KLUGTENKRANT
Winter 2014
Een uitgave, voor en door de kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen
en de achter-achterkleinkinderen van
Jan van der Klugt en Alie Hoogenstraaten

Dit is de vierde uitgave van de Zes-en-twintigste jaargang

Beste familie van der Klugt,

Voor jullie ligt de nieuwe KlugentenKrant Winter editie van 2014.
Op de voorpagina een foto met (tante) Jo. De keuze voor deze foto is gemaakt wegens haar
geboortedag op 1 december.
Verder in deze krant treffen jullie de gebruikelijke Klutters aan die verzorgd zijn door Kees.
Er zijn 2 foto’s ingestuurd, de ene door (tante) Truus en (oom) Piet, de andere door (tante) Coby.
Kees heeft een stuk geschreven over de Berlijnse muur, en (tante) Riek en (oom) Jan hebben
een kort briefje gestuurd over de viering van hun 50 jarig trouwjubileum met een bijlage.
Kees heeft een genealogiestuk geschreven, welke is opgenomen in deze krant.
Rest het de redactie nog te melden dat er momenteel wat problemen zijn met de site. Hier zal
grondig onderhoud aan moeten worden gedaan, echter ontbreekt het momenteel aan tijd en
gelegenheid hiervoor.

De volgende KlugtenKrant verschijnt op 1 maart 2015.
Verzoek om alle copy aan te leveren in word-formaat (.doc of docx) bestanden. Losse foto’s
graag in .jpg formaat. Alleen op deze manier is het haalbaar voor de redactie om een krant te
maken die via internet binnen afzienbare tijd te openen is. En ook dan houden we de kosten voor
de website laag.
De redactie wenst iedereen fijne feestdagen, doe voorzichtig met vuurwerk.

Tot de volgende keer,
de redactie.
Redactie Klugtenkrant
Leidsevaart 229
2203 LC NOORDWIJK
e-mail: redactie@klugtenkrant.nl
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Dit is de 100e Klugtenkrant.
Reden voor een felicitatie!
Leon (e.v. Karin, d.v. Riet) heeft op 1 en 2
november solo opgetreden in de aula van het
Voorhoutse Teylingen college (KTS).
Georganiseerd door de lokale muziekvereniging St.
Cecilia was de zaal met 2 maal 400 bezoekers stijf
uitverkocht en waren de kritieken lovend. St.
Cecilia, Popkoor Goed gestemd, de Goed
Gestemde Band en de 4 solisten, Anne van
ksteren, Inke van Duijn, Eric Kraayenvanger en
Leon van Westerop maakten er een groot feest
van.
(foto rechts)
Lucas Shapiro (z.v. Doreen, d.v. Bill) has more than
1,000 receiving yards as a wide receiver for Big
Red, the Cornell American Football team. Despite
his 2 touch downs the team lost the game against
Princeton 38 – 27.

Het (Lisser) Vierkant zonder (café restaurant)
Vierkant is ‘Het Vierkant’ niet meer…. 

Op zondag 28 september hebben we Michael
gesproken in Zoeterwoude bij Arnoud & MajBrit
(d.v. Riet). Een aantal neven en nichten kwam
even aanwippen om onze neef te spreken.

Huis gekocht in Voorhout! Nu nog eventjes geduld
hebben tot de oplevering... Verhuisberichtje komt
volgend jaar wel.
Colin (z.v. Lidy, d.v. Riet)
De jaarlijkse (23e) Cantabile Allround Quiz werd
op 1 november In Boerhaave te Voorhout
gehouden. Team ‘Effectief’ met 5 familieleden:
Brian, (z.v. Lidy, d.v Riet), Sandy (d.v. Rina), Roel
(e.v. Arianne, d.v. Jan) en Kees & Kathleen werd
11e met 70 punten.
Het team ‘de dames van de koffie’ met Arianne
(d.v. Jan) versloeg hen overtuigend met hun 6e
plaats en 77 punten!
(foto links)
Michaela (d.v. Michael, z.v. Bill) heeft een 3-run
homerun geslagen voor haar softball team
‘Bombsquads’. Ze sloeg de bal dus over het hek
terwijl er al 2 personen op de honken stonden.
Klugtenkrant Winter 2014

Heerlijke week vakantie gehad in Le Marche,
Italië. We waren bij Villa NuMoViv van
Nederlandse eigenaars uit “Ik vertrek”. Een
aanrader! Daar gaan we vast nog eens naar
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2 + 1 = 3. Well done Michaela.

terug.
Groetjes, Irene (e.v. Jan-Willem, z.v. Jan)

Sandy (d.v. Rina) was namens Flexa Creations
actief op de Woonbeurs . In Design City had het
merk een 200 m2 grte stand vol inspiratie en
acties. Daar gaf ze advies aan vele van de 70.000
particuliere bezoekers van de beurs over de
toepassing van kleur en het gebruik van verf
produkten.
(foto rechts)
Merlijn (5e van links) en Roelant (9e van links) als
"player escort" bij openingswedstijd van Benfica
voor het seizoen 2014/2015.
Merlijn & Roelant (z.v. Ronald z.v. Rina)

(foto onder)

Het favoriete honkbal team van Vanderklugt’s,
de San Francisco Giants heeft dit jaar (opnieuw)
de World Series gewonnen. De 7e wedstrijd
tegen de Kansas City Royals werd met 3-2
gewonnen. Het 3e kampioenschap in 5 jaar.

Lieve allemaal,
The Homers are all doing fine . We are excitedly awaiting the arrival of the Langelaan girls .
The itinerary is packed for an amazing holiday for them. Lilian is madly studying for a Maths exam just received a Distinction for a Maths assignment so thankfully I don't have to do overly well in the
exam; yes, Moeshka, I will still try my best <3. Thomas and Bri visited us in October which was
wonderful! They stayed for a couple of days - not long enough but then it never is LOL
Kimberley and Justin are house hunting, prices are very high and it is hard for young people to buy
their own home; we're sure the right place for them will turn up eventually. Elizabeth is no longer at
Uni and has a job at Big W; she likes it and that's important! Her boyfriend, Liam, is in a band and
they have been signed by Sony so THAT is exciting - I'm not sure where all that goes from here but
they're happy anyway. Greg is fine, we are getting ready for our motorbike road trip when the girls
(Ber & Heidi) head down to Wagga. I think our girls will like having the house to themselves for a few
days ;) .OK that's all from down under for now... back to study for me! Heel veel liefs,
Lilian (d.v. Lida), Greg and Co.
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Brenda (d.v. Lidy, d.v. Riet) was met Pieter in Californië. Halloween hebben ze gevierd in een
American Football outfit van het DeLaSalle College in Concord, waar de naam Vanderklugt een
bekende klank heeft.
(foto hierboven)
Na mijn heup operatie ben ik aan het trainen in het
M(edisch) T(raining) C(entrum). De radio staat aan,
een CD van Queen staat op: The Bohemian Rapsody
speelt. Er komt een meneer binnen, ik denk toch
wel ver in de 80, want vorige maand was hij 60 jaar
getrouwd.
"Zo," zegt hij, "hoor eens aan, Jesus Christ
Superstar, en dat op de vroege ochtend!!"
Lidy (d.v. Riet)

We hebben uitgebreid overzeese bezoekers
mogen verwelkomen in de laatste maanden.
Eerst kwamen op 20 september Bill & Bep uit
de V.S. op Schiphol aan. Een week later was
Michael Vanderklugt (z.v. Bill) over voor een
kort bezoek.
Last but not least arriveerde Lida op 4 oktober
vanuit Australië, zij het dat haar aankomst nog
wel wat voeten in de aarde had….

Ronald en Marloe een weekendje in de Douro
gehad. Een prachtig gebied in Noord #Portugal
waar de mooiste wijnen vandaan komen!
Ronald (zv Rina) (links)

Vandaag mijn zelfgemaakte kerstboom klaar!
Lekker op tijd, hahaha! Nu nog opsmuk erin.
Sandy (d.v. Rina) (rechts)

Hallo allemaal,
Ik ben Thijs, de zoon van Jan-Piet en Nina en wil graag wat over mijzelf vertellen.
Ik heb een broertje Jelle. Mijn beste vriend heet Lucas. Mijn hobbys zijn: atletiek, fietsen en
knutselen. Ook kan ik goed goochelen. Op school vind ik het leuk, maar heb een beetje moeite met
rekenen. Lezen kan ik erg goed. Verder hou ik erg van appels. Ik speel ook graag minecraft. Ik heb
laatst mijn achter neef Mike ontmoet, hij komt uit Amerika. Ik heb toen samen met mijn broer leuk
Klugtenkrant Winter 2014
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met mijn achternichtje Eva gespeeld. Ook heb ik tante Bep en ome Bill ontmoet. Ook heb ik tante
Lida ontmoet, daar heb ik iets moois voor gemaakt. Ik hoop dat ik ze nog een keer tegen kom. Dit
was mijn verhaaltje voor de KlugtenKrant.
Groetjes Thijs van der Klugt

Wij zijn net terug van onze vakantie naar
Thailand. We hebben het heerlijk gehad!
Veel liefs,
Remko, Mex, Isis, Jessica (d.v. Chris, z.v.
Riet)
(zie foto links)

We hebben grote reisplannen. We gaan de komende winter in Europa ontvluchten en zullen de
cruise van ons leven maken . We vertrekken op 7 januari uit Rotterdam en varen via tal van
interessante havens en plaatsen naar Indonesië. Daar maken we een rondreis rond de eilanden en
bezoeken 7 plaatsen. Daarna via het Suez kanaal en ander plaatsen waar we aanleggen weer terug
naar Rotterdam. We zullen drie (!) maanden onderweg zijn. Heel spannend, met veel
voorbereidingen. We kijken er naar uit. We zullen de Lentekrant missen, maar je mag in de
Zomerkrant van 2015 wel een verslagje verwachten .
Gezellig Kerstfeest en goede jaarwisseling, Kathleen en Kees

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een
gezond 2015 toe.
Jacqueline (d.v. Piet), Melissa en Melvin
Broekhuizen
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De muur is gevallen
Op 9 november jl. was het 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur gevallen is. Ik ben voor mijn werk
vaak in Berlijn en ook een enkele keer in Oost-Duitsland geweest en wil iets vertellen van wat ik
daar ervaren heb.
De eerste keer dat ik in Berlijn was zal rond 1970 geweest zijn. Ik was dus erg onervaren en had
nog weinig gereisd. Akzo had een verffabriek gekocht in West-Berlijn (DIWAG) en die hielden we
aan omdat het belastingtechnisch interessant was. Immers de BRD (West-Duitsland) wilde graag
dat West-Berlijn bewoond bleef en daarom werden er interessante belasting regels geboden aan
daar actieve werkgevers en werknemers.
De reis:
De reis ging toentertijd in twee stukken. Eerst naar een West-Duits vliegveld met KLM en daarna met
één van de luchtvaartmaatschappijen van de geallieerden naar vliegveld Tempelhof in West Berlijn.
Alleen de geallieerden mochten van de Russen door de luchtcorridor. Ik vloog dus met PanAm, Air
France, of Britisch Airways. Later verzorgde DanAir namens de Britten een directe verbinding naar
Amsterdam.
Van Tempelhof kon je met de U-Bahn of met een taxi naar onze fabriek die aan de Oraniendam stond
(een straatnaam die wel lekker voor ons bekte … ). Een van de eerste keren reed een taxi me langs
enkele straten die nog steeds niet opgeruimd waren en waar de gebombardeerde gebouwen nog als
een hoop puin lagen te wachten op wat komen ging.
Met de U-Bahn (de metro) ging je via het oude vooroorlogse tracé onder een stuk van Oost-Berlijn
door. Ik vond dat erg spannend in die tijd van de koude oorlog. Vlakbij de vroegere stations in de
Oost-sector, die toen gesloten waren voor passagiers, moest de trein verplicht langzaam rijden. Op
die perrons stonden Vopo’s (volkspolitie) met hun machinegeweren in de aanslag. Ik scheet bagger,
maar de West-Berlijners die in mijn treinstel zaten, lazen rustig verder hun krantje. Ik bedacht me dat
die allang gewend waren aan de dreiging.
Oost-Duitsland
In de tijd dat ik bij Synres, later DSM Resins werkte (1975 – 1985) ben ik naar Chemnitz geweest.
Daar was een staatsbedrijf dat kunstharsen maakte. Dat heette VeB (Volkseigenes Betrieb) en werd
gekscherend Vaters ehemaligs Betrieb genoemd. We hadden daar een licentie voor een stookproces
gekocht en ik mocht mee. Vliegen naar Frankfurt, dan een klein vliegtuigje naar Hof en een auto
huren. Via een redelijke West-Duitse weg naar de grensovergang waar een lange rij auto´s voor ons
stond. Je mocht de auto niet verlaten en de paspoorten werden op een lange lopende band gelegd
die langs de rij wachtende auto´s liep. Autootje voor autootje een stukje naar voren tot je na een uur
of twee bij het grensgebouw kwam. Een grenswacht kwam je auto inspecteren. De kofferbak,
dashboardkastje, voor en achterbank en met een spiegelstok werd de onderzijde van de auto
geïnspecteerd. Als je geluk had was nu ook het paspoort doorgelicht en mocht je het land in. Daarbij
moest je je dan strikt aan de kortste weg naar het doeladres houden.
Twee dagen later werd ik door de garagechef van VeB Kunstharze naar het Oost-Berlijnse vliegveld
Schönefeld gebracht. Onderweg moesten we stoppen omdat op de andere weghelft een colonne van
het Russische leger aankwam. Voorschrift was dat dan iedereen stopte. Mijn chauffeur vertelde me
dat hij redelijk tevreden was. Alleen als hij in Hongarije met vakantie was, daar mochten ze als
bevriende natie heen, werden ze als tweederangs behandeld. Immers de Wessies hadden ´harde Dmarken´ en de Ossies moesten het met de ´zachte D-marken´ doen. Dus kregen de West-Duitsers
veel meer aandacht van de Hongaarse bediening. Maar er was in de DDR geen werkeloosheid. Dat
wil zeggen iedereen had een baan, ook al was er niets te doen. Zo hadden ze 15 man in een werk
ploeg, waar wij het werk met 3 man deden. En het was overal veilig. Diefstal, overvallen enz. waren
niet aan de orde. Dat zijn zaken waar de Ossies nog graag naar terug zouden willen.
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Op Schönefeld moest ik langs de Grenzpolizei, waarbij gekeken werd of het paspoort gelijkend was.
Ogen, oren, neus, wenkbrauwen. Achter je een spiegel, zodat de `Polizist´ ook jouw achterkant kon
zien. Ik weet nog dat ik hartstikke blij was om in de blauwe KLM-vogel te stappen!
Voedingsmiddelen:
Mijn Duitse Akzo collega’s woonden natuurlijk allemaal in West-Berlijn en kwamen daar meestal ook
oorspronkelijk vandaan. Het was opvallend hoe intens zij contact hielden met ooms, tantes, neven en
nichten aan ‘de andere kant’. Met Pasen werden er massaal vergunningen aangevraagd en gekregen
om de grens te passeren. D.w.z. van West naar Oost, omgekeerd was dat veel moeilijker. Op die
Paas-reisjes werden grote hoeveelheden goederen meegnomen die in de DDR niet of slecht te
krijgen waren.
Toen ik in Chemnitz logeerde (zie hierboven) werd na het ontbijt genoteerd wat je gegeten had en
dat werd berekend. Dus twee bolletjes, een plakje boter, een plakje kaas, een plakje worst, een
beker melk en dat staat dan op de, overigens bescheiden, rekening.
Een dame die voor ons werkte en uit de DDR gevlucht was vertelde me later eens dat toen ze de
eerste keer in het Westen naar een supermarkt ging, ze weer met een lege tas naar huis ging. Ze was
zo overdonderd door het aanbod dat ze geen keus kon maken. Jam was jam en nu moest ze opeens
kiezen uit 15 soorten. Thee en koffie idem, sinaasappelen en ander fruit te over, en wat moest je nu
meenemen?
De muur is gevallen:
Op 9 november 1989 was ik in Parijs, Saint Denis. Ik weet dat zo precies omdat ik de volgende
morgen een krant bij het ontbijt kreeg waarin met grote letters stond ‘LE MUR EST TOMBÉ’ . De
muur was dus gevallen. Een week later was ik opnieuw in Berlijn en ’s avonds wandelden we met
vele duizenden Oost-Berlijners op de Kurfurstendam. Wat ik me herinner is dat de bezoekers een
soort uniform droegen. Die massa was gekleed in jeans, zowel broeken als jasjes waren van
spijkerstof. Op de Kudamm stonden ze massaal te staren (te kwijlen?) naar de etalages waar alle luxe
die we ons voor kunnen stellen, tentoongesteld werd.
Om een uur of tien die avond gingen we met de massa mee naar het U-Bahn station waar ze weer
richting oost gingen. Het perron was afgeladen vol. Maar er werd niet of nauwelijks gesproken. Of
dat was omdat de reizigers zozeer onder de indruk waren, of dat ze bang waren voor Stasi-spionnen
weet ik niet. Maar je kon bijna een speld horen vallen. En dat is heel ongewoon voor een perron vol
mensen.
Bij het laatste station vóór de Oost-sector stapten ze allemaal uit. Want de metro stopte (nog) niet
op de voormalige Oost-stations. We wandelden met de massa mee naar de doorlaatpost. Waar
precies weet ik niet, maar het was in de Britse sector, want vlak vóór de muur was een post van een
Schots militair regiment. Gekleed in uniform en baretten met rood/geel geblokte rand op, deelden ze
warme koffie en chocolademelk uit. Iedereen kreeg ook een krant met uitleg over hoe het er in
West-Berlijn aan toeging. Met openbaar vervoer systemen en –prijzen, met openingstijden van
allerlei openbare gelegenheden enzovoort. Ik heb de krant nog steeds en als ik hem tegenkom lees ik
er in.
Het is nog steeds niet allemaal koek en ei tussen Oost en West. De Westelijk Bundesländer zijn een
enorme financiële verplichting aangegaan en het gaat het in het voormalige DDR gebied economisch
beter dan ooit. Toch hebben ze daar wel zorgen gekregen. Zoals gezegd is er werkeloosheid, ook al is
er een financieel vangnet. Er zijn drugsproblemen en er is onveiligheid op straat zowel als thuis.
Voor ons is in ieder geval de koude oorlog voorbij. Maar President Poetin van Rusland doet wel
verwoede pogingen om de verhoudingen tussen Oost en West opnieuw op scherp te zetten.
De tijd zal het leren en misschien ook iets om over nog eens 25 jaar naar terug te kijken. Ik denk
overigens niet dat ik dat dan nog zal doen…
Groeten Kees
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Ingezonden door (tante) Truus Clemens

Ingezonden door (tante) Coby Zwartjes.

De oude garde
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Lieve familie,
Wat hadden we een prachtig feest op 11oktober in de Watersnip in Petten.
We vierden daar onze Gouden Bruiloft met onze kinderen en kleinkinderen,
broers en zussen, vrienden en buren.
Het was echt fantastisch. Allemaal heel hartelijk bedankt.
Ook iedereen die ons verraste met een mooie felicitatiekaart of een boeket
bloemen. Geweldig zoveel post als we iedere dag uit de brievenbus visten.
Allemaal met lieve woorden en mooie wensen. Bedankt hiervoor.
We genieten nog steeds een beetje na.
In de bus voor Het Leprafonds zat € 855,- een fantastisch bedrag.
Hartelijke groeten Jan en Riek
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Hoogenstraaten en Marijnen voor de rechtbank te Leiden
Bij het zoeken in het Leidse krantenarchief kwam de naam van Jan Hoogenstraaten boven water.
Het ging hier om een rechtbankverslag waarbij ‘de 40 jarige verdachte broodbakker P.J.L.M., vroeger
wethouder te Noordwijkerhout’ (bakker Piet Marijnen dus) terecht staat voor heling van door een
´N.D.´ bij van Leeuwen gestolen bloembollen.
Ome Jan Hoogenstraaten treedt in deze rechtszaak op als getuige a decharge (getuige voor de
verdediging). In het verslag in de Leidsche Courant van 25 november 1925 wordt geschreven:

Een drietal getuigen a decharge worden vervolgens gehoord op verzoek van de
verdedigster. De 52-jarige Hoogenstraaten, die drie jaar bij beklaagde in betrekking was
geweest verklaarde dat hij een goede zaak had, waar 43 á 44 zakken meel per week
werden verwerkt. Hij werd ontslagen door de juffrouw, zijn patroon had geen hart om zulks
te doen.
De 19-jarige A.H. de Klerk, tegenwoordig bedrijfsleider in de zaak van beklaagde, zeide dat
er thans nog een omzet was van 35 á 40 baaltjes meel per week en dat de zaak op
dezelfden voet wordt voortgezet.
De 42-jarige P.J. van Emmerik, assistent-stationschef, een huisvriend van beklaagde zeide
dat de zaken goed gingen en dat het hem meermalen verwonderde dat beklaagde zo slecht
bij kas was, terwijl er toch veel geld verdiend werd. Er waren schulden en die zijn er nog.

-

Bij het huwelijk van Jacob en Jacoba Hoogenstraaten-Nederpelt trad zijn oudere broer Jan op
als getuige voor de bruidegom. In de trouwacte staat dat ie is “opgemaakt in tegenwoordigheid
van Johannes Anthonius Jacobus Hoogenstraaten, dertig jaar, bakker te Nieuwkoop, broeder van den
bruidegom….”. Jan was toen nog niet getrouwd; hij trouwde een klein jaar later in 1904.

-

-

-

-

-

-

Jan was dus al vóór zijn huwelijk bakker te Nieuwkoop, maar bij vonnis van 26-10-1911
door de Arrondissements-rechtbank te ‘s-Gravenhage is ‘het faillissement van Joh.
Hoogenstraaten te Sassenheim opgeheven’. We denken dat dit over de bakkerij in
Nieuwkoop ging.
Jan is later als bakker gaan werken bij de Cooperatie in
Lisse. Hij is in 1925 52 jaar; zou hij misschien in de
tussentijd bij Piet Marijnen gewerkt hebben?
Blijkbaar voelde hij zich in nog zo verplicht aan zijn
vroegere werkgever, dat hij als getuige wilde optreden.
Piet Marijnen was 40 jaar oud bij het proces en dus 26
jaar toen Jan failliet gegaan was.
Het feit dat Jan ontslagen is door ‘de juffrouw’
suggereert dat hij er werkzaam was toen Piet Marijnen
getrouwd was en dat was op 11-09-1916.
Opa Jacob Hoogenstraaten kende Piet Marijnen natuurlijk ook heel goed als collega en ze
hebben in de Eerste Wereldoorlog ook afspraken gemaakt over broodprijzen (dat kon toen
nog!). Later, in 1933, was Piet Marijnen één van de partners bij het opzetten van de
‘Centrale Bakkerij’. Piet Marijnen is ook een van de weinigen die geldelijk goed uit het
financieel catastrofale avontuur van een gezamenlijke bakkerij gekomen is .
Adriaan de Klerk, die hier dus ook getuige voor de verdediging is, wordt onmiddellijk na het
faillissement van de centrale bakkerij door Marijnen in dienst genomen als bakkersknecht …!
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Krijn en Jeanette Warmenhoven - Cibiouse
zeeman / visser, grootoudouders
Quirinus (Krijn) Warmenhoven is geboren in Noordwijk en daar ook gedoopt op 26 oktober
1777. Hierbij was zijn grootmoeder, de moeder van zijn vader, Hijltje Janse Onderwater
(~ 21-10-1714 Noordwijk, † 16-02-1801 Noordwijk) doopgetuige.
Krijn is het 2e kind en de eerste overlevende van het gezin van Jan Arijse Warmenhoven (~
04-05-1749 Noordwijk, † 19-03-1814 Noordwijk) en Neeltje Maartense de Jong (~ 10-121752 Noordwijk, † 21-07-1811 Noordwijk). Meestal schatten we de geboortedag óp of één
dag vóór de doopdatum. Maar het betreft hier een Remonstrantse doop en die kan
gemakkelijk 14 dagen of nog langer ná de geboorte plaatsvinden. Krijn was dus ‘protestant’
wat voor iemand die in Noordwijk aan Zee geboren en getogen is heel gewoon is.

Voor het beroep van Krijn wordt zeeman ( = visser) opgegeven. Krijn ontmoette,
mogelijk tijdens een havenbezoek terwijl op visvangst, in Calais in Noord-Frankrijk
Marianne Jeanne Antoinette (Jeanette) Cibiouse. Zij was op 08-05-1779 in Calais
R.K. gedoopt in de Nôtre-Dame met als doopgetuigen Charles Antoine en Jeanne
Angelique. Ze was het derde kind en tweede dochter van Christiaan Schwebius (* ca
1708 in Horbach, Rheinland Pfalz, Duitsland, † 02-06-1784 Calais) en Marie
Françoise Lievin Cavë (* 11-06-1748 Calais, † 11-06-1828 Calais). Er waren dus al
problemen de familienaam van Jeanette in de vertaling van Duits naar Frans. Bij de
vertaling naar het Nederlands nam die verwarring alleen nog maar toe gezien de
grote variatie aan schrijfwijzen die gebruikt wordt: Janet, Jannette, Janette, Jeanette
Cibiouse, Sibijoese, Sibijo, Sibio, Sibioth (en Christiaan als familienaam bij de eerste
doop in Noordwijk).
Krijn en Jeanette trouwden op 18 januari 1801 in Calais en hun eerste twee kinderen zijn
daar ook geboren. Rond 1805 verhuisde het gezin naar Noordwijk.
Warmenhoven
M.

Quirinus (Krijn)

V.

Marianne Jeanne Antoinette
Cibiouse

1.
2.

Jeanne Françoise Noel Krijn
Jean

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marie
Willem
Agnes (Niesje)
Christiaan
Joannes (Jan)
Johanna Suzanna
Quirinus (Krijn)
Quirinus (Chris)
Agnes (Niesje)

Geboren te
Noordwijk
~ 26-10-1777
Calais (F)
~ 08-05-1779
Calais (F)
* 14-11-1801
* 11-12-1803
Noordwijk
* 26-03-1806
* 26-10-1807
* 30-08-1809
* 24-01-1813
* 06-08-1815
* 28-05-1818
* 28-05-1818
* 11-01-1822
* 28-12-1823

overleden

Te

† 29-06-1857

Noordwijk

† 12-01-1855

Noordwijk

† 12-04-1883
† 04-03-1808

Wijk aan Zee en Duin
Noordwijk

† 11-09-1849
† 11-03-1884
† 29-03-1819
† 25-01-1885
† 10-12-1899
† 06-09-1819
† 19-03-1821
† 29-10-1900
† 25-04-1877

Sassenheim
Lisse
Noordwijk
Wijk aan Zee en Duin
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Voorhout

In de geboorteactes van de eerste twee kinderen zijn de data volgens de destijds geldende
kalender van de Franse Revolutie opgegeven:
Jeanne
23 brunaire 10
(in het 10e jaar van de Franse Revolutie)
Jean
9 frimaire 12
(in het 12e jaar van de Franse Revolutie)

Er is blijkbaar een afspraak gemaakt dat kinderen uit het gemengde huwelijk R.K. gedoopt
en opgevoed zullen worden. Van de eerste twee komt de doopinformatie uit Calais, van de
lokale Nôtre Dame, de daarop volgende kinderen worden gedoopt in de R.K. St. Jeroenskerk
in Noordwijk-Binnen.
Daarbij wordt door de pastoor consequent vermeld dat de vader ‘acatholicus’ (niet katholiek)
is. Er zijn overigens nog enkele andere Warmenhovens die een gemengd huwelijk hebben
want we komen ook doopinschrijvingen tegen van kinderen van Gerrit Dirksz Warmenhoven
(~ 1785) met Willemijntje Cornelisdr van Geenen (~ 1790) en ook van Dirk van der Raad (~
1768) en Pieternella Warmenhoven (~ 1784) hadden een gemengd huwelijk.
Opvallend is verder dat bij tenminste 5 dopen, de getuigen familieleden (broers, zussen?)
van moeder zijn en blijkbaar de reis vanaf Noord Frankrijk ondernomen hebben, wat
toentertijd geen sinecure geweest zal zijn.
Het verhaal gaat dat de doopnaam Quirinus aan de roepnaam Chris gekoppeld werd
vanaf het moment dat de Warmenhovens Rooms Katholiek gedoopt werden. Dat zou het
geval geweest zijn toen Quirinus (Krijn * 11-01-1822) trouwde met de Rooms Katholiek
gedoopte Maria Duivenvoorden.
De oudste Krijn Warmenhoven (* 26-10-1777) was Gereformeerd (Remonstrants) en
nam op zekere zondag zijn kinderen volgens zeggen mee naar de Protestant Christelijke
dienst. Zijn vrouw haalde in de kerk en tijdens de preek de kinderen bij hem weg en nam
ze mee naar de H. Mis. Dat was oecomene avant-la-lettre.

Ad 1.

Jeanne trouwde op 05-03-1824 in Noordwijkerhout met Dirk Zuiderduin (~ 16-02-1806
Noordwijkerhout, † 02-07-1884 Velsen, Wijk aan Zee) zoon van Dirk Zuiderduin en Marijtje
Oostdam. Op haar bidprentje staat Anna Francisca Warmerhoven (!).

Ad 3.

Marie is op 27-03-1806 gedoopt met als moeder’s naam Jannette Christiaan en doopgetuigen
Jan Nic Christiaan en Marie Christiaan. Ze trouwde op 01-11-1829 in Sassenheim met de
broodbakker Johannes (Jan) Bakker (* 06-09-1800 Sassenheim, † 06-10-1868 Sassenheim)
zoon van Johannes Bakker en Lammertje van der Velden. Jan trouwde later (zijn 2e huwelijk)
op 02-02-1851 in Sassenheim met de huishoudster Alida de Nobel (* 24-10-1804
Sassenheim, † 23-05-1891 Sassenheim) dochter van Johannes de Nobel en Margareta
Grootekamp.

Ad 4.

Willem’s moeder heette bij de doop op 26-10-1807 Jannette Sibio en de doopgetuigen waren
Christian Sibio en Anna Sibio. Vader was op dat moment op zee. Voor de Nationale Militie is
de beschrijving van Willem: lengte 5 palm en 9 duim, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen
blauw, kin spits, haar en wenkbraauwen blond.
e
Willem trouwde (zijn 1 huwelijk) op 15-05-1836 in Lisse met de naaister Helena van Dijk (~
07-10-1803 Lisse, † 31-12-1866 Lisse) dochter van Pieter van Dijk en Maria Wubbe. Willem
e
trouwde (zijn 2 huwelijk) op 19-09-1867 in Lisse met Agatha de Winter (* 16-03-1829 Lisse, †
31-08-1894 Lisse) dochter van Juriaan de Winter en Catharina de Hollander.

Ad 5.

Niesje werd op 30-08-1807 in de St. Jeroen gedoopt met de vermelding dat moeder Janet
Sibijoese heet. Doopgetuigen waren Christiaan Sibijoese en Susanna Sibijoese.

Ad 6.

Christiaan was boerenknecht en tuinder. Hij trouwde op 02-02-1838 in Noordwijk met
Wilhelmina van der Kolk (* 20-03-1819 Beverwijk, †24-01-1890 Velsen) dochter van
Bernardus (Barend) van der Kolk en Elisabeth (Lijsje) Duijn. Bij de keuring voor de Nationale
Militie zijn de lichaamskenmerken: lengte 1 el, 6 palm en 2 duim, aangezicht ovaal, ogen
blauw, haar bruin.

Ad 7.

Jan is op 07-08-1815 gedoopt en zijn moeder heette toen Janette Sibijo. Peetouders waren
Jacob Barends en Antje Kristiaan, terwijl Jannetje Jeroense Vink het kind ten doop heeft
gehouden. Jan trouwde op 01-02-1844 in Noordwijk met Jacoba (Japie) Rietmeijer (* 21-121820 Noordwijk aan Zee, † 01-02-1891 Noordwijk) dochter van Hendrik Arisz Rietmeijer en
Krijntje Dirksdr Vink.

Ad 8/9 Johanna en Krijn zijn op 28 mei gedoopt met als moeder’s naam Joanna Sibijo met
doopgetuigen François Christien Sibijo en Janette du Faitte.
Ad 10. Chris is gedoopt op 12-01-1822 met als getuigen Volkert Jeroense Vink en Jannetje
Warmenhoove, terwijl Lijsje Vink hem ten doop heeft gehouden. Chris trouwde op 07-05-1849
in Noordwijkerhout met Maria Duivenvoorden (* 24-07-1820 Noordwijkerhout, † 10-04-1895
Noordwijkerhout) dochter van Cornelis Jacobsz Duivenvoorden en Alida Koningsbruggen.
Ad 11. Niesje is 29-12-1823 gedoopt met moeder’s naam Jannette Sibioth en getuigen Dirk
Zuijderduijn en Marijtje Warmenhoove. Maartje Vlieland heeft haar ten doop gehouden. Niesje
trouwde op 09-08-1846 in Noordwijk met arbeider Johannes Brama (* 26-01-1822 Noordwijk,
† 05-11-1882 Noordwijk) zoon van Cornelis Gerritsz Brama en Gerarda Jansdr de Ridder. Jan
Brama hertrouwde later (zijn 2e huwelijk) 09-09-1877 met Gerarda van Steen.

Huis z67 in Noordwijk aan Zee in 1830
Uit een bevolkingsoverzicht van 1830 weten we dat het gezin op dat moment bestaat uit:
Krijn Warmenhoven, zeeman, 52 jaar, Protestant x J. Sibiose
1)
geboren in Calais

1)

50 jr, R.K. 3 kinderen (RK)

Op dat moment zijn van de 11 kinderen er 4 jong overleden en 2 inmiddels getrouwd. Van de
overige 5 kinderen wonen er dus blijkbaar 2 elders, waarschijnlijk als knecht of dienstmeid.
Het gezin woont volgens het gemeentelijk overzicht in 1830 in het huis gemerkt met z67 in
Noordwijk aan Zee. Dat is ongeveer waar nu de ‘De Ruijterstraat’ is.

Oudvader Krijn was blijkbaar niet zo’n heel brave borst, want uit rechtbankverslagen
komt de volgende informatie:
Hof van Assisen-Zuid Holland: Krijn Warmenhoven, 38 jaar, geboren en wonend te Noordwijk
a/Zee, Bouwman, wordt aangeklaagd voor diefstal van aangespoelde goederen (strandroof),
gepleegd op 30 december 1815, samen met andere delinquenten. De uitspraak is op 19 juli
1816, 3 maanden hechtenis en een boete.
(dit was dus een veroordeling voor ‘strandjutten’ dat onder de lokale bevolking zeker niet als
‘zondig’ beschouwd werd. Hetzelfde gold natuurlijk ook voor stropen.)
Hof van Assisen - Leiden e.o.: Krijn Warmenhoven, 45 jaar, zeeman, geboren en wonende te
Noordwijk a/Zee, wordt aangeklaagd op 14 october 1823, voor diefstal 's nachts uit de woning
met andere delinquenten.
20 november 1823 Krijn Warmenhoven, oud 45 jaren, zeeman van beroep, geboren en laatst
woonachtig te Noordwijk aan Zee; en Jan van der Hulst, oud 54 jaren, kruidenzoeker, geboren
te Noordwijk-Binnen, laatst woonachtig te Noordwijk aan Zee; beiden schuldig verklaard aan
diefstal, gepleegd bij nacht, door meer dan één persoon; gecondemneerd (in overweging dat
te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot consinement ieder voor den tijd van
een en een half jaar, alsmede te zamen en ieder voor het geheel in de kosten zullen delen dit
arrest bij extract in 's-Gravenhage als in de gemeente van de beide Noordwijken worden
aangeplakt. De uitspraak, op 20 november 1823, is: 1 jaaren 6 maanden tuchthuis en betaling
van de proceskosten. De eis van 30 minuten te pronkstelling is bij de uitspraak vervallen
(gecondemneerd betekent veroordeeld, mitigeren betekent verzachtend, consinement in
gevangenneming; ik neem aan dat pronkstelling ‘aan de schandpaal’ betekent (KE))
De griffier bij de Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting hebbende te Amsterdam,
was getekend, D.C. van LENNEP.

Daarmee geeft vader blijkbaar ook niet het goede voorbeeld:
Hof van Assisen-Zuid Holland: Jan Warmenhoven, 15 jaar, arbeider, geboren en wonend te
Noordwijk aan Zee, heeft zich op 14 october 1831, met meerdere delinquenten schuldig
gemaakt aan Veediefstal. Het vonnis op 7 november 1831 is, 4 maanden verbeterhuis en
betaling van de proceskosten.

bron: Margriet Warmenhoven

grootvader z.v.
overgrootmoeder, d.v.
betovergrootvader, z.v.
oudvader, z.v.
grootoudvader, z.v.
overgrootoudvader, z.v.
betovergrootvader

onze stamreeks:
Jan van der Klugt
Maria Alida Warmenhoven
Quirinus Warmenhoven
Quirinus Warmenhoven
Quirinus Warmenhoven
Jan Warmenhoven
Arij Warmenhoven

* 1904 - † 1970
* 1879 - † 1948
* 1849 - † 1923
* 1822 - † 1900
* 1777 - † 1857
* 1749 - † 1814
* 1721 - † 1787

