolg van de industriële revolutie ontstaat in de steden veel bedrijvigheid waar mensen van het 
platteland op af komen.
 
Als die trek naar de stad eenmaal op gang is blijven de mensen toestromen. De vader van opa 
Maas, Jan Maas, verhuist met zijn moeder, stiefvader en diens kinderen in 1840 van Neede in 

de Achterhoek naar Leiden. Daar gaan ze wonen in de 
Sliksteeg. Volgens beschrijvingen uit die tijd een sme-
rig donker steegje. De steden groeien enorm, huizen-
prijzen stijgen in korte tijd met wel 30%. Er ontstaat 
een enorm tekort aan huurwoningen. Onroerend goed 
handelaren en pandjesbazen kopen panden en de 
daar achter gelegen ruimte op. In Amsterdam gebeurt 
dat vooral in de Jordaan en aan de oostkant van het 
oude centrum, de Joodse wijk. Dit zijn de wijken waar 
de familie in Amsterdam woont. De panden worden 
opgedeeld, waar eerst één familie woont, zitten er nu 
vijf of zes. Twee families per etage. De daar achterge-
legen tuinen en bedrijfspanden worden volgebouwd met, veelal, éénkamerwoningen. Dit achter 
de huizen gelegen gebied ligt vaak onder straatniveau waardoor bij de regen de boel gemakke-
lijk onder loopt. Het gebruik van slecht bouwmateriaal zoals zacht gebakken vocht doorlatende 
stenen maakt dat het water in de huizen staat. In de nauwe steegjes komt weinig zon. Huiseige-
naren doen weinig tot niets aan onderhoud, als er een raam kapot is wordt die provisorisch met 
een lap of plank dicht gemaakt. Toch wordt er weinig geklaagd uit angst voor huurverhoging. Er 
ontstaat een vrijwel massief blok van pandjes waar de mensen boven op elkaar wonen.

Bereikbaar door smalle steegjes vaak niet meer dan een meter breed. Hier ontstaat een wereld 
die vanaf de straat bijna onzichtbaar is, maar waar de helft van de vier miljoen Nederlanders in 
1870 wonen. Huishoudens van 4 tot acht personen, koken, eten, wassen, slapen en stoelgang 
in een ruimte van 15-25 vierkante meter. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Een emmer in de 
hoek om je behoeft op te doen. Deze wordt geleegd op een mesthoop voor de deur die eens 
in de zoveel tijd opgehaald wordt door een handelaar die het aan de boeren in de omgeving 
verkoopt. Ook zijn er beerputten waar de fecaliën in gegooid worden. Die zijn vaak lek, soms 
expres lek gemaakt om ze minder snel vol te laten lopen. Het gevolg is vervuild grondwater 
dat gebruikt wordt als drink- en waswater. Epidemieën van cholera, die men voor die tijd alleen 
in landen als India kenden, breken met enige regelmaat uit. Daarbij vallen duizenden doden. 
De grachten dienen als open riool; met name in de zomer stinkt dat verschrikkelijk. De muffe 
atmos feer in de vochtige donkere ruimtes zorgt ervoor dat tbc veel voorkomt.

Hier wonen de mensen die werken voor de bovenwereld. Als garnalenpellers voor de restau-
rants, naaisters voor modezaken of dagloners die met ieder willekeurig karwei aan de kost pro-
beren te komen. De woonomstandigheden op het platteland zijn weliswaar niet veel beter. In 
een dorp als Nieuwaal komt ook armoede voor maar de sociale banden zijn daar toch sterker: je 
hebt familie en buren om op terug te vallen. De steden kennen, vooral in de sloppenwijken, een 
enorme doorstroom. Er wordt om de paar jaar verhuisd, vaak niet meer dan één of twee straten 
verder. Waardoor sociale banden niet sterk zijn.

Boomstraat eind 19e eeuw



42

Mijn moeder: Cornelia Margaretha Maas 1921-2012

43

Mijn voorouders

Het harde leven in de Jordaan
De meeste Jordanese gezinnen bewonen een halve etage met als sanitair één zogenaamde 
‘beeremmer’ voor alle bewoners. Uitgebreid met je krantje op de wc zitten is er dus niet bij; 
om de haverklap staat één van de buren in hoge nood aan de deur te rukken.
Het toilet met waterspoeling zoals wij het kennen heeft men niet; de beeremmer wordt één 
keer per week geleegd in een kar die langs de huizen gaat. Een week lang een emmer vol uit-
werpselen in huis moet een enorme stank verspreiden en zal de luchtwegen geen goed doen. 
Verder zorgen vlooien en wandluizen voor hevige jeuk, waardoor de Jordanezen dag en nacht 
aan het krabben zijn. De huizen hebben de welbekende Amsterdamse dunne houten vloeren, 
dus ook qua gehorigheid zou dit voor de hedendaagse Amsterdammer de hel zijn.
Uit het verslag over een éénkamerwoning aan de Lindengracht in 1895 van de medewerker 
van de dan net opgerichte filantropische Bouwonderneming Jordaan NV die de woonomstan-
digheden van de Jordanezen wil verbeteren.
Vloer en zoldering zijn van hout. De beeremmer staat in een kast.

Bewoners: een weduwe met 5 kin-
deren. De vrouw gaat één dag in 
de week uit werken waar zij fl 0,80 
aan verdient. Het oudste meisje is in 
een gesticht in Haarlem. De moeder 
slaapt met haar jongste kindje en de 
‘voedsterling’ (pleegkind, wees) in 
een bedstede. ‘Zij verwoonde hier fl 
1,00 per week.’ Alle ruimtes van een 
huis worden als woonruimte gebruikt: 
in 1873 telt de Jordaan 800 kelder-
woningen waarin 3.372 personen 
wonen. Daaronder zijn 954 kinderen 
beneden de 10 jaar.
Gemiddeld een gezin van 4 per kelder 
dus. De kelders zijn eigenlijk onbe-
woonbaar, er is geen daglicht en als 
het heeft geregend, staat er door de 
stijging van het grondwaterpeil een 
laag water op de vloer.

[Bron: amsterdam.nl}

Mijn vader heeft wel eens gezegd dat de familie Meintser als los zand aan elkaar hing. De 
woonomstandigheden zal daar debet aan geweest zijn. Oma verhuist met haar vader, moeder 
en de rest van het gezin, na een paar jaar in de Pottenbakkersgang gewoond te hebben naar de 
Boomstraat ook in de Jordaan nog steeds in een vol gepakt pand, maar een wat wijdere straat 
met zonlicht. In het gemeentearchief heb ik vier adressen, van haar opa Albert en haar vader 
Albert Louis, in de Jordaan en de Joodse buurt gevonden.

Hoe heeft dit kunnen ontstaan?
Nederland, eigenlijk de hele westerse wereld verandert in de negentiende eeuw van een ge-
meenschap van buren, stads en dorpsgenoten en familie naar één waarbij de overheid het 
vangnet moet worden. Als die overheid het laat afweten loopt het vaak mis. Armoede en slechte 
leefomstandigheden zijn van alle tijden, maar niet in de mate zoals het in de steden ontstaat. 
De genoemde trek naar de stad veroorzaakte een grote vraag naar woningen daarmee de moge-
lijkheid voor een kleine groep om daar veel geld aan te verdienen.
Belangrijker is, dat de overheid het heel lang niet tot zijn taak rekende om controle uit te oefe-
nen of het nu om voedsel ging, er werd met name aan de armere bevolking van alles verkocht, 
van rottend vlees, ranzige boter tot producten waarin zeer giftige kleurstoffen verwerkt worden 
enzovoorts, of de staat van de huurwoningen. Dat was iets tussen huurder en verhuurder. Een 
groot gedeelte heeft geen geld voor een betere woning en ook geen machtsmiddel om dat af 
te dwingen. Men heeft net genoeg om in leven te blijven. Het verlies van inkomen betekende 
dat men direct hongerlijdt en een groot risico het dak boven het hoofd te verliezen. Het is heel 
normaal om hongerige (bejaarde) mannen vrouwen en kinderen over straat te zien zwerven, die 
lucifers of papieren rozen verkopen om die dag eten te hebben. 

Dat de gezondheid van de hele bevolking van belang is voor iedereen dringt pas begin twintig-
ste eeuw door. Toen journalisten en schrijvers, zoals Querido en Multatuli, in de laatste decen-
nia van de negentiende eeuw over de sloppenwijken gingen schrijven, wordt daar met grote 
verbazing door de andere helft op gereageerd. Men weet het niet of men haalt de schouders op. 
Want zo leeft het werkvolk nu eenmaal. De verhalen van deze schrijvers zorgen er wel voor dat 
personen uit de middenklasse zich ermee gaan bemoeien. Organisaties als woningbouwvereni-
gingen worden opgericht, initiatieven om scholen te stichten waar de armen vakonderwijs krij-
gen en vakbonden die hogere lonen afdwingen. Hierdoor kunnen langzaamaan meer mensen 
de duurdere woningen net buiten het oude centrum betalen. Opa en oma Maas verhuizen in 
1920 van Leiden naar Delft. Daar bewonen zij één van de, net door de katholieke woningbouw-
vereniging, gebouwde huizen in de Wippolder. Opa werkt als lompensorteerder, een beroep 
dat ervaring en kennis vereist waardoor hij waarschijnlijk de hogere huur van dergelijke woning 
kan betalen. Al met al heeft het nog tot in de jaren zestig geduurd voor de oude wijken volledig 
gesaneerd zijn. Dan is de transformatie van sloppenwijk tot yuppenwijk voltooid.
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Nederland is in de negentiende eeuw verdeeld in ruwweg drie standen:
• Sociale elite en adel 3-5%. Dit zijn de hoogste ambtenaren, militairen, in sommige streken 

de rijke boeren; 
• Middenstand 45-47%. Mensen die een eigen bron van inkomsten hebben;
• Werkvolk 50%. Het inkomen zit tussen de nul en de tien gulden per week. 
Albert Corbelijn, de oude marineofficier en echtgenoot van Geertruida, heeft een pensioen van 
vijfhonderd gulden per jaar; ongeveer tien gulden per week. Vergelijkbaar met een schoolmees-
ter – aan de lage kant voor een marineofficier. Want hij moest daarmee zijn stand ophouden 
wat betreft woning en kleding. Wat één en ander weer lastiger maakte.

 
Het jaarboekje geeft aan dat de lijst niet compleet 
is. Er ontbreekt een post voor het herstel en de 
aanschaf van nieuwe kleding en voor zeep. Een 
arbeider legt Multatuli uit hoe dat opgelost wordt. 
Hij vraagt zijn baas om een voorschot van 10 
gulden. Dit moet dan aangezuiverd worden door 
een wekelijkse inhouding van 50 cent. Dat maakt, 
zolang die aanzuivering niet afgelopen is, we 
moeten hongerlijden. We eten dan enkel droog 
brood en aardappelen zonder boter of vet.
In 1870 verdient zeventig procent van de kost-
winners minder dan acht gulden per week. Wat 
volgens de journalist Brooskammer dertig jaar 
later niet veel beter is. Bovendien kan men ten 
alle tijden op staande voet ontslagen worden wat 
het bestaan nog onzekerder maakt.

Er ontbreekt uiteraard nog veel meer van wat 
wij nu normaal vinden zoals ziektekosten en 
een andere belangrijke post namelijk geld om je 
kinderen een vak te laten leren. Zodat ze uit die 
cirkel van armoede kunnen komen. Het grootste 
bijkomende probleem van die tijd is alcohol en 
met name jenever. Ik heb al beschreven dat de 

ouders van Sophia, de oma van oma, door alcohol in de bedelaarskolonie terecht komen. En ze 
zijn de enigen niet. Een stad als Amsterdam kent in de negentiende eeuw zestienhonderd legale 
plekken waar alcohol te koop is. Met name in de sloppen. Daartegenover zijn er honderd slage-
rijen in de hele stad. Een liter jenever kost één gulden daar moet een gezin van vijf of zes per-
sonen, anderhalve dag van eten. Een vader of en moeder die alcoholist was betekent automa-
tisch hongerlijden voor het hele gezin. Toch is de bevolking van de sloppen niet uniform. Het 

varieert van gezinnen die in de grootste smerigheid huizen, tot zij die er in slagen om zo goed 
en kwaad als het gaat een respectabel bestaan op te bouwen. Aan het ene uiterste vindt men in 
veel stegen en straatjes zogenaamde ‘woonstedes’, ruimtes die per nacht verhuurd worden. De 
goedkoopste slaapplek is 4 cent. Dan moet je wel staand slapen, hangend over een koord. Hier 
ligt of staat alles door elkaar, gezinnen die hun huis niet meer konden betalen en rondtrekkende 
handelaren. Maar er zijn ook huizen waar de bewoners vol trots er in slagen om van hun twee 
kamer woning er één vrij en schoon te houden. Zoals een nette burger betaamd.

Helena Zwarts 1859-1939
Helena Zwarts, de moeder van oma is in 1859 geboren aan de Waardgracht in Leiden. Haar 
vader, Abraham Zwart, werkt als een garenspinner en vachtblotter. Haar grootvader, Frederick 
Zwarts, is als kind weggelopen uit het weeshuis en werkt als huisschilder later is hij rokjeswe-
ver. Hij is in het bezit gekomen van een weefgetouw waarop een kleine lap geweven kan wor-
den, genoeg om een rokje te maken. Dat is de benaming van een overjas in de 18e eeuw. Een 
vachtblotter, het werk dat zijn zoon Abraham deed, is iemand die de wol van de schaapshuid 
afschrapt. Een smerig karweitje dat op straat wordt gedaan om de huid in de gracht te kunnen 
spoelen. Vachtblotten en spinnen behoorde tot 
de slecht betaalde werkzaamheden. Met name 
spinnen werd meestal door vrouwen, kinde-
ren of invaliden gedaan. Haar moeder, Agnita 
Bosmaar, is de tweede vrouw van Abraham. 
Bij elkaar heeft hij 14 kinderen gekregen. Ik tel 
zeker zes verhuizingen van het gezin. Allemaal 
in de textielbuurt van leiden.
 
Bordewijk schreef in 1919: Leiden	is	niet	groot,	
maar	heeft	de	armoede	van	een	wereldstad. Op 
een zondag maakte de student, in de vertel-
ling van Bordewijk, een wandeling van zijn 
huis aan de Breestraat naar de Waardgracht 
een deel van de stad waar iemand zoals hij 
nooit kwam. Het was een stinkend grachtje 
met half gezonken bootjes en oude matras-
sen, waar ’s maandags de was wapperde aan 
de brugleuning. De buurt met de bijnaam ‘De 
Leidse Jordaan’ stond model voor pittoreske 
armoede. Onderweg zag Bordewijk stegen en 
sloppen waar het krioelde van de vervuilde 
kinderen.

Het jaarboek concludeert dat minimaal acht 
gulden per week nodig is voor een gezin om rond 
te komen. Vader, moeder, oude moeder en vijf kin-
deren. Ze hebben de volgende posten meegenomen 
als uitgaven:
 
Huishuur 0,70
Roggebrood 2,10
Half tarwe 0,15
Beschuit, dat was de babyvoeding 0,18 
Aardappelen, het hoofdvoedsel 1,20 
Rijst of gerst 0.40
Gesmolten vet 0,15 
Beenderen voor de soep 0,15
Boter 1,15
Stokvis of haring 0,15 
Petroleum 0,20
Brandhout, steenkolen 0,50 
Koffie of thee 0,40
Zout en azijn 0,10 
Tabak 0,30
Zakgeld 0,30
Totaal 7,98

[Uit: Het staatkundig jaarboekje van 1871}
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Helena is dienstbode voor ze trouwt met Albert 
Louis. Haar zonen waren niet groot bij de keu-
ring voor de militie haalden ze amper de 1.60m 
die van haar broer Abraham waren kleiner, zelfs 
voor 19-eeuwse begrippen, 1.47m en 1.52m.
Kleine mannetjes dus. Ze werden dan ook 
afgekeurd voor militaire dienst. De geringe 
lichaams lengte in deze tijd is het gevolg van de 
economische toestand na de Franse bezetting 
onder Napoleon. Door honger en armoede ont-
staat bij veel mensen een groei achterstand.

De familie Zwarts 
In Nederland zijn talrijke families die de naam Swarts en of Zwarts hebben gevoerd. Sommige 
van deze families waren Joods en merendeels uit Duitsland afkomstig, andere hervormd en 
grotendeels afkomstig uit Nederland zelf. Ook zijn er katholieke families Swarts, die vaak wel 
weer hun wortels in het buitenland hebben, of in Zuidelijke Nederlanden. Eén van deze families 
is onze familie Swarts, die zijn oorsprong vindt in Drensteinfurt in het Munsterland. Dit is een 
familie van lakenhandelaars en later laken-
werkers en textielarbeiders. In het begin 
van de achttiende eeuw vestigde Frederik 
Swarts, een kleinzoon van de stamvader 
Laurentius Schwartz, zich in Leiden. Hier 
bleef de familie gedurende de hele acht-
tiende eeuw wonen. In de negentiende 
eeuw wordt de naam door veel familieleden 
gewijzigd in Zwarts. De naam Swarts bleef 
gevoerd worden door de nakomelingen van 
Matthijs Swarts en Kasper Swarts, terwijl 
de nakomelingen van Abraham Zwarts en 
Simon Zwarts zich Zwarts noemden. 
In het midden van de negentiende eeuw 
hielden de eerste leden van de familie Lei-
den voor gezien en vestigden zich in Den 
Haag. Later spreidde de familie zich verder 
uit naar Delft en vervolgens naar de rest 

van Zuid-Holland, Noord-Holland en vanaf de twintigste eeuw ook elders in Nederland, volgens 
genealoog Dorian Zwarts. Dorian Zwarts heeft een enorm uitgebreid overzicht van de familie 
Zwarts gemaakt waarbij hij tot Karel de Grote in de 8ste eeuw teruggaat. Dit is te vinden op 
swartsgenealogie.wordpress.com.

Helena Zwarts is in 1939 in Delft overleden. Ze stond toen nog ingeschreven in Amsterdam, waar-
schijnlijk woonde ze bij haar dochter, Helena Meintser, in het huis in de Voorstraat in Delft. Hele-
na Meintser, mijn oma, is 28 oktober 1903 in leiden getrouwd met Abraham Cornelis Maas, opa. 
Helena was net als haar moeder dienstbode ten tijde van haar huwelijk. Ik denk dat ze een dienst-
bodebetrekking in Leiden had, want de familie Meintser woont op dat moment in Amsterdam.

Willem Maas ?-1748 en Hendrika Stegemans
Ook de oudste voorouder die ik van opa Maas heb kunnen vinden gaat 6 generaties terug. Dat 
is Willem Maas; in 1731 soldaat in het regiment Prins van Oranje-Nassau in de compagnie van 
kapitein Segers. Hij maakt deel uit van Infanterieregiment Oranje-Stad en Lande. Dit regiment is 
een onderdeel van het Staatse leger. Dat is het 
leger van de Republiek der  Zeven Verenigde 
Nederlanden van 1575 tot aan de oprichting van 
de Bataafse Republiek in 1795.
Rond 1730 is dat regiment gelegerd in Lochem 
als onderdeel van de verdedigingslinie van 
de Republiek. De officieren van dit regiment 
komen uit gegoede Groningse families en adel. 
De soldaten kunnen overal vandaan komen. 
Zeker de helft komt uit het buitenland.
Over de diensttijd is niet veel met zekerheid 
bekend. Meestal tekent de soldaat voor onbe-
paalde tijd, dat wil zeggen voor een campagne 
of tot de vrede gesloten is, met dien verstande 
dat hij altijd tussentijds kan worden afgedankt. 
Na afloop van de dienst vestigt menig gewezen 
soldaat zich in de laatste garnizoensplaats of in 
de omgeving, vaak als kleine zelfstandige. Tus-
sen 1715 en 1745 komen garnizoenswisselingen 
met regelmaat voor, om de drie jaar. Willem 
kan in iedere garnizoensstad in de Nederlan-
den in dienst getreden zijn. Ik weet alleen dat 
hij in Lochem uit dienst gegaan is.
Waar Willem oorspronkelijk vandaan komt is 

Waardgracht, leiden 19e eeuw
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moeilijk te achterhalen, te meer daar de naam Willem Maas erg veel voorkomt. Maas is een 
afkorting van Thomas, Domaes, Domus, Damas of de Latijnse vorm Damasus; oude Zeeuwse 
namen. Willem Maas is dus: Willem, zoon van Thomas. Het kan natuurlijk ook een verwijzing 
zijn naar de rivier ‘De Maas’, maar dat komt minder vaak voor en dan staat er meestal ‘van’ 
(der) voor.

Wat ik wél heb kunnen vinden over onze Willem Maas is dat hij op 29 juli 1731 trouwt met Hen-
drika Stegemans in Lochem. In het kerkboek worden ter gelegenheid daarvan wel de namen van 
Hendrika’s ouders vermeld, maar helaas niet die van Willem. Wel wordt erbij geschreven dat 
hij soldaat is. Gebruikelijk is dat een militair toestemming vraagt aan zijn bevelvoerend officier 
om te trouwen. Hendrika was op het moment van trouwen bijna acht maanden zwager. Dat zal 
bij het verkrijgen van die toestemming wel een rol hebben gespeeld. In het algemeen was het 
soldaten verboden met een plaatselijk meisje te trouwen; om die reden werden de garnizoenen 
regelmatig verplaatst. Te veel verbroedering met de plaatselijk bevolking zou de gevechtskracht 
van het leger aantasten. Ook waren ouders er niet happig op als hun dochter met een soldaat 
trouwde. Dat was vaak een armoedig en rondtrekkend bestaan. Soldaten trouwden dus vaak 
met soldatenweduwen of dochters van soldaten.
In 1731 trouwt Willem toch een plaatselijk schone, namelijk Hendrika Stegemans. Ze is een 
dochter van Berend Ter Stege en Engele Hendriks. Dat zijn families die al generaties lang in 
de Achterhoek wonen. Het stel blijft in Lochem wonen. Waarschijnlijk treedt hij kort daarna 
uit dienst. Ze krijgen 7 kinderen. Jan Maas is de laatste in 1744. In 1748 hertrouwt Hendrika en 
mogen we dus aannemen dat Willem dan overleden is.

Waar kwam Willem vandaan? 
Volgens Jan Maas, neef van opa Abraham Maas, is de familie Maas eind 17e eeuw in de Ach-
terhoek terecht gekomen. Zij zouden volgens Jan Maas, als Hugenoten na 1685 zijn gevlucht 
uit Frankrijk. Dat laatste heb ik niets over kunnen vinden. Wat me wel opviel is dat in de niet 
ver van Lochem gelegen garnizoenstad Bredevoort en het daarbij behorende Winterswijk vanaf 
1670, verschillende leden van de familie Maas wonen. Ik zie dezelfde voornamen als de kinde-
ren van Willem en Hendrika. Namen als Willem, Harmen, Herman, (Jan) Berent, Jan Bernadus, 
Hendrik (Jan), Hendrina, Harmina. Ook zijn er rond deze tijd soldaten gelegerd in Bredevoort 
met namen als Willem, Berent en Harmen Maes. Die zich, wanneer zij uit dienst treden, vesti-
gen in het nabijgelegen Winterswijk. Het oudste kind van Willem en Hendrika heet Harmina. 
Wellicht vernoemd naar deze Harmen Maes? Zolang ik geen namen heb van Willems ouders is 
het lastig om een direct verband aan te tonen. Maar onze Willem is soldaat en zijn zoon Peter 
wordt dat ook weer. Het is dus niet gek om aan te nemen dat één van zijn voorvaderen als sol-
daat in Bredevoort/ Winterswijk is terechtgekomen.
De volgende drie generaties Maas wonen ook in de Achterhoek.

Peter Maas 1736-1823 en Johanna Holmer
De oudste zoon Pieter of Peter wordt in 1736 geboren. Willem overlijdt in 1748. Deze  Peter 
wordt net als zijn vader soldaat. Hij is kanonnier bij het garnizoen van Deventer en later 
schoenmaker in Lochem. Hij trouwt met Essima Valk, maar het lijkt erop dat daar geen kinde-
ren van zijn gekomen. Na haar overlijden trouwt hij met Johanna Holmer.
Peter is 87 geworden. Hij overlijdt in 1823. Van Johanna heb ik geen geboorte of overlijdens-
datum gevonden. Ze krijgen 12 kinderen. Van die 12 worden er zeven volwassen waaronder Jan 
Bernardus.

Jan Bernardus Maas 1771-1835 en 
Margaretha Maneveld 1770-1820

Jan Bernardus is geboren in 1771 in Lochem en 
overleden in 1835 .
Hij trouwt met Margaretha Maneveld in Neede 
een dorp ten oosten van Lochem. Jan is, volgens 
het trouwboek, arbeider van beroep. Waarschijnlijk 
dagloner bij boeren in de omgeving. De familie Ma-
neveld is afkomstig van een boerderij met dezelfde 
naam in de buurt van Hengelo. Margaretha of 
Grietje heeft vier jongere zusjes gehad allen met de 
naam Janna. De eerste drie zijn voortijdig overle-
den.
 

Jan en Grietje krijgen in ieder geval één zoon, Gerit in 1798 
geboren in Neede.
Neede is een klein dorpje in de buurt van Haaksbergen. In 
deze periode wonen er vooral kleine boeren die in de winter 
proberen bij te verdienen met weven.

Gerrit Maas 1798-1840 en Hendrika 
Bruinshorst 1808-1893

Ge(r)rit Maas wordt net als zijn vader dagloner van beroep. 
Hij trouwt met Hendrika Brunshorst uit Haaksbergen. 
Hendrika is dienstmeid. Van haar ouders wordt vermeld dat 
beiden arbeiders zijn. In 1838 wordt Jan geboren. Vader Ger-
rit overlijdt twee jaar later. In deze periode moet  Hendrika Leiden, doelenkazerne
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de kost verdienen als dagloner bij boeren. In 1842 
wordt er nog een kleine Gerit geboren en een jaar later 
trouwt ze met de vader, de weduwnaar Gerit Grijssen.
Allebei haar echtgenoten heten dus Gerit. Deze Gerit 
is geboren in Neede waar zijn vader deurwaarder is. 
Gerit is eerder getrouwd met Adriana van de Berg. Zijn 
beroep is soldaat. Om precies te zijn hij is kurassier. 
Stoottroepen te paard die ingezet worden om een 
doorbraak in de vijandelijke linies te veroorzaken. Een 
legeronderdeel waar je maar een paar jaar deel van 
kan uitmaken.
 
Hij is eerst gelegerd in Den Haag waar zijn dochter 
Aaltje geboren wordt. Daarna woont hij in de Doelen 
kazerne In Leiden. Als zijn diensttijd afloopt vertrekt 

hij met vrouw en kind terug naar Neede in de Achterhoek. Kort daarna overlijdt zijn vrouw 
Adriana. Hij blijft achter met Aaltje van twee jaar. Hij trouwt vervolgens met Hendrika Maas- 
Brunshorst. Gerit gaat aan het werk als dagloner. Dat bevalt hem blijkbaar niet. Zijn vader is 
deurwaarder. Wellicht is hij het boerenwerk niet gewend. Ze besluiten naar Leiden te verhuizen 
dat Gerrit nog kent uit zijn diensttijd. Ze wonen in de Sliksteeg. Een donker smal steegje vlak bij 
de doelen de oude kazerne van Leiden.

Het ongeluk slaat weer toe. Leiden is afgegleden van een rijke stad in de 17e eeuw naar een plek 
met stinkende grachten en overbevolkte kleine pandjes zonder sanitaire voorzieningen.
Het is dan ook geen wonder dat een ziekte als cholera in de 19e eeuw negen keer toeslaat. Zo 
ook in 1845. Binnen twee dagen overlijdt Gerrits dochter Aaltje en zijn zoon Gerrit junior – beide 
kinderen van zijn eerste vrouw. Vervolgens overlijdt ook Frederik, één jaar oud, het jongetje dat hij 
samen met Hendrika heeft. Ze zijn inmiddels verhuisd om de hoek en wonen op de Groenhaze-
gracht 17. Ze krijgen nog een zoon, Arend. Hij blijft gelukkig in leven en wordt sigarenmaker.

Gerrit Grijssen is sjouwer. Hij overlijdt in 1855 en Hendrika probeert als breister aan de kost 
te komen. Uiteindelijk overlijdt ze 1891 in het gereformeerde oudeliedenhuis of minnehuis op 
83-jarige leeftijd. Van alle namen in de familie ben ik die van Hendrika in de meeste variaties 
tegengekomen. Hendrika Brunshorst, Hendrika Bruinshorst, Frederica Brunshuis, Hendrika 
Brunshoes, Frederica Bromhuis...

Leiden textielstad
De geschiedenis van Leiden en zijn bewoners is sterk verbonden met de textiel. In de zeventien-
de eeuw trokken grote groepen weg uit de textielsteden in Noord-Frankrijk, Vlaanderen en het 
Rijnland. Dit waren veelal kundige handwerkslieden die Leiden graag overnam als aanvulling 
op hun eigen lakenindustrie. Om te voorkomen dat ze naar Haarlem met z’n linnennijverheid 
trekken wordt er een omvangrijke stadsuitbreiding op touw gezet.
De singel met stadswal wordt naar buiten uitgelegd zodat er plaats komt voor een reeks grach-
ten waarlangs kleine pandjes worden gebouwd. De nog steeds zo geheten ‘Wevershuisjes.’ 
Deze huisjes bestaan uit een voorkamer waar een weefgetouw in past, een achterkamer met 
bedstee, een zolder en achter het huisje een kleine plaats met een zogenaamd snuivertje waar 
gekookt kan worden. Deze huisjes worden veelal heel goedkoop gebouwd met dunne muren 
het dak is niet afgetimmerd en ze staan direct op de kleigrond. Er zijn in de tweede helft vele 
honderden van die huisjes gebouwd. Leiden wordt daarmee de tweede stad van Nederland en 
het grootste industriecentrum van Europa. Als door allerlei omstandigheden in de loop van de 
achttiende eeuw de vraag naar Leids textiel terugloopt, raken die huisjes langzaam ontvolkt. In 
Leiden wonen er in 1670 60.000 mensen rond 1800 zijn dat er nog maar 30.000. De waarde-
daling van deze huisjes gaat van 1000 gulden bij oplevering in de zeventiende eeuw naar nog 
geen 100 gulden in het midden van de negentiende eeuw.

Dit heeft tot gevolg dat de huurprijzen laag zijn en de eigenaren weinig of niets aan onderhoud 
doen. Als na onderhoud de huurprijs omhoog gaat trekken de bewoners weg, naar een ander 
pandje. Dit is het begin van een verkrotting die pas tot staan wordt gebracht aan het eind van 
de twintigste eeuw. Hele grachtenrijen zijn in de jaren zeventig gesloopt. Tot dat een nieuwe 
generatie de waarde van een oud huisje in de binnenstad weer inziet en de prijzen naar astrono-
mische hoogte stijgen. De cholera-epidemieën woeden vooral in de arme overbevolkte gedeel-
tes waar de textielwerker woont en het arme gedeelte rond de Sliksteeg. Daar vallen 10 tot 20 
keer zoveel doden als bijvoorbeeld in de Breestraat. De gegoede burgerij, die bang is dat deze 
wijken een broedplaats vormt van allerlei ziektes die ook naar hun woonoord kan overslaan, 
vragen het stadsbestuur rond 1866 onderzoek te doen naar de leefomstandigheden. Die was 
niet best. Leiden heeft het hoogste sterftecijfer per duizend inwoners. Het grootste probleem is 
het sanitair, de afvoer van vuil en het drinkwater. Het drinkwater is slecht gefilterd grachtwater 
waar ook de riool op loost.
 

Sjouwer bij het station in Leiden

In 1827 wordt in de Kaarsenmaker-
straat het Gereformeerd Minnehuis 

geopend. Op de foto de kerkzaal. Het 
bleef tot 1980 in gebruik. Daarna is het 
in gebruikt genomen door buitenlandse 

studenten.
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Voortaan wordt er drinkwater uit de duinen aangevoerd met karren en kan men met een emmer 
schoon water halen. Wel zijn er klachten over de smaak van dit duinwater. Men vindt het in ver-
gelijk met het grachtenwater een beetje flauw. De familie Zwart, De Vrind en Maas wonen in deze 
buurten. Hoe hun leefomstandigheden zijn is moeilijk te zeggen. Met name de familie de Vrind 
duikt nogal eens op bij de wees- en armenzorg. Huren zijn weliswaar laag. De kwaliteit van het 
bestaan wordt bepaald of er werk is, de grootte van het gezin en de gezondheid van de mensen.
Textielwerkers zijn meestal zelfstandigen. Ze werken thuis volgens een stukloon aan een spe-

cifieke taak van het proces. Vaak doet het hele ge-
zin mee om aan voldoende inkomsten te komen. 
Halverwege de 19e eeuw neemt de werkgele-
genheid weer toe er ontstaan kleine fabriekjes in 
Leiden. In principe betekende dat niet meer, dan 
het verplaatsen van de weefgetouwen naar leeg-
staande woningen. De arbeider werkt niet meer 
thuis, maar gaat voor een baas werken. 
Later breidden deze werkplaatsen zich uit tot 
grote fabrieken midden in de stad. Een sigaren-
maker als Arend Maas wordt per duizend sigaren 
betaald. Om aan een beetje inkomen te komen 
neemt hij ’s avonds tabaksbladen mee naar huis 
om ze te strippen. De fabrieken veranderen het 
leven van de Leidenaar ingrijpend. Voortaan 

komt de porder ’s morgens door de straat om iedereen op tijd in de werkplaats te krijgen. Men 
werkt van half zes in de ochtend tot zeven uur ’s avonds. Onderbroken door twee uur schafttijd. 
In de winter korter, wat een lager salaris betekent. Is er geen werk dan word je naar huis ge-
stuurd zonder inkomen. Is er veel werk dan werk je tot diep in de nacht door.
Pensioen is er niet. Niet ongebruikelijk is dat men op achtjarige leeftijd de fabriek ingaat om 
daar dan 70 jaar te werken. Van de 880 werknemers van de katoenfabriek is de helft onder de 
16. Het inkomen is zo laag dat men gedwongen is in de buurtwinkel op de pof te kopen. Daar 
zijn de prijzen hoger en de kwaliteit lager dan bij de winkels waar je contant moet betalen.

Een poging tot verbetering van het sanitair in de binnenstad is de zogenaamde Boldootkar. 
Deze haalde de inhoud van het gerief huis aan huis op. In vele steden en dorpen van Nederland 
reed tot ver in de jaren vijftig de ‘Boldootkar’ of tonnetjeskar door de straten waarmee de fecali-
en bij de huizen werden opgehaald. Boldoot verwijst naar een ouderwets parfum. Volgens mijn 
moeder is bij haar zus tante Lena, een tonneman met een goed gevuld tonnetje van de trap van 
de bovenwoning gevallen. Niet best voor de hygiëne, maar heeft nog wel heel lang tot hilariteit 
geleid.

Ploottafel waar de wol van de huid wordt getrokken. Sliksteeg Leiden

Beelden uit een documentaire film in de jaren twintig gemaakt in de Amsterdamse Jordaan. Later 
 ingekleurd.Boldootkar
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Jan Maas 1838-1900 en Maria Wilhelmina de Vriend 1837-1927
Jan Maas is in Neede geboren en als peuter met zijn moeder Hendrika Brunshorst en stiefvader 
Gerrit Grijssen naar Leiden verhuisd. Hij trouwt in 1861 met Maria Wilhelmina De Vrind wiens 
familie al een paar eeuwen in de lakenindustrie werkt. Ze is geboren in de Vestestraat. Haar 
vader is een wever. Het stel gaat wonen aan de Middelstegracht.
De familie de Vrind is van oorsprong katholiek, maar haar opa is bij zijn huwelijk met Jacomijn-
tje Pardon overgestapt naar de gereformeerde kerk.
Jan Maas is ten tijde van zijn huwelijk blekersknecht. Hij is ook sjouwer en olieslagersknecht 
geweest. Dan lijkt het erop dat hij in de lorrenhandel is gegaan. Ze verhuizen van Middelste-
gracht 19 naar nummer 23. Een wat groter huis en ze vragen toestemming om een pand in de 
Caeciliastraat als pakhuis te gaan gebruiken. Jan overlijdt in 1900 zijn weduwe Maria geeft dan 
op ook lorrenhandelaar te zijn. Als ze overlijdt in 1927 woont ze achter de Middelstegracht in de 
Duivelshoornpoort. Dit hofje is wegens de slechte staat van de huizen kort daarna afgebroken.
 
Jan en Maria Wilhelmina krijgen 8 jongens en 3 meisjes, waaronder Abraham Cornelis. Hij is 
geboren op 12 augustus 1876 aan de Middelstegracht in Leiden.
Abraham Cornelis Maas trouwt in 1903 met Helena Meintser. Dat zijn mijn opa en oma Maas. 

De familie De Vrind is net als vele Leidenaren, 
gedeeltelijk van Franse afkomst
Aan de vrouwelijke kant vinden we namen als 
Pardon (Prudhomme), Du Flo, Blondelet en 
DuPon. De familie De Vrind woont in ieder 
geval al sinds 1680 in Leiden. Stamvader 
ludovicus De Vrind trouwt in 1708 met Sara 
Du Flo, dochter van Abraham Du FLo en Su-
zanne Blondelet. De familie De Vrind lijkt het 
met name eind 18e eeuw en begin 19e eeuw 
erg moeilijk te hebben gehad. Hun namen 
komen regelmatig voor bij de bedeling en de 
armenzorg. Als ze al werk hebben is dat vaak 
als schrobbelaar, een laagbetaalde functie bij 
de wolbehandeling.
Een oom van Maria, Abraham de Vrind heeft 
zijn laatste dagen gesleten in de bedelaarsko-
lonie in Ommen. Uitgebreide stamboom op:  
www.mijnstambomen.nl/leiden/vriend.
Lijst met leden familie De Vrind die met hun 
kinderen werden opgenomen in het RK Wees- 
en armenzorg aan de St. Jacobsgracht in 
Leiden:

• Abraham de Vriend, schrobbelaar, gehuwd met Jannetie Crommenie; oud 29 jaar in 1738; 
Abraham duikt op latere leeftijd weer op in de armenzorg Abram de Vriend, den oude, 
schrobbelaar, gehuwd met Jannetje Crommenie; bedeeld, oud 66 jaar, in 1775; overleden 
1784.

• Zijn zoon Abram de Vriend, de jonge, gehuwd met Zusanna Pondt; bedeeld, oud 35 jaar, in 
1778; ten oorlog gegaan 3-5-1778

• Zusanna De Vriend, de gesepareerde vrouw van Abram de, de jonge, spinster; oud 55 jaar 
eind februari 1793; woont op ’t Levendaal in de Baanepoort; met één kind dat zeer gebrekkig 
is; kerkt bij pater Dinkels.

• Jan de Vrind, schrobbelaar, gehuwd met Hillegonda Bakker; bedeeld, oud 32 jaar Jan de 
Vrient, schrobbelaar, gehuwd met Maria Colpaart; oud 23 jaar in 1738;

• Maria Vriend, de weduwe van Jan de, oud 47 jaar eind februari 1793; spinster; woont op de 
Waardgracht over de platte daken; heeft twee kinderen van 15 en 13 jaar; kerkt bij pater Din-
kels wordt deze zomer niet bedeeld

• Catharina de Vriend, onecht kind; aangeslagen 2-4-1845; geboren 3-3-1845, gedoopt De Zon 
ontslagen 1866.

• Louisa de Vrind, gehuwd met Jan van Lottum; bedeeld, oud 36 jaar, in 1769 Laurens de 
Vriend, weduwnaar van Sara de Flo; in 1739, oud 17 jaar, bij de Roomse Armen aangeslagen;  
overleden 24-1-1740.

• Maria de Vriend, spinster, gehuwd met Jacobus de Vos; bedeeld, oud 36 jaar, Rooms, begin 
1777.

• Maria de Vriend, dochter van Laurens de V. en Sara de Flo weggelopen 18-4-1747; ‘om haer 
luyheyt in ’t Spinhuys geplaest’.

• Maria de Vriend, spinster, ‘een vrijster met vallende ziekte, en slecht gedrag’; oud 25 jaar in 
1747; als weeskind bij de Roomse Armen aangeslagen 26-1-1740; weggelopen 18-4-1747; in 
het Spinhuis 5-1-1748; als houkind bij de Armen aangeslagen.

Abraham Cornelis Maas en Helena Meintser
Abraham Cornelis Maas en Helena Meintser trouwen in 1903. Op de trouwakte staat bij het 
beroep van Abraham ‘pakhuisknecht’ genoteerd. Bij zijn overlijden in 1943 is hij dat nog steeds. 
Dat pakhuis zal waarschijnlijk een lompenhandel geweest zijn. Hij is geboren in Leiden aan 
de Middelstegracht 19, waar hij ten tijde van het huwelijk nog steeds woont. Helena woont in 
Amsterdam. Hoe een katholiek meisje uit Amsterdam en een gereformeerde jongen uit leiden 
elkaar ontmoeten, vertelt het verhaal niet, maar ik vermoed dat Helena een dienstbodebetrek-
king in Leiden heeft. Abrahams broer Arend is getuige.
Mijn moeder vertelde dat opa in Delft werkt als lompensorteerder. Een lompensorteerder se-
lecteert uit de opgehaalde lappen de verschillende textielsoorten. Dat vereist kennis en ervaring 
die hij wellicht in de lompenhandel van zijn vader heeft opgedaan.
Ik heb in kranten uit deze periode een advertentie gezien waarin een lompenhandelaar vraagt 
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naar een ervaren sorteerder en biedt een goed loon. Lompen worden gebruikt voor het produ-
ceren van kwaliteitspapier bedoeld om waardepapieren zoals papiergeld mee te produceren. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zakt, als gevolg van een exportverbod, de handel in lompen in. 
In een aantal steden neemt de gemeente de lompenhandel over om te voorkomen dat de werk-
nemers, die vaak tot de armsten behoren, op straat komen te staan. Abraham en Helena zijn 
voor 1914 van Leiden naar Delft verhuisd. 
Opa en oma hebben mooie antieke meubels in hun huis staan. Ik vermoed dat opa in Delft bij 
een lompenhandelaar en uitdragerij heeft gewerkt die behalve in lompen ook in oude meubelen 
handelde. In Delft gaan ze net buiten de singel wonen, in de Dr. Schaepmanstraat. In het zoge-
naamde Heilige Land.

Deze huizen zijn in 1920 gebouwd door de katholieke woningbouwvereniging. Later woont het 
gezin in het centrum van Delft boven een winkel in de Voorstraat.
Omdat opa ruim voor mijn geboorte, en oma toen ik twee jaar oud was, overleden is, weet ik 
niks uit eigen hand. Mijn moeder heeft weinig over haar jeugd verteld. Ik moet het doen met 
wat anekdotes van mijn vader.
Abraham Cornelis overlijdt in 1943. Oma Helena woont dan samen met mijn moeder in de 

Voorstraat de andere kinderen zijn het huis al uit. Weer 
volgens mijn vader is zijn schoonmoeder een aparte 
met een droge humor en een hard stemgeluid. Ze zit 
volgens hem graag aan het raam in die bovenwoning in 
de Voorstraat. Daar heeft ze uitzicht op een brug over 
de gracht achter de oude kerk. Waar ze het leven op 
straat goed in de gaten kan houden. 
Ze heeft vooral plezier als in de winter die brug glad 
bevroren is en er met enige regelmaat een voorbijgan-
ger ongewild een achterwaartse salto maakt, Ze kan 
daar onbedaarlijk om lachen. Volgens oma is er geen 
beter vermaak dan leedvermaak. Ze is wat kouwelijk en 
heeft de gewoonte om het kacheltje in de woonkamer 

regelmatig van een schep kolen te voorzien, maar omdat de aslade niet geleegd wordt, komen 
die hete kolen steeds hoger in de kachel te zitten. Waardoor,volgens mijn vader, de bovenkant 
roodgloeiend staat. Dat er nooit schoorsteenbrand is geweest is een wonder. Hij vond die fami-
lie niet erg praktisch. 
Als mijn moeder met mijn vader trouwt, blijven ze bij oma wonen tot ze in 1955 met de drie kin-
deren die dan inmiddels geboren zijn naar de flat in de Prof Krausstraat verhuizen. Oma gaat 
dan bij tante Marie, een zus van moeder, wonen. Waar zij in 1964 overlijdt. Ik schreef al: mijn 
moeder is geen groot prater. Ze sprak heel weinig over haar jeugd.
Uit wat ik opving is haar band met haar moeder niet altijd goed. Ze is een nakomer en oma 
vindt het gezin eigenlijk wel compleet. 
Met haar vader heeft ze daarentegen 
een heel goede band. Ik denk dat ze 
wat karakter betreft op elkaar leken. Het 
moet erg moeilijk voor haar geweest 
zijn als hij midden in de oorlog overlijdt. 
Het enige wat ik over haar vroege jeugd 
weet is dat ze na de lagere school in de 
huishouding en/of winkel van een joods 
gezin in Rijswijk is gaan werken. Ze 
sprak waarderend over die mensen, daar 
kwam een eind aan toen Nederland be-
zet werd door de Duitsers. Na de oorlog 
heeft ze kort bij De Porceleyne Fles in 
Delft gewerkt.

Voorstraat 10 Delft. Familie Maas woonde in het  
rechter huis.

Hofje aan de Middelstegracht Leiden, 19e eeuw.
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Ze heeft daar keramiek herdenkings tegels 
beschilderd i.v.m. één jaar bevrijding. 
Ik meen te weten dat ze mijn vader om-
streeks 1937 ontmoet heeft, voor of na 
een kerkdienst. In het jaar dat opa over-
lijdt moet mijn vader onderduiken en is 
na zijn aanhouding en opsluiting in een 
strafkamp naar Duitsland gestuurd. Dat 
moet moeilijk geweest zijn voor haar, wat 
misschien verklaart waarom ze er weinig over zei. Het was ‘een heel slechte tijd’ was eigenlijk 
het enige. Ik heb bijvoorbeeld geen idee of ze wist dat haar neef geëxecuteerd is. Half grappend 
zei ze wel eens nog een fiets tegoed te hebben van die moffen. Ze hebben haar op straat aange-
houden en haar fiets afgepakt. Dat was een probleem want in het laatste oorlogsjaar gebruikte 
ze die fiets om eten te halen in Nieuwaal. Ze moet ook een keer helemaal naar de Achterhoek 
gefietst zijn, naar familie van vader om eten te halen. 

Opa en oma Maas krijgen zeven kinderen. Jan geboren in 
Leiden 1904. In 1952 overleden als gevolg van een ongeluk. Hij 
is met een motorfiets tegen een tram gereden in Den Haag. 
Een vage herinneringen heb ik aan ome Ben. Die in een mooi 
boerderijtje aan de Gelderse IJssel woonde en verpleegkundige 
was in Zwolle. Hij heeft mijn moeder min of meer het leven 
gered door haar te overtuigen naar het ziekenhuis te gaan toen 
ze zeer ernstig ziek was. Wat zij tot op dat moment weigerde uit 
angst voor de witte jassen. Ome Bram woonde op een woon-
boot in de Hollandse IJssel bij Capelle. Hij was een siersmid. 
Hij laste hele kunstwerken aan elkaar. Overleden op 55-jarige 
leeftijd aan geelzucht.
Tante Marie en ome Gabie woonden op een ouderwetse boven-
woning in Delft. Ik herinner mij de fietsen die in de trap hingen, 
de piano, de oude meubelen, de wat valse afgekeurde politie-
hond. Gabriel der Kinderen, ome Gabie, geboren in Temse, 
België werkte als portier bewaker bij de Gist- en Spiritusfabriek.

Hij is als Belgische schipper van een rijnaak in Delft gestrand 
nadat de Duitsers in de oorlog zijn schip in beslag genomen 

hebben. Zoon Gaby heeft de kunstacademie in Amsterdam 
doorlopen en is jong overleden. Slachtoffer van de eerste golf 
harddrugs begin jaren zeventig. Dochter Leontien, in haar 
werk als logopedist kwam ze ook op de lagere school waar ik 
zat, in klas 2, om te controleren of mijn spraak in orde was. 
Toen ze vervolgens tussen de middag bij ons een boterham 
kwam eten was dat enigszins verwarrend. 
Dertig jaar later is Leontien door Ella verpleegd in het zieken-
huis in Capelle aan den IJssel toen ze met hartklachten was 
opgenomen. Van haar zus Helène herinner ik mij samen met 
mijn vader en ome Gabie bij haar op bezoek geweest te zijn, 
begin jaren zeventig, in Amsterdam waar ze woonde. Ik was 
een jaar of tien.
Helène was niet in haar hum want haar man/vriend zat op 
het politiebureau. Opgepakt wegens voetballen op een plek waar dat niet mocht en ik begreep 
dat ze een zeilboot naar de Antillen ging brengen. Dat leek mij heel spannend. Ik zag zo’n klein 
bootje met één zeil voor me. Zeer avontuurlijk type dus in mijn ogen.
Tante Lena kreeg ik pas te zien na het overlijden van haar man Thomas. Wat ik ervan begreep 
was hij niet de makkelijkste in de omgang. Het echtpaar heeft geen kinderen gekregen. Ze 
kwam toen met enige regelmaat bij ons logeren vooral toen haar gezondheid achteruit ging. 

Helena Meintser oftewel oma Maas met 
Lena, Maria en Jan 1910.

Oma Maas in 1962 met ondergetekende

Abraham Cornelis Maas 1876-1943 Helena Meintser 1880-1964

Oma Maas kijkt of er nog wat te  
beleven valt op straat



60

Mijn moeder: Cornelia Margaretha Maas 1921-2012

61

Mijn voorouders

Dienstbode
Van Geertruida tot mijn moeder zijn de vrouwen praktisch allemaal dienstbode geweest.
Bijna de helft van Nederlandse vrouwen is in de 19 en begin 20 eeuw werkzaam als dienst-
bode, was- of werkvrouw bij de ‘beter standen’. De meesten komen over het algemeen uit 
 arbeiderskringen of van de boerderij. Ze werken in de huishoudens van de adel en de gegoe-
de burgerij; ze zijn in dienst bij doctoren, notarissen en onderwijzers; ze maken zich onmis-
baar op pastorie‘n en in gezinnen van ambtenaren en officieren in alle delen van het land. 
Alleen in de arbeidersbuurten ontbreken ze in die tijd, want daaruit zijn ze juist afkomstig. 
Lange dagen en handenvol werk. Hebben ze een moeilijk leven, deze vrouwen en (vooral) 
meisjes die vaak al op hun veertiende uit een arbeidersgezin of van de boerderij ‘in betrek-
king’ gaan? Ze maken lange dagen, dat is zeker, en het werk is vaak zwaar.

’s Ochtends moet de kachel worden leeggehaald en opnieuw worden aangestoken. Vervolgens 
moeten de bedden worden afgehaald, de lakens en dekens uitgeklopt en de slaapkamers op-
nieuw op orde worden gemaakt: bedden weer opmaken, waskommen schoonmaken, lampet-

kannen bijvullen. Dan moest de woonkamer gestoft. Op maandagochtend worden grote 
stamptonnen op het boenhok gerold. Vervolgens wordt er water in het grote fornuis gedaan en 
heet gestookt. Onder het fornuis branden takkenbossen om het water te kunnen verwarmen. 
In een van de tonnen wordt groene zeep gedaan en in de andere geschaafde Sunlight zeep. 
Het hete water wordt in de tonnen gedaan, vervolgens wordt de was gestampt, honderd keer 
aan de ene kant, honderd keer aan de andere kant. De witte was wordt uit het sop gehaald en 
direct op de bleek gelegd. Al het goed moet door de zon gebleekt worden, om zo de vlekken 
eruit te laten trekken. Als de was dan een dag gelegen heeft, wordt de het opgehaald, in een 
ton met regenwater gespoeld en de andere dag buiten of op de zolder te drogen gehangen.
Op vaste dagen dienen de meubels geboend en de tapijten geklopt; op andere momenten 
moet vaak eindeloos veel koper worden gepoetst, vanaf de traproeden tot het naamplaatje 
aan voordeur. Tot de zware karweitjes behoort dweilen van de keuken en de gang en het 
boenen van het zeil.
Ouders en kerken zijn van oordeel dat een meisje uit de volksklasse als dienstbode heel wat 
kan leren. Huishoudelijk werk vormt een ideale voorbereiding op het huwelijk. En de sfeer 
in een goed gezin is te prefereren boven die op de fabriek waar de meisjes weinig meer leren 
dan vuile praatjes en een brutale mond. ‘Fabrieksmeiden’ staan op de maatschappelijke 
ladder dan ook heel wat lager aangeschreven dan dienstbodes.
De dienstbodes hebben het toch vaak zwaar. Ze worden dikwijls bot behandeld, veel verdie-
nen ze niet en de omstandigheden waarin ze moeten werken houden nogal eens te wensen 
over. Maar de werkelijkheid is voor de meesten van hen toch minder neerslachtig dan in som-
mige kringen wel eens is gesuggereerd. En een aantal zal dat later ook volmondig toegeven.

[Informatie ontleend uit: stamboomonderzoek familie van Bavel. Dienstbode in de 19e eeuw.}
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Een Meintser in verzet
Albert Meintser, een neef van oma Maas zoon van haar broer Antonius Louis, is in 1944 dood-
geschoten door de Duitse bezetter. In september 2018 is er in Tilburg een plein naar Albert 
vernoemd. Het Albert Meintserplein. In de reisdocumenten die Albert in 1941 aanvroeg voor 
zijn verhuizing naar Tilburg staat als beroep: kunstschilder en auteur. Ik heb helaas geen werk 

van hem kunnen vinden.
Op 24 mei 1944 werden in de politiegevangenis van Haaren (NB) veertien 
verzetsstrijders na een kort proces ter dood veroordeeld. Op 26 mei 1944 
werden zij in de Loonse en Drunense Duinen ergens achter Bosch en Duin 
gefusilleerd. Zij waren van drie verzetsgroepen, uit Groningen, uit Bergen 
op Zoom en uit Tilburg. Zes van de gefusilleerde behoorden tot de Tilburgse 
verzetsgroep. Dat waren Wim Brekelmans, Barend Busnac, Jan of Joop de 
Jong, Albert Meintser, Rob van Spaendonck, Harry Verbunt.

De gebeurtenissen in Tilburg
Op 24 januari 1944 werd een aanslag gepleegd op de beruchte Tilburgse politieagent en SD-er 
Piet Gerrits. Het Tilburgse verzet bereidde in januari 1944 een aanslag voor op de jodenjager 
Piet Gerrits. Vele Tilburgse Joodse families waren mede door zijn toedoen gearresteerd en 
weggevoerd naar Duitse kampen en slechts enkelen keerden na de oorlog terug. Gerrits was 
aan het uitzoeken hoe ondergedoken joden aan valse persoonsbewijzen kwamen. Daardoor 
liep bevolkingsambtenaar en verzetsman Wim Berkelmans acuut gevaar. De beramers van het 
complot waren het aanvankelijk met elkaar eens dat politieman Van Beek de aanslag zou uitvoe-
ren, omdat hij met een revolver kon omgaan en het doen en laten van SD-man Gerrits kende. 
Maar Wim Berkelmans, de leider van de groep, vond het karwei te riskant voor één man. Hij 
had al veel gedaan voor onderduikers in Amsterdam en kwam met een ander plan. In ruil voor 
zijn diensten zouden de twee jonge Amsterdammers kunstschilder Albert Meintser (23) en de 
journalist in opleiding Barend Busnac (21) de aanslag uitvoeren. 
Barend had voor zijn verloofde een vals persoonsbewijs nodig om haar joodse identiteit te 
verdoezelen. Bovendien was Gerrits verantwoordelijk voor het oppakken en uitleveren aan de 
Duitsers van een oom van Barend. Op 21 januari ’s avonds om 22.00 uur zou men Gerrits op-
wachten langs de route, die hij gewoonlijk volgde van zijn huis naar het politiebureau. Om hem 
op het gewenste tijdstip te laten passeren, lokte men hem met de mededeling dat het Joodse 
echtpaar een bekentenis wilde afleggen. Fanatiek als Gerrits was, zou hij dan zeker naar het 
bureau komen. Helaas was er verraad in het spel, waardoor de aanslag mislukte. Daarom kwam 
Gerrits veel vroeger opdagen en nam een tegengestelde route. Albert Meintser probeerde nog 
om Gerrits neer te schieten terwijl Barend Busnac op de uitkijk stond. Maar het pistool ketste, 
waarna Gerrits het pistool van de onervaren Albert afpakte en hem arresteerde. Barend vluchtte 
in paniek en kwam de volgende dag geheel overstuur bij zijn ouders terug. Hij kon het echter 
niet verdragen dat hijzelf de dans ontsprong voor datgene wat zij samen hadden opgezet en 

dat alleen Albert daarvoor moest boeten. De volgende dag besloot hij dan ook om terug te gaan 
naar Tilburg en zich daar te melden. SD-agent Piet Gerrits werd na de oorlog in Winschoten 
gearresteerd. Gerrits werd veroordeeld tot de dood door de kogel, welk vonnis op 29 mei 1947 
werd uitgevoerd.
 
Albert Meintser werd samen met Barend Busnac en de verzetslieden Berkelmans, Rob van 
Spaendonck, Harry Verbunt en Joop de Jong op 26 mei 1944 door de Duitsers in de Drunense 
duinen gefusilleerd. Voor de slachtoffers is een monument geplaatst achter Bosch en Duin in 
Udenhout.

Waarom mislukte de aanslag op Gerrits?
Dat de aanslag op Gerrits mislukte, kwam omdat hij ervan op de hoogte was dat er een aanslag 
op hem gepleegd zou worden. Er was verraad in het spel, zo bleek later. In 1964 wordt de verra-
der nog aangeduid als de heer Xí. Was dat uit kiesheid? Was de oorlog nog te dichtbij?
Twaalf jaar later golden er geen restricties meer en kon zijn naam onthuld worden: Karel Aarts. 
Aarts vond bij nader inzien de aanslag te riskant. Zonder de andere leden van de verzetsgroep 
te informeren belde hij op de bewuste avond naar baronesse Van Heeckeren van Brandsenburg, 
de echtgenote van Fred Ouwerling, oud-gemeentearchivaris van Tilburg en heerbancomman-
dant van de WA, de geüniformeerde knokploeg van de NSB. Aarts vertelde haar uitvoerig hoe 
en waar de aanslag plaats zou vinden, en wie erbij betrokken waren. Via de commissaris van 
politie, de NSB-er Boersma, werd Gerrits vervolgens ingelicht.
Omdat Aarts tegenover de Duitsers verklaarde dat hij degene was die de vrouw van Ouwer-
ling had opgebeld, werd zijn aanvankelijke doodstraf omgezet in een tuchthuisstraf. Via Vught 
kwam hij eerst in Sachsenhausen terecht en vervolgens in Rathenau, waar hij in april 1945 werd 
bevrijd. Op 4 juni 1945 arriveerde hij bij zijn feestelijk versierde ouderlijke woning aan de En-
schotsestraat. Het adresboek van 1948 vermeldt als zijn beroep nog steeds ambtenaar bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, maar later was hij vertegenwoordiger. In 1964 verhuisde hij naar 
s’-Hertogenbosch. In 1975 keerde hij terug naar Tilburg en woont dan aan het Stadhuisplein 
197. Daar overleed hij twee jaar later. Hoewel hij voor het gerecht toegaf dat hij mevrouw Ou-
werling opgebeld had, is hij nooit bestraft voor zijn verraad. Integendeel, hij kreeg nog enige tijd 
een aanvullend verzetspensioen van de Stichting 40-45. Op de website van de Oorlogsgraven-
stichting (https://oorlogs- gravenstichting.nl) wordt hij nog steeds vermeld als slachtoffer van 
de oorlog.
Het zusje van Barend, Kinnie die de oorlog overleefd heeft wist niet veel van Albert Meintser, 
behalve dat hij kunstschilder was. Kunstschilders die bij het verzet betrokken waren hielden 
zich vaak bezig met het vervalsen van documenten. Albert’s zus leidde een modevakschool in 
Amsterdam waar een oudere zus van Barend het modevak leerde. Het lijkt erop dat Albert en 
Barend al in Amsterdam bevriend waren en na hun verhuizing naar Tilburg betrokken raakten 
bij verzetsactiviteiten. De familie Busnac kende Berkelmans, de leider van de Tilburgse verzets-
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groep. De hele verzetsgroep is door Aarts met naam en toenaam verraden. Mogelijk is daardoor 
bij de verhoren van de twee jongens marteling door de SD, hun bespaard gebleven. Er zijn ook 
versies van het gebeuren waarin Gerrits er pas achter kwam aan een aanslag ontsnapt te zijn 
nadat hij Albert gearresteerd heeft. Albert’s taak bij het gebeuren bestond uit het meenemen 
van de aktetas met papieren van Gerrits nadat Toon van Beek een Tilburgse agent die deel uit 
maakte van het verzet, Gerrits heeft doodgeschoten. Als Gerrits op de avond van de aanslag, 
met zijn auto op weg gaat naar het bureau, ziet hij Albert achter zich fietsen.
Albert wordt meegenomen naar het bureau door Gerrits wegens op straat zijn na spertijd. De 
aanslag mislukt hierdoor en Toon van Beek duikt onder.
 
Als Barend de volgende dag naar Albert komt informeren op het politiebureau vallen de stukjes 
bij Gerritse op zijn plaats en arresteert Barend. Of Albert en Barend na verhoor door de SD de 
namen prijs hebben gegeven of dat het verraad van Aarts genoeg was is niet duidelijk. Zoals 
vaak in het verzet loopt het fout door onervarenheid en verraad. Aarts heeft na de oorlog toe-
gegeven de Duitsers getipt te hebben over de op handen zijnde aanslag. waarschijnlijk was hij 

bang meegesleurd te worden in de wraakactie 
van de Duitsers. Bij een soortgelijke aanslag 
op een SD’er in Rotterdam zijn twintig wille-
keurige Rotterdammers van straat opgepakt, 
naar de plek van de aanslag gebracht en daar 
doodgeschoten. Hoe dan ook, de twee vrien-
den zijn in mei 1944 doodgeschoten. Drie 
maanden na de aanslagpoging. In september 
1944 is Tilburg bevrijd.
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base vervaardigd door dhr J.W. de Leeuw
•  B. Braber, Zelfs	als	wij	zullen	verliezen.	Joden	

in	verzet	en	illegaliteit	in	Nederland	1940-
1945  (Amsterdam, 1990) 144-145

• Historisch Tilburg
• Kinnie Busnac, zus van Barend

Het zwarte schaap
Antonius Smidt, een neef van oma, zoon van haar tante Catharina Meintser heeft in 1924 zijn 
vrouw om het leven gebracht. Hij heeft voor deze moord met voorbedachten rade uiteindelijk 
acht jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan hij er zes jaar heeft uitgezeten in de Strafgevange-
nis in Leeuwarden.

Het einde van een ongelukkig huwelijk
Zaterdagnacht om kwart voor twee kwam de nachtwaker P. Kerf aan het politiebureau in 
de Groote Pauwesteeg melden, dat hij aan den Wolfshoek voor pand 10b een vrouw had zien 
liggen, die schijnbaar ernstig gewond was. De politie ging onmiddellijk op onderzoek uit 
en vond daar werkelijk de 43-jarige mevrouw C. Smidt - de Groot, badend in haar bloed. 
De vrouw had een grote steekwond onder de linkerborst en was geheel buiten kennis. In-
lichtingen omtrent het gebeurde kon zij dus niet geven. Door een lid van E.H.B.O. en een 
politie-agent werd het slachtoffer voorlopig verbonden, waarna de Gem. Geneesk. Dienst 
haar per auto naar het Ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerde. Zij kwam daar even later 
tot bewustzijn en kon toen, hoewel zeer uitgeput nog mededelen, dat haar man, de 43-jarige 
Anton Schmidt, schipper van beroep en wonende aan het Vasteland, haar met een mes een 
steek had toegebracht. Kort na deze mededeling verloor de vrouw opnieuw het bewustzijn, 
om enkele uren later aan de bekomen verwondingen te bezwijken.
Uit het verder ingestelde onderzoek bleek nog, dat de vrouw gedurende ongeveer 15 jaar 
gehuwd was met den schipper Schmidt en dat uit dit huwelijk 3 kinderen geboren waren. 
Voortdurend leefde het echtpaar in onmin met elkaar. Vaak moest de vrouw ernstige mis-

Antonius Smidt
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handelingen van haar man verdragen. Dit werd nu ongeveer een half jaar geleden zóó erg, 
dat de vrouw besloot met haar kinderen het huis van haar man te verlaten, waarop zij haar 
intrek nam in het logement aan den Wolfshoek 10b.
 
Na die tijd trachtte de schipper herhaalde malen zijn vrouw weer te bewegen om terug te 
keren in de echtelijke woning, maar zij weigerde pertinent. Intussen moest het slachtoffer 
voor haar en haar kinderen zorgen. Zij had werk gevonden in een der restaurants aan den 
Coolsingel.
Toen zij zaterdagnacht even na 01.00 uur bedoeld restaurant had verlaten, werd zij door 
haar man aangesproken die haar nogmaals trachtte over te halen terug te keeren, maar ook 
nu weigerde zij. Wat verder gebeurd is, ligt nog geheel in het duister, doordat de man ont-
kent, zijn vrouw enig kwaad te hebben gedaan. Tegen 02.00 uur zag de hoofd-controleur van 
den Part, Nachtveiligheidsdienst V. en C., den bedoelden schipper voor het pand aan den 
Wolfshoek. Hij arresteerde den man, die zich hevig verzette, doch de controleur wist hem zoo 
lang vast te houden, totdat een politie-agent was te hulp gekomen. De dader werd overge-
bracht naar het bureau Groote Pauwesteeg Hij verklaarde daar, wel zijn vrouw een klap te 
hebben gegeven, doch niet te hebben gestoken. De 25-jarige havenarbeider P. Luyendijk had 
echter gezien dat de schipper zijn vrouw met een mes te lijf ging en nadat hij gestoken het 
mes had weggeworpen. Deze verklaring en die, door het slachtoffer voor haar dood afgelegd, 
klopten volkomen. Bovendien had de dader bloed aan de vingertoppen. De politie neemt dan 
ook aan, dat zij in den Schipper Schmidt den dader van deze afschuwelijke moord in handen 
heeft.
Hedenmorgen werd hij ter beschikking gesteld van den Officier van Justitie en overgebracht 
naar het Huis van Bewaring.
Antonius Smidt is in 1942 op 61 jarige leeftijd overleden in Rotterdam.
 
[Uit: ‘De Standaard’ van maandag 18 Augustus 1924, No, 1245
Moord	aan	den	Wolfshoek.	De	dader	gearresteerd]

Mijn vader Andries van Steenbergen  
1921 – 2010 

Kind van Antonie Marius van Steenbergen 1895 – 1965
Andries van Steenbergen 1868 – 1949 Govertje Kerkhoff 1870 – 1948
Jan van Steenbergen 1829 – 1908 Gijsbertje Oomen 1841 – 1929
Jan van Steenbergen 1788 – 1858 Anneke van Oosterom 1780 – 1876
Otto van Steenbergen 1739 – 1806 Maria Vos 1748 – ?
Leendert Leendertsz van Steenbergen 1687 –  Eelke Ottens van Tuijl 1696 – ?
Leendert Jansz 1650 – 1687 Teuniske Teunisdr van Stenis

en Gerrigje Westerhof 1899 – 1971
Johannes Westerhof 1872 – 1966 Geertje Verbeek 1877 – 1958
Pieter Westerhof 1845 – 1927 Gerrigje Bouman
Johannes Westerhoff 1805 – 1885 Willemke van Brakel
Pieter Westerhoff 1754 – 1829 Jenneke van Anrooij 1775 – 1837
Johannis Westerhoff 1726 ? –  Willemke Streef 1738 – 1809
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Teuniske Teunis en Leendert Jansz ? – 1686 (van Steenbergen)
Teuniske en Leendert zijn de verste voorouders,van mijn vader, die ik heb kunnen achterhalen. 
Teuniske Teunis wordt ook wel geschreven als Tonnisken Tonis of Tonisje Antonis. Ze is waar-
schijnlijk geboren in Zaltbommel waar haar ouders, Teunis Harmsen van Stenis en Geertien 
Jans, getrouwd zijn. Evenals haar grootouders Herman Teunissen van Stenis en Lyske Dircks 
die in 1628 in dezelfde stad trouwen. Dan loopt ook dit spoor dood. De achternaam Stenis 
komt weinig voor.
Wat ze naar de Bommelerwaard gebracht heeft is niet duidelijk, maar in het begin van de 17e 
eeuw zijn er veel vreemdelingen in deze streek. Het front tijdens de 80-jarige oorlog ligt maar 15 
kilometer naar het zuiden. Er zijn dus veel soldaten en arbeiders om de versterkingen te bouwen.
Na eerder getrouwd te zijn met Gerrit Imertsz, trouwt Teuniske in 1682 met Leendert. Leendert 
Jansz heeft als bijnaam ‘Grauw’. Hij was blijkbaar vroeg grijs. Teuniske en Leendert wonen in 
Nieuwaal. Ook Leendert is al eerder getrouwd geweest, met IJken Claes.
In Nieuwaal wordt eerst Antoni, ook wel Tonis of Teunis, genoemd, geboren en in 1687, Leen-
dert. Als Leendert junior op de wereld komt is zijn vader al overleden.
Teuniske trouwt na het overlijden van haar echtgenoot Leendert in 1686, voor de derde keer nu 
met Aalbert de Jager. Later zal Teunis, de zoon van Teuniske en Leendert, trouwen met Lyske de 
Jager een dochter van de broer van zijn stiefvader.

De zonen Teunis en Leendert gaan bij officiële gebeurtenissen rond 1730 de familienaam ‘van 
Steenbergen’ voeren. Dat is de eerste keer dat de familie-of geslachtsnaam ‘van Steenbergen’ 
gebruikt wordt. Leendert trouwt met Eelke Ottensz van Tuijl. Zij komt uit een familie die al heel 
lang een vooraanstaande rol in de Tieler-en Bommelerwaard speelt.
 
Deze behoort tot de landadel compleet met een kasteeltje in Tuijl. Haar grootvader Otto, heeft 
zich in Brakel gevestigd. Een zoon van hem, Jan Otten Is betrokken bij een kroegruzie in Haaf-
ten waarbij hij iemand doodsteekt. Deze vlucht daarop naar Nieuw Amsterdam. Deze neder-
zetting is kort daarvoor omgedoopt tot New York, nadat de Britten het van de republiek hebben 
overgenomen.
Bij overlijden blijkt het vermogen van opa Otto van Tuijl vervlogen, al zijn bezittingen zijn met 
hypotheken belast, maar de gedachte uit een roemrijk geslacht te komen wordt uitgedrukt door 
de familienaam. Overigens staat deze familie hier niet alleen in. Rond 1700 gaan meer boeren-
families een familienaam gebruiken. Tot die tijd was, in een klein dorp als Nieuwaal, met in die 
tijd hooguit 170 inwoners, een voornaam genoeg. Bij verwarring werd daar nog een vadersnaam 
aan toegevoegd. Verder hebben veel mensen een bijnaam waaronder ze bekend waren. Mijn 
overgrootvader stond bekend als ‘Toon Pap.’ Ik vermoed dat hij een groot papliefhebber was.

Een familienaam heeft alleen zin als er sprake is van bezittingen, in de vorm van land, vee of 
geld, dat in de familie moeten blijven. Het standsverschil tussen de adel, boeren en landarbei-
ders is enorm. Een landarbeider probeert als dagloner aan de kost te komen. Dat is in de eerste 
helft een voortdurende strijd om het bestaan. Later als de welvaart in de Republiek toeneemt, 
zijn de van Steenbergens er blijkbaar in geslaagd een wat zekerder bestaan op te bouwen, van 
arbeider tot kleine boeren met een stukje grond en wat vee. Ze gaan net als een aantal bewo-
ners van de Bommelerwaard ertoe over een geslachtsnaam toe te voegen. Niet alleen Leendert 
ook zijn moeder Teuniske. Zij voegt ‘van Stenis’ toe aan haar naam als ze na het overlijden van 
Leendert, voor de derde keer trouwt. Dat ‘van’ is een beetje vreemd want Stenis is niet de aan-
duiding van plek of plaats, maar de afkorting van Augustinus.
In deze tijd komt er onder de gegoede klasse een grotere interesse in afkomst. Veel van de rijke-
re boeren laten een familiewapen maken.
Een van de grootste boeren van Herwijnen tegenover Nieuwaal aan de Waal, Arien van Rijc-
kenhuijsen heeft het in 1725 op zich genomen een genealogie te schrijven van zijn familie Hij 
probeert informatie in te winnen bij familie, en klaagt erover dat velen niets weten hooguit twee 
generaties kunnen ze oplepelen, dan houdt het op.

(Zie: Enny De Bruyn (2019). De	hoeve	en	het	hart	(1e ed.). Prometheus.
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Waar halen Teunis en Leendert de naam  
‘van Steenbergen’ vandaan?

Steenbergens zijn erg verspreid over Nederland, maar de grootste concentratie vindt men in 
Zuidwest-Drenthe, de Veluwe en de Bommelerwaard. Naast wat afgeleide takken die naar de 
grotere steden in Holland zijn getrokken. De prominente plek die Drenthe en de Veluwe in-
nemen zijn het resultaat van Engelbert Hendricksz Steenbergen. Deze Drent geboren in 1420 
kreeg van de Bisschop van Utrecht een grote hoeve en landerijen in Zuidwolde in bezit. Wat 
er eerder was de naam van het buurtschap of van de familie is niet duidelijk. Het waren zoge-
naamde ‘eigen erf’ boeren ze vormden een soort landadel die eeuwenlang in het bestuur van 
zuidwest Drenthe een rol hebben gespeeld. Een nazaat, Jan Steinbargh, is begin 16e eeuw naar 
de Veluwe getrokken waar hij twee kopermolens en een papiermolen begint. De molens bij de 
snelstromende beekjes maakt van de Veluwe het eerste industriegebied van Nederland.
Deze familie duikt dan op in plaatsen als Deventer, Zutphen, Amersfoort en vervolgens ook in 
het westen. Doordat ze al zo vroeg begonnen zijn met de familienaam, Steenbergen, zijn er erg 
veel. Leek het mij logisch dat de Steenbergen in de Bommelerwaard een zuidelijke aftakking is 
van die uit Drenthe.
 
Maar waarom gaan de Nieuwaal-ers de achternaam, van Steenbergen, pas rond 1720 gebrui-
ken? Terwijl de Drentse Steenbergens dat dan al drie eeuwen doen. De naam Leendert komt 
niet voor bij de Drentse Steenbergens. Kan natuurlijk van de vrouwelijke kant komen, maar toen 
ik ging kijken waar ik die naam wel veel zag, kwam West-Brabant tevoorschijn. Met name de 
streek rond het stadje Steenbergen. Dit is ook de regio waar de eerste man van zijn vrouw Teu-
niske, vandaan komt. Daarbij is haar zus Metje ook met een man uit West-Brabant getrouwd. 
Steenbergen is in die tijd een klein maar strategisch gelegen vestingstadje precies op de frontli-
nie van de tachtigjarige oorlog. Het stadje is in het begin van die oorlog negen keer van bezetter 
gewisseld. Afwisselend Spaanse – en Staatse troepen. Waar de bevolking uiteraard erg onder 
te lijden heeft gehad. Is de vader of grootvader van Leendert Jansz daarvoor gevlucht naar de 
Bommelerwaard? Dat lijkt mij niet waarschijnlijk want daar was het niet veel beter. Het ligt meer 
voor de hand dat hij als onderdeel van het Staatse voetvolk naar de Bommelerwaard gedirigeerd 
is. Zoals deze ‘Jan Leendertsen’ soldaat onder de Edele Amptman uit Bergen op Zoom, die in 
1627 met Grietgen Geerlofs trouwt in Zaltbommel. Het is een hypothese, maar ik denk dat het 
waarschijnlijker is dat er een band is met Steenbergen in Brabant dan met de Veluwe. Het zijn 
families die in west Brabant aan de rivieren wonen zoals de Moerdijk en de Zeeuwse wateren 
bij de stad Steenbergen en in die zin gewend aan het leven in een rivierengebied. Misschien 
bedacht Leendert Leendertse dat zijn grootvader uit Steenbergen kwam en ging hij daarom die 
naam als familienaam voeren.
Dan is er nog een tweede familie van Steenbergen in de Bommelerwaard die in dezelfde tijd 
opduikt. Deze wordt gevormd door ene Willem Leendertse, naar ik vermoed een zoon van 
Leendert Jansz en zijn eerste vrouw IJken Claes. Bij de doop van een zoon van Willem Leendert-

se is Metje Teunis, getuige. Zij is de zus van Teuniske die met Leendert Jansz, mijn stamvader, 
getrouwd is. Ze is Willems tante. Er is dus een verband tussen de twee Leenderts-en Willem is 
dan getrouwd met Geertje de Cock. Na het overlijden van Willem trouwt Geertje met Dirck van 
De Leut. De ‘Ouwe Leut’ is een hoeve tussen Gameren en Zaltbommel. Het is afgebeeld op het 
grote overzichtschilderij van de Bommelerwaard tijdens het beleg van Zaltbommel. Deze Dirck 
heeft bij zijn huwelijk een zoon ook Dirck genaamd. Deze gaat zich later afwisselend Dirck de 
Leut en bij zijn huwelijk Dirck van Steenbergen noemen. Kan zijn dat hij zelf ook niet meer de 
precieze familie verbanden door heeft gehad. In ieder geval is hier ook een ‘van Steenbergen’ 
lijn door ontstaan. Of dat terecht was moet ik vooralsnog in het midden laten.

De Bommelerwaard
De Bommelerwaard vormt in die periode, tijdens de tachtigjarige oorlog een belangrijk strijd-
toneel. Zaltbommel is twee keer langdurig belegerd door de Spaanse troepen. De laatste keer 
in 1599. Daarna schoof de frontlinie 15 km naar het zuiden. In 1648 wordt er vrede gesloten 
met Spanje er breekt een periode van relatieve rust aan, tot dat de Franse koning Lodewijk 
zijn strijdlustig oog op de Republiek laat vallen. Na aanvankelijk in het rampjaar 1673 bijna het 
land onder de voet te lopen, slaagt het Staatse leger erin om het strijdtoneel te beperken tot de 
Zuidelijke Nederlanden. Ieder voorjaar trekt een lange stoet paarden en wagens van het Staatse 
leger naar het zuiden om daar slag te leveren met de Franse troepen.
 
Die paarden en de menners, van de bagagetrein van het leger, worden door de boeren in de Tie-
len en Bommelerwaard geleverd. Wat een mooie bron van inkomsten is. Rond 1740 wordt ook 
met de Fransen vrede gesloten en treedt een rustige periode in. Vanaf ongeveer 1630 tot 1930, 
toen opa Toon van Steenbergen naar Delft vertrok, is Nieuwaal de plek waar ‘de Steenbergens’ 
leefden. Zij zijn in deze periode 
vooral kleine boeren of landarbei-
ders. Met name de mannelijke lijn 
komt ter wereld in Nieuwaal. De 
vrouwelijke voorouders niet veel 
verder, vaak uit andere dorpjes in de 
Bommelerwaard. Men komt dezelf-
de familienamen steeds weer tegen.
 
Nieuwaal is een gehucht aan de 
Waal tussen Gameren en Zuili-
chem, het is zo ‘n 1000 jaar geleden 
ontstaan. In 1031 wordt de naam 
Nieuwaal voor het eerst genoemd; 
de kerk werd door de bisschop van 

Spreiding van de naam Steen-
bergen zonder ‘van’ in 2007.

Met ‘van’ in 2007
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Paderborn geschonken aan de 
abdij Abinkhoff waar Nieuwaal 
deel van uitmaakte. De kerk 
is dus geschonken door een 
Duitser en in 1945,1000 jaar 
later weer opgeblazen door een 
Duitser Over de geschiedenis 
van Nieuwaal is niet zo veel be-
kend omdat het nooit zelfstan-
dig is geweest. Nieuwaal heeft 
nooit veel inwoners gehad. Het 
is een gehucht uitgegroeid tot 
een klein dorpje.

Leendert Leendertsz van Steenbergen 1687 –  en Eelke Otten van 
Tuijl 1696 – ?

Leendert is geboren in Nieuwaal 1687 van beroep bouwvakarbeider en Eelke van Tuijl geboren 
in 1696. Ze wonen in Nieuwaal en krijgen twee kinderen Teuntje 1734 en Otto. Zover ik heb kun-
nen vinden is hij de eerste die de naam Van Steenbergen gaat voeren
Zowel in Nederland als in de Verenigde staten wonen veel van Tuyls’. Zij stammen af van Ghys-
brecht van Tuyl, ridder, die voor 1383 overlijdt en die woont in de Tielerwaard, waar hij bezittin-
gen had in onder meer, Deil, Tricht en Tuil. Zijn kleinzoon Reinier wordt heer van Est en meer-
dere nazaten vervullen functies voor de hertog van Gelre en zijn eigenaar van belangrijke huizen 
in de Tielerwaard.

Sander van Tuijl, een zoon van de hiervoor genoemde Reinier, vestigt zich in Brakel waar hij 
schout en vazal van de heer van Brakel wordt. Zijn achterkleinzoon Jan Sandersz van Tuijl 
trouwt in 1586 met Marijke Otten van Oever uit Gameren zo komt de familie van Tuyl in Game-
ren terecht. Deze Jan Sandersz is de overgrootvader van onze Eelke.
Familie Otten van Tuyl heeft nog een paar kleurrijke kostgangers gekend. De opa van Eelke, te 
weten Geerlof Otten van Tuijl en zijn broer Jan zijn in 1662 in een kroegruzie in Haaften terecht 
gekomen.
Ze waren daar met een groep van zes man naar toe gegaan. In de kroeg ontstaat ruzie binnen 
de groep, waarbij Jan een van hen dodelijk verwondt. Jan vlucht naar Amerika, Nieuw Amster-
dam, kort daarna veranderd in New York, met meenemen van vrouw Geertruyt en zoontje Otto. 
Zoon Otto heeft daar carrière gemaakt als piraat in dienst van de Engelse kroon. Zie verder op 
uit biografisch woordenboek van Gelderland over het voorval en zoon Otto van Tuyl die twee 
jaar oud is toen hij met zijn ouders naar Amerika vluchtte.

Vechten om de eer
Volgens historicus Enny De Bruyn zit 
vechten, tot in de 18e eeuw, diep in 
de plattelandscultuur van Tieler-en 
Bommelerwaard. De moraal is nog 
ouderwets. Gelderse ridderdeugden 
zoals eer, trouw, moed en onafhan-
kelijkheid zijn belangrijker dan de 
verlichtingsidealen als verstandig-
heid en matigheid die in de rest van 
de republiek al ingang gevonden 
hebben.
Iedereen maakt zich er bij tijd en 
wijle schuldig aan. Zoals de vecht-
partij die ontstaat als de hoofdmees-
ter het zoontje van de dominee, die 
bij een vechtpartij betrokken is, een 
klap geeft. De domineesvrouw komt haar huis uit en scheldt de bovenmeester uit voor ‘beul‘ en 
zijn vrouw voor een ‘vod ende vercken’. Waarop iedereen elkaar begint af te tuigen. Vrouwen die 
elkaar de kap van het hoofd slaan, predikant die zich in de strijd werpt. Het is een totaal andere 
cultuur dan die in sommige andere streken van het land. Het volk uit het rivierenland heeft wat 
dat betreft een reputatie in de Republiek.
Uiteindelijk gaat het bijna altijd om vechten om de eer. Zoals deze uit de hand gelopen ruzie 
in Hellouw. Een vijftal man speelt triktrak in een herberg. Wie verliest moet het gelag, de con-
sumpties, betalen. Er ontstaat twijfel of de stand wel netjes bijgehouden wordt vervolgens 
worden er meer beledigingen uitgewisseld en ene Peter Rouck beschuldigt Coen Janssen, de 
bovenmeester van Hellouw, zijn bed bescheten te hebben. Wat zoveel betekent dat hij overspel 
gepleegd zou hebben. De herbergierster sust de boel en pakt de dobbelstenen. Na enige tijd 
komt de bovenmeester terug op dat schijtebed en vraagt Peter wat hij nou eigenlijk bedoelde. 

Schilderij door onbekende schilder uit 1580 het stelt de Bommelerwaard voor 
tijdens het beleg door de Spanjaarden in 1576.

Kerkboek van Nieuwaal met de aan-
kondiging van de geboorte van Teuntje, 
dochter van Leendert van Steenbergen 

en Eelke Otten van Tuijl in 1734. Een van 
de vroegste vermelding van de familie-

naam Steenbergen..



74 75

Mijn vooroudersMijn vader: Andries van Steenbergen 1921 – 2010

Men begint elkaar te beschuldigen van leugenaar te zijn en dat is een persoonlijke beschuldi-
ging waar de eer zwaar mee is aangetast. Er ontstaat een kluwen van vechtende mannen, een 
mes wordt getrokken. Uiteindelijk zakt Coen Janssen ineen. Peter Rouck heeft hem twee mes-
steken gegeven. Als blijkt dat Coen dit niet overleeft gaat Peter er vandoor. Hij geeft zijn zwager 
opdracht om zijn twee huizen in Zaltbommel zwaar met hypotheek te belasten. Zodat daar 
niets te halen is. De schout besluit hem te berechten bij verstek. Hij wordt veroordeeld tot de 
doodstraf door middel van het zwaard. Dat lijkt heel wat, maar uiteindelijk loopt het met een 
sisser af. 
Na een jaar doet hij een remissieverzoek. Ondertussen heeft hij een flinke afkoopsom aan de 
familie van het slachtoffer betaald. Na betaling van een boete van 150 gulden aan de ambtsman 
wordt hij in eer hersteld. Na een jaar of 15 blijkt hij het tot schout van Haaften te hebben ge-
bracht.
In 17- en begin 18-eeuwse rechtbankverslagen van de Bommeler- en Tielerwaard staan tientallen 
gevallen van vechtpartijen vaak met dodelijke afloop. Er hoeft maar iemand te roepen dat de 
ander liegt, zijn vrouw het met een ander doet of dat zijn familie niets voorstelt en het knokken 
begint. Het is een uit de middeleeuwen stammend eergevoel dat niet alleen bij de lokale adel, 
maar zeker ook bij de boeren sterk leeft. Eerlijkheid in zaken, krediet, huwelijkstrouw, goede 
naam als daaraan getwijfeld wordt is dat onverdraaglijk.

Heeft er zo’n schermutseling plaatsgevonden dan is het opvallend hoe weinig er duidelijk wordt 
van de precieze toedracht de deelnemers geven verwarrende beschrijvingen van het gebeuren. 
Getuigen keken net de ander kant op. Men probeert te voorkomen dat de ambtsman uit Bom-
mel of nog hoger zich ermee gaat bemoeien. Ze willen het zelf in eigen kring oplossen. Ze zien 
het in de eerste plaats als een zaak tussen twee families die het onderling moeten oplossen. De 
gemeenschap beschermen is wat ze doen. Want zodra de dader een buitenstaander is, hebben 
de getuigen met grote precisie gezien wie de dader is.
In de Bommelerwaard wordt veel langer dan in de rest van het land met een zoenbrief gewerkt. 
De dader en/of zijn familie betaalt een grote financiële vergoeding. De familie van het slachtof-
fer belooft niet te wreken, maar de dader moet wel een straatje omlopen als de familie van het 
slachtoffer eraan komt. Over dat laatste worden dan ook weer processen gevoerd als de dader 
zich daar niet aan houdt. Zoals Gijsbert De Rouck die klaagt dat de familie van zijn slachtoffer 
hem voor moordenaar blijft uitschelden en met kluiten naar zijn hoofd gooit.
Gijsbert is de zoon van Peter. Het zit blijkbaar in de familie om snel het mes te trekken.
Dat het rivierenland hier wel uitzonderlijk in is blijkt uit de vergelijking van de rechtbanken van 
Graft en die van Tuijl. In de eerste komen in de hele 17e eeuw maar twee gevallen van doodslag 
voor in die van Tuijl is er sprake van 60 gevallen en dat zijn alleen die de rechtbank gehaald 
hebben, extreem veel in een gebied met maar een paar duizend inwoners. De boeren lossen 
hun zaken graag zelf op.
 
Overheid en kerk slagen er in de loop van de 18e eeuw in om meer invloed te krijgen. Zodat 
de oude praktijken omtrent doodslag en verzoening steeds minder voorkomen. Een gestage 
stroom van vermaningen en bestraffing van de kansel zorgen voor een vermindering van de 
twee grote kwaden van de streek. De eerste is: De nog steeds grote invloed van de ‘papen’ en 
de tweede doodslag.
Michiel Spranger predikant in Gameren gebruikt twee grote rampen, de grote brand van Haaf-
ten 1649 en de watersnood van 1658 om de boeren eens flink de waarheid te zeggen. Ze hebben 
Gods toorn over zich afgeroepen omdat ze: vloeken en schelden, ze schenden de zondagsrust, 
zijn ongehoorzaam, diefstal, kermisbezoek, dronkenschap, achterklap en vooral doodslag. Ze 
trekken om niets het mes. De vrienden staan dan zuchtend rond het lichaam, maar denken er 
niet over de schuldige aan te klagen. Ze willen geen bloed, maar geld. Als hij een flinke financië-
le vergoeding op tafel legt hoeft hij zich nergens zorgen om te maken.
Maar langzaam en zeker weet de nieuwe religieuze cultuur van de protestantse reformatie met 
strengere normen en nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid een eind te maken aan een 
oude boeren adel cultuur. Met succes tegen het einde van de eeuw komt doodslag nog maar 
nauwelijks voor.
Zeker de rijkere boeren spiegelen zich aan de adel. Daarbij hoort bewondering voor moed en 
eerlijk zijn, beledigingen dienen gewroken. Reputatie is heel belangrijk. Wat dat betreft pas het 
ook goed in de nieuwe gereformeerde idealen. Eervol wordt: deugdzaamheid, moreel hoog-
staand gedrag dat goed aansluit bij de normen van de kerk.
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Otto van Steenbergen 1731-1804 en Maria Vos 1750-?
Is onze Otto door zijn moeder vernoemd naar haar illustere neef de piraat Otto van Tuijl? Hij is 
geboren in Nieuwaal en trouwt in 1777 met Maria Vos uit Aalst.
Maria is eerder getrouwd geweest met Stees de Vries, waarmee zij twee kinderen heeft gekre-
gen. Na het overlijden van Stees trouwt ze met Otto.
Ze krijgen drie kinderen. Het eerste kindje noemen ze Eelke maar zij is al binnen een jaar over-
leden. Twee jaar later wordt er nog een Eelke geboren en dan komt Jan.
Eelke is met Willem Antonie Murraij getrouwd, een afstammeling van een Alexander Murraij, 
een Schotse soldaat in dienst van de VOC. Zoon Jan trouwt met Anneke van Oostrum.

Jan van Steenbergen 1788-1858 en Anneke van Oostrum 1787-1876
Jan is geboren in Nieuwaal in 1788. Zijn beroep is landarbeider. Hij trouwde met Anneke in Zui-
lichem. Anneke komt uit Haaften tegenover Nieuwaal aan de andere kant van de Waal. Ze is 88 
jaar oud geworden en heeft 10 van Steenbergens op de wereld gezet. Vier hebben de kindertijd 
niet overleefd. Een van de overlevers is Jan Junior. Hij is in 1829 in Gameren geboren en trouwt 
met Gijsbertje Oomen.

Jan van Steenbergen  
1829-1908 en  Gijsbertje  
Oomen 1841-1923

In 1861 trouwde Jan met Gijsbertje in 
Gameren. Jan is landbouwer en Gijsbertje 
dienstmeid van beroep. Haar vader, Johan-
nes Oomen, is rietdekker. Haar moeder 
heet Lambertje Wolfers.
Gijsbertje is geboren in Kerkwijk en overle-
den op 81-jarige leeftijd in Gameren.
Ze hebben zes kinderen gekregen waar-
onder Andries in 1868. Het enige meisje 
van de zes, Bartje, trouwt met Rochus van 
Rumpt.
Een broer Lambertus (Bart) emigreert in 
1928 via Mexico naar Banff, Canada. Daar 
heeft hij een boerderij. Nazaten van Bart 
wonen nog steeds in Alberta en omgeving. 
Deze oom maakt het ome Han (broer van 
vader) mogelijk om na de tweede wereld-
oorlog naar Canada te emigreren. Canada 
liet alleen mensen toe die gingen werken in 
de agrarische sector.

Buurmeesters
In de periode tot 1838 is het dagelijks bestuur van een dorp als Nieuwaal in handen van de 
buurmeesters, de kerkmeester en de dorpsschout. Die buurmeesters worden gekozen uit de in-
woners van het dorp die in het bezit zijn van land. Deze worden de geërfde genoemd. Ieder jaar 
worden twee buurmeesters aangesteld één door de geërfde en één door de heer van het dorp. 
Deze buurmeesters moeten erop toezien dat de dijk onderhouden wordt, de sloten open ge-
houden, wegen onderhouden, belasting geïnd, getuigen bij erfenissen en schuldbekentenissen. 
De gebroeders Leendersen van Steenbergen hebben beiden deze positie een jaar lang bekleed. 
Wat erop wijst dat ze minimaal een klein boerenbedrijf hadden.
Tonis Leendersen samen met Peter Bayense in 1714 en in 1718 zijn broer Leendert Leendersen 
weer met Peter Bayense. In 1720 is Antonis nog een keer buurmeester samen met Jan Pruysen. 
Tenslotte is Leenderts zoon Jan van Steenbergen in 1755 samen met Dirk vd Bergh buurmeester. 
Daarna komt er geen ‘van Steenbergen’ meer voor in de lijst van buurmeesters. Families die 
veel kandidaten geleverd hebben zijn: Balgoyen, vd Werken, Bayense, Timmer en van Tuyl.
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Eén van de meer bijzondere getuigenissen van 
de buurmeesters is die van een weddenschap 
tussen David Timmer en Tonis van Tuyl. Bij de 
pastorie van Gameren zou een schuur getim-
merd worden waarover onenigheid ontstaat 
tussen de heer van het dorp en een aantal 
bewoners. De twee gaan een weddenschap aan 
dat als het tot een rechtszaak zou komen tussen 
heer en dorp, en de heer verliest, David Timmer 
een gouden pistool of negen guldens en ne-
gen stuivers aan Tonis van Tuyl zou betalen en 
omgekeerd. Wie er uiteindelijk gewonnen heeft 
weet ik helaas niet.

 
Een andere 18e-eeuwse van Steenbergen. Leendert, broer van Jan, is genoteerd in het dorps-
archief in 1750. Hij bewoont dan een huisje en doet bouwerij. Een kleine boer dus. Het huisje 
heeft een stenen haardstede en wordt behalve door hemzelf door zijn vrouw en vier kinderen 
bewoond. Hij is in het bezit van twee paarden.

Grote brand in Nieuwaal
Op zaterdag 8 juni breekt er brand uit bij Jan van Steenbergen op de hoek van de Steegstraat 
en de Kerkstraat in Nieuwaal. De brand grijpt zo snel om zich heen dat er in totaal zes huizen 
zijn afgebrand waaronder ook dat van zijn broer Andries. Zes grote gezinnen waren dakloos en 
beroofd van al hun spullen.

 
Behalve de dorpsbranden waren de 
overstromingen een calamiteit die de 
Bommelerwaard met enige regel-
maat trof. In de 17e eeuw werd de 
Bommelerwaard maar liefst negen 
keer door overstromingen getroffen. 
In de 18e eeuw breken de dijken ze-
ven keer en in de 19e eeuw nog eens 
zes keer. De laatste watersnood die 
het hele gebied van de Bommeler-
waard treft, vindt plaats in 1861.

Andries van Steenbergen  
1868-1949 en Govertje Kerkhoff 
1870-1948

Overgrootouders 
Andries en Govertje trouwen in 1893 in Gameren. 
Allebei geboren in Nieuwaal.
Andries is landbouwer. Govertje’s ouders heten 
Maaike van Ballegooijen en Antonie Kerkhoff. 
 Antonie is schipper van beroep. Andries en Gover-
tje krijgen 15 kinderen waaronder mijn opa Antonie 
Marius oftewel Toon van Steenbergen. Hij, en daar-
mee ik ook, zijn vernoemd naar zijn opa Antonie 
Kerkhof. De familie Kerkhof(f) heb ik tot het begin 
van de 17e eeuw terug gevonden in de Tielerwaard. 
Daarvoor komen ze waarschijnlijk uit Brabant. De 
eerste Antonie is geboren in 1786 en getrouwd met 
Aletta Zwakhals. Deze bijzondere achternaam is 
oorspronkelijk een bijnaam die is blijven plakken 
als familienaam.
Zwa(c)k betekent in Oudnederlands lenig of be-
weeglijk. Misschien heeft haar vader of groot vader 
een tic gehad waardoor hij veel met zijn hoofd 
bewoog. Een bijnaam heb je zo te pakken in die 
contreien. Waar de tweede naam Marius vandaan komt was voor mij niet zo duidelijk. Tot ik 
erop gewezen werd dat Marius de mannelijke vorm van Maria is. De oma van Govertje heette 
Maria en hun op tweejarige leeftijd overleden eerste kind ook. Het was waarschijnlijk een naam 
die veel voor haar be tekende.

Afgebrande huizen van Jan en Andries van Steenbergen.

Overstroming Bommelerwaard – litho 
door Jan Weissenbruch.

Govertje Kerkhof bij de 
waterpomp.
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Antonie Marius (Toon) van Steenbergen 1895-1965  
en Gerrie Westerhof 1899-1971

Opa Toon is landarbeider. Oma Gerrigje is voor het huwelijk dienstbode bij de directeur van de 
steenfabriek in Zaltbommel. Waar ze volgens haar zoon Ton zeer trots op is. Door verbetering 
in de leefomstandigheden is er eind 19e eeuw minder kindersterfte. Dat betekende een groei-

ende bevolking waar niet genoeg werk voor is. In 1930 zijn 
ze met het hele gezin verhuisd van Nieuwaal naar Delft. Een 
aannemer uit Nieuwaal heeft werk voor hem bij de nieuw aan 
te leggen snelweg tussen Den Haag en Rotterdam. Of dat 
van harte ging weet ik niet, maar ze hebben waarschijnlijk 
weinig keus. Het is de tijd van de grote crisis. Weinig werk 
veel werkelozen. Zo komt een eind aan zes opeenvolgende 
generaties bewoning van Nieuwaal.
Toon doet veelal hetzelfde soort werk wat hij in de Bom-
melerwaard gewend is. Hij heeft onder meer gewerkt bij de 
aanleg van het Delftse Hout, een werkgelegenheidsproject in 
de jaren dertig, en later bij een aardappelgroothandel. Zijn 
boerenachtergrond verloochent hij niet. Een grote volkstuin 
in Delft, leverde zoveel groente op dat de hele familie ervan 
kan mee eten.

Iedere zomer worden de kinderen naar 
familie in de Bommelerwaard gestuurd. 
De goede herinneringen die ze daaraan 
hebben zorgen ervoor dat de band met de 
Bommelerwaard blijft bestaan. 
De zeven kinderen van opa en oma van 
Steenbergen: naast mijn vader Andries 
zijn daar dan nog Johannes, Govertje, 
Gerard, Jan, Ton en Teun.

Een paar vroege herinneringen van mij 
aan ooms en tantes:
Johannes, ome Han is na de oorlog naar 
Canada geëmigreerd en daar getrouwd 
met Geraldine Stants. Om de paar jaar 
kwamen ze een paar weken naar Neder-
land en logeerden dan ook bij ons. Ome 
Han rookte dikke sigaren en had interes-
sante verhalen over zijn begintijd op de boerderij van zijn oom Bart in Alberta. De Canadese 
overheid verplichtte emigranten in de agrarische sector te werken. In tegenstelling tot mijn 
vader was dat niets voor ome Han.
Als ome Han en tante Geraldine in Nederland waren namen ze ons mee naar een restaurant.
Heel interessant. Want behalve als een van mijn zussen trouwde, kwam ik als kind nooit in een 
restaurant.

Foto gemaakt door mijn 
vader in 1940 van zijn 
grootvader Andries van 
Steenbergen. ‘Driespap’

Andries van Steenbergen 
en Govertje Kerkhoff.

Gerrigje en Toon

Gerrigje Westerhof, ongeveer 1914. Geboortehuis Gerrigje. Kwaartenhuis aan de Waaldijk. De moestuin ligt er niet best bij.
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Govertje(tante Go), het enige meisje in het gezin, heeft de kweekschool doorlopen en is onder-
wijzeres geworden. Best bijzonder voor een kind uit de Bommelerwaard in die tijd. Dat ze had 
‘doorgeleerd’ liet ze volgens mijn moeder, die na de lagere school was gaan werken, wel eens 
een beetje voelen.
Tante Go is nooit getrouwd en heeft geen kinderen gehad. Wel kon ze erg goed met kleine 
kinderen omgaan. Mijn zussen gingen graag bij haar logeren. Ik heb dergelijk aanbod steeds af 
kunnen slaan. Toen ze in de vijftig was ging haar mentale gezondheid achteruit en kon ze niet 
meer werken. Ze maakte op mij een niet al te gelukkige indruk in die tijd. Jaren later was ik met 
mijn vader, ome Han die toen weer eens over was uit Canada, en ome Ton bij een voetbalwed-
strijd van ome Hans’ oude club in Delft. Op een bepaald moment werden ze aangesproken 
door een man die vroeg hoe het met Go ging. Op mijn vraag naderhand wie dat was vertelden 
ze: ‘Dat is een oude vrijer van hun zus die met haar wilde trouwen.’ Daar keek ik wel van op. 
De broers concludeerden dat ze misschien beter met deze man, die na veertig jaar nog steeds 
naar haar vraagt, had kunnen trouwen. Maar ja, dacht ik, ze wilde misschien heel graag school-
juffrouw worden en dat was lastig in die tijd, als je getrouwd was. Ik heb nog altijd een tafeltje 
in mijn atelier staan, hier terechtgekomen uit het huis van tante Go na een van haar vele verhui-
zingen.

De broers Jan en Gerard heb ik in mijn jeugd niet ontmoet. Daar geven wij graag de koude kant 
de schuld van. Ome Jan heb ik gelukkig later nog wel leren kennen.

Ome Teun is begin jaren zestig ook naar Canada geëmigreerd dus die heb ik als kind ook niet 
meegemaakt. Jaren later is hij weer teruggekomen naar Nederland en heeft toen een aantal 
MacDonald restaurants opgezet in Amsterdam.
Ome Ton en tante Jellie heb ik daarentegen wel goed leren kennen. Ze kwamen met enige regel-
maat op bezoek. Ik denk dat ze al eerder een auto hadden dan wij. Mijn herinneringen als kind 
aan hun: ze woonden boven oma en hadden stoelen met armleuningen bestaand uit een reep 
leer. Als peuter vond ik dat heel apart maar niet erg comfortabel. Ik heb met Judith bij hen een 
weekend mogen logeren in de flat waar ze toen woonden, aan de rand van Delft. Dat was heel 
spannend. Ik was een jaar of zes. Altijd leuk om veel aandacht en snoep te krijgen. Op zondag 
hebben ze ons meegenomen naar de taptoe. Een concert gegeven door militaire blaaskapel-
len. Deze werd toen nog gehouden op de grote markt in Delft. Vaag herinner ik mij een koude 
regenachtige toestand. Het heeft bij mij geen blijvende liefde voor marsmuziek gebracht. Mijn 
vader daarentegen hield er wel van. Als de marinierskapel op de radio was kon hij geluidloos 
meefluiten. Echt fluiten kon hij niet, het was een soort blazen. Naar de taptoe ben ik met hem 
nooit geweest, dus heb ik het aan ome Ton te danken dit verdwenen instituut toch meegemaakt 
te hebben.

Johannis Westerhoff en Willemke Streeff
Johannis Westerhoff en Willemke Streef zijn de verste voorouders die ik van oma Gerrie heb ge-
vonden. Als Pieter Westerhoff in 1800 trouwt met Jenneke van Anrooij worden de namen van zijn 
ouders in het kerkboek gezet.
Zijn vader is Johannis Westerhoff en 
zijn moeder Willemke Streeff. Pieter 
is in 1760 geboren in de baronie van 
Kooij oftewel Acquooij. Hoe zijn vader 
daar terecht is gekomen is niet bekend. 
Voor die tijd komt de naam Westerhoff 
niet voor in het rivierenland. Wel kom 
ik het tegen in het 18e eeuwse archief 
van Amsterdam en in noordoost Gro-
ningen. Waar tot op de dag van van-
daag veel Westerhof-en leven.
 
Volgens de genealogen zijn deze 
naamdragers afkomstig uit het 
Noordduitse Westerhoff en zoals 
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zovelen op de relatieve welvaart van de Hollandse steden 
afgekomen. De enige Johannis Westerhoff die in deze pe-
riode terug te vinden is, meldt zich in 1752 bij het Staatse 
leger in Groningen. Hij komt uit Dornburg in Hessen, 
Duitsland. Blijkbaar wil hij aan de kost komen als huur-
soldaat voor de Republiek, maar daar komt hij wel erg 
snel van terug want hij deserteert al na negen dagen. Wel-
licht is hij de Johannis die als arbeider in Acquooij terecht 
komt en de vader van Pieter.
Willemke Streeff, zijn moeder, komt uit een familie die 
dan al een kleine honderd jaar in het gebied rond Leer-
dam woont. Buiten de Tielerwaard heb ik ze niet kunnen 
vinden.
Waarschijnlijk is ook zij afstammeling van een Duitse 
huursoldaat die in de 17e eeuw in deze regio is blijven 
hangen. De naam Streeff is een vernederlandsing van het 
Duitse Streff.
Zoon Pieter trouwt met Jenneke van Anrooij. Dit is een ty-
pische Bommelerwaardse familie ook al afkomstig van een 
16- of 17e-eeuwse immigrant uit het oosten. Anrooij is ver-
nederlandsing van het Duitse Anrath. Pieter gaat met Jen-

neke in Zuilichem wonen daar wordt hun zoon Johannes geboren in 1805. Ook Johannes wordt 
arbeider. Het lijkt erop dat de Westerhoffs vooral als arbeider in de landbouw en bouw hun geld 
verdiend hebben. Hij trouwt met een meisje uit de regio, Willemke van Brakel. Zij krijgen een 
zoon die op zijn beurt weer Pieter genoemd wordt. Pieter laat de laatste f van zijn achternaam 

weg. Hij trouwt met Gerrigje Bouman. Gerrigje draagt de achternaam van haar moeder Maria 
Bouman. Wie haar vader was, is in ieder geval bij mij onbekend. De familie Bouman is ook uit 
dezelfde buurt. Bouman wil zeggen boerenarbeider. Hun zoon Johannes trouwt met Geertje 
Verbeek. Geertjes vader was schipper. Geertje en Johannes hebben 10 kinderen gekregen en zijn 
de ouders van oma Gerrigje.

Andries van Steenbergen en Cornelia Margaretha Maas
Andries, mijn vader, is in 1921 geboren in een klein huisje onderaan de Waaldijk tegenover de 
oude kerk in Nieuwaal. Het huis werd gehuurd van een boer die aan de overkant woont, Gerrit 
van Leeuwen. In het achterhuis is een kookplek met een pomp. In de ene hoek een wc en in de 
andere twee hokken voor varkens. Een kleine bijkeuken, een voorkamer met ouderslaapkamer 
en een zolder. Huur is 2,50 guldens per week. Als het huis te klein wordt voor het groeiende 
gezin verhuist de familie naar de dijk en trekt een zus van oma, Pietje Westerhof met haar man 
Willem Baijense in het huisje. Het wordt nu nog steeds bewoond door haar jongste zoon Jan 
Baijense en zijn vrouw Hannie van Oversteeg.
Mijn vader is het oudste kind van wat uiteindelijk een gezin van zes jongens en één meisje zal 
worden. Zijn broers en zus: Johannes, Govertje, Gerard, Jan, Ton, Teun. Op negenjarige leeftijd 
verhuist hij uit die landelijke omgeving met z’n weide panorama’s en hoge luchten naar Delft. 
In de stad kon je lang niet zover wegkijken en de luchten waren minder hoog. Mijn vader is 
nooit een stadsmens geworden. Gelukkig gaat hij iedere zomer twee maanden,  samen met zijn 
broer Han, met de pakketboot de Waal af, terug naar de Bommelerwaard. Na de ambachts-

Johannes Westerhof en Gerrigje Verbeek, va-
der en moeder van Gerrigje.

Kaart van oma Gerrigje ergens jaren 
dertig gestuurd vanuit Nieuwaal aan 

opa die in Delft is achter gebleven 
en blijkbaar geen werk heeft op 

dat moment. Zware tijden dus voor 
het gezin. Wellicht de reden dat 

oma met kinderen tijdelijk bij haar 
ouders gaat wonen. Wel mooi te 

lezen dat mijn vader en zijn broer 
Han zich goed gedragen hebben op 
de pakketboot van Rotterdam naar 

Nieuwaal.

Opa ‘leert’ mij sigaren roken.
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school gaat hij aan het werk als elek-
tricien en ontmoet hij mijn moeder 
Corrie Maas. Als ik het wel heb heeft die 
ontmoeting zich afgespeeld in de kerk.
Andries’ eerste baan 1937 na de am-
bachtsschool is bij de Draadomroep, 
voorheen radiodistributie geheten; dat 
was een faciliteit voor het doorgeven 
van radioprogramma’s via een kabel 
(draad). Dan breekt de oorlog uit. In 
1942 komt er een oproep om zich te 
melden voor tewerkstelling in Duits-
land. Hij duikt onder bij zijn opa van 
Steenbergen in de Bommelerwaard.

Dit ‘onderduiken’ houdt in dat hij gewoon op het land werkt. En na een jaar heeft een NSB-boer 
uit de omgeving hem aangegeven, maar is wel zo netjes om dat eerst tegen hem te zeggen.
Mijn vader heeft zich toen zelf maar gemeld, om te voorkomen dat de familie in de pro blemen 
komt. Voor straf wordt hij drie maanden opgesloten in kamp Erica in Ommen. In deze pe-
riode van de oorlog zitten daar vooral mannen die voor de arbeiteinsatz zijn ondergedoken 
en zwarthandelaren. Volgens mijn vader werden die laatsten ongenadig afgeranseld met de 
knuppel. Na zijn straf is hij op transport gezet naar Hamburg om daar in een munitiefabriek te 
werken. Nog maar net een week in Hamburg aangekomen beginnen de Engelsen een 10 dagen 
durend luchtbombardement juli 1943. Het grootste luchtbombardement uit de tweede wereld-
oorlog. Meer dan twee duizend bommenwerpers nemen er aan deel. De Engelsen hebben de 
stad opgedeeld in segmenten. Ieder dag is er een ander deel aan de beurt. Eerst worden met 

luchtmijnen de daken en ramen vernield. Ver-
volgens komen er bommenwerpers met brand-
bommen die alles in vuur en vlam zetten. Door 
de enorme vuurzee ontstaan er vuurorkanen. 
Alles brandde, vertelt hij later. Doordat opslag-
tanks met brandstoffen ook geraakt worden loopt 
die brandstof daaruit in het water waardoor het 
wateroppervlak ook in brand staat. Het was een 
verschrikkelijke chaos en samen met een jongen 
uit Drenthe genaamd Engel is hij gaan lopen 
totdat ze ergens bij een station aankomen en ze 
in een goederenwagon van een trein springen. De 
Duitsers proberen hun treinen te redden door ze 
uit het station te rijden. Na enige tijd lijkt het hun 

Ruzie in Culemborg
Een Streeff die zijn sporen in de archieven heeft nagelaten is Willem Streeff. Een voorou-
der van oma want ik vermoed dat deze Willem een broer van onze Willemke is. Hij is net 
als Willemke geboren in Acquooij en verdient de kost met tappenering en winkel houden, 
maar zegt tegen de rechter ‘al enige tijd een ongebonden en ergerlijke levenswijze te hebben 
gevoerd’. Willem woont op de Bruynekade in de buurt van Leerdam.
In 1761 wordt Willem samen met zijn compaan Dirk Rijken Floor, beter bekend als ‘Floor 
den Brave’ afgevoerd naar het cachot in Culemborg. Wat is er gebeurd? Willem en Floor, op 
dat moment ongeveer 27 jaar oud, hebben zich ernstig misdragen. De twee zitten voor de 
herberg van de weduwe Wenners in Goilberdingen bier te drinken.

Ze hebben de nacht doorgebracht in die herberg en zijn ’s morgens al begonnen met in nemen. 
Eind van de middag komt ene Hendrik de Vos voorbij. Hendrik wordt door hen uitgenodigd 
erbij te komen zitten. Op zeker moment ontstaat een woordenwisseling tussen Willem en Hen-
drik. Geen enkele getuige weet naderhand te zeggen waar het nu eigenlijk over ging.
Hendrik probeert de boel te sussen door aan te bieden de rekening te betalen, maar Willem 
en Floor, beneveld als ze zijn, slaan helemaal door. Willem scheldt Hendrik uit voor scha-
vuit en geeft hem een slag in het gezicht. Vervolgens worstelt hij Hendrik tegen de grond. 
De  weduwe Wemmers die tussenbeide wil komen wordt door Floor met een mes zwaaiend 
op een afstand gehouden. Hij raakt haar daarbij in haar jakje. Toegestroomde omstanders 
worden door Floor gewaarschuwd, met veel gescheld, zich niet met de vechtpartij te bemoei-
en. Ook Willem en Hendrik gaan elkaar te lijf met een mes. Op een gegeven moment komt er 
een gewaarschuwde dienaar van Justitie opdraven die door Floor wordt uitgescholden voor 
‘dieflijer en scholje.’ Willem duikt onder zijn snaphaan (geweer) door en maakt zich uit de 
voeten, maar wordt uiteindelijk te pakken genomen. Hij heeft zich verstopt achter de bed-
stee in het huis van een neef. Beiden worden afgevoerd naar Culemborg. Floor wordt ver-

oordeeld tot geseling en eeuwige verbanning uit 
het graafschap. Willem moet op het plein aan de 
schandpaal en daarbij toekijken hoe Floor zijn 
straf ondergaat. Ook hij wordt eeuwig verban-
nen uit de streek.
Willem meldt zich dan aan bij de VOC en vaart 
enige jaren op Indië. Dat eeuwige verbanning 
niet al te letterlijk moet worden genomen blijkt 
wel uit een straf die Floor eerder had gekregen 
voor het stelen van bonenstaken waarvoor hij 
ook verbanning aan zijn broek kreeg. Ook Wil-
lem is op een bepaald moment weer terug. Hij 
trouwt in 1788 in Everdingen met Willempje van 
Beest en is in 1797 overleden. Andries aan het werk voor de draadomroep.
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beter er weer af te springen want de trein rijdt naar het oosten (weg van Nederland), ze zien 
boerderijen en akkers. Altijd goed, denkt hij, daar kunnen we misschien wat te eten vinden. En 
zo komt hij terecht in Sleeswijk-Holstein in Bad Oldesloe. De tweede streek waar hij de rest van 
zijn leven nog vaak aan terug dacht.
Het is daar net als de Bommelerwaard maar dan tien keer zo groot. Bij een Hoeve, eigenlijk 

een landhuis met een groot boerenbedrijf, 
kloppen ze aan voor eten. Dat kunnen ze 
krijgen maar dan moeten ze wel iets van de 
elektriciteit repareren, dit is geen probleem. 
Het is een samenleving met alleen vrouwen, 
kinderen en oude mannen. Een zogenaamde 
herenboerderij, waarvan de Herr Meyer als ka-
pitein aan het front zit met al zijn personeel.

Er zijn wat Franse en Poolse krijgsgevange-
nen die op het land werken. Ze kunnen mijn 
vader en de boerenzoon Engel hier goed ge-
bruiken. Mijn vader heeft in deze uithoek van 
Europa de rest van de oorlog doorgebracht. 
Een keer dreigde het mis te gaan. Een Duitse 

soldaat, genaamd Otto, die omdat hij gewond is, ook op de boerderij terecht is gekomen komt 
erachter dat Andries een oude radio heeft gerepareerd om naar radio Oranje te luisteren.

De zender van Vrij Nederland die vanuit Londen uitzendt. Om een betere ontvangst te hebben 
heeft hij een draad gespannen van uit zijn kamertje boven de stallen. In Nederland was het 
hebben van een radio inmiddels streng verboden en stonden er zware straffen tot de doodstraf 
aan toe op het bezit daarvan. Otto, geeft hem aan bij het hoofd van politie en ook Burgemees-
ter. Deze komt hem ‘arresteren’ maakt daarbij veel misbaar, scheldt Andries uit voor ‘scheisse 
Hollânder’ zegt die radio te halen en ‘sofort mit kommen.‘ Hij neemt hem mee naar het ge-
meentehuis in het dorp.
 
Nu is het fout denkt hij, maar het is gelukkig allemaal show van de burgemeester. De burge-
meester zegt tegen Andries op een heel andere toon. ‘Wat flik je me nu.’ We komen allebei in 
de problemen. Als je naar de radio wil luisteren moet je dat maar hier doen. Dat is veiliger. In 
een brief van Engel ver na de oorlog aan mijn vader geschreven haalt deze herinneringen op 
aan de oorlogstijd. Zo schrijft hij dat Andries vaak bij Herr Bürgermeister zat. Hij wist blijkbaar 
niet waarom. Dat heeft Andries zorgvuldig verborgen gehouden. Als we 35 jaar later een bezoek 
brengen aan de hofstede in Bad Oldesloe, merk ik dat pa een beetje zenuwachtig is om Otto 
tegen te komen. Hij wist dat die de oorlog overleefd heeft en weer op Gut Klinken woont.
Mijn vader werkt daar als een manusje van alles. Kapotte apparaten repareren en op het land 

werken. Alles moet met paarden gebeu-
ren ook omdat er sowieso geen brand-
stof is. Hij heeft altijd een grote liefde 
voor paarden gehouden. ’s Morgens 
brengt hij de dochter van Herr Meyer 
met een Tilbury, een karretje met paard 
ervoor, in het dorp naar school.

April 1945 er komen steeds meer 
vluchtelingen uit het oosten op de 
vlucht voor het Russische leger. Andries 
besluit richting Nederland te trekken. 
In de buurt van Kiel stuit hij op een 
Engelse eenheid die hem op transport 
zet naar Nederland. Onderweg heeft 
hij tyfus opgelopen maar hij is terug in 
Delft en herenigd met zijn familie en verloofde Corrie.
Toen in 1947 alles weer een beetje liep in Nederland zijn ze getrouwd. Ze gaan wonen bij oma 
Maas in de Voorstraat een etage boven een winkel. De bruiloftstoet bestaat uit vier, door paar-
den getrokken, rijtuigen, aldus vriend Engel uit Drenthe. Hij schrijft in een brief speciaal voor 

de bruiloft voor het eerst in zijn leven naar het westen te zijn 
gekomen en is behoorlijk onder de indruk.
 
In 1948 wordt hun eerste kind geboren er kwamen uiteindelijk 
vier dochters en een zoon: Gerrigje, 1948; Helena Cornelia, 
1950; Andrea Margaretha, 1953; Judith Mirjam, 1959; Antonie 
Marius, 1962.
Andries gaat werken bij een instrumentenfabriek. Maar hij kan 
na het buitenleven in de Bommelerwaard en op het Noord-
duitse platteland niet meer aarden tussen afgesloten muren 
van een werkplaats. Hij solliciteert bij de NKF waar hij gaat 
werken in de buitendienst, veel grover werk maar beter betaald 
en tussen de muren vandaan. In 1955 verhuist het gezin van 
de Voorstraat in het centrum van Delft naar een nieuwbouwflat 
aan de rand van de stad. De prof. Krausstraat. Daar worden Ju-
dith en ik geboren. Het deel van de NKF waar Andries bij werkt 
verhuist in 1962 naar Waddinxveen. Het gezin verhuist mee en 

Andries op Gut Klinken, 1943-1945

Het woonhuis op Gut Klinken.
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gaat wonen in een huurwoning van de fabriek. Die doorzonwoning in een weiland van Waddinx-
veen had van mijn moeder niet gehoeven. Mijn vader vindt het prima. Een huis met een tuin. 
En een schuurtje. Het is niet de Bommelerwaard, maar daar krijgt hij mijn moeder toch nooit 
naar toe. Ze is een stadsmens en was veel liever in Delft gebleven. Ze miste haar zussen en de 
levendigheid van de stad. Mijn vader had de gewoonte hun vertrek aan te kondigen, na een be-
zoek bij familie in Delft met de woorden ‘we gaan weer naar varkensveen.’ Daarmee de gevoe-
lens van mijn moeder uitdrukkend. Daar komt bij dat mijn vader voor zijn werk begin jaren zes-
tig twee keer langere tijd naar Sierra Leone en Ecuador is geweest. Dat beviel hem maar matig. 
Mijn moeder had grote moeite met zijn lange afwezigheid. Ze zat daar alleen met vijf kinderen 
in Waddinxveen met als enig transportmiddel een solex. Ik herinner mij vaag die keer dat ik, 
met mijn moeder, die waarschijnlijk uit pure wanhoop, op de solex naar Delft was gegaan, met 
mij achterop. Mijn benen in de fietstas. De bagagedrager zat nog lang in mijn achterwerk ge-
perst. Mijn vader is in de jaren na zijn verblijf in Afrika en Zuid-Amerika, vaak vijf of zes dagen 
per week op pad voor de fabriek. Om te werken in Groningen bij ‘het gas’ of in België, waar hij 
jarenlang gewerkt heeft aan een telecommunicatie kabel van Antwerpen naar het Ruhrgebied in 
Duitsland. Hij verblijft dan in een kosthuis en komt in het weekeinde naar huis. Mijn vader is op 
z’n drieënzestigste gepensioneerd en heeft, denk ik, samen met mijn moeder nog een mooie 
tijd gehad. Tot hij op achtentachtig jarige leeftijd aan nierfalen is over leden. Mijn moeder, die al 
wat langer een slechte gezondheid had, is twee jaar later op negentigjarige leeftijd overleden.

Mijn vader kijkt naar het raam van het kamertje waar hij 50 jaar eerder verbleef.

Andries van  
Steenbergen  

1921- 2010

Rechts: Cornelia 
Margaretha Maas 

1921-2012

Mijn vader, zoon van boeren en landarbeiders uit de Bommelerwaard en mijn 
moeder, dochter van textielwerkers en dienstmeiden uit Leiden. Foto links eind 
jaren dertig.
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Herinneringen van Ton van Steenbergen, broer van 
mijn vader Andries

Herinneringen aan zijn vader en moeder, mijn opa en oma opgetekend door Jellie van 
 Steenbergen-van der Zande.

Oma Gerrie (Gerrigje) Westerhof is geboren op 15 juni 1899 in 
Nieuwaal. Ze was net 22 jaar toen ze op 19 juni 1921 haar eerste 
kind – Dries – kreeg en ze was 43 jaar toen op 18 juni 1942 het 
laatste kind – Teun – werd geboren!
Een lieve, vrolijke, ongecompliceerde vrouw. Altijd bezig het gezin 
van negen personen goed te verzorgen: vader, moeder en de kin-
deren Dries (19-6-21); Han (29-6-22); Go (20-4-24); Gerard (21-
9-26); Jan (19-7-29); Ton (10-9-38) en Teun (18-6-42).De manager 
van het gezin! Met een optimistische kijk op het leven!
Ze overleed, na een beroerte, op 6 december 1971 (72 jaar) in een 
verpleeghuis te Rotterdam. Zij was daar opgenomen sinds voor-
jaar 1968 wegens dementie. Ze werd begraven op begraafplaats 
Jaffa in Delft.
 
Opa Toon (Antonie Marius) van Steenbergen is geboren op 19 
februari 1895 in Nieuwaal, overleden 13 januari 1965 (69 jaar) in 
het ziekenhuis in Delft t.g.v. leverkanker.
Hij was 26 jaar toen de eerste zoon werd geboren en 47 jaar 
toen de laatste zoon kwam. Een rustige, bedachtzame, enigszins 
gesloten man. De strenge geloofsopvoeding drukte een zwaar 
stempel op zijn leven.Als kostwinner was hij ervoor verantwoor-
delijk dat er voldoende geld binnen kwam.

Het was een vader die zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ging. Zo verhuisde hij voor een 
betere toekomst van het geliefde Nieuwaal naar Delft en verrichtte in de crisisjaren (1933) zware 
graafwerkzaamheden, via de werkverschaffing. En dan was er na werktijd ook nog de volkstuin. 
Zelf groente en aardappelen verbouwen, zodat er voor het gezin voldoende te eten was. En spe-
ciaal om zijn vrouw te plezieren een bloemenhoven! Als dat geen liefde is?! Toon overleed op 13 
januari 1965 (bijna 70 jaar) in het ziekenhuis in Delft aan leverkanker. Hij werd begraven op de 
begraafplaats Jaffa in Delft.
Opa en oma van Steenbergen-Westerhof waren met hun vijf kinderen in 1930 vanuit Nieuwaal, 
een dorpje in de Bommelerwaard, nabij Zaltbommel, naar Delft verhuisd. Opa kwam uit een 
zwaar gelovig gezin van veertien kinderen, waarvan er binnen het jaar twee overleden. Van de 
zeven jongens werden er zes landbouwer. Voor al die zoons was er geen werk op de boerderij 
van opa. Omdat er door de crisis weinig werk was, vertrok het gezin in 1930 naar Delft met de 

hoop op een betere toekomst. Daarvoor werkte vader al ongeveer een jaar in Delft bij de wegen-
bouw. Hij was in de kost bij zijn zus Pietje en zwager Jacobus Ekelmans, die met hun vier zonen 
woonden in de Pootstraat.
Opa was een gesloten, stille, serieuze, wat zwaartillende man, mede veroorzaakt door de zware 
geloofsopvoeding. In de kerkdienst van de Gereformeerde Gemeente, die gehouden werd in het 
achterhuis van een boerderij, werd vooral verkondigd hoe zondig de mens was en uit zichzelf 
niets goed kon doen. Je was afhankelijk van de genade van God, Hij bepaalde heel je leven. En 
het was meestal onzeker of aan het einde van je leven niet het eeuwige leven maar de hel wacht-
te, want ‘velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren.’
Zijn vader is op 69-jarige leeftijd dan ook benauwd gestorven, want toen zijn zussen hem op 
zijn sterfbed in het ziekenhuis vroegen of hij al het teken had gekregen dat hij was uitverkoren, 
kon hij dat niet bevestigen.

Linksboven Andries, mijn vader;  
onder: ome Han.  
Schoolfoto Nieuwaal 1928.
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Oma was vrolijker en wat geloof betreft minder zwaar opgevoed. Het gezin was lid van de 
Hervormde Bondskerk. Voor haar trouwen was ze dienstbode bij de familie Van Lookeren 
Campagne, een vooraanstaande familie in Zaltbommel. Ze kon daar altijd met voldoening 
over praten.
Ze was opgeruimd, relaxt en nam het leven zoals het kwam.Het ter wereld brengen van zeven 
kinderen was voor haar geen probleem. Elk kind was immers een geschenk van God. Mijn vader 
herinnerde zich dat hij op een ochtend wakker werd en dat zijn vader vertelde: ‘Je hebt er weer 
een broertje bij’. Zonder dat de kinderen het merkten was moeder ’s nachts in dat kleine huisje 
bevallen.Vader en moeder konden een klein huisje huren in het hofje ‘Zorg en Vlijt’, in de Wes-
terstraat. Een kleine woonkamer, een keukentje waar maar één persoon in kon staan!, een wc en 
een gangetje. Daarboven was alleen een zoldertje om te slapen. 

Na een paar jaar konden ze een ‘groter’ huis huren in de Plateelstraat 6. Beneden een gang, 
met drie deuren die toegang gaven tot een voorkamertje, een kleine woonkamer en een trap 
naar boven. In het voorkamertje sliep Go, zij had als enigst meisje een eigen slaapkamer. Tus-
sen het voorkamertje en de woonkamer zat een doorgang, het alkoof. Verder was er een keuken-
tje waar twee personen in konden staan en een wc. Boven was de kleine slaapkamer van vader 
en moeder. Boven het slaapkamertje was nog een kleine vliering.

De rest was zolder, daar sliepen de jongens. Achter het huisje was een kleine tuin met twee 
schuurtjes. Een wasschuur voor moeder en een schuur die gebruikt werd als werkplaats voor 
vader en tevens in gebruik als kolenhok en bergplaats voor de fietsen. Door de week stonden de 
fietsen in het gangetje. Zaterdagsavonds gingen ze door de kamer, de keuken en de tuin naar 
de schuur. In de crisisjaren, rond 1933, werd opa werkeloos, hij heeft toen in de DUW (Dienst 
Uitvoerende Werken) gewerkt. Dit was heel zwaar werk, onder andere het uitgraven van grach-
ten! Door dit te doen kreeg hij een paar centen extra boven op zijn werkeloosheidsuitkering. De 
werkeloosheidsuitkering was zeer minimaal. Daarna kon opa een baan krijgen bij de gemeente 
als losarbeider. Dit betekende sloten uitbaggeren, de slootkanten maaien en schoonhouden. Hij 
werkte regelmatig over, dat leverde weer een gulden extra op.
Daarnaast had hij nog een volkstuintje waar de groente voor het gezin werd geteeld. Het was 
financieel een moeilijke tijd om het hoofd boven water te houden. Zo herinnert mijn vader 
zich dat er tussen opa en oma soms discussie was over de besteding van het geld. Oma vond 
dat ze niet met minder huishoudgeld toe kon en opperde dat dan de krant maar moest worden 
opgezegd. Voor opa was dit een schrikbeeld want hij spelde de krant.De aardappelen werden 
voor het hele jaar besteld bij een aardappelboer uit Strijen. Opa onderhandelde dan flink om de 
laagste prijs te krijgen. 
De kolen werden voor de hele winter besteld bij kolenhandel Oliemans. Het tuintje van het 
huisje in de Westerstraat zat aan de achterkant tegen kolenhandel Oliemans van de Buiten-
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watersloot aan. De schutting was niet al te best meer, dus kwamen er wel eens wat kolen door-
heen. Dat was boffen want het leverde dan een keer extra stoken op! 
Alleen opa had in die tijd een fiets.

Mijn vader herinnert zich dat hij als jongetje een keer stiekem op vaders fiets heeft geprobeerd 
te fietsen, onder de stang door. Dat ging fout, hij botste tegen een paal en een huis. De voor-
vork was toen krom! Toen mijn vader ongeveer 12 jaar was had hij een fiets waarmee hij naar de 
Ambachtsschool ging. Het was een ‘samengestelde’ fiets, in elkaar gezet met oude her en der 
verzamelde onderdelen! Volgens mijn vader had Han eerder een fiets.
Mijn vader kan zich ook nog herinneren hoe hij en Han met vader op de fiets vanuit Nieuwaal 
op bezoek gingen bij opa’ zus Marie in Zaltbommel 80 km fietsen. Eén kind achterop en één 
voor op de stang!
Omstreeks 1953 verhuisde het gezin naar een groot nieuw huis in de Ernst Casimirstraat 21 
in de nieuwbouwwijk ‘De Wippolder’. De drie oudste zonen Dries, Gerard en Jan waren toen 
al getrouwd en woonden op zichzelf. Han was in het voorjaar van 1947 naar Canada geëmi-
greerd. Go woonde nog wel een korte tijd thuis. Zij had boven aan de voorkant een mooie grote 
zit-slaapkamer. Nadat zij haar opleiding voor onderwijzeres had afgerond kreeg zij een baan op 
een lagere school in Huizen en ging daar op kamers wonen. Toen bestond het gezin alleen nog 
maar uit vader, moeder en de nakomertjes Ton en Teun.

Otto van Tuyl: een piraat in de familiegeschiedenis
Zoals	opgeschreven	in	het	biografisch	woordenboek	Gelderland

Otto van Tuyl werd in 1661 geboren te Gameren in de Bommelerwaard als oudste zoon van 
Jan Otten van Tuyl en Geertruyt Jans van Lent.Op 10 juni 1693 trouwde hij met Grietje 
Dirks, bij wie hij vijf kinderen kreeg. Op 19 december 1705 kwam hij om bij een schipbreuk 
voor de kust van New York.
Otto van Tuyl was voorbestemd om landbouwer te worden, zoals de broers van zijn vader, 
in Gameren, een klein dorp in de Bommelerwaard. Maar het lot besliste anders; zijn levens-
loop werd bepaald door een onbesuisde daad van zijn vader. Op 16 april 1663 kwam hij als 
tweejarig jongetje, samen met zijn ouders, met het schip De Bonte Koe aan in Nieuw Amster-
dam. Zijn vader, Jan Otten, was na het plegen van een doodslag in een herberg in Hellouw 
gevlucht voor Justitie.
Otto’s voorouders behoorden tot de lage landadel in de Tielerwaard, waar zij gedurende 
enkele generaties heren van Est waren. Zijn voorvader Sander Reyersz had zich in Brakel 
gevestigd, waarna zijn overgrootvader Jan Sandersz door zijn huwelijk naar Gameren ver-
huisde. Jan Sandersz behoorde daar tot de 
rijkere landbouwers, maar zijn zoon Otto 
Jansz kwam in de problemen en bij diens 
dood in 1666 was zijn gehele bezit be-
zwaard met schulden. Het was niet de eni-
ge ramp die hem overkwam. Op 23 januari 
1662 bracht zijn zoon Jan Otten, met zijn 
broer Geerlof en vier andere dorpsgenoten, 
een bezoek aan Hellouw aan de overzijde 
van de Waal. In de herberg in die plaats 
kregen twee van hun vrienden ’s avonds 
ruzie, waar Jan Otten zich in mengde. Er 
werden messen getrokken en in het daar-
opvolgende gevecht verwondde Jan Otten 
zijn dorpsgenoot Wouter Mertensz de 
Graeff. Hulp van twee gewaarschuwde chi-
rurgijns was tevergeefs en Wouter Mertensz 
bloedde dood aan verwondingen in zijn 
arm en schouder.
 
Jan Otten moet onmiddellijk gevlucht zijn, 
want bij de verdere rechtsgang is hij niet 
meer aanwezig. Het gerecht handelde snel, 
want al de volgende ochtend liet het beslag 
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leggen op de bezittingen van de voortvluchtige. Op 3 juni 1662 werd te Zaltbommel het 
vonnis over hem uitgesproken. De uitspraak luidde ‘dat die betichte in handen van justitie 
comende, metten sweerde gedeelt sal worden datter de doot nae volge, off fugatieff blijvende 
dat sijne goederen den fisque sullen werden toe erkent.’ Deze doodstraf is nooit voltrokken 
want Jan Otten wist uit handen van de justitie te blijven. Hoe hem dat is gelukt en waar hij 
verbleef in het jaar dat verliep tussen de doodslag en zijn vertrek vanuit Amsterdam naar 
Amerika, is niet bekend.

Maar de gewelddadige gebeurtenissen in de Tieler- en Bommelerwaard hadden onbedoeld 
tot gevolg dat volgende generaties Van Tuyl in de Noordamerikaanse koloniën zouden op-
groeien. Jan Ottens jonge vrouw Geertruijt Jans van Lent moet de overtocht met gemengde 
gevoelens hebben ondergaan. Voor een kleindochter van de rentmeester Mathijs van ’s Gra-
venweert uit een familie van gouden zilversmeden zal de vlucht een vernedering zijn ge-
weest. Opmerkelijk is dat zij in kerkregisters in New York wordt vermeld als Geertruyt Jans 
van ’s Gravenweert en niet als Geertruijt Jans van Lent. In Nieuw Amsterdam – vanaf 1664 
New York – werd Jan Otten schipper; hij woonde vanaf circa 1685 in de tegenwoordige Wall 
Street.
Bij zijn overlijden liet hij acht kinderen na; de twee jongsten Abraham en Isaac (een twee-
ling) hebben tot op vandaag nakomelingen in de rechte lijn. Geertruijt hertrouwde op 6 
augustus 1696 met Teunis Jansen Lanen van Pelt. Otto van Tuyl trad in de voetsporen van 
zijn vader en werd schipper en scheepstimmerman. Op 10 juni 1693 trouwde hij met Griet-
je Dirks, dochter van Dirck Evertsz Fluyt en Elizabeth Lubberts. Hij moet toen al zeerei-
zen hebben gemaakt. In 1695 vond zijn eerste grote zeereis plaats. Het was de periode van 
oorlogen tussen Engeland en Frankrijk en de gouverneur van New York, Benjamin Fletcher, 
gaf kaperbrieven aan een zekere John Hore met het doel Franse schepen in de Canadese 
wateren aan te vallen. Hore veroverde het Franse schip St. Paul en herdoopte het in John 
and Rebecca. Met dit schip voer hij in december 1695 uit, richting Madagascar, waar zijn 
zwager Richard Glover al als slavenhandelaar en kaper opereerde. Aan boord van de John 
and Rebecca bevonden zich Otto van Tuyl en zijn veertien jaar jongere broer Aert. Otto was 
verantwoordelijk voor de fouragering en Aert was timmerman.
 
In april 1696 arriveerde het schip in de wateren rond Madagascar. Vandaar werd de reis 
voortgezet naar de Rode Zee, waar verschillende schepen werden gekaapt en vervolgens naar 
de Perzische Golf waar hetzelfde gebeurde en ook dorpen langs de kust werden overvallen.
Tegen het eind van het jaar was het schip weer terug op St. Mary’s-eiland, nabij Madagas-
car, een berucht toevluchtsoord voor piraten. Hier stierven veel bemanningsleden, onder 
wie Hore zelf. In de daaropvolgende periode volgden gevechten tussen piraten onderling en 
tussen hen en bewoners van Madagascar. Aert van Tuyl, die nog ongehuwd was, bleef op 
Madagascar en schijnt de rest van zijn leven daar te hebben doorgebracht als kaper en goud- 
en slavenhandelaar.

Otto wilde terug naar Amerika, maar voor het zover was maakte hij nog enkele kaperreizen 
in de Indische Oceaan op het schip Resolution, onder bevel van Robert Culliford. Meerdere 
Arabische en Turkse schepen werden overmeesterd. Volgens getuigenissen van piraten en 
overlevenden werden bij een van de acties – de kaping van het Turkse schip Grote
Mahomet – meer dan driehonderd passagiers en bemanningsleden gedood. De buit was 
enorm, volgens een getuige 2,5 miljoen roepia’s. In december 1698 was hij weer terug op 
St. Mary’s Island, waar hij voor de thuisreis aanmonsterde op de Nassau, onder Giles Shelley.
Terugkeren naar New York was niet zonder risico. De kapiteins onder wie hij had gevaren, 
hadden weliswaar kaperbrieven, maar in de praktijk waren zij meer op eigen gewin uit 
geweest. En dat gold ook voor Van Tuyl. Gouverneur van New York was inmiddels Richard 
Coote, Earl of Bellomont, die hard optrad tegen de piraten. Verscheidene passagiers van de 
Nassau werden snel na aankomst gearresteerd en ook Otto van Tuyl werd op 14 juni 1699 
verhoord. Hij ontsprong echter de dans, vermoedelijk na betaling van steekpenningen. Het 
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kapitaal dat hij bezat stelde hem in staat om een huis te kopen in Smith Street, dicht bij de 
East River, op dat moment een van de betere buurten in New York. En hij begon een loop-
baan als koopman, goederen vervoerend met name vanuit de Caribische eilanden naar New 
York. Maar de zee bleef hem trekken. Nieuwe kansen deden zich voor toen er weer eens 
oorlog uitbrak tussen Engeland en Frankrijk en de bestuurders in New York nieuwe kaper-
brieven uitgaven.
In januari 1704 kreeg Van Tuyl bevel om ‘to provide a sufficient boat and to take with you 
twenty five men compleatly armed and you are therewith immediately to sayle towards San-
dy Hook to discover a French privateer and you are likewise to take sieze, burn or destroy 
any boat or canoos belonging to the said French privateer...’
Otto van Tuyl schijnt deze en vergelijkbare opdrachten naar tevredenheid te hebben uitge-
voerd. Het leidde tot een belangrijker commando. Hij werd benoemd tot gezagvoerder op de 
120 ton metende Castel del Rey, als opvolger van Adrian Claver. Deze was van zijn comman-
do ontheven nadat zijn bemanning geweigerd had het gevecht aan te gaan met een Frans 
schip voor de kust van New York. De opdracht voor Van Tuyl was het aanvallen van Franse 
schepen in de Caribische Zee. Half december voer Van Tuyl met een bemanning van 145 
koppen uit voor wat zijn laatste reis zou worden. Slecht weer en een ongunstige wind hielden 
het schip op en op 19 december liep het aan de grond op zandbanken ten zuiden van Long 
Island, tussen Staten Island en Sandy Hook. Overslaand water en de kou kostten het groot-
ste deel van de bemanning het leven; slechts dertien overleefden de ramp. Enkelen bereikten 
met boten de kust, anderen werden gered door kustbewoners die er met hun boot in slaag-
den bij het schip te komen. Otto van Tuyl weigerde zijn schip te verlaten. Een getuige die het 
schip wist te bereiken, verklaarde ‘that Captain Van Tuyl did not attempt to leave the vessel 
but sat in the shrouds and prayerfully sang the 130 Psalm in the Dutch language’.
 
Uit de diepten roep ik tot U, o Heere. De Boston Newsletter deelde mee dat de omgekomen 
bemanningsleden merendeels Engelsen, Ieren en Schotten waren, aangevuld met in Amerika 
geboren Nederlanders. Geboren in Gameren, dat hij nauwelijks heeft gekend, stierf Otto van 
Tuyl, ruim veertig jaar oud, als onderdaan van de Engelse koning en inwoner van de grote 
Engelse kolonie in Amerika.

Nazaten van zijn jongste broers zouden zeventig jaar later vechten in de Onafhankelijkheids-
oorlog, zowel aan de Engelse als de Amerikaanse kant. Otto van Tuyl zelf liet drie kinderen 
na, waarvan de jongste, Margaret, werd geboren een half jaar na de dood van haar vader. 
Zijn weduwe Grietje en de kinderen bleven niet onverzorgd achter. Zijn oudste dochter Anna 
sloot een goed huwelijk met Samuel Lawrence. Zijn enige zoon Dirck had onroerend goed in 
New York, maar bleef kennelijk ongehuwd. Zo liet Otto van Tuyl wiens naam doordrong tot 
boeken over Amerikaanse piraten wel een herinnering, maar geen nageslacht na.

Herinneringen van Jan van Steenbergen, broer van 
mijn vader Andries

Met vader en moeder op vakantie naar Nieuwaal dat was een feest. In Nieuwaal woonde veel 
 familie en vader en moeder en ik zijn er ook geboren. We gingen al vroeg op stap voor de Wes-
terstraat naar het station. Moeder en ik gingen alvast vooruit, vader moest het huis nog afslui-
ten en kwam achter ons aan. Hij had zo’n ouderwets rieten koffertje met een fietsriem erom 
heen in zijn hand. We gingen met de trein naar Rotterdam- Blaak en stapten daar uit. Het was 
een hele belevenis tussen al dat werkvolk in de trein te staan. Van het station gingen we lopen 
naar de kade waar de boot lag. We kwamen langs een bekend gebouw Het Witte Huis genaamd.
Bij de kade aangekomen lag daar de boot die vracht vervoerde van Rotterdam naar Nijmegen 
en terug vandaar de naam Nijmeegse boot. Er moest zelf maar een plaatsje gezocht worden 
tussen de vracht. De maatschappij had twee boten in de vaart met de namen de Nijverheid en 
de Koningin der Nederlanden. Om 8 uur werd er op de stoomfluit geblazen en de trossen los 
gegooid en voeren we richting Nieuwaal.
We meerden onderweg bij veel kleine plaatsjes aan om vracht te lossen of te laden en passa-
giers mee te nemen. De grotere plaatsen waren Dordrecht en Gorinchem daar duurde het laden 
en lossen wel een tijdje langer. Maar dat was wel erg leuk om naar te kijken al dat hijsen en 
rollen van al die vracht.
 
Rond 12.00 uur kwamen we in de buurt van Nieuwaal en dan maar uitkijken of de dikke boom 
te zien was die in de waard stond. En dan wat verder op waren er dan de bekende huisjes te 
zien die op de dijk staan. In het eerste huis woont Baggerman van de Scheepvaart bevoorra-
ding, het middelste huis daar wonen oom Gijb en tante Trui in. In het laatste huis woont de 
familie Kruit. De kapitein gaf een sein met de stoomfluit dat er passagiers van boord gehaald 
moesten worden. Dan kwam Baggerman ons ophalen met een kleine roeiboot en moesten wij, 
terwijl de boot langzaam door voer, met een trapje zo het roeibootje in. Aan wal gekomen gin-
gen we eerst langs bij Oom Gijb (een broer van vader) en tante Trui, die aan de dijk woonden. 
Ze hadden een dorpscafé genaamd ‘De Koude Hoek’, en daarbij een boerenbedrijf. Later toen ik 
ouder was logeerde ik bij oom Gijb en tante Trui en de neven Andries, Koen en nicht Mien. Daar 
heb ik ook een fijne tijd gehad. Als het hooitijd was met de wagen naar het land waar het hooi 
werd opgeladen en dan terug, hoog op de wagen met hooi, door het dorp naar huis. Als we 
thuiskwamen moest de wagen met vracht van de dijk af naar beneden naar de stal. Dat was een 
heel gebeuren: dan moesten er blokken voor de wielen en het paard flink in het broektuig. Naar 
boven tegen de dijk op ging het met een flinke aanloop en in galop, dat haalde het paard net. 
En dan moest de wagen natuurlijk nog afgeladen worden. Dat betekende dat het hooi moest 
worden vastgetrapt op de hooizolder onder het schuine dak. Ik ging ook met neef Andries het 
paard uit de wei halen. Het paard had ook een veulen dat dartelend achter ons aan liep. We 
moesten door de boomgaard van de buren en daar stonden pruimenbomen met van die heer-
lijke grote gele pruimen. Die moesten natuurlijk geproefd worden, nou die smaakten wel. We 
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moesten het wel stiekem doen want het waren niet de makkelijkste buren. Ook ging ik met neef 
Andries mee naar Zaltbommel met paard en wagen om bij de grossier van dranken nieuwe 
voorraad te halen voor het café. Het was een leuke rit, helemaal over de dijk uitkijkend over de 
rivier, maar het was wel hobbelen met die kar.
De dijk had vroeger een grindpad met een karrenspoor en als er een tegenligger aankwam 
moest je naar het randje van de dijk. Voor de bewoners in de huisjes aan de dijk was het niet 
altijd leuk, want er spatten wel eens steentjes onder de wielen vandaan tegen de ruiten met 
een kapotte ruit tot gevolg. Later zijn de dijken geasfalteerd; dat was een hele verbetering. Ik 
ben ook eens met het paard naar de hengst geweest. Ik mocht op het paard zitten zo zonder 
zadel en naar het naburige dorp Gameren gegaan. Het resultaat was na de rit heen en terug een 
nogal gevoelig achterwerk. Ook voer ik wel eens met de roeiboot mee met Baggerman naar de 
Nijmeegse boot om wat pakjes af te halen. Ik ben ook eens met Baggerman met de roeiboot 
mee gevaren naar Haeften, een dorp een eindje verder op aan de overkant van de rivier. Daar 
hebben we brandstof gehaald voor de kachel, een roeiboot vol met turf. Het was wel een beetje 
angstige terugtocht de boot was tot het randje geladen en ik zat op het achterste puntje vlak 
boven het water. Een van de leuke dingen was met oom Gijb mee de koeien gaan melken. Dan 
moesten ze eerst bijeen gebracht worden dat mocht ik dan doen. Als de melkemmer vol was 
werd de melk over gegoten door een zeef in de melkbus. Ik dronk dan ook van de melk die was 
nog warm, zo van de koe, dat vond ik lekker. De zondag was een speciale dag, dan hield men 
zondagsrust en werd er niet gewerkt. Alleen de koeien werden dan wel gemolken. Ook moest ik 
mee naar de kerk, dat was ook wat hoog, zo tussen al die mensen, de mannen ruikend naar de 
kamfer en de vrouwen naar de eau de cologne dat rook beter. Er werd heel wat geslapen onder 
de preek door de mannen. Ze werden alleen wakker als er gezongen werd en dat was niet aan te 
horen en heel erg langzaam. Na de dienst kwamen oom Cor (ook een broer van vader) en tante 
Annie op visite bij oom Gijb en tante Trui.
 
Dan ging neef Koen op het orgel spelen, liedjes van Joh.de Heer. Door de week kwamen de 
vissers uit Woudrichem (Wourkum) die op de Waal vissen langs om in het café een borrel te 
drinken. Dan brachten ze een maaltje vis mee dat door tante Trui gebakken werd, dat was smul-
len hoor. De vissers namen als ze weer weg gingen aardappels en graan mee en dan maar weer 
terug roeien naar huis, of als ze geluk hadden kwam er een sleep aan en klampten ze daar aan 
vast.
We gaan nu een stukje verder in de tijd (de oorlog). Ik ging toen op de fiets met Go naar 
Nieuwaal om eten te halen dat was een flink stuk rijden, zo’n 95 km. Ook schoonzus Corrie 
Maas (van broer Dries) en nicht Co de Hoog (van neef Jan Ekelmans) gingen mee. We gingen 
door de Maastunnel in Rotterdam dan verder over de brug bij Alblasserdam. Vervolgens langs 
Hardinxveld en verderop kwam dan Gorinchem in zicht. Onderweg wel een paar keer gerust, 
dat was wel nodig want je werd wel moe van zo’n eind trappen. Na Gorinchem zijn we door 
gefietst tot aan Vuren en daar een tussenstop gemaakt. Dat was verre familie van ons en daar 
hebben we overnacht. Corrie en Co hebben ergens anders bij familie geslapen. We hoorden van 

de familie dat er daar in de omgeving veel door Duitsers en landwachters gecontroleerd werd. 
We zijn een paar keer aangehouden maar de Duitsers lieten ons doorgaan, de landwachters 
waren minder makkelijk. We vervolgden onze fietstocht naar de pont over de Waal naar Brakel. 
Op de pont werd er goed gecontroleerd door de Duitsers, want aan de overkant was het front-
gebied. Corrie en Co mochten niet met de pont mee. Go en ik hadden het geluk dat er op ons 
persoonsbewijs stond aangegeven dat we in Nieuwaal geboren waren dus ze lieten ons door. In 
Brakel zijn we weer naar familie van moeders kant gegaan en daar blijven slapen. De volgende 
dag zijn we weer verder gegaan voor het laatste stuk en zo kwamen we aan in Nieuwaal.
Ik ben gaan slapen bij oom Gijb en tante Trui en Go bij oom Cor en tante Annie. We hebben het 
een en ander aan eten van de familie gekregen. Onder ander spek, gedroogde appel stukjes, 
bruine en witte bonen. Er was ook zelf gemaakte rookworst bij, ook tarwe en nog wat andere 
levensmiddelen. We gingen na een paar dagen met volle fietstassen weer naar huis. Het was 
wel zwaar fietsen met zo’n vracht, steeds maar even rusten. 
Het ging steeds goed, maar bij de brug bij Alblasserdam werden we aangehouden door de 
Duitsers. Al onze bagage werd nagekeken, ze haalden er de duien uit en mochten toen weer 
verder rijden en zijn weer veilig thuis gekomen. We zijn weer een tweede keer naar Nieuwaal 
gegaan, maar toen kregen we problemen bij de pont van Brakel. We mochten niet met de pont 
mee varen naar de overkant. We zijn toen weer terug gefietst naar de familie in Vuren en daar 
blijven slapen. Daar hoorden we dat er op de steenoven aan de overkant van Nieuwaal familie 
van vader (een neef) met zijn schip lag opgeslagen op het droge.Joost en Anneke mochten niet 
meer varen van de Duitsers met hun schip de ANJO. We zijn daar drie dagen aan boord geble-
ven, wachten tot we met een roeiboot overgezet zouden worden door Joost. 

De derde nacht was het 
donker genoeg en zijn toen 
midden in de nacht over 
geroeid naar de overkant. 
We waren maar net aan het 
varen toen het erg onrus-
tig werd en er flink werd 
geschoten. De Bomme-
lerwaard was frontgebied, 
over de dijk waren er veel 
troepen verplaatsingen. 
Maar we zijn veilig over-
gekomen en bij oom Cor 
in huis opgenomen, die 
woonde ook aan de dijk aan 
de rivierkant. De volgende 
dag ging ik naar oom Gijb 
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naar De Koude Hoek. We zijn weer een paar dagen in Nieuwaal gebleven om een beetje bij te 
komen. Na wat uitgerust te zijn gingen we bij diverse families langs waar we het een en ander 
van hun meekregen aan eten. Ze zeiden allemaal dat we geen honger moesten hebben in de 
stad dus dat was wel geweldig hoor.
 
Toen maar weer terug naar Delft met de vracht, maar Go was niet erg lekker. Tot ons geluk 
lag er in Gameren, een dorp verderop, een schipper met zijn boot. Hij kwam uit Delft, had de 
familie gehoord. Het was een schipper die aan de Buitenwatersloot woonde met de naam Van 
Bergen. Zie notitie onder het verhaal. Hij voer met een zogenaamde Westlander, een nogal klein 
vaartuig dat onder anderen werd gebruikt voor groente vervoer van de veiling. Een zus van de 
schipper kwam bij ons mijn moeder helpen met naaiwerk en bleef dan bij ons eten. Een leuk 
voorval was dat als ze klaar was met eten, moeder zei: neem nog een beetje. Dan zei ze altijd: 
nee hoor, ik heb twee lekkere prakjes op. En wij maar gniffelen als ze dat zei. Go mocht met Van 
Bergen meevaren maar moest in het vooronder weggestopt zitten voor eventuele controle van 
de Duitsers. Maar het was wel fijn dat de vracht meeging met de boot, dat scheelde wel fietsen. 
Ik vond het niet al te leuk om alleen terug te fietsen naar Delft, maar ik ben zonder problemen 
thuisgekomen. Dit was een spannende periode in mijn leven. 
Joost Mookhoek mocht aan het einde van de oorlog weer gaan varen met de ANJO. Hij kwam 
nogal eens in Delft met zijn schip, hij vervoerde vracht voor Calvé. Dan bracht hij eten mee voor 
ons uit Nieuwaal, o.a. van de slacht (varken) en ander etenswaar. Dat was wel fijn en ik hoefde 
niet meer op de fiets naar Nieuwaal. Dit is het schip van Joost en Anneke die het eten mee-
brachten voor ons en waar we drie nachten op hebben geslapen, toen op de steenovens. 
Een ander probleem in de oorlog was de brandstof voor de kachel. Ik zorgde daar dan voor 
door overal hout en kolenafval te zoeken. Dat ging ik dan zoeken op het rangeerterrein van 
de NS waar de locomotieven aan het rangeren waren. Je mocht daar niet komen dus het was 
oppassen. Op een dag ging ik met broer Han op stap naar het NS terrein voor hout. We liepen 
op de parallelweg toen we hoorden schieten. We zijn toch doorgelopen en verderop lag er een 
lange biel op de grond; waarschijnlijk zijn de mensen gestoord door de politie. Dat was voor 
ons een buitenkansje. Kom op, zei Han, op de fiets met die balk en naar huis ermee. Die men-
sen hadden pech en wij geluk. 
Ik ben ook een keer met Gerard hout gaan zoeken. We liepen op de weg naar Den Hoorn waar 
nog bomen stonden. Ik ben daar in een van die bomen geklommen om er wat takken af te 
zagen. Gerard ging op de uitkijk staan maar we werden gestoord door een colonne Duitsers. 
Gerard was er vandoorgegaan en liet mij boven in die boom zitten terwijl de colonne onder 
mijn doorliep. Toen ze weg waren ben ik eruit geklommen en naar huis gegaan zonder hout. Ik 
was flink kwaad op hem, maar Gerard was nogal bang uitgevallen om zoiets te doen.
Aldus Jan van Steenbergen.

Notitie	bij	het	verhaal	van	Jan	van	Steenbergen:	Deze	schipper	van	de	Berg	was	de	schoonvader	van	
een	NKF-collega	van	mijn	vader	Andries	van	Steenbergen	met	de	naam	Huib	Zijlstra,	deze	familie	

woonde	later	bij	ons	in	de	straat	in	Waddinxveen.	Een	dochter	van	deze	collega,	Caroline	Zijlstra,	
is	nog	steeds	een	vriendin	van	ons.	Bij	Caroline	heb	ik	in	1986	mijn	vrouw	ontmoet,	Ella	Voskuilen;	
daarmee	is	het	cirkeltje	weer	rond.

De Bommelerwaard
Bommelerwaard is een eiland gevormd door de Waal en de Maas. De ongeveer 50.000 inwo-
ners zijn, heel kenmerkend, na de gemeentelijke herindeling, verdeeld over twee gemeenten. De 
protestantse dorpen vallen onder Zaltbommel, de katholieke onder Maasdriel. De westelijke, 
protestantse kant ligt wat lager waardoor daar de grote overstromingen plaats vonden. Vanaf de 
Reformatie waarschuwden predikanten dat watersnood en andere rampen de straf waren voor 
de ontheiliging van de zondagsrust, ijdelheid, dansen en hoererij.
De Bommelerwaard heeft zijn eigen Maarten Luther. Een paar jaar nadat hij zijn stellingen op 
de kerkdeur van Wittenberg gespijkerd heeft, publiceert Hendrik van Bommel zíjn aanval op de 
katholieke kerk. Het is het eerste verboden boek in de Nederlanden.
Na de inname van Zaltbommel door de geuzen duurt het nog zeker dertig jaar voor protes-
tanten predikanten in de Bommelerwaard vaste voet krijgen. De laatste roomse pastoor wordt 
omschreven als een ‘verachtelijk man die kinderen bij zijn meid had geteeld’, doopte, preekte 
en trouwde volgens het geloof dat men wilde. Je kon met hem alle kanten op.
In de negentiende eeuw stelden veel hervormde predikanten zich vrijzinniger op. Daar waren 
niet alle gemeenteleden blij mee, wat tot afscheidingen van de kerk leidde.
De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat de strenge scheiding van protestanten en katho-
lieken wat minder werd. De Maas vormde in het laatste oorlogsjaar een frontlinie tussen de 
Duitsers en de geallieerden, waar met name de katholieke dorpen veel van te lijden hadden. De 
bewoners vluchtten en werden opgevangen in de protestantse gemeenten. Men kwam er over 
en weer achter dat de verschillende gelovigen ook maar gewone mensen waren. De katholieke 
pastoor mocht zelfs in de kerk van Gameren de mis opdragen. Dat was ongekend.
Als gevolg van de vernielingen door het oorlogsgeweld en het moedwillig opblazen van hoge 
gebouwen veranderde het aanzien van veel dorpen. Na de oorlog is een begin gemaakt met 
de ruilverkaveling, waardoor het landschap sterk veranderde. Het liefelijke landschap gevormd 
door de afwisseling van kleine akkers en bosschages vormde een prachtig coulissenlandschap. 
Mijn vader dacht daar vaak aan terug als hij over de dijk wandelde. Het was wel pittoreske 
armoede. Moeilijk een boterham te verdienen wanneer je een klein veldje aardbeien hebt en 
een uur verder lopen wat aardappels. Gerrit Verkuyl, zoon van een boer uit de Bommelerwaard 
vertelt: Sommige boeren hadden wel 12 verschillende perceeltjes waarop zij ‘boerden’. 

‘Mijn vader hield vee. Dat moest van tijd tot tijd van het ene stuk grond naar een ander weiland 
geschaard worden en dan hielp ik mee. Als het vee in de herfst weer naar de stal werd gehaald 
was dat soms vel over been. Goede melkveehouderij was eigenlijk op de komgronden niet mo-
gelijk. Dat kon alleen in de uiterwaarden,’ aldus Gerrit. ‘Het was sowieso moeilijke grond om op 
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te verbouwen vanwege de sterk wisselende grondwaterstand. De kassenteelt die daarna opgang 
deed heeft het landschap ook geen goed gedaan, maar leverde wel een weer inkomen aan de 
streek. Als laatste de dijkverzwaring heeft veel karakteristieke gebouwen doen verdwijnen. Ook 
hier geldt natuurlijk dat de bewoners niet graag de regelmatige overstromingen moeten door-
staan waar hun voorouders mee te maken hadden. Gelukkig is de laatste jaren meer rekening 
gehouden met de landschappelijke kwaliteiten.

De meidoornhagen zijn een tijdje geleden weer in ere hersteld; als deze in het voorjaar bloeien 
is dat een prachtig gezicht. Deze werden vroeger gebruikt als natuurlijke grensmarkeringen 
tussen de percelen van de boeren. Zo zie je hoe landbouw, landschap, natuur en recreatie uit-
stekend samen kunnen gaan.’

De familie van Andries van Steenbergen,  
geboren 19-6-1921 te Nieuwaal 

Opgemaakt door Jellie van Steenbergen van der Zande 2016/2019/2020.

Familie van Steenbergen
De vader en moeder van Dries:
Antonie Marius, geboren 19-2-1895 te Nieuwaal, zoon van Andries van Steenbergen en Gover-
tje Kerkhoff; overleden 13-1-1965 (69 jaar oud) te Delft. Gehuwd op 21-4-1921 (26 jaar oud) met 
Gerrigje Westerhof.
Gerrigje (Gerrie) Westerhof, geboren op 15-06-1899 te Zuilichem, dochter van Johannes (Han-
nes) Westerhof en Geertje Verbeek. Gerrie is overleden 6-12-1971 te Delft, 72 jaar oud. Trouwde 
op 21-04-1921 (21 jaar oud) in Gameren met Antonie Marius (Toon) van Steenbergen.

De zeven kinderen van Antonie Marius (Toon) van Steenbergen en Gerrigje 
 (Gerrie) Westerhof

1. Andries (Dries), geboren 19-6-1921 te Nieuwaal; overleden 19-1-2010 (89 jr) te Waddinxveen. 
(Vernoemd naar opa Andries van Steenbergen). Gehuwd met Corrie Maas. 
Vijf kinderen: Gerrigje (Gerrie), Heleen, Anneke, Judith, Antonie Marius (Ton). Negen 
kleinkinderen: Annemarie, Margreet; Barry, Mariska; Soraya, Guido; Eva; Merel, Noortje. 10 
achterkleinkinderen: Mickey, Yannick; Isa; Isabella, David, Anne Sophie; Liz, Yara, Davi, Milo.

2. Johannes (Han), vernoemd naar opa Johannes Westerhof, geboren 29-6-1922 te Nieuwaal; 
overleden 11-4-2012 (89 jr) te Whitby, Toronto Canada. Gehuwd met Geraldine Stants. Twee 
kinderen: Sonja, Sheila; 2 kleinkinderen: Carla, Rachel.

3. Govertje (Go), vernoemd naar oma Govertje van Steenbergen-Kerkhoff, geboren 20-4-1924 
te Nieuwaal; overleden 8-6-2004 (80 jr) te Doorn. Ongehuwd. 

4. Gerard, vernoemd naar oma Geertje Westerhof(?), geboren 21-9-1926 te Nieuwaal; over leden 

8-1-2000 (73 jr) te Delft. Gehuwd met Corrie Kraus. 2 kinderen: Marian, Gerard; twee klein-
kinderen: Rudger; Cherry.

5. Jan, vernoemd naar broer van vader en overgrootvader Jan, geboren 19-7-1929 te Nieuwaal; 
overleden 11-12-2020 (91 jr) te Leidschendam. Gehuwd met Corrie Slieker en Trees Veld-
hoven. 2 kinderen: Rob, Joke; 2 kleinkinderen: Marcella; Sietske. Drie kinderen van Trees: 
Aad, Ineke, Diana en 7 kleinkinderen: Jon, Damy, Christian, Tessa, Thomas, Judy, Kymo.

6. Antonie Gerrit (Ton) vernoemd naar vader en moeder (?), geboren 10-9-1938 te Delft. Ge-
huwd met Jellie van der Zande. Twee kinderen: Gerrigje Marije (Marije), Govertje Afke 
 (Gonnie). drie kleinkinderen: Anne, Emma; Anna-Marije.

7. Teunis Pieter (Teun), vernoemd naar tante Teuntje en tante Pietje, zusters van moeder (?), 
geboren 18-6-1942 te Delft. Gehuwd met Nancy Garcia. Eén kind: Elton.

De opa en oma Van Steenbergen van Dries
Andries van Steenbergen, geboren 6-1-1868 te Nieuwaal; overleden 5-8-1949 (81 jr) te Nieuwaal. 
Beroep: Landbouwer.
Govertje Kerkhoff, geboren 6 -11-1870 te Nieuwaal; overleden 21-2-1948 (77 jr) te Nieuwaal. Op 
23-5-1898 + 30-9-1899 vertrokken naar Loosduinen? (volgens gemeentearchief Zaltbommel)
 

De 14 kinderen van Andries van Steenbergen en Govertje Kerkhoff 
(vader en ooms en tantes van Dries)

1. Jan, geboren 28-1-1894; overl. 14-7-1945 (51 jr) te Utrecht. Gehuwd met Johanna Geertruida 
de Ridder, geb.22-2-1899. Beroep: Landbouwer. 5 kinderen: Govertje geb. 6-5-1927; Sophia 
geb. 13-5-1929; Andrina geb. 29-8-1930; Teunis Sander geb. 22-3-1937, overl. 10-2-2015 in 
Veenendaal (Teunis heeft 12 kinderen).

2. Antonie Marius, geb. 19-2-1895 te Nieuwaal; overl. 13-1-1965 (69 jr) te Delft. Gehuwd op 21- 
4-1921 met Gerrigje Westerhof. 7 kinderen: Andries, geb.19-6-1921 te Nieuwaal, Johannes 
geb. 29-6-1922 te Nieuwaal, Govertje geb.20-4-1920 te Nieuwaal, Gerard geb.21-9-1926 te 
Nieuwaal, Jan geb.19-7-1929 te Nieuwaal, Antonie Gerrit geb.10-9-1938 te Delft, Teunis Pieter 
geb.18-6-1942 te Delft.

3. Gijsbert (Gijb), geb. 11-10-1896; overl. 1974 (78 jr). Beroep: Landbouwer, tuinder, zonder op 
14-12-1938. Gehuwd met Geertruida Wilhelmina van Anrooy, geb.9-6-1896, overl. 27-12-1951. 
3 kinderen: Wilhelmina Govertje geb.4-2-1924; Andries geb.3-3-1925; (is in 1951 naar Canada 
geëmigreerd, overl.28-1-2011 in Chilliwalk); Koen geb.30-10-1931. Huizing: op 25-8-1969 Kerk-
straat 6 Nieuwaal.

4. Maaike Maria, geb. 27-12-1897; overl. 13-4-1949 te Gameren (51 jr). Gehuwd met Gerrit 
v.d.Giessen van 28-3-1928 tot 8-9-1938 (G.overl. te Vuren). Daarna vanaf 6-8-1942 met Teunis 
Antonie van Tuijl. 1 kind: Goverdina geb.4-6-1929 te Vuren. Woonde 10-4-1928 in Vuren,  
15-11-1938 in Gameren.

5. Pieter, geb. 2-3-1899; overleden 23-3-1900 (1 jaar!)
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6. Pieternella (Pietje), geb. 28-9-1900; overl. 14-9-1970 (70 jr) te Delft. Dienstbode. Van  
9-4-1919 tot 15-6-1921 in Den Haag; vanaf 15-6-1921 in Delft. Gehuwd met Jacob Ekelmans.  
4 kinderen: Jan Peter geb.28-7-1921, overl.27-10-2004; Andries, geb.6-6-1922, overl.17-3-2007; 
Wouter; Govert.

7. Maria, geb. 25-4-1903; Dienstbode. Overl. 20-10-1985 ’s Bosch (82 jr). Gehuwd met Gijs-
bertus van Sermond, geb.26-9-1897, overl.12-1-1951 te ’s Bosch. Landbouwer. Op 9-12-1954 
gehuwd met Cornelis Brienen. M. woonde 7-6-1928 in Zaltbommel, 18-6-1974 Kerkwijk 
 Gameren. Één kind: Hendrik Jan geb.27-8-1931,overl. 19-10-1944 (52 jr) te Zaltbommel, 
 beroep: metselaar.

8. Lambertus (Bart), geb. 8-8-1904; overl. in maart 1969 te Banff, Alberta, Canada 64 jr). Land-
bouwer. In 1933 gehuwd met Hazel Maud Steed (geb.6-3-1913 uit Portland Oregon, overl.  
17-1-1986 te Millet, Edmonton, Alberta). Kinderen: 1 zoon: Arthur en 4 dochters: Nellie, 
 Helen, Linda; Laurel Virginia. Hazel Maud uit Millet, Edmonton, Alberta, overleed op  
17-1-1986 (72 jr).

9. Janna Gijsbertje, geb. 30-8-1906; overl. 1996 (90 jr). Gehuwd met Jan Kleijn 15-10-1925 
(geb.24-4-1905 te Asperen, overl. 1985. Op 17-8-1926 vertrokken naar Amsterdam. 4? kinde-
ren: Paulina Hendrina geb.31-1-1926, overl.3-1-2015; Govertje 1928-overl.1928; Govertje geb. 
6-11-1931, overl.17-11-2020; en nog een dochter? Ingeschreven 23-9-1939 vanuit Amsterdam.

10. Jacoba Cornelia, geb. 28-12-1907; overl. 1995 (87 jr)? Vertrokken 11-12-1936 naar Zaltbommel 
Gehuwd met Pieter Burnet, Landbouwer. P. overleed 2-10-1943 op 38-jarige leeftijd. Drie kin-
deren: Hendrika Govertje, Wim, Andries.

11. Andrika, geboren op 10-5-1909 en overleden op 11-5-1909. (één dag)!
12. Andries, geb. 15-1-1911 te Gameren, overl. 1-6-1985 te Kerkwijk (74 jr) Landbouwer. Gehuwd 

met Anna van der Meijden 13-5-1942. Op 25-8-1969 wonende Kerkstr.8, Nieuwaal. Twee kin-
deren: Annie en Dries?

13. Cornelis Willem (Cor), geb.11-5-1912; overl.? Ambtenaar ter Secretarie. Gehuwd met Anna 
Vos. 3 kinderen: Andries geb.30-7-1938, Govertje, 

14. Govert (Gof), geb. 4-11-1914; overl.3-6-1975 (60 jr). Landbouwer. Geloof: Geref.Gemeente. 
Wonend Jac. Ekelmansstr.1, Nieuwaal op 25-8-1936. Gehuwd 15-4-1943 met Johanna van der 
Meijden. Kinderen: Annie & Andries?

De overgrootouders Van Steenbergen van Dries
Jan van Steenbergen, geb. 8-2-1829 - Beroep: arbeider/landbouwer. Zoon van Jan van Steenber-
gen en Anneke Oostrom.
Gijsbertje Oomen, geb. 29-9-1841 te Kerkwijk (Gld); overl. 18-1-1923 (81 jr) te Gameren. Beroep: 
Dienstmeid. Dochter van Johannes Oomen en Lambertje Wolfers.

De zes kinderen van Jan van Steenbergen en Gijsbertje Oomen
1. Jan, geb.6-10-1863; overl. 11-5-1903 (39 jr) te Gameren. Hij was 2x gehuwd. 1e vrouw: Alida 

van Heusden, overleden in 1897. Daarmee kreeg hij 4 kinderen: 1. Gijsbertje 1893-?; 2. Alida 
1894-1895; 3. Cornelis 1896-?; 4. Alida 1897-? 2e vrouw vanaf 27-4-1899: Jaantje van Heusden.

2. Bartje (dochter), geb. 28-11-1864; overl. Gehuwd met Rochus van Rumpt
3. Andries, geb. 6-1-1868; overl. 5-8-1949 (81 jr), gehuwd met Govertje Kerkhoff.
4. Johannes, geb. 9-11-1871; overl. Op 27-3-1920 vertrokken naar Doorwerth.
5. Antonie, geb. 11-10-1874; overl.
6. Jan Gijsbert, geb. 13-3-1876; overl.

Ouders van Govertje Kerkhoff (overgrootouders Kerkhoff en  
Van Ballegooijen van Dries)

Antonie Kerkhoff, geb. 22-8-1842 te Gameren; overl. 14-1-1922 te Gameren (79 jr). Beroep: Arbei-
der, schipper. Bij aanmerkingen: ‘Ouderdomsrente’.
Maaike van Ballegooijen, geb.17-10-1848 te Poederoijen; overl. 16-6-1916 (67 jr) te Gameren. 
Beroep: dienstmeid.

Broers en zussen van Govertje Kerkhoff (de oma van Dries)
Maria, geboren ca. 1869; overleden 25-6-1871 (2 jr?) te Nieuwaal Govertje, geb. 6-11-1870 te 
Gameren; overl. 21-2-1948 (77 jr) te Gameren Pieter, geb. 1872 te Nieuwaal; overleden 18-4-1879 
(7 jaar) te Nieuwaal Jacob, geb.11-11-1873 te Gameren;
Cornelis Willem (Kees), geb. 10-10-1876; overl.30-3-1944 ( 67 jr) te Gameren. Beroep:  
Land bouwer.
Pieterke, geb. 18-11-1876?
Maria, geboren 1880 te Nieuwaal; overleden 26-6-1882 (2 jr?) te Nieuwaal.

Ouders van Antonie Kerkhoff (over-overgrootouders Kerkhoff van Dries)
Pieter Kerkhoff, geb.te Nieuwaal 11-11-1814 te Nieuwaal, overl. 25-1-1886 te Aalst (71 jr?)? Beroep: 
schipper.
Maria Kerkhoff-van Bentum, geb.31-1-1820; overleden 29-10-1884 te Gameren (64 jr?) ? Zonder
Ouders van Maaike Kerkhoff- van Ballegooijen (over-overgrootouders Van Ballegooijen van 
Dries):
Jacobus van Ballegooijen; geb. 3-4-1814 te Aalst; overl. 18-4-1883 (69jr) te Poederoijen. Beroep: 
arbeider.
Govertje Blanken, geb. 16-9-1819 te Haaften (Gld); overl. 24-3-1906 (86 jr) te Aalst.
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Uit het Bevolkingsregister van Zaltbommel/Nieuwaal/Gameren
Bij Antonie Marius van Steenbergen (na de geboorte van Han): Beroep:	landbouwer.	Behuizing:	
D35.
Op de huwelijksakte (21-4-1921) van Toon en Gerrie staat o.a. vermeld: Gerrigje	is	geboren	te	Zui-
lichem.	Onlangs	wonend	te	Zaltbommel.	Antonie	Marius	beroep:	landbouwarbeider.	De	vader	van	
de	bruidegom,	Andries	van	Steenbergen,	53	jaar,	van	beroep:	landbouwer.	Bij de moeder Govertje 
Kerkhoff staat geen leeftijd.
De	vader	van	de	bruid,	Johannes	Westerhof,	47	jaar,	van	beroep:	landbouwarbeider.	De	moeder	van	
de	bruid,	Geertje	Verbeek,	44	jaar.
Getuigen:	Jan	en	Gijsbert	van	Steenbergen,	broeders	des	bruidegoms.

Uit het Dienstbodenregister 
Dienstbodenregister 1900-1919 Zaltbommel: Gerrigje	Westerhof,	geboren	15-6-1899	te	Zuili-
chem;NH;	ongehuwd;	huizing	A25,	ingeschreven	op	13-	2-’18;	vorige	woonplaats	Gameren;	aanmer-
kingen:	bij	Huisman.
Dienstbodenregister 1920-1931 Zaltbommel: Gerrigje	Westerhof,	geboren	15-6-1899	te	Zuilichem;	
beroep	DB(dienstbode);O	(ongehuwd);	geloof:	NH;	huizing	A25	en	C93;	Vestiging	13-2-18;	vorige	
woonplaats	Gameren;	vertrek	1-4-1921;	naar	Gameren;	Aanmerkingen:	v.Lookeren	Campagne.
• Gerrigje is met haar ouders verhuisd naar Gameren op 7-7-1900.
• Toon en Gerrie woonden met Dries en Han op nr. D35; van fo 42 naar fo 49; met Go erbij: 

van fo 49 naar fo 100
• Op 7-5-1930 vertrokken naar Delft. Beroep: arbeider. Geloof: NH. Huizing: D102 II.
• Bij Lambertus (oom Bart, broer van vader) staan diverse aantekeningen:

1.	 Vertrokken	28-3-1923	naar	Westerbork
2.	 Ingeschreven	25-10-1923	vanuit	Westerbork;	vertrokken	17-3-1924	naar	A?	Amerika.
3.	 Ingeschreven	3-1-1930	vanuit	Mexico;	vertrokken	naar	Canada.

Lambertus (Bart), geb. 8-8-1904; overl. in maart 1969 te Banff, Alberta, Canada 64 jr). In 1933 
gehuwd met Hazel Maud Steed (geb.6-3-1913) uit Portland Oregon. Landbouwer. Kinderen: 
één zoon, Arthur, en vier dochters, Kinderen: één zoon: Arthur en vier dochters: Nellie, Helen, 
Linda; Laurel Virginia,
Laurel is in april 1956 gehuwd met James Erick Thoraldson in de Knox United Church; later met 
Linacker, ze is overl. 3-3-1970; ze laat dan na: haar man, moeder Hazel van Steenbergen uit 
Calgary, drie zussen: (L) Nellie Johnson, uit Bashaw); (G) Helen Grant, (G) Linda Chenard (uit 
Calgary), één broer Arthur uit Calgary en twee zonen Bradford en Darren en één dochter Kim. 
Jeff van Steenbergen, zakenbankier te Banff, mogelijk kleinzoon van Bart? Hazel Maud uit Millet, 
Edmonton, Alberta, Canada, formerly of Strathmore, overleed op 17-1-1986 (72 jr). Ze liet na haar 
geliefde familie:Nell en Lawrence Johnson uit Taber; Art en Linda van Steenbergen uit Schoal 
Creek; Helen en Graham Grant uit Millet; Linda en Gary Chenard uit Calgary; negen kleinkinde-
ren en vier achterkleinkinderen. Eerder overleden: haar man Laburts en dochter Laurel.
• De familie van Gerrie Westerhof (moeder van Dries).

De over-over-overgrootouders van Dries
Pieter Westerhoff is geboren in 1754 te Kooij. Overleden op 6-11-1829, 75 jaar oud te Nieuwaal. 
Hij trouwde met Jenneke van Anrooij. Jenneke is geboren 13-10-1775, is overleden 9-11-1837 in 
Nieuwaal, 63 jaar oud. Aangifte deed haar zoon Johannis, die verklaarde niet te kunnen schrij-
ven. Ze was de dochter van Jan van Anrooij en Elisabeth van Bruchem. Pieter was de zoon van 
Johannis Westerhoff en Willemke Streef.

De zes kinderen van Pieter Westerhoff en Jenneke van Anrooij
1. Willemke, geboren 25-12-1801 te Nieuwaal. Ze beviel op 20-5-1837 van een dochter Willemi-

na, een onecht kind! De aangifte werd gedaan door een stadsvroedvrouw. Ze overleed  
13-6-1838, één jaar oud!

2. Elisabeth, geboren op 26-7-1803 in Nieuwaal. Ze is overleden in 19-8-1838, 35 jaar oud. Ze 
trouwde, 32 jaar oud, op 21-5-1836 in Zaltbommel met de weduwnaar Antonie (Toon) Bred-
del, geboren op 12-7-1801, overl.6-3-1876. Hij was tot 1835 gehuwd met Gijsje Hunnings en 
na overlijden Bet vanaf 1840 met Cornelia Metz.

3. Johannis, geboren op 7-9-1805 in Nieuwaal, overleden 22-9-1871, 66 jaar oud. Hij was ge-
huwd met Willemke van Brakel. Zoon Pieter Westerhof, 26 jaar oud, deed de aangifte.

4. Jan, Abraham en Jacob (drieling) geboren 4-8-1811. Jacob is overleden 7-8-1811; Jan is over-
leden 13-8-1811; Abraham is overleden 14-8-1811.

De over-overgrootouders van Dries
Johannis Westerhof, geboren op 7-9-1805 in Nieuwaal, zoon van Pieter Westerhof en Jenneke 
van Anrooij. Hij is gedoopt in de hervormde (Neder-Duitsch gereformeerde) kerk. Hij is over-
leden 22-9-1871 in Nieuwaal, 66 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-3-1832 in Gameren 
met Willemke van Brakel, geboren 19-1-1811, 21 jaar oud. Ze is overleden omstreeks 1885 in 
Nieuwaal, ongeveer 74 jaar oud.
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De zes kinderen van Johannis Westerhof en Willemke van Brakel
1. Jenneke, geboren 18-5-1834 te Nieuwaal. Overleden 19-5-1834 te Nieuwaal (Gameren) 1 dag 

oud!
2. Pieter, geboren 16-2-1836 te Nieuwaal (Gameren). Overleden op 10-3-1842, 6 jaar oud!
3. Jenneke, geboren 2-9-1841 te Nieuwaal (Gameren). Overleden 12-9-1910 te Nieuwaal (Game-

ren) 69 jaar.
4. Pieter Westerhof, geboren 30-01-1845 in Gameren. Hij is overleden 10-5-1927 in Nieuwaal, 

82 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 15-3-1872 in Gameren met Gerrigje Bouman, 21 jaar 
oud. Ze is overleden 1-3-1914 in Nieuwaal, 63 jaar oud.

5. Teunis, geboren 6-3-1850 in Nieuwaal (Gameren). Overleden op 28-8-1850, vijf maanden 
oud!

6. Teuntje, geboren 7-9-1853 te Nieuwaal, overleden 16-4-1874 te Nieuwaal, 20 jaar oud. Onge-
huwd.

De overgrootouders van Dries
Pieter Westerhof is geboren op 30-01-1845 in Gameren, zoon van Johannis Westerhoff en Wil-
lemke van Brakel. Piet is overleden 10-5-1927 in Nieuwaal, 82 jaar oud. Pieter trouwde, 27 jaar 
oud, op 15-3-1872 in Gameren met Gerrigje Bouman, 21 jaar oud. 
Gerrigje is geboren 19-2- 1851 te Wijk, overleden 1-3-1914 in Nieuwaal, 63 jaar oud. Gerrigje was 
de dochter van Maria Bouman, wonende te Aalst, Poederoijen (geb.23-1-1829). Op de huwe-
lijksakte van Gerrigje staat geen vader genoemd! Gerrigje (of Gerritje Bouwman) draagt de 
achternaam van haar moeder. Maria had dus een (onecht) kind voor ze trouwde met Hermen 
de Jongh! Op de huwelijksakte staat verder vermeld dat de bruid, de moeder van de bruid, de 
moeder van de bruidegom en de getuige Hermen de Jongh verklaren niet te kunnen schrijven 
‘omdat zij zulks niet geleerd hebben.’

De 11 kinderen van Pieter Westerhof en Gerrigje Bouman
1. Johannes, geboren 13-7-1872; overleden 12-8-1872 (één maand oud!
2. Johannes (Hannes), geboren 25-8-1873 in Nieuwaal, overleden 11-6-1966 (92 jaar)
3. Maria, geboren 19-6-1877 in Nieuwaal, overleden in 1955 in Nieuwaal, 78 jaar oud. Ze trouw-

de, 29 jaar oud, op 16-05-1907 in Gameren met Jan Hendrik van Erven, 25 jaar oud. Jan Hen-
drik is overleden omstreeks 1953 in Zaltbommel, ongeveer 72 jaar oud. Op 26-11-1911 kregen 
ze een dochter Janna Hendrika. Ze hadden drie? dochters: Riek (Hendrika?), Gerda en Bep 
van Erven (Riek en Gerda woonden in de Hugo de Grootstraat in Delft).

4. Willemke, geboren 3-9-1880 in Gameren, overleden in 1950 in Nieuwaal, 70 jaar oud. Ze 
trouwde, 22 jaar oud, op 2-4-1903 in Gameren met Antonie (Toon) van der Leij, 23 jaar oud. 
Toon is overleden omstreeks 1950 in Gameren, ongeveer 71 jaar oud.

5. Meisje, doodgeboren op 19-3-1883.

6. Hanneke, geboren 28-6-1884 in Gameren, overleden in 1950 in Nieuwaal, 66 jaar oud. Ze 
trouwde, 24 jaar oud, op 2-7-1908 in Gameren met Adrianus van der Leij, 24 jaar oud. Adria-
nus is overleden omstreeks 1958 in Gameren, ongeveer 74 jaar oud.

7. Teuntje, geboren 3-4-1887, overleden 13-5-1945, 58 jaar oud.
8. Elisabeth, geboren 21-8-1888;
9. Jan, geboren 8-12-1889, overleden 1-1-1919, 29 jaar oud. Zijn broeder Johannes deed samen 

met vader aangifte.
10. Jacoba, geboren 13-7-1893
11. Catharina, geboren 26-11-1897; overleden 22-1-1900, ruim twee jaar oud.

De opa en oma van Dries
Johannes (Hannes) Westerhof is geboren op 25-8-1873 in Nieuwaal, zoon van Pieter Westerhof 
(arbeider waterwerken) en Gerrigje Bouman. Hannes is overleden op 11-06-1966 in Nieuwaal, 
92 jaar oud. Hannes trouwde, 24 jaar oud, op 28-5-1898 in Gameren met Geertje Verbeek,  
21 jaar oud (geb.26-8-1876). Geertje is overleden 30 juni 1958 in Nieuwaal, 81 jaar en 10 maan-
den. Ze had alzheimer.
De ouders van Geertje waren Jan Verbeek (schipper) en Teuntje van der Meiden. Op de 
 huwelijksakte staat vermeld: Het	bewijs	waaruit	blijkt	dat	de	bruidegom	aan	zijne	verplichtingen	
ten	aanzien	der	nationale	militie	heeft	voldaan.	De	toestemming	tot	het	aangaan	van	dit	huwelijk	
afgegeven	door	den	kolonel	Commandieren	den	officier	van	het	derde	Regiment	Vesting	Artille-
rie	waartoe	de	bruidegom	behoort.	De	huwelijksafkondigingen	zijn	binnen	deze	gemeente	zonder	
	stuiting	afgelopen.
 

De tien kinderen van Johannes Westerhof en Geertje Verbeek
1. Gerrigje (Gerrie), geboren op 15-06-1899A te Zuilichem. Overleden in een verpleeghuis te 

Rotterdam op 6-12-1971, 72 jaar oud tgv een beroerte. Ze had Alzheimer.
2. Teuntje Pieternella (Teuntje), geboren 9-1-1901 te Nieuwaal, overleden in 1979 in Rijssen, 

78 jaar oud? Ze huwde op 24-7-1924 met Jan Hendrik Averesch en vertrok naar Rijssen. Ze 
waren lid van de Gereformeerde Gemeente en Hendrik was organist in de kerk. Ze kregen 
geen kinderen. Corrie, de dochter van broer Jan Westerhof is door hen opgevoed. Cornelia 
Anna Maria, geb.9-1-1931 te Eindhoven was een dochter uit het 1e huwelijk van Jan. Ze werd 
ingeschreven vanuit Eindhoven in Rijssen op 30-3-1931 Enterstraat 150. Haar moeder Eelke 
Termeer is overleden op 16-1-1931, 7 dagen na de geboorte van Corrie.

3. Pieternella Johanna (Pietje), geboren 27-8-1903 in Nieuwaal, overleden 4-12-1986 te Ammer-
zoden, 83 jaar. Ze huwde met Willem Baijense (Landarbeider) op 24-5-1928. Willem is gebo-
ren 11-3-1899, overleden 25-7-1972. Ze woonden in Noordeloos en Kerkstraat 4 in Nieuwaal. 
Pietje vertrok 20-2-1984 naar een verpleeghuis in Ammerzoden. 7 kinderen: Berthus, geb. 
18-11-1930; Johannes (Han)geb.25-8-1933; Hendrika (Riek) geb.9-12-1934; Geertje(Gertje) 
geb.5-5-1936, Jan Jasper(Jan), geb.30-3-1939; Gerrit, Willy.
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4. Jan Gerrit, geboren 16-5-1905 in Nieuwaal, overleden 20-8-1975, 75 jaar oud. Jan huwde op 
28-11-1929 (24 jaar, fabrieksarbeider te Eindhoven) met Eelke Termeer. Huwelijk ontbonden 
door overlijden op 16-1-1931. Op …gehuwd met Jet van der Heijden. Zij is geboren op 25-
8- 1911, overleden 19-10-1987. 4 kinderen: Johannes (Hans), Francien, Gerard. En dochter 
Cornelia Anna Maria (Corrie) uit het 1e huwelijk.

5. Pieter Cathrinus (Piet), geboren 5-5-1907 in Nieuwaal. Steenfabriekarbeider.Overleden 25-3- 
1995 in Nieuwaal, 87 jaar. Op latere leeftijd getrouwd met Nel?

6. Arie Nelis, geboren 21-11-1910 in Nieuwaal. Arbeider waterwerken. Overleden 29-5-1999 in 
Nieuwaal, 88 jaar. Ongehuwd.

7. Jacob, geboren op 13-10-1912 in Nieuwaal. Arbeider, overleden omstreeks 2002, ongeveer 89 
jaar oud. Jacobus trouwde met Neeltje de Bruin. Ze woonden in Scheveningen- Zaltbommel- 
Scheveningen. 2 kinderen.

8. Gerrit, geboren op 4-03-1915 in Nieuwaal, arbeider, boswachter, overleden in 1998 in Zeist, 
83 jaar oud. Getrouwd met Celia …. 1 kind?

9. Johannes (Jo), geboren op 10-8-1917 in Nieuwaal, fabrieksarbeider Philips, overleden op 
14- 09-1982 in Eindhoven, 65 jaar oud. Jo vertrok op 21-2-1939 naar Eindhoven en trouwde, 
24 jaar oud, op 25-5-1942 in Eindhoven met Maria Pietronella (Marietje) van den Heijden, 
21 jaar oud. 3 kinderen: Johannes (Joop), geb.12-8-1944; Frans, geb.3-1-1948 in Eindhoven; 
Geertje, geb.20-1- 1951 in Eindhoven.

10. Cathrinus Marie (Trien), geboren op 30-04-1922 in Nieuwaal, fabrieksarbeider Gero, over-
leden in 1999 in Zeist, 77 jaar oud. Getrouwd met Mijntje …; 2 dochters: Gerda + Lida.

De moeder en vader van Dries
Gerrigje (Gerrie) Westerhof is geboren op 15-06-1899 te Zuilichem, dochter van Johannes (Han-
nes) Westerhof en Geertje Verbeek. Ze verhuisde op 11-7-1900 naar Gameren. Ze vertrok op 
19-2-1918 naar Zaltbommel. Gerrie is overleden 6 december 1971 in een verpleeghuis in Rotter-
dam, 72 jaar oud, aan een beroerte. Ze had Alzheimer.
Ze trouwde op 21-4-1921 (21 jaar) in Gameren met Antonie Marius (Toon) van Steenbergen, 26 
jaar. Geboren op 19 februari 1895 te Nieuwaal, overleden op 13 januari 1965, 69 jaar oud, in het 
Bethelziekenhuis te Delft, aan leverkanker.
 

De zeven kinderen van Gerrie Westerhof en Toon van Steenbergen:
1. Andries (Dries), geboren 19-6-1921 te Nieuwaal; overleden 19-1-2010 (89 jr) te Waddinxveen. 

(Vernoemd naar opa Andries van Steenbergen). Gehuwd met Corrie Maas. 5 kinderen: Ger-
rigje (Gerrie), Heleen, Anneke, Judith, Antonie Marius (Ton). Negen kleinkinderen: Anne-
marie, Margreet; Barry, Mariska; Soraya, Guido; Eva; Merel, Noortje. 10 achterkleinkinderen: 
Mickey, Yannick; Isa; Isabella, David, Anne Sophie, Liz, Yara, Davi, Milo.

2. Johannes (Han), geboren 29-6-1922 te Nieuwaal; overleden 11-4-2012 (89 jr) te Whitby, 
Toronto Canada. (Vernoemd naar opa Johannes Westerhof). Gehuwd met Geraldine Stants. 
2 kinderen: Sonja, Sheila; 2 kleinkinderen: Carla, Rachel. 1 achterkleinkind: Landon.

3. Govertje (Go), geboren 20-4-1924 te Nieuwaal; overleden 8-6-2004 (80 jr) te Doorn. Onge-
huwd. (Genoemd naar oma Govertje van Steenbergen-Kerkhoff).

4. Gerard, geboren 21-9-1926 te Nieuwaal; overleden 8-1-2000 (73 jr) te Delft. (Vernoemd naar 
oma Geertje Westerhof?). Gehuwd met Corrie Kraus. 2 kinderen: Marian, Gerard; Tweeklein-
kinderen: Rudger; Cherry. Twee achterkleinkinderen: Fedde, Haylee.

5. Jan, geboren 19-7-1929 te Nieuwaal; overleden 11-12-2020. (Vernoemd naar broer van vader 
en overgrootvader Jan). Gehuwd met Corrie Slieker en Trees Veldhoven. Twee kinderen: Rob, 
Joke; Twee kleinkinderen: Marcella; Sietske. Trees heeft drie kinderen: Aad, Ineke, Diana en 
Zeven kleinkinderen: Jon, Damy, Tessa, Thomas, Christian, Judy, Kymo. Corrie Slieker is over-
leden 23-9-1981.

6. Antonie Gerrit (Ton), geboren 10-9-1938 te Delft. (Vernoemd naar vader en moeder?). Ge-
huwd met Jellie van der Zande. Twee kinderen: Gerrigje Marije (Marije), Govertje Afke (Gon-
nie). Drie kleinkinderen: Anne, Emma; Anna-Marije.

7. Teunis Pieter (Teun), geboren 18-6-1942 te Delft. (Vernoemd naar tante Teuntje en tante Piet-
je, zusters van moeder?). Gehuwd met Nancy Garcia. Één zoon: Elton.
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De nakomelingen van Toon van Steenbergen en Gerrie Westerhof  (uitgebreid)
Dries (Andries). Geboren 19 juni 1921 te Gameren. Overleden 19 januari 2010 te Waddinxveen 
(hartfalen). Opleiding: Ambachtsschool-Electro. Werkzaam als: elektricien bij v.Emmerik&v.
Schijndel, later kabelmonteur bij kabelfabriek NKF. Door dit bedrijf tweemaal uitgezonden naar 
Afrika en Zuid-Amerika.
Is in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken, verraden en op transport gesteld naar Duitsland, 
onderweg ontsnapt en 2 jaar ondergedoken en gewerkt op een landgoed in Sleeswijk-Holstein 
(bij Hamburg). Waar hij goede herinneringen aan heeft. Na de oorlog, op 28 mei 1947, ge-
trouwd met Corrie Maas uit Delft; geboren 14 mei 1921, overleden 26 maart 2012 te Waddinx-
veen. Oorspronkelijk beroep: verkoopster.
Hebben samen vijf kinderen gekregen: Gerry (Gerrigje), Heleen, Anneke, Judith en Ton (Antonie 
Marius). In 1961 verhuisden ze van een flat in Delft naar een eengezinswoning in Waddinxveen.
 
• Gerrie, geboren 27 januari 1948 te Delft. Beroep: kraamverzorgster. Zij is op 24 april 1970 ge-

trouwd met Bé Heerspink uit Meppel. Beroep: belastingambtenaar. Ze woonden in Meppel 
en nu in Harderwijk. Ze hebben samen twee kinderen: Annemarie en Margreet.
• Annemarie, geboren 17 november 1970 te Meppel. Beroep: Bankemployé. Zij is getrouwd 

met Jurjen. Beroep: Bankemployé. Ze wonen in Harderwijk en hebben samen twee zonen: 
Mikey en Yannick.

• Margreet, geboren 15 augustus 1974 te Meppel. Beroep: secretaresse. Zij was getrouwd 
met Gerrit Kroes. Ze heeft één dochter: Isa en woont samen met haar vriend in Harder-
wijk.

• Heleen, geboren 11 december 1950 te Delft. Beroep: verkoopster. Zij is op 11 februari 1971 
getrouwd met Aart de Jong uit Gouda. Beroep: medewerker verkoop binnendienst. Ze woon-
den in Leidschendam, Boskoop, nu in Waddinxveen. Ze hebben samen twee kinderen: Barry 
en Mariska.
• Barry, geboren 22 mei 1972 te Leidschendam. Beroep: automonteur? Hij was eerder ge-

trouwd met Esther. Woont in Waddinxveen en heeft sinds 2009 een relatie met Eva. 
• Mariska, geboren 22 juli 1976 te Waddinxveen. Beroep: welzijnswerker? Zij is getrouwd 

met Christian Carlie. Beroep: commercieel adviseur. Ze wonen in Waddinxveen en kregen 
vervolgens een dochter: Isabelle, een zoon: David en een dochter Anne Sophie.

• Anneke, geboren 27 oktober 1953 te Delft. Beroep: gastouder en werkzaam bij verstandelijk 
gehandicapten. Zij is op 17 mei 1973 getrouwd met Adrie Sip uit Waddinxveen. Beroep: Boek-
houder. Ze wonen in Waddinxveen en hebben 2 kinderen: Soraya en Guido.
• Soraya, is geboren 3 september 1980 te Gouda. Beroep: Geeft o.a. danslessen op een 

sportschool. Zij woont in Nootdorp samen met haar vriend Vincent; hij heeft twee kinde-
ren Dylan en Ian en ze hebben samen een dochter Liz, geboren op 26 oktober 2012.

• Guido, is geboren 27. april1986 te Gouda, beroep: ? Woont samen met zijn vriendin Bren-
da Hoogerburg, heeft drie kinderen: Yara, Davi, Milo.

• Judith, is geboren 9 december 1959 te Delft. Beroep: Secretaresse. Zij woont samen met 

Marc Sweep uit Engelen. Beroep: eigen bedrijf. Wonen sinds 1991 samen in Waddinxveen en 
hebben samen één dochter Eva.
• Eva, is geboren in 1995. December 2020 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en ge-

huwd met Dennis.
• Ton, is geboren 2 april 1962 te Delft. Beroep: kunstschilder. Hij is op 15 september 1988 

getrouwd met Ella Voskuilen uit Moerkapelle. Beroep: Docente verpleegkundige vervolg-
opleiding. Ze woonden in Waddinxveen en nu in Boskoop en hebben twee dochters: Merel 
en Noortje.
• Merel, is geboren 22 januari 1991, ziekenhuis Gouda.
• Noortje, is geboren 3 november 1994, in Boskoop.

Han (Johannes). Geboren 29 juni 1922 te Gameren. Overleden: 11-4-2012 te Whitby, Toronto 
Canada tgv ziekte van Alzheimer. Opleiding: Mulo en opleiding Handelscorrespondentie.
Kantoormedewerker bij ‘De Atlas’, later in Canada een eigen bedrijf in lichtdrukpapier, eerst in 
Winnipeg, daarna in Toronto. Op juni 1952? in Toronto getrouwd met Geraldine Stans uit Winni-
peg, geb. 18-8-1930. Beroep: administratief medewerker? Ze kregen samen 2 dochters: Sonja en 
Sheila.
• Sonja, is geboren 3 augustus 1957 te Toronto? Beroep: administratief medewerker. Ze was 

gehuwd met Allen Ruby, gescheiden en sinds 8-7-2016 gehuwd met Tim Amez.
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