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ERRÀTÀ:

p. 5 , de vermefding van rgemeentearchief Oss', moet zijn: Streekarchief
Maasland te Oss.

p. 33, lees: Mechel en in L.imburg (en niet: in België).
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INLEIDING

è . voor\,/oord

l^Jaarom af die aandacht voor één pêrsoon, a1 lang dood en vergecen?

Àflereerst - zoals de b'ergbekl innn er zr)n bezigheid rechtvaardigt - omdat 'ze'
er nu eenrnaaf is. Er is veef historisch materiaal over het leven van Johannes
Polnran (1840-l-916) beschikbaar. materiaal dat soms interessant (maar vaker
saai) leesvoer bevat, en vooral: veel informatie geeft over een bewogen. af-
wisselend, en actief leven. Voor een genealoog (bergbeklinunen is me voor een
hobby te hoog gegrepen ) uit een 'gewone' familie is dat een bijzondere en
kostbare ontdekking. De meeste van mijn voorouders werden geboren en stierven
als anatfabeten, en woonden bijna hun hele leven in één plaats, waar ze fand-
arbeiders, kleine boeren, rniddenstanders of arnbachts I ieden waren. Ze lieten
weinig sporen na: ze werden zelden voor de rechter gesleept, hadden niet het
geld om dure aankopen te doen. of de perspectieven die grote leningen recht-
vaardigden. De weinige feiten die er wèl te vinden zijn, werpen hooguit een
J-icht op de betrekkelij kheid van het goede fatsoen - maar op den duur wordt
het saai weer een voorouder te vinden die op het l-aatste moment trouwt, of
later dan behoorlij k was, of nog in rouwkleren hêrtrouwt.

Mijn betovergrootvader Johannes Polnnn wijkt iets af van dat beefd. Er valt
meer over hem te verteflen dan wat op een blad papier past, en uit de registers
rrrn rta h,,-cor] i:ti-ê qr-ànd àfr'^-<!id ie Fr i<.alf5 zo veel te vertellen dat erv(Jr uu velYe! f r Jr\! J!4rv

voor aóderen weinig plaats zou overbli;ven (genealogische literatuur betreft
meestal he1e, uitgebreide, fanrilies, in parentelen, genea.Iog-ieën of kwartier-
staten gevangen). Er is bovendien (nog steeds ) zovee.l aan hem te onderzoeken,
dat voor de stoffige resten van al die anderen sofirs geen tijd of interesse
restte. Daarom heb ik me beperkt tot één en maar een voorouder.

Waarom deze man? En e,/aarom een man?

Dah is al moeÍlijker te beantwoorden. Johannes Polrnal is geen uniek fenomeen.
Er zí1n enkele anderen in de fanrilie die meer van de werel-d hebben gezien,
schandatiger hebben geleefd, in meer archieven sporen hebben nagelaten. Maar

- een beter antwoord.heb ik niet - je moet ergens beginnen. nietwaar? Zeker
speelt ook een rol dat ik aI jaren wekelij ks langs het lEnd loop, waarin hij
ruim 20 jaar een café-restaurant explolteerde. Àantrekkelij k was verder het
idee dat ik nu eindel-ljk eens nieuws uit het nabije verlêden kon brengen
waar niemand van zou zeggen "ach ja, nu herinner ik het ne weer...". Jolrannes
Polman was in mi j n naaste ontgeving heeJ- erg dood en @raven .

En waarom een rnan? Omdat vrouwen in vroeger dagen maar drie wegen open stonden:
de godsdienst ingaan, een oneerbaar beroep uitoefenen, of huisvrouw worden.
Johannes' vrouw, Anna lÍaria Schreppers (1842-1906) 'koos' de laatste nogelijk-
heid. De meeste strrcren die huisvrouwen na-Laten, zijn in de burgerlijke stànd
aan te treffen. Wie verder leest zal merken dat zij daar veel, vaak treurige,
sporen heeft achtergelaten. Over haar man echter is meer te vertellen - wat
niet wi1 zeggen dat het ene leven meer waard is dan het andere'

Waarom "fragmenten voor" een biografie?
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Tn 'ró êó-cL^ ^1 rr-- ^r-rtL het beeld van Johannes' Iever niof r-nmnlce' i-rrr- L ev,,tP!cc _ r5.
Er zíjn jaren waarover de meeste of zeLfs alle gegevens ontbreken, er zijn
h-.]r.]Ên .lio rnn -'iê' hêlênÀa1 ^f rr-*r hotarur'l nia+ rri ldêlêÉt.t -ii^e r LJsrut -u 4!)tt, e-l

sonrfiLÍge voor een bicgrafie onmisbare bronnen ontbreken: ooggetuigeversfagen,
interviews, brieven, foto's- Het beeld dat ik kan geven, blijft aan het opper-
vlak. en gaat vragen naar het karakter uit de weg,

In de tweede plaaLs spreek ik over fragment.en orTdar het ijdel zou zijn ce
pretenderen méér af te kunnen leveren dan een voorlopig, voor verbeterlnq
vatbaar relaas - of het nu een proefschrift, een journaalbericht, of een bic-
graf i-e is.

En in de derde plaats presenteer ik fragmenLen oÍdat het gebruik vàn een
scala genealogische en geneàlogisch interessanre bronnen nog geen volgroeide
genealogische studie rÍraakt. Johannes Polmans levensgeschiedenis omvat hooguit
- een fragmenL van een genealcgie, Overigens ziln in de tekst en in de bijla-
gen massa's genealogische feiten opgenomen, al blijft in de tekst de nadruk
liggen op het trErsoonlij k-historische aspect en niet op het afstarnmingsver-

Waarom andere mensen lastig vaflen met dit verhaaf?

Gndat er blijkbaar meer mensen geÍnteresseerd zijn in hun afkomst - en mis-
schien ook in de sappige en onsrnakelij ke details. Voor de saaie zullen we1
minder belangstel fenden te vinden zijn.

Wat staat u te wachten?

Het aardige van het l-even is de overzichtelij kheid. Een mens wordt geboren,
haalt een paar rnaal adem, en sterft. Vaste hap. Daarom heb i-k zo veel moge-
lijk een chronclogische volgorde aangehouden. Er zijn uitzonderingen: in het
derde hoofdstuk naak ik een zijstapje naar de geschiedenis van de fanrilre
Schreppers, en in de overige hoofdstukken onderbreek ik het verhaal over Jo-
hannes Polmal enkefe nalen om een alinea of twee aan zijn kinderen te wijden.

Een wetensclnpp,el ij ke opleiding is meestal een moordaanslag op het schrij f-
vernrogen. Of het qelukt is, weet ik niet, rnaar ik heb geprobeerd eens geen
droog verhaa.l vol kleine ]ettertjes, lange woorden en ellenlange zinnen te
schrijven. Evenmln overigens een flitsend pulpverhaal, een hagiografie, of
een schelmenroman.

Er zijn saaiere manieren om infornatie over te brengen dan via een weinig
pretenLieus biografietje. Voor wie in de stoffige kant van de zaak geinte-
resseerd is, zíjn er drie mogelij kheden:

f. De bronvermeldingen. Waar nodig heb ik in de tekst met (d) noten aan-
geduid die achter in deze biografie zijn opgenomen. Àls ik in de tekst
al mijn bron heb genoernd ( bevolkingsregister, burgerlijke stand), dan
doe ik dat achterin niet nog eens.

2. De bijlaqen. Daarin is allereerst een verslagje ol4lenomen over het on-
derzoek naar Johannes Polnran ("context of discovery"). Over het algemeen
l--; iÈ 

^..f 
iiL nannêd i^rrl-ên hó+ l^lÉn-i^-É^^.liêê t-,1,,hÁ-- r _..!cal ---..,.jfs en

ech i i nzua naarqcha nrcn mê1.-lind l-ê màkên DÀ---^-^! r^ i- ---^-^!^--arnaasc 1s, rn compacce vorm,
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genealogischê informatie opgenomen over enerzijds de voorouders van Johannes
Polnan ("kwartieren") en anderzijds over zijn nazaten ("parenteel" ).
T\:ssenbeide is een samenvatting var de genealcAische data over het gezin
Po1man-Schreppers ("gezinsblad'' ), en een kdd.rt mer hun omzwervingen 9e-
plaatst.

a 7a1l nn nnrlarzaolz a::n l-ra I i< orn moi l iit, .,>n -a-a:la^i^ êá^ '-l',r^Uyv'lvEL4vE\Yooll.llEL!JglY'LvErllJYrgcg'l
hee-L eenvoudig er een leuke hobby vàn te rnaken. Er bestaan minstens drie
uitssekende boekjes ter -inleiding besch-ikbaar:

i^/. Wij naendts van Resandt - Q> zoek naar onze voorouders. Hand-
leiding voor genealcgisch onderzoek, uitgave van het Centraaf
Bureau voor Genealogie (CBG), postbus 11755, 2502 AT 's Graven-
hage,1980 (5e druk) .

R.F. Vulsma - Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke stand, be-
volkingsregister en dtb, uitgave van het CBG, 1980 (2e druk).

(van beide za\ i.nmiddels viel een nieuwe editie bestaan; de boek-
jes zijn per post te besLe.Ilen. )

A. van der Tang - Stamboomonderzoek, Prisma pocket 1948, uitge-
geven in 1981 .

En bij die propaganda za1 ik het laten.

b. afko's

In de tekst worden hler en daar afkortingen gebruikt om het lezen wat fastiqer
te maken.

Met á I etc. wordt bedoeld:
4n
',. r!

+"
x"
*+

noot 1 etcetera.
kind
geboren
gestorven
gehuwd
geboorte van een levenloos gemeLd

kind.
Rooms Katholiek
Nederlands Hervorrnd
Nederduits Gereformeerd (de voor-

loper van de NH Kerk).

RK
NH

NG

c. met verschuldiqde dank aan...

Àtle gegevens in dit boekje dank ik aan anderen. Zonder hun, vaak meer dan
plichtnratige, medewerking zou dit een veel armoediger verhaal zijn geworden -
als het a1 ooit werd geschreven.

Mijn dank gaat uit naar (het personeel van) het Rij ksarchief in Gelderland,
Àa aamaanra: raÈ' i arran rr:n Àm<farrl>m tlfrenh+ Knln R.\f Fêr.lÀÍn Dên HÀÀ.Í

de afdelingen Bevolking der gemeencen Àrnhem, Amsterdam, Àbcoude, Schagen, Oss,
í'onf Frr'i<qalrJnrf KÁln Menrel haf CÊG fe 's Gr>vonl^:na do afdot inrr -r-- ''--^- r ' 3pro-
n-:fie wan .lo (nrinkl irka Rihl inf\oek hêl- q-*êekarchief Liemers te Zevenaar,
de heer Bruins afdaar, en vór allen het personeel van het gemeentearchief te
Àrnhem en mijn voornaamste informanten, mevr. M. M. van Gemert-de Goede en
mevr. M.J. Voetman-Mess ink .

Renkum, november l-989.
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OPROEP:

Niemand is onfeilbaar; schrij ver dezes al helenaal

niet .

l,locht iemand aanmerkingen hebben op de tekst van

deze brochure (verbeteringen, tips, nieun feiteruna-

teriaal, wilde vernoedens, vragen) dan hoor ik dat

d.ààd hêêl dra-^

l4ocht iemand i,emand anders kennen die zulke aan-

merkingen zou kunnen of wiLlen geven, - zelfde

verhaal .

Te zij ner tijd, wanneer meer raadsels zijn opge-

lost en de ( onvermij delij ke ) fouten en vergissingen

uit de tekst gerooid zijn, hoop ik een tweede versie

van deze biografie te verzorgen en aan een breder

publiek aan te bieden. Daarom, nognraals, een oproep

van u te laten horen.

M.L.J. Wissenburg
Bakkershaag 31
6871 tlR Renkum
te1.08373-13680
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I. DE ÀFKqI1ST

For ic nnrrro- liir. r'lê v-.\r^n.lêrq cn napFi-c ê- ni-hriêq ên à-hi-êFFàm;lrrJ N orrc --..---.*..---te en
zovoorts van Johannes Polman, zel fs kort, E.e bespreken - temeer daar heu groor-
sre deel van het onderzoek ndàr hun achLergrond nog moeE geschiden.

Ik wil me daarom in dit hoofdstuk beperken tot twee aspecten van de ,afkorn-st'
die voor deze biografie interessant zijn: het milieu waaruit Johannes' ouders
voortkwamen. en 'de' familie Polman. Voor het gemak zal ik met het faatste
begi-nnen .

Polman (ook Pol(l)man(n) of Polleman(n) ) is een veel voorkomende naam - in
sommige streken. Bovendien is het een oude naam. Ergens in de XIVe eeuw zetel-
de al een min of meer adeJ-.ij ke familie met die naam in Drenthe. Of ze ook ver-
want zijn betwij fel ik (zeer). De familienaam is er een van het type 'lands-
man' (bij voorbeeLd: Gelderman = man uit Geldern of Gel-derland): nan van de
po] . Ondat elk gehucht wel. een plaats in de onrgeving met 'de pol' ('de berg',
'de heuvef', of zelÍs 'de poel') kan aanduiden, is het niet verwonderlij k dat
er heel wat families 'van der Pol-' en 'Polman' rondlopen. Een kleine verken-
ning in de verzameling bidprentjes en famifieannonces van het Centraaf Bureau
voor Genealcgie in Den Llrag eerder dit jaar feverde rond 400 advertenties op,
met gegevens over (blijkbaar) onderling niet verwante fanrilies Polmal in West-
Friesland, de onqeving van Haarlem, Àmsterdam, Zwolle, Rotterdam, de Utrechtse
heuvelrug, Groningen, en Gelderland.

Genealogisch onderzoek naar de afstanming varr Joharnes PolnLa.n wijst uit dat
zíjn vader, grooc- en overgrootvader (met onteLbare afstannelingen ) in de
orgeving van Zevenaar woonden, terwij I verdere voorvaderen in Stokkr.m (gemeen-
te Bergh ) woonden. en in het nabij gelegên Neder-Elten kerkten. À1len waren,
.rverirrenq kafhnliel. Tn de kerkboêken van EfLen kr\nl- al in dc iÀrên 16'^ ---Jqr Err !vJv qsr I

Daemen Polmar en klnderen voor. In de hele streek rond Eften, Errrnerich en de
L.iemers komen ncg steeds veel Polnannen voor, die bovendien bijna altijd aan
rno en mijn voorouders verwant blj-jken te zijn.

Zevenaar en orngeving (de gemeente Oud-Zevenaar ) behoorden tot 1817 niet tot
het rechtsgebied van de Republiek der Verenigde Nederlanden en haar opvolg-
sters. Het gebied was één van de 'Kfeefse' enclaves, onder het gezag van de
koningen va:r Pruissen (tevens graven van Kfeef). De Republiek was protestants
en erkende maar één kerk, terwijl in de (overwegend 'paapse') enclaves gcds-
dienstvrijheid bestond. Van de Zevenaarse Polrnans zijn daarom alfeen katho-
lieke huwelij ksinschrij vj-ngen aan te treffen, terwijl de Stokkumse Polrnans,
naast [,ah.ijnse jnschrijvingen in de kerkboeken van de half-]egale katholieke
kerk, ook hebben gezorgd voor Nederlandstalige huwelij ksinscLrrij vingen bij de
enige wettelijke huwelij kssluiter in Gelderland: de dominee. En nu we het
toch over taal- hebben: in de Kl-eefse enclaves schijnt Nederlands (althans
het plaatselijke dlalect) altijd de voertaal he zijn geweêst, ter-wij I de Duit-
se taal voor officiële stukken werd gereserveerd.

Het ziet er naar uit daL de beroepen in de famjlie Poln,an weinig variatie
verLoonden: Po-Imannen waren èf landarbeider, èf pachtboer. Pas in de laren
1840 wordt -gedwongen- met de traditie gebroken '

Wat niet wil zeqqen dat het alleÍraal saaie mensen waren...
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(Bij de il-Lustracie: een huwelijks-
a Fk^nr] ic: rn qFokkurse Pol -
m:n È'ii rla .li-hl-crÈ'ii-i;n.ló NIr_: .]^-

m-inee,die vàn rs Heerenberq; lI)

TRÀNSCRIgfIE:
"Peter Polman en HerÍrnnna Janszen

r rw! ' s Flor-nl-ernh f cnan 5in dgp
Ouderen weggegaan en bij Papen
oêtróuwl - en -opfs kinderen
gewekt, nu met bewilfiging gepro-
clameert; 29 JuIy, 5 Aug., 12 (aug. )
Attestatie verleent na Zedda,n" ( l-736 )

OFWEL:
PP en HT ziin tlif hpf nrrrlar] iilr hrriq
gevlucht, bij de pastoor (dus niet
wettelijk) gehuwd; ec zíjn àt kin-
doron an o-i < nrr |Mc lnaq+ommi na

orn te trouwen. De dominee van 'sH.
geeft ze een bwijs (attest) dat de
huwelij ksafkondiging zonder bezlvaar
heeft plaats gevonden, zodat het
trEar in Zeddam kan trouwen, waar-
c^hr'inl iik nn 1q à,,d,,e+,,s 1736.

Over Johannes' ouders zelf, Theodorus ('Derk') Polnan (f795-f870) en Ever-
dina Jansen (1798-1876) kom ik verderop nog te spreken.

Johannes' grootvader, lbthias (Thijs) Polrnan (1765-1816) werd in 1810 weduw-
naar met 6 weesjes. Hij hertrouwde in 1812 en werd fater vader var] een zeven-
de kind. Tot 1813 had hij een boerderijtje in bezit in het gehucht Zweekhorst
bij Zevenaar, rnaar in dat jaar werd deze door de belastingsienst wegens be-
lastingschulden bij opbod verkocht (42). Hij verhuisde naar het Grieth blj
Zevenaar en was tot zijn dood dagloner. Het kerkboek schreef zijn dood toe
"aan een kwade koorts" .

( Ill-ustrat j.e: de handtekening van
Thijs Polnran onder de geboorte-
àLfê \'Àh zi in l>rfqfo l<inrl

tekend 24-6-1814; 33)

Een lachwekkend detail bij zijn tweede huwelijk: Thijs, iruniddels 47, rftoest
aanLonen dat zijn ouders oÍ, als die a1 overleden waren, zijn grooLouders (!)
toesterruning voor het huwelijk gaven. Onder de bi3lagen van de huwefij ksakte
bevindt zich dan ook een verklaring van twee neven, Jan en Hendrik Polman,
die zeggen "zeer wel gekend te hebben Thoon Polman (in de wandeling genaanxf
theunis Polman), grootvader van de verzoeker" (=Thijs), en vervolgens getui-
gen dat "hij als weduwnaar ook aldaar (Stokkum, f4W ) voor ruim veertig jaren
overfeden en Le ZeddaÍn op het kerkhof begraven is (á4). Op de schilderachlige



Fin,r,r u:n Thê,,niq Palm:n Lnm iz n>nol iiL l-êr,id

Thi iq Pnlm;n< w>rlor mk Derlt I nodnanr Tfarvlanr-'-. ------- gíe:le-en, wès wees op zlln
noaenri- i:.- w-r4 'rndbouwer en vdder vdn I kin!--ê d .\í\ '7(rrs9E"uc Joa-, wqr u?u-.!-u uP ,u-
i:rino laoFrii.4 :rn 'nlorrriq' ln riin lo,'arl rrarhliqrla hii ,ri- (' nlztzlm r;Jo!,\lc !Lc--rJu ao-- PrL-- -- ,--.-.*.. .-lar
Zevenaar, waarschijnlijk om dezeffde reden die zijn broers en zusters over
Áê Í.;êmêr< <^rêiÀ.Jê. nmrl> r ofuh,'i< aoan nl>>r < neer was,

Ther..rnis (voor de kerk Àntonius) Polman was waarschijnlijk ook landbouwer, en
werd -blij kbaar- rond de 70 jaar oud. Zelfs dat is, voor een nan en arbeider
in die tijd, oud. Zijn vrouwen ls dat niet beschoren geweest - hij trouwde
hinnen ?7 i::r 'l ieFcr wi -- - 14 kin.iêrên niof noon-.--, Joor r t.tevlje! c

kond ria dr-"^vlr^ln-pn of va.- le .rr-nn 1êq+^rv-n kinderen en de mi Sk-ramen. Het
rin! in -tê rê.]ê ,l>t \ir -ir-r^n- -iin .,-ouwen een keer te veel met
lcinrl na<chanr hcoff Mal zcacn wÀn l^nvên
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//h fr'+ /'L"r,; {*:'+4t' /a'h

V.?^ -,--- í.zE4

vler
van

huwelijken van Theunis Polman,
de dominee te Zeddam: 11-5-1717
Stokkum, A-6-L7 27 met Fenneke
ene Willem Rosmulder ) te 's

u1t

met Ànna Hendriksen (dochter vall
Renkum. en ten slotte 6-12-1744

uit Heyden (wsch. ten oosten van
(as).

Over de verdere voorouders van Johannes Polrnan kal ik kort zijn. Het meest
opvallende aan hen is dàL ze uic zo d-iverse plaatsen als [,oo, Herwen, Aerdt,
Lathum, Oosterhout (bij Elst) en Hiithun (bij Enmerich) kwamen. Johannes'
grootrnoder, l4aria Francisca van Gesteren (I167-!842) had heel dure peetouders:
de baron en barones van Hackfoort. Haar schoonvader, Johannes Jansen (171?-
ISO1?) heeÍL een van z-Ljn kinderen opgezadeld me. de i:elachelijke ndam Palick
Àdolph l4auritius Henricus Jansen ( gedoopt Oud-Zevenaar, 26-4-l-768). En de
schoonmoeder van deze Johannes Jansen ten slotte, Johanna JenLzer (geboren in

5á*ÍÊ-
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januari 1707) heeft haar vader nooit gekend. Haar ouders trouwden in Zevenaar
op 13 mei, 1706. Haar Ínoeder was al weduwe toen ze daar op L2 oktober 1706 met
een tweede nan trouwde. . -

Voor meer droge maar overzichtelij ke gegevens over de voorouders van Johannes
Polman verwijs ik naar de bij lage II, achter in deze brochure.
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IL KINDERTIJD: 1840-1863

In 1839 jaagt
fem de koeien
l-andarbeiders

de
op
de

eerste Nederlandse stoomlocomotief tussen Amsterdam en Haar-
hol. Vanaf dat moment begi nnen de koecsiers de deur uit. en de
fabriek in, te vliêgen.

Op 1O augustus -1840, on vier uur in de morgen, in een onocglijk boerenhuisje
ten noorden van Zevenaar, wordt Johannes Polman geboren afs tiende en laatste
kind van Derk Polman en Everdina Jansen.

De trein en Johannes Pofman zuf l-en elkaar nog vaak ontfioeten.

. dcs jssrr achtti€D

J'az .r.rtt t--'
Ámbtenosr yo,n detr

Burserliiker Slqrd, der Qameenn 31o..'
aà;4" .Zz-, a4.-,----.

geslscbl, aort hetrvelk hii vcrklaard hecfl tlc Yoorullrtl

cu lr rlourvuu upl5crttnultl rlciro rlclo dlu !a Yootlcllllg /zo, o-o a-t d- .ce-z.7Q-

(Illustratie: de geboorteacle van Johannes PolÍrlan ; a6)

Johannes' familie was gefetterd - althans, ze konden schrijven als het nodig
was. In de Nederfanden waren katholieke arbeiders die konden schrij ven zeld-
zaam, al gold dat veef minder in de voormallge Kleefse enclaves (waar het
onderwij s blij kbaar beter was).
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Illustratie: de handtekeningen onder de huwelii ksakte
van Derk Polman en Everdina Jansen (1818). Onder Derk
en Everdina tekenden: lembert Jansen en Maria vall Ges-
teren (haar ouders), Àdrialus Vemeer (grondeigenaar ) ,
Gradus Prins (knecht), Wolter Kroes ( knecht ) en Derk
Franl<e (bouwman), de vier getuigen; 37.

Derk polnan heefL, naast zijn handtekeningen, een ander s1rcor nagelaLen: zijn
signalement. Bij zijn huwelijk in december 1818 moest hij bewij zen zlin dienst-
plicht te hebben vervuld (hij was overigens in 1817 uitgeloot). Het standaard-
formulier uit die tíjd eiste ook een signalement. Het is een opvallend signa-
lernent: trekken ervan zijn nog altijd bij zijn nazaten aan te wijzen. Derk
werd op 1-I2-18I8 beschreven àfs: fang 5 voet, 4 duim, 2 streek (1 1m62), ovaal
en bLozend aangezicht, kort voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, middelmatige
mond, spitse kin, lichtbruine haren en wenkbrauwen, geen lÍttekens of Írlisvorm-
ingen (á8).

Toen Johannes werd geboren, bestond het gezin uit zijn grootmoeder, M.F. van
Gesteren, zijn vader en moeder, vier broers, vier zusters, en een neef, Ber-
nardus l,ambertus Jansen ( *Zevenaar 23-7-IA36). Eén zuster was al in 1838 ge-
storven, een andere zou in 1848 volgen.

Bepaald breed had het gezin het niet. In de burgerlijke stand wordt Derk vaak
aargeduid als 'dagloner' (een verre van zeker bestaan), en ook zijn vrouw
heeft buitenshuis werk gedaan als 'arbeidster'. Noch waren ze ruim behuisd.
Het qezin heeft de eerste tien jaar ingewoond bij ( schoon )moeder van Gesteren,
op nát crietn, huis EL15. In 1828 e/onen ze tiidelijk in bij Derks stiefoom,
de tapper Àrnol"d Gieling (*1780) op het Grieth, EL45, om dan naar een defini-
t.ief adres te verhuizen. Over dÍt, aanvankelijk gehuurde, huisje op het Grieth
E21 (later Delweg 8 in Zevenaar genoenrd ) is bekend dat het (op de kaart) groter
was dan de genriddelde boerenwoning; er fagen twee lappen land achter. I4et het
huisje ( gebouwd en eerst eigendom van A. Vermeer ) en erf erbij nat het 60% are
- niet k1ein, maar zeker niet groot genoeg voor Derks gezin. Vandaar ook dat
Derk elders \^rerkte - een wilde gok: in dienst var de hereboer Vermeer? Het
huisje werd gebouwd in 1828, in LaTO/Ia76 geërfd door een schoonzcon, in L899
verkocht aan de familie Jonker (die er drie genera-,ies in heeft gewoond ) - en
gesloopt in 1970 (49). De heer Bruins, een Zevenaars heemkundige, herinnerde
zi-h hê+ rrand als 'een oud kroL',

Bij het otrrnaken van de memorie van successie na het overlijden van Derk in
1870 is zijn total-e bezit minder dan J300.- waard - en dus vrij van belasting
(a10).

,.:.
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Tn h-f -ê-ir cnhiirl- >'1pc -iin nphnrikoli ikc c..^- +ê ?i;i ^ó^rên n^ Linderen
zul-len de (RK) school hebben bezocht, mec (RK) kinderen hebben gespeeld en de
'i.riên ê- kÊ-l êrq hehlrpn nona-lon cr de ípK) kerk hebben bezochl . Ze hebben
Ieren schrljven - op dezelfde onbeholpen nanier afs hun ouders en grooLouders.
q^midên loron nnni+ ef za ra <nhriiwon Cln daf nrrnf wiirrr .Tnhanncc ;n i^ 1^-Ju,'."r\js., JÈ- rq- PulL wrj^r uv'E"'rc
gevdl àf. En ze .leren spreken zoals hun ouders en grootouders: in het dieLs-
duitse dialect van de Liemers.

De schooltijd zal rond het cwaa-Ifde jaar voorbij zijn geweest - en daarna be-
gon her echte leven. f4eis jes werden soms thuis gehouden, meestaf echler a-[s
.]ian<rmai<ia >>n riikarc Frmi I ioc warhnrrrd. innc^--ururrJÉ'.llJje uurr ! rJ,!v, Jvr,YErr- \jqot' of> qo9fuite!> odrr uE

slacr nf in do leer bii een afi-bachr.srnan.

De oudste zoon, Thedorus Everhardus (*Zevenaar 24-L-IAL9 +Zutphen 22-II-IA79)
(die, om mij volstrekt onduidelij ke redenen, vrijwel altijd Bernardus wordt
genoerd) gaat al snel het huis uit. In 184O is hij wegwerker in "Pruissen",
in 1842-43 woont en werkt hi; in Pannerden. in 1850 verlaàt hij het ouderlijk
huis, woont er met zijn vrouw in 1853-56 nog even, en vertrekt dan.

De oudste dochter Maria Withelmina ( *Zevenaar I -IL-IA?I +Zevenaar 9-5-1909)
is al in 1840 uit huis - waarschij nfij k ergens afs dienstmeisje in dienst.

C.eertruida ( *Zevenaar 15-5-1824) woont thuis tot haar 32ste, en vertrekt pas
op de dag dat ze trouh"t met een man van 49.

Lambertus ( *Zevenaar 9-7 -IA26 +Woerden 10?-1-1892) woont sinds 1842 buitens-
huis - aanvankelijk een pa.ar huizen verderop (Grieth E29) als kleernnkers-
knecht bij J.H, Westerhur-s.

Gerardus (*Zevenaar 30-8-1828) verblijft zelfs al tussen juni I84I en mei 1846
buitenshuis, in wat voor het hele gezin De Stad nroet zijn geweest, Zevenaar.

!,lilfemina (*Zevenaar 14-1-1831) is voor 1850 naar Arnhem verhuisd. In 1860
keert ze als weduwê met twee kinderen in het ouderfijk huis terug' (Ze zal
in 1866 overigens opnieuw trouwen. met ene Derk Verhoeven. )

Met Bernardus (de echte ) ( *Zevenaar 31-8-1833 + Zevenaar 21-5-1869) moet iets
-:- -j;^ Lli i .l-r^,--+ -i^. Èi i "^-l iól hêl È,,ic nnle nio+ ên hir L-rmls zaln geweesr. nlj Erouwt Il-LeL' rrrj e'r.'rJ ltqu
zelfs geen beroep. (ê11)

Hec verhaal lijkt een herhaling te worden van de geschiedenis van zo vele ge-
zinnen: ze worden arbeiders, trouwen. krijgen 10 kinderen en wat kindersterfte,
en sterven ten slotte.

Àls dat ijzeren paard er maar niet was geweest. De spoorwegraatschappij en
groeien en hebben personee.l nodig - en dat zal de geschiedenis van d-it gezin
tekenen .

ÀIleen Lambertus' verhaal is een successLory 'oude stijl': hij zal vdn arbi-
der ambachrsrnar worden. Ten m-inste vanaf .1878 tot zÍjn dood is hij zelfstandig
kleermaker te Woerden.

C,eertruida huwde, zoals gezegd, een oudere r&an, die in 1860 overfeed. In 1861
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trouwt ze opnieuw, en opnieuw met een arbeider, Ook hier niets nieuws.

Theodorus Everhardus (de vafse Bernardus ) treedt in dienst van de N.V. Staats-
spoorwegen in Zutphen, en werkt zich op tot ploegbaas. Hij trouwde twee maa.l,
en werd vader van (minstens) acht kinderen en twee stiefkinderen.

Maria Wilhelmina huwde ene Johannes Jansen (zover bekend geen familie) - een
seinwachter bij de N.V. Rhij nstrrcormaatschappij te Zevenaar.

Willemina hertrouwde met Derk (Theodorus ) Verhoeven - lievelingsdochter en
lievel ingsschoonzoon van Everdina Jansen, die hem kort voor haar docd hurs en
land schonk, en haar tot enige erfgename benoende. Theodorus is echter ook af
geen boer - Írzrar spoorwerker, voor en na l-880 ln Zevenaar, rond 1880 kort in
Veendam.

Het is overigens een heel gedoe geweest de mernorie van successie voor de rn
1876 overleden moder op te stellen. Pas in oktober en november 1878 (twee
jaar over daLum) is dat, op bepaald unieke wijze, gebeurd. EersL deden de
onterfde kinderen aangifte, dagen laLer de gelukkige erfgenaam, en nog eens
twee weken later kwam Johannes Polman helernàal uit Keufen over om aangifte te
doen. Volgens een kanttekening in één van de memories heeft Everdina "bij
à-{-ê rran ?\ i,,l; 1R'1a'" h>>r raahfpn nn l:nd on h,,ie nrrornoJr:n r:n TL^^Jur r !u, vve-!,wuutt
dorus Verhoeven. "Tussen de erfgenamen bestaat over deze overdracht verschil",
besluit de a,nbtenaar (412). Ik verwacht ncg eens een aardig verslag van een
rechtszaak aan.te treffen in één of arder archief...

Johannes zelf ten slotte heeft blj-j kbaar een rustige jeugd gehad (zo vol als
het huis .as). Hij is nooiL lang genoeg uit hujs geweest om dat bij de burger-
liikc sfand àÀn +ê .Íêvên FÊrs+ ón )7 ianr:c'ri lR65 vêr+rêk+ hii nrn el
legger de kost te verdienen in Schagen ( Noord Holland).

luhar in de tussentijd moet hlj toch even aan de aandacht val zijn ouders zijn
ontsnapt. In het voorjaar van 1863 maakt hij een Tilburgse van 20 zwanger.



III. Ànna lubria Schreppers

Marle Schreppers - zoals ze meestal genoend werd - kwa:l op 13 novernber 1842,
's nàchts rond half één, in de Ti-Lburgse wijk Heuvel, een volkswijk rond een
kazerne, rer wereld. Ze was hec derde kind van haar dan 28-jarige vader )1:r-
tinus Schreppers (*Tilburg 15-4-1814 +Titburg 25-3-IA77 ) en haar bilna 25
jaar oude moeder Hendrina Be-Ljssens (*Zeelst 26-LI-LAI7 -Tilburg J-I2-1896).
Er zouden ncg cien kinderen volgen. UiLeindelijk te-lde het gezin zes jongens
(waarvan er zeker een al jong stierf) en zeven meisjes (waarvan drie jong ge-
storven) - uiteraard allen katholiek. Ook Martinus' vader woonde bij het gezin
in.

l,íie denkt dat de Burgerlijke Scand perfecL werkt, vergist zich. Er konen heef
merkwaardige fouten in voor, en bij het gezin Schreppers-Beij ssens is daarvan
een mooi voorbeeld te vinden. Op 13 januari 1855 om l8ho0 wordt het negende
kind in het gezin geborenrJacoba. (Ze zal, bijna zes jaar oud, op 25 november
1860 overlijden),Een uur later werd het tiende kind geboren, Antonetta, die,
êí-h+ nàànflon otrd. on 12 cê-+ê'nlar 1R55,rl slipr' ln haar nwa-l i idan<alz!-ê

- ! JUI/1tq!\|*!

heeft ze - ineens een andere naam dan kort tevoren, bij haar geboorte: Jaco-
ba ( !) Antonetta.

Het gezin Schreppers-Beij ssens balanceerde op de rand van de arbeidêrs- en
middenstand. Hendrina Beijssens heeft nooit als arbeidster te boek gestaar -
at betekent dat niets anders dan dat er bewij s ontbreekt. Martinus Schreppers

kwam ze-Lf uit een klein gezin (3 kinderen!) en heeÍt zijn moeder nauwelijks ge-
kend; Anna Maria Schreppers-Otten overLeed 6 dagen na de geboorte van haar
dochter, toen Martinus 2 jaar was. Zj-jn vader was droogscheerder in de Heuvel-
wijk, en vrijwel zeker analfabeet; zijn enige broer Johannes schiLder.

Martinus zelf had, wat heet, een afwisselend arbeidsverleden ' Blj de volks-
telling van 1830 is hij in de leer bij een schoerurnker. Van dje opleiding is
niet veef terecht gekomen. Volgens heL bevolkingsregi s cer van 1840 -is hij pak-
kendrager - zwaar werk, waarschijnlijk op of rond de rnàrkt verricht, en zeker
tegen stukloon. In 1842, bij de geboorte van Ànna Maria, is hij dagloner; waar
wordt niet aangegeven. In l85l is hij looier; behalve zwaar vooral legendarisch
stinkend werk. Voor 1855 heeft hij zijn fort blij kbaar gevonden: logementshou-
der, nog steeds in de wijk Heuvel . Dat beroep bl-ijf t hij uÍLoefenen tot zijn
dood in 1877. Waarschijnfijk omdat hij ook drank schonk noende h.ij zich, af en
toe, ook herbergier. Zijn weduwe zette het logement met een behoorlij ke clien-
tè1e voort tot haar dood in 1896. Haar broer Hendricus is bij haar in dienst
als huisknecht, andere fa,'n-itieleden wonen in en helpen -waarschij nlij k- een
handje mee.

Hoewel ik over de broers en zusters van Ànna Maria Schreppers nog weinig ge-
gevens heb kunnen verzamelen, l-ijkt her- er op dat ze vrijwel allen èf in het
bouwbedrij f terecht kwamen, èf trouwden met mannen die in het bouwbedrij f
werkten. Van de broers Reinier Cornefis, Johannes F{àFtist en Wilhelmus Lam-
bertus is in elk geval bekend dat ze tircrnerman waren, gedurende kortere of
langere tij d.

Eén van Ànna Maria's zusters noet met name worden genoemd: Dorothea Maria, die
rond 1880 trouwde met Gosewinus Hendrikus Franciscus Antonius de Rooij - hier-
na zal- ik hem Goossen noemen, want het verhaal is al lang genoeg. Goossen was
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schoerxndker in Tilburg. Zijo geàn en de Pofnans hebben vrij nauwe banden meL
elkaar aangehouden, zoals verderop nog zal blijken.

Er is meer nog onbekend: Martinus Schreppers en Hendrinà Beijssens zijn (naar
aangenomen rnag worden ) getrouwd in 1837 of 1838 - maar niet Ln zijn, noch in
haar geboorteplaats .

De familie Sctreppers woont al in de XVIIe eeuw in het (toen) dorp Tilburg.
Martinus' grooLvader, Adrianus Schreppers (1743-1A23) heec bij de volkstelling
van l,8l-0 "laboreur, vivant de sa culture" - een zeffstandig, dus stemgerech-
tigd, boer (dat al-qemeen stemrecht was overigens al onder lodewij k Napoleon
afgeschaft). Wel trouwden vee-t Schreppers' met ' vreerrdel-Lngen ' . Marr-inus'
overgrootvader, Àalbert Jarsz. Otten (L7O4-L765/6) heeft nog een bij zonder
souven.ir nagelaten: in de jaren voor zijn dood was hij schepen van l,age
Mierde, een onbezoldigd (?) anbt meL behoorlij k aanzien maar weinig -inhoud.
A1s schepen moest hij huwelij ken van katholieken voor de rechtbank mede in-
zegenen, en ook onder andere 'notariêle' akten zijn handtekening zetten. Als
één van de laatsten qebruikt hii noq het handschrift van de XVIIe eeuw:

Illustratie: handtekening van "Àelbert Jan Obten"
onder een huwel-ii ksacte van 24-10-1762 (á13).

Hendrina Beij ssens was eveneens een kind uit een boerenfarnilie. Over haar fa-
milie is vooralsnog nj-et veel meer bekend dan dat. Haar grootnroeder Maria van
Lu1Èelaar komt vrijwel zeker uit de ongeving van Eindhoven, haar andere groot-
moeder Hendrica Baselmans (*I74A) stamt, aarr haar naam te horen, af var een
Zwitserse huursoldaat.

Ànna Maria Schreppers groeide op in een rumoerige ongeving, tussen een con-
stant zwangere moeder en werkende vader, een steeds wassende meute kj,nderen
cn - do n:el-on rli r hel- I rrreman- qii êê. l.nê.rên+ rv'.pl- ncn zir-h zckc- in jjs
+iiÀan noon :t +a ^r^tê \,/.hr<+êlI.inaon m>lcan ê^ -1 L^r^-^-l -i^! --- !

-ll ct-L lle.Lelrdcr-L nl-el dd,n EWee-
of meer sterrenhotels denken. De logementen, tot ver in deze eeuw in elke
sLad en elk gat te vinden, feken op slechLe herbergen, soms zelfs op mestvàa.l-
ten. Meestal ging het om een groot huis, waar op een paar kamers of zalen
slaapgelegenhe id werd geboden. Soms werden maalLijden (afthans een wa rme hap)
en drarken (bier en jenever in overmaat ) geserveerd. Waarschijnl-ijk was dac
ook in het logemenL Schreppers het gevaf. Al die service werd geleverd Legen
een minimumprij s, zeker minder dan een plaats in een normaal woonhuis of bij
familie zou kosten. Logementen trokken dan ook twee soorten klanten: de armen
en de vreemden, Ar:n waren mensen, met of zonder gezin, ouder dan 12 of 16, die
te rijk of te gezond waren voor het armenhuis, en te arm om een eigen krot te
huren. De enige mogel ijkheid een strozak, kàarslicht, pompwàEer en het gernak
achter het huis te genieten was dan het ( volks ) logement . De vreemden waren
alfeenstaanden die zich in de srad wilden vesLigen, of er alleen tijdelijk
werk hadden.

Het Loqement Schreppers had vooral vreemden tot klant. In het bevolkinqsre-
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gister van 1880-90 staaL een lijst van kfanten die er langer verbfeven. Onder
hen allereerst fandlie: het gezin van haar net weduwe geworden dochter Mar-
tina Antonetta, en de kinderen van Reinier Cornelis, die in 1884 met hun vader
uit Bay Clty, Michlgan. waren teruggekeerd - hun rroeder en twee andere ki.n-
deren waren daar binnen drie jaar overleden. Ook de ongehuwde zoons Wilhelmus
Lambertus en Johannes Baptist woonden in het logement. De echte klanten waren
onder meer een smid uit Rozendaal, een zadelmaker uit Lijbeck, een tulnman uit
Wallonië, een Friese schil-der die uit Kampen via Tilburg in Veenhuizen terecht
kwam ( beroepsnratig ) , en een werkLoze rnan uit Zeddam, net vrij gelaten uj.t de
strafgevangenis van Leeuwarden.

Misschien was Johannes Polman één van d-ie arbeiders dÍe tijdelijk in Tilburg
werkten en onderdak hadden gevonden bij de familie Schreppers. In elk geval
heeft hij de fanri lie -en zeker Marie- een onaangerËme verrassing bezorgd.
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IV. DE EERSTE HT]WELIJKSJARN: 1863_187 3

Op 9 november 1863 trouwen Johannes Polnran, volgens de huwelij ksakte 'zonder
beroep', en Ànna Marla Schreppers (idem) voor de anbtenaar van de burgerlij ke
stand te Tilburg. Zijn ouders en familie ontbreken, haar ouders, een oom en
hÀÀr órlílqrê hrnar zijn êr we] .

.-//.U-'y't7ru-'4LJ4-!,t7len i
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IllustraLie: de handtekeni ngen onder
de huwelijksakte. Van onder naar bo-
ven: Johannes Polmal, Anna Maria en
Ilbrt inus Schreppers, Hendrina Beijs-
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À^'..*- Ianus van
Dun (neef van Mart.inus Schreppers),
winkelier; de boer Wifhelmus Kete-
I aa r Rc i n i cr Cornol i q Snh ranrc.c .

de bakker Afbertus van Stokkum (á14)

'aZ*./

#t

/l-á'4.,''-'

Nog geen zeven weken later, op eerste kerstdag 1863, wordt het eerste kind ge-
boren :

Henricus Theodorus Gerardus Polrnan ( roepnaam: Henri) (*Tilburq 25-12-1863 (19h00.
+tu'nhem 30-9-1931 (19h15), oud 57 jaar, 9 nnanden)

Henri (als heel jong kind in Tilburg ncg Hendr-ik) Polnarr
heeft, naar wordt gezegd, een kostschool bezocht, ondanks
de grote mobiliteit van zijn ouders. Die goede opvoedi ng
heeft niet mogen verhjnderen ddt hij stelselmatig zijn
voornanen verhaspelde en als H. G. Ttr. Polman tekende.
Henri is onderaan begonnen - letterlijk. Àls 21-jarige
is hij ruim een jaar bij zijn oom en Lante, de de Rooij-
Schreppers' in Tilburg, in huis, ncg zonder beroep en
(blijkbaar) zonder inkomen. Als hij in 1887, tegen de
uitdrukkelijke wiJ v.Ln. en in grote ruzie met, zijn va-
der, trouwt met Maria Johanna Leijgraaf (*Arnhem 20-10-
1867 +Àrnhem 25-6-794A) qeeft hij als beroep stratemaker
op. Àanvankelij k woont het paar ergens in Arnhem bij an-
deren in (ze worden niet in het adresboek genoemd), rnaar
in 1889 \,ronen ze zelfstandig op de Àrnhemse Oeverstraat
89, en tot 1892 op nog 3 andere adressen. Met voorbij gaan
aan I tijdelijke adressen in Arnhem en één in Oss (1894)
heeÍt zijn gezin drie redelijk vaste adressen gehad: de
Molenkom 16 (l-899-1905), de Weerdjesstraat 17 (1911-1930),
en sinds 1931 de Doefenstraat 6. Tot 1931 woonde het ge-
zin steeds in de zuidwesteliike (verkrottende) hoek van
de Middeleeuwse stad.
Ook beroepsmatig was Henri een veranderlijk mens. Hij
gaf als beroepen o.a. op: pakhuisknecht (IB9l), machjnjsL
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(adresboek 1894-1900), het even nietszeggende electrl-
cien (idem, 1901-19I0), en, toppunt. van onduidelijkheid,
tussen 1927 en 1932 "particulier". Die laatste activiteit
<ch i i n1- rÊ hêht-iên besf aan i n \cr {-ar-an '-nv i s ic Lofken-u rJ rrL
voor Duirse paardekopers op de Arnhemse narku.
T\-rssen 1910 en 1926 noemt Henri zich stratemaker - en in
dit geval is hij te bescheiden, daar hij ook aannemer
van dat werk was. Hil heeft zelfs tussen 1907 en 1912
een pandje op de Korenmarkt (L9; noordhoek Korenmarkt en
Korenstraat) a1s magazij n gebruikt (á15).
Een verder bewij s van wisselvall igheid fevert het kies-
recht. Henri heeft de belastingdrenpel voor het kies-
recht (-f 70.= per jaar) maar twee maal overschreden: in
1909 en 1913 (in 1914 werd algemeen mannenkiesrecht inge-
voerd ) .

Hoewel de kinderen een zeer behoorlij ke scholing kregen,
was het huishouden verder niet zo zonníq. Het gerucht
gaat dat Henri niet alleen beroepshalve (als aannemer in
Duitslard) vaak afwezig \Á/as, naar 'er' ook ongeoorloofd
'vandoor' glng toen zijn eerste kind geboren moest wor-
den. Overigens werd hij acht rnaal vader; 2 kinderen zijn
a1 jong overleden. Henri noch (de meeste van) zijn kin-
deràn was een lang leven beschoren: hij werd 57 (en ni.et
67, zoa)-s de advertentie zegt). De b'egrafenis (op een
onchristelij k uur) vond plaats in het graf dat voor zijn
vader \ras bestemd (de administratie van Moscowa kent Hen-
ri als man, en niet als zoon, van A.M. Schreppers), in
graf 1OO. RK 1e klas begraafplaats l4oscowa, naast zijn
nrceder. Zijn weduwe, die tot kort voor haar dood een
fruitkraampje had, is 2e klàs begràvfn.Tl l"c]-r:f ia<. nworl i i-

densadvertenti e uit
een Àrnhemse krant
(bron: CBG), en
foto's van het echt-
paar

.il

Henri Polnran verbracht zijn eerste jaren uitsluitend bij zijn moeder en groot-
ouders in Tilburg. zijn vader blijír in Zevenaar wonen, en oeen van beiden
maakt aanstaften bij de ander in te trekken. Hoewel het natuurlijk speculaties
zijn, vernroed ik dat de twee elkaar niet zo lagen. In de regel was zelfs de

bilterste armoede geen obstake I voor een echtpaar om bij elkaar te wonen; wo-

ningnood en onmin met de schoonfamilie waren dat al helernaal niet. Ze moeten
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echter wel contacten met efkaar hebben onderhouden. en als er onenigheid was
fnqsên ,ïóhÀnnes en ziin cnLr-:nrlrmi Iiê .l-n is dió àl sncl hi ioclood nf Anna
Maria Schreppers háár schoonouders ooit ontrnoet heeft, of zelfs in Zevenaar rs
geweest, valt niet meer na te gaan,

In war heL omgekeerde van de logische volgorde lijkL, verlaten de bejde part-
na-s h n nrrdo-liike hrriz-n n^ ? irn,,àri 1ÊÉR wapl33! Ilbria met k-ind l-ilburg,
richting Den Helder. Nog dezelfde dag trekt ze verder naar Schagen. Pas op
27 januari wordt Johannes uit het bevolkingsregi-ster van Zevenaar naar dat van
Schagen overgeschreven. Daarin heet hij 'arbeider' (waarschijnlijk spoorlegger )

zonder nader aangeduid àdres. Kfaarblijkelijk zijn in Schagen geen kinderen
van Johannes en Maria geboren.

Na anderhalf jaar verhuist het echtpaar naar Meppel (25-8-1866). naar het adres
'zuideinde, wijk I nurmner 615' ( vroeger werden de huizen per wijk i.p.v. per
straat genunrnerd). Daar wordt ook het tweede kind geboren:

Maria Hend.rina Everdina Polman ( *Meppe]. 2A-2-1A67 (1200) +Meppel l--3-1867 (1400),
oud Ztr UUr )

Het is alleen aan de haast van Jolnnnes te danken, dat
dit kind niet ( naam.loos ) als "levenloos vertoond kind
van het vrouwelij k geslacht" in de burgerlij ke stand is
ingeschreven. De geboorte is op 1 llËrart aangegeven, niet
meer dan 6 uur voor het kind overleed.

. Voor de belangstellende: ik weet niet of het kind ook is
gedoopt, maar daarvoor is het we1 heel kort dag ge\'reest.
Àan de andere kant: in die tijd werd het dogma dat een
ongedoopt gestorven kind niet in de hemel (en dus in de
hltte) terecht kwam. door ouders en anderen heel serreus
genomen - alsof het verdriet om de dood van een kind op
zich nog nieL genoeg was.

In het jaar dat hij in Meppel verblijft, is Johànnes spoorlegger Legen dagloon
in dienst va-n de plaatselij ke slrcorwegnaatschappÍj , waarschij nlij k bezig met de
lijn van Meppe.I naar Hoogeveen. Zeker wanneer hij àan een al in gebruik zijnde
Iijn werkte, rnoet het een riskant vak geweest zíjn. Ik heb tot nu toe in e1kê
krant uit die periode wel minstens eens per jaar een opsonrning gelezen van de
doden en gewonden onder personeel en klanten van het lJzeren Paard.

Q> 2 oktober 1867 neemt het gezin afscheid van Meppel (definitief) en van het
strnorwerk (voorlopig, naar za1 bliiken). Het gezin begint een eigen berberg
'i^ 'ni l l.\,,F^ Il cnal r'^ldl- êên .'êl^rrrr+ê:rrr frflurY.

Levenloos kind, mannelij k ( *+Til-burg 14-3-1868 (0900) )

Het kind kan -àls het a1 heeft geleefd- nooit lang
hebben geleefd. Johannes en zijn schoonvader gaven de
geboorte-met-overl ii den nog dezelfde dag aan.

Àanvankel-ij k gaf Johannes nog op zonder bero'ep te zijn; het gezin woonde mo-
qetijk bij Martinus Sctrreppers ' Maar in 1869 en 187O, wanneer twee verdere ge-
boorten plaats vinden, noemt hij zich herbergier.

Levenloos kind, mannelij k (*+Tilburg 13-2-IA69 (2400))
_rdeduurvanhetIevenvanditkindi5eVennan1etS

#2

#3

#4
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bekend. De geboorte werd op de eerstvolgende maandag,
15 februari, adngegeven.

#5 Levenloos kind, vrouwelijk ( ''+Tilburg 15-8-1870 (0900) )

Geboorte en overlij den op dezêffde dag aangegeven -

In 1869 of l-870 verhuisde het gezin Polman bJ.ij kbaar van de wijk Heuvel naar de
nabije wijk Kerk. In 1871 heeft Johannes het vak van herbergier afweer vaarwel
gezegd (zíjn vrouw neemt hec bedrij f waar'), en begint hij a1s zelfstandig aan-
nemer te werken. Zijn vrouw stond, hoogzwanger, achter de toog:

#6 lGria Hendrina Everdina Martina Polrnan (*Tilburq l9-7 -L87 | (1200) +Tilburq 17-
11-1871- (0300), oud 4 maanden)

HeL kind werd door de 'heel- en verloskundige Gregorius
Godefridus van de Ven op de wereld gezet en - orndat de
vader afwezig was - bij de burgerlij ke stand aangegevên.

Het zesde kind werd geboren terwijl de vader al weer en route was: op 6 mei
1871 vertrok hij naar Zwo1le, met achterlating van vrouw en kind. Hij is echter
nooit in het bevolkingsregister van Zwofle ingeschreven geweest. En wat hij ook

1^' L^^E! --ílàan veel oeld hêêf+ hê]- niêL i r.íê\rà-h! Tn irrli 1872ec r L 9csuJ' 
"verhuisde het gezin naar Utrecht, \]aac ze op het adres Àchter 't T$ijestràat

121 (een arbeidersstraat je even buiten de f4iddel-eeuwse stad) komen te wonen.
Johannes is nu tinmernan, en zijn vrouw is wêêr zwanger.

#7 Johannes Martinus Bernardus PolÍnan ( *Utrecht 2-1-1873 (?h?) +Utrecht 24-2-
-Ló/J ( in.'./, oud / weKen./

Het bouwvak maakt veef en ver reizen blijkbaar nodig, en herhaaldelijk uiteen-
vallen van het gezin onvermijdelijk. Johannes vertrekt uit Utrecht op 15 nraart
1873 naar Antwerpen, en later dar jaar naar CenL; zijn vrouw en kind blijven
voorlopig ncg in Utrecht wonen.
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#8

V. BELGIE DUITSLAND ROITERDfu!1: 1873-1880

Wat Johannes Polman in 1873 in Àntwerpen deed, is nog onbekend. Vast staat
wel, dat hij daar nier al leen woonde. ZiTn zwagecs, de tinrnerLui Reinier en
Willem Schreppers, woonden al in Antwerpen, Reinier zelfs met ziin hele gezin.
De 'kolonie' Schreppers bleef overigens niet lang in Antwerpen. Willem duikr
al in 1874 weer in Tilburg op, en Reinier vertrok via Tilburg in 188I naar
Bay City, Michigan (U.S.A.). Zoals twee hoofdstukken terug af vermeld, overle-
den Lwee van ReinÍers kinderen daar, en ook z-ijn vrouw, Maria Anna E.lisabeth
Brouwers (*Tilburg 10-4-1838 +Bay City 28-9-1884) ' Reinier keerde in 1885
weer terug in Àntwerpen, mec achLerl-ating van zijn kinderen bij hun grootmoe-
der in Tilburg.

Terug naar Johannes Polmans omzwervingen. In 1874 duikt zijn complete gezrn
rreer op in Genh. Over de preci-eze daLa bestàat onduidelijkheid (de verhuizing
is btij kbaar veel te laat gemeld), maar volgens het bevolki-ngsregister van
Gent komt het gezin op 11-11-1873 uit Àntwerpen wonen aan het Gentse Kleine
Dok nummer 11 . In 1875 verhuizen ze naar de Weidestraat. T\-rssendoor worden
Arrra Maria en zoon Henri nog uit het bevolkingsregister van Utrecht verwijderd:
op 29 october 1874...

In Gent worden twee kinderen geboren:

Maria Joanna pofrnan ( *cent I5-A-IA7 4 (17h30) +tursterdam 25-7-1953 (?h?), oud
bijna 79 jaar ) - Maria Pol:nàn was blind, nrisschien al sinds haar geboorte.

Ze bleef ongehuwd en kinderloos. Dat a1les heeft haar er
blij kbaar niet van weerhouden een zeffstaldig leven te
Ieiden. OpnerkeJ-ij k is bij voorbeeld dat ze, vanaf 1911,
als Nederlands Hervornrd in het bevolkingsregister staat
geboekt (een fout van de burgerlijke stand?).
Het is mogelii k dat ze, evenal-s haar broer en zusters.
op een kostschool heeft gezeten. Naar alle waarschij n-
lijkheid woonde ze tot het begin van deze eeuw bij haar
ouders in Àrnhem. In 1911 kwam ze, met haar vader, van-
uit Engeland bij haar zuster l.ouise in Amsterdan wonen,
flr"lar ze vertrok weer snel naar 's Gravenhage, Banka-
straat 4G (2I-2-I9I2) ' In Augustus 1914 keert ze defi-
nitief terug naar Amsterdam- Eerst woont ze op de Nieuwe-
dijk 87 bij haar neef en nicht N.L. van Roessel-de RooÍj,
rn wiens schoenwinkel ze ook werkt; vijf jaar later (16-
7-I9I9) verhu.ist ze naar de FlaarLenmerstraat 1l'I, naar
een vermoedelij ke verwant van de van Roessels, M,À.F.
Heij denran (a1s ik mij goed herinner, een bakker ) ' Ook
hier woont èn werkt ze.
À1 voor 1939 moet ze zi)n verhuisd naar het St. Elisa-
bethgesticht aan de Mauritskade 28, waar ze overleed.
Er zí1n van Maria -bij rniin weten- geen foLo's, br-ieven
of andere relieken bewaard gebleven.

Levenloos kind, vrouwelijk ( "+C€nt 5-11-L875 (2130))
Het kind werd door de 'verfossend geneesheer, Theo-
philus Orghena', aangegeven op 6 november om .16 uur.
Het kan dus kort geleefd hebben.

#9
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HeL gez:n, da' inr'cdel-; vier per-onen re1r, verlaat Be1giê op 22 raarL 1876
voor de hoofos -od vae h-c Pheinland, Drisseldorl, dat in die tijd een "Ieb-
h-L l-er ÀLischriung" meeroakre zo noenl mijn encyc loped-ie dat). Hier komen ze
te !^,onen aan Ce Kólnerstrasse 79, vlak bij het centraal station:

fllustratie: centrum
van Diisseldorf in 1933.

'n rc<êh /la ni i I an I ann+
.la KÀlnêrc+.àcca. }'ol-

llaupt batrrho f is omcir-
keld. (416)

Bij de gebrorte van he+, tiende kind vermefdt Johannes behalve zijn beroep
( " Bauunternehmer " ) ook zijn roepnaam in Duitsfand: Johann.

Louise ilbria Henriette Polman ( *Diisseldorf 2-5-IA77 (1830) +Àmsterdam 21-9-
1944 (?h?), oud 67 )aar, 4 maanden )

Ook Loulse bezocht een kostschool . Vanuit Àrnhem kwam
ze in aprif 1904 aan de Vijzelstraat 2 in Amsterdam te-
rechr, waar ze een winkelLje in toilecarLikelen dreef.

ïiii.l;l "il ::ï'il'":::i, 1333."Ëï:1.Ï:::.':3 
*"'

(Spui 7) en troutden daar 7 weken later. Haar nan,
\..i-L-.iar Eduard \eervoort, is aanvankelijk fabrikant
vdn ndarlvo er -, en -arer kapper, Via Amsrerdam, Àbcou-
de en .Àmsterdam verhulst het echtpaar (met inmiddels 2

kinderen) op 5 juni l9O8 naar Àrnhem, wwar hij aan de
Rogges'-raaL 38, en later op Koningstraat 77, de kappers-
zdok vdn u i-;n o:ders voorlzeL. Na feiteli.] k al enige

!iiiicÍbori
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IN MEMORIAM

tijd apart te hebben geleefd (hij in Arnhem, zij in Àm-
sterdam) scheidt het echtpaar in april I9I2. Zi) ver-
huist in november van dat jaar naar de Poststraat 27
in r"i lh,rra an in i,,ni l9ll nl:r Grnnincrcn vcmncdpliiL
naar een restaurant aan de Vischdrkt al-daar. De op-
voeding van de kinderen wordt -zo Le zien- wat onregel-
h:ri^ ^êrêdêlr] 

. ric zmn Wil li>m ir dàà+ ^à .lê --L-:
'rc-,Y 9L-L9ur j!., YuuL
ding bj-j zijn vader wonen. en brengt het grootste deel
van zijn leven in Parijs door; de dochter gaat via haar
moeder (1912) en een Ti.lburgse kostschool naar Engelen,
komt ten slotte in Apeldoorn terecht, trouh"t, en woont
daar nog steeds.
Na 1913 ben ik het spoor bijster. Gnstreeks 192I heeft
l,ouise in Amsterdên gewoond en ge\,{erkt, als huishoud-
ster varr ene Rudolf van Hoorn, Damrak 9, I-hooq. Vol-
gens het bevolkingsregister was haar vorige woonpfaats
'Engeland'. In septernber 1931 duikt ze weer op in Àm-
sterdam, nu komende uit l,aren (N.-H.). Met een onder-
breking van een rnaand woont ze tot 1936 aan de Àrnstel-
kade, nunrner 37. Tot 1940 heeft ze daarna op een fange
reeks adressen huishoudsterswerk en onderdak gevonden; l
sinds I oktober 1940 woonde ze de B. Toussaintstraat 56',
waar ze, door de chaos van die dagen alleen. overleed.

Illustratie: voorzijde van het bidprentje voor L.M.H.
Polmar ( 1877-1944 ) .

Evenmin als in Antwerpen was Johannes in Dijsseldorf een "Einzelgànger". Zijn
zwager Johannes Baptist Schreppers woonde ook in Diisseldorf en was nrcgelij k
zelf in Johannes' dienst. Op I juni 1877 keerde J.B. Schreppers overigens rn
?i;h m^ÀÁórq 'l'i Il-\,,.-cê l-ogement terug.

In de loop van 1877 of 1878 verhuisden de Polmans weer, nu naar Ehrenfeld, Pe-
terstrasse l-0. Tegenwoordig maakt Urrenfeld deel uit van de metropool Keulen;
in de L-ijd van Johannes echter scheidde een smal.le strook groen de twee steden
nog. In het rnidden van de voormalige stad Ehrenfeld staat de Peterskirche, en
daarlangs loopt de Peterstrasse, waar vriiwel elke steen na mei '45 is gebakken.

Johannes heet in het plaatselij ke adresboek nu "Bau-Unternehmer von Pferde-
bahnen". In de tijd dat andere steden stoomtrams hebben ( Ista:nbul heeft zelfs
al een ondergrondse), koos Ehrenfeld (zeker njet afs enige) voor één-p.k.
trams. De gebru-ikelijke motivering -en die zal in *rrenfeld niet anders zijn
geweest- luiddê dat stoomtrams minder beheersbaar waren en, als ze op ho1
sloegen, veel gevaarlijker waren. De paardetram heeft in 1878 nog een toekomst:
fê.-ê- dê fii,-l -làr zc a'oeschaft werd, was de sLoomtrdm aI vergeLen, en begonnen
el-ectrische tram en autobus te concurreren.
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Anna lulari a Schreppers zet intussen haar e-Lfde kind op de wereld.

#11 Àntoinette Ccdefrieda (*Ehrenfeld 2I-A-IA78 (04h30) +Oxted (Surrey) ca. 1954)
Over Antoinette is alleen met zekerhêid bekend dat ze

iá rên .á I^l íl T T i n n'+ê.1, Surrey,t]È"uwu wo>
uen zuiden van L.onden, woonde. Alle andere feiten zijn
raadwerk. Ze bezocht a1s klnd een kostschool - nraar waar
ie niof rnêê- n: l-e oa:n Verwnlncns ic ?ê dêhuwd met
Richard (Dick) Wal1, een 'witte boorden' dragêr bij Uni-
fever. Het huwe-Lijk is niet gesloten in Arnhem, Amster-
dam, Tilburg, Rotterdam, en ncg zo'n 30 plaatsen die ik
al heb kunnen controleren. De Wal-Is hadden twee kinderen:
een zoon, geboren rond 1905, en een wat jongere dochter
Min, /lió 6ê]- a^ê nÀr'ê ^óh,,L,,-l -a" -ii- Àhr^i,,...__-necte en
Dick nroeten omstreeks 1954 zí1n overleden; volgens de
Fndêlcê hrrrnarl iikp <l:nrl i< zii in alk acwal niol- no-
storven in Oxted tussen 1952 en 1956.

Enkele rÍEanden na de geboorte vart Antoinette trekt het gezin weer verder, nu
terug naar Nederland. Op 2l maart 1879 betrekc Johannes het pand Dijkstraat.
A8/31 in Rotterdam. Kort daarop volgen zijn vrouw en de kinderen (die in het
bevolkingsregister kortweg worden aangeduid met Henri, Marie, l,ouise en Àntoi-
net.te). RoLLerdam beleefde, net afs Diissel dorf, ín die dagen een enorme groe-i,
en had grote behoefte aan moderne vormen van openbaar vervoer. Johannes Polnan
neemt het werk aarl een paardetramlil n aan. Uit deze periode is een advertentie
afkonrstio- die ik t,,qe-n .ró '-.l lê-!iê Èridnrcr!ioe on faniliaannnn^-5 val het
C.B.G. aantrof, en die uit een Rotterdamse krant nrcet starffnen:

DegêDoE volko dcn Ilcei J. POI/IÍAIY,
Aalnemer vnn hêÈ lc3gcu vao deD TroEÍog slhior
sloscbeD to sprokcn, rcrvoeg6n zioh lursohon ll
€D I Eur soE do iD eurbouÍy lggrle gebouwen ia
ds Izork Iluberrsnor* 

-1/!]/- 
ero?

Wat de advertentie zo bij zonder rnaakt is, behalve de vechterige toon van de
tekst, dat het het enige stuk je rec.Iame voor de f j rrna Po1man is, dac ik tot
n" +aa hal-' rrnno+ rnffon

Op het mornent dat het gezin zích' in Rotterdarn vestÍgt, wordt in Arnhem het
groene licht gegeven voor de aanleg van een "pa.ardentrarnway" . Johannes wordt
ook daarvan de aannemer, vertrekt naar Arnhem; zí)n gezin verhuist oÉficieel
op 30 april 1880 - als het werk a1 bijna af is. Het is inmiddels Johannes'
dertiende verhuizing, en voor zijn vrouw nurruner twaalf.
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VI . Arnhem ( 1880-1906 )

Omdat de Àrnhemse periode uit Johar:nes' leven het best gedocumenteerd is -ik
woon per slot van rekening vlak bij het archief- zal ik hj-eraan disproport.io-
neel vee-L aandachc geven,

Arnhem was de eerste Nederlandse stad die haar stadsmuren sloopte en vervof-
gens -1n hoog tempo- begon te groeien. Bij die voortstuwing in de vaart der
volkeren hoorde een paardetrarn, ter vervanging van de al rijdende paarde-omnr-
bus. Uiteindelijk gaf de gemeenteraad de Oosterbeker D.N.P. van der Heij den
verg-unning tot de exploitatie van een paardetra,nlij n tussen Arnhem en Velp. De
vergunning werd op 25 mei 1879 afgegeven, maar het duurt tot 6 december voor
heL werk aanbesLeed wordt. De uitverkoren aànnemer, Johannes Po-[man, Iegt op
9 januar-i 1880 de eersLe raifs bij het beginpunt aan het Roermondsplein. De
route voert van het Roermondsplein via de oude Singels naar Musls Sacrum, en
vardaar over de Steenstraat en de Vel-perweg naar de Velpse Kerkweg. Het werk
heeft ingezonden brieven tot gevolg, waarin Johannes weliswaar niet met name
genoend wordt, maar wef onderwerp van gesprek is-
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Er wordt heel hard en snel gewerkt, zelfs 's nachts. Nog meer opvallend is,
dat dat nacht\,/erk door de buurtbewoners gewaardeerd wordt.
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.trDl3eEorc,éLotc.-
"= ' -- vdp, l1 .píl-to.

E-isr j!r€..!G Ér Ydp btrisu hii
rLo . Lruo d..L t|! Lr. ai. EItt lo.rolrq

Tl lr:cl-r:l-ia' i naoznnrlon briêf uit
de Àrnhemsche Courant van 17 april
1880 (al8).

Il.lustratie: bericht uit de Arnhem-
sche Couranr van 3 mei 1880 (AI9).

Het werk vordert snel: op 3 mei 1880 vindt een proefrit plaats,

LdcJ

en kort daarop volgt een feestelijke opening. Ditnaal haalt Johannes' naam de
krant wel -vanzelfsprekend ná die van de bonzo-bonzo's die hun geld ên spraak-
water aan de tram wijdden. Ik neem het artikel Íntegraal over. Let ook op de
naam van een der financiers. De naam van een conrnissaris van de NV Àrnhemsche
Tramway l4aatschappij, Mendez da Costa, konÈ later nog terug.

Otda É ArÀ Flr.Èrt E oà.q .lr'LG
c?.lDopIEll8tlo.

/ t óóe r,êFltêF ^h n ,a l
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OÉ! .!1.1. Ér.ld.rrilà.rd. E.!. ii! 
'olg!D.Jttui€qir rr!.ddroEdi8lo, bii ..o pro.&id bï!.

toooar toorDaald u.
Tro trrrlÍ un - dir i.E É! hrlf qEr hrd.

Do .gtootó E1q door dr dirÈË. ar! d..!
t -+:8tl' lt- d. oFi!t rla d.À Ttr!Ítg

+'!l"l q.íái:t iu'l- - lor dr{ ovq
0. orllr!fttlllr rga aa rit UD.caa 

_d..h 
darrd rÍr.||t- g.t lhUÈ]| ..!t tpntu ll

Uit dezelde krant stanmen de

(Illustratie: artikel uit de Arnhenrsche
Courant van 4 Mei 1880; a20)

volgende twee advertenties:
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Arnhenrsche Tramweg-Maatschappij.
Zom.erd.ienst.

Tarie f,
ll.t .Lt ..6al. ZoldÍ .lor!e-t,

vr! hd Strtio! ArÈ.8 lort Ydp oÍ oDgllird. !O.m f 0.26

Dll Lf,rrafcr r!flr.lt d rrBE tu È.t &ró. .. .{.r&- cèr rsÀÀ.a KqLÉ' t qdp.
Ir. ccrrac \r'ttcD t.rultl 'r oorglttr 7 u. 6ó n. ru L.l ,gdF. t ,rn,td .! E qu nr

hd S.tb. t VdD.
D. lrrí.rlc i rtcE '.dtÊrt 'r rroadr I o. óó o. ru hoa .!drà. r. ,{^ra oq l0 uqr ru

h.l s/d{b, t Ydp.

turolor mml ol ltrlJ. ,

Van nÍ MAÀIÍDÀO I DIEI
b b6t Terief F.tokf op ltr QL
per rit ot pêr polao!'

Ih fud'
CEBnr. n|EIllEn"Y.,1. .8 oÍoE8llrrd ' O-lO ' OJr'vir o-6r;d. ro-lo ,o.ll.

D. , l,ij 8dal,r E! !|i!C.E! !E alultr o t6lt6d.! tr!
djo, .Ílds8 rdlrii8t s! tó l.ltdE dd Is.t ch.ppii Ér ló1,
Ro.ÍEo!d.pl.i!, rr! '. hor8ur 9 tot . hiddrgr 2 ut!, drur t tE iËlichlilFu !ii! t. L-
toE.! ootm! hct phtarc. Íro ,ldrc!.Ltt-rlcrt ;D d. Ttura{É..

^RNHEI, 
I 9ci íE8o. lDe l)irectie.

(Illustraties: advertenties uit de Àrnhemsche Courant
varr 4 mei 1880; a2l.)

De (veel oudere ) omnibusonderneming was gedwongen nog dat jaar te sfuiten. De
pa.ardetram daarentegen deed het uj.tstekend: tot 1911 bleef ze over dezeffde
rails lopen, daarna neemt de electrische tràm de route over, He t. gehe.le tram-
net (al in 1880 uitgebreid met een rondweg, later ncA vele kilometers extra)
werd na de verwoesti-ng van ÀrrÈrem radicaal geslooÉ. De trolley en autobus ver-
vinen in 1949 de trarn definitief (à22).

Tegenover lfusis Sacrum hêeft tot de wederopbouw een wachthuisje gestaan (het
heeft, voor alle duidelijkheid, de oorlog wel. de vrede niet overleefd), dat
op tal.loze toeristische foto's van Àrnhem is vereeuwigd -met recht-, en dat
naar afle waarschij nlij kheid door Johannes Polman gebouwd werd. Ik had u er
graag een copie van laten zien, afs er geen problemen met de publ icatierechten
waren .

Of Johannes Polman, in tramwegen, ook de rlnglijn rond ÀrrÈem (1880-1881) heeft
aange.legd is -nog- onbekend; de Arnhemsche Courant mat (na de opening) het be-
staan van de tram niet meer zo breed uit. Vast staat v,/el, dat Johannes nog en-
kele jaren a1s beroep opgaf 'aannemer van tra-rnwegen', en behoorlij k boerde.

De familie woonde sinds mei 1880 in een huurhuis aan de Verlengde Rijnkade,
nunrner 26, op de oosthoek met de kadestraat (de hele buurt is inmiddel-s 'weder-
opgebouwd'). Daar wordt dan weer een kind geboren:

#12 Johanna Àleida Dorathé Polman ( *Àrnhem 16-6-1880 (O43O) +Àrnheln 24-8-1880 (03h
00), oud 2 naanden. )

Bij de aanqifte van Johanna's overlijden sluipt weer
aen fnrrf ic in de Rrrrna-l iikc S+>nd' de n:am van heL
kind is ineens Johanna Dorothea Aleida...

Op 15 september 1880 tekent Johannes voor notaris Troost het koopcontract voor
het huis. Hij nam het over van de erven Welling voor f7OO0.= -njet gering-
zonder daarvoor bij iemand geld te hoeven lenen (323) '

Àl is de familie ult Rotterdam vertrokken, het contact met die stad is niet
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verloren, mogelijk omdàt Johannes er nog werk hdd. Hij en zijn vrouw maken er
op 25 me-i 1881 hun testament op (á24), een eenvoudige tekst, waarin zij elkaar
tn. 'aniac an rrir<lrri lonrtar arfnonamêh t-én^êmên L]ali c mmariiL f----r.. ...*--, nàdr
z>l hl iilcon niêl- ê-h- z;nnia) ri>f .Tnh>nnoc hr hê+ ^\,ê. lii,-.]ên ,':n ?iih I-._.. /rouw
een nieuw testament heeft gemaakt - wat later misschien nog aangetroffen zaf
worden. De lestamenten van 1881 zijn echter tot en met 1906 niet veranderd.

Tbee weken later richten Johannes Pofnan en de Rotterdanse opzichter Martin van
den Hoven de "vennootschap vàn koophande-t Polrnan en van den Hoven", een firma
die zich tot de statutaire opheffing (31-12-1886) zou moeten gaan bezig houden
met 'aannemingen van tramwegen en andere publieke werken'. Beide partners
brengen ,f60O0.= in, en ze besl-issen gezarnelij k. Er is een wat akelig artikel
( nunmrer 4) in het contràct opgenomen dat de verliezen, geleden wanneer één van
de twee goederen van de firrna op eigen houtje gebruikt, voor rekening van de
misbruiker laat komen, terwi.j I eventuel-e winsten aan de firrna toekomen (ê25).

OF dp f i m: Polrna11 en van den Hoven in :r'f ie i s oekome'r 'i q nr. J.lIrEln en vdn (.ren noven tr_ -- --Jg on-
bekend.

Het jaar daarop:

Johannes Martinus Bernardus Polman ( *Àrnhern 28-8-1882 (0600) +Arnhem 3-9-1882

1883 en f884 waren àrchivarisch interessante jaren. Op 24 apr íI 1883 biedt
Johannes Polnnn bij een openbare verkoop "f 13.458,= voor een winkelpand in de
Àrnhemse Koningstraat, nunmer 47, dat het van tafel en bed gescheiden echtpaar
Muij zert-Bolwerk kwijt wil (á26). @ 7 mei betaalt hij het pand (327), en be-
gint er een café-restaurant in. Kort daarop -blijkbaar om de zaak te finan-
cieren- bÍedt hij zijn oude huis aan de Verlengde Rijnkade te koop aan. Er
wordt J IO.4O2,= voor geboden (21-6-1883) haar hij verkoopt het huis uiteinde-
lijk niet (á28). In plaats daarvan feent hij op 2 augusLus bij Raphaël l,lendez
da Costa JI0.000,= regen een rente van 5?, en meL het pand aan de Koningstraat
als onderpand (een h14:otheek dus; á29). Bij zijn eigên notaris, Mr. Roes, leent-
hij op dezelfde dag nog eens J 4.000,= tegen 6? en met beide huizen als onder-
pand (430), en in de loop van het jaar schudt hij die notaris nog eens "f 1000,=
ni + í n'11 ) +ei-ren dêzêl fde condities.

Àan de Koningstraat wordt in de zomer het Iaatste kind var Anna Maria Schreppers
geboren :

Johanna Àteida Dorathee Pofman (*Arnhem 25-7 -LA84 (1700) +Àrnhem 13-9-1884
( 1500), oud 7 weken)

Het overlij den geeft Johannes aan in gezel.schap van een
neef, die blij kbaar 1n Arnhem is komen wonen: de 29-ja-
rige schoeruÍlaker Gosewinus de Rooij jr. En prompt gaat
er iets mis: het kind heet nu ineens Johanna Dorothea.
Ten slotte voor de handschriftkundigen nog een aardig-
heidje: de handtekeningen van Jolrannes Polman onder de
verkoopacte van het huis Verlengde Rij nkade, en die on-
.iar Áo nrrar] iir]onq:tzfa r;:n ziin l::.cf a tzinrl.--..-, - -sp.
links (á32) en rechts (á33).
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De man met de zeis lijkt aanvankelij k de beste klant van het koffiehuis-en-
restaurant te zijn geweest. Eind Augustus 1884 leent Johannes Í 5.000,= van
de Duivense boer Willem hiilting 'aJ4), tegen 5% en mec het pand aan de Ver-
Iengde Rijnkade als onderpand. Op 5 september komL nocaris Roes weer !e pas,
nu om zich garant te steffen voor een deel van de schulden van Johannes (á35),
en twee weken later staat de deurwaarder namens de bank van Louis Sprenger
(dle, bij mijn weten, de zaken van Mendes da Costa waarnam) voor de deur (á36).
Waarschljnlijk is hij toen het pand aan de Verlengde Rij nkade kwij tgêraakt.

Uit de hierop volgende tien jaar zijn betrekkelijk weinJg gegevens voorradig.
Vanàf 1884 staat Johannes in het Àrnhemse adresboek vermel-d met een "café-res-
taurant, Koningstraat 47" (hec pand staal er nog steeds, het nunmer is onver-
anderd. Nu zit er een Chinese toko). Johannes heeft ook sinds 1884 stemrecht.

Het stemrecht was, tot 1919 alleen aan mannên, en tot l-91-4 alleen aan de betere
belastingbetaler voorbehouden. Verreweg de meeste kiezers qualificeerden zich
voor het stemrecht door een sorTIIrEI van f55,= (de grens voor stemmers op gemeen-
teraadsniveau) of zelfs J70,= (idem, provinciale staLen en tweede kamer in 1889)
aan inkoÍnstenbelasting te betalen - of althans op te geven dat te zullen beta-
len. Tegen de tijd dat de befastingaanslag moest komen, werd het bedrag soms
fnrc hiirroc+o]d Chvle l- hgl kiesrecht verbonden wÀq Ààn de oeqchal- i-o er niet
aan de werkelijke belastingsom, lag heL stenu-echt eigenlijk voor iedere poseur
voor het grljpen. In de jaren 1880 is er zelfs een landelijk schandaal ontstaan,
toen 23 inwoners van Elst (Gld) zich op 'neer dan J 70,=' Iieten taxeren, zo
stemrecht kregen, en vervol-gens bleken zo arm a-ls kerkratten te zijn.

Johannes liet zich taxeren op J 550.= inlcomstenbelast ing, etk jaar weer (437).
Niet alleen kwam hij zo terecht in de selecte groep Nederlandse kiesgerechtig-
den (in 1887 waren er 150.000 in het hele land, daarna werd de kiesdrempel
steeds verder verlaagd - de Nederlandse bevolking bedroeg Loen zo'n 6 miljoen
mensen; á38), bovendien behoorde Johannes daarmee (net) tot de "upper ten per-
cent" van de Àrnhemse belastingbetalers . Ik heb er zo mijn twijfels over of
Johannes weJ- geheel correcte prognoses van zijn belasting stelde. Bii een (toen
sterk) fluctuerende economie passen hoogtepunten en dieptepunten ín de inkom-
sten voor een restaurant, en daarom ook variaties in de betaalde belasting -
maar Johannes' voorlopige aangifte bleef elk jaar ongewij zigd. Voor een toSr
be tastingbe La 1er in hec bedrij fsleven adverLeerde hij ognerkelijk zelden (na-
meliik: nc<rii ). En zoalc rr nr-rr zrrll zipn ílÊ invenlaris van her restaurant
was mooi en duur, maar zeker niet luxueus. Ik kan mijn twijfels echter niet
hard maken: Johannes heeft zijn bedrijf zeker niet opgebouwd door met geld te
smijten - misschien past het vaste bdrag voor de inkomstenbelast j,ng bi-j een
voorz j,chtige boekhouding.

De Àrnhemse adresboeken vermeldden sinds 1886 ook dat Johannes Polman stemrecht
heeft binnen de plaatsel-ijke Kamer van Koophande I en Fabrjeken. A.Ls u weet waL
dit wil zsJgen, weet u meer dan ik. Uit een vluchtig onderzoek van de verslagen
van vergaderingen der KvKeF in de Àrnhemsche Courant is mij wel gebleken dat
Johannes, met 90% van zijn medestentgerechtigden, zelden of nooit op een verga-
dering verscheen.

In al die jaren is er Íraar één vuj ltje àdn de Iucht in de archieven terechc qe-
komen. Henri, het oudste kind, wil trouwen met de dochter van een (al overleden )

Àrnhense bakker, Gerard Leijgraaf (1812-1878), en diens tweede vrouw, de Duitse
I cnonen. ql-nr rrrq r a- ir dê r --^-r---- v:ri= D-,''r-e Hijhrrerfeld (I828-I919). Naarr!/Yc",Er r LJ' Lvuu
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mij ls verteLd vond vader Polman dat er een onoverkomelii k standsverschil be_
stond tussen zíjn zoon en de a.s. schoondochter.

Hoe dan ook, Johannes weigerde zijn toestemming voor het huwelijk Èe geven.
Henri moest toen een deurwaarder bij zijn vader langs sturen en, ten s.lotte,via de rechter toesterTrning voor het huwelijk krijgen. fn maart lgBT kon hij
Maria Johanna Leijgraaf (1878-1948) dan eindelijk trouwen. De ruzie schijnt
I'ater te zijn bijgelegd: zo geven Johannes en Henri samen het overlijden van
hun vrouw en moeder bij de burgerlij ke stand aan.

1894 is een breukjaar. fu 20 rnaart en 3 april wordt het pand aan de Koning-
straat geveild en voor een schamefe "f 10.211,= verkocht aar de schoenmaker
G. F]ipse (439). Op 17 april veitt hij bovendien een deef var het interieur
vcar f 437, 80 (440).

Hcor J. POLVAN
crfhuisgcw!ze

Ur g. BOE9, Notaris to
Arnham, zal Dioedag l7 April
189{ vooro. tion -uur. rrn
Yêrzo€ke en tcn huize ven dru
Koniogstraat no. 47 te Áruhem,Restaurant P0[MAN.

)rÍr. S. 8OES, Not:rris te Arnhem , zal l)ius-
rln3 t0 ÀÍaart e. k, bij in:cl cn 3 Àpril bij lor..r/ag,
trl\rrrs 's avouds 7 uur iu bet I'ENTBAA L-GE-
lX )U w t3 Àrohcm , iu het .opcrrLrear

vcilen en verkoopen:
È,cn op goedcn stau,i arn de KoniugstrsÍrt to

Àrnhcm golegen flUf^S, gabeel iugericht naer
de eiychen dx t$ds als KrÍE:buis en Ra;trurarrl,
rrootlsre2centiarcu." Hct solido gebourcl IIUIS bevat benedeu grocto
Lofliclemel mel prachtige Iembrisc:ring, grooterl
wnterwijen IiELDER; bcven ËgtzrAL meL
KA\I 8B cn Suite, KEUKEIi uret lift egz. ; duat-
bo'trr 4 K.A,MERS en ZOLDER. \

Aanvaardioq I llei 18t 4.
llczícbtigin! dugtlijks var: l2 -S uur.

Iflustraties:
van restaurant
rant van 6-3

aankondigi ngen van de veiling
cn invan-:r'i s Àrrhcrrsí-he Cou-

(á41) en II-4-1A94 (A42).

à contant verkoopen:
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ctr gdcsltelijkcn goed onderhoudr:n E:'FFÍ]3-
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b-'idaode o. r. uit:

Gcbeclilhouwde Bonheur de Jo,rr mot gebogen
Spiogelglas, m;rh. trÍoubelen ele Klcerekast, Bureau,
Canapc, Colistofel oet apart trÍub. blad en gcbeolil.
houwden vo€t, l'l notenh Tnfelr met go.lreaiilo

Olas-, Kristrrl-, Porcelein- eu Aarder crk, Rcstau-
ran lbenoodigd hod en 2 grooh Ilorrlcn, 2 Gaslan-
tasru:, partij Fle$cben en Kr uiken, on betg on
Ferdcr zEl worden voorgebncht

Bczichtiging daeg: te eoreu van g-4 uur eu
I uur vóór den verkoop.
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Kort daarop (30 mei) betaalt Johannes een schufd, van een onbekend bedrag,
en in onbekende vorm, aan ene Engelbert Selleman te Driel (343). Het is het
faatste mij bekende optreden van Johannes voor een notarrs.

He- rcqlerrrarl slrri f. ,lch:rros vo-l icsf -i ir s!-m-o^Lr! -a '/-É.lwi:n+ rri! het
ArnheÍnse adresboek. Bij toeval heb ik kort ge.leden heL spoor naar Oss kunnen
vinden, waar Johannes met z-ijn gezin op 20 april 1894 aanl<omt en waàr h-i j twee
jaar als aannemer werkt. @ 24 apr iL 1896 verhuj-st het gezin naar Mechelen 1n
België, van waar het waarschij nlij k weer naar Àrnhem is teruggekeerd. Q> het-
zeffde adres in Oss hebben Henri Polman, zijn vrouw en twee kinderen enkele
maanden ( juni-oktober 1894) ingewoond, en heeft hij, waarschijnlijk voor ziSn
vader, als arbeider gewerkt.

In het pa.nd aan de Àrnhemse Koningstraat 47 wisselen enkele eigenaars elkaar
af. Op 5 mei 1894 opent Max Ernst (niet te verwarren met de beroemde schilder )

er een nieuw café; in 1897 neemt ene van Beek er zijn intrek met een 'Bodega
en Bierha.Ile ' .

lZa,terd-a,g' d-err Sera \Áeit
l{oninSstraat 'l?.

OfENfNG van let 0aÍé Restaurant
ïcrl.i.igbarr Echt

f,un L0wenbrdu.
lllfinchuer Ldwenbriiu eu ltllsner.

Àanbóvclcud

]!IÁX,ENNST.

Illustratie: advertentie uit de Àrnhernsche Courant van
7 ( !) mei 7A94 (a44) .

Zonder aankondiging vooraf keert Johannes in 1897 weer terug in het lnnd aan
de Koningstraat, nu met een bierhuis. Waarschij nlij k vTas het pand ditnaal ge-
huurd. In 1898 staat hij weer in de adresboeken, in 1900 heeft hij weer stem-
recht. De kiesdrempel l.igt nu we1 een stuk lager, en zijn inkomen schijnL
minder zeker te zijnr in t905 is hij het stemrecht kort kwijt. De kiezerslijs-
ten uit die tijd verteflen helaas niet welk bedrag belasting hij betaalde.
Eén van de redenen waarom de zaak blijkbaar niet meer zo goed liep, moet in
de concurrentie gezocht worden. In de tegenover I iggende MenLhenstraat, in de
naastgelegen Cambrinus-bierkelder, en in een Duitsgetint café op nunrner 33

zaten aI drukbeklante en populaire tapperij en.

Op zaterdag 18 augustus 1906, orn tien uur 's morgens, overlijdt Anna Marla
Schreppers, 63 jaar en 9 maanden oud. De daaropvolgende dinsdag, 21 augustus,
wordt ze begraven op het RK deel van de Àrnhemse begraafplaats Moscowa, le
lzl:c in ar>f n"mar '1ó? Fli< naon q!Êên ón hcf ( nc'r l-,as'aande) s16f 6a) cn,-l

9!u- rtu'L'iL! 'tvv \trvY

In het graf ernaast, nununer 100, waarschij nlii k bedoeld voor Jolnnnes, werd
in 1931 Henri Polrnan begraven.

De Àrnhemsche Courant van 27 aug:ustus 1906 meldt dat zich onder de in de afge-
J.open week verhuisden bevond: "J. Polman, Koningstraat 47, naar Abcoude" (345).
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VII. Àlrls TERDÀi"t ( 1906-1916 )

Vanaf I906 is Johannes' verhaà-L dar var vele mannen uir zijn ti1d, die hard
nclapÍrl en ceuerk+ hahlpn nicf slorht }nardcn -,,r -^ -! i - -cr. -r.<c ) (Juu clr d-_Èelt Ztln.

.Tahannae r rorrr in hii ziin daahrar Tn,,iqp h>>r m>n W tr Noarrrmr+ zri.,-. ., ---. op
dàt momenE fabrikanr van haarwdLer is, en hun eersLe k-ind, lubrie Louise Neer-
voorL. Een 20-jarig n-ichLle, Jeanne M.À.À. de Fcoij uit T-llburg, woonde al
i n hi i rlo \porrrmrl < i n À}rar rrlo-trr::mhn ,nca

Op f0 juni 1907 wordc hec huishouden naar funsterdam verplaatst, naàr de Zuide-
'I iitzo lll .ê^}rl-c^È'êc+.:À- llO llal I uooÁo lai nÁ tlilIi>m tr.]"--^ ;- ,-'ór^ )j-., ..--, .t_Ler
geboren. Een behulpzame a-rnbtenadr van heL beroLkingsregister mefdc in een kanL-
tekenj-ng dat W.E. Neervoorts haarwaterfabriek op 9 januari 1908 fallliet ging
en in àpril bij gebrek aan baten werd opgeheven. Van dit alles heb ik overigens
(nog) geen spoor gevonden in de rubriek ' faill isementen ' in qg_Mg. W.E. Neer-
voort wordt weer kapper, en vertrekr meL zijn gêzin op 5 juni 1908 naar Àrnhem.

Joharnes reist niet mee met de Neervoorts, naar begint aan de fange reis naar
Londen, waar zijn dochter Àntoinette Wall- Polman woont. Hij blijft drie jaar
in Edwardian Engeland.

Op 19 augn:stus 19ll keert hij met zijn dochter |4aria Lerug in ÀmsLerda,n, waar
zij op de Ru itenburgers L raa t 435-I hoog wonen. l,ouise Polnran, inmiddels bijna
gescheiden en (vofgens het bevolkingsreg i s Ler ) ex-kaLho]-iek, Lrekt met hdar
twee kinderen op 21 augustus bij hen in. In februarí I9I2 verhuist Maria naar
nên H:àd on in :rrnr,<f,,< n>>t Iarrieo n:>r Ti lhrrrn 'l\ r<<anrlnnr nn I irrni l9l?
heaf r- .Jnh.annos -ii.r lFÀl--.o ())-l-\ wêrhrri-:nc ngrÍrdàkl .

(a46).
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Op 14 juni 1916, fÈIÍ LwaalÍ 's avonds, 75 jaar en 8 maarden oud, sterfr Jo-
hannes Polman in het Amsuerdamse gesrichl nr.ufl'ner 32, "Toevluch! voor i'4annen",
2e Constantij n Huygensstraat 35 - een tehuis voor z\^/ervers en dakfozen.

Hij werd, erqens in Ànrscerdan, derde klas begraven. HeL graf is inmiddels
waarschij nlij k geruimd.
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BIJLÀGE I : CONTD{T OF DISCO\ERY

-^ên ik i- .i.rrrr;ri '982 voor het eerst in het Ri=ks,rrchj-f in C,-l.r^- I.and
geneafogisch onderzoek deed, stoocle ik al snel op de huwelijksakte van mijn
overgrootvdder, Henri Polman. Onder de huwelijksbij lagen bevond zich, naast
een afschrifc van de gelrcorteakte, een dikke bundel: het verslag van de rechts-
ziËling waar Henri toes teÍrmi ng kreeg om te Lrouwen, daar zijn vader, 'koffij-
huishouder te Arnhem', die toestenrning we-igerde - en overj-gens ook niet op de
-i--ind \'êrq-!.êên Eon andcrp hi ilaoo re l i-lrjo rlaL Henri van mili Laire diensL
was vrijgesteld 'zijnde eenige wettige zoon'. Op dat moment heb ik de ram1>_

-:1iaa fn,,+ v:n rlo l-'*innêl ind .'êrÍr"Àkr Ààn l-ê nêhên /ràF ll-n-i -nic kinr- -... Y ''''.' was.
Niam>n^ in r]c f:niliê q^ràk r:+ !êíyên -.1ê mêêcfen heb ik er nieL eens rààr.ê-
vraagd.

Een jaar fater vond ik de huwelij ksakte van Johannes Pofrnan en Anna l"h.ria
Schreppers, en daarop aansluitend een heel stuk stanboom 'Schreppers' in Til-
burg en 'Polman' in Zevenaar. Weer nam ik niet de moeite naar andere kinderen
van Johànnes en l4arja te zoeken. lvlij n interesse verplaàLsLe zich vervolgens
naar de starnboom vàn de familie Wissenburg, en later naar voorouders 'ver weg',
jn buitenlanden als Du-ilsland, Friêslànd en België.

T\,7ee jaar gel-eden -heel langzaam aan- kwam de kar op gang, zoals dat in de
Echte Wetenschap gaat, bij toeval. Ik ontdekte volkornen onHoeld de overlij -
densakLe van Anna Mar-ia Schreppers, die Ín Àrnhem, in de Koningstraat (of all
+ha rrinininl-c miin nnders hadden daar toen een zààk ) bleek te zijn overle-
den. Bl.ij kbaar. (in overhaaste conclusies blink ik uit) had ze zeker twintig
jaar j,n Àrnhem gewoond. Even toevallig bracht ik later twee feiten met elkaar
in verband: de erfelijkheid van sonmige afwii kingen, en de waarschuwing van
mijn overgrootroêder teijgraaf aan mijn grootmoder, dat zij een Paar kinderen
aarr darmziekten verloren had. Wat afs Johannes Polmans vrouw hetzelfde was o-
verkomen?

l.llrc' crncrrsl.rcq .efoeraicd n>>r \êF flêmêón-êàr^hiês in Tj lhrrrn nn hinnenvuJ, rl!v! Jro

een ha-If uur te oncdekken dat Johannes niet één maar vi;f kinderen in T-ilburg
had - drie doodgeboren, een sne] gesLorven, en nlijn overgrooLvader. In Tilburg
leerde ik ook dat Johannes aanvankelij k niet rnet zijn vrouw samen leefde, en
dat hij in 1871 naar Zwolle vertrok, terwiil vrouw en kind in 1872 naar Utrecht
verhuisden. Nu ik een]Tlaal de dwafingen nrij ns weegs aan het corrigeren was, wil-
de ik dat ook goed doen. Ik besloot A.M. Sctreppers te voIgen, in de overtui-
ging dat er nog we1 meer kinderen zouden z-ijn'

Inmiddels was ik ook een ander spoor gaan volgen: de adresboeken van Arnhem
(een soort telefoonboeken uiL de dagen vóór die helse nrachlne), de enige bron
voor wie adressen in het oude Arnhem zoekt, daar het bevolkingsregister in de
oorlog verloren ging. Tussen 1884 en 1906 was het vrij eenvoudig Johannes terug
te vinden: hij stond onvermijdelijk als koffie- of bierhuishouder te boek.
Maar daarvoor en daarna was hij strloorloos ' Terug uit Tilburg en gelnspireerd
door de vondstên daar vatLe ik moed en begon de geboorte- en overl ij densakten
op de naam Pollrran.in Àrnhem rond 1884 na te zien (dat waren er tientallen). Àan
het einde van de dag was ik weer drie jonggestorven oudooms en -tantes rijker,
maar ik verkeerde nog steeds in de overtuig-ing dar Henri hec enige overlevende
kind was. De week daarop ontdekte ik ook het adres van Johannes toen hij nog
aannemer van tramwegen was (er stonden minstens 5 J. Polmans ln het adresboek)'

Hierna ging het snel . Een brief naar Utrecht bracht weer een jonggestorven
k-ind en weer een verhuizing aan het licht' Een tweede visite aan het Tilburg-
ca aomoonta>r-hiêf hrà.-h+ mc on hct srrnr van À.V Sr-hrpnr'prs' vcrhrrizjr. --..---^.)g rn
1865 naar Den Helder. Een brief daarheen leerde dat ze naar Alkmaar doortrok.
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waar ze echter niet in het bevolkingsregister voorkwam. Een ddod spoor, zoals
er nog vele zouden volgen.

E-- -:n àr-h: ef ir€arnbte in Arnhem -d-ie me op de verhu isber i ch ten in
de Arnhemsche Courant wees- leverde het kostbare gegeven dat Johannes in de
week na de dood van zi)n vrouw verhuisde naar Àbcoude. Het antwoord op de
brief naar de burgerli; ke stand in Àbcoude was een schok: Johannes Polman
had ook een dochter, geboren in Diisseldorf, opgegroeid zonder dat ik haar rn
de archieven was tegengekornen, gehuwd en ÍNf,eder, íEn prompt herinnerde rrcij n
grootmoeder zich vaag van haar te hebben gehoord. ) Gndat dat gezin was ver-
huisd naar Amsrerdam, schreef ik het archief daar adrt en kreeg een hele rij
verrassingen: weer een dochter, nu in Gent geboren, die mijn grootmoeder zich
ook herinnerde, en weer een verhuizing, nu naar de Stad der Steden. l,angzaam
aan was Johannes Polman een soort obsessie aan het worden.

Vanaf d.it tijdstip -begín 1989- kende ik in grote 1i1nen de omzwervingen van
Johannes, en nu wordt het verhaal, zó verward, dat het de moeite var het vertel-
len niet waard is. Er lagen nu tientallen onopgeloste vragen, aanknopj.ngspunten
en archiefbronnen op tafet, waar zeven jaar tevoren geen vragen, geen twijfel
en één, volledlg onjuist, antwoord lagen. Door volgens het boekje werkend on-
derzoek te plegen aan de famirie l,eijgraaf (1987-8) raakte ik bekend met het
notarieef archief, de Kadastrale Àtlas van Gefderland en de belasting op er-
fenissen ('rechL van successie'). en aI die bronnen heb ik ook ' met succes, ge-
raadpleegd in het geval Polrnan. Verder werd het onderzoek in bevolkingsregis-
ters en burgerlij ke stand uitqebreÍd naar Duitsland (waar het bij zonder moer-
lijk kan zijn copieën van akten los te krijgen), Belgiê ( waar het het makke-
lijkst is in schelpen te betafen) en Engeland (waar geen bevolkingsregister be-
staat). Àndere ideeën ontfeende ik aan rnij n twee informanten. Een verhaal over
wegwerk van mijn overgrooLvader aan de weg naar Velp bracht me op heL idee de

Arnhemsche Courant na te lezen.
Gndat deze en andere bronnen door Iopend, herhaald en in wisselende volgorde

werden geraadpleegd, kan ik nauwel-ijks aangeven welke idee ik aan welke bron
ontleende .

Eén mooie vondst wi1 ik echter nog vermelden. voordat ienand op het idee
komt dat het onderzoek alleen door geluk en niet door wijsheid vfoLte. Toen ik
bij het C.B.G. copieën van advertenties en bidprentjes op de naam Polflran aan-
vr.rê.r za+ er tussên de honderden één van een J. Polman, aannemer van den tram-
weg (hler geplaatst op p.25) . Et ziln veel Polmans, maar de kans dat er twee
rond 1879 tranrrails legden, Ieek me Le klej-n om in Le geloven. De enige aan-
wijzingen die ik had waren een over de tekst geschreven jaartal (daL ook een

code kon zijn). een straat die overal kon lopen, en een paar honderd andere
advertentj-es. Ik heb de advertenties gesorteerd en opnieuw gesortesrd, net zo
l.ano +írt ik er één overhield, met een zelfde lettert)T)e en bladspiegel, uit een
RotterdaÍse krant van 1883. Eèn blj-k op de kaart onthulde een I. Hubertstraat
in Rotterdam-Lombardij en, en een bezoek kort daarop aan het gemeentearchief
RoLLerdam brachc nrij n eerste copíe binnen van een compleec aezin Po-Lnran (6 per-
sonen) in een Nederfands bevolkinqsreg ister .

Het onderzoek gaat natuurliik door, net zo chaotj-sch als het ging, en ik
hoop het vervolg ook nog eens vreselijk ordeliik te nrcgen presenteren. De paar
gaten in de geschiedenis zelf \^/il ik allereerst dichten. Verder wachten er in
ó.a. Rotterdam twee partij en monnilenwerk: de notariële archiêven en de vele
plaatselij ke dagbl-aden. Intrigerend is ook het ontbreken van een foto van Jo-
hannes en van de verdere biogr:afie van Antoinette Pofnran (in stille hoop breng
ik die twee met elkaar in verband). wanneer het schip met geld aankomt hoop ik
ten slotte in de archieven van Gent, Àntwerpen, Keulen en Dijssefdorf geheel vrij
blijvend na te zien of, en zo ja wat, er over de Polrnan/Schreppers clan ligt'
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BIJIÀGE II : GN\ÏEAI,OGIE POLMÀN: KWÀRTIERDJ

Er heeft aI veel onderzoek plaats gevonden naar de voorouders van Johannes
p^lm:n zii het rrifslrritend door mi,j. Omdat die informatie zich vooral be-
perkt tot zulke eenvoudige en saaie gegevens al-s namen, geboorte,/doop en o-
verlij den/begraven, vrees ik dat de presentatie hoe dar ook compact moet
overkomen .

De gegevens zijn geordend volgens het 'systeem Kékulé': de ouders van X, die
numrner 1 krijqt, zijn nunrners 2 (nran) en 3 (vrouw). De ouders van nurnrner 2

worden 4 (man) en 5 (vrouw); de ouders van nuruner 3 worden 6 (man) en 7 (vrouw),
en zo voorts. Steeds krijgt de vader van numner 'n' het dubbele nunmer, 2n, en

de noeder krijgt nunrner 2n+1 . Onr uít te rekenen wie kind van twee ouders is,
deelt u gewoon het ' kwartiernunrner ' var de vader door 2'

voor nurÍTner 1 in deze kwartieren kunt u elk van de kinderen van Johannes Polmajt
lezen: Henri, Louise, Àntoinette of Maria. Nununer 2 is, uiteraard, Johrannes
Polnan ( 184o- L9\6) zeLf, en numer 3 Anna l4aria Schreppers (1842-1906). Voor
gegevens over dit echtpaar verwijs ik door naar Bijlage III: Gezin en par:enteel .

Over de ontbrekende numers is (nog) niets bekend.

L.
2.
3.
4.

Johames Polnan (1840-1916 ) .

Ànna Maria Schreppers (1842-f9O6),
Theodorus Polnan (d RK Oud-Zevenaar 25-LI-\795 +Zevenaar 18-5-1870 (1f00)).
x Zevenaar 7-12-1818 E. Jansen (zie nunner 5).
Àrbeider, woonde op hec GrieLh bij Zevenaar.
KIMERO\:
l. Theodorus Everhardus (ook: :Bernardus) ( *Zevenaar 24-I-)-Al9 (0700) +

Zutphen (de Hoven) 22-fI-I879 (l-730))' ploegbaas Staatsspoorwegen '
x (1e) Johanna Jansen ( *Zevenaar 31-11-1815 +Zutphen 2-12-)-47)-),

ten nÉnste vi-er kinderen uit dit huwelijk.
x (2e) Margarlta Geertruida Stoffels ( *Zutphen 7-10-1834 +Zutphen

13-9-1900), weduwe van Lansink; 2 kinderen uit eerste, 4 uit
tweede huweJ,ii k.

2. Maria Wilhelmina ( *Zevenaar L4-LL-LA2L (O7OO) +Zevenaar 9-5-1909)
x Johannes Jarsen, seinwachter Rhij nspoor te Zevenaar

3. Geertruida ( -Zevenaar I5-5-].a24 (0430) +?)
x (1e) Thecdorus Hendriks ( *Zevenaar 4-7 -].AO7 +Zevenaar 11-2-

1860 ) .

x (2e) ca. 1861 Hendricus Kruis (*Olaam 24-3-Ia2O +?), arbeider
te Zevenaar,

4. Lambertus ( *Zevenaar 9-7-IA26 (O4OO) +Woerden (11?)-1-1892)
x Woerden NN ; minstens twee kinderen; kleermaker te W'

5. Gerhardus ( *Zevenaar 30-8-1828 (1000) +?)
6. Wiltemina ( *Zevenaar 14-1-1831 ,41991 +?)

x (Ie) Gerrit Vri.es ("Arnhem? +Àrnhem)
minstens 2 kinderen uit dit huwelij k '

x (2e) ca. l-866 Theodorus Verhoeven ( *Zevenaar 16-10-1834 +1894),
spoorwerker te Zevenaar; minstens 1 kind uit dit huwelijk'

7. Bernardus (*Zevenaar 31-8-1833 (O1OO) +Zevenaar 21-5-L869)
8. Aleida wilhelmina ( "Zevenaar 15-11-1835 (1700) +Zev. 21"-1-L838 (0100))
9. Àleida wílhelrnina (*Zevenaar 25-3-1838 (0400) +Zev. 6-3-1848 (1000) )

l-0.Johannes (-2).
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5. Everdina Jansen (d RK Oud-Zevenaar 1-3-1798 +Zevenaar 11-8-1876 (22OO))
x J. Polman (=2). Kinderen zie afdaar.

6. I'4artinus Schreppers (*Tilburg 15-4-1814 ( ) +Tilburg 25-3-L877 (1500)).
x. H. Beij ssens (=7).
(sinds + 1860) logementshouder, wijk Heuvel .

KINDEREIí:
1. Reinier Cornel-is (*Tilburg 19-5-1838 (2230) +?)

x Maria Ànna Elisabeth Brouwers ( *Tilburg 10-4-1838 +Bay City,
l'lichiga:r, USÀ, 28-9-1884). T.inrnerman, 7 kinderen. (min. )

2. Godefridus ( *Tilburg 27-LO-IA4O (0330))
3 . Ànna lllaria ( =3 ) .

4. Johannes Baptist ( *Tilburg 23-1-1845 (2130) +Tilburq 23-8-1848 (1430))
5. Johanna (Titburg *I5-9-I847 (1600) +17-4-1848 (1700))
6. Johannes Baptist (*Tilburg L9-4-7849 (2300) +?)

ongehuwd; tinrnernan, o.a. te Saventhem en Diisseldorf.
7. Johanna ( *Tilburg 13-2-1851 (1200) +?)
8. Wilhelmus Lambertus ( *Tilburg 4-2-LA52 (1200) +?)

ongehuwd? Tinrnernan, o.a. te Àntwerpen, Harderwij k.
9. Jacoba (Tilburg *13-1-1855 (1800) +25-11-1860 (2130))
l0.Antonetta (Tilburg *13-1-1855 (1900) +12-9-1855 (0200) a1s Jacoba A.'.)
l-1. Dorothea l4aria (*Tilburg L2-5-1857 (1000) +Tilburq 25-1-1899 (2100))

x Gosewinus Hendrikus Franciscus Àntonius de Rooij ("Tilburg
4-10-1854) schoenmaker en tapper, div. kinderen '

12.Martina Antonetta (*TiLburg 23-9-1860 (0700) +?)
x. (1e) Petrus Martinus van den Benni ( *zevenbergen 2-11-1853 +
Oosterhout ca. 1848?), fabrieksarbeider, min' 2 kinderen.
x (2e) Joseph wilhelm PaIm ( iMeersen (L) 13-12-1859); machinist,
rrln. 6 kinderen in Tilburg.

l3.l4artinus Gerardus ( *Tilburg 30-1-1863 (01OO) +?)

7. Hendrica Beijssens (*Zeelst 26-II-LAL7 (1000) +Tilburg 3-12-1896 (1900) )
v M Snhrcnrrers (=6\. trvromonFchnrrds+êr. kinderen zie aldaar.

8. l4atheijs Polman (d RK Oud-Zevenaar 13-4-1765 +Grieth (Oud-Zevenaar ) 11-1-
1816 'aan een kwade koorts'). Landbouwer Zweekhorst, 1813 Grieth.
x (1e) Oud-Zevenaar RK 10-5-1791 G. Ebbers (=9)
KINDEREN
I. Cerhardus (d RK Oud-Zevenaar 1-4-1792 '?)

x Zevenaar 2I-6-IA14 Gerharda Boss (d RK Wehl 25-6-L792)
2. Johanna !íilhelmina (d RK Oud-Zevenaar 2l-11-1793 +Zevenaar 4-1-1835

(1130).
x Zevenaar 29-4-IaL9 Oswaldus walterus Kroes (d RI( Oud-Zevenaar
11-3-1788 )

J. lneooorus \=4./
4. Johannes (d RK oud-Zevenaar 5-11-1797 +?)

x Johanna Banni ng
5. Margaretha (d RK Oud-Zevenaar l4-1-18O2 +?)
6. Frederi.cus (d RK Oud-Zevenaar 27-5-1805 +Zevenaar )

xNN
x (2e) Zevenaar 29-6-I8L2 (& RK Oud-Zevenaar idem) Johanna Gieling ,.d RK

Croessen 8-2-17 a6 +?), dochter v. Johannes Gieling (+Groessen 22-2-1793)
en van Judith Derkse (+Groessen 23-9-1787).
KIND
7. t ambertus ( * ( Oud- ) Zevena ar 24-6-LBI4 (1500) +Zevenaar 9-6-L825 (2000))

9. Geertruida Ebbers (d RK Groessen 3O-I-L7 62 +Oud-Zevenaar 27-12-IA\O) '
x M. Pofman (=$); srbeidster in Zweekhorst (gem. Oud-Zevenaar).
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10. l,ambertus Jansen (d RK O-rd-Zevenaar 2-3-L764 +Zevenaar 6-2-Ia22 (1800) )

x Elst (alteen RK) 1-5-1795 M.F. van Gesteren (-11)'
daghuurder (I822: Gr-iech, huis .L7L). (1822:hu-is privé, grond v.d. Kerk)
KINDEREII:
1. Willernina (d RK Oud-Zevenaar 8-11-1795 +na 1822)
2. Everdina (-5)
3. Bernardus (d RK Oud-Zevenaar 24-4-1801)
4. Johannes (d RK Oud-Zevenaar 6-1-1804)
5. Àntonius (d RK Oud-Zevenaar 24-5-1806)
6. Àleidis (d RK Oud-Zevenaar 9-11-1811)

11 . luhria Fra:rcisca van Gesteren (d RK Inddornik 28-IL-I767 t *Dodewaard;
+Zevenaar 9-II-L842 ( ?h?) )

x L- Jansen (=10). Kinderen zie aldaar.
1) Rcncri,,c Sr-hrenoers ('Reinier') (d RK Tilburg 5-L2-L7AL +Tilburg 7-1-1850

( 1f00) ) . Droogscheerder, wijk heuvel.
x Tilburg ( Schepenen ) 14-5-1808 À'M. Otten (=13). (Ondertrouw l-6-4)
KINDERE..]:
1. Johannes ( *Tilburg 2-3-1811 (O700) +na 1850)

verver (1830, 1850) en glazemaker (1830).
2 , I'4artlnus (=6 )

3. Johanna Maria (Tilburg *23-6-1816 (1100) +12-3-1817 (1100))
13. Anna Maria Otten (Ti]burg dRK 14-10-1785; +29'6-L816 (1300))

x R. Schreppers (=12).
14. Godefridus Beii ssens (d RK Zeelst 2L-8-179I ; +?)

x Zeelst (Schepenen ) 14-10-1810 J. Couwenberg (=15).
KIMERfi{:
1. Hendrica (=7).
2. Hendricus (*Zeelst 7 -7 -IAl3 (?h?) +Tilburg f2-5-1896 (?h?))

Ongehuwd. I-9-I877 Uit Zeelst n. Tilnurg, dienstknecht bij zuster.
3. e. v. nog onbekend.

15. Johanna Couwenberg (d RK Zeelst 27-7-!7AZ +?)
x G. Bej-jssens (=14). Kjnderen zie aldaar.

16. Theodorus Polman ('Derk') ( *Stokkum, d RK Zeddam L4-2-I7IA +Zweekhorst
(Oud-Zevenaar ) I9-9-I794 'aan pleuris') Landbouwer '
x O.:d-Zevenaar RK 6-12-17 47 J. Raben (=17).
KIMEREN:
l. Johannes Wilhelmus (d RK Oud-Zevenaar 8-2-1750 +Oud-zevenaar 21-5-

1793) x Oud-Zevenaar RK 26-4-\7AO/Didam NG 23-4-)-7AO Maria Wig-
rnans (*Didam); 7 kinderen gedoopt in Oud-Zevenaar.

2. Antonia (alias Antonetle; zre ook kind 8!) (d RK oud-Zevenaar 2-3-
1753 +Zevenaar 20-4-1836 (1100), oud 83) x Wessel Stokman '

3. Arnoldus (d RK Oud-Zevenaar 15-2-1755 +Zevenaar 5-FIA22 (0630))
ongehuwd .

4. Fredericus (d RK oud-Zevenaar 11-1L-1757 +?) x NN

5. Henricus (d RK Oud-Zevenaar 26-3-1760 +Na 1822) x Didam NG,/Zevenaar RK

5-5-1790 Cattrarina Mesing ( *Didam)

6. Hernannus (d Oud-Zevenaar RK 24-11-1762 +Zevenaar 2A-L2-)'A34 (0400) )

x ELisabeth Siemens (+na 1934).
7. Màtheiis (=8)
8. Antonia (d RK Oud-Zevenaar 8-7-I"/69) (zie ook nr. 2)

17. Johanna Raben (d RK Dldam 22-1-L726 +Oud-Zevenaar l4-2-L795)
x Th. Pofman (=16). Kinderen zie aldaar.

lB. Johannes Ebbers (*Westervoort, d RK I-oo 11-2-L7).A +Westervoort IA-5-1776)
x Westervoort NG/Duiven RK 20-5-1750 G. Derksen (=19)
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KINDEREII:
I dr-nrioeMren k ird oêsl à^h+ onlFkenrl íb Westervoort 3-2-175I )

2. Henrica (d RK Loo 2O-LL-I75I b Duiven RK 24-11-1751)
3. Henrica (d RK t o 6-I2-L752)
4. Joharna (d RK Duiven 20-5-1755 +?)
). Jondnnà to Kt\ uroessen ,/o-L-Lt)ó)
6. Werenfridus ('sive Wander') (d RK Groessen 23-3-1759)
7. Geertruida (=9)
8. Johannes Wilhelmus (d RK Groessen 14-3-1765)
9. Everhardus (d RK Groessen a-L2-I772)

19. Gerarda Derksen ('Grada') (d RK Lathum 18-1-1730 +?)
x J. Ebbers (=18). Kinderen zie aldaar.

20. Johannes Jansen (*? +Oud-Zevenaar L5-10-1801?)
x (1e) Oud-Zevenaar RK 3-3-1744 lamberta Ontijt (d.v. Elbertus Johannes

Ontijt. koster, en van Afeida Pler-rnissen; *Wehl. +Oud-Zevenaar
ca. 1763. Boedelschej ding na overlijden Oud Rechterl . Àrchief
Kleefse Enclaves, 10-5-1763. nr. 2L4L) .

K]NDERD! :

1. Johanna ÀIeidis (d RK Oud-Zevenaar 20-l-1745 +voor 1763)
2. Bernardus (d RK Oud-Zevenaar 26-3-L7 48 +voor 1763)
3. Àdefbertus (d RK Oud-Zevenaar 15-3-1749 +na 1763)
4. Bernardus (d RK Oud-Ze,renaar 7-3-1751)

x O.:d-Zevenaar 24-5-1778 NN

5. Johannes Henricus (d RK Oud-Zevenaar 12-10-1752 +Oud-Zevenaar 12-8-1765)
6. Florentius (d RK Or-rd-Zevenaar 2l-5-1755 +na 1763)
7. Àrnoldus (d RK Oud-Zevenaar 4-2-L7 58 +na 1763)
x (2e) Or.rd-Zevenaar RK I-6-1763 B. Gies (=21)
KINDERDI:
8. Lambertus (=10)
9. wilhetmus (d RK Oud-Zevenaar 18-9-1766)
lo.Palick Adolph Mauritius Henricus (d RK Oud-Zevenaar 26-4-L768)
1l.Gerardus (d RK Oud-Zevenaar 21-8-1770)

2I. Bernarda Gies (d RK Oud-Zevenaar 3l-10-1728 +Oud-Zevenaar 2-1-I79A; bí)
nwar'liidon ie à:n.rêtêkên.i. ":rrrqrafc" (- afwallirr)- pnhl-cr oecn lidmaat-uYsr rrJ vEtr rr qurrYeLUr\e'rv,

schap v.e. andere kerk bekend ) x J' Jansen (=20). Kinderen zie aldaar '
22. Nicolaas Hendriksz. van Gesteren (*Hien d RK Indoornik I7-IL-I732; + na

rt72).
x RK Indoornik (NG onb'ekend ) l^/ilhelrnlna van Wissing (= 23)
KINDERD{:
1. Henricus (d Indoornik RK I1-5-1758)
2. Petrus (d RK Indoornik 15-2-1760)
3. Antonius (d RK Indoornik 4-l-1'762 +?)
4. Everarda (d RK Indoornik IA-4-L764)
5. Antonius (d RK lndoornik 12-1-1766)
6. Maria Francisca (=11) .

23. Wilhelnina (van) Wissing (*Hien d RK Indoornik 1t-4-I730 +?)
x N.Hz. van Gesteren (=22). Kinderen zie aldaar.

24. Àdriaan Schreppers (Tilburg d RK 29-11-1743 +1-8-1823 (1430))
particulier (landbouwer ) wi-jk HeuveJ,.
x (1e) Tilburg NG 25-3-1774 J.M' van Dun (=25).
KINDERDi:
1. Cornelis (d Tilburg RK 9-1-1775 +?)
2. l"hrtinus (Tilburg d RK 30-6-1777 +26-9-1794)
3. Johannes (d RK Tilburq 24-3-L779)
4. Roqerius (=12)
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5. l,ambertus (d RK T-ilburg 18-]-1784)
6. Johanna lula.r ia (roepnaam l9aria) (d Tilburg RK 5-9-1788)

1810 spinster, I83O inwonend bij stiefnroeder met 2 buitenechte-
lijke kinderen, wijk Heijken nr. F42.

x (2e) Tilburg Schepenen 2-7-1798 (ondertrouw 6-6) A.rna Barbara Backx (roep
naam Barbara ) (*Tilburg aprif 1760 +na 1830). Spinster (1810). wolpluis-
ster (1830). Uit dit huwelijk geen kinderen.

25. Johanna llbria van Dln l roepnaarn Jennemie) ( *Oorschot +Tilbr.rrg ca. I79O)
x À. Schreooers (=24) - Wcnnt Lot huweliik in Hilvarenbeek.
Kinderen zie A. Schreppers.

26. Jan Baptiste Àalbertsz. Otten (d RK l,age Mierde 2-5-1735 +Tilburg I4-1-
18I2 (1700)) bij volkstelling 1810 'proprietère, vivant de son cravail;
sparron'(=?).
x (Ie) l,age l"lierde (Schepenen) 13-5-1764 À.M. Peij nenborg ("? +Tilburg, b
4-?-L779)
KINDERE.J:
l. Nicolaas (d RK tage lttierde l-0-3-1765)

1810 ongehuwd, inwonend bij vader.
2. I4aria (d RK Tilhurg A-6-17 67 +?)
3. Cornelia (d RK .Tilburg 9-4-1769)
4. Maria (d RK Tilburg 23-3-1771 +?)
5. l4aria (d RK Tilburg f3-9-I772 +?)
x (2e) Tilburq PK 4-L0-1779 J.M. de Kort (-27)
K]NDERDi:
6. Anna l4aria (d RK Tilburg l-9-3-1780 +?)
7. Petronella (d RK Tilburg I9-5-I7A2)
8. Norberta (d RK Tj- tburg 23-3-1784)

1810 nog ongehuwd, woont bij vader.
9. Ànna f4aria (=13 )

l0.Franciscus (d RK Tilburg 7-12-17A7)
1810 nog ongehuwd. bij vader in huis.

27. Johanna Maria de Kort (d RK Oosterwij k 3O-3-L7 46 +Tilburg b (NG) f0-4-
1796) Woont bij overlijden 1n de buurt l,ooven.
x J.B.A. Otten (=26). Kinderen zie aldaar'

2A. Henricus Beij ssens (d RK Zeelst 2-I-L739 +Zeelst 27 -9-IAI2 (1700))
'cuftivateur' = boer (1812 )

x ca. 1780 M. van Lul"telaar (=29)
K]NDERDI:
1. Johannes (d RK Zeelst 19-12-1780)
2. Àntonius (d RK Zeelst 23-2-17a2)
3. Johanna (d RK Zeelst 22-5-1783)
4. Gerardus (d RK ZeeIsL I7-7-I7A4\
5. Àrura (d RK Zeelst 10-5-1786)
6. Thecdorus (d RK Zeelst 29-11-1788 +?)
7. Godefridus (=14)
8. Thecdorus (d RK Zeelst 8-6-1793 +?)
9. Theodorus (d RK Zeelst 7-l)-7795)

29. I'4aria van Luytelaar (*? +?) x H. Beijssens (=28). Kinderen zie aldaar.
30. Gerardus Couwenberg (d RK Zeefst I2-I2-L7 43 +?)

x Zeelst ( Schepenen ) I3-9-I775 H. Baselmans (=31)
KINDERfl.I:
1. Clrristianus (d RK ZeeIsL 29-7-L776)
2. Anna (d RK Zeelsr 27-1-1779)
3. Johanna (=L5)
4. Adrianus (d RK Zeelst 24-L-I786)
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31. Henrica Basefmans (d RK Zeelst 16-10-1748 +?)
x G. Couwenberq (=30). Kinderen zie al-daar.

32. Antonius Polman (*? +Stokkum tussen 1760 en Il72)
x (le) Zeddam NC I7-5-I7t7 LàmerLje Spaan (=33)
K]NDERD.I:
l. Theodorus (-16)
2. Àdela (d RK Zeddam 2-9-I72L)
3. (onleesbaar, een zoon, niogelijk Johannes ) (d RK zeddam 7-9-1724)

x Hermina Jansen?
x (2e) Zeddam NG A-6-17 27 Fenneke Rosmufder (*'s Heerenberg +Zeddam +
1729), dochter van Wil-lem Rosmulder.
KINDERfli:
4. Lambertus (d Zeddam Pe 25-I2-I72a)
x (3e) Zeddam NG 77-7-1729 Anna Hendriksen, dochter van Hendrik Harmsen
( *Renkum +Zeddan + 1744)
KINDERS{:
5. Hernrannus (d RK Zeddan 26-6-1730 +?)

x Zeddam NG 6-6-L756 Willernina van Uern. Eerste kind, Johannes
Ttreodorus, d RK Zeddam 17-5-1757 '

b- Jonannà (d KÁ zedoaln ró-r-L-l-/Jl,
7. Henricus (d RK Zeddam 29-1-1733 '1733)
8. Henricus (d RK Zeddam 4-2-1734 r?)

x Zeddam NG 19-5-1765 Willemina Stoklsnann
9. Àrnoldus (d RK Zeddan 19-6-17 37 +?)
10. Gerhardus (d RK Zeddam 1t-I-I739)
11.Àrnoldus (d RK Zeddam 7 -IO-L142)
x (4e) Zeddam N.G, 6a-2-I7 44 Elisabeth Kools (*Heijden (?) +Zeddam, voor
1772 en voor haar rnan).
KINDERB.]:
12. Gerhardus (d RK Zeddam 6-5-17 46)
13. Anna (d RK Zeddam 2l-5-L7 4A)
14. Gerhardus (d RK Zeddam RK 10-2-1750)

33. Lamberta Spa.ans (roepnaam Lamertje) ( *Stokkum? +Stokkum bij Zeddam,
l-lrqqêr sênf. 1724 en neí 1721)
x À. Polman (=32). Kinderen zie aldaar.

34. l4athias Raben (ook: Rabitz) ( roepnaam: Thijs) (d RK Zevenaar 31-3-1690 +?)
x (1e) Didàm NG 5-5-1715 Johanna @ging ( *Dldam +Didam 8-10-1723), weduwe

van Hendrik Egging (er waren wsch. geen kinderen uit dit huwelijk)
KINDERE.]:
l. Àleydis (d RK Didam ?-8-1722)
x (2e) Didam NG 30-4-1724 F. van Kerkhoff(=386)
KINDERD{:
2. Johanna (=17).
... geen andere kínderen bekend.

35. Frederica van Kerkhoff ( roepnaarn Fretie=Fredje) (d RK Groessen 21-4-1683
+?). Eerder (Didam NG 31-3-1709) gehuwd met Hendrik Egging ( *Didam +Di-
dam I8-2-L724). Uit dit huwelij k geen ki-nderen.
x (2e) M. Raben (=14). Kinderen zie aldaar.

36. Hendrik Egbers (*? +westervoort 3-4-L746; b 9 april)
x Westervoort Nc/L'oo RK 5-5-1713 Eva Wolffs (=37)
KINDERD.]:
l. Margrita (d RK l,oo I2-3-17L4)
2. Wi.lhelmus (d RK Loo I\-2-1716 +i\restervoort I-I2-I7AL)

x Westervoort NG 10-5-f741 Johanna Huberts.
J. Jonannes t=1ól
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4. luh.ria (d RK Loo 7-4-I72L)
5. Ànna (d RK too 29-9-1723)
o. Annà bertrurcld (o KÁ L_oo |ó-4-Ltzo)
7. Egbert (d RK too 23-I-1,728 +Westervoort L2-),-178O)

x Westervoort NG 10-5-1757 Hendrina Heijsters.
31 . Eva Wolffs ( *Westervoort DRK t o 8-6-1692 +?)

x H. Egbers (=36). Kinderen zie aldaar.
38. Jacob Martinus Derksen ( *Grondstein d RK Oud-Zevenaar 4-8-1697 + na 1763)

x Lathum RK 15-11-1718 J. Burqers (=39)
K INDEREN :

,1. Wilhelmus (d RK Lathum 9-2-I72O)
'2. Johannes (d RK l,athum 9-2-1720)
3. Ttreodorus Franciscus (d RK l,athum 15-l-1721)
4. Wanner (d RK tathum 23-7-1724)
:. reecer (o Ki( làr.num .z-z-rtzt )

6- Cerf ie (;rfoeleid v. Gerarda ) (d Rt: Iathum 18-1-l-730 +.?) (=19)
x Westervoort etc .T. Ebbers (= 18j

7. Gertruydt (d RK l,athum I4-4-I733 +?)
ë. \€ertrulOa lO KÁ LaCrrUm Il-I-1/Jf,I
9. Frederik (Ever?)h;,r'dus (d RK lathum ?-3-1736)
1O.RLdc,Iph (d FJi t,athum 2-5-1738)
1J.. l4argar etha (d RK lathum 1I-I2-17 4)-)

39 . Johar-:na Eurgers ( *l,athunr +krtlir.rn, 26-5-17 63)
x i.M. Der ksen 1=. 38). Kinderen zie afdaar.

42. Will'elmus. Gies (d RK C\id-Ze','erraar 23-11-1701 +?)
x Oud-Zevenaar RK 7-5 of tussen mei en septenÈrr L7 27 J. Jentzer (=43)
íF,] i;r.o-.- óêh ::n+ókening ín het kerkbc,ek op 22-2-\7 26 saldaat in de Cie.
var nra;oor var Heinecken )

KINDBE{:
_1. Ijerilarca ( =zLl
z. Jonarnes \o Kt\ \-,Llo-4evenaar ro-fr-I/JU/
J. vvrrnelmus td xl\ Lltd-zevenàar JU-Y-LtJz)
4. Gerardus (d RK Oud-Zevenaar 4-1-1735)
5. Herrnannus (d RK Oud-Zevenaar 3-11-1737)
6. Godefridus (d RK Oud-Zevenaar 1-3-1740)
7. Gertruidis (d RK Oud-Zevenaar 16-10-1742)
ó. Lnrrsc_Lna r,o K \rlo-óevenaaÊ z)-Lz-tt+o)

43. Johanna Jentzer (d RK Zevenaar 25-I-I7O7 +?)
x W. Gies (=42). Kinderen zie afdaar.

44. Hendricus van Ghisteren (*Ooy bij Ni; megen +Oosterhout bij EIst, ca. 1742)
x Valburg Nc/Indoornik RK 28-9-L7 27 (ondertrouw 7-9) E. Claessen (=45).
KINDERO{:
1. Claes (d RK Elst, Scatie te Eymeren, 24-5-1729)
2. Diersken (=Derkje) (d RK Eyrneren 2-3-L7 3I)
3. Nicolaas (=22)
4. Maria (d Eymeren RK 10-12-1734)
5. Thijs of Thijske (d RK Eymeren 4-5-1738)
6. Hendrin (=Hendrina) (d RK Eymeren 2-I2-I7 40)

45. Evertie Claessen ( *Valburg +?)
x (1e) H. van Ghisteren (=44) Kinderen zie afdaar.
x (2e) Slij k-Ewij k/Oosterhout NG 3-6-1743 (ondertrouw 17-5) Gi; sbert Hermsz
van Beem uit Stijk-Ewijk. (Eventuele kinderen uit dit huwelijk onbekend. )

46. Hendrik Dierksen Wissinck (?-?)
x Eymeren RK I0-1-I721 P. Hermse (=47)
KINDERB{:
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f. Johanna (d RK Eyneren 8-4-1720 (!))
z. I neoiforus ro KÁ Lymeren rz-4-rt zz)
J. ALelOa to Kr Lvmeren La-t)-LtzJ)
4. Hermen (d RK Eymeren 11-10-1725)
5. irillem (d RK Elmeren 26-l-1729)
6. Willemij n (=23 )

47. Petronella Hermse (?-?)
x H.D. Wissinck (-46). Kinderen zie al-daar.

48. Cornefls Schreppers (d RK Tilburg 4-3-I7L4 +voor 1751 )

x Tílburg NG 29-4-1736 (ondertr, I4-4) E. Beeris (=49)
KINDERS.J:
1. Ànna l4aria (d RK Tilburg 3-12-1736)
2. Johanna (d RK Tilburg 17-8-1738 +Tilburg (buurt 't Heike) b 24-2-I74L)
3. Cornelia (d RK Tilburg 22-2-17 40 +Tilburg (Korvel) b 4-4-L744)
4. Johannes (d RK Tilburg 2L-2-17 42 +Tilburg b I2-6-L7 45 )
5. Àdriaan (=24).
Á pór-r,,e tà ov .r: rburg 1-6-1745)í"''""-""'7. Ongedoopt kind, geslacht onbekend, begraven Tilburg (Heike) 4-6-1745.
8. Gerardus (d RK Tllburq L-IO-I7 46 + na 1800)

49. Elisabeth Beeris (Tilburg d RK 3-10-1710 b (Korvel) rc-f2-775l)
x C. Schreppers (=48). Kinderen zie aldaar.

5U , Uaei as vàn L/un I í-n-/orscnot í ./

x?
KINDERN
l. Johanna Maria (=25).

52. Aalbert Jansz Otten (d RK l,age Mierde 16-5-1704 +Lage Mierde ca. 1765/6)
landbouwer; schepen van Lage jllierde + L75A-f765.
x (1e) Lage lt4ierde RK 2L-L-I7 3L Y. Schoornrans (=53 )

K]NDERDí:
1 Johanna (d RK Lage Mierde 2-9-1733)
2. Johannes Baptist (=26 )

3. Àdrianus (d RK Lage lt'terde 2l-2-L737 )

4. Cornelis (d RK Laqe Mierde 27-1-1739)
x (2e) Lage Mierde RK ).4-6-1739 Johanna Schepen
K]NDERE{:
5. l"hria (d RK Lage Mierde 6-7-1740)
6. Joha-nnes (d RK Lage l4íerde 25-6-1742)
7. Franciscus (d RK l,aqe Mierde 13-11-1744)

53. l4aria Schoormans (d RK Hoge l"lierde 29.5-L7IO +lÈge Mierde (januari?) 1739)
x À.J. Otten (=52) Kinderen zie afdaar.

54. Petrus de Kort (d Ol-sterwijk RK 17-2-1701 +?)
x Johanna de Jonq (=55)
KINDERE.i:
I. Johanna (d RK Oisterwijk 17-9-1734)
2. Petronell-a (d RK Oisterwi)k 2-I-\736)
3. Àrrna l"laria (d RK Oi-sterwij k LI-I2-I737 )

4. Andreas (d RK Oisterwij k 15-4-1739)
5. Adrjanus (d RK Oisrerwtk I7-2-I74I)
6. I4artinus (d RK Oisterwíik ).2-I-I745)
7. Johanna l4aria (=27)
8. Ànna Zara (d RK Oisterwijk 28-2-1748)

55- Johanla de Jong (?-?)
x P. de Kort (=54). Kinderen zie afdaar.

56 ,Johannes Bciiqqenq (d RK Zeelst 4-7-I7Ll +?)
x Oda van den Oever (-57)
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KI|,DERN ( voor zover al bekend ) :

1. Jonànnà lo K 4eelst l-r-L-t/Jo./
2. Henricus (-28)
3. Elisabech (d RK Zee.Ist 11-12-1740)

> / . L,\la Van oen t €ver l í- í l
x .1. Bei'ssens í=56). Kinderen zie aldaar.

60. Christianus Couwenberg (?-?)
x Johanna var der Vloet (=61)
KINDEREN:
1. Gerardus (-30)
2. Jacobus (d RK Zeelst 30-1-1746)
3. Petrus (d RK Zeelst L6-6-L7 4A)
4. Aldegundis (d RK Zeelst 1-5-1751)
5. Wilhelma (d RK Zeetst 2A-]'I754)
b- f-lasaDetn (O t(r\ Áee.LSL l'J-!t)t J

7. Antonius (d RK Zeelst 5-6-1760)
61 . Johanna van der Vloet (d RK Zeelst 3l-L-)'72L +?)

x Chr. Couwenberg (=60). Klndern zie aldaar -

62. Àdri,alus Baselnrans (?-?)
x Ànna Oosterbos (=63)
KINDERB{:
l. Helena (d RK Zeelst a-II-I7 42)
2. Maria (d RK Zeelst I3-3-I7 44)
J- J Onal]na (o KÁ Áeels1: 4-o-Lt4)l
4. f4athias (d RK Zeelst A-I-I7 47 )

.). nenraca (=J1./(6. 
Johur,tru ( d RK Zeelst 16-10-1748)

7. I'4ar ia Catharina (d RK Zeelst 10-5-1750)
8. l4aria Catharina (d RK Zeelst 4-7-175I)
9. Johannes (d RK Zeelst 14-9-1753)
Io.Petronella (d RK Zeelst 24-l-L7 56)

bJ. Anna Uosteroos | í-:./
x À. Basefmans (=6?). Kinderen zie aldaar.

66. l,amert Spaans (*Mi}lingen a/a nijn +Stokkum)
x Zeddam NG 18-2-L683 W. Wolters (=67)
KINDERDi :

1. Lamert je (=33).
. . .geen ar:dere bekend.

67. Willemke Wolters , "a,okL*n +?)
x (1e) Hendrik Bronkhorst.
KINDERDí (Bronkhorst) : onbekend.
x (2e) L. Spaans (=66). Kinderen zie aldaar.

69. l'4athias Raben ('Thijs') ( +Zevenaar, in de loop van 1689)
x Zevenaar RK 11-11-1676 A. Netrops (=69)
K]NDERI.I:
6. I4athias (=34)
1. Tibertius (d RK Zevenaar 2a-10-1677 +?)

x Zevenaar RK 8-2-1724 Ànna Scheerders (zij X2e Zevenaar 23-6-
1739 Richardus Meister).

2. Theodorus ( d RK Zevenaar I7-9-L679 +Zevenaar 5-2-1750)
x (1e) Zevenaar RK 20-11-1709 Ànna ten Haaff (d RK Oud-Zevenaar
26-12-L67 9 +Zevenaar !7 26)
x (2e) Zevenaar RK 12-5-1727 t{:E.ría Scheerders (weduwe Àrent Ked).

3 YF-.rF-ê+1-r rd RK Zevenaar 1I-I-1682)
4. Leonardus (d RK Ze.renaar 6-12-1683)
5. Johanna (d RK Zevenaar 13-10-1687)



Áo Àó-h-iê /- À--^r..r=\ Netrops (?-.na 1703)
x M. Raben (=68). Kinderen zie aldaar.

70. Wi IIem vàn Kerkhoff (*Huissen -Didam? )

x Croessen RK 16-I-1677 J. Peelen (=7I)
KINDERDi:
1. Jan (d RK Huissen 22-LO-L67A)
2. Reiniera (d RK Huissen 7-II-L679)
3. Frederica (=35)
4. Henricus (d RK Groessen 24-6-16A7 )

5. Henricus (d RK Groessen 15-10-1688)
6. Everhardus (d RK Groessen 1-1-1691 +?)

x Enneke Boerboom.
7. Wi]he.Lmus (d RK Groessen 29-3-1693)
f. i,lilhelmus (d RK Groessen 20-4-1695 +Elst)

x Elst NG 2A-4-L72O (indertr. 12-4) Jolnnna Hoogvelt (*Elst),
dochter van Teunis Hoogwe1t.

9. Reinerus (d RK Croessen l,-9-1697 )
l0.Wilhelrnina (d RK Groessen 8-5-1700)

7I. Jenneke Pee-Len (?-?)
x W. van Kerkhoff (=70). Kinderen zie aldaar.'71 u--^-i L E-^r--- / t"?verwantschap onzeker )
xl Neel van Dij k
x2 Ànna van Brink (=73?) westervoort NG 7-8-1681
K]NDERnJ
1. Hendrik (=36)
2. Arnold (?-?)

x l,oo RK 1719 Maria Ll,ntPers
Uit dit huwelij k o.a. zoon Johannes (d RK t,oo 5-6-1730), die Loo
RK huwt ( 4-II-1764) met Johar,r'ra van Brandenburg.

73. Anna van Brink (???verwantschap onzeker
x Hend-ik Eobers (=72). Kinderen zie al.daar'.-' : ':'.':"::ï. -:.- :*-:*' \ x Loo RK 17-2-168174. Lodewick Wolff ( *Bocheim bij Ji.ilich 'westêrvoort )'- ;--^ -, . - -, -urts," val vurrvrr w. t-eurcrens t=/5)
K-!L\L_,I I enlq./ :

r,va t=J/ /

75. Walburg Ceuftiens ( *Westervoort +?)
x L. Wolff (=74). Kind zie afdaar.

76. Theodorus Dêrksen (*Àerdt +Oud-Zevenaar*1699 )

x (1e) Aerdt NG 7-5-1687 Jenneke de Beijer ( *Pannerden +Àerdt )

KINDERE'I: onbekend
x (2e) Aerdt NC 9-2-1690 J. Gisberts (-77)

KINDERO{:
1. Àrnoldus (d Od-Zevenaar RK 9-8-1693 +Oud-Zevenaar 23-8-1693)
2. Elisabeth (d RK Oud-Zevenaar 14-4-1695)
3. Johannes (d RK Oud-Zevenaar 13-3-1696)
4 . {acobus lt4artinus ( =38 )

"'b.: 2e of 3e kind: +Oud-Zevenaar 31-8-1711.
77. Johanna Gisberts ( *Pannerden +?)

x (1e) Th. Derksen (=76) . Kinderen zie a.ldaar.
x (2e) Oud-Zevenaar RK 2a-6-I699 Arnoldus Reijers.
K INIDEREN ( Reij ers ) :

L. lneodorus to KÁ uuo-óevenaar r-L-)-rluu./
2. Godefridus (d RK Oud-Zeveoaar 24-2-L7O2)

84. Wiflern Gies (*? +Oud-Zevenaar 31-3-1721 )

x (1e) Oud-Zevenaar RK 6-2-16A5 Johanna Goerts (*? +Oud-Zevenaar 28-9-
1694)
KIMEREN:
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1. Hermanna (d RK Oud-Zevenaar 31-8-1687)
3. Cerardus (d RK Oud-Zevenaar 26-11-1690)
2. Johannes (d Rl( Oud-Zevenaar 1-12-1688)
4. Godefridus (O RK Oud-Ze.'enaar 12-5-l-693)
x (2e) Oud-Zevenaar RK 25-4-1695 G.J. Aalberts (=85)
KINDERET\:
5. Gerarda (d RK oud-Zevenaar 30-1-1696)
6. Johanna (d RK Oud-Zevenaar 11-4-1698)

x Oud-Zevenaar RK 7-5-1727 Johannes Goerts '
/ . wl Lnelmus ( =+l ./

8. Johannes (d RK Oud-Zevenaar 16-11-l-705 b Oud-Zevenaar 9-6-L725)
85. Geertruida Jansen Àalberts (*? +Oud-Zevenaar 22-I-I728)

x W. Gies (=84). Kinderen zie aldaar'
86. Jan Jentzer ( *Hiithum bij Frnmerich +Zevenaar mei-oktober 1706)

Burger van de stad Zevenaar 18-12-1706,
x Zevenaar RK 13-5-1706 B' Berndsen (-87)
KIND (enig):
Johanna (=43).

A7. Berendina Berndsen (d RK Zevenaar 2I-7 -1676 +?)
x (1e) J. Jentzer (=86). Kinderen zie aldaar.
x (2e) Zevenaar RK 12-10-1706 Hendrick ter Hehr (?-?)
KINDERBi (ter Hehr ) ;
1. Joharnes (d RK Zevenaar 2a-IO-I707 )
2. Margrita (d RK Zevenaar 16- 9-I7A9)
3. Hermannus (d RK Zevenaar 7-10-1711)
4. Aleydis (d RK Ze-renaar 2I-6-1714 +?)
5. Alevdrs td KÁ 

'evenaar 
J-t-Lt!t)

92. UIrCK W_LSSf nCK |. í- í.'
xNN
K INDEREI.I: (voor zover bekend)
l. Hendrik (=46)
2. Àa1tje ( *?-? )

x Hendrik Lobij ck
96. Jan Petersz Schrepp,ers (Tjlburg d RK 30-8-1686 - augustus 1728 (Ëlarings-

eind)) Woonde 1709 Nieuwland, later Haringseind.
x Tilburg NG 28-7-1709 (ondertr. 13-7) A.M. de Noot (=97)
KINDEROÍ:
1. Petronella (Titburq d 7 of 1-11-1710 +9-1-1716)
2. Adriarus (d tilUurg RK 7-9-171?)
3. Cornelis (=48)
4. Jan (d RK Titburg 15-9-1715)
5. Jonannà (d Kf\ I-LIDUr9 !Ó-Z-J t tÓ)
6. Hendrikus Norbertus ( roepnaam Norbert ) (Tilburq d RK 9-2-1720 + 22-6-

1723, buurt Haringseind ) .

97. Ànna l4aria Cornelissen de Noot ("Titburg +L687 +?)
x J.P- Schreppers (=96). Kinderen zi-e afdaar.

98. Cornelis Mathijsz. Beeris (d RK Tilburg 13-4-1684 +?)
x Titburg NG 2-12-1708 (ondertrouw 7-l-1) J.G. Srnlts (=99)
KINDERI\:
1. Johanna (d RK Tilburq 29-9-I7A9)
2. Elisabeth (=49 )

3. Anna (d RK Tilburg 2A-9-17I2)
4. l4atheijs (d RK Tilburg 25-6-1717 )

5. Gerardjna (d RK Tilburg 29-4-I12O)
6. Adriana (d RK lilburq 13-5-1723)

- 99. Johanna Geeraerts Smits (*A1phen, ca. 1680 +Tilburg)
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x C.M. Beeris (=98). Kinderen zie afdaar.
104. Jan Àalbertsz Otten (?-?)

x A. N. Sebregs (=105)
KINDERfli :

1. Aalbertus (=52).
2. Nicofaas (d RK Lage ltierde 20-1-1706 +?)

x Elisabeth Haaren.
3. Petrus (d RK l,aqe l4ierde 19-5-L708 +?)

x Nicola Lu).ten.
4. Marla (d RK Laqe Mierde 29-7-1711)

105. Àdr-iana NicolaÍ Sebregs (?-?)
x J.A. Otten (=104) Kinderen zie aldaar,

106. Nicolaas Schoormans (d RK Hoge l"Lierde 15-3-167I +?)
x HcAe Mierde ( Schepenen ) 22-1,-17 OA J. Wittens (=l-07)
KINDERDi:
I . l"laria ( =53 )

2. Helena (A nf Hoqe Mierde 28-3-1712)
3 .lcrlnnrrs (roennaam ,Tr-,-rsf ) íd RK Flooe lttierde 1-1I-I715)
4. Guilhelmina (d RK Hoge Mierde 6-5-17)-9)

lO7. Josina Wittens (?-?)
x N. Schoormans (=106) Kinderen zie aLdaar.

I08. Àndreas Peters Gonmarus de Kort (?-?)
x Oisterwij k RK l--5-1689 J.M. Rochus (=109)
K]NDERE{:
l. Adriana (d RK Oisterwtk 23-I-L692)
z. recrus ( =)41 .

109. Johanna Martinusse Rochus (?-?)
x A.P.G. de Kort (=108) Kinderen zie aldaar.

112. Gerardus Cornelisz Beij ssens (?-?)
x Johanna Baselmans (=113 )

KINDEREj :

f. Gerardus (d RK Zeelst 7-A-1706)
2. Gerardus (d RK Zeelst 23-3-I7LO)
J- Jonannes t=)ol.

-11J. Jonanna ljasetlnans r, í- í./
x G.C. Beijssens (=II2) Kinderen zie al.daar.

122. Jacobus van der Vloet (d RK Zeelst 22-L2-I6A7 +?)
x Anthonia PeeLers Enckhuysen (=123)
KINDERDI:
1. Johanna (d RK Zeelst 25-12-1716)
2. Johanna (d RK Zeelst 3l-1-1721)
3. Johanna (=61)
4. Petrus (d RK Zeelst 4-2-17 2A)

123. Ànthonia Peeters Enckhuysen (?-?)
x J. van der Vloet (=I22). Kinderen zie aldaar.

132. Jochem Spa.ans (?-?)
xNN
KINDERI.i:
l. Lamert (=66)
2. (mogelij k ) Joachim

x NN. Zoon Henricus d RK Zeddam I5-7-L7O7 '
136. Johannes Raaben (+Didam of RK parochie Oud-Zevenaar + 1670) (Onzeker )

x (1e) NN

KINDERDi:
1. I4athias (=68)
2. Henricus (?-?)

x RK Oud-Zevenaar 27-4-L676 l4echtelt Geudden
3. Johànnà ( roepnaam Jenneke)
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4. Gerritje (?-?) x Hendrik Broenen.
x (2e) Oud-Zevenaar RK 3-a-L664 Theodora Everwijns Zij huwt opnieuw
Oud-Zevenaar RK ca. 1672 Johannes Goris.
KINDEROi:
5. Everhardus (d RK Oud-Zevenaar 3l-5-1665)
6. l4aria (d RK Oud-Zevenaar 8-12-1667)

1 iR Ti l-p-- i r rq \a I rons ( ?-? )

xNN
KINDERDi:
I Christianus ( roepnaam Kerst)

x l. Herrnina Oemkens
onecht kind Maria ( Oud-Zevenaar 1690) bij l'4a.ria Clrristiaans
x 2. Henrica Bosmans

2. Arntje (=69).
3. Arnt ?
4. Johannes ?

142. Peel Reinders (?-?)
xNN
KINDERË{:
JenneKe t=/1./

148. Sinron Wolff (?-?)
xNN
KIMERfl{:
1. Lodewi,ck (=74)

154. ,..Gisberts 150. Jan Ceultiens (+Wester-
KINDERET'Í: voort 5-10-1685 ) korpo-
1. Elisabeth raal.
2. Johanna (=77). x NN

'I 68 C-erarrtrrs Ctusse (?-?) KIMERD{:
x NN l. Walburg (=75).
KINDERDí:
1. Lutgardis ( roepnaam Luytje)

x Oud-Zevenaar Hendrik Alers.
2, Hendricus
J. W].tnetmus ( =ó41
4. Gerardus (+Oud-Zevenaar )

x Oud-Zevenaar RK december 1686 Johanna Derksen
5. Rijkje ( +Oud-Zevenaar )

x Hendrik l,lerk
6. Johannes ( +Oud-Zevenaar )

x Maria Arns?
17O. Jan Àalberts (?-? )

xNN
KINDERDi:
1. Geertruida (=85)
2, Jan

174. Jan Berntzen (+Zevenaar na L4-4-I679)
x Itjen Reinders ( =175 )
KINDERflI:
1. Elisabeth (d RK Zevenaar 2-10-167 4)
2. Berendina (=87)
3. Theodora (d RK Zevenaar 12-10-1677 )

I/). ltlen Kelnoers \ í-í,/
x (le) Jan Berntzen (=f74), kinderen zie aldaar '
x (2e) Zevenaar RK, 18-6-1680, Sander de Graaff (ook: de Greeff)
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KINDEREN (de Graaff ) :

l.Johannes (d RK 7-4-1681 Zevenaar )

2. Johanna (d RK 22-2-1682 Zevenaar )

3. Reinierus (d RK Zevenaar 31-8-1683)
4. Theodorus (d RK Zevenaar L4-I2-1684 +.r,c{)r 1742)

x Anna Raben (+Zevenaar 31,-5-1742)
5. MargareLha (d RK Zevenaar 8-10-1686)
6. Christina (d RK Zevenaar 22-7 -168A)
7. Gualterius (d RK Zevenaar 20-3-1690)

192. Peter Jans Schreppers ("Tilburg ca. 165I -TiIburg (Reit), 3-9-1720, oud
ca. 70)
x Tilburg NG 16-6-1680 (ondertrouwl-6) J. van den Abele (=193)
KINDERN:
1. Johanna l4aria (d RK Ti.lburg 26-11-1680)
2. Petronella (d RK Tilburg 7-IO-L6A2)
3. Johannes (=96)

verrro- nrn nnl^,akend.
193. Jenneke varr den Àbele ( *Tilburq 1653 +Tilburg (Flaringseind) 10-6-1613,

oud ca. 60)
x P.J- Schrenners í=192\ k indcrpn zio aldn6;.

194. Cornelis de Noot (+Tilburg (Nieuwland) b 7-2-1727 )
xNN
K]NDERN
_L . nnna lvErI'].4 || =y / ./

lSO. Mathij s Wittens Jans Byris (?-?)
X Àdriana N.
KINDERSI:
l. Cornelis (=98)
2. Norbert

x Joharura Cornelissen l,amot
3. Wi lhelmus ( *TÍlburg )

x Tilburg NG 3-10-1700 (ondertr. I7-9) Càtharina Jans van Beur(den)
( *Titburq )

4. Àdriana
197. Adriana ... .

x M.W.J. Byris (=196), kinderen z-ie aldaar.
198. Gerard Smits (+Al-phen voor 1708?)

xNN
KINDERDi:
l.Johanna (=99)

212. Laurentlus C]aesz Schoornr,ans (?-?)
X H. Cornelisse (=213 )

KINDEREX.I:
1. Nicolaas ( =106 )

2. Cornelis (d RK Hoqe lti erde 12-7-1673)
213. Helena Cornelisse (roepnaamt Heylwigie)

x L.C. Schoorrnans (=2I2), kinderen zie aldaar.
216 , Peter Corn'narusse.
218. Martinus Rochusz.
)?A r-nrnolic i iccane
226. Johannes Basefrnans.
244. Johannes Luytens (ook: Lure, Lucasse) van der Vloet (?-?)

x Zeefst (Schepenen ) L4-2-I6a5 E.J. van horn (=245)
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KINDERD{:
l. Wiflebrordus (d Zeelst RK 15-1-1686)
Z. JACODUS l=Lzz )

J. Làurentrus (d zeeLst KK rv-l-rovul
4. Johannes (d Zeelst RK 10-7-1692)
5. Luc-as (d RK Zeelst 22-6-1696)
6. Johannes (d RK Zeelst 31-5-1700)
7. Àdrianus (d RK Zeelst L-?-I7O5)

245, Elisabeth Jacobs van Doorn (*Zeelst +Zeelst? )
x J.L. van der VLoet (=244), kinderen zie al-daar.

348. ... Berntzen
XNN
KINDERfl{:
I. Jan ( =174 )

2. Evertje
3. l4aria

x + 1681 Hendrik Bernts
, r --!:^-a. ru rrLJE

x + 1678 Gerrit Ro99 alias Groeb

x + 1680 Geertruida Rhomswinkel.
384 Jan Àdriaensz Schreppers (+Tilburg na 1680)

xNN
KIMEREN:
J. . recer. (=tvz./
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BIJLÀGE ITT: KMRT (z.ie p. 53)

BIJLÀGE ]V; PARE}TIEEL JOHÀNNES POLMAN

R^mêin<ê ni.i Far< íT TI --^ \ ',^-..'ir-^ rioc. ÀrrÈ.i a-hê h:>-t vcLwL.)Lctt 
'ioo! 9<,r__q--

kinderen .

I Johannes Pofman
*Zevenaar 10-8-1840 ( 0400 )
+Ànsterdam 14-6-1916 ( 2330 )

HUÏT Tilburg 9-11-1863
Ànna Maria Schreppers
*Tilburg 13-11-1842 ( 0030 )
+Àrnhem f8-8-f906 ( 1000 )

KINDERDJ:
1. Henricus Theodorus Gerardus (L863-1931) zíe II .1
2. Maria Hendrina Everdina (*l'4eppel 2A-2-IA67 (1200) +Meppel 1-3-1867 (1400))
3. L,evenloos kind, nrannelij k ( "+Tilburq 14-3-1868 (0900) )
4. I-evenloos kind, nannelij k (*+Tilburg 13-2-1869 (2400) )
5. Levenfoos kind, vrouwelilk ( *+Tilburq 15-8-1870 (o9o0) )

6. Maria Hendrina Everdina Martina ("Tilburg I9-7 -LA7I (1200) +Tilburg 17-11-
1871 ( 0300 ) )

7. Johannes Martinus Bernardus ( *Utrecht 2-I-IA7 3 +Utrecht 24-2-IA7 3)
8. Maria Jotranna (*Gent 15-8-1874 (I73O) +Amsterdam 25-7-1953) Ongehuwd, kin-

derloos.
9. Levenloos kind, vrouwelij k (*+Gent 5-11-1875 (2f30))
lO.l,ouise Maria Henriet& (fA77-I944) zie II.2
11.Àntoinette Gcdefrieda (1878-195. ) zie II.3
12.Johanna Aleida Dorathé ( *Àrnhem 16-6-1880 (0430) +Àrnhem 24-8-1880 (0300))
13. Johannes Martinus Bernardus (*Àrnhem 28-8-1882 (0600) +Arnhem 3-9-1882

( 1600 ) )
14. Johanna Ateida Dorathee ( *Àrnhem 25-7 -I8A4 (1700) +Àrnhem 13-9-1884 (1500) )

II.1
Henricus Theodorus Gerardus Polman
*Tilburg 25-12-1863 ( 1900 )
+Àrnhem 30-9-f931 ( 1915 )

HUW| Àrnhem 2-3-fAA7
Maria Johanna Leij graaf
*Àrnhem 20-10-1867 ( 0400 )
+Àrnhem 25-6-L948

KINDEREII:
1. Maria Paufine ( *Arnhem 7 -6-1887 (1445) +Àrnhem 19-4-1888 (0500) )

2. I'4aria Johanna ( *Àrnhern 31-1-1889 (2300) +Àrnhem 9-8-1960)
Huwt Johannes Slee ( *Àrnhem 22-7 -1488 +Àrnhem 4-I2-I938)
kinderl-oos.

3. Johannes (*Àrnhem L3-7 -IA92 +Utrecht 193... )

Huwt Àrnhem 24-IO-I923 Erruny Borgenicht (weduwe m. twee kinderen; zij huwde
onn'errw in I94-. ne+ André Verzu).
kinderl-oos.



4. Henricus Theodorus Gerardus (1895-1950) zie III.1
5. Antoinette Henriëtte (1897-1976) zie tII.2
6. l-ouise Paufine ( *Àrnhem 25-8-1900 (l3OO) +Arnhem 18-3-1901 (l-600) )7. l-ouisa Paulina ( *Àrnhem I2-9-I9O2 +Àrnhem 2O-3-I979\

Huwt Àrnhem 9-9-1925 Johannes Antonius Frederiks ( *Arnhem 2z-9-r9o2 +Àrnhem
1s-10-1e76(?).
kinderloos.

1=35:l"r Henricus (1e0e-1e6e) zie III.3

Ír .2
Ircuise Maria Henriette Polnan
*Diisseldorf 2-5-7A77 (IA3O)
+Amsterdam 27-9-1944

HUW| EdaÍn 24-6-1905 (Huwelijk ontbonden Arnhem 18-4-1912)
Will-iam Eduard Neervoort
*Àrnhem 18-5-1874 ( 2000 )
+?

KIMERIX{:
I . It4arie touise ( *1905 ) zi,e III .4
2. Viilliam Eduard ( *ArRsterdam 27-7-7907 +Parij s 198.")

Chrgehuwd, kinderloos.

II.3
Àntoinette Godef rieda Polman
*Ehrenfeld 21-8-l-878 ( 0430 )
+Oxt erl ( Sr rrrcw ) r-,a 1954 .

HUWT

Richard Wafl
*?
+Ov+eri íSrrrraw\ na 1954 .

KINDERE]I{:
l. N (zoon, *ca. 1905)
2 , l{ary ( *ca. 1906 )

huwt Dave N.
over kinderen niets bekend.

III.l
Henricus Theodorus Gerardus Polnan
*Àrnhem 20-8-1895
+Àrnhem I2-I2-I950

IIUWI Arnhem 9-I-I924
Johanna Everarda Rij ssemus
*Arnhem 1-2-I9O2
+Arnhem 3-5-1961

KIMEREN:
L. Henricus D.M. (*ca. 1923) zi.e ÍY.I
2. Dick (*ca. 1925) zie IV.2
3. Joop (*Arnhem 23-6-1927) zle IV.3
4. Lambertus H.14. (*1929) zíe ÍV.4

15. Jos À.L. (*1934) zie IV.5
6. Ferdina:rdus Marinus (*Àrnhem 5/I2-I2-I938) zíe IY.6
7. Johanna W.E.M. ( *Arnhem 31-7-1941 of 1942) zi-e IV.7
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ITI.2
Antoinette Henriëtte Polman
*Àrnhem 15-9-1897
+Arnhem L9-2-L97 6

t{JvrT 1922/3
Jean Guiflaume Messink
*Àrnhem 9-3-1898
+Àrnhem 19-3-1961

KIND
l. Maria Johanna ( *Àrnhem 7 -IO-I923)

Huwt Arnhem 9-2-1,949 Gerardus Johannes Voetman ( *Àrnhem L7-9-1924)
kinderloos .

II].3
Lambertus Henricus Polnan
*Àrnhem 9-6-1909
+Àrnhem I2-I-L969

HUWI Àrnhem 29-9-1937
Àntonia Agatha Catharina Veenstra
*Den Helder I6-9-L9I4

KIMEREN:
l. Antonius Gerardus (*1932) zie IV.8
2. Maria Agatha Antoinetta (*1938) zie IV,9
3. tambertus Johannes Henricus ( "Àrnhem I4-2-I94O +Àrnhem 16-4-7940)
4. Lambertus Ànne (*1948) zie 1V.10

II].4
Marie l-ouise Neervoort
*Amsterdam 4-1-1905 i --|- ;t^

HUWI Àpeldoorn of Àmsterdam 25-4-L93O
Wi.llem Johannes Cornelis Josephus de Goede
*'s Hertogenbosch 2-6-1903
+Apeldoorn 2O-A-I954

KINDEREN:
1. Margaretha l"laria (*1932) zie IV.11
2. Ànna Maria (*1935) zte ÍY.72
3. Wiltiam Eduard (*1938) zie 1V.13
4. Johannes Antonius (*1944) zíe IY.I4

IV. ]-

Henricus D.M. Polman
*Àrnhem ca. 192 3

HUll"t Utrecht 194. (huwelijk ontbonden)
Catharina Maas
*Utrecht

KINDERfl{:
I. llarry, autohandefaar te Sonsbeek, *ca. 1960
2.?

IV .2
Dick Po.Irnan



IV.2
Dick Polrnan
*Arnhem 1925

HUWT

Ada Rombouts
*Àrnhern

KINDEREN:
3 à 4 zonen

IV.3
Joop Polran
*Àrnhem 23-6-L927

HUWI na l-961-
Ria Krui-j twagen

KINDERD{:
1. dochter
2. zoon

rv .4
l,ambertus H.M. Pol-nan
*Àrnhem 1929

HUWI na 1961
Catharina de Beij er (zuster van lV.6 en IV.7)
*Àrnhem

KINDER&{:
1 . dochter *1967 '.'L"4è.,í

IV. 5
Jos À. L. Po1man
*Arnhem 1934

HL]WI voor 1961
M. Àbbenhuis
*Velp?

KINDERDí:
1. zoon

IV. 6
Ferdinandus Marinus Polrnan
*Arnhem 5 à 12-12-1938

HUWI
ác Raiior ízrrc+er van IV.4 en IV.7)

KINDERDi:
I. zoon?

Ív.7
Johama w. E.M. Polrnan ('Anneke')
*Àrnhem 3L-7-I947 of 1942

HI]WT
Frifs de iier (broer van IV.4 en IV.6)

KIMEREN:
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IV. 8
Antonius Gerardus Po.l-man
*'

HUH| Bolsward 24-LL-I956
ÀlzL i a ÀnÀri nnr
*13-2-193.

K]NDERD{:
1. René Johannes Maria ( *Bofsward 12-9-1957)
2. Jos ( *28-1-1959 )

Huwt 1988 ..
3. Franciscus ( *1-7-1961? )

Huwt 1989 ..
4. doodgeboren meisje, Àrnhem ca. 1963.
5. Reinier Catharina Petrus ( *Sneek 18-1-1965)
6. Joke ( *Sneek? 5-7-1967 )

tv. 9
l4aria Àgatha Àntoinetta Polman
*Arnhem 5-7-1938

HUWI Àrnhem 27-5-I96f
Jacobus Careleus Wissenburq
*Renkr.m 24-6-1935

K1MEREN:
1. Marcellinus Lambertus Johan (*Arnhem 2I-6-1962 (2015))
2. Àstrid Ma-ria ( *Renkum L5-4-I966 (1530))

IV. IO
l,ambertus Anne Polman
*Àrnhem 16-1-1948

HtlWf Didan 11-8-1971
Genrna Schepers
*Didam 7-8-1945

KINDERI.]:
1. Irtichel Henricus Martinus ( *Àrnhem 24-5-197 5 (1525))
2. Karin Maria Elisabeth ( *Zevenaar 26-4-L977 )

IV.1I
Margaretha Maria de Goede
*Apeldoorn 18-1-193 2

HUWI
Martinus Everhardus Jolnnnes van Gemert
*Apeldoorn I6-L2-I929
+Àpeldoorn 2O-3-I97 A

K]NDEREN:
1. l4aria Àntonia (*1953) zíe Y.I
2. WiLlem Johannes ( "Rotterdam T.-9-L957 )

Huwt Eelde 31-5-1986 Suzaane Margaretha Talley ( *Atlanta of l"liami 16-10-1957)
kinderfoos.

3. Jeannine Maria Elisabeth (*1961) zi:-e V.2
4. Boudewij n Paulus (*Apeldoorn 23-11-1966)
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7V.)_2
Anna Maria de Goede
*Àrc'lÁmrn I á-q- l g?q

Ht,tlT
Douwe Nagelhout
*9-1-1931

KINDEREN: 3

IV.t3
WiIIiam Eduard de Goede
*Àpeldoorn l-3-4-1938

HUWT
Pi Áf -iê íMàri'rr) hiolo
*2t -1-1938

KINDERD{: 3

IV. t4
Johannes Àntonius de Goede
*Àpeldoorn L9-I2-I944

HUWI
WiI (helmina? ) Koehorst
*L2-LO-L944 of 1945

KINDEREI{: 2

v. I
Itbria Antonia van Gemert
*r< Gravanh:rra I 1-q- I 953

HUW|
Jan Johannes Pi.eter de Reus
*Utrecht 16-9-1950

KINDERD{:
1. Maarten Martinus ( *Maracuja, Mato Grosso, Braziliê, I3-4-I979)
2. Marileen Joanne (*l4aracuja 21-1-1982)

v.2
Jeannine lr4aria Elisabeth
*Anrsterdam 25-I2-L96I

HUWI Àpeldoorn 16-12-1983
Johannes van der Most

KIÀID
l. Tessa Ircuise (*Àpldoorn 28-8-1987)
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NOTn{

1 Retroacta Burgerlijke Stand (RBS) 's Heerenberg, NG huwelij ken 1736, Rijks-
archief Cerlderland (RÀG).

2 Arnhemse C,edenkboeken, I233-L943, pp.?, Gemeentearchief Arnhem (GAAh)
3 Burger-Lijke Stand (BS) Zevenaar, geboorLen, 24-6-lA14.
4 BS Zevenaar, huwelij ken 1812 nr. 7, huwelij ksbij lagen.
5 RBS Zeddam, NG Huirelij ken 1717, 1727, 1729, 1744. RÀc.
6 RS Zevenaar. geboorten 11-8-1840.
7 BS Zevenaar, huwelij ken 1818, nr. 16. De handtekening 'Frowein' is van de

toenmalige burgemeester, tevens ambtenaar vàn de burgerlijke stànd.
8 BS Zevenaar, huwelij ken 1818 nr. 16, huwelij ksbij lagen.
9 A. Bruins, aantekeningen m.b.t. de kadastrale gebieden A 205-7, Zevenaar

( t].poscript ) .

I0 Merrories van Successie, Kantoor Zevenaar, 1870 folio 102, RÀG.
11 Al deze gegevens zijn verzameld m.b.v. de BS en vcrcrraf Bevolkingsregis ters

in het Streekarchief Liemers, Zevenaar.
-tz l4ernorres var Successie, Kantoor Zevenaar, 1876 folio 111-113. RÀG
13 RBS Hoge & lËge Mierde, SchepentrouwLrcek, L762, RÀ Brabant.
14 BS Tilburg, huwelijken 1863, nr. 1I0, Gemeentearchief Tilburg.
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Freiburg im Breisgau, 1932.
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18 idem, 14-4-1880, GMh.
19 idem, 3-5-1880, GAAh.
20 idem, 4-5-1880. p. 2, GAÀh.
2l idem, p. 4, GAAh.
22 Meeste gegevens over de paardetram in Àrnhem ontleend aan:

Drs. P.R.A. van Iddekinge, van oÍu-Iibus tot trolleybus, Leiden, 1964.
23 Notarieel Àrchief Àrnhan (NÀAh). notaris Troost, minute van 1880 nr. 917,

GAÀh.
24 NÀ Rotterdam, Notaris luhronier, rninuten 1881 nrs. 239-240, G.À, Rotterdam.
25 idem, 1881 nr. 259, G.A. Rotterdam.
26 NAÀh, notaris Roes, minute 1883 nr. 87, CAÀh.
27 idem, repertoire onder nr. 105, GAAh.
28 idem, minute 1883 nr. I58, GMh.
29 idem, nrinute 1883 nr. I34, GMh.
30 NAÀh, notaris T\.rlleken, rninute 1883 nr. 73, CAAh.
3I -iden, minute 1884 nr . 2, GMh.
32 zte 23.
?'l RQ Àrnham nvor]iirlan< IRRz nr 855 GÀÀh

34 NÀÀh, notaris Roes, minute 1884 nr. 147. (?), GAÀh.
35 NAAh, notaris Tllleken, repertoire 1884 onder nr. IO3, CMh.
36 NAÀh, notaris Roes, repertoire 1884 onder nr. 146, GMh.
37 Kiczcrsl iisten van leden der Gemeenteraad (1a88) en Theede Kamer der Staten-

Generaal (1889), Àrnhem, GÀÀh.
38 P.J. Oud, Honderd Jaren 1840-1940. Een eeuw van staatkundige vorngevi-ng in

Nederland, Àssen 1979, p. 159.
39 NÀAh, notaris Roes, minuten van 1894, nrs. 39, 50, GAÀh.
40 idern, minure 1894 nr. 55, GAÀh.
41, ArnheÍnsche Courant van 6-3-1894 (p. 6), uitvergroot, GMh.
42 iden, lI-4-IA94 (p.2), uiLvergroot, GAAh.

r 43 NÀAh, Notaris TLlleken, repertoire 1894 onder nr. 52.
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44 Àrnhemsche Courant van 7-5-L894, p. 4, GÀAh, uitvergroot.
45 idem, 27-A-1946.
46 BS Amsterdam, overlijden 15-6-l-916, nr. 4283, GA Àmsterdam.
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