
 

  What the Heck?! 

 

Vrij –uit het Engels- vertaald betekent dat … wat is dàt nou?  

Nou, … de volgende geboorteakte diende zich aan, de 5e geboorteakte van het nog maar net begonnen 

jaar 1870.  

 

Lambertus Kooijmans meldt zich op 2 februari 1870 ten overstaan van Alardus van Kessel om zijn 4e 

kind aan te komen geven. Hij is getrouwd met Johanna van Eck, althans deze voor-  en achternaam 

worden zodanig op deze akte weer gegeven. Lambertus en Johanna hebben al drie kinderen, die ze 

Dreumelnaren hebben gemaakt vanaf hun trouwen op 18 februari 1862. 



 

We concentreren ons op (Joh)Anna van (H)eck, zoals haar namen luiden op deze trouwakte. Even 

gezocht naar eventueel andere akten waarop haar (vóór- en/of àchter) naam wordt weer gegeven en 

… haar doodakte gevonden. 



 

 

We nemen dan maar gevoeglijk aan dat haar voornaam Johanna moet zijn en haar achternaam Heck, 

mèt een H voor de Eck.  

Overigens blijkt uit deze doodakte dat niet Lambertus Kooijmans, waar ze in 1862 nog mee trouwde, 

weduwnaar van hààr is geworden. Maar Andries Gerrit Kooijmans, waar Johanna mee trouwde, nadat 

ze zelf, op 31 juli 1873, eerst weduwe was geworden van Lambertus Kooijmans. 



 

Ze heeft geruime tijd gerouwd om het verlies van Lambertus, maar besloot toch weer in het huwelijk te 

treden. Hetgeen geschiedde op 12 april 1878 … met Andries Gerrit Kooijmans. 



 

En weet je wat? 



 

Lambertus en Andries Gerrit zijn broers! 

En ondanks al deze schermutselingen was er op een gegeven moment, en –toegegeven- al vèr van 

deze schermutselingen verwijdert, iemand die zich er waarschijnlijk in 1892 aan ergerde dat op de 

allereerst genoemde geboorteakte de foute namen bij Johanna werd genoemd … Johanna in plaats 

van Anna en … Eck in plaats van Heck.  

Hij of zij vervoegde zich bij de Tielse arrondissements rechtbank, die uiteindelijk op 10 februari 1893 

als volgt vonniste. 

 



 

“Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Tiel van den tienden februari achttien honderd drie 

en negentig is de verbetering bevolen van nevenstaande geboorteacte in dier voege dat daarin  de 

namen der moeder moeten gelezen worden als “Anna van Heck”. Dreumel den een en twintigste 

februari achttien honderd drie en negentig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 

Dreumel (geteekend) G. van Eijseren”, Tiel 23 februari 1893. De Griffier der Arr.Rechtbank te Tiel”. 

 

Toevoeging 1! 

Ondanks het trieste feit dat Lambertus Kooijmans op één en dertig juli 1873 was overleden, blijkt uit 

deze geboorteakte van 16 april 1974 …. 



 

… dat Lambertus niet lang voorafgaand aan zijn overlijden -hij was nog maar 36 jaar jong- nog een 

kind verwekt heeft. Internet leert dat de gemiddelde draagtijd van een kind 280 dagen is.  

Lambertus Kooijmans junior wordt 258 dagen nà het overlijden van Lambertus Kooijmans senior 

geboren!  

De vraag komt nog even naar boven of Lambertus junior nu als Kooijmans te boek staat, of als 

achternaam van Heck mee krijgt? Lang hoeven we deze vraag gelukkig niet onbeantwoord te laten, 

want Johanna van Heck trouwt immers op 12 april 1878 met Andries … Kooijmans! 

 

Toevoeging 2! 

Bovenstaand verhaal werd al vele maanden geleden gecomponeerd … 

 

… en sindsdien is er niet alleen al heel veel water door de Waal gestroomd, maar heeft de registratie 

van Dreumelse geboorteakten zeker niet stil gestaan en worden –nu- in februari 2012 de akten van 

1893 verwerkt. Wanneer dit artikel ooit aan de beurt komt om als “Ouwe koe” gepubliceerd te worden 

is volstrekt niet te voorspellen. Maar wat een vreemde ontmoeting om te midden van de 1893-

geboorteakten ineens deze zeer uitvoerige teksten aan te treffen. Onder de geboorteakte van Wouter 

Johannes van Nuenen, die op 21 februari 1893 werd geboren, zoon van Wilhelmus Cornelis van 

Nuenen en Elisabeth Maria Sas. 



 

 

 

Geheel onleesbaar op deze manier getoond, en alhoewel monnikenwerk zeker niet mijn meest 

favoriete bezigheid is, maar dan toch … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heden den een en twintigsten Februarij 

achttien honderd drie en negentig is door ons 

ondergeteekende ambtenaar van den 

Burgerlijke Stand der Gemeente Dreumel in 

het Register ingeschreven de navolgende 

regterlijke uitspraak. 

Extract uit de minuten berustende ter Griffier 

der Arrondissements Rechtbank te Tiel. 

Aan 

De Arrondissements Rechtbank te Tiel 

Geeft eerbiedig te kennen Gerrit Kooijmans, 

wonende te Rotterdam, 

dat requestant blijkens hierbij overgelegd 

uittreksel uit het Register van geboorten der 

gemeente Dreumel in zijn geboorte acte staat 

vermeld als een zoon van Lambertus 

Kooijmans en Johanna van Eck, dat echter 

blijkens hierbij overlegd uittreksel uit de 

Registers van Overlijden, geboorten en 

huwelijken der gemeente Dreumel en Lith, 

requestants moeder niet heette Johanna van 

Eck, maar Anna van Heck. 

dat requestant die voornemens is een 

huwelijk aan te gaan hierin wordt gehinderd 

zoolang de boven vermelde onjuistheid blijft 

bestaan en daarom recht en belang heeft de 

verbetering zijnen geboorteacte te 

verzoeken. 

dat echter requestant blijkens overgelegd 

bewijs van onvermogen afgegeven door den 

Burgemeester der Gemeente Rotterdam niet 

in staat is de daarop vallende kosten te 

betalen. Reden waarom requestant zich 

wendt tot Uw Rechtbank met eerbiedig 

verzoek dat het Uw rechtbank behagen moge 

te bevelen de rectificatie van requestants 

geboorte acte met dien verstande dat de 

daarin voorkomende naam zijner moeder 

Johanna van Eck worde veranderd in Anna 

van Heck : den Heere Ambtenaar van den 

Burgerlijken Stand der  Gemeente Dreumel te 

machtigen deze door Uwe Rechtbank te 

geven beschikking in zijn loopende Registers 

in te schrijven en den Heer Ambtenaar dan 

den Burgerlijken Stand  

 



benevens den Heer Griffier der  

Arrondissements Rechtbank te Tiel 

verzoeken en voor zover noodig te bevelen 

daarvan op den kant van requestants 

geboorteacte melding te maken met bepaling 

dat dit alles kosteloos zal behooren te 

geschieden. 

’t Welk doende 

(Get/ K.M.H van Lidth de Jeude) 

Procureur 

Gesteld in handen van den Officier van 

Justitie ter fine van conclusie 

Tiel den 8 Februari 1893 

(get / L.J.H. Philips 

De Officier van Justitie concludeert tot 

inwilliging van het verzoek. 

Tiel, den 9 Februari 1893. 

(get / D.M. van Hoijtema. 

De Arrondissements Rechtbank te Tiel. 

Gezien vorenstaand request bevel van 

mededeling en conclusie van den Heer 

Officier van Justitie. Overwegende dat uit de 

bij het request vermelde omstandigheden en 

overgelegde stukken genoegzaam van de 

gegrondheid van het verzoek blijkt 

Gezien art.70 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek 

Staat het gedaan verzoek ?? 

Beveelt de verbetering van requestants 

geboorteacte van den tweeden Februari 1800 

zeventig ingeschreven in de Registers van 

den Burgerlijken Stand der gemeente 

Dreumel in dier voege dat de daarin 

voorkomende naamen zijner moeder als 

Johanna van Eck worden veranderd in Anna 

van Heck. 

Gelast dat deze beschikking door den 

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 

gemeente Dreumel in den loopende registers 

dier gemeente zal worden ingeschreven en 

dat daarvan zal worden melding gemaakt op 

den kant der verbeterde acte zowel als in de 

Registers welke in het archief dier gemeente als in die welke ten Griffier dezer Rechtbank berusten. 



Overwegende dat uit een bewijs van onvermogen den 6-den Februari laatstleden afgegeven door den 

Burgemeester der gemeente Rotterdam, de woonplaats van den requestant, blijkt dat deze onvermogend is tot 

betaling van de proces en justitiekosten ter rectificatie eener acte van den Burgerlijken Stand. 

Gezien art.855 en volgende en art.872 van 

het wetboek van Burgerlijke Regtverordening 

verstaat dat deze zaak kosteloos zal worden 

behandeld. 

Aldus gedaan bij Mr. L.J.H. Philips, President, 

Mr.A.J. Blom en Mr. J.W. Losecaat Vermeer, 

Rechters, in raadkamer vergaderd in 

tegenwoordigheid van Mr. J. ten Bosch, 

Griffier op Vrijdag den 10-den februari 1893. 

geteekend / L.J.H Philips 

J. ten Bosch  

Voor extract conform  

Tiel, den 15-de Februari 1893 

De Griffier der Arrondissements Rechtbank te 

Tiel 

(geteekend / J. ten Bosch 

Onder Staat 

Gratis geregistreerd te Tiel den zestienden 

februari 1800 drieennegentig deel 56 folio 92 

rechts een blad geen renvooi. 

De Ontvanger 

(geteekend / Heijl 

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 

voornoemd 

Handtekening destijdse burgemeester van 

Dreumel, G.van Eijseren. 

De doorhaling van tweehonderdzesenveertig 

of alle gedrukte woorden en drie gedrukte 

letters van en behoorende tot de drie 

voorstaande acten 

goedgekeurd  

Handtekening destijdse burgemeester van Dreumel, G.van Eijseren. 

 

 

 



Ter afsluiting : De eerste editie van dit artikel werd geschreven in juli 2011. Informatie in bovenstaand artikel over de 

vorderingen m.b.t. de registratie van akten e.d. zijn inmiddels verouderd. 

 

 


