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Voorwoord bij de derde editie
In de jaarbrief 1994 van het bestuur van de Familie Vereniging Reith Stammen staat vermeld
dat driemaal is vergaderd over een actualisering van de Kroniek in het jaar 2000. Toen al
bleek uit een eerste inventarisatie dat het originele achtergrondmateriaal van de tweede druk,
zoals foto's, kopieën van documenten, tekeningen en prenten, voor een groot deel niet meer
te achterhalen was. Bovendien bevatte de tweede druk een groot aantal uitvouwbare
stambomen die niet bruikbaar waren voor uitbreiding met de nieuwe generaties Reithen.
Conclusie was dat de Vereniging voor de derde druk veel werk zou moeten verrichten.
De vondst van een persoonlijk exemplaar van de laatste Kroniek (tweede druk) in de
nalatenschap van mijn vader Jan F. Reith (schrijver van de Kroniek, stamboom 6, generatie 3)
gaf de doorslag om de trekkersrol voor de derde editie op mij te nemen. Dit exemplaar
bevatte zoveel handmatige correcties en aanvullingen dat hieruit viel af te leiden dat hij zelf al
begonnen was met de voorbereiding van een eventuele derde druk van de Kroniek. Aangezien
hij tevens bezig was met een genealogische studie over de Reithen in het Duitse Groβenlüder
en Fulda (en omgeving) had dit voor hem geen hoge prioriteit. In 1986 heeft Jan F. Reith het
boek 'Das Geschlecht Reith in Groβenlüder' uitgegeven. Na zijn overlijden in 1990 is het boek
'Das Wanderen der Familien Reith in Deutschland, besonders im Fuldaer Raum (mit einer
Abhandlung über die Kammacherei)' postuum door zijn vrouw Joke Reith-Kortmulder
uitgegeven (mei 1992).
De werkzaamheden voor de derde editie zijn gestaag op gang gekomen. Allereerst is een
werkgroep opgericht, samengesteld uit één vertegenwoordiger per stamboom. Elke
stamboomvertegenwoordiger heeft zich bereid verklaard om de tekst over zijn eigen
stamboom te corrigeren, aan te vullen met informatie over de nieuwe generaties Reithen, en
zorg te dragen voor de toelevering van foto's. In september 1998 is een volledig
gedigitaliseerde versie van de tweede druk gereedgekomen en vervolgens uitgezet bij de
stamboomvertegenwoordigers voor verdere bewerking. Na een aantal iteratieslagen ligt het
resultaat nu voor u. Indeling en structuur van de Kroniek zijn zoveel mogelijk ongewijzigd
gebleven. In de Kroniek is een nieuw hoofdstuk opgenomen over de Dordrechtse tak Riet, die
afstammelingen zijn van Johann Martin Reith. Dit gedeelte is gebaseerd op het genealogisch
onderzoek van Nico Riet (stamboom Riet, generatie 6).
Behalve aan de stamboomvertegenwoordigers ben ik vooral dank verschuldigd aan mijn
jongste zoon Maarten J. Reith (stamboom 6, generatie 5). Hij heeft heel wat uren
doorgebracht achter de computer. Foto's, tekeningen en prenten, deels uit de tweede druk en
deels nieuw, zijn gescand en ingevoegd tussen de tekst. Stambomen zijn volgens een eigen
systeem in compacte vorm op A4-formaat samengesteld om het leesplezier te vergroten.
Zonder zijn bijdrage was de derde editie niet in het jaar 2001 verschenen. Het netwerk van
mijn oudste zoon Folkert J. Reith (stamboom 6, generatie 5) heeft een drukker opgeleverd die
meer dan alleen commercieel geïnteresseerd was om de derde editie te vervaardigen.
Tenslotte is de werkgroep Herman Reith (stamboom 4, generatie 4) en zijn vrouw Caecilia
zeer erkentelijk voor het gastvrije onderdak dat zij hebben geboden aan de
werkgroepbijeenkomsten. Vooral de zomerse lunchbijeenkomsten in hun tuin te Elst
(Overbetuwe) zijn onverbrekelijk verbonden met de totstandkoming van de derde editie van
de Kroniek.
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Om de historie van de Kroniek voor het
nageslacht te bewaren, is het voorwoord
bij de tweede en eerste druk hieronder
integraal opgenomen. Tevens is het
originele slotwoord van de tweede druk
gehandhaafd.
Bernard A. Reith (stamb. 6, generatie 4)
mei 2001
Anjerdreef 28
2651 XS Berkel en Rodenrijs

Bernard A. Reith

Maarten J. Reith

Voorwoord bij de tweede druk

(door Jan F. Reith, stamboom 6, generatie 3)
Om verschillende redenen geef ik een nieuwe druk van de Kroniek uit. Eerstens omdat het
boek al spoedig uitverkocht was en ik niet aan navraag kon voldoen. Ten tweede ook omdat ik
sinds 1978 heel wat nieuwe gegevens heb verzameld en omdat ik bekendheid wil geven aan
een aantal foto's.
Ik heb de indruk dat de belangstelling voor familiegeschiedenis en voor naamgenoten overal duidelijk
toeneemt. Het is nog niet zo lang geleden dat interesse
voor de eigen familie smalend werd bestempeld als de
uiting van een bekrompen geest. Nu zijn dezelfde mensen
die eens de neus optrokken, zover gekomen dat ze het
"wel interessant" vinden en als ze bemerken dat er ook
nog "een stuk nostalgie" in schuilgaat, dan mag het. Ik wil
van mijn kant alleen maar vaststellen dat de bindingen in
het gezin, en ruimer, in de familie, heel wat sterker blijken
te zijn dan men nog kortgeleden beweerde en dat zij,
alweer als regel, meer levenswaarden en genoegens opleveren dan de relaties binnen de verschraalde
gemeenschappen van een stadsbuurt of dorp of parochie.
Mensen die dezelfde familienaam dragen, voelen zich een
tikkeltje met elkaar verbonden, ook al kennen ze elkaar
niet persoonlijk. Dit geldt zeker als hun naam niet al te
veel voorkomt, zoals met de naam Reith het geval is. Ik hoop dat deze tweede druk van de
Kroniek tot die verbondenheid en tot de belangstelling voor de geschiedenis van de Reithen
een goede bijdrage zal leveren.
Uit recent onderzoek is het verrassend gegeven naar voren gekomen dat vier van de vijf
immigranten Reith die voorouders zijn van de Nederlandse Reithen, afstammen van een
boerengeslacht Reith dat reeds van de 15e eeuw af in Hessen leefde. De herkomst van de
vijfde immigrant is nog onzeker. Als gevolg van deze ontdekking is de titel van de tweede druk
"Kroniek van het geslacht Reith", terwijl de eerste druk nog "Kroniek van de families Reith"
moest heten. Het was echter niet praktisch de generatienummering met de vijftiende-eeuwse
boeren-Reithen te beginnen. De nummering begint met elke immigrant zoals in de eerste
druk.
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Zowel de inhoud als de vormgeving van deze nieuwe druk verschillen grondig van de
uitgave-1978. Elke bladzijde, ja haast elke zin, is herschreven, mede wegens de talrijke
nieuwe gegevens. Op verreweg de meeste bladzijden komt een portret, een landkaart of een
cartoon voor. Deze laatste zijn voor een deel van de begaafde hand van mijn kleindochter
Linda Heins en voor de rest van mijzelf, met verontschuldiging voor mijn zwakke tekenkunst.
De presentatie van de genealogische gegevens (Afdeling 1) moest aan twee eisen voldoen: ze
moest overzichtelijk zijn, de lezer moest er wegwijs in kunnen worden, maar tegelijk moest
het systeem flexibel zijn, ruimte bieden voor bijzonderheden en familieverhalen. Ik heb voor
de volgende opzet gekozen. Elke familietak of groep krijgt een apart hoofdstuk. Elk hoofdstuk
begint met een beknopte stamboom, waarna elk gezin in chronologische volgorde beschreven
wordt. Kinderen van vrouwelijke Reithen zijn niet vermeld. Het spijt me dat ik me zo moest
beperken, maar ja aan ieders tijd en mogelijkheden zijn grenzen gesteld. Over deze
"achterstelling" heeft Elisabeth Benjaminse-Reith een hartig woordje in "Reith Wijd en Zijd"
geschreven. Ter verklaring nog dit: ik stelde mij ten doel alle Nederlandse naamgenoten op te
sporen en in kaart te brengen. Dit was al een heel karwei.
Ik heb er zorgvuldig voor gewaakt geen dingen te vermelden die iemand zouden kwetsen. De
moeilijkheid hierbij is: wat de een onschuldig vindt, kan iemand anders voelen als een
vervelende zaak waarover men beter kan zwijgen.
Ik bedank allen die meegewerkt hebben om de Kroniek tot een tamelijk volledige en
betrouwbare gids te maken. Mijn erkentelijkheid geldt vooral een aantal naamgenoten en vele
behulpzame ambtenaren van Nederlandse en Duitse archieven. Zij zullen zich hoop ik niet
gepasseerd voelen als ik slechts twee namen noem: Hans Lagerweij die mij met voortreffelijke
adviezen over vormgeving en uitvoering ter zijde heeft gestaan, en Joke Reith-Kortmulder,
mijn vrouw, die bereid is geweest duizenden kilometers te chaufferen ten dienste van mijn
genealogie en bovendien bij doorlezing van het manuscript wijze raad heeft gegeven en
menige denk- en taalfout eruit heeft gehaald.
juni 1983
Bachlaan 54, 6865 ES Doorwerth
Inleiding en verantwoording bij de eerste druk

(door Jan F. Reith, stamboom 6, generatie 3)

Dit boek biedt gegevens over vrijwel alle Reithen die in
Nederland wonen. Hoe ik probeerde hen op te sporen,
wordt beschreven in hoofdstuk 8. Omdat de meeste,
wellicht alle Reithen afstammen van emigranten uit
Duitsland, komen herhaaldelijk zaken aan de orde die op
het Duitse stamland betrekking hebben. Er is niet volstaan
met alleen maar gegevens betreffende geboorte, huwelijk
en overlijden mee te delen. Indien iets vastgelegd kon
worden aangaande het leefmilieu van de stamouders en
hun persoonlijke eigenschappen, is dit niet nagelaten. De
tekst is tot mei 1978 bijgewerkt. De losbladige vorm
maakt het mogelijk aanvullingen in te voegen.
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Correcties en bijdragen die lezers mij willen melden - ik houd mij daarvoor warm aanbevolen zullen op verbeter- en aanvullingsbladen worden verwerkt en toegezonden. Misschien vraagt
iemand zich af, wat mij bezielt om deze familiegegevens allemaal te verzamelen, netjes op te
schrijven en dan nog te verspreiden ook. Het volgende verhaal bevat een antwoord.
Mijn vader toonde altijd grote belangstelling voor iemands afkomst. Bij een kennismaking was
zijn stereotiepe vraag: waar komt u vandaan? Van zichzelf vertelde hij: ik kom uit de
Achterhoek, maar mijn vader kwam uit Grossenlüder. Pas toen ik en drie van mijn broers op
middelbare leeftijd waren, waren we nieuwsgierig genoeg om dit Hessisch dorp te bezoeken.
Met deze reis - die in hoofdstuk 13 wordt beschreven - begon mijn onderzoek naar de
lotgevallen van de Reithen die uit Hessen wegtrokken en zich in Nederland vestigden. En deze
reis is zonder twijfel door mijn vader gestimuleerd. De vaders hebben overal schuld aan, dat
zeggen alle genealogen en alle zoons.
Ik zou het jammer vinden als de verzamelde gegevens, een resultaat van enige jaren werk,
verloren zouden gaan. Vandaar deze "Kroniek van de Families Reith". Ik hoop dat talrijke
families Reith de Kroniek willen bezitten en zorgvuldig bewaren. Misschien zijn er nu of later
naamgenoten die zich ervoor interesseren. De map biedt ruimschoots gelegenheid tot het
opbergen van familiedocumenten, foto's en notities.
juni 1978
Bachlaan 54, 6865 ES Doorwerth
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EERSTE AFDELING
STAMBOMEN EN FAMILIEVERHALEN

HOOFDSTUK 1
Bronnen en onderzoekmethoden. Gebruikte afkortingen.
Stambomen
Wil men meer van zijn voorouders afweten, dan zal men wel altijd met het opstellen van de
stamboom moeten beginnen. Deze behoort de gemeente en de datum aan te geven van
geboorte (of doop), huwelijk en overlijden (of begrafenis) en ook de onderlinge
verwantschappen. Maar die stambomen worden pas echt interessant als zij verrijkt zijn met
verhalen over beroepen, leefwijze en milieu van de voorouders.
Toen ik het plan opvatte alle Reithen in Nederland in kaart te brengen, begon ik met op drie
manieren informatie te verzamelen. Ik vroeg naamgenoten of naar hun weten wel eens
iemand genealogisch onderzoek naar Reithen had uitgevoerd. Het resultaat van deze
benadering was nihil. Evenmin kwam de naam Reith voor in Nederlandse publicaties over
familiegeschiedenissen, bijvoorbeeld in het Genealogisch Repertorium van E.A. van Beresteyn
en H.A. Kruimel.
Telefoon
Vervolgens heb ik alle Reith-adressen, gemeente na gemeente, uit de Nederlandse
telefoongidsen genoteerd. Vele adressen kende ik al, maar de meeste, ongeveer 90, waren
voor mij nieuw. Door correspondentie en telefonades heb ik zo veel mogelijk achterhaald wie
op deze adressen woonden, de gezinssamenstelling, ouders en grootouders, met de gewenste
plaatsnamen en data. Die gegevens steunden in de regel op het geheugen van de
informanten. Een ander zwak punt was dat de telefoongidsen mij niet de adressen van
niet-telefoon-bezitters verschaften en evenmin de adressen van vrouwelijke gehuwde Reithen.
DTB
Omdat veel naamgenoten voorouders bleken te hebben in Den Haag, Rotterdam en
Amsterdam, heb ik aansluitend op de bovenbeschreven eerste informatie registers van die drie
steden systematisch doorgenomen en alle teksten, die op een Reith betrekking hadden,
woordelijk gekopieerd. Over de periode midden 17e eeuw tot 1811 waren dit de
parochieboeken waarin de dominee of de pastoor alle Dopen, Trouwen en Begravingen
inschreef, de zogenaamde DTB. Niet zelden was de spelling van de familienaam anders, maar
gaf zij wel dezelfde klank aan, bijvoorbeeld Raydt, Rijt, Reyt etcetera. Ik liet wel buiten
beschouwing als de naam begon met "van" of "de" of "van de ". Doordat ik niet zocht onder
familienamen met afwijkende klank, miste ik de emigrant Reith, stamvader van het
Nederlandse geslacht Riet (zie hoofdstuk 17).
BS
Hierop aansluitend zijn de registers van de Burgerlijke Stand (BS) doorgenomen. Daarin vindt
men krachtens een wet van 1811 alle geboorten, huwelijken en overlijdens in de betreffende
gemeente van 1812 af. Jammer is het dat het publiek die registers slechts tot die van 1902 (of
soms tot iets eerder of later dan genoemd jaar) mag doorgelezen. De mededelingen van mijn
informanten kon ik dus tot rond 1902 in de boeken verifiëren. Het beschreven onderzoek in de
registers leverde een rijke oogst op.
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Overige bronnen
Een goede bron van gegevens waren de "persoonskaarten", die men kan verkrijgen
betreffende personen die na 1938 zijn overleden en een schat van gegevens vermelden. De
bevolkingsregisters van Den Haag (1859-1913) en van Amsterdam (1851-1884) leerden mij
welke gezinnen daar in genoemde jaren woonden, met gezinssamenstelling, plaats en datum
van geboorte en naar welke gemeente zij eventueel vertrokken. Niet zelden vond ik
ontbrekende gegevens in familieadvertenties en op bidprentjes waarvan in ons land grote
verzamelingen bestaan. Van minder belang voor mij waren de kiezerslijsten (ongeveer over
1892-1913) en de adresboeken van steden, omdat zij geen familierelaties aangeven.
Na al dit onderzoek bleek het nodig de opgestelde stambomen te verifiëren en te completeren
door bezoek aan Rijks- en Gemeentearchieven. Completeren? Vergeet 't maar. Wie weet wat
er nog los komt bij het (mij te tijdrovende) doorvorsen van Gaarderslijsten (impostlijsten),
Notarisarchieven en Schepentrouwboeken. Als in de volgende hoofdstukken genealogische
gegevens ontbreken, mag men overtuigd zijn dat ik er wel, maar vergeefs, naar gezocht heb.
Afkortingen
De volgende afkortingen zijn in het vervolg gebruikt:
geb
ged
geh
1/
2/
overl
begr
4/5

:
:
:
:
:
:
:
:

Sophia Maria (Fieke)

:

M
V
K
RWZ
H.G.K.

:
:
:
:
:

geboren
gedoopt
getrouwd
eerste huwelijk
tweede huwelijk
overleden
begraven
wil zeggen dat de ouders tot de 4e generatie behoren en de
kinderen tot de 5e
betekent dat achter de namen van de Burgerlijke Stand tussen
haakjes de roepnaam is toegevoegd
mannelijk, zoon
vrouwelijk, dochter
kind
familiekrant "Reith Wijd en Zijd"
Hoogduitse Gereformeerde Kerk

Stambomen
De stamhouder (generatie 1) wordt telkens vermeld in de stamboomtitel. De daaropvolgende
stamhouders zijn steeds grijs gemarkeerd. Bij vervolg van de stamboom op de volgende
pagina worden alleen de laatste stamhouders van de vorige pagina vermeld in de eerste
kolom. De stamhouders worden genoemd met hun doopnaam of roepnaam, samen met
geboortejaar en overlijdensdatum. Bij de twee laatst vermelde generaties staan de Reithen
meestal vermeld met alleen hun roepnaam.
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HOOFDSTUK 2
Reithen trekken uit Hessen en Nassau naar Nederland
Haast iedereen zal wel weten dat veel Nederlanders feitelijk afstammen van Duitse
voorouders. Men kan bekende voorbeelden noemen: de families Brenninkmeyer, Lampe,
Dreesmann en Poelmann. De Achterhoekse Reithen wisten bij overlevering dat zij van
ondernemende jongelui uit Hessen afstamden. Toch was het voor mij een schok, op grond
van mijn naspeuringen tot de conclusie te komen dat alle, dus bijna driehonderd, nu levende
Nederlandse Reithen zonder uitzondering afstammelingen zijn van een aantal naamgenoten uit
Hessen en Nassau. Tot nu toe ben ik zeventien immigranten uit Duitsland met de naam Reith
op het spoor gekomen, maar het kan best dat er nog meer zijn geweest. Hoe dan ook, alle
Nederlandse Reithen die van het jaar 1750 af in de boeken ingeschreven staan, zijn tot vijf
van de opgespoorde immigranten terug te brengen.
Het wegtrekken van jonge mensen uit Duitse gebieden naar Nederland, Amerika, Zuid-Afrika,
Hongarije en Rusland in de 18e en 19e eeuw was een tamelijk gewoon verschijnsel. Waarom
lieten zij hun woonplaats en hun vaderland in de steek? Men neemt als voornaamste oorzaak
aan dat zij, vooral wanneer zij tot een groot gezin behoorden, in hun dorp geen akker kregen
en niet op een andere manier de kost konden verdienen. Dit gold zeer zeker voor Hessen met
zijn magere grond, dat eeuwenlang een noodgebied was. Meer hierover wordt in hoofdstuk 23
verteld. Ook is geopperd dat jonge mannen wegtrokken om inlijving bij de troepen van de
vorst te ontlopen. Ook dit aspect komt in genoemd hoofdstuk aan de orde. Helaas is er geen
enkele aanwijzing gevonden waarom de zeventien emigranten wegtrokken.
Jonge Reithen trekken uit Hessen naar Nederland
De tabel op de volgende pagina bevat summiere gegevens aangaande onze immigranten. In
welk jaar precies zij zich in ons land vestigden is onbekend, in elk geval vóór de eerste
Bevolkingsregisters zijn samengesteld. Zo lang ze niet trouwden, geen kind aangaven en niet
overleden, kwamen ze ook niet in de registers van de Burgerlijke Stand voor. Waarom
kwamen ze allen (hoogstens met één uitzondering) juist uit Hessen? Zeer zeker ook omdat
toen al de persoonsnaam Reith juist in Hessen veel voorkwam. Als er dus veel Hessen
emigreerden, bestond er een redelijke kans dat er enige Reithen onder hen waren. Ook zal
hebben meegewerkt dat het voorbeeld en de verhalen van een landverhuizer allicht in zijn
dorp tot navolging opwekten, zeker bij familieleden. Inderdaad, de emigranten 7, 8, en 9
waren broers en zuster, terwijl Nr 5 hun nicht was. Ook de emigranten 10, 11 en 12 waren
broers en zuster. Emigrant 13 is waarschijnlijk tantezegger van Nr 5. En de Nrs 14-17 waren
vier broers (zie volgende blz.).
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Uit Hessen of Nassau naar Nederland geëmigreerde Reithen
Nr en voornaam

Geboorte
plaats

Overlijden
plaats

jaar

1 Johann Valentijn

Land Nassau

Den Haag

1807

Stamb. 1

2 Johann Kaspar

Rainbach
Nederhessen

1756

Den Haag
ondertrouw

1791

Den Haag

1828

geen

3 Johann Martin

Wörrstadt

1773

Dordrecht

1795

Dordrecht

1834

Stamb. Riet

4 Johann Adam

Haussen
Nederhessen

1778

Amsterdam

1816

5 Maria Louisa

Kirchhain

1801

Amsterdam

1868

Stamb. 2

6 Maria Elisabeth

Kirchhain

1802

Amsterdam

1887

geen

7 Heinrich

Kirchhain

1812

Amsterdam

1849

Amsterdam

1879

Stamb. 3

8 Karl Wilhelm

Kirchhain

1816

Amsterdam

18391
852

Amsterdam

1863

geen

9 Maria

Kirchhain

1826

Amsterdam

1857

10 Margaretha

Kammerforst

1812

ongehuwd

11 Jakob

Kammerforst

1817

12 Georg

Kammerforst

1821

13 Heinrich

Kirchhain

1825

Amsterdam

14 Friedrich

Eichenau

1797

Rietmolen

15 Johann

Eichenau

1799

16 Johann Gangolf

Eichenau

17 Adam Ambrosius

Eichenau

jaar

Huwelijk
plaats

jaar

Thans levende
nakomelingen
met de naam
Reith

geen
Amsterdam

1846

Amsterdam

1886

1857

Amsterdam

1891

1842

Rietmolen

1875

Stamb. 4

ongehuwd

Neede

1879

geen

1807

ongehuwd

Neede

1883

geen

1809

Neede

Neede

1893

Stamb. 5,6,7,8

1850

geen

Godsdienst van de immigranten
De Reformatie verbreidde zich snel in Hessen; het grootste deel van het land werd
evangelisch-luthers, later kreeg de evangelisch-gereformeerde belijdenis de overhand. Een
klein gebied, het bisdom Fulda, bleef rooms-katholiek. Dit verschil in religie in Hessen
weerspiegelt zich in de kerkelijke gezindheid van de emigranten Reith. De vier broers 14-17 uit
Eichenau bij Fulda waren rooms-katholiek, de meeste, zo niet alle, overige emigranten waren
gereformeerd.
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Een lijst van de immigranten Reith
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Johann Valentijn. Zie hoofdstukken 3-7.
Johann Kaspar. Hij is geboren in 1756 te Rainbach (Rambach? Ransbach? Raumbach?
het kerkboek is hier onduidelijk) in "Neder-Hessen". Rainbach is een gehucht aan de
Neckar, nu een "Ortsteil" van Neckargemünd. We troffen daar bij een bezoek geen
naamgenoten aan. Ramberg behoort tot Kreis Eschwege bij Wiesbaden. Toen Johann
Kaspar in Leiden woonde, ging hij op 23.4.1791 in ondertrouw met Anna Goris,
woonachtig in Den Haag. Het echtpaar had een dochter Dorothea die 15.10.1794 in de
Grote Kerk van Den Haag is gedoopt; zij overleed 27.5.1795 te Den Haag. Johann
Kaspar stierf 20.12.1828 te Den Haag. Hij was tapper van beroep.
Johann Martin Reith. Zie hoofdstuk 17.
Johann Adam. Hij is in 1778 te Haussen (Neder-Hessen) geboren als zoon van Andries
Reidt en Anna Katharina Kraus. In Hessen komen vele gehuchten Haussen voor. Johann
Adam was tapper van beroep. Hij was gehuwd met Cornelia Helena van Weeven en
overleed te Amsterdam op 10.1.1816.
Maria Louisa. Zie hoofdstuk 8.
Maria Elisabeth. Zij is geboren te Kirchhain op 21.8.1803 als dochter van Johann Konrad
Reith en A. Elisabeth Ruppert. Zij huwde, vermoedelijk in Hessen, Johann Heinrich
Müller, broodbakker, geb Rosenthal in Keurhessen op 23.1.1797 of 1798. Het echtpaar
vestigde zich in Amsterdam in 1828 of 1829. Maria Elisabeth overleed te Amsterdam op
21.10.1887.
Heinrich. Zie hoofdstuk 9.
Karl Wilhelm, broer van Nr 7 Heinrich, is op 5.6.1816 te Kirchhain geboren. Hij trouwde
te Amsterdam op 15.7.1839 met Johanna Catharina Zweigaardt. Zij was de weduwe van
Johannes H.C. Scholten en overleed op 17.10.1848. Het Bevolkingsregister geeft aan dat
Karl Wilhelm in 1851, dus als weduwnaar, bij zijn broer inwoonde. Hij hertrouwde
19.5.1852 met Yda van Drieberge, geb. Amsterdam 28.5.1828 en tapster van beroep.
Karl Wilhelm staat geboekt als broodbakker, suikerbakker, tapper, kolenhandelaar en
Rijks kolenmeter en -weger. Hij overleed te Amsterdam op 17.7.1863. Hij had vijf
kinderen, allen te Amsterdam geb en overl:
geb:
overl:
Maria Louisa
13.8.1840
15.4.1842
Joh. Catharina
11.2.1842
20.7.1842
Carl Wilhelm
23.8.1843
17.11.1843
Carolina Wilh. Yda 7.5.1855
Carl Wilhelm
15.6.1857
9.10.1858
De zoons van Karl Wilhelm stierven jong, zodat hij geen nakomelingen met de naam
Reith had. Zijn dochter Carolina trouwde te Amsterdam op 30.4.1874 met Franciscus
Focke en op 19.6.1885 met Jan Polderman. Zie betreffende afstamming hoofdstuk 25.
Maria. Zij is op 31.5.1826 te Kirchhain geboren als dochter van kleermaker Heinrich
Reith II en Christine Rauch. In 1851 woonde zij, nog ongehuwd, te Amsterdam, waar zij
trouwde met Karl Heinrich Wilhelm F.C.R.L. Struve, kruidenier, geboren te Wippenbach
in Hessen op 2.9.1834. Zij overleed te Amsterdam op 24.5.1894. Zie betreffende
afstamming hoofdstuk 25.
Margaretha. Het Bevolkingsregister van Amsterdam vermeldt dat zij als dochter van
Jakob Reith en Margreta Vries in 1812 geboren is te Kammersforst, een onbekende
plaatsnaam. Daarentegen is Kammersfort een dorp nabij Nassau aan de Lahn. Zij
overleed, ongehuwd, te Amsterdam op 5.9.1846. Zij staat geboekt als
"pottendraagster". Aangaande dit beroep zie hoofdstuk 31.
Jakob. Geboren te Kammersfort (?) op 4.8.1817. Hij was koopman in aardewerk. Van
een huwelijk of van kinderen is niets bekend. Hij overleed te Amsterdam op 8.8.1886.
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12.

13.

14.
15.
16.
17.

Georg. Geboren te Kammersfort (Zuberfort?, maar dit is een onbekende plaatsnaam) op
6.4.1821. Gehuwd met Eva Ambrosius die te Mariendonk op 22.7.1812 was geboren.
Mariendonk heette een nonnenklooster van de cisterciënzers in de Alblasserwaard en
een ander in het land van Heusden. Georg Reith verbleef op zijn minst van 1850 tot
1854 in Amsterdam als koopman. Het Bevolkingsregister vermeldt vier kinderen (latere
vermeldingen zijn niet gevonden) namelijk:
1. Jacob geboren te Zuberfort (?) 6.10.1845
2. Georg geboren te Zuberfort 12.6.1848
3. Anna Eva geboren te Amsterdam 30.4.1851
4. levenloos geboren te Amsterdam 17.1.1854.
Heinrich. Hij is op 15.4.1825 te Kirchhain geboren als natuurlijk kind van Elisabeth Reith,
een dochter van Konrad Reith. Zie hoofdstuk 25.
Heinrich huwde te Amsterdam op 16.4.1857 met Geertruy Anna Nieman, die aldaar op
9.11.1822 was geboren. Hij overleed te Amsterdam op 29.10.1891. Daar zijn de vijf
kinderen geboren:
1. Willem Cornelis op 30.11.1854
2. Geertrui Anna op 24.1.1858
3. Johann Heinrich op 25.10.1860
4. Willem Anton Frederik op 7.5.1863 en overl 24.9.1863
5. Anton Willem Frederik op 14.3.1865. Hij woonde samen met zijn broer Johann
Heinrich in 1918 op het adres Saxenburgerstraat 30 te Amsterdam. Geertruy Anna
hertrouwde op 28.5.1885 met Antonie Renat, geboren te Saint Martin Canteles
(Frankrijk) op 23.12.1854. Heinrich Reith was winkelier in de Reguliersbreestraat en
paraplumaker.
Friedrich. Zie hoofdstukken 10 en 11.
Johann. Zie hoofdstuk 10.
Johann Gangolf. Zie hoofdstuk 10.
Adam Ambrosius. Zie hoofdstukken 10 en 12-16.

Uit de volgende hoofdstukken zal nog blijken dat alle tot nu toe opgespoorde en nu in
Nederland levende Reithen afstammen van de vijf emigranten 1, 5, 7, 14 en 17. Het is in
beginsel mogelijk dat er nog afstammelingen met de naam Reith bestonden of bestaan van de
emigranten 4, 11, 12 of 13.
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HOOFDSTUK 3
Stamboom 1
De afstammelingen van Valentijn Reith (Den Haag)
in de 18e en 19e eeuw
Valentijn is de oudste van de reeks emigranten die in het vorige hoofdstuk de revue is
gepasseerd. Hij duikt uit de Nederlandse archieven voor het eerst op als hij zijn tweede kind in
de Hoogduitse Gereformeerde Kerk (afgekort H.G.K.) van Den Haag laat dopen. Er kan
nauwelijks twijfel over bestaan dat hij uit het Hessische of Nassause gebied stamde, immers
drie van zijn dochters trouwden met jongemannen afkomstig uit Hessen of Nassau die
kennelijk evenals Valentijn als beroepssoldaat in Den Haag terecht waren gekomen. De
jongelui behoorden vermoedelijk tot de drie Waldeckse of de vier Nassause regimenten die
Prins Willem IV in de jaren 1742-1747 in dienst van de Staatse Infanterie heeft genomen.
Valentijn zou een zeer groot nageslacht krijgen. De op hem volgende tweede tot en met de
zesde generatie bleven trouw aan Den Haag; zij worden in dit hoofdstuk beschreven. De latere
generaties zijn om redenen van overzichtelijkheid in afzonderlijke hoofdstukken ondergebracht:
vier kleine Haagse takken
in hoofdstuk 4
de Rotterdamse tak
in hoofdstuk 5
de Meppelse tak
in hoofdstuk 6
Alle Dopen, Trouwen en Begravingen vermeld in hoofdstuk 3 hadden plaats in Den Haag. Dit
gegeven is kortheidshalve verder weggelaten.
De afstammelingen van Valentijn die vader van een gezin werden, zijn opgenomen in
Stamboom 1 op de volgende pagina's.
Gezin Valentijn Reith 1/2
Valentijn, dikwijls genoemd Johann Valentijn, moet omstreeks 1725 geboren zijn;
geboorteplaats en - jaar zijn niet gevonden. Evenmin plaats en datum van zijn huwelijk met
(Anna Maria) Magdalena Bach, ook geschreven Bachs, Bachin, Bag en Pachin. Ook geen
gegevens betreffende de geboorte van zijn eerste kind. Hij was soldaat bij de Hollandse Garde
te Voet. Nasporingen betreffende de militaire loopbaan van Valentijn hebben niets opgeleverd.
De "Inventaris Raad van State" bevat conduite-lijsten van zijn regiment, beginnend 1773 en
uitsluitend aangaande officieren. Er worden officieren uit Nassau-Dietz genoemd, maar geen
Reith. Valentijn mag dan de maarschalkstaf in zijn ransel hebben meegedragen, die is er niet
uitgekomen. Valentijn overleed in Den Haag 25.3.1807 in het Oudemannenhuis, volgens het
kerkboek oud 82 jaar, wegens verval van krachten. Hij is begraven op de begraafplaats van de
Gasthuiskerk. Meer over de Hollandse Garde te Voet in hoofdstuk 31.
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Stamboom 1
Afstammelingen van Valentijn Reith (ca. 1725)
Generatie 2

Generatie 3

Generatie 4

Johanna Maria Magdalena
1782-1826
Johannes Cornelis 1783
Johannes 1785

Valentijn Johannes Dirk
1842-1906
Louis Ernst 1843-1843
Maria Louisa 1844
Willem George Fredrik

Frederik Johannes

1810-1865
Johannes 1812

1846-1888
Lodewijk Ernst Martijn
1848-1950
Agnes Theodora
1849

Wilhelmina 1788-1789
Fredrik
1753-1801

Valentijn Johannes Dirk

Generatie 5

Fredrik Johannes

Agnes Theodora

1814-1856

1850-1910

1793-1834

Hendrik 1852-1888
Johanna Alida

Alida Wilhelmina
1856-1935

1815-1834
Hendrik Fredrik
1817-1887
Fredrik 1819-1856
Theodora 1821-1900
Sophia 1823-1893
Cornelis 1826-1828
Cornelis 1828-1839
Maria 1831-1831
Johanna Dirkje
1834-1848

Anna Sophie
1755-1825
Johannes
1756-1798

Christina Elisabeth

1857-1863

1784-1861

Cornelia
1759

Louisa 1789-1855

Anna Geertruyd

Willem 1797-1830
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Barendina Frederica
1844
Catharina Maria Frederica
1845-1847
Catharina Maria
1848-1849
Catharina Maria
1850
Louisa Maria 1852-1871
Hendrika of Hendrikus
1853-1855
Hendrik Fredrik

Johannes 1786-1843

1760-1840
Anna Johanna Maria
1762-1837
Elisabeth Margrita
1765-1833
Wilhelmina
1767-1830

Johannes Dirk Valentijn
1842-1875

Maria Wilhelmina
Willem Johan Christiaan

1860-1864
Hendrik Fredrik
1872-1928

Stamboom 1 (vervolg)
Generatie 5

Generatie 6

Generatie 7-10

Johannes Fredrik 1880-1950
Maria Louisa 1882
Valentijn Johannes Dirk 1883-1954
Willem Hendrik 1886-1946
Valentijn Johannes Dirk

Johanna Nicolette 1887-1961

1842-1906

Hendrik Theodoor 1889-1890

Vier

Wilhelmina Hendrika 1890-1969
Hendrik Theodoor 1892-1894
Hendrika Valentina 1894-1894

Haagse

Fredrik Johannes 1880-1880

takken

Frederik Johannes

Maria Louisa 1881-1885

1846-1888

Fredrik Johannes 1884-1885

kleine

Hoofdstuk 4

Fredrik Johannes 1887-1888
Johannes Pieter 1880-1945
Hendrik 1852-1888

Loes 1884-1944
Alie 1912-1967
Theodoor Hendrik 1886-1956

Johannes Dirk Valentijn

Hendrik Fredrik 1870-1957

1842-1875

Carolina Catherina 1871-1871

Hoofdstuk 5

Jansje Catharina 1896

Meppelse tak

Hendrik Fredrik 1898-1982

Hoofdstuk 6

Hendrik Fredrik 1872-1928

Rotterdamse tak

Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

Frederik, ged H.G.K. 25.3.1753. Geh met Johanna Dilbeek. Zie generatie 2/3.
Anna Sophie, geb H.G.K. 9.3.1755. Geh H.G.K. 30.4. of 14.5.1780 met Johann Georg
Koch van Nassau-Diest. Zij hadden drie kinderen.
Johannes, ged "Grote Kerk" 5.12.1756. Geh met Christina Jongbloet.
Zie generatie 2/3.
Cornelia, ged Nieuwe Kerk, 13.3.1759. Geh H.G.K. 24.8.1794 met Johann Daniel Hild,
dragonder van Nassau-Diest. Dragonders waren ruiters die voor het gevecht te paard
en te voet bewapend waren.
Anna Geertruyd, ged Grote Kerk 15.10.1760. Geh H.G.K. 2.8.1789 met Willem Stijnder
of Steinder, weduwnaar. Hun zoon Valentijn Stijnder is geb 31.1.1793 en ged 3.2.1793.
Zij hadden 4 kinderen. Anna Geertruyd overl 19.4.1840. Haar beroep was turftonster
(zie hoofdstuk 31).
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6.

7.
8.

Anna Johanna Maria Magdalena, ged
H.G.K. 19.9.1762. Geh H.G.K. 9.11.1788
met Philip Wilhelm Riecker (Rücker),
grenadier bij Luther von Breithart in 't
Nassause. Grenadiers waren in die tijd
bijzonder dappere soldaten die in de
eerste linies werden geplaatst om
handgranaten te gooien. A.J.M.
Magdalena overl 27.1.1837.
Elisabeth Margrita, ged Grote Kerk
17.2.1765. Ongeh. Overl 22.4.1833.
Wilhelmina, ged H.G.K. 24.5.1767. Geh
met Gerrit Vuistink. Overl 19.5.1830 in
het Nederduits Geref. Diaconiehuis.

Gezin Frederik 1753 2/3
Frederik, de oudste zoon van Valentijn, is ged in de H.G.K. op 25.3.1753. Getuigen waren
Frederik Gippers en Elisabeth Meijer. De ondertrouw van Frederik Reith met Johanna
Dilbeek geschiedde 4.1781 en zijn huwelijk in de H.G.K. op 22.4.1781. Hij overl 22.5.1801
aan een borstkwaal en is pro deo op het Noorderkerkhof begraven. Het "pro deo" (=
kosteloos) begraven zei niets over de welstand van de familie.
Kinderen:
1. Johanna Maria Magdalena, ged Grote Kerk 20.2.1782; getuigen Johann Valentijn Reyt en
Joh. Maria Magd. Bagh. Zij was naaister van beroep, ongeh. Zij overl 24.4.1826. Haar
onwettige dochter Maria Christina Reith is op 24.2.1808 in de Grote Kerk ged; de vader
was Albert Klobus.
2. Johannes Cornelis, ged H.G.K. 26.10.1783; getuige Cornelia Reith.
3. Johannes, ged H.G.K. 9.10.1785. Geh met Christina van Rosmaalen. Zie generatie 3/4.
4. Wilhelmina, geb 4.9.1788, ged H.G.K. 27.9.1788, getuige Willemina Reith. Overl aan de
pokken 10.6.1789 en pro deo begr op het Noorderkerkhof.
5. Valentijn Johannes Dirk, geb 31.1.1793. Geh met Agnes Th. Glühof en met Frederica
Mohr. Zie generatie 3/4.
Gezin Johannes 1756 2/3
Johannes, de tweede zoon van Valentijn, is in de Grote Kerk op 5.12.1756 gedoopt; getuige
was Johannes Scheefer. Johannes trouwde in de Scheveningse Kerk op 25.5.1783 met
Christina Jongbloet, ged 28.1.1761 en overl 6.1.1845. Hij was korporaal bij het regiment
Hollandse Garde te Voet. Hij overl 14.12.1798 en is pro deo begraven.
Kinderen:
1. Christina Elisabeth, geb 10.4.1784, ged H.G.K. 11.4.1784; getuigen Johannes
Valentijn Reyth en Magdalena Bach. Ongeh. Overl 13.7.1861.
2. Johannes, ged Grote Kerk 23.8.1786, overl 12.7.1843. Geh met ? Zie generatie 3/4.
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3. Louisa, geb 26.1.1789, ged Grote Kerk 28.1.1789. Geh Scheveningse Kerk 6.11.1808 met
Dirk Welsink, geb 20.6.1787 en overl 12.2.1855, kolenhandelaar en jeneverstoker. Hun
zoon Hermannus Welsink was luitenant van de genie, geb 25.3.1809 en overl Oisterwijk
28.12.1888. Hermannus was gehuwd met Ursulina Gerardina Frederika Kluppell, geb
26.3.1822 en overl 6.11.1890. Louisa overl Voorburg 10.3.1855.
4. Willem, geb 23.12.1797, ged H.G.K. 25.12.1797. Hij was kommies bij het departement van
Binnenlandse Zaken. Ongehuwd. Hij overl Bergen op Zoom 9.12.1830 of 19.12.1830.
Opmerking:
Een kerkboek vermeldt het overlijden van Marinus Cornelis Reith op 3.3.1834, vier weken oud,
zoon van Cornelis Johannes Reith, oud 30 jaar en Maria Alida van Kempen. Van wie de vader
afstamt, is onbekend.
Gezin Johannes 1785 3/4
Johannes, zoon van Frederik 1753, is ged H.G.K. 9.10.1785; getuige Valentijn Reyth. Johannes
trouwde in de Nieuwe Kerk 6.11.1808 met Christina van Rosmaalen; getuige Aplonia Cornelia
van Duynveld. Hij was loodgieter van beroep.
Kinderen:
1.

2.

Willem George Fredrik, geb
21.3.1810, ged 25.3.1810. Geh
1/ 9.9.1829 met Hendrika Knies,
geb 1767, wasvrouw;
2/ met Maria Blom, geb
Waardenburg 9.4.1824, dienstbode.
Hij was wagenmaker en koetsier.
Overl 16.8.1865.
Johannes, geb 13.1.1812.

Gezin Valentijn Johannes Dirk 1793 3/4
Valentijn J.D., zoon van Frederik 1753, is geb 5.2.1793 en ged H.G.K. 10.2.1793. Valentijn
huwde:
1/ H.G.K. 8.6.1814 met Agnes Th. Gluhof (Gluhoff, Gloehof), geb 1793;
2/ op 11.9.1833 met Frederica Mohr (Moor).
Hij was broodbakker, loodgieter en bediende. Hij overl 4.3.1834. Zijn kinderen en zijn
schoondochters Lemckert werden gealimenteerd in het Oude Vrouwen- en Kindertehuis in Den
Haag, het vroegere weeshuis op het Spui, aldus volgens Gemeentearchief, bestand Diaconie
der Ned. Herv. Kerk, inv. Nr 1005.1073 en 1074/59.
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Hun kinderen, negen uit het eerste huwelijk en een uit het tweede:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fredrik Johannes, geb 5.3.1814. Als voorkind kreeg hij de naam Gluhof, maar in zijn
huwelijksakte staat: "Gluhof, zich noemend Reith", terwijl in de geboorteakten van zijn
kinderen alleen de naam Reith als de vadersnaam vermeld wordt. Geh met Maria Louisa
Lemckert. Zie generatie 4/5.
Johanna Alida, geb 13.4.1815. Ongeh. Overl 18.7.1834.
Hendrik Fredrik, geb 23.10.1817. Geh met Catharina Margaretha Lemckert en met
Johanna Adriana Appelmans. Zie generatie 4/5.
Fredrik, geb 16.9.1819. Geh 21.11.1849 met Cornelia de Roo, geb Delft 1819 als dochter
van Hendrik de Roo en Petronella de Bruin. Getuigen: Barth. v. Putten, bediende; Wilh.
Staadt, biersteker; en Joh. Zwaanhuizen, kleermaker. Overl 18.10.1856. Hij was
behanger van beroep.
Theodora, geb 9.11.1821. Ongeh. Ned. Hervormd. Zij woonde in 1895 Vaillantlaan 179.
Overl 31.1.1900.
Sophia, geb 26.9.1823. Geh met Bartholomeus van Putten. Overl 11.1.1893.
Cornelis, geb 11.5.1826 en overl 24.1.1828.
Cornelis, geb 27.6.1828 en overl 17.9.1839.
Maria, geb 19.9.1831 en overl 23.11.1831.
Johanna Dirkje, geb 9.6.1834 en overl 3.8.1848.

Gezin Johannes 1786 3/4
Johannes, zoon van Johannes 1756, is in de Grote Kerk op 23.8.1786 gedoopt. Hij was
kommies bij de Algemene Rekenkamer. Overl 12.7.1843. Zijn zoon Willem Johan Christiaan
was sigarenhandelaar.
Gezin Fredrik Johannes 1814 4/5
Fredrik J., zoon van Valentijn J.D. 1793, is 5.3.1814 geb. Hij huwde 3.1 1.1841 met Maria
Louisa Lemckert, dienstbode, geb te Amsterdam 14.2.1813 als dochter van Ludwig Lemckert
en Barendje Florijn; zij overl 16.12.1878. Huwelijksgetuigen: Joh. Philip Reener, schoenmaker;
Hendrik Fr. Reith, broer van de bruidegom; Fred. Willem Hamel, kleermaker; Adolf G. Jochems, kleermaker. Fredrik J. was schoenmaker van beroep, tevens oppasser en bediende.
Overl 20.10.1856.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
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Valentijn Johannes Dirk, geb 30.4.1842. Geh met Wilhelmina Hendrika Bruins. Zie
generatie 5/6.
Louis Ernst Martijn, geb 25.9.1843. Overl 18.10.1843.
Maria Louisa, geb 17.9.1844.
Fredrik Johannes, geb 24.9.1846, geh met Elisabeth Nieman.
Zie generatie 5/6.
Lodewijk Ernst Martijn, geb 10.10.1848. Overl 9.1.1850.

6.
7.
8.
9.

Agnes Theodora, geb 30.8.1849.
Agnes Theodora, geb 31.8.1850.
Dienstbode. Overl 28.4.1910.
Hendrik, geb 27.6.1852. Geh met Alida
Holder. Zie generatie 5/6.
Alida Wilhelmina, geb Den haag
17.8.1856 en overl Amsterdam
22.10.1935. Geh Den Haag 28.7.1880
met Arend Willem Wendte, geb Den
Haag 5.5.1852. Uit dit huwelijk
kwamen vier kinderen voort. Arend
Willem was letterzetter, boekdrukker
en vanaf 1892 eigenaar van een
drukkerij. Hij overleed te Waalwijk
28.3.1930. Alida Wilhelmina was
onderwijzeres.

Gezin Hendrik Fredrik 1817 4/5
Hendrik Fredrik, zoon van Valentijn J.D. 1793, is geb 23.10.1817 en overl 20.2.1887. Hij
huwde:
1/ 9.6.1841 met Catharina Margaretha Lemckert, geb Yperen 5.2.1817. Scheiding 29.3.1870;
2/ 8.6.1870 met Johanna Adriana Appelmans, geb Nijmegen 2.7.1835.
Hij was winkelbediende en verver.
Kinderen, negen uit het eerste huwelijk en een uit het tweede:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Johannes Dirk Valentijn, geb 17.3.1842. Geh met Sophia A.H. van der Houwen.
Zie generatie 5/6.
Barendina Frederica, geb 22.6.1844. Dienstbode. Geh 21.10.1874 met Theodorus
Barbier. Zij had twee dochters.
Catharina Maria Frederica, geb 4.12.1845 en overl 12.4.1847.
Catharina Maria, geb 29.1.1848 en overl 26.2.1849.
Catharina Maria, geb 13.4.1850. Geh 9.11.1879 met Johannes Theodorus van Vught. Zij
had een dochter Alida Catharina Reith, geb 9.9.1875 en een zoon Johannes Theodorus
Reith, geb 18.1.1877 en overl 31.1.1878. Bij haar huwelijk met J. van Vught is Alida als
hun dochter erkend.
Louisa Maria, geb 6.2.1852. Ongeh en overl 28.3.1871
Hendrika of Hendrikus, geb 22.10.1853 naam Hendrika. Overl Hendrikus 12.12.1855
Hendrik Fredrik, geb 16.12.1857 en overl 25.11.1863
Maria Wilhelmina, geb 26.4.1860 en overl 29.3.1864
Hendrik Fredrik, geb 27.1.1872. Geh met Anna Elisabeth Schatteleijn.
Zie generatie 5/6
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Gezin Valentijn Johannes Dirk 1842 5/6
Deze Valentijn J.D., zoon van Fredrik Johannes 1814, is geb 30.4.1842. Hij trouwde 5.5.1880
met Willhelmina Hendrika Bruins, geb Amerongen 2.4.1856 en overl 25.11.1906. Hij was
bediende, beambte, bode en zeekapitein op een zeilschip. Overl 30.8.1906. Ned. Herv. Zij
woonden van 1859 af in de 's Gravenzandelaan 154.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
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Jan Fredrik, geb 19.6.1880. Geh met Cath. v.d. Most.
Zie generatie 6/7 in hoofdstuk 4.
Maria Louisa, geb 22.1.1882.
Valentijn Johannes Dirk, geb 18.10.1883. Geh met Johanna M.H. Gilbert. Hij was
kleermaker. Zie generatie 6/7 in hoofdstuk 4.
Willem Hendrik, geb 6.5.1886 en overl 4.7.1946. Ned.Herv. Hij was magazijn
loopknecht, bediende en koopman. Geh 16.8.1911 met Adriana van der Velde, geb
Dordrecht 15.11.1887. Kinderloos. Zij woonden Terwenstraat 3 en vervolgens op 7
andere adressen, in 1946 op Prinsenstraat 16.

5.
6.
7.
8.
9.

Johanna Nicolette, geb 22.6.1887. Onderwijzeres. Woonde in Schagen en in Hoorn,
Koepoortsweg 35. Blijkens bidprentje werd zij rooms-katholiek. Overl. Hoorn 6.7.1961.
Hendrik Theodoor, geb 12.6.1889 en overl 4.2.1890.
Wilhelmina Hendrika, geb 27.10.1890 en overl 17.11.1969. Zij huwde:
1/ 7.3.1915 met Jacobus Gerardus Kok, geb 23.8.1894. Gescheiden Den Haag 5.6.1925;
2/ 10.10.1928 met Abraham Kruit, geb Leiden 29.11.1884 en overl 4.6.1968.
Hendrik Theodoor, geb 10.12.1892 en overl 26.6.1894.
Hendrika Valentine, geb 9.1.1894 en overl 17.2.1894.

Gezin Fredrik Johannes 1846 5/6
Fredrik Johannes, zoon van Fredrik Johannes 1814, is geb 24.9.1846. Hij trouwde 14.5.1879
met Elisabeth Nieman, baker, geb 7.2.1851. Hij was huisschilder. Overl 31.1.1888.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Fredrik Johannes, geb 19.3.1880 en overl 20.3.1880
Maria Louisa, geb 17.3.1881 en overl 24.1.1885
Fredrik Johannes, geb 28.1.1884 en overl 24.4.1885
Fredrik Johannes Louis, geb 10.4.1887 en overl 5.2.1888

Gezin Hendrik 1852 5/6
Hendrik, zoon van Fredrik J. 1814, is geb 27.1.1852 of 27.6.1852. Hij huwde 7.5.1879 met
Alida Holder, geb te Amsterdam op 27.1.1855 en overl 12.2.1941. Hij was huisschilder van
beroep. Overl 16.1.1888. Alida hertrouwde met Frans Lankaster uit Goes.
Kinderen:
1.
2.

3.
4.

Johannes Pieter (Piet), geb 9.5.1880. Geh met Adriana Wilhelmina Koenen.
Zie generatie 6/7 in hoofdstuk 4.
Maria Louisa Alida (Loes), geb 29.9.1881. Geh 12. of 15.5.1911 met Jan van der Ploeg,
geb Noordgouwe 24.1.1885 als zoon van Cornelis van der Ploeg en Dina Klaasse en
overl Delft 18.4.1977. Zij hadden een zoon en drie dochters. Zij overl 11.11.1944. De
weduwnaar hertrouwde Delft 28.2.1962 met Diewertje Johanna Kok, geb Delft 8.7.1890.
Alida (Alie), geb 20.2.1884. Geh 6.11.1912 met Nicolaas Siliakus, geb 16.1.1877 en overl
15.3.1932. Zij hadden 3 zoons en 5 dochters. Zij overl 13.6.1967.
Theodoor Hendrik, geb 4.9.1886. Geh met Anna Geertruida Bodegraven.
Zie generatie 6/7 in hoofdstuk 4.

Gezin Johannes Dirk Valentijn 1842 5/6
Johannes D.V., zoon van Hendrik Fredrik 1817, is 17.3.1842 geb en overl 6.7.1875. Hij was
huisschilder. Hij trouwde 11.8.1869 met Sophia Alida Henrika van der Hoeven (Houven), geb
20.12.1845 en overl 7.4.1872.
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Kinderen:
1.
2.

Hendrik Fredrik, geb 22.1.1870. Geh met Josina Christina Maria Holtvester.
Zie generatie 6/7 in hoofdstuk 5.
Carolina Catharina, geb 15.2.1871 en overl 26.12.1871

Hendrik Fredrik Reith (1872-1928)

Anna Elisabeth Schatteleijn (1872-1945)

Gezin Hendrik Fredrik 1872 5/6
Hendrik Fredrik, zoon van Hendrik Fredrik 1817, is geb 27.1.1872 en overl 29.5.1928. Hij was
behanger van beroep. Godsdienst Ned. Hervormd. Hij trouwde 20.11.1895 met Anna Elisabeth
Schatteleijn, geb 29.12.1872 als dochter van Antonie Pieter Schatteleijn en Jansje Catharina
Stork. Godsdienst r.k. Zij overl 2.5.1945.
Kinderen:
1.
2.
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Jansje Catharina, geb 3.9.1896. Ned. Hervormd.
Hendrik Fredrik, geb 16.8.1898, geh met Ommerdina Mulder. Zie hoofdstuk 6.

Bronnen:
Gebroeders Luiken, Afbeelding der menselijke bezigheden, uitg. Reinier en Josua Ottens,
Amsterdam, ca. 1750.
A.F. Manning, Op zoek naar het alledaagse Nederland.
Henry Brown, De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdragten enz (1841). Uitg. Kruseman,
Den Haag, 1980.
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HOOFDSTUK 4
Stamboom 1 (vervolg)
De vier kleine Haagse takken
In dit hoofdstuk worden vier Haagse gezinnen besproken, waarvan de vaders tot de zesde
generatie na Valentijn Reith behoren en hun kinderen dus tot de zevende generatie. De
stamboom op blz. 16 en 17 laat zien dat Jan en Valentijn broers zijn, evenals Johan Pieter en
Theodoor Hendrik. Alle vier hebben een gemeenschappelijke overgrootvader: Valentijn Johan
Dirk in de derde generatie.
Ook in dit hoofdstuk geldt dat de plaats van geboorte, huwelijk en overlijden steeds Den Haag
is indien niet anders is aangegeven. In onderstaand schema, dat een vervolg is van de
stamboom op blz. 16 en 17, zijn de jaren van geboorte en overlijden aangegeven.

Stamboom Valentijn Reith
De vier kleine Haagse takken (vervolg stamboom 1)
Generatie 6

Generatie 7

Jan Frederik

Catharina W. 1904-1905

1880-1950

Wim 1908-1967
To 1912-1989

Valentijn Johannes

Tine 1912

Dirk

Itte 1919

1883-1954
Johan Pieter

Adri 1920

1880-1945

Johanna 1924

Theodoor Hendrik

Annie 1910-1995

1886-1956

Alie 1912
Kees 1915-1999
Rie 1919

Gezin Jan Frederik 1880 6/7
Jan Frederik, zoon van Valentijn J.D. 1842, is geb 19.8.1880, en overl 1.9.1950. Geh
20.7.1904 met Catharina Wilhelmina van der Most, geb 1.10.1883. Het gezin woonde 's
Gravenzandelaan 154, waar ook hun ouders woonden en in 1939 op Gooilaan 43. Hij was
timmerman van beroep.
Kinderen:
1.

Catharina Wilhelmina, geb 10.12.1904 en overl 17.5.1905.
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2.
3.

Willem Karel Hendrik (Wim), geb 26.7.1908 en overl Wassenaar 22.11.1967. Geh
19.4.1939 met Lolkje de Jong, geb 23.6.1910. Kinderloos.
Catharina Valentine (To), geb 19.7.1912. Geh 12.7.1939 met A.C. de Vette. Kinderloos.
Overl Den Haag 21.12.1989.

Gezin Valentijn Johannes Dirk 1883 6/7
Valentijn J.D., zoon van Valentijn J.D. 1842, is geb
18.10.1883 en overl Voorburg 28.5.1954. Hij huwde
9.12.1908 met Johanna Maria Hendrika Gilbert, geb
Zutphen 6.6.1884 en overl Rijswijk 27.3.1954. Hij was
kleermaker van beroep en leverde veel uitrustingen
aan officieren. Hij was een getrouwe bloeddonor en
hielp bij transporten van het Rode Kruis. Zijn geliefde
tandem moest hij in de oorlogsjaren inruilen tegen
levensmiddelen. Het echtpaar (Ned.Herv.) woonde
eerst in Den Haag, Delftselaan 100 maar verhuisde
1914 naar Rijswijk.
Kinderen:
1.
2.

Valentine Johanna (Tine), geb 27.12.1912.
Wilhelmina Hendrika (Itte), geb Rijswijk
7.6.1919. Geh Rijswijk 27.6.1945 met Rommert
Cornelis Spoor, geb Bodegraven 23.4.1914.
Deze had destijds na het behalen van de
onderwijzersakte gekozen voor werk in het bedrijfsleven en was 1936-1939 werkzaam
geweest voor de Shell in Venezuela. Na hun huwelijk woonden zij lange tijd (1947-1962)
in dit land waar hun drie kinderen geboren zijn.

Gezin Johannes Pieter 1880 6/7
Johannes Pieter, zoon van Hendrik 1852, is geb 9.5.1880. Hij trouwde 27.3.1912 met
Adriana Wilhelmina Koenen, geb 29.9.1883 en overl 25.5.1965. Haar ouders waren
Mattheus Wilhelmus Koenen, geb 11.6.1847 en Maria Huibertina Krouwel, geb 13.4.1843.
Johannes Pieter was behanger en stoffeerder. Hij overl 12.11.1945.
Kinderen:
1.
2.

Adriana Pieternella (Adri), geb 16.9.1920. Secretaresse.
Johanna Alida, geb 19.4.1924. Geh Naarden 10.4.1948 met H.W. Bosch en gescheiden.
Een zoon. Zij is gastvrouw en demonstratrice.

Gezin Theodoor Hendrik 1886 6/7
Theodoor Hendrik, zoon van Hendrik 1852, is geb 4.9.1886 en overl 29.11.1956. Hij was
meubelmaker. Hij trouwde 2.11.1910 met Anna Geertruida Bodegraven, geb 7.3.1889 en overl
22.11.1965. Haar ouders waren Cornelis Jacob Willem Bodegraven, van beroep ciseleur en
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Maria Elisabeth van Duijneveldt. Het gezin (Ned.Herv.) woonde Trooststraat 134 en in 1937 op
Wouwermanstraat 21.
Kinderen:
1.

2.
3.
4.

Anna Geertruida (Annie), geb 11.12.1910 en overl 17.1.1995. Geh 27.11.1929 met Dirk
(Dik) Brinksma, geb Beetsterzwaag 29.4.1910, hoofdambtenaar bij de gemeente
(gepens.). Zij hebben twee dochters en drie zonen. Meer over dit gezin in RWZ 12
(1983).
Alida (Alie), geb 2.4.1912. Geh 24.6.1942 met Johannes Wilhelmus Dijkman, geb
27.6.1906 en overl Best 3.2.1981. Een dochter en een zoon.
Cornelis Jacob Willem (Kees), geb Den Haag 11.9.1915 en overl Venlo 30.4.1999. Geh
Venlo 4.12.1945 met Frederike (Frieda) Nass, geb Venlo 11.12.1918 en overl 30.5.1991.
Hij was elektricien van beroep. Geen kinderen.
Maria Elisabeth (Rie), geb 29.10.1919. Geh 25.7.1957 met Jacobus Arie (Jaap) Zwitser,
geb Amsterdam 5.1.1926, rijkshoofdambtenaar. Zij hebben een dochter.

Nabeschouwing
De mannelijke naamgenoten zijn allen overleden. De minst jonge vrouwelijke naamgenoten in
deze familietak zijn Valentine J. Reith (1912) en Alida Reith (1912). De kinderen van de in dit
hoofdstuk beschreven gezinnen dragen niet de familienaam Reith (zogenaamd uitsterven in de
mannelijke lijn).
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 4
De vier kleine Haagse takken

Generatie 7:

Mw L. de Jong-Reith, Mient 191, 2564 KK Den Haag
Mw V.J. Reith, van Vredenburchweg 26, 2282 SH Rijswijk
Mw W.H. Spoor-Reith, Pr. Constantijnlaan 2, 8084 AG 't Harde
Mw A.P. Reith, Ab. Jansenstraat 22, 7451 EB Holten
Mw J.A. Reith, 3e Schinkelstraat 13 bis, 1075 TJ Amsterdam
Mw A. Dijkman-Reith, Kempisch verpleegtehuis, Rondweg 26b, 5531 AJ Bladel
Mw M.E. Zwitser-Reith, van Vredenburchweg 885, 2284 TP Rijswijk
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HOOFDSTUK 5
Stamboom 1 (vervolg)
De Rotterdamse tak
De stamvader van de Rotterdamse Reithen is Hendrik Frederik, geboren in 1870 als
afstammeling in de zesde generatie van Valentijn. Zijn oudste twee zoons emigreerden en
hebben nageslacht, maar het contact daarmee is verloren gegaan. In dit hoofdstuk worden
beschreven de gezinnen van: drie van zijn zoons in Rotterdam, zes kleinzoons en drie
achterkleinzoons. Alleen in deze familietak ontmoeten we nu vertegenwoordigers van de 9e en
10e generatie. Alle gegevens in dit hoofdstuk betreffen Rotterdam als niet anders is
aangegeven. De stamboom op blz. 32 sluit aan bij de stamboom op blz. 17.
Gezin Hendrik Frederik 1870 6/7
Hendrik Frederik is geb Den Haag 22.1.1870 als zoon van Johan Dirk Valentijn 1842. Zijn
moeder overleed in 1872 en zijn vader in 1875. Op vijfjarige leeftijd wees geworden is hij
overeenkomstig de godsdienstige overtuiging van zijn ouders in een Nederlands Hervormd
weeshuis opgevoed. Dit werd streng protestants geleid.
Hij huwde 13.5.1896 met Josina Christina
Maria Holtvester, geb 23.7.1872 en overl
15.3.1945; zij was een dochter van Theodorus
Johannes Holtvester en Janna Pieterse. Zij zei
dat ze van Spaanse afkomst was. Zij was
rooms-katholiek en een gemengd huwelijk
was vroeger dikwijls oorzaak van verwijdering
tussen familieleden. Zo ook in dit geval, te
meer omdat de kinderen katholiek werden
opgevoed. Dit liep zo omdat Hendrik Frederik
in het weeshuis een grondige hekel had
gekregen aan alles wat met godsdienst of kerk
te maken had, zodat hij de godsdienstige
opvoeding geheel aan zijn vrouw overliet. Of
deze beklijft heeft bij de twee geëmigreerde
zoons is niet bekend. De drie jongste kinderen
behielden de geloofsovertuiging van hun
jonge jaren. Hendrik Frederik was houtdraaier
van beroep. Hij werkte onder andere bij
Daaldrop in Tiel. Blijkens de geboorteplaatsen
van zijn kinderen woonde hij na zijn huwelijk
in Rotterdam, Tiel en Den Haag. In april 1913
woonde hij in Rotterdam, in 1936 aldaar
Proveniersstraat 14b en Burg. Marnixlaan 81a,
en 1941 weer in Den Haag, Katwijkstraat 83
en in 1942 H. Molenaarstraat 31a en 31e. Hij
overleed 24.6.1957.
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Stamboom 1 Valentijn Reith
De Rotterdamse tak (vervolg stamboom 1)
Generatie 6

Generatie 7

Generatie 8

Generatie 9

Gen 10

René 1953
Valentijn Hendrik

Marian 1956

Frederik 1924

Joke 1959

Jan Bastiaan 1926

Hendrika 1947

Johannes Dirk Valentijn

Cornelia 1949

1896

Ruud 1950

MV

Theodorus Gerardus

Jan 1953

VM

1898-1984

Ron 1954

M

Hendrik Frederik
1900-1969

Maurice 1959
Robert 1963
Franklin 1968

Rudolf 1930

Nancy 1952
Judy 1957
Debby 1961

Hendrik

Nico 1954

Frederik

VV

Harry 1956

1870-1957

Jan 1930

Marcel 1960
Ronald 1963
Mirjam 1967

Nicolaas 1902-1987

Hendrik Frederik 1934

Nicolaas 1940

Jan 1963
Natasjna 1966

Josina Christina 1929
Christiaan Marinus

Christiaan Marinus

Ellen 1958

1905-1982

1930

Petra 1960

Frederik Hendrik 1908
Josina Christina

Maria Agnes 1934
Frederik H.L. 1941

1910-1987

Kinderen:
1.
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Johan Dirk Valentijn (Jan), geb 2.9.1896, zeeman, vestigde zich in Engeland. Toen hij
12 jaar oud was, vertrok hij als scheepsjongen. Eens in Nederland aan wal om bij zijn
ouders op bezoek te gaan, stond nog dezelfde dag de marechaussee aan de deur om
hem op te halen. Johan was namelijk dienstweigeraar. Hij verstopte zich en ging
onopgemerkt terug naar de boot. De politie bleef daar op de wacht staan tot de boot
vertrok. Hij deed in de V.S. examens voor stuurman. Hij is overleden en heeft een
zoon en een dochter. De zoon heeft zijn naam in Reed veranderd, en bekleedde een
hoge positie bij de Britse marine.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Theodorus Gerardus, geb Tiel 11.3.1898. Geh met Christina W. Hoogland.
Zie generatie 7/8.
Hendrik Frederik, geb 19.6.1900. Geh met Trientje van Boehove. Zie generatie 7/8.
Nicolaas, geb 22.8.1902. Geh met Maria Steketee. Zie generatie 7/8.
Christiaan Marinus, geb Den Haag 16.3.1905. Geh met Joh. Lafleur. Zie generatie 7/8.
Frederik Hendrik (Frits), geb Den Haag 16.2.1908. Rooms-katholiek. Geh 10.8.1938 met
Hendrika Maria (Riek) van Alen. Frits was bedrijfsleider in een fabriek van beroeps- en
bedrijfskleding. Geen kinderen.
Josina Christina Maria, geb Den Haag 14.8.1910. Geh Den Haag met Johannes Antonius
Saris, procuratiehouder. Anton Saris werkte bij Stokvis in Bandung, Indonesië. Hij heeft
in een Jappenkamp gezeten. Wegens gezondheid zijn ze naar Malaga vertrokken. Josina
had in haar Spaanse tijd al verschijnselen van Parkinson. Hij overl Malaga (Spanje)
9.1.1964. Zij overl Den Haag 12.8.1987. Geen kinderen.

Gezin Theodorus Gerardus (1898) 7/8
Theodorus Gerardus is geboren te Tiel 11.3.1898. Hij verliet Nederland op 13-jarige leeftijd,
was zeeman en vestigde zich in de Verenigde Staten. Hij overleed Mobile 17.9.1984. Hij
huwde:
1/ Christina W. Hoogland, overl 1941. Zij kregen een zoon Ted, geb 12.9.1925, en een dochter
Dorothea. Ted overleed Mobile 29.6.1978 na een auto-ongeluk (hit/run driver). Ted heeft twee
dochters. Dorothea huwde met Warren M. Webster;
2/ 1943 met Jacqueline Smith, overl 1967.
Gezin Hendrik Frederik (Henk) 1900 7/8
Henk is geboren 19.6.1900 als zoon van Hendrik Frederik 1870. Hij trouwde 22.8.1923 met
Trientje van Bochove, geb 10.1.1896 en overl 28.1.1980. Hij was tramconducteur en suppoost
en woonde in 1933 Justus van Effenstraat 157. Hij overleed 6.9.1969.
Kinderen:
1.
2.
3.

Valentijn Hendrik Frederik, geb 8.12.1924, geh met Michaella Lampusiak.
Zie generatie 8/9.
Jan Sebastiaan, geb 27.12.1926, geh met Joanna Lambregts. Zie generatie 8/9.
Rudolf, geb 9.7.1930, geh met Geertuida J. Andeweg. Zie generatie 8/9.

Gezin Nicolaas (Nico) 1902 7/8
Nico is geb 22.8.1902 als zoon van Hendrik Frederik 1870. Hij was eerst marinier, later tramconducteur, maar kreeg in 1934 wegens de economische crisis ontslag. Hij huwde 29.10.1929
met Maria Adriana Steketee, geb Scherpenisse (Tholen). Zij was lidmaat van de Adventskerk
en hij werd dit eveneens in 1936. Overl Huis ter Heide 9.9.1987. Zie RWZ 19.
Kinderen:
1.
2.
3.

Jan, geb 13.6.1930. Geh met Hendrika Woldring. Zie generatie 8/9.
Hendrik Frederik, geb 28.12.1934, ongehuwd, zonder beroep.
Nicolaas, geb 12.10.1940. Geh met Wilhelmina Moerman. Zie generatie 8/9.
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Gezin Christiaan Marinus (Chris) 1905 7/8
Chris is geb Den Haag 16.3.1905 als zoon van Hendrik Frederik 1870 en overleed 13.11.1982.
Rooms-katholiek. Hij was meubelmaker. Hij huwde 1.8.1928 met Johanna Maria Huberta
Lafleur, geb 17.11.1898. Overl 27.12.1985.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Josina Christina Maria (Jos), geb 19.5.1929. Zij trouwde 22.1.1985 met Anton Niehoff.
Zij is telefoniste van een groot bedrijf en is een bekende figuur in kringen van het
Rotterdams amateurtoneel. Zie interview in RWZ 12 (1983).
Christiaan Marinus (Chris), geb 20.6.1930. Geh met Johanna Maria (Han) van
Heijningen. Zie generatie 8/9.
Maria Agnes (Ria), geb 4.5.1934. Geh 14.8.1957 met Johannes E.M. (Hans) van Delft,
expediteur. Vier kinderen.
Frederik Hendrik Laurentius (Frits), geb 10.8.1941. Geh 23.10.1968 met Josefina Maria
Johanna (José) van der Veer, verkoper. Geen kinderen.

Gezin Valentijn Hendrik Frederik (Henk) 1924 8/9
Henk, zoon van Hendrik Frederik 1900, is 8.12.1924 geb. Hij huwde 25.3.1953 met Michaella
(Elly) Lampusiak. Hij is boekhouder en facturist.
Kinderen:
1.
2.
3.

René, geb 23.10.1953, operator. Geh Vlaardingen 30.8.1982 met Rosemarie Weber.
Marian, geb 24.8.1956.
Joke, geb 3.5.1959. Geh Vlaardingen 13.7.1981 met Izaak Samuel Koppershoek.

Gezin Jan Sebastiaan (Jan) 1926 8/9
Jan is 27.12.1926 geb als zoon van Hendrik Frederik 1900. Hij trouwde op 11.12.1946 met
Joanna Antoinetta Lambregts, geb 19.9.1930. Hij is loodgieter van beroep.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Hendrika Cornelia, geb 25.5.1947, geh 7.12.1967 met Cornelis Adriaan Pors, technicus.
Zij hebben een kind.
Cornelia Johanna, geb 28.1.1949, geh 29.8.1969 met Peter de Jongh, procuratiehouder.
Zij hebben een kind.
Rudolf, geb 18.3.1950. Geh met Adriana Lena Franciska Wouda. Zie generatie 9/10.
Jan, geb 9.5.1953. Gehuwd met Maria P.H. van Vlijmen. Zie generatie 9/10.
Ronald, geb 10.12.1954. Gehuwd met Gerritje Langerlaan. Zie generatie 9/10.
Maurice, geb 28.12.1959.
Robert, geb 27.9.1963.
Franklin, geb 10.8.1968.

Gezin Rudolf (Ruud) 1930 8/9
Ruud, zoon van Hendrik Frederik 1900, is geb 9.7.1930. Hij huwde 24.10.1951 met Geertruida
J. (Trudy) Andeweg, geb 23.10.1930. Zij emigreerden naar Canada. Hij is gasfitter van
beroep.
Kinderen:
1.
2.
3.

Nanette (Nancy), geb 20.5.1952. Geh Calgary 20.5.1972 met Danny Bertsch. Hun
dochter Jill is geb Calgary 20.12.1972 en hun zoon Jesse te Calgary 8.7.1974.
Judy, geb 10.1.1957. Geh Clowry 25.9.1977 met Craig. Twee zoons.
Debby, geb Calgary 9.3.1961.

Gezin Jan 1930 8/9
Jan, zoon van Nicolaas 1902, is geb 13.6.1930. Hij huwde te Haren (Gr) op 29.7.1953 met
Hendrika (Riek) Woldring, geb Haren 19.2.1927. Hij is predikant en bestuurslid van het
Centraal Bureau van de Adventskerk, officieel geheten Kerkgenootschap der Zevende-Dags
Adventisten. Hij schreef over zijn werk in "Reith Wijd en Zijd" Nr 4.
Kinderen:
1.
2.

3.
4.
5.

Nicolaas, geb Enschede 23.5.1954. Geh met Carla Onrust. Zie generatie 9/10.
Harry, geb Enschede 16.6.1956. Geh Amsterdam 9.10.1981 met Sabrina Engstorf, geb
Amsterdam 22.3.1963. Hij was befaamd als de hoofdpersoon in de televisieserie "Harry
zoekt werk". Hij vond zijn werk in de computerafdeling van de Rijkspostspaarbank. Ze
hebben een kind.
Marcel, geb Amsterdam 28.4.1960.
Ronald, geb Middelburg 28.10.1963.
Mirjam Hendrika, geb Amsterdam 27.3.1967.

Gezin Nicolaas 1940 8/9
Nicolaas (Nico) is geb 12.10.1940 als zoon van Nicolaas 1902. Hij trouwde 7.9.1962 met
Wilhelmina Petronella Moerman, geb Rotterdam 21.2.1945. Hij is taxi-ondernemer van beroep.
Kinderen:
1.
2.

Jan Etienne, geb 16.3.1963
Natasja Adriana, geb 17.11.1966

Gezin Christiaan Marinus 1930 8/9
Christiaan Marinus is geb 20.6.1930 als zoon van Christiaan Marinus 1905. Hij trouwde
9.10.1957 met Johanna Maria van Heijningen, geb 22.5.1934. Hij is kantoorbediende.
Kinderen:
1.

Ellen Maria, geb 22.8.1958
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2.

Petra Lidwina, geb 10.7.1960

Gezin Rudolf (Ruud) 1950 9/10
Ruud is geb Rotterdam 18.3.1950 als zoon van
Jan Bastiaan 1926. Hij trouwde op 28.12.1970
met Adriana Lena Franciska Wouda, geb
Rotterdam 26.10.1950. Hun zoon Glenn is de
eerste Reith van de tiende generatie. Rudolf is
loodgieter van beroep.
Kinderen:
1.

2.

Glenn, geb Rotterdam 20.6.1974. Hij
trouwde op 17.6.1994 met Sandra
Magdalena Hoeveler, geb Greven broich
Duitsland 28.12.1971. Hij is van beroep
installatietechnicus.
Maureen, geb Rotterdam 5.12.1977.

Gezin Jan 1953 9/10
Jan is geb 9.5.1953 als zoon van Jan Bastiaan 1926 Hij is van beroep loodgieter. Hij huwde
12.10.1973 met Maria Petronella Henrica van Vlijmen, geb 3.6.1951.
Kinderen:
1.
2.

Esther, geb 15.6.1977
Richard, geb 10.4.1980

Gezin Ronald (Ron of Ronnie) 1954 9/10
Ronnie, zoon van Jan Bastiaan 1926, is geb 10.12.1954. Zijn beroep is loodgieter. Hij trouwde
14.5.1976 met Gerritje Langerlaan, geb 2.11.1956.
Kinderen:
1.

Jebbrey, geb 6.3.1980

Gezin Nicolaas (Nico) 1954 9/10
Nico, zoon van Jan 1930, is geb Enschede 23.5.1954. Hij trouwde te Amsterdam 28.8.1975
met Carla Onrust, geb Amsterdam 2.12.1951.
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Kinderen:
1.
2.

Denise Nicole, geb Lelystad 18.8.1977
Daphne Sharon, geb Lelystad 24.3.1981

Nabeschouwing:
De oudsten van de mannelijke en vrouwelijke naamgenoten in deze familietak zijn Frederik
Hendrik Reith (1908) resp. Josina Christina Reith (1929). Er kwamen in deze familietak heel
wat meer jongens dan meisjes ter wereld.
In generatie 7 een gezin van 6 jongens en 1 meisje. In generatie 8 (3 gezinnen) 8 jongens
tegen 2 meisjes. In generatie 9 (6 gezinnen) 12 jongens tegen 11 meisjes.
In generatie 10 (4 gezinnen) 3 jongens tegen 4 meisjes.
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 5
De Rotterdamse tak

Generatie 7:

Mw D. Webster-Reith, 1845 Canal street, 36606 Mobile, Alabama 36660, USA; P.O. Box 66527
Mw J.M.H. Reith-Lafleur, Boekenrode 617, 3085 JH Rotterdam
Fam. F.H. Reith-van Alen, Grindweg 328, 3055 VD Rotterdam

Generatie 8:

Fam. V.H.F. Reith-Lampusiak, Werfkade 9, 2987 RH Ridderkerk
Fam. J.B. Reith-Lambregts, Steve Bikoplaats 129, 3065 EE Rotterdam
Fam. R. Reith-Andeweg 4412 - 8th Avenue South-West, T3COG7 Calgary A.B, Canada
Fam. J. Reith-Woldring, Brugakker 56-24, 3704 MS Zeist
Dhr H.F. Reith, Waltherbosch flat 214, Mercuriuslaan 35, 7314 KR Apeldoorn
Fam. N. Reith-Moerman, Baron v. Leydenstraat 9, 3223 HB Hellevoetsluis
Mw J. Reith, Akkerwinde 208, 2906 XL Capelle a/d IJssel
Fam. C.M. Reith-van Heijningen, Luxemburglaan 108, 1966 NC Heemskerk
Mw M.A. van Delft-Reith, Boeier 120, 2991 KH Barendrecht

Generatie 9:

Mw H.C. Pors-Reith, Dacostastraat 38e, 3027 JJ Rotterdam
Mw C.J. de Jong-Reith, Mathenesserweg 66b, 3026 HE Rotterdam
Fam. R. Reith-Wouda, Willem Buytewechstraat 105c, 3024 XB Rotterdam
Fam. J. Reith-van Vlijmen, Aelbrechtskade 43, 3022 HM Rotterdam
Fam. R. Reith-Langerlaan, Mathenesserdijk 308a, 3027 XW Rotterdam
Fam. N. Reith-Onrust, Van der Duynstraat 321, 1051 AW Amsterdam
Fam. H. Reith-Egstorf, Jan van Galenstraat 189III, 1056 BS Amsterdam
Fam. J.E. Reith, Marshallaan 8, 3223 TK Hellevoetsluis
Fam. J. Pijper-Reith, De Volantestraat 24, 3223 PH Hellevoetsluis

Generatie 10:

Fam. G. Reith, Zweedsestraat 167, 3028 TV Rotterdam
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HOOFDSTUK 6
Stamboom 1 (vervolg)
De Meppelse tak
De stamvader van de Meppelse tak is Hendrik Fredrik 1898, die geboren is en opgroeide in
Den Haag. Hij vestigde zich in Meppel, de geboorteplaats van zijn vrouw. In dit hoofdstuk
worden hun gezin en de gezinnen van hun vijf zoons beschreven. Onderstaand schema sluit
aan op stamboom 1 op blz. 17.

Stamboom 1 Valentijn Reith
De Meppelse tak (vervolg stamboom 1)
Generatie 6

Generatie 7

Generatie 8

Generatie 9

Diny 1949
Henk 1921-1993

Gerda 1954
Jetty 1956
Frits 1961

V

Yvonne 1946
Piet 1923
Annie 1925
Hendrik

Fred 1948

VV

Ronald 1960

VM

Karin 1962

Roelie 1928

Fredrik

Tinka 1930

Rita 1958

1898-1982

Roelof 1932

Martin 1959

M

Erik 1962
Marcel 1967
Freek 1934

M

Ina 1955
Richard 1965

MV

Johanna 1965
Jan 1936-1999

René 1967

Diny 1939-1998

Karin 1968
Yvonne 1977

VV

Gezin Hendrik Fredrik 1898 6/7
Hendrik Fredrik is geb in Den Haag 16.8.1898 als zoon van Hendrik Fredrik 1872. Hij was een
aantal jaren bij de marine alvorens hij het beroep van behanger-stoffeerder koos, waarin hij
zijn hele leven erg hard gewerkt heeft. Aanvankelijk was hij bij een bedrijf in Den Haag. In die
jaren leerde hij Ommerdina Mulder kennen, waarmee hij in 1921 trouwde; daarom kreeg hij
ontslag, "omdat hij te duur werd". Hij vond werk in Meppel waar Ommerdina vandaan kwam.
Op den duur werd hij, de "Hollander", met zijn twee meter lange plaktafel onder zijn arm, een
bekende figuur in Meppel. Hij trouwde te Meppel op 13.7.1921 met Ommerdina Mulder, geb
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te Meppel 16.5.1899 als dochter van Lambert Pieter Mulder en Roelofje Hofman; zij overleed
te Meppel 5.1.1966.
Het echtpaar woonde 1921-1929 in de Grote Oeverstraat, tot 1940 Timorstraat en tot 1966 in
de Papaverstraat. Als weduwnaar woonde Hendrik Fredrik rond elf jaar in de Westercluft te
Steenwijk en de laatste levensjaren in het Bejaardentehuis Nijenstede aldaar. Hij overleed
Steenwijk 19.8.1982. Hij was een belezen man op vele gebieden, zijn hobbies waren lezen en
tekenen. Het gezin telde negen kinderen, allen geb te Meppel. De oudste zoon kreeg de
voornamen van zijn grootvader Hendrik Fredrik 1872 en de roepnaam Henk. De vierde zoon
kreeg dezelfde voornamen naar zijn vader en de roepnaam Freek.

Hendrik Fredrik als marinier (1898-1982)

Hendrik Fredrik Reith (1898-1982)
en Ommerdina Mulder (1899-1966)

Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Hendrik Fredrik (Henk), geb 20.11.1921 en overl 9.6.1993. Geh met Jentje Biemholt. Zie
generatie 7/8.
Lambert Pieter (Piet), geb 1.6.1923. Geh met Christina Magtaline Elskamp. Zie generatie
7/8.
Anna Elisabeth (Annie), geb 4.5.1925. Geh Meppel 8.7.1948 met Albertus Rengelink,
geb Meppel 7.4.1922 en overl aldaar 22.3.1980. Hij was in een farmaceutische fabriek
werkzaam. Uit het huwelijk van Annie en Bertus kwamen drie kinderen voort.
Roelofje (Roelie), geb 16.9.1928. Geh Meppel 17.6.1950 met Roelof Zanting, geb
Ruinerwold 5.1.1926. Hij is verwarmingsmonteur. Zij hebben drie kinderen.
Jansje Catrina (Tinka), geb 17.12.1930. Geh Den Haag 17.12.1955 met Rudy (Ruud)
van der Hoek, geb Den Haag 27.9.1936, loodgieter. Zij hebben vijf kinderen.
Roelof Martinus, geb 13.11.1932. Geh met Rinske Bloemsma. Zie generatie 7/8.
Hendrik Fredrik (Freek), geb 8.4.1934. Geh met Jacoba Johanna Hensbroek.
Zie generatie 7/8.
Jan, geb 3.12.1936 en overl 29.12.1999. Geh met Johanna Gerharda Stam.
Zie generatie 7/8.

9.

Dina Hendrika Fredrika (Diny), geb 23.10.1939. Overl 9.3.1998 te Hilversum. Geh
Meppel 1.11.1963 met Klaas J.J. Bakker, geb Meppel 12.10.1937. Overl 6.4.1997.
Beheerder/kok. Kinderloos.

Gezin Hendrik Fredrik (Henk) 1921 7/8
Henk is geboren te Meppel 20.11.1921 als zoon van Hendrik Fredrik 1898, overl 9.6.1993. Hij
leidde een bedrijf voor het inzouten van huiden. Hij trouwde te Meppel 30.6.1945 met Jentje
(Jennie) Biemholt, geb Meppel 8.9.1926. Zij verhuisden 3.2.1953 naar Leeuwarden, waar zij
hun zilveren huwelijksfeest op 4.7.1970 in Hotel-restaurant Tivoli vierden. Henk Reith was een
verwoed liefhebber van postduiven.
Kinderen:
1.
2.

3.

4.

Ommerdina Hendrika Fredrika (Diny), geb Meppel
18.1.1949. Geh Leeuwarden 15.12.1972 met Tjebbe
Swart. Twee kinderen.
Gerritdina (Gerda), geb Leeuwarden 25.4.1954. Geh
Leeuwarden 9.12.1970 met Gerrit Kamperman.
Gescheiden 21.4.1981. Twee kinderen. Gerda is
administratief medewerker bij het girokantoor
Leeuwarden.
Jentje Hendrika (Jetty), geb Leeuwarden 4.3.1956.
Geh Leeuwarden 21.4.1978 met Z.C. (Boetje)
Döderlein de Win, geb West Irian. Twee dochters. Zij
is administratief medewerker bij het girokantoor te
Leeuwarden.
Hendrik Fredrik (Frits), geb Leeuwarden 29.11.1961.
Geh Leeuwarden 6.12.1990 met Agnes Alves. Zie
generatie 8/9.

Hendrik Fredrik (1921-1993)

Gezin Lambert Pieter (Piet) 1923 7/8
Piet, zoon van Hendrik Fredrik 1898, is geb Meppel 1.6.1923. Hij is installateur van gas en
water in Den Haag. Hij leeft graag op of bij het water, dit geeft rust. Geen wonder dat hij
verzot is op vissen en een ark in de Oude Rijn bewoont. Hij trouwde in Den Haag op
23.2.1959 met Christina Magtalina (Tinie) Elskamp, geb 23.12.1927.
Kinderen, allen geb in Den Haag:
1.
2.
3.
4.

Yvonne Catharina, geb 9.6.1946. Geh Den Haag 11.5.1964 met Jaap van Leeuwen, geb
Den Haag 29.3.1942, elektromonteur. Ze hebben een zoon.
Hendrik Fredrik (Fred), geb Den Haag 13.5.1948. Geh 13.7.1979 met Gila Baay, geb
10.4.1952. Zie generatie 8/9.
Ronald, geb Den Haag 23.8.1960. Geh 26.5.1983 met Geertruida Tuinenburg, geb
13.5.1961. Zie generatie 8/9.
Karin, geb Den Haag 27.3.1962. Geh 22.8.1992 met Peter van Es, geb 21.10.1960.
Computerprogrammeur. Twee kinderen.
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Gezin Roelof Martinus (Roelof) 1932 7/8
Roelof is geb Meppel 13.11.1932 als zoon
van Hendrik Fredrik 1898. Hij trouwde te
Meppel 8.2.1958 met Rinskje (Rinie)
Bloemsma, geb Wolvega 18.6.1936 en
overl Elburg 11.11.1988. Hij was slager van
beroep. Hobbies: fotografie en koken.
Kinderen:
1.

2.
3.

4.

Rita Fenna, geb Meppel 13.7.1958.
Geh te Elburg met Jan Willem
Hagen, geb 3.5.1961. Twee
kinderen. Gescheiden.
Wobbe Martin, geb Meppel
25.11.1959. Samenwonend met
Carolien Tholle. Zie generatie 8/9.
Hendrik Fredrik (Erik), geb Meppel
19.11.1962. Samenwonend met
Karin Cousin, geb Amsterdam
9.3.1969. Hij is sociaalwerker van
beroep.
Marcel, geb Elburg 7.2.1967. Geh te
Elburg met Cobi Koekoek, geb
6.12.1964. Zie generatie 8/9.

Gezin Hendrik Fredrik 1934 7/8
Hendrik Fredrik (Freek) is geb Meppel 8.4.1934 als zoon van Hendrik Fredrik 1898. Hij
trouwde Meppel 28.5.1955 met Jacoba Johanna (Coby) Hensbroek, geb Buitenzorg
(Indonesië) 1.3.1935. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht zij enige jaren door in een
Jappenkamp, haar vader niet minder dan vijf jaar. Freek Reith verhandelt kantoormachines
e.d. Zijn hobbies: vissen, watersport, filmen, dansen. De hobbies van Coby: koken en kleding
maken.
Kinderen:
1.
2.

Waginem (Ina), geb Meppel 6.10.1955. Geh Steenwijk 1.10.1980 met Aaldert van Dijk,
geb IJsselmuiden 16.11.1956. Hij is systeembeheerder bij de Gemeente Kampen. Ze
hebben drie kinderen.
Richard, geb Emmeloord 15.8.1965. Geh met drs. Johanna Aleida Christine Albers.
Zie generatie 8/9.

Gezin Jan 1936 7/8
Jan is geb Meppel 3.12.1936 als zoon van Hendrik Fredrik 1898. Overl 29.12.1999. Hij
trouwde Meppel 18.3.1960 met Johanna Gerharda (Hanny) Stam, geb Staphorst 22.1.1939.
Hij was slager van beroep. Hobbies Jan: sport en vissen, en van Hanny: lezen en tuinieren.
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Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Johanna Hendrika, geb Elburg 20.8.1965. Geh met F.H. Yooniscali, geb Somalië
12.4.1966. Ze hebben een dochter. Gescheiden in 2000.
Reinder (René), geb Elburg 16.2.1967. Geh Zwolle 24.11.1995 met M.A. Krooneman.
Zie generatie 8/9.
Karin, geb Elburg 17.8.1968. Geh Epe 14.11.1995 met Y. Çiçek, geb Vaassen 14.4.1970.
Ze hebben twee dochters. Gescheiden in 1999.
Yvonne, geb Zwolle 7.8.1977.

Gezin Frits 1961 8/9
Frits, geb 29.11.1961 als zoon van Hendrik Fredrik 1921, is administratief medewerker op
het girokantoor Leeuwarden. Geh 6.12.1990 met Agnes Alves, geb Leeuwarden 7.4.1965.
Kinderen:
1.

Mandy, geb Leeuwarden 25.6.1991

Gezin Hendrik Fredrik (Fred) 1948 8/9
Fred, geb 13.5.1948 als zoon van Lambert Pieter 1923. Hij is installateur van gas en water.
Geh Den Haag 13.5.1979 met Gila Baay, geb Den Haag 10.4.1952. Gescheiden.
Kinderen:
1.
2.

Claudia, geb Den Haag 20.5.1973
Cynthia, geb Den Haag 19.10.1982

Gezin Ronald 1960 8/9
Ronald, geb 23.8.1960 als zoon van Lambert Pieter 1923, is installateur van gas en water.
Geh Den Haag 26.5.1983 met Geertruida Tuinenburg, geb 13.5.1961.
Kinderen:
1.
2.

Lizzy, geb Den Haag 11.5.1992
Scott, geb Den Haag 15.2.1998

Gezin Wobbe Martin (Martin) 1959 8/9
Martin is geb 25.11.1959 als zoon van Roelof Martinus 1932. Hij is drs. Sociologie,
samenwonend met Carolien Tholle, geb Oude Amstel 12.4.1959. Martin is grafisch
ontwerper van beroep.
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Kinderen:
1.

Tjaling, geb Opende 8.5.1994

Gezin Marcel 1967 8/9
Marcel, geb 7.2.1967 als zoon van Roelof Martinus 1932, is beveiligingsbeambte van
beroep. Geh met Cobi Koekoek geb Almelo 6.12.1964, medewerker vreemdelingendienst.
Kinderen:
1.

Ingmar, geb 7.2.1995

Gezin Richard 1965 8/9
Richard is geb Emmeloord 15.8.1965 als zoon van Hendrik Fredrik 1934. Hij is leraar in het
speciaal onderwijs. Geh. Hoofddorp 17.6.1994 met drs. Johanna Aleida Christina (Christine)
Albers, geb Aalten 17.8.1967. Christine is orthopedagoge bij de Riagg.
Kinderen:
1.
2.

Rens, geb Amsterdam 30.4.1996
Jikkie, geb Steenwijkerwold 17.5.1999

Gezin Reinder (René) 1967 8/9
René is geb 16.2.1967 als zoon van Jan 1936. Hij is leraar speciaal onderwijs. Geh Zwolle
24.11.1995 met M.A. Krooneman (Mirjam), geb Arnhem 7.1.1968.
Kinderen:
1.
2.

Myrthe Annelie, geb Zwolle 5.4.1997
Fleur René, geb Zwolle 3.9.1999

Nabeschouwing:
De oudsten, of beter gezegd de minst jeugdigen van de in leven zijnde mannelijke en
vrouwelijke naamgenoten in deze familietak zijn Lambert Pieter te Alphen a.d. Rijn (1923)
resp. Anna-Elisabeth te Meppel (1925).
De grootte van de gezinnen van de Meppelse tak is als volgt:
generatie 6: Hendrik Fredrik 1898 en Ommerdina Mulder 1899 hadden 9 kinderen
generatie 7: 9 kinderen, van wie 5 jongens en 4 meisjes, geboren tussen 1921 en 1939
generatie 8: 18 kinderen, van wie 8 jongens en 10 meisjes, geboren tussen 1946 en 1977
generatie 9: 11 kinderen, van wie 4 jongens en 7 meisjes, geboren tussen 1964 en 1999
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 6
De Meppelse tak

Generatie 7:

Mw J. Reith-Biemholt, Arnold Feystraat 8, 8921 SK Leeuwarden
Fam. L.P. Reith-Elskamp, Steeksterweg 6a, 2407 BG Alphen a/d Rijn
Mw A.E. Rengelink-Reith, Hoogeveenseweg 8-37, 7943 BA Meppel
Fam. R. Zanting-Reith, Hoogeveenseweg 8-33, 7943 BA Meppel
Fam. R. v.d. Hoek-Reith, Meppelweg 448, 2544 BL Den Haag
Dhr R.M. Reith, Passestraat 32, 8081 VK Elburg
Fam. H.F. Reith-Hensbroek Driestoel 31, 8331 XD Steenwijk
Mw H. Reith-Stam, Bevrijdingslaan 5, 7943 CC Meppel

Generatie 8:

Mw O.H.F. Swart-Reith, Toutenburgleane 5, 9255 JC Tietjerk
Mw G. Reith, Govert Flinckstraat 30, 8932 KP Leeuwarden
Fam. J.H. Döderlein de Win-Reith, L. Jacobszstraat 10, 8921 AS Leeuwarden
Fam. H.F. Reith-Alves, Jakob Maritsstraat 40, 8932 KG Leeuwarden
Fam. Y.C. van Leeuwen-Reith, Fultonstraat 69, 2562 XC Den Haag
Dhr H.F. Reith, Melisstokelaan 888a, Den Haag
Fam. R. Reith-Tuinenburg, Archimedesstraat 76, 2517 RX Den Haag
Fam. P. v. Es-Reith, Mozartlaan 35, 1217 CM Hilversum
Mw R.F. Reith, Veentien 7, 7943 GX Meppel
Fam. W.M. Reith-Tjalling, Broersmastreet 35, 9865 XH Opende
Fam. H.F. Reith-Cousin, van Iddekingweg 65, 9721 CJ Groningen
Fam. M. Reith-Koekoek, Baronieweg 17, 8245 GM Lelystad
Fam. W. v. Dijk-Reith, Rietgors 23, 8271 GG IJsselmuiden
Fam. R. Reith-Albers, Gelderingen 26, 8341 PX Steenwijkerwold
Fam. R. Reith-Krooneman, Rijnlaan 242, 8032 TA Zwolle
Mw K. Reith, Brandemaat 60, 7943 EX Meppel
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HOOFDSTUK 7
Stamboom 1 (vervolg)
Nabeschouwingen
Valentijn Reith was waarschijnlijk geboortig uit Hessen of Nassau en kwam omstreeks 1750 als
beroepssoldaat bij een keurkorps naar Den Haag, waar hij een groot gezin had. Zijn
nageslacht, omvangrijk en levenskrachtig, loopt nu door tot de tiende generatie. In totaal zijn
er 151 afstammelingen van hem met de naam Reith opgespoord, van wie er thans 82 in leven
zijn. De afstammelingen van Valentijn waren in het begin trouw aan enkele vanouds in de
familie gebruikelijke voornamen. De naam Valentijn komt 7 maal voor, de naam Willem of
Wilhelmina 8 maal, de naam Frederik 19 maal en de combinatie Hendrik Frederik 14 maal.
Deze traditionele voornamen werden in de 8e generatie niet meer gegeven, overeenkomstig
de in het begin van deze eeuw ontstane voorkeur voor nieuwe, vooral buitenlandse
voornamen.
In deze familietak ontmoet men van de 18e eeuw af tot op heden zowel kleine gezinnen (2
kinderen) als zeer grote (7 tot 10 kinderen). Zoals bekend stierven in vorige eeuwen veel
kinderen in hun eerste of tweede levensjaar. Deze familietak maakt hierop geen uitzondering,
sommige echtparen verloren zelfs meer dan de helft van hun kinderen vóór deze de
gevarenzone van de eerste twee jaar waren gepasseerd. Maar van de 7e generatie af (= van
ca. 1900 af) overlijden de kinderen zelden zo jong.
De jongemannen trouwden op leeftijden van 20 tot 33 jaar, velen bij 24-28 jaar, maar in alle
generaties trouwden er ook al toen zij 20-24 jaar oud waren. In verband hiermee volgen de
generaties in deze groep elkaar sneller op dan in de andere familietakken: in het begin met 30
jaar en in de 7e , 8e en 9e generatie met 20 à 25 jaar.
Als men de kinderen die jong stierven (vóór hun 20e jaar) niet meetelt, dan blijkt in de 2e tot
5e generatie (geboren 1750-1872) nog de helft van de mannen niet ouder te worden dan 42
jaar. In de volgende generaties wordt het beeld gunstiger: van de 6e generatie (geboren
1870-1894) worden de mannen 50-87 jaar oud en van de 7e generatie (geboren 1890-1939)
59-76 jaar of ouder.
Tot ca. 1930 waren deze Reithen tamelijk honkvast. De eerste generaties bleven trouw aan
Den Haag. Het eerste adresboekje van die stad dateert van 1853; het noemt "Mej. E. Reith"
die niet in de stamboom ingepast kon worden. In 1875 verschijnt voor het eerst het "Groot
Adresboek van Den Haag", waarin de adressen van vijf families Reith vermeld staan.
Pas in de 6e generatie vestigen zich enige jongelui van deze familietak buiten Den Haag.
Hendrik Frederik (geboren 1870) gaat in Rotterdam wonen en een andere Hendrik Fredrik
(geboren 1898) in Steenwijk en Meppel, waarna de afstammelingen van laatstgenoemde zich
over zeven provinciën verspreiden.
Drie afstammelingen van Valentijn emigreerden, resp. naar Engeland, de Verenigde Staten van
Amerika en Canada. Hetgeen aangaande hun families is vermeld, is helaas erg onvolledig.
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Twee mannelijke telgen van de stam Valentijn,
geboren in Den Haag, zijn daar niet getrouwd
en niet overleden. Het is best mogelijk dat zij
ooit in de boeken van andere gemeenten
ontdekt worden.
De beroepen van deze Reithen zijn in het
algemeen bekend. De meeste mannen waren
kleine
zelfstandigen,
zoals
timmerman,
meubelmaker, verver, behanger, loodgieter,
bakker, kleermaker, wagenmaker en winkelier.
Opvallend velen van de latere generaties kozen
een technisch beroep. Jan (geboren 1930) werd
echter predikant en secretaris van het Centraal
Bureau van de Adventskerk.
De ongetrouwde vrouwen van de oudere
generaties waren in veel gevallen dienstbode of
naaister. Anna Geertruyd (geboren 1760) staat
genoteerd als turftonster (zie hoofdstuk 31).

48

HOOFDSTUK 8
Stamboom 2
De afstammelingen van Maria Louisa Reith (Amsterdam)
Maria Louisa is al in hoofdstuk 2 genoemd als immigrant Nr 5. Zij is te Kirchhain (Hessen) in
1801 geboren als dochter van de "Bürger und Zimmermeister Caspar Reith". Haar
familieverwantschap met de andere Kirchhainse immigranten wordt in hoofdstuk 25
uiteengezet. Het eerste Bevolkingsregister van Amsterdam (1851) vermeldt dat Maria Louisa
zich in 1822 aldaar vestigde en dat zij gehuwd was met Metzier, die op haar adres woonde en
zich in 1823 in Amsterdam vestigde. In de archieven is echter geen huwelijkssluiting van Maria
Louisa of van Metzier gevonden. De afstammelingen van Maria Louisa zijn in onderstaand
schema bijeengebracht.

Stamboom 2
Afstammelingen van Maria Louise Reith (Amsterdam)
Generatie 2

Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Generatie 6

Gen 7

Helena Raid
1850-1851

Larry 1952

Andries

Maria Louise

Cornelia

Tat Raid

Raid 1864

Elisabeth

1829-1926

Loek 1921

Sheila 1954

1891-1963
Jacobus 1892
Maria Louisa

Christoffel

1863-1940
Christoffel

Willem
1893-1894

Willem

Christoffel

1838-1916

Glenn 1953

Arend

Willem

1870-1937

1894-1950

Joyce 1947
Rinus 1922

Regy 1949
Inge 1951
Peter 1952

Marianne 1923
Ronnie 1931

Maria Louisa

Willem 1957

MV

Jannie 1960

VM

Cecilia 1966

1897-1959
Jannetje
1902-1980

Rudy 1933-1998

Jimmy 1959
Monique 1965

Gezin Maria Louisa 1801 1/2
Maria Louisa is te Kirchhain (Hessen) op 16.5.1801 geboren als dochter van Caspar Reith,
timmerman en Anna Katharina Heuche. In Nederland liet zij haar naam in de Burgerlijke Stand
vermelden als Louiza Raid of Raeith of Reith. Zij overleed te Amsterdam op 24.1.1868.
Kinderen:
1.
2.

Andries Tat Raid, geb Heemskerk (Heemstede?) 27.10.1829. Geh met Helena Roelofs en
Alida Johanna Brinkman. Zie generatie 2/3.
Christoffel Willem Reith, geb Amsterdam 11.3.1838. Geh met Cornelia Elisabeth Drost.
Zie generatie 2/3.
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Gezin Andries Tat Raid 1829 2/3
Andries Tat Raid is geb te Heemskerk (Heemstede?) 27.10.1829. Maria Louisa Reith erkende
hem als haar zoon blijkens de "Kennisgeving" van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te
Amsterdam van 3.8.1855. Hij was kwartiermeester bij de marine. Hij huwde:
1/ Amsterdam 6.11.1850 met Helena Roelofs. Hun dochter Helena is geb Amsterdam
20.5.1850 en overl aldaar 14.4.1851;
2/ Den Helder 3.10.1861 met Alida Johanna Brinkman, geb aldaar 20.9.1836. Twee
"konstabelmaten" waren getuigen. Hun dochter Maria Louisa Raid is geb Den Helder
24.12.1864. Zij trouwde aldaar 28.10.1887 met Jan Hendrik Rudolph Ohr, geb Amsterdam
14.4.1863, conducteur bij de H.IJ.S.M. Het echtpaar had een dochter. Andries en vrouw
vertrokken in 1900 uit Den Helder naar Rotterdam, waar hun dochter en schoonzoon sinds
1891 woonden. Maar in 1910-1911 woonden zij weer in Den Helder. Andries overleed
Rotterdam 7.12.1926.
Gezin Christoffel Willem Reith 1838 2/3
Christoffel Willem is geb Amsterdam 11.3.1838. Maria Louisa erkende hem als haar zoon bij de
erkenningsakte van 14.3.1838 en van 30.12.1856. Hij woonde in 1851 op hetzelfde adres als
zijn moeder. Zijn beroep was vuurstoker bij de marine en portier. Hij trouwde Den Helder
15.5.1863 met Cornelia Elisabeth Drost, aldaar geb 2.3.1839 en daar overl 15.3.1917.
Christoffel overl Den Helder 12.2.1916. Dat hij met zijn oudere en anders genaamde broer
Raid relatie onderhield, blijkt hieruit dat Christoffel W. als getuige optrad bij het huwelijk in
1887 van de dochter van A.T. Raid. En omgekeerd vindt men bij het huwelijk in 1890 van de
zoon van Christoffel W. als getuige: "Andries Tat Raid, zonder beroep, oud 62 jaar, oom des
Comparants".
Kinderen:
1.
2.

Maria Louisa, geb Den Helder 22.11.1863 en overl aldaar 29.2.1940. Zij trouwde Den
Helder 23.4.1884 met Karel Marten Muller, geb Amsterdam 8.5.1856, stafmuzikant, en
overl Den Helder 23.8.1920. Zij hadden twee zoons en een dochter.
Arend, geb Den Helder 26.3.1870. Geh met Cornelia W. Janzen en met Hiske Boon.
Zie generatie 3/4.

Gezin Arend 1870 3/4
Arend is geb Den Helder 26.3.1870 overl aldaar 11.1.1937. Hij was machinist.
Hij huwde tweemaal:
1/ Den Helder 2.10.1890 met Cornelia Wilhelmina Janzen, geb aldaar 3.6.1870. Scheiding Den
Haag 5.2.1901;
2/ Den Helder 24.7.1901 met Hiske Boon, aldaar geb 4.12.1872, Ned. Hervormd, overl Oude
Niedorp 14.5.1943. Zij was een dochter van Jan Boon en Jannetje Kemp en was eerst geh Den
Helder 19.6.1895 met Gerrit Overkamp (1870-1898).
Kinderen uit beide huwelijken:
1.
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Cornelia Elizabeth, geb Den Helder 29.3.1891 en overl Den Burg (Texel) 18.8.1963.
Zij huwde:
1/ ca. 1915 met Piet Botter, geb Den Helder en overl 1918 aan de Spaanse griep. Zij

2.
3.
4.
5.
6.

hadden een zoon;
2/ Den Helder 28.4.1927 met Jan Bruining, geb Harderwijk 30.12.1899 als zoon van
Hendrik Jan Bruining en Grietje Jansen. Deze Jan Bruining was eerst geh Den Helder
20.11.1919 met Aaltje de Vries, geb Harderwijk 28.6.1901; scheiding Den Helder
3.2.1927. Jan Bruining overl Den Helder 2.5.1975.
Jacobus, geb Den Haag 3.6.1892. Zie generatie 4/5.
Christoffel Willem, geb Den Helder 24.9.1893 en overl Leiden 10.2.1894.
Christoffel Willem, geb Leiden 20.10.1894. Geh met A.F.L. Nering. Zie generatie 4/5.
Maria Louisa, geb Leiden 16.12.1897 en overl Haarlem 31.5.1959. Geh met Hendrik
Johan Victoor, geb Amsterdam 14.12.1882 en overl Haarlem 29.12.1951. Hun dochter
Catharina Cornelia Victoor, geb 17.11.1925 trouwde 2.8.1950 met W. Feller.
Jannetje, geb Den Helder 21.6.1902 en overl Den Helder 24.2.1980. Geh 28.5.1925 met
B.G. Zits. Zij hebben een dochter.

V.l.n.r. boven Maria Louisa, Arend, Jannetje
onder Hiske Zits, Hiske Boon, ?, Cora Victoor
Foto ca. 1935

Gezin Jacobus (Ko) 1892 4/5
Jacobus is geb Den Haag 3.6.1892. Hij trouwde 25.2.1920 met Maria. Het echtpaar vertrok
naar Curaçao. Zijn vrouw ging na zijn overl terug naar Nederland.
Gezin Christoffel Willem 1894 4/5
Christoffel Willem is geb Leiden 20.10.1894 en overl Tjimahi (Indonesië) 6.5.1950. Hij ligt op
de begraafplaats "Pandu". Hij vertrok jong als machinist op de grote vaart naar "Nederlands
Oost lndië", waar hij later overging naar de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM). Hij
werkte na zijn huwelijk bij de Gemeentelijke Energiebedrijven in Buitenzorg, daarna bij de
"Handelsvereniging Amsterdam" in Marbouw bij Medan, Sumatra en de machinefabriek
"Assendelft de Koning" in Soekaboerni. Hij bouwde vijf theefabrieken en werd ten slotte cheftechnicus, bij de reparatie-afdeling van het vliegveld "Andir", bij de militaire luchtmacht in
Bandung. Hij trouwde Batavia (Djakarta) 17.9.1920 met Agnes Francisca Louise Nering, geb
Batavia 27.12.1900 en overl in een Japans krijgsgevangenenkamp te Bandung 12.7.1944.
Haar ouders ondergingen hetzelfde lot. Hun vijf kinderen werden in Indonesië geboren en drie
van hen trouwden daar. Maar alle kinderen kwamen na de souvereiniteitsoverdracht (1949)
naar Nederland. Eens inspecteerde Christoffel een Glenn Martin B-10 bommenwerper die op
de startbaan van Tjimahi warmgedraaid klaarstond om op te stijgen. De vlieger, kapitein
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Somers, zag hem in de spionspiegel aan het cockpit-frame beneden achter een vleugel staan.
Om te plagen gaf hij een kort rukje aan de gashendel zodat Christoffel's hoed werd
weggeblazen. Deze holde er achter aan. Even voor hij de hoed kon pakken gaf Somers weer
kort gas en de hoed beschreef weer een boog. En zo nog eens. Toen stak Somers zijn hand
met opgeheven duim (djumpol!) uit het zijraam en steeg op. Op een morgen zei Christoffel
Willem: "Ik ga een visje voor de zondag kopen". Bij zijn terugkomst zagen de kinderen hem
met gebogen rug lopen waarboven slechts een vissekop uitstak. Hij bleek echter aan een touw
een enorme vis mee te sleuren; de staart sleepte over de grond. Het gezin at drie dagen lang
vis, volgens verschillende recepten klaargemaakt.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

Louis Arend Fiorimond (Loek), geb Buitenzorg (= Bogor) 29.9.1921. Geh met Mercedes
Marj. van Lingen. Zie generatie 5/6.
Marinus Willem (Rinus), geb Pematang-Siantar 15.11.1922. Geh met Henriëtte Brantz.
Zie generatie 5/6.
Marianne E. Agnes (Poppie), geb Pematang-Siantar 12.11.1923. Geh Bandung
12.11.1946 met Petrus Johannes Driesen. Vier kinderen.
Ronald Gustaaf Christiaan Emile (Ronnie), geb Lenkong (Bandung) 2.6.1931. Geh met
Elisabeth A.A. Adriaansen. Zie generatie 5/6.
Rudolf Georg Alexander (Rudy), geb Bandung 13.4.1933. Geh met Dorothy Groen.
Zie generatie 5/6.

Gezin Louis Arend Florimond (Loek) 1921 5/6
Loek is geb Buitenzorg (Bogor), Indonesië 29.9.1921. Na zijn opleiding op een
vliegtuigbouwschool kwam hij in 1941 bij de Militaire Motordienst. Hij was van 1942-1945
krijgsgevangene van de Japanners. Daarna werkte hij in de militaire vliegtuigbouw (19471953). Hij trouwde Bandung 13.12.1950 met Mercedes Marj. van Lingen, geb Den Haag
8.5.1930. Hij had van 1953-1956 een dansschool. Zij vertrokken in 1956, enige jaren na de
souvereiniteitsoverdracht naar Nederland. Spoedig was Loek aangenomen als
vliegtuigmonteur bij KLM Schiphol. Na 1977 als controleur. Zie uitvoeriger RWZ Nr 13.
Kinderen, allen geboren te Bandung (Indonesië):
1.
2.
3.

Larry Géne Garcia (Larry), geb 27.6.1952. Geh Roosendaal 27.9.1974 met C.J.W.
Witsenburg, computer-operator. Zij hebben twee kinderen.
Glenn René Douglas (Glenn), geb 21.6.1953. Ongehuwd, twee kinderen.
Sheila Bonita Sandra (Sheila), geb 31.12.1954. Geh Amstelveen 24.9.1976 met Herman
Gelens. Zij hebben een kind.

Gezin Marinus Willem (Rinus) 1922 5/6
Rinus is geb Pematang-Siantar 15.11.1922. Hij trouwde Bandung 29.1.1947 Henriëtte E.
Brantz, overl Rotterdam 29.5.1976. Hij is fijnplaatwerker.
Kinderen:
1.
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Mirna Joyce (Joyce), geb Bandung 30.12.1947. Geh Rotterdam 29.9.1969 met Corn. J.
Bras. Zij hebben een zoon.

2.
3.
4.

Regina Eugenie (Regy), geb Bandung 13.5.1949. Geh Rotterdam 9.8.1972 met Hans
Graute.
lngrid Louise (Inge), geb Valkenburg (L.) 19.5.1951. Geh Rotterdam 17.12.1976 met Jan
Hoogerwerf.
Peter Marinus (Peter), geb Rotterdam 16.8.1952. Geh Rotterdam 3.1.1975 met Gerda
Golden.

Gezin Ronald Gustaaf Christiaan Emile (Ronnie) 1931 5/6
Ronnie is geb te Bandung (onderneming Koleberes) op 2.6.1931. Hij trouwde Breda 4.8.1955
met Elisabeth A.A. Adriaansen, geb Breda 26.11.1934. Hij is beroepsmilitair.
Kinderen:
1.
2.
3.

Willem Ronald Louis, geb Rotterdam 1.11.1957. Geh Rotterdam 20.5.1983 met Rina de
Jager. Zie generatie 6/7.
Johannes Ronald (Jannie), geb Curaçao 24.12.1960. Geh Tilburg 26.4.1985 met Hanne
van Deun. Zie generatie 6/7.
Cecilia Agnes, geb Tilburg 27.9.1966. Geh Tilburg 2.10.1987 met Koert v.d. Schroot. Ze
hebben een zoon.

Gezin Rudolf Georg Alexander (Rudy) 1933 5/6
Rudy is geb Bandung 13.4.1933. Hij trouwde Leeuwarden 30.9.1957 met Dorothy (Dotty)
Groen, geb Bandung 29.10.1934. Hij was onderhoudsmonteur bij de GEB-centrale Waalhaven
in Rotterdam. Overl 1998.
Kinderen:
1.
2.

James Arthur (Jimmy), geb
Leeuwarden 19.8.1959. Geen
kinderen.
Monique Hélène (Monique), geb
Rotterdam 22.11.1965. Geh
Rotterdam 15.9.1989 met Arie
Leeuwenburg. Ze hebben een
dochter.

Rudy (1933-1998) en Dotty

Gezin Willem Ronald Louis 1957 6/7
Willem Ronald Louis, geb Rotterdam 1.11.1957. Geh Rotterdam 20.5.1983 met Rina de Jager.
Hij is beroepsmilitair, Sergeant-Majoor A.A.T.
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Kinderen:
1.
2.

Jeroen, geb 9.4.1986
Daniëlle, geb 11.12.1988

Gezin Johannes Ronald (Jannie) 1960 6/7
Johannes Ronald (Jannie), geb Curaçao 24.12.1960. Geh Tilburg 26.4.1985 met Hanne van
Deun. Hij is beroepsmilitair, Sergeant-Majoor Verbindingen.
Kinderen:
1.
2.

Kim, geb 15.6.1987
Menno, geb 17.1.1994

Nabeschouwing:
De samenstelling van de gezinnen van Christoffel Willem 1838 en Arend 1870 is niet onderzocht. Aangaande kindersterfte in deze 19e-eeuwse gezinnen van stamboom 2 is dus niets
bekend. De mannen trouwden op leeftijden van 20 tot 31 jaar. De mannen van deze
stamboom bereikten leeftijden van 56-97 jaar en de vrouwen 62-77 jaar.
Van stamboom 2 zijn er 20 in leven. De oudste man is Louis Arend Florimond (1921) en de
oudste vrouwelijke Reith is M.E.A. Driesen-Reith (1923). De generaties 2-5 hadden bindingen
met Den Helder. Maar de nu levenden Reithen van stamboom 2 hebben zich verspreid over
Amstelveen, Rotterdam, Schiedam, Breda, Tilburg en Gilze, terwijl een gezin in Duitsland
woont.
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 8
Familietak Maria Louisa

Generatie 5:

Fam. L.A.F. Reith-van Lingen, Damastberg 84, 4708 DE Roosendaal
Mw M.E.A. Driesen-Reith, Baliendijk 136, 4816 GH Breda
Fam. R.G.C.E. Reith-Adriaansen, Lochemstraat 70, 5045 WX Tilburg
Mw D. Reith-Groen, Baarsweg 180, 3192 VS Rotterdam

Generatie 6:

Fam. L.G.G. Reith-Witsenburg, Wildschut 12, 5126 WK Gilze
Dhr G.R.D. Reith, Wildschut 12, 5126 WK Gilze
Mw S.E.S. Gelens-Reith, Bergerhöf, 5653 Leichlingen, Duitsland
Mw M.J. Bras-Reith, van Noordwijckstraat 201 D, 3042 LE Rotterdam
Mw R.E. Graute-Reith, Emmastraat 2, 3043 TG Rotterdam
Mw I.L. Hoogerwerf-Reith, Buys Ballotsingel 51a, 3112 JC Schiedam
Fam. P.M. Reith-van Golden, Heyermansplein 222, 3123 LL Schiedam
Fam. W.R.L Reith-de Jager, Wolfraatstraat 10, 3077 TS Rotterdam
Fam. J.R. Reith-van Deun, Gravenhof 34, 6715 AN Ede
Dhr J.A. Reith, Koolvisweg 125, 3192 RC Rotterdam
Mw M.H. Leeuwenburg-Reith, Dorpstraat 25, 3274 BB Heinenoord
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HOOFDSTUK 9
Stamboom 3
De afstammelingen van Heinrich Reith (Amsterdam)
Heinrich Reith kwam in hoofdstuk 2 al ten tonele als immigrant Nr 7. Hij is te Kirchhain
(Hessen) in 1812 geboren als zoon "des hiesigen Bürgers und Schneidermeisters Johann
Heinrich Reith und dessen Ehefrau Maria Louisa". Zijn vier jaar jongere broer Karl Wilhelm trok
ook naar Amsterdam (immigrant Nr 8). Van deze laatste zijn geen afstammelingen met de
naam Reith in leven. Wat de twee broers ertoe bracht hun geboortestad vaarwel te zeggen en
waarom zij zich juist in Amsterdam vestigden, is niet bekend. Blijkens het Bevolkingsregister
van 1851 woonden Karl Wilhelm, weduwnaar, en de in 1849 getrouwde Heinrich toen op
hetzelfde adres. Zie betreffende afstamming hoofdstuk 25. In het schema op de volgende
pagina zijn de afstammelingen van Heinrich Reith te vinden.
Gezin Heinrich 1812 1/2
Heinrich is geboren te Kirchhain (Hessen) 15.12.1812 als zoon van de kleermaker Johann
Heinrich Reith en Maria Louisa Lephardt, en overleed Amsterdam 14.5.1879. Hij emigreerde
naar Amsterdam en was daar sjouwerman en bootsman ter koopvaardij. Hij trouwde te
Amsterdam 20.6.1849 met Cornelia Lampen, tapster, geboren aldaar 17.3.1819.
Kinderen, allen te Amsterdam geboren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Hendrik Willem, geb 31.5.1851 en overl Amsterdam 16.2.1865.
Evert Hendrik Johannes, geb 30.5.1852. Geh met Catharina Bosscher. Zie generatie 2/3.
Eduard Karel I, geb 18.5.1853. Geh met Maria Christina Tegelaar. Zie generatie 2/3.
Wilhelm Cornelis, geb 28.11.1854 en overl Amsterdam 29.1.1876.
Cornelia Maria Elisabeth, geb 26.3.1856 en overl Amsterdam 19.5.1856.
Cornelis Hubertus, geb 7.9.1857 en overl Amsterdam 5.10.1857.
Cornelis, geb 26.3.1859. Hij huwde:
1/ Maria Alida de Jongh;
2/ Maria G.P. Hollegraaf.
Zie generatie 2/3.
dochter zonder naam, levenloos geb 17.8.1860.
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Stamboom 3
Afstammelingen van Heinrich Reith (Amsterdam)
Generatie 2

Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Gen 6

Maria 1875-1881
Levenloos kind 1881
Levenloos kind 1882
Arnoldus 1883-1885
Hendrik Cornelis
1885-1885
Hendrik Willem

Levenloos kind 1886

Johanna 1955

1851-1865

Arnold Johan

Johan 1919

Peter Johan 1956

1887-1944

Johanna 1922

Ellen 1961
Jolanda 1960

V

MMM

Evert Hendrik

Levenloos kind 1889

Johannes 1852

Gerrit Leendert

Johan Gerard

1892-1930

1925-1988

Eduard Karel I
1853-1900

Maria Cornelia
1876-1882

Cornelia Maria
Elisabeth 1865- 1856

Cornelia Elisabeth
1879-1884
Johan Daniel 1881-1969
Maria Christina
1883-1886
Eduard Karel
1884-1892
Christina Elisabeth 1887
Maria Cornelia

Eduard Karel IV

Cornelis Hubertus

1888-1918

1948

1857-1857

Eduard Karel II

Eduard Karel III

Clasina 1949

1892-1920

1919-1984

Louisa 1953

Willem Cornelis
1854-1876

Cornelis 1895-1897

Charlotte 1957
Ferdinand 1961

Cornelis

Cornelis Hendrik

1859-1922

1883-1952

Levenloze dochter
1860
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Gezin Evert Hendrik Johannes 1852 2/3
Evert H.J. is geb Amsterdam 30.5.1852 en overl Gorinchem? Hij was besteller en
spoorbeambte, Ned. Hervormd. Hij verhuisde dikwijls, een spoorman was toen blijkbaar nogal
bewegelijk: 1868 Kampen, 1875 Middelburg, 1880 tot 1892 Amsterdam, 1892 tot 1907
Gorinchem, 1907 tot 1911 Den Haag. Hij woonde daar in 1911 op N.Haven 43. Hij huwde
Amsterdam 28.7.1880 met Catharina Bosscher, geb Middelburg 20.5.1857.

V.l.n.r. Evert Hendrik Johannes Reith (1852), ?, Arnold Johan
Reith (1887-1944), met hoepel Gerrit Leendert Reith (18921930), ? en Catharina Bosscher (1857)
Foto ca. 1896

Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maria, geb Middelburg 2.8.1875 en overl aldaar 21.9.1881.
levenloos kind geb Amsterdam 2.6.1881.
levenloos kind geb Amsterdam 5.5.1882.
Arnoldus, geb Amsterdam 5.2.1883 en overl aldaar 21.12.1885.
Hendrik Cornelis, geb Amsterdam 7.12.1885 en overl aldaar 28.12.1885.
levenloos kind geb Amsterdam 1.10.1886.
Arnold Johan, geb Amsterdam 8.10.1887. Geh met Suzanne de Ridder.
Zie generatie 3/4.
levenloos kind geb Amsterdam 31.8.1889.
Gerrit Leendert, geb Gorinchem 15.7.1892. Geh met Maria Heijdel. Zie generatie 3/4.

Gezin Eduard Karel I 1853 2/3
Eduard Karel I is geb Amsterdam 18.5.1853 en overl Leiden 8.11.1900. Hij trouwde Leiden
22.10.1879 Maria Christina Tegelaar, geb Leiden 29.3.1851 en overl 11.1937. Hij was
korporaal-tamboer bij het 10e regiment infanterie. Hij was niet minder dan 1,87 meter lang;
zijn zoon Johan Daniel zelfs 1,92 meter. Als beroepsmilitair was hij veel op mars: in 1870
vertrok hij uit Amsterdam naar Gouda; 1876-1879 Leiden; 1879 Haarlem; 1897-1899
Amsterdam; 1900 Leiden.
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Eduard Karel Reith (1853-1900)

Maria Christina Tegelaar (1851-1937)

Kinderen:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maria Cornelia, geb Leiden 31.8.1876, overl Haarlem 16.3.1882.
Cornelia Elisabeth, geb Leiden 28.9.1879, overl Haarlem 12.4.1884.
Johannes Daniel, geb Haarlem 13.12.1881 en overl Haarlem 24.3.1969.
Gehuwd:
1 / Haarlem 12.7.1905 met Cornelia Schulze, geb Den Helder 4.9.1870 en overl Haarlem
23.10.1950;
2/ Haarlem 12.2.1951 met Maria Boudewijn, geb Haarlem 3.5.1912 en overl 1981.
Johan Daniel was koopman. Hij was gehandicapt door een stijf been, reden waarom hij
op een driewieler reed. Zijn toetreden tot de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) is
door zijn familieleden zeer betreurd en veroorzaakte verwijdering. Hij had geen
kinderen. Als woonadressen worden aangegeven: 1909 Nobelstraat 29, in 1915
Bakenesser Gracht 55 rood, 1919 Vrouwesteeg 15 rood, en Van de weduwe Valkestraat
10.
Maria Christina, geb Haarlem 21.5.1883 en overl Haarlem 23.12.1886.
Eduard Karel, geb Haarlem 9.4.1884 en overl Haarlem 30.1.1892.
Christina Elisabeth, geb Haarlem 10.4.1887, geh Leiden 7.11.1906 met Andries
Hazevoet, geb Leiden 11.1.1880 en overl 24.9.1955. Zij hadden vijf kinderen. Een
dochter, mevrouw Hillegonda Barten-Hazevoet, woont te Leiden.
Maria Cornelia, geb Haarlem 22.12.1888, geh Haarlem 30.10.1912 met J.A.H. Bergman,
geb Haarlem 31.12.1889 en overl 1944. Zij hadden drie kinderen. Zij overl Haarlem
2.11.1918.
Eduard Karel II, geb Haarlem 10.4.1892. Geh met Clasina Wijkhuisen. Zie generatie 3/4.
Cornelis, geb Haarlem 10.12.1895 en overl Haarlem 13.4.1897.

Gezin Cornelis 1859 2/3
Cornelis is geb te Amsterdam 26.3.1859 en overl aldaar 3.8.1922, "voorzien van de H.
Sacramenten der Stervenden". Hij woonde in 1918 op Nassaukade 10. Cornelis huwde:
1/ Amsterdam 30.8.1882 met Maria Alida de Jongh, geb Amsterdam 14..4.1861 en aldaar
overl 24.12.1887;
2/ Amsterdam 22.3.1888 met Maria G.P. Hollegraaf.
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Kinderen:
1.

Cornelis Hendrik, geb Amsterdam 25.1.1883. Geh met Suzanne Spil. Zie generatie 3/4.

Gezin Arnold Johan 1887 3/4
Arnold Johan is geb Amsterdam 8.10.1887 en overl Eindhoven 17.9.1944. Hij was 1e klerk bij
de Psychiatrische Inrichting te Eindhoven. Hij huwde te Retranchement 6.6.1918 met Suzanne
de Ridder, geb aldaar 17.8.1890 en overl te Son en Breugel 30.11.1977.
Kinderen:
1.
2.

Johan, geb Stratum (Eindhoven) 3.3.1919. Geh met J.G.D. Slotema. Zie generatie 4/5.
Johanna Olive, geb Eindhoven 3.12.1922, ongehuwd. Zij leidde een drogisterij.

Gezin Gerrit Leendert 1892 3/4
Gerrit Leendert is geb Gorinchem 15.7.1892 en overl Den Haag 24.5.1930. Hij was stuurman
bij de koopvaardij. Gerrit Leendert trouwde Deventer 18.10.1923 met Maria Heijdel, geb
Amersfoort 25.5.1882 en overl Den Haag 20.11.1952. Zij was een dochter van Frederik Heijdel
en Cornelia Kok en was eerst geh Delft 16.10.1907 met Johannes Nicolaas Waar, geb Delft
17.3.1884 (scheiding).
Kinderen:
1.

Johan Gerard, geb Deventer 20.2.1925. Geh met Geertruida Theodora van Hal.
Zie generatie 4/5.

Gezin Eduard Karel II 1892 3/4
Eduard Karel II is geb Haarlem 10.4.1892 en overl aldaar 2.1.1920. Hij huwde met Clasina
Maria Wijkhuisen, geb aldaar 21.7.1891 als dochter van Abraham Wijkhuisen en Elisabeth
Visser. Clasina overl Haarlem 22.4.1964. Hij was timmerman. Clasina werd dus jong weduwe.
Zij ging met haar zoontje van vijf maanden bij haar moeder inwonen en ging uit werken voor
hun bestaan. Zij hertrouwde te Haarlem 3.2.1926 met Johannes Franciscus van der Meijden,
geb Haarlemmermeer 6.10.1898 als zoon van Ludovicus van der Meijden (geb Hontenisse
6.2.1866) en Rozina Verschuren (geb Graauw 12.5.1864). Jan van der Meijden, van beroep
controleur van de Gemeentelijke Drinkwaterleiding, was een fijn mens, een goed vader voor
Eduard Karel III, hij hield veel van kinderen en van gezelligheid in de familie. Hij overl Haarlem
23.10.1976.
Kinderen:
1. Eduard Karel III, geb Haarlem 3.8.1919. Geh met Louisa Valk. Zie generatie 4/5.
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Gezin Cornelis Hendrik 1883 3/4
Cornelis Hendrik is geb Amsterdam 25.1.1883 en overl aldaar 28.8.1952. Hij was van beroep
loodgieter. Cornelis Hendrik trouwde te Amsterdam 9.2.1911 met Suzanne Spil, geb te
Ilpendam 22.3.1879, rooms-katholiek, overl Amsterdam 21.2.1949. In verband met zijn
huwelijk werd Cornelis Hendrik r.k. Zij hadden geen kinderen.
Gezin Johan 1919 4/5
Johan is geb te Stratum thans gemeente Eindhoven 3.3.1919. Hij huwde te Den Haag
12.9.1951 met J.G.D. Slotema. Hij was jurist bij een ministerie, en is later naar Spanje
vertrokken.
Kinderen:
1.
2.
3.

Johanna Suzanna, geb Den Haag 26.10.1955
Peter Johan, geb Den Haag 30.12.1956
Ellen Jacqueline, geb Tholen (Zeeland) 30.7.1961

Gezin Johan Gerard (Hans) 1925 4/5
Johan Gerard is geb Deventer 20.2.1925, overl 10.9.1988. Hij huwde Den Haag 10.9.1958 met
Geertruida Theodora (Door) van Hal, geb Den Haag 20.7.1933. Hij schreef een artikel in "Reith
Wijd en Zijd" over "Verzamelen". Hij had een verzameling van 27.000 lucifermerken en hij
spaarde postzegels van Zwitserland, Luxemburg en Spanje.
Kinderen:
1.

Jolanda Bonita, geb 4.1.1960. Jolanda Bonita heeft een dochter gekregen, Hasret geb
7.1.1984. Zij is ongehuwd en heeft Hasret haar familienaam gegeven. Hasret is voor
zover bekend de enige Reith die de familienaam heeft gekregen vanuit de vrouwelijke
lijn.

Gezin Eduard Karel III (Ed) 1919 4/5
Ed is geb te Haarlem 3.8.1919. Hij trouwde te Haarlem
20.8.1947 met Louisa Valk, geb 28.9.1924. Zijn beroep was
monteur. Hij is als baby in een Nederlands Hervormd
ziekenhuis gedoopt en later op aandringen van de
grootmoeder nog eens rooms-katholiek gedoopt. Overleden
Haarlem 8.8.1984.
Hun kinderen, allen geb te Haarlem:
1.
2.
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Eduard Karel IV, geb 18.3.1948. Geh met Antonia
Nottrot. Zie generatie 5/6.
Clasina, geb 16.10.1949. Geh Haarlem 8.12.1970 met
S.W. Huisman, geb Veendam 19.5.1946. Hij is
huisschilder van beroep. Zij hebben twee kinderen.

Eduard Karel III (1919-1984)

3.
4.
5.

Louise, geb 8.4.1953. Zij huwde Haarlem 13.3.1973 met P. de Bonte, geb Rotterdam
31.1.1950. Zij hebben een kind. Gescheiden.
Charlotte Louisa, geb 18.2.1957. Zij trouwde te Haarlem 21.12.1976 met H. de Ridder,
geb Haarlem 20.1.1953. Zij hebben twee kinderen. Hij is bankemployé.
Ferdinand, geb 19.4.1961. Psycholoog.

Gezin Eduard Karel IV 1948 5/6
Eduard Karel IV is geb Haarlem 18.3.1948. Hij trouwde te Haarlem 26.9.1972 met Antonia
Nottrot, geb Haarlem 3.10.1949. Hij is ondernemer modedetailhandel.
Kinderen:
1.
2.
3.

Kevin Edward, geb Haarlem 19.7.1975
Robin Anthony, geb Hilversum 13.4.1978
Marvin Christopher, geb Hilversum 31.10.1980

Nabeschouwing:
De eerste generaties van deze stamboom 3 waren trouw aan de naam van de stamvader
Heinrich en aan de dubbele voornaam Eduard Karel. Eduard Karel IV is de zoon van E.K. III,
de kleinzoon van E.K. II en de achterkleinzoon van E.K. I.
De stamvader Heinrich was 37 jaar toen hij trouwde, de overige gezinsvaders Reith trouwden
op de leeftijd van 23 tot 33 jaar.
Deze stamboom vertoont de voor die tijden normale gezinsgrootten:
generatie 2: 8 kinderen, geboren tussen 1851 en 1860
generatie 3: 9, 9 en 1 kinderen, geboren tussen 1875 en 1892
generatie 4: 2, 1 en 1 kinderen, geboren tussen 1919 en 1925
generatie 5: 3, 1 en 5 kinderen, geboren tussen 1948 en 1961
generatie 6: 1, 3 kinderen, geboren tussen 1975 en 1984
De kindersterfte (overlijden binnen de eerste levensjaren) sloeg ook hier toe. In generatie 2
stierven er 3 van de 8 zeer jong en bovendien een van 14 jaar en nog een van 22 jaar. In een
gezin van generatie 3 overleden er 6 van de 9 zeer jong en nog een van 6 jaar. In een ander
gezin van generatie 3 stierven er 5 van de 9 zeer jong en nog een kind van 5 jaar.
De mannen bereikten zeer verschillende ouderdom: 67 (Heinrich), 47, 63, 57, 38, 88, 28 en 69
jaar.
De oudsten van de mannelijke en vrouwelijke naamgenoten in deze familietak zijn Johan Reith
1919 (Voorschoten) resp. Johanna Olive Reith 1922 (Groede).
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 9
Familietak Heinrich

Generatie 4:

Fam. J. Reith-Slotema, Pr. Margrietlaan 15, 2252 GL Voorschoten
Mw J.O. Reith, Burg. Everaarslaan 11, 4503 AA Groede
Fam. J.G. Reith-Van Hal, Westerdiep 44, 3313 VD Dordrecht
Mw L. Reith-Valk, Laan van Berlijn 303, 2034 SM Haarlem

Generatie 5:

Mw J.S. Reith, Gerben Kolmjon Vei 93, 8915 GJ Leeuwarden
Mw J.B. Reith, Tesselschadestraat 35, 3314 ZD Dordrecht
Fam. E.K. Reith-Nottrot, A.W. van Voordenlaan 5, 1241 AN Kortenhoef
Mw C. Huisman-Reith, Raoul Wallenbergstraat 4, 2033 AM Haarlem
Mw L. Reith, Rudolf Steinerstraat 68, 2037 GC Haarlem
Mw C.L. de Ridder-Reith, Indischestraat 136, 2022 VX Haarlem
Dhr F. Reith, Ripperdapark 37e, 2011 KE Haarlem
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HOOFDSTUK 10
Vier emigranten Reith trekken uit Eichenau (Hessen)
naar de Nederlandse Achterhoek.
Liepen zij over de Hessenwegen?
Het gezin Reith in Eichenau
In het dorp Eichenau, op slechts vijf kilometer van Grossenlüder verwijderd, leefde Johann
Reith, boer, blauwverver en mangelaar, van 1765 tot 1851. Zijn vrouw Anna Barbara Lang
schonk hem in de jaren 1792 tot 1809 niet minder dan acht kinderen, die - o wonder voor die
tijd - voor zover bekend geen slachtoffer van de kindersterfte werden. De vijf zoons werden
zelfs evenals hun vader heel oud.
Kinderen, allen geboren te Eichenau:
1.
Heinrich, geb 1792 en overl 1868.
2.
Friedrich, geb 20.2.1797 en overl Neede 14.11.1875. Zie hoofdstuk 11.
3.
Johan (Adam), geb 1799 en overl 1879.
4.
(Johan) Gangolph, geb 1807 en overl 1883.
5.
Adam Ambrosius, geb 6.12.1809 en overl Neede 6.1.1893. Zie hoofdstuk 12.
6/7/8 Drie dochters. Niets over bekend.
Volgens het erfrecht in het Fuldase land (zie hoofdstuk
28) erfde de oudste zoon Heinrich de ouderlijke woning
met bedrijf en grond en kon hij als eerste erfgenaam
daarbij volstaan met een bescheiden uitkering aan
broers en zusters. Toen de vier broers van Heinrich, om
onbekende redenen, hun geboortedorp en zo
armoedige stamland Hessen de rug toekeerden, was dit
in de wetenschap dat zij daar geen boer konden
worden.
Alvorens het viertal op hun paden te volgen, wordt hier
eerst het verhaal over de Eichenause Reithen
afgemaakt.

Huis 3 'Reithe' in Eichenau. Het
huis is ca. 1960 afgebroken. Het
vakwerk is in Wildeman-stijl.

De erfgenaam Heinrich (1792-1868) trouwde in 1824 met Anna Katharina Bien. Zij gingen
wonen in een pas gebouwd huis, dat "Haus Reithe" ging heten en bij de latere nummering Nr
3 werd. Dat dit huis in het Lagerbuch betreffende Eichenau is opgevoerd als "Andreas
Kohlmann's Haus" kan ik niet verklaren. Heinrich was evenals zijn vader blauwverver en
mangelaar. Bovendien was hij "Backmann", hetgeen inhield dat hij tegen geringe vergoeding
het brood voor alle dorpsbewoners in het "Backhaus" bakte.
Een familielid uit Eichenau - en dit kan niemand anders dan deze Heinrich geweest zijn - heeft
de vier emigranten in Neede bezocht en na terugkomst moet hij verteld hebben, misschien wel
spottend, dat Neede trots is op zijn Needse Berg, een nietig bultje vergeleken met de
Vogelsberg. Toen een Reith uit Neede jaren later zijn verwanten in Eichenau bezocht, bekeek
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men hem in het begin met wantrouwen. Toen hij vragen over de Needse Berg naar genoegen
beantwoordde, werd hij in genade aangenomen.
De weverij en ververij van Heinrich in Eichenau rendeerde niet, misschien omdat het aantal
bewoners van dorp en omgeving te gering was. In 1848 ruilde hij van woning met Egid
Schuster die in huis 136 in Grossenlüder woonde. Heinrich richtte er zijn ververij in en het huis
heette nu Haus Reithe. Het staat op adres "Am Steggarten 2".
Heinrich overleed in 1868, een jaar na zijn vrouw. Zijn enige volwassen geworden zoon
Johann Anton die huis en bedrijf erfde, stierf al in 1878, volgens een familieverhaal aan
maagkanker, die hij opgelopen zou hebben door het voortdurend proeven van de verfbaden
(arseniet bevattend?). Zijn vrouw Anna Katharina geboren Bien gold als zwakzinnig. Het gezin
zat diep in de schulden en zo is begrijpelijk dat zij, weduwe geworden, in 1879 huis 136
verkocht aan de blauwverver Wilhelm Döppner die prompt daarop de "Reithe-Döppner"
heette. De bezitloze kinderen van Johann Anton en Anna Katharina vertrokken naar Amerika,
Düsseldorf en Dortmund.
Vier zwervers achtervolgd
Het gaat hier om de vier jongere broers van Heinrich Reith (geb 1792), namelijk Friedrich
1797, Johann (Adam) 1799, (Johann) Gangolph 1807 en Adam Ambrosius 1809. In welk jaar
zij uit Eichenau vertrokken, is niet bekend. De parochieboeken van Grossenlüder waar
Eichenau onder viel, vermelden niet het vertrek van parochianen. Als we aannemen dat de
vier jongelui niet voor hun achttiende jaar op stap gingen, dan ligt het jaar van hun afreis in
de periode 1815 tot 1840. Het is waarschijnlijk dat de oudste broer Friedrich de eerste was die
vertrok en dat de andere drie als door een soort kettingreactie later volgden.
Zonder twijfel beheersten zij het weven zoals alle bewoners van hun streek en kenden zij de
ververij van linnen en katoen zoals hun vader deze bedreef. Waarschijnlijk hebben de broers
werk als wever gezocht, mogelijk eerst in Duitse streken. De familieverhalen zeggen dat zij in
Lichtenvoorde, Haaksbergen en Breedevoort gewerkt zouden hebben alvorens omstreeks 1840
in Neede te arriveren.
Zouden ergens in de Achterhoek sporen van hun verblijf te vinden zijn? Die vraag liet mij niet
los. Waar te zoeken? Niet in de registers van de Burgerlijke Stand van Achterhoekse dorpen,
want daarin worden alleen geboorten, huwelijken en overlijdens ingeschreven. Men kon
slechts resultaten verwachten van een onderzoek van Volkstellingsregisters en de iets latere
Bevolkingsregisters, waarin de bewoners van elk huis werden genoteerd met de data van
aankomst en vertrek. Omdat deze boeken geen alfabetisch namenregister bezitten (er bestaan
gunstige uitzonderingen), moet men ze bladzijde na bladzijde doorlezen. De registers van
Lichtenvoorde leverden niets op.
In Haaksbergen is het eerste Bevolkingsregister in 1840 aangelegd. Ing. W.E. ten Asbroek te
Haaksbergen, die ik hier opnieuw dank betuig, was zo vriendelijk genoemd boek door te
nemen. Bij nauwkeurige studie, zo schreef hij mij, was hij de naam Reith niet tegengekomen.
Het stadje Breedevoort is in 1818 bij de gemeente Aalten gevoegd zodat men de archieven
van het stadje moet zoeken in het gemeentehuis van Aalten. Daar leverde het doorlezen van
het Bevolkingsregister, dat in 1837 is aangelegd, een verheugend succes op. In huis 10 van
Breedevoort bij Johann Maurits Mettern woonde Gangolph Reith, meesterknecht-wever, oud
26 jaar. Hij vertrok vandaar naar huis 164 (later Nr 50) waar Hendrik Johannes Lensink
woonde, vervolgens ging hij op 14.11.1837 naar "Pruisen".
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Eveneens bij Mettern woonde Johann Adam Reith, wever, oud 35 jaar; deze vertrok in mei
1836 naar Doetinchem. Op dezelfde bladzijde van het register, maar veel lager (hetgeen wel
wijst op latere aankomst) leest men: Friedrich Reith, oud 37 jaar, woonde bij Mettern,
arriveerde maart 1836 en vertrok in dit jaar naar Doetinchem. Adam Ambrosius wordt in dit
register niet genoemd. Opgemerkt mag worden, dat Friedrich in 1836 niet 37 maar 39 jaar
oud was. Waarschijnlijk kwam de ambtenaar al in 1833 of 1834 op bezoek in de woning van
Mettern om de bewoners te noteren; Gangolph was in 1833 26 jaar, en in 1834 waren Johann
en Friedrich 35 resp. 37.
Bovendien is in het boek van de Volkstelling in Breedevoort van 1840-1850 gevonden dat bij
bovengenoemde landbouwer Lensink inwoonde Ambrosius Reith, wever, aangekomen
6.1.1841 van Haaksbergen en vetrokken in juni 1841 naar Neede. Ik kon niet nalaten naar
Doetinchem te gaan om daar Bevolkingsregisters door te lezen. Men vertelde mij daar dat er
boeken in de oorlogsjaren verloren waren gegaan. In de nog aanwezige boeken is de naam
Reith niet aangetroffen.
Liepen de emigranten Reith over de hessenwegen?
De jongelui die Hessen verlieten en in Nederland terechtkwamen, waren arme jongens; zij
zullen wel te voet op avontuur zijn gegaan. Men kan zich afvragen welke wegen zij in
Nederland hebben gevolgd. En dan denkt men al gauw aan de hessenwegen die vanouds in
de Achterhoek en over de Veluwe liepen en die wellicht in hun geboortestreek bekend waren.
De vermoedelijke loop van enige hessenwegen is op onderstaand kaartje geschetst.
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Men neemt aan dat sommige paden waarlangs in de laatste eeuwen mensen reisden al in de
jaren 2000 tot 500 voor onze jaartelling zijn ontstaan. Men moet zich van die mulle
zandwegen niet te veel voorstellen. Het ligt voor de hand dat zij over de best begaanbare, dus
bij voorkeur hooggelegen gronden liepen en zich van de ene doorwaadbare plaats ("voorde")
door een beek of rivier voortzetten naar een andere voorde. De meeste historici houden het
erop, dat de brede karrensporen en smallere paden die in de volksmond sinds onheugelijke
tijden "hessenwegen" heten, tot deze oudste wegen behoren, evenals de Diedenwegen, de
Heiligenwegen en de Groene wegen. Wellicht hebben machthebbers en veldheren deze wegen
verbeterd en vermeerderd. Inderdaad heet een stuk hessenweg van Aalten over Halle naar
Zelhem de "Romienendiek". De kooplieden die later over deze wegen liepen of reden, hebben
ze in elk geval niet aangelegd.
Hoewel de hessenwegen ook in de richting zuid-noord moeten hebben gelopen, kregen de
oost-west wegen de meeste aandacht van folkloristen. Een belangrijke hessenweg liep uit
Bremen en uit Münster (Westfalen) naar Zwolle en Utrecht, waarop waarschijnlijk verder
vervoer per boot aansloot. De hessenwegen liepen om de steden heen, waaruit men wil
afleiden dat langs de hessenwegen, zodra zij veelgebruikte handelswegen waren geworden,
herbergen en tolhuizen verrezen. Lochem gold als een sterke verdedigingsplaats van de
hessenweg van Westfalen naar Zutphen.
De brede zandweg langs het tolhuis De Lebbenbrugge - op de kaart bij de letter L ten zuiden
van Borculo - heet nog altijd de "Oude Hessenweg". Hij voerde naar de voorde in de Berkel
waar nu een brug is. Op de noordelijke oever van de Berkel ligt de boerderij en herberg De
Lebbenbrugge, sinds 1760 ook tolhuis. De "bruggeweerd" was dus tegelijk boer, herbergier en
tolgaarder. Een stuk hessenweg bij het tolhuis, een mulle zandweg, geraakte in onbruik toen
omstreeks 1840 de straatweg Winterswijk-Zutphen gereed kwam. De vrachtlieden die in de
17e en 18e eeuw uit Duitsland komend over de hessenwegen naar het westen reden, noemde
men "hessenkeerls". Het heet dat de Hessen vrachten over geheel West-Europa vervoerden,
maar of de vrachtrijders op onze hessenwegen inderdaad Hessen waren, staat niet vast. Zij
vervoerden glaswerk uit het Rijnland, aardewerk (de mannen heetten ook wel "pottekeerls"),
strohoeden en zwartsel. De hessenkarren worden beschreven als wagens op grote wielen en
met witte huif, getrokken door één tot vier paarden, bij uitzondering door ezels. De tuigen
waren met koperwerk en bellen versierd.
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De hessenkeerls droegen een donkergekleurde broek waarvan de pijpen in de leren laarzen
waren gestopt. Die laarzen hadden dubbele zolen, met fikse spijkers beslagen. Het vest was
gesloten met een lange rij knopen. Daaroverheen ging de lange blauwe kiel, de hessenkiel,
tenzij deze opgerold als een bandelier over de schouder werd gedragen. De kledij werd
voltooid met een breedgerande flaphoed. De hessenkeerls stonden bekend als pijprokers. Ze
reisden graag in karavaan. De folklorist Gazenbeek heeft er aan herinnerd dat de
Diedenwegen, Groene Wegen en Heiligenwegen in verband staan met de ligging van
begraafplaatsen of cultusplaatsen; hij wil de hessenwegen ook daartoe rekenen. Ook wijst hij
er op dat vele hessenwegen naar hoger gelegen winterkwartieren, de "essen", van herders
liepen. De naam "hes" met de varianten "hees, ees en eest" vindt men in vele namen in ons
land terug. In het latijn beduidde "aes" of "aedes" een tempel of vuuraltaar, in elk geval een
heilige plaats, met vuur verband houdend en met sacrale betekenis. Kremer wees er op dat de
hessenwegen gaan van es tot es, van hees tot hees, en dat die hezen steeds op ongeveer 22
kilometer van elkaar verwijderd zijn.

In dit verhaal over de hessenwegen zijn de emigranten Reith op de achtergrond geraakt. Maar
we mogen het er rustig op houden dat zij in de Achterhoek over hessenwegen hebben
gelopen. Breedevoort ligt niet ver van een hessenweg en er staat een fraaie boerderij aan de
Hessenweg in Neede. Het zou de moeite waard zijn, hun sporen in dorpen langs de
hessenwegen te zoeken, vooral als weverijen in de buurt gevestigd waren.
Vestiging in Neede en in het nabije Rietmolen
Neede bezit een Lijst van Ingezetenen, begonnen in 1831. Daarin kan men lezen dat in het
huis van de winkelier Van der Maat de wevers Friedrich, Gangolph en Adam Ambrosius Reith
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woonden. Alleen bij Adam Ambrosius staat een datum: 21 april 1840, die echter niet klopt met
de opgaven in Breedevoort.
In een volgende lijst van ingezetenen van Neede is aangegeven dat Gangolph en Adam
Ambrosius op 1.5.1840 in huis B 20 arriveerden. Verder in hetzelfde boek leest men opnieuw
dat Friedrich, Gangolph en Adam Ambrosius in huis 20 woonden en dat Friedrich op 26.8.1842
(zijn trouwdag) verhuisde naar G 6, terwijl Gangolph en Adam Ambrosius op 1.5.1844 naar
huis A 12bis verhuisden. A heette het centrum van Neede en G was het gebied "de Broek",
waar de katholieke waterstaatskerk van Rietmolen stond.
Een later boek, aangelegd per 1.1.1850, geeft de eerste vermelding van Johann in Neede.
De oudste sporen van de vier zwervers zijn dus gevonden in Breedevoort, in 1836 van
Friedrich en in 1837 van Gangolph en Johann. De oudste vermelding aangaande Adam
Ambrosius is gevonden in Neede: 1840.
Friedrich, getrouwd te Rietmolen, zou een groot nageslacht krijgen (hoofdstuk 11). Van de
drie andere broers, die zich in Neede vestigden, trouwde alleen Adam Ambrosius. In hoofdstuk
12 wordt zijn gezin besproken. Omdat zijn zonen Jan, Bernard, Hendrik en Gerard een groot
aantal afstammelingen hebben, wordt voor elk van deze vier stamvaders een afzonderlijk
hoofdstuk (13-16) ingeruimd.
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HOOFDSTUK 11
Stamboom 4
De afstammelingen van Friedrich Reith (Rietmolen)
Friedrich Reith is in 1797 in Eichenau geboren. Dit gehucht ligt dicht bij Grossenlüder in het
rooms-katholieke deel van Hessen rondom Fulda. Friedrich vervulde in zijn land de militaire
dienstplicht alvorens hij naar de Achterhoek emigreerde. Hoe zat het toen met die
dienstplicht? Waarom verliet hij stamdorp en vaderland? Op zulke vragen wordt in de
hoofdstukken 23 en 26 ingegaan.
Friedrich vond in Rietmolen een bestaan als keuterboer, wever en postbode. Zijn talrijke
afstammelingen zijn in het schema op de volgende pagina weergegeven. Vanaf 1811 valt
Rietmolen wat betreft de Burgerlijke Stand onder het nabije grotere Neede. Waar in dit
hoofdstuk Rietmolen wordt genoemd, zou strikt formeel Neede moeten staan.
Gezin Friedrich 1797 1/2
Friedrich is op 20.2.1797 geboren te Eichenau (Hessen) als zoon van Johann Reith en Anna
Barbara Lang en overleed te Rietmolen 14.11.1875. Het heet dat hij gedurende twaalf jaar de
militaire dienstplicht in Hessen vervulde. Een foto waarop hij staat in soldatenkledij met een
hoge berenmuts op was jarenlang in familiebezit maar is helaas nu spoorloos. Friedrich moest
in zijn diensttijd gesneuvelde soldaten helpen identificeren en vervoeren. De lijken, aldus het
verhaal, werden getransporteerd op wagens die op rails liepen en door paarden werden
getrokken. Hij maakte mee dat een lichaam nog leven vertoonde en dat een (onder)officier
met een spade toen het hoofd kliefde. Friedrich kon dit alles niet verdragen en ontsnapte uit
de dienst. Hij sliep bij de grens in een hooiberg omdat hij bang was gepakt te worden.
Na enige omzwervingen (zie hoofdstuk 10)
vestigde Friedrich zich in Neede. Hij trouwde
daar 26.8.1842 met Joanna van Gemmert,
geboren te Neede 11.10.1807 en overleden te
Rietmolen 4.11.1879. Op zijn trouwdag vertrok
Friedrich uit huis B 20 te Neede en ging met zijn
echtgenote in Rietmolen huis G6 wonen. Begin
1850 bewoonde hij met vrouw en twee
kinderen huis D 38 bis (= D 39 en = D 45); dit
was in Hoonte, grenzend aan Rietmolen.
Stamhuis nakomelingen Friedrich
(1797-1875) te Rietmolen

Volgens H. Kormelink, in het boekje "Rietmolen van statie tot kerkdorp", zijn de kerkdiensten
gehouden in de boerderij van het erve Reetmölle en woonde de pastoor in het huis, dat in de
tweede helft van de vorige eeuw tot 1885 nog werd bewoond door de familie Reith.
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Stamboom 4
Generatie 2

Afstammelingen van Friedrich Reith 1797-1875
Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Johan 1918-1984

Ans 1944
Ine 1945
Toni 1946-1978

Gen 6

V

Lidy 1947
Frans 1949

VVV

Truus 1951
Detty 1955
Olga 1960
Gezina 1920-1942
Gerhard 1921-1998

Vincent 1947

VVV

Marcel 1949
René 1950

MMM

Marian 1955
Esther 1964
Jo 1925
Riek 1926
Herman 1928-1953
Annie 1930
Alphonsus 1932-1932
Friedrich 1932-1932
Johanna

Johannes 1882-1882

Barbara

Johanna 1882-1882

1842-1922

Fredericus 1882-1884

Johannes
Laurentius

Frits 1933

Ellen 1965
Marc 1967

Arnold 1935
Bernard 1884-1980

Richard 1959

VV

Andreas 1961

1845-1932

Laurens 1962
Herman 1886-1927

Trudy 1965

Johanna 1889-1890
Jan 1922

Maria 1954-1954
Marian 1955

Mariet 1923

Ger 1960

Gerhard 1891-1970

Ans 1957
Riek 1895-1991

V

Hermanus 1925-1925
Hermanus 1926-1927
Hein 1927

Anita 1960
Rob 1961

Frans 1929

Marian 1958
Dolf 1962

M

Ine 1930

Johannes 1965

MVV

Annie 1930

Robert 1966

V

Herman 1933

Lucia 1968-1977
Maarten 1970
Quirine 1973

Laurens 1937

Danielie 1973
Stephanie 1975
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MMM

Friedrich verdiende de kost als wever,
brievenbesteller en kantoorhouder van de
posterijen. Een kleinzoon bezit een
weverslamp met de letters F.R.
Friedrich was een lange man en heette
niet voor niets in zijn dorp "de lange
pruus". Hij heeft nooit goed Nederlands
leren spreken. Joanna van Gemmert
daarentegen was bepaald klein van stuk.
Hun nakomelingen zijn meest vrij klein,
sommige echter bepaald lang.
Foto's van Friedrich en Joanna zijn helaas
niet bekend.
In het nabije Neede woonde om dezelfde
tijd het gezin van Friedrichs broer Adam
Ambrosius.
Het
schijnt
dat
de
Rietmolense en de Needse Reithen weinig
bij elkaar over de vloer kwamen. Die in
Rietmolen vonden dat de anderen te
royaal leefden, zij spraken van "kale kak"
en "blikrijkaards". Maar echte onmin
bestond er bepaald niet want bij dopen
waren zij wederzijds peter en meter.
In verband met dit geringe contact is wel
geopperd dat Friedrich er misschien niet
zo gelukkig mee geweest zou zijn dat zijn drie broers de militaire dienst zouden zijn ontlopen
door Hessen tijdig de rug toe te keren. Het lijkt echter niet aannemelijk dat zij hierom
emigreerden. Zij zouden dan al in de jaren 1817 tot 1827 uit Hessen vertrokken moeten zijn
en jarenlang rondgezworven hebben alvorens zich in Neede te vestigen.
Kinderen van Friedrich en Joanna:
1.
2.

Johanna Barbara (Hanna), geb Rietmolen 2.9.1842 en overl aldaar 26.1.1922. Zij was
nog kleiner dan haar moeder en was mank. Zij trouwde te Rietmolen 8.11.1879 met
Gradus J. Oostrik.
Johannes Laurentius, geb Rietmolen 18.5.1845. Hij trouwde met Gezina ten Voorde.
Zie generatie 2/3.

Gezin Johannes Laurentius (Jans) 1845 2/3
Johannes Laurentius is geb te Rietmolen 18.5.1845 en overl aldaar 3.1.1932. Hij trouwde te
Rietmolen 22.9.1877 met Gezina ten Voorde, geb Haaksbergen 1.1.1851 als dochter van
Hermanus ten Voorde, metselaar en landbouwer op de Klomp te Haaksbergen, buurtschap
Eppenzolder en van Hendrika Scholte Morsink. Gezina overl Rietmolen 24.9.1916.
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Johannes Laurentius woonde in 1883 te Hoonte huis D74 (later D241) bij Rietmolen. Hij
bouwde in 1888 het huis waarin nu zijn jongste kleinzoon Arnold woont. Hij was keuterboer,
houtdraaier, postbesteller en kantoorhouder van de posterijen. Hij gold als een handig
technicus. Hij kon ook goed timmeren. Toen er bij een familie in het dorp een tweeling dood
ter wereld kwam, vroeg de vader of hij een paar doodskistjes kon maken. Op de vraag of hij
hier hout voor had, antwoordde hij nee. Even later zei hij: "bij ons huis hebben wij nog wel
een vönderke" (een bruggetje over de sloot). Daar kon hij wel wat planken afhalen voor
doodskistjes. Dit vond Laurentius te gek en zorgde zelf voor het hout.

Johannes Laurentius Reith (1845-1923)

Gezina ten Voorde (1851-1916)
Foto's ca. 1905

Hij kon in twintig minuten met behulp van slechts een fijn tangetje (een kraaienbekje) een
rozenkrans maken. Hij had een technisch beroep willen leren, maar de omstandigheden
dwongen hem zijn vader als postbesteller op te volgen. Hij was sober en eigenwijs. Zijn vrouw
en kinderen waren echte driftkoppen, direct kwaad, zo luidt althans een verhaal, maar hadden
een klein hartje en waren niet haatdragend. Johannes Laurentius en Gezina kregen een
tweeling, een verschijnsel dat zich herhaalde in de huwelijken van hun twee zoons.
Kinderen, allen geb te Rietmolen:
1/2. Johannes Fredericus en Johanna Hendrika, beiden geb 25.1.1882, overl Rietmolen 26.1.
resp. 20.2.1882.
3.
Fredericus Johannes, geb 9.12.1882 en overl Rietmolen 23.2.1884.
4.
Antonius Bernardus (Bernard), geb 22.12.1884. Geh met Aleida Geertruida Blokhorst.
Zie generatie 3/4.
5.
Hermanus Franciscus Johannes (Herman) geb 30.11.1886 en overl Rietmolen 6.10.1927.
Hij was schoenmaker en winkelier. Ongehuwd.
6.
Johanna Maria Barbara, geb 16.5.1889 en overl Rietmolen 8.4.1890.
7.
Gerhardus Hendrikus Josephus (Gerhard), geb 17.3.1891. Geh met Maria Bernardina
Reef. Zie generatie 3/4.
8.
Maria Hendrika (Riek), geb 31.5.1895. Overleden 8.6.1991. Zij trouwde Neede
10.9.1924 met Reinoldus Hendricus Molenkamp, geb 25.5.1894 en overl Haaksbergen
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15.4.1969. Hij was wever en textielhandelaar. Haar man, zo vertelde ze eens, leerde ze
op de kermis kennen, dit was toen de enige manier om kennis te maken. Ze hadden
twee kinderen.
Gezin Antonius Bernardus (Bernard) 1884 3/4
Bernard is geb Rietmolen 22.12.1884 en overl Haaksbergen 2.6.1980. Hij was metselaar van
beroep. Jarenlang was hij de oudste Reith in heel Nederland. Zijn doofheid wierp een schaduw
over zijn oude dag, maar het wonen en verzorgd worden in het gezin van zijn jongste zoon en
schoondochter bracht hem zonder twijfel veel troost. Bernard trouwde te Neede 22.9.1917
met Aleida Geertruida (Trui) Blokhorst, geb Hengevelde (Ambt Delden) 30.3.1893 en overl
Enschede 10.2.1963.

Antonius Bernardus Reith (1884-1980)

Aleida Geertruida Blokhorst (1893-1963)
Foto's ca. 1913

Onder buren, dorpsgenoten en kennissen stond hij bekend als 'Boden Beernd'. Zijn vader was
immers postbode. Voor zijn kinderen was het 'Vaatje'. Gedurende 50 jaar, met werkweken van
50-55 uur, werkte hij als metselaar in de bouw. Hij was zeer gewild als werknemer, omdat hij
linkshandig was. Men kon dan naar elkaar toe werken en men verdiende 2 cent per uur meer!!
Bij één van de vele renovaties aan zijn 'Bodenhuis' werkte hij de muren van de voorkamer met
sierpleister af. Zijn dochters wilden liever behang. Holland was in last. Vakmanschap verstop je
toch niet? Zijn antwoord was niet tactvol, maar wel duidelijk: "Als jullie het behang erop
plakken, haal ik het er weer vanaf. Of denken jullie soms dat ik mijn eigen werk verstop?".
Jarenlang fietste hij naar zijn werk in Enschede of Goor, respectievelijk 40 en 45 kilometer per
dag. Bij donker weer gebruikte men toen nog de carbidlamp. ´s Avonds moest dan nog het
werk op zijn boerderijtje worden gedaan. Reeds enkele jaren na zijn huwelijk kreeg zijn vrouw
(voor zijn kinderen 'Moedje') een ernstige vorm van reuma. Meer dan dertig jaar nam hij haar
iedere zondag achterop zijn fiets en zelf er lopend naast mee naar de kerk. Ook bij sneeuw en
gladheid. Voor en in de oorlog werd er op de binnenwegen nog niet gestrooid. De kinderen
moesten dan vooruit lopen en strooiden zand en as uit de kachel, opdat vader en moeder niet
zouden uitglijden. Een zondag zonder kerkbezoek was in die dagen geen echte zondag.
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Hij had een grote passie: kleindieren. Antonius Bernardus was een verdienstelijk fokker en
kenner speciaal van hoonder (dialect voor kippen), Koekoek-Wyandotten en het konijnenras
Blauwe Weener. Ook tuinieren en het houden van bijen, waarbij ook het slingeren van honing
hoorde, waren zijn hobbies. Hij was een man met vele vaardigheden, misschien niet altijd
even tactisch, maar wel eerlijk.
Kinderen van Bernard en Trui, allen geb te Rietmolen:
1.

Johannes Gerhardus (Johan), geb 2.8.1918 en overl Eibergen 10.11.1984. Geh met
Johanna Antonia Geerdink. Zie generatie 4/5.
2.
Gezina Johanna Maria, geb 21.5.1920 en overl Rietmolen 31.12.1942.
3.
Gerhardus Hermanus (Gerhard), geb 18.7.1921 en overl 29.6.1998. Geh met Liny Oude
Wolbers. Zie generatie 4/5.
4.
Johanna Francisca Gezina (Jo), geb 1.1.1925. Geh Neede 4.11.1950 met Marinus J.
Geuzendam, geb Rijssen 28.11.1919, bouwvakker van beroep. Geen kinderen.
5.
Hendrika Francisca (Riek), geb 27.4.1926. Geh in Nieuw-Zeeland 31.12.1957 met
Cornelis (Cees) van Bohemen, geb Nieuwerkerk a/d IJssel 11.12.1928, manager in de
metaalbranche. Geen kinderen.
6.
Hermanus Franciscus (Herman), geb 27.9.1928. Ongehuwd. In Nieuw-Zeeland overl
14.10.1953. Hij had een jongeman uit Nederland aan een baantje in Nieuw-Zeeland
geholpen en toen deze uit Nederland komend zou arriveren op het nabijzijnd station,
ging hij hem per auto afhalen, doch raakte daarbij onder de trein waar de man inzat. Hij
was elektrotechnicus.
7.
Anna Maria (Annie), geb 9,12.1930. Geh Eibergen 13.10.1956 met Anton J. Overkamp,
geb Rietmolen 9.12.1930, van beroep boekhouder. Vijf kinderen.
8/9. Alphonsus en Frederich, beiden geb 15.4.1932 en overl 16.4.1932.
10. Frederik Alphonsus (Frits), geb 20.8.1933. Geh met Ans Luttikholt. Zie generatie 4/5.
11. Arnoldus Alphonsus (Arnold), geb 20.1.1935. Geh met Berendina ten Hoopen.
Zie generatie 4/5.
Gezin Gerhardus Hendrikus Josephus (Gerhard) 1891 3/4
Gerhard is geb Rietmolen 17.3.1891 en overl Enschede 22.1.1970. Hij trouwde Enschede
16.2.1922 met Maria Berendina (Marie) Reef, geb Enschede 9.1.1896 en overl Almelo
22.3.1979. Gerhard was evenals zijn grootvader en zijn vader postbesteller. Zijn vader heette
in het dorp de "Bode". Diens zoons werden Boden Beernd en Boden Gerrad. De laatste heette
na het overlijden van zijn vader "de jonge Bode". Daarop heette zijn oudere broer Bernard "de
olde Bode". Als jonge man werkte hij als correspondent Duits en boekhouder bij J.C. Zwarts,
jutefabriek te Oldenzaal (later Murlin muurlinnen). Toen zijn vader met pensioen ging, moest
hij op gezag van zijn moeder terugkeren naar Rietmolen om het postagentschap in dit
kerkdorp over te nemen. Als (post)bode nam hij in de dorpsgemeenschap een belangrijke
plaats in, omdat hij veel mensen hielp met schriftelijke en boekhoudkundige zaken. Een
dorpsgenoot heeft later in het dialect tegen een van zijn zoons opgemerkt: 'Oe va schrif als
n'n notaris' (je vader schrijft als een notaris).
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Na zijn trouwen bouwde hij naast zijn ouderlijk
huis een eigen woning. Het kweken van rozen,
groenten en vele soorten bloemen was zijn
grote hobby, evenals het imkerschap. Een
andere grote passie was 'de jacht' samen met
zijn vrienden. In 1933 is Gerhardus Antonius
Josephus overgeplaatst naar Enschede. Dit was
voor hem een zware dobber omdat de "grote
stad" en het ambtelijke gedoe niets voor hem
waren. Zo goed en zo kwaad als het ging, bleef
hij zijn hobbies uitoefenen. Helaas was er in de
stad voor zijn jachthonden geen plaats meer.

Gerhardus Hendrikus Josephus Reith (18911970) en Maria Berendina Reef (1896-1979)

Bij zijn 40-jarig jubileum bij de Posterijen roemde de toenmalig directeur zijn grote zorg voor
zijn gezin. Opvallend was zijn rechtvaardigheidsgevoel en drang naar vrijheid, gemoedelijkheid
en vriendschap. In de oorlogsjaren 1940-1945 was het voor hem moeilijk zijn kwaadheid ten
opzichte van het onrecht in bedwang te houden. In zijn gezin, mede door samenwerking met
zijn vrouw, stond gastvrijheid hoog in het vaandel geschreven. Zijn maatschappijvisie is
christelijk-liberaal te noemen, met een kritische instelling. Zijn gevoelens toonde hij slechts
aan hen, die hem zeer nabij waren. Toen zijn einde naderde, zag hij dit manmoedig en
realistisch onder ogen.
Kinderen, allen behalve Nr 10 geb te Rietmolen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Johannes Hermanus (Jan), geb 8.11.1922. Geh met Johanna A.W. Poker.
Zie generatie 4/5.
Maria Gezina (Mariet), geb 13.11.1923. Geh Enschede 17.12.1953 met Anton G.H. Kip,
werktuigbouwkundige, geb Oldenzaal 10.11.1924 en overl Almelo 10.3.1970. Zij hebben
een kind.
Hermanus Bernardus, geb 11.2.1925 en overl Rietmolen 5.3.1925.
Hermanus Antonius, geb 2.8.1926 en overl Rietmolen 3.7.1927.
Hendrikus Franciscus Johannes (Hein), geb 10.10.1927. Geh met Maria W.J.F. van der
Zwaan, overl 23.6.1996. Zie generatie 4/5.
Franciscus Antonius Maria (Frans), geb 10.5.1929. Geh met Maria H.B. Snuiverink.
Zie generatie 4/5.
Gezina Theresia (Ine), geb 5.4.1930. Zij trouwde Enschede 28.3.1967 met Theodorus P.
Dekker, concierge, geb Grotebroek 8.1.1925. Geen kinderen.
Eveneens op 5.4.1930 geb Johanna Cecilia (Annie). Zij huwde:
1/ op 13.9.1956 met S. Klauwer, verongelukt in Nieuw-Zeeland. Zij hadden een kind dat
in Nieuw-Zeeland overleed;
2/ Enschede 27.9.1963 met Gerard J. Kuipers, chauffeur, weduwnaar, geb Haaksbergen
28.1.1937. Geen kinderen.
Hermanus Alphonsus (Herman), geb 1.2.1933. Geh met Caecilia G.M. ten Dam.
Zie generatie 4/5.
Laurentius Josephus (Laurens), geb Enschede 3.10.1937. Geh met Johanna M.A.
Mensink.
Zie generatie 4/5.
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V.l.n.r. boven Laurens, Frans, Mariet, Jan, Hennie, Herman
onder Ine, Marie, Gerard, Anny

Gezin Johannes Gerhardus (Johan) 1918 4/5
Johan is geboren te Rietmolen 2.8.1918 en
overleed te Eibergen 10.11.1984. Hij trouwde te
Rekken 11.5.1943 met Johanna Antonia (An)
Geerdink, geboren te Eibergen 1.9.1916. Zij kregen
samen acht kinderen. Na de lagere school in
Rietmolen en een paar jaar ULO in Neede begon
hij al jong in de zuivel te werken, achtereenvolgens
in
Hengevelde,
Eibergen,
IJzendijke
en
Lichtenvoorde. In deze laatste plaats haalde hij in
de avonduren diverse zuiveldiploma's. In 1948
werd hij in Groenlo brouwmeester bij Grolsch. In
maart 1949 verhuisden Johan en An met 5
kinderen naar Groenlo en woonden daar tot
december 1979 pal tegenover de bierbrouwerij.

Johan Reith (1918-1984)

Johan heeft de grote veranderingen in het familiebedrijf Grolsch meegemaakt.Toen hij er
begon te werken, werd het bier nog in vaten door koetsiers met paard en wagen
rondgebracht. Van brouwmeester is hij algemeen bedrijfsleider geworden. Vooral in de
zomermaanden was zijn werk niet eenvoudig, vroeg beginnen en laat eindigen en geen
vakantie. Doordat hij tegenover de firma woonde, wist men hem altijd te vinden.
Toen de meer geregelde werktijden hun intrede deden, kreeg hij tijd voor zijn hobbies:
bridgen, allerlei soorten dieren, kegelen, keurmeester van kanaries, etcetera. Toen hij in 1988
in de VUT ging, begon de automatisering steeds grotere invloed te krijgen, zowel bij het
brouwen als bij de logistiek. Al voordat hij in de VUT ging, was hij op huizenjacht, omdat hij
niet in een bedrijfswoning tegenover Grolsch wilde blijven wonen. Ze gingen naar een
nieuwbouwwoning in Eibergen. Johan kreeg hier last van zijn luchtwegen door de
formaldehyde die de in het huis verwerkte spaanplaten afgaven. Ze kochten een wat oudere
woning net buiten het dorp en daar had hij het helemaal naar zijn zin, en er was plaats voor al
zijn dieren: honden, kippen, eenden, kanaries en andere tropische vogels, enzovoorts. Zijn
kleinkinderen vonden hier ook ruimte en mochten van opa bijna alles. Hij was een zeer
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ontspannen opa. Hij werd in 1984 ziek en overleed in november ten gevolge van een
inoperabele hersentumor, pas 66 jaar oud.
Kinderen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Johanna B.M. (Ans), geb Lichtenvoorde 24.2.1944. Zij trouwde Groenlo 18.8.1967 met
Hans van de Wetering, geb Eibergen 25.1.1942. Zij is adjunct-directrice van een
basisschool en hij is manager van een testafdeling voor autobanden. Zij hebben twee
dochters.
Gezina Johanna M. (Ine), geb Lichtenvoorde 29.5.1945. Geh Groenlo 29.5.1970 met
André Pothof, inkoper heren- en damesmodezaak, geb Lichtenvoorde 27.2.1943. Zij is
medisch analiste. Zij hebben een dochter en een zoon.
Antonius Bernardus M. (Toni) Reith geb 24.9.1946 te Lichtenvoorde en overl Beltrum
(gem. Eibergen) 31.10.1978. Hij trouwde te Neede 29.12.1972 met Gerri de Vos geb
8.11.1948 te Muiden. Zie generatie 5/6.
Lidwina Gerarda M. (Lidy), geb Lichtenvoorde 24.10.1947. Geh Groenlo 22.5.1974 met
Vincent Vos, geb Lichtenvoorde 12.4.1944. Zij is kleuterleidster en hij garagehouder. Zij
hebben drie kinderen.
Franciscus Joseph M. (Frans), geb Lichtenvoorde 9.3.1949. Geh met Yvonne L. van Es
en met Ellen Müller. Zie generatie 5/6.
Geertruida Elisabeth M. (Truus), geb Groenlo 4.7.1951. Geh Groenlo 3.7.1972 met
Heinrich (Heinz) Zurhold, geb 16.4.1947 te Borghorst (Duitsland). Zij is medisch analiste
en hij rayonvertegenwoordiger bouwmaterialen. Zij hebben twee dochters.
Bernadette Margaretha M. (Detty), geb Groenlo 6.6.1955. Onderwijzeres. Geh Groenlo
7.11.1974 met René Welling, vertegenwoordiger, geb Borculo 27.9.1953. Gescheiden.
Olga Maria (Olga) geb 12.7.1960 te Groenlo (lerares basisonderwijs). Zij trouwde te
Eibergen 2.6.1989 met Henk Heinen geb 5.5.1959 te Amsterdam (directeur/eigenaar
van een drukkerij). Zij hebben een zoon en een dochter.

Gezin Gerhardus Hermanus (Gerhard) 1921 4/5
Gerhard is geboren te Rietmolen 18.7.1921. Hij trouwde te
Enschede 23.1.1947 (kerkelijk 15.2.1947) met Aleida
Maria (Linie) Oude Wolbers, geb Enschede 9.7.1922. Na
eerst in de voetsporen van zijn vader te zijn getreden, die
metselaar was, koos hij op 21-jarige leeftijd voor een
andere richting. De aanleiding hiertoe was tweeërlei. Ten
eerste sloeg hij op een ijskoude winterdag zich met de
troffel op zijn duim waarna hij de troffel wegsmeet en
nooit weer heeft opgepakt. Ten tweede was ten huize van
de familie Reith reeds een klein agentschap gevestigd van
de toenmalige verzekeringsmaatschappij De Nederlanden
van 1845. Gerhard heeft eerst als verzekeringsagent
gewerkt, na enkele jaren werd hij inspecteur bij
verschillende maatschappijen en in 1961 vestigde hij zich
als zelfstandig tussenpersoon. Het Assurantiekantoor Oude
Wolbers B.V. is onder zijn bezielende leiding uitgegroeid
tot een van de bekendste assurantiekantoren in Twente.

Gerhard Reith (1921-1998)

Gerhard had een grote passie voor tuinen. In de tweede wereldoorlog leerde hij het
amateurstropen en heeft dit nooit helemaal afgeleerd. Verschillende verenigingen hebben
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geprofiteerd van zijn nuchtere analyses. Gerhard was medeoprichter van de Familie Vereniging
Reith Stammen (11 mei 1985). Gedurende enkele jaren vervulde hij de functie van voorzitter
van de vereniging. Op 74-jarige leeftijd werd hij ernstig ziek en zijn krachten namen
zienderogen af. Hij overleed op 29 juni 1998.
Kinderen allen geboren te Enschede:
1.
2.
3.
4.
5.

Vincentius Johannes Antonius Gerhardus (Vincent), geb 10.11.1947. Geh met Beatrix
Keizer. Zie generatie 5/6.
Marcellinus Antonius Johannes Maria (Marcel), geb 6.2.1949. Geh met Angelien Wissink.
Hij is directeur van een assurantiebedrijf. Ze hebben geen kinderen.
Reinaldus Hendrikus Gerhardus Maria (René), geb 26.1.1950. Geh met Marijke
Hermelink.
Zie generatie 5/6.
Maria Aleida Geertruida Theresia (Marian), geb 15.3.1955. Geh met Regnerus te
Nijenhuis. Zij is fysiotherapeute. Ze hebben twee zoons.
Esther Maria (Esther), geb 14.10.1964. Planoloog.

Gezin Frederik Alphonsus (Frits) 1933 4/5
Frits is geb Rietmolen 20.8.1933. Hij is directeur van een meubelimportbedrijf. Hij trouwde
Groenlo 24.8.1963 met Ans Luttikholt, geb Groenlo 26.9.1939.
Kinderen:
1.
2.

Ellen Joh. M., geb Apeldoorn 23.8.1965. Geh met Maarten Koopen. Zie RWZ oktober
1985. Ze hebben drie kinderen.
Marc H.F., geb Apeldoorn 20.7.1967. Hij is vertegenwoordiger in de meubelbranche.

Gezin Arnoldus Alphonsus (Arnold) 1935 4/5
Arnold is geb Rietmolen 20.1.1935. Hij trouwde Neede 26.4.1958 met Berendina (Dinie) ten
Hoopen, geb Neede 24.2.1935. Hij is metselaar van beroep.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Richard H.J., geb Rietmolen 27.3.1959. Geh met Hetty Huls. Zie generatie 5/6.
Andreas Franciscus H., geb Enschede 10.6.1961 en aldaar overl 11.6.1961.
Laurens H. Franciscus, geb Enschede 30.6.1962.
Trudy, geb 23.5.1965. Geh met Harry Hoogenkamp. Ze hebben twee dochters en een
zoon.

Gezin Johannes Hermanus (Jan) 1922 4/5
Jan is geb Rietmolen 8.11.1922. Hij huwde Enschede 18.12.1952 met Johanna A.W. (Annie)
Poker, geb Onstwedde 5.3.1926. Hij is keurmeester van vee en vlees.
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Kinderen, allen geb te Haaksbergen:
1.
2.
3.
4.

Maria Gezina, geb 25.3.1954 en overl 27.3.1954.
Maria Gezina (Marian), geb 19.6.1955. Geh Haaksbergen 25.8.1979 met Paul van
Maanen, geb 24.9.1951. Hij is bedrijfsleider van een aannemersbedrijf. Ze hebben drie
zoons.
Anna Wilhelmina (Ans), geb 27.6.1957. Geh Haaksbergen 24.9.1981 met Harry
Kleinsmann, geb 6.5.1952. Zij is lerares en hij is leraar op een basisschool. Ze hebben
een dochter en een zoon.
Gerardus H. Jos. (Ger), geb 17.4.1960. Geh 19.5.1984 met Carla ten Grote.
Zie generatie 5/6.

Gezin Hendrikus Franciscus Johannes (Hein) 1927 4/5
Hein is geb Rietmolen 10.10.1927. Hij trouwde Enschede 22.12.1955 met Maria W.J.F. (Rie)
van der Zwaan, geb Enschede 13.3.1929 en overl 23.6.1996. Hij was exportleider bij
Hazemeyer.
Kinderen (geadopteerd):
1.
2.

Anita, geb 6.5.1960. Geh Hengelo 10.8.1984 met Paulus Johannes van Gorp. Zij is
secretaresse en hij bouwkundige en verkoper. Ze hebben drie zoons en vier dochters.
Rob, geb 21.4.1961. Geh 16.2.1989 met Karin Westerveld. Zie generatie 5/6.

Gezin Franciscus Antonius Maria (Frans) 1929 4/5
Frans is geb Rietmolen 10.5.1929. Hij is bedrijfsleider bij Philips. Hij trouwde Enschede
16.12.1955 met Maria H.B. (Rie) Snuiverink, geb Enschede 13.4.1929 en overl 11.2.1997.
Kinderen:
1.
2.

Maria Johanna Vincentia (Marian), geb Tilburg 3.5.1958. Geh Loon op Zand 25.8.1979
met Jac. Daamen. Ze hebben drie zoons. Zij is lerares en hij vertegenwoordiger in de
chemie.
Dolf Gerardus Albertus, geb Tilburg 24.6.1962. Geh Uden 20.5.1988 met Ageet
Hendriks. Zie generatie 5/6.

Gezin Hermanus Alphonsus (Herman) 1933 4/5
Herman is geb Rietmolen 1.2.1933. Hij trouwde Enschede 27.11.1964 met Caecilia Geertruida
Maria (Ceciel) ten Dam, geb Neede 6.1.1938. Hij is verkoopleider bij Bayer.
Kinderen:
1.
2.
3.

Johannes Antonius Gerardus, geb Zetten (gem. Valburg) 30.10.1965. Geh 29.3.1996
met Jolanda Loeffen. Zie generatie 5/6.
Robert Franciscus Hubertus, geb Wageningen 3.11.1966. Geh 24.4.1998 met Hilde
Joosten. Zie generatie 5/6.
Lucia Caecilia G.Th., geb Wageningen 12.9.1968. Overl Ubbergen 23.6.1977.
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4.
5.

Maarten Franciscus Antonius, geb Wageningen 1.10.1970. Werktuigbouwkundig
ingenieur.
Quirine Anna Maria, geb Wageningen 8.5.1973. Lerares handvaardigheid.

Gezin Laurentius Josephus (Laurens) 1937 4/5
Laurens is geb Enschede 3.10.1937. Hij trouwde
te Oldenzaal op 24.5.1966 met Johanna M.A.
(Joke) Mensink, geb Oldenzaal 27.1.1940. Hij is
hoofd van een lom-school. Zij is lerares op een
basisschool.
Kinderen:
1.
2.

Danielie Gertruida M., geb Oldenzaal
27.12.1973. Kinderpedagoge.
Stephanie, geb Oldenzaal 5.11.1975. Lerares
basisschool.

Gezin Antonius B.M. (Toni) 1946 5/6
Toni is geb Lichtenvoorde 24.9.1946. Hij trouwde
te Neede op 29.12.1972 met Gerri de Vos geb
Muiden 8.11.1948. Hij was onderwijzer. Hij
overleed te Beltrum 31.10.1978.
Kinderen:
1.

Corinne, geb Groenlo 27.1.1975

Gezin Franciscus J.M. (Frans) 1949 5/6
Frans is geb Lichtenvoorde 9.3.1949, kapper van beroep. Hij huwde:
1/ Arnhem 20.3.1972 met Yvonne L. van Es, geb Arnhem 27.5.1947. Gescheiden;
2/ 22.1.1981 met Ellen Müller, geb Eckernvörde 22.1.1945.
Kinderen allen geboren te Enschede:
1.
2.
3.

Yvette Louise, geb 18.6.1974
Nicole Lisette, geb 28.10.1976
Berenice, geb 6.10.1982

Gezin Vincentius Johannes Antonius Gerhardus (Vincent) 1947 5/6
Vincent is geb Enschede 19.11.1947. Hij is gezagvoerder bij de K.L.M. Zie RWZ oktober 1985.
Hij trouwde:
1/ Enschede 8.5.1970 met Brigitte van der Geest, geb Enschede 27.6.1941. Gescheiden;
2/ Delden 12.2.1982 met Beatrix (Trix) Keizer, geb Amsterdam 9.6.1953.
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Kinderen, één uit het eerste en twee uit het tweede huwelijk:
1. Chantal Yvette, geb Enschede 10.12.1972
2. Merel, geb 12.1.1984
3. Kirsten, geb 1.10.1986
Gezin Reinaldus Hendrikus Gerhardus (René) 1950 5/6
René is geb te Enschede 26.1.1950. Hij trouwde te Enschede op 18.8.1972 met Marijke
Harmelink, geb Enschede 5.10.1948. Hij is directeur van een assurantiebedrijf.
Kinderen, allen geb te Enschede:
1.
2.
3.

Martijn L.G., geb 7.9.1974
Alexander, geb 13.5.1977
Christiaan, geb 20.3.1980

Gezin Richard H.J. 1959 5/6
Richard is geb te Rietmolen 27.3.1959. Geh met Hetty Huls.
Kinderen:
1.
2.

Marieke, geb 30.9.1993
Carlijn, geb 30.9.1995

Gezin Gerardus H. Jos. (Ger) 1960 5/6
Gerardus is geb 17.4.1960. Geh 19.5.1984 met Carla ten Grote. Hij heeft een slagerij.
Kinderen:
1.

Kirsten

Gezin Rob 1961 5/6
Rob is geboren 21.4.1961. Hij is gehuwd 16.2.1989 met Karin Westerveld. Hij is cipier.
Kinderen:
1.
2.
3.

Thijs, geb 14.9.1990
Bas, geb 3.4.1993
Niek, geb 1.7.1997
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Gezin Dolf Gerardus Albertus 1962 5/6
Dolf is geb te Tilburg 24.6.1962. Geh Uden 20.5.1988 met Ageet Hendriks, geb Loon op Zand.
Ze hebben samen een kinderkledingzaak.
Kinderen:
1.

Willem F.G., geb 12.7.1996

Gezin Johannes Antonius Gerardus 1965 5/6
Johannes is geb te Zetten (gem. Valburg) 30.10.1965. Geh 29.3.1996 met Jolanda Loeffen. Hij
is klaarmeester bij waterschap Regge en Dinkel. Zij is clusterhoofd bij de naschoolse opvang.
Kinderen:
1.
2.
3.

Guus, geb Enschede 26.7.1998
Nienke, geb Enschede 8.12.1999
Karlijn, geb Enschede 14.8.2000

Gezin Robert Franciscus Hubertus 1966 5/6
Robert is geboren te Wageningen 3.11.1966. Geh 24.4.1998 met Hilde Joosten. Robert is
projectleider in de IT-branche en Hilde is medewerker van de Rabobank.
Kinderen:
1.
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Sien, geb Wageningen 9.3.2000

Nabeschouwing:
Van de talrijke afstammelingen van Friedrich leven er thans 64. Zij wonen bijna allen in de
Achterhoek of daar dichtbij. Eén familie woont in Duitsland.
De leeftijd waarop de jongemannen in deze familietak trouwen, vertoont het volgende beeld:
generatie 1:
45 jaar (Friedrich)
generaties 2 en 3: 31-33 jaar
generatie 4:
23-31 jaar
generatie 5:
22-26 jaar
De kindersterfte van de vorige eeuwen tot in het eerste begin van onze eeuw eiste ook hier
slachtoffers. In generatie 3 werden totaal 8 kinderen geboren in de periode 1882-1895, van
wie er 4 zeer jong stierven. In generatie 4 werden totaal 21 kinderen geboren in de periode
1918-1937, van wie er vier zeer jong stierven.
Het algemene verschijnsel dat de gezinnen tegenwoordig kleiner zijn dan vroeger het geval
was, vertoont ook deze stamboom 4:
generatie 3:
1 gezin van 8 kinderen, geboren tussen 1882 en 1895
generatie 4:
1 gezin van 11 en 1 gezin van 10 kinderen, geboren tussen 1918 en 1937
generatie 5:
1 gezin van 8 kinderen, geboren tussen 1944 en 1960
2 gezinnen van 5 kinderen, geboren tussen 1947 en 1973
2 gezinnen van 4 kinderen, geboren tussen 1954 en 1965
4 gezinnen van 2 kinderen, geboren tussen 1958 en 1975
generatie 6:
5 gezinnen van 3 kinderen, geboren tussen 1972 en 2000
1 gezin van 2 kinderen, geboren tussen 1993 en 1995
4 gezinnen van 1 kind, geboren tussen 1975 en 2000
Als we de kindersterfte buiten beschouwing laten, mag men zeggen dat de meeste
afstammelingen van Friedrich heel oud werden: mannen 78, 87, 96 en 79 jaar, een
vrouwelijke nakomeling meer dan 95 jaar (Riek, generatie 3). De oudsten zijn Johannes
Hermanus (1922) en Maria Gezina (1923).
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 11
Familietak Friedrich

Generatie 4:

Mw J.A. Geerdink-Reith, 'Het Wiedenbroek', Wiedenbroeksingel 4, 7481 DT Haaksbergen
Mw G.H. Reith-Oude Wolbers, Athletenstraat 141, 3555 AT Enschede
Mw J.F.G. Geuzendam-Reith, Schoolstraat 8, 7461 EH Rijssen
Mw H.F. van Bohemen-Reith, 103 A Vlerv. Road Henderson, Auckland, Nieuw-Zeeland
Mw A.M. Overkamp-Reith, Mozartbraat 18, 7141 CP Groenlo
Fam. F.A. Reith-Luttikholt, Borculoseweg 14, 7141 VM Groenlo
Fam. A.A. Reith-Ten Hoopen, Kieftendijk 111, 7165 BS Rietmolen
Fam. J.H. Reith-Poker, Zoodijk 30,, 7481 EX Haaksbergen
Mw M.G. Kip-Reith, Jozef Israelsstraat 12, 7606 HM Almelo
Dhr H.FJ. Reith, Geerdinksweg 76, 7555 DP Hengelo
Dhr F.A.M. Reith, Strieckenlaan 42, 5175 CK Loon op Zand
Mw G.Th. Dekker-Reith, Hooierinksplein 16, 7491 DD Delden
Mw J.C. Kuipers-Reith, Elisabethstraat 109, 7555 JG Hengelo
Fam. H.A. Reith-ten Dam, 2e Weteringsewal 1, 6661 NC Elst
Fam. L.J. Reith-Mensink, Zuidwal 56, 7571 DJ Oldenzaal

Generatie 5:

Mw J.B.M. van de Wetering-Reith, Richterstraat 12, 7482 ZW Haaksbergen
Mw G.J.M. Pothof-Reith, Kastanjelaan 34, 7004 AK Doetinchem
Mw G. Reith-de Vos, Slieperstraat 17, 7256 MK Beltrum
Mw L.G.M. Vos-Reith, M. Schatbergstraat 10, 7131 AR Lichtenvoorde
Dhr F.J.M. Reith, Am Hootmannsmeer 167, Osterwald, Duitsland.
Mw G.E.M. Zurhold-Reith, Werner von Siemensstrassen 29, 48607 Ochtrup, Duitsland
Mw B.M.M. Reith., Dwarsdiep 53, 9621 CK Nieuw Buinen (gem. Borger)
Mw O.M. Heinen-Reith, Burg. Wilhelmweg 23, 7151 AA Eibergen
Fam. V.J.A.G. Keizer-Reith, Groenestein 121, 2403 JM Alphen a/d Rijn
Fam. M. Reith-Wissink, Zwikslaan 5, 7521 AP Enschede
Fam. R.H.G. Reith-Hermelink, Gezina v/d Molenlanden, 7535 AV Enschede
Mw M.A.G.Th. Reith, Athletenstraat 36, 7535 AV Enschede
Mw E.M. Reith, Slooterkade 90-I, 1058 HK Amsterdam
Mw E.J.M. Koopen-Reith, Noordoordplaat 8, 4465 AV Goes
Dhr M.H.F. Reith, Molenaar 11, 7141 PA Groenlo
Fam. R.H.J. Reith-Huls, Winterswijkseweg 6, 7152 BR Eibergen
Dhr L.H.F. Reith, Patoor v. Everdingenstraat 17, 7165 AH Rietmolen
Mw T. Hoogenkamp-Reith, Markvelderweg 8a, 7482 PC Haaksbergen
Mw M. van Maanen-Reith, Watermoleneiland 5, 7241VS Lochem
Mw A. Kleismann-Reith, Huusket 14, 7482 KA Haaksbergen
Fam. G. Reith-ten Grote, Dr. v/d Sluisstraat 12, 7482XS Haaksbergen
Mw A. van Gorp-Reith, Drienerstraat 12, 7551 HH Hengelo
Fam. R. Reith, Breemarsweg 329, 7555 KH Hengelo
Mw M. Daamen-Reith, Govert Flinckstraat 18, 5143 JE Waalwijk
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Fam. D.G.A. Reith-Hendriks, v. Rappardstraat 14, 5344 KA Oss
Fam. J.A.G. Reith-Loeffen, Oldenzaalsestraat 935, 7524 AD Lonneker
Fam. R.F.H. Reith-Joosten, Zij-Kerkstraat 4, 6871 BN Renkum
Dhr M.F.A. Reith, v/d/ Weegsingel 43, 5212 PJ Den Bosch
Mw Q.A.M. Reith, Westersingel 143, 3015 LJ Rotterdam
Mw D. Reith, Boelenstein 10, 3813 XH Amersfoort
Mw S. Reith, Bredasingel 172, 6844 AT Arnhem
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HOOFDSTUK 12
Het gezin van Adam Ambrosius Reith. De familie Leppen
Adam Ambrosius Reith is op 6.12.1809 in Eichenau (Hessen) geboren en overleed te Neede
6.1.1893. Hij was de jongste broer van Friedrich die in de beide voorgaande hoofdstukken aan
de orde kwam. Daarin is al veel verteld over het gezin in Eichenau en de omzwervingen van
de broers. Adam Ambrosius moet tussen de jaren 1827 en 1840 zijn geboortedorp hebben
verlaten. In de familie leeft de traditie dat hij een eigen bedrijf in Haaksbergen – dus een
ververij of een weverij – gesticht zou hebben; een foto van het betreffende gebouwtje bezit
Johan Gerard (1918). Ook zou hij als wever in de fabriek van Ten Hoopen en Ter Weeme
gewerkt hebben. Beide overgeleverde mededelingen missen een vaste grond. Zeker is dat
Adam Ambrosius in het Bevolkingsregister van Breedevoort als wever omstreeks 1840 is
ingeschreven en dat hij zich omstreeks 1840 in Neede aan de Nieuwstraat vestigde. Op
1.5.1844 (1840?) vertrokken Adam Ambrosius en Gangolph uit huis B20 naar huis A12bis.
In 1847 kocht en betrok Adam Ambrosius het huis A54 op de Rapenburg. Waarschijnlijk
woonden zijn oudere broers Johann en Gangolph bij hem in. Hij trouwde te Neede op
12.7.1850 met Maria Leppen. Haar dorpsnaam werd 'Mietemeuje'. Zij was geb te Haaksbergen
op 14.5.1829 en overl Neede 7.11.1893.

Adam Ambrosius Reith (1809-1893)

Maria Leppen (1829-1893)

Beide foto's zijn gemaakt in het atelier van 'A.G. Sprokkereef, Photographist, Neede' misschien bij
gelegenheid van het Zilveren Feest (1875)
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Kinderen allen geboren te Neede:
1.
2.
3.
4.
5.

Anna Barbara, geb 31.5.1851. Zie hoofdstuk 13.
Johannes Franciscus, geb 18.12.1852 en overl Neede 19.12.1852.
Johannes Franciscus, geb 2.12.1853. Geh met Hanna Breteler. Zie hoofdstuk 13.
Bernardus Antonius, geb 20.9.1856. Geh met Chrisje Meulemeester. Zie hoofdstuk 14.
Hendricus Theodorus, geb 7.12.1858. Geh met Koba Dekker. Zie hoofdstuk 15.

Geboortecertificaat van Hendricus Theodorus Reith, Neede 7.12.1858

6.
7.
8.
9.
10.

Franciscus Josephus, geb 1.9.1861 en overl Neede 15.2.1862.
Maria Sophia, geb 21.3.1863 en overl Neede 19.5.1866.
Johannes Gerhardus, geb 20.4.1865. Geh met Harmina Maria Ebberink.
Zie hoofdstuk 16.
Johannes Jacobus, geb 9.1.1868 en overl Neede 1887. Ongehuwd.
Johanna Maria Josepha, geb 5.7.1871 en overl Neede 15.1.1883.

In dit gezin overleed de helft van de tien kinderen jong: twee binnen een jaar, een drie jaar
oud, een twaalf jaar oud en een negentien jaar oud. De overige vijf zijn vier zonen die elk een
groot nageslacht hadden en een dochter die, na haar huwelijk, met haar eerste kind naar
Amerika emigreerde.
Adam Ambrosius richtte in het pand Rapenburg een weverij in. Een familielid uit Hessen hielp
hem daarbij, denkelijk zijn oudste broer Heinrich. Er werd blauw met indigo en bij uitzondering
rood met meekrap geverfd. Meekrap werd vooral in Nederland verbouwd. In eerdere eeuwen
gebruikte men voor blauwverf de weit (?, Duits: Waid). Deze plant werd in het lagere
Rijngebied (Niederrhein) verbouwd; in vele plaatsen waren waid-molens. In het midden van
de 17e eeuw is het gebruik van waid verdrongen door de indigo.
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Naar verluidt heeft Adam Ambrosius nooit een weefstoel gehad. Hij verfde garens en weefsels
voor particulieren en weverijen. Aangezien er een patronenboek aanwezig was (naar het
schijnt, verloren gegaan), moet men aannemen dat de klanten ook weefwerk konden
bestellen. Voor Adam Ambrosius zouden de wevers "Jans" en "Sloet" (baron Sloet tot Everlo)
gewerkt hebben. Adam Ambrosius overleed te Neede 16.1.1893. Het bedrijf is voortgezet door
zijn oudste zoon Johannes Franciscus (1853-1915) en vervolgens door diens oudste zoon
Johannes Ambrosius (1887-1966). Mede doordat het thuisweven in de Achterhoek een
aflopende zaak was, geraakte het blauwverven in onbruik. Het Needse bedrijf is in 1956
gesloten. Hiermede eindigde in de familie de uitoefening van dit oeroude beroep.
Adam Ambrosius wordt beschreven als een kleine man van gedrongen postuur en met
opvliegend karakter. Hij was koppig, weigerde zich te laten naturaliseren en anders dan zijn
Hessisch-Duits te spreken. Voor zijn kinderen zou hij een harde vader zijn geweest. Hij
verloochende zijn boerenafkomst niet, want herhaaldelijk kocht hij in Neede stukken land,
onder andere op de Needse berg. Het heet dat hij zodanig met hart en ziel boer was dat hij
niet langer dan strikt nodig in de ververij werkte. De Nedenaren noemden hem "d'n duts" en
"d'n pruus" en konden er niet over uit dat hij zijn koe met de kop liet trekken.
Jan Reith (Voorburg) bezit een porceleinen kopje met het opschrift:
16 Julij
1850

A.A. Reith

16 Julij
1875

Uwe Dankbare
kinderen
AR JR BR HR GR JR SR
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In die tijden woonde men als dorpeling uiterst eenvoudig. Dit gold zeker ook voor het gezin
van Adam Ambrosius. Althans, toen ik veel later, in 1918, het huis aan de Rapenburg bezocht,
zag ik in de zitkamer een ruwstenen vloer, met zand bestrooid, boven het haardvuur hing een
ijzeren kookpot aan de ketting en we aten als brood uitsluitend het zware roggebrood. Toch
was het gezin bepaald niet arm voor die tijd, want blijkens de acte van boedelscheiding (1893)
liet Adam Ambrosius na: een huis en erf met weiland, bouwland en hakhout, tezamen 2
hectare en 28 aren.
De familie Leppen
Adam Ambrosius heeft ongetwijfeld
regelmatig contact onderhouden met zijn
vrouws familie, de Leppens. Ik herinner
mij dat zijn zoon Bernard Antoon (mijn
vader) mij meenam naar de familie
Leppen in Lünen (ten noorden van
Dortmund) en ook dat hij bevriend was
met Johan Strengers wiens vrouw ene
Leppen was. In verband met deze
bindingen volgen hier enige gegevens
over het gezin Leppen. Franciscus
Josephus Leppen is geb te Ahaus
(Pruisen) omstreeks 1803. Hij was
hoedenmaker. Overleden Haaksbergen
19.4.1887. Hij huwde met Hillebranda
Jansen, dochter van Gerardus Jansen en
Henrica Kraaivanger, geboren Elten
21.12.1801 en overleden Haaksbergen
26.10.1886.

Het echtpaar Leppen had negen dochters en een zoon die slechts twee jaar oud
werd, allen geboren te Haaksbergen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Hendrika, geb 31.10.1825 en overl 16.8.1886.
Joannes, geb 15.2.1827 en overl 29.3.1829.
Maria, geb 14.5.1829 en overl 7.11.1893, geh met Adam Ambrosius Reith.
Theodora, geb 19.4.1831.
Elisabeth, geb 14.3.1834 (?).
Johanna, geb 1.9.1834 (?).
Wilhelmina, geb 24.10.1836 en overl 31.10.1836.
Johanna, geb 2.3.1838.
Geertruida Sophia, geb 26.10.1839 en overl Haaksbergen 4.12.1910. Geh met Johan
Strengers, geb Haaksbergen 24.10.1839 en overl aldaar 18.1.1898.
Johanna Gezina, geb 17.7.1842.

HOOFDSTUK 13
Stamboom 5
De afstammelingen van Johannes Franciscus Reith
(Neede).
De familie Breteler
Johannes Franciscus was de oudste zoon van de immigrant Adam Ambrosius. Hij is de
stamvader van een tamelijk grote familietak Reith, die hieronder schematisch is weergegeven.

Stamboom 5
Afstammelingen van Johannes Franciscus Reith (Neede)
Generatie 2

Jan 1853-1915

Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Gen 6

Ans 1924-1994

Hans 1954

VVV

Jan 1925

Erik 1955

V

Riek 1926
Lies 1928

Gemma 1959
Marcel 1962

Johannes Ambrosius

Riet 1929

Sander 1963

1887-1966

Trees 1930

Gerhardus Marinus

An 1926-1990

1890-1956

Betsie 1927

Maria Johanna

Bernardus Johannes
1892-1893

Mieke 1929
Jan 1931-1989

1958-1958
Marleen 1959

Bernardus Antonius

Itie 1934-1997

Joke 1961

1895-1972

Klaartje 1963

Maria Henriëtta Jacoba

Jan 1964

1897-1905

Lizzy 1968

VVV

M

Riek 1900-1985

Gezin Johannes Franciscus (Jan) 1853 2/3
Jan is geboren te Neede 2.12.1853 en overleed aldaar 31.10.1915. Na het overlijden van zijn
vader Adam Ambrosius was hij als oudste zoon de aangewezen opvolger in de blauwververij.
Hij trouwde te Neede 29.3.1886 met Johanna Geertruida (Hanna) Breteler, geb Markelo
14.6.1862 en overl Neede 23.10.1949. De ververij moet onder zijn leiding behoorlijk
gerendeerd hebben, want Jan kocht op 16.5.1902 een blok van vier huizen met erven en tuin
aan de Oudestraat/Rapenburg, groot ruim 7 aren, voor fl. 2500,-. Soms waren vijf thuiswevers
aan het werk in dienst van Johan. Na 1910 had hij jarenlang de wever Mans Mengering aan
het werk in een schuurtje op zijn terrein.
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Johannes Franciscus Reith
(1853-1915)

Johanna Geertruida Breteler, weduwe van
Johannes Franciscus Reith, ca. 1925, met drie
kinderen. V.l.n.r. Johan, Riek, Gerhard

Kinderen van Jan en Hanna, allen geboren te Neede:
1. Johannes Ambrosius (Johan), geb 15.5.1887. Geh met Elisabeth Th.A. Geuring en met
Clara R.M. Spitzen. Overleden 22.9.1966. Zie generatie 2/3.
2. Gerhardus Marinus (Gerhard), geb 9.2.1890. Geh met Maria Wilhelmina Lurvink. Overl te
Winterswijk 31.1.1956. Zie generatie 2/3.
3. Bernardus Johannes, geb 22.8.1892 en overl Neede 4.8.1893.
4. Bernardus Antonius, geb 16.2.1895 en overl Enschede 30.4.1972. Geh Borne 24.10.1934
met Maria Johanna Höfte, geb Borne 4.7.1898 en overl te Neede 28.11.1989. Hij was
elektricien en loodgieter en stichtte een eigen bedrijf aan de Oudestraat 37. Hij verkocht
deze in 1971, een jaar voor zijn overlijden. Geen kinderen.
5. Maria Henriëtta Jacoba, geb 21.4.1897 en overl Neede 28.4.1905.
6. Hendrika Maria Johanna (Riek), geb 17.7.1900. Geh Neede 27.4.1926 met Hendrikus
Nicolaas (Rikus, Harry) Kemme, geb Weststellingswerf onder Scherpenzeel (Fr) 7.4.1901.
Zij hadden acht kinderen. Hij was huisarts te Rijswijk, waar hij op 17.9.1961 overleed. Zij
is overleden Huis ter Heide 20.6.1985.
Gezin Johannes Ambrosius (Johan) 1887 3/4
Johan is geb te Neede 15.5.1887 en overl Hengelo 22.9.1966. Hij huwde:
1/ Hengelo (Gld) 26.6.1923 met Elisabeth Theodora Anna Geuring, geb Hengelo 26.9.1897. Zij
overl nog jong te Zutphen 31.1.1933;
2/ Neede 3.10.1934 met Clara Rosalia Maria Spitzen, geb te Steenwijkerwold 31.7.1894. Zij is
overleden te Eibergen 24.8.1985.
Johannes Ambrosius aarzelde welk beroep hij zou kiezen. In de muziek gaan (hij bespeelde
vaardig piano en orgel)? Zijn vader opvolgen in de blauwververij op Rapenburg 8? Maar dit
vak had geen rooskleurige toekomst, de grote weverijen gingen immers zelf verven en de
opdrachten van particulieren verminderden. Dan iets nieuws beginnen, een chemische
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wasserij? Johan besloot tot een combinatie van beide laatste werkzaamheden. Hij ging de
moderne ververij met synthetische kleurstoffen, de zogenaamde anilinekleurstoffen,
beoefenen bij lngenschaij te Bocholt. In 1914 opende hij een ververij en chemische wasserij te
Deventer. Hij had pech. Enige maanden later brak de Eerste Wereldoorlog uit en Johan moest,
op 27-jarige leeftijd, in militaire dienst.
Dat toen de indigo-invoer stopte, was niet het ergste
omdat Bayer een goede andere kleurstof kon leveren.
Vader Jan ging waarnemen in het nieuwe Deventerse
bedrijf; helaas overleed hij in 1915.Toen verkreeg Johan
kostwinnersverlof om het Needse bedrijf in stand te
houden. De onderneming in Deventer werd stilgelegd en
het pand aan Anton Hunink verkocht. Het Needse bedrijf
ondervond sterk de ongunst van die tijd. De
economische crisis van 1930-1940 en de Tweede
Wereldoorlog deden de omzet teruglopen. Na 1945
kreeg het bedrijf echter weer een uitgebreide cliëntèle.
Het gebrek aan een opvolger nam bij Johan de stimulans
weg om de verouderde machinerie te moderniseren.
Toen de jongste dochter Trees, die op Rapenburg 8
feitelijk het bedrijf leidde, in 1956 trouwde en Neede
verliet, werd de zaak gesloten. Johan was van zijn 14e
tot 74e jaar organist in de rooms-katholieke kerk te
Neede en vierde een diamanten feest waarop pastoor
Smulders hem het teken van de Gregorius-orde Pro
Ecclesia op de jasrevers speldde en burgemeester Ter
Braak hem de zilveren medaille van de Oranje-Nassauorde aanbood. Zijn muzikaliteit vindt men terug bij zijn
kinderen en kleinkinderen. Johan overleed 22.9.1966.

Trouwfoto van Johan Reith (18871966) en Lize Geuring (1897-1933)

Kinderen, allen geboren te Neede:
1.

2.

3.

Maria Henriëtte Jacoba (Riet), geb
3.7.1929. Geh Neede 28.11.1957 met
Lambertus Hendricus (Bart) Wijnands,
geb Zeddam 1.9.1930. Hij was directeur
van Gemeentewerken. Zij hebben zes
kinderen.
Theresia Bernarda Maria (Trees), geb
24.11.1930. Geh Neede 3.10.1956 met
Wilhelmus G. (Wim) Buiting, geb Bergh
8.4.1932. Hij was technisch
hoofdambtenaar bij de provinciale
waterstaat. Zij hebben zes kinderen.
Johanna Henrica (Ans), geb 22.3.1924.
Zij is tot de Benedictus-groep te
Nijmegen toegetreden en was
onderwijzeres aan een BLO-school. Overl
Beuningen 10.2.1994.
V.l.n.r. boven Jan, Ans en Riek
midden Johan en Clara Spitzen
onder Riet, Lies en Trees
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4.
5.
6.

Johannes Franciscus (Jan), geb 29.3.1925. Geh met Jeanette Maria de Zeeuw. Ze
hebben vijf kinderen. Zie generatie 4/5.
Henrica Helena (Riek), geb 29.6.1926. Geh Hengelo 28.5.1964 met Franciscus Bernardus
(Frans) Gaalman, geb Hengelo 16.6.1915, die vier kinderen uit zijn eerste huwelijk had.
Hij was fysiotherapeut en zij was maatschappelijk werker.
Elisabeth Maria (Lies), geb 17.3.1928. Geh Helmond 29.1.1958 met Johannes Cornelius
(Jan) Sanders, geb Helmond 2.11.1926. Zij hebben drie kinderen. Zij waren lerares
Frans en leraar Engels.

Gezin Gerhardus Marinus (Gerhard) 1890 3/4
Gerhard is geb te Neede op 9.2.1890 en overl Winterswijk 31.1.1956. Hij leidde een bedrijf
voor sanitaire en elektrische installaties in Winterswijk. Hij trouwde te Enschede 14.5.1925 met
Maria Willemina Lurvink, geb Enschede 9.10.1895 en overl Winterswijk 2.11.1960. Zij werden
de stamouders van de Winterswijkse familietak.

Gezin Gerhardus Marinus Reith (1890-1956) en Maria Wilhelmina
Lurvink (1895-1960). V.l.n.r. boven Mieke, Bé, Jan, Annie
onder Gerhardus, Itie, Maria

Kinderen, allen te Winterswijk geboren:
1.

2.

3.
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Johanna Elizabeth Maria (An), geb 5.10.1926. Geh Amsterdam 20.5.1957 met Cornelius
N.M. (Cees) Commandeur, geb Amsterdam 5.2.1931, bestuurder van de F.N.V. (Fed.
Ned. Vakbeweging). Zij hebben 4 kinderen. Scheiding 1976. An overleed Odijk
17.8.1990.
Elisabeth Antonia Johanna (Betsie of Bé), geb 9.11.1927 en overl 1999. Zij had een
atelier waar zij aan groepen amateurs schilderlessen gaf (zie RWZ Nr 13). Zij huwde:
1/ 31.1.1962 met J. de Vos, Rotterdam, chem. ing.;
2/ 23.11.1968 met Alfred Brandon, geb Almelo 28.4.1917, zenuwarts en psychiater.
Geen kinderen.
Henrica Josepha Maria (Mieke), geb 19.7.1929. Tijdens een stage in Engeland voor haar
taalstudie leerde zij Anthony (Tony) Stallard kennen, geb Newcastle upon Tyne
25.11.1928. Zij trouwden Londen 6.3.1962. Hij overleed Londen 16.12.1998. Zij werkte

4.
5.

als secretaresse en hij werkte in een assurantiemaatschappij. Mieke heeft twee kinderen
en een kleinkind.
Johannes Henricus Antonius (Jan), geb 30.9.1931. Geh 19.8.1957 met Marianne
Theresia de Wild. Hij overleed Beekbergen 7.6.1989 en zij Winterswijk 11.5.1982.
Zie generatie 4/5.
Maria Antonia Euphemia (Itie), geb 14.6.1934. Ongehuwd. Zij werkte in een ziekenhuis.
Overl Winterswijk 31.1.1997.

Gezin Johannes Franciscus (Jan) 1925 4/5
Jan is geb Neede 29.3.1925. Hij trouwde Den Haag 23.7.1953 met Jeannette Maria (Netty) de
Zeeuw, geb Den Haag 11.8.1926. Van 1941 tot 1945 studeerde Jan aan de St.
Ludgeruskweekschool te Hilversum, herhaaldelijk onderbroken door oorlogsomstandigheden.
Van september 1944 tot aan de bevrijding van Neede op 1 april 1945 zat hij ondergedoken in
of in de buurt van Neede. Nadat hij bij Koninklijk Besluit, zonder examen af te hebben hoeven
leggen, zijn onderwijzersbevoegdheid kreeg, werkte hij tot 1 juli 1946 als onderwijzer in
Hasselo (gem. Weerselo) bij Hengelo. Van juli 1946 tot 1 mei 1950 zat hij in verplichte
militaire dienst, waarvan in Indonesië van maart 1947 tot maart 1950. Tot 1955 werkte hij
daarna als onderwijzer aan de r.k. Jongensschool van de parochie van de H. Familie te Den
Haag. In die tijd haalde hij de hoofdakte, de akte Frans L.O. en de akte Engels L.O. Toen ook
leerde hij Nettie kennen. In 1953 trouwden zij. Vanaf 1955 was hij leraar in Voorburg, eerst
aan de MULO, waarbij hij intussen de akte Engels M.O. haalde, en later aan het St.
Maartenscollege, waar hij tot 1984 als leraar Engels en ook enkele jaren als conrector
werkzaam was. Ook Netty heeft, nadat de kinderen wat groter waren, nog een aantal jaren in
het onderwijs gewerkt.
Kinderen:
1.
2.
3.

4.

5.

Johannes Eduardus (Hans), geb Den Haag 12.6.1954. Geh met Mathilde Duijvestijn.
Zie generatie 5/6.
Emericus Bernardus (Erik), geb Den Haag 24.11.1955. Geh met Elly Baart.
Zie generatie 5/6.
Gemma Cecilia, geb Voorburg 30.1.1959. Zij studeerde Engels, maar studeerde daarna
psychologie en werkte eerst als psychologisch assistente. Nu is zij maatschappelijk
werker aan het St. Joris Gasthuis te Delft. Zij woont samen met Leo van de Kleij,
kunstfotograaf.
Marcellinus Clemens (Marcel), geb Voorburg 18.5.1962. Na de atheneum-opleiding is hij
gaan werken bij de Shell Oliemaatschappij. Aanvankelijk op de afdeling reisorganisatie te
Den Haag, maar nu is hij werkzaam als medewerker aan de afdeling Shell-cursussen te
Noordwijkerhout.
Alexander Johannes (Sander), geb Voorburg 1.9.1963. Woont samen met Ellen (Helena)
Heijenga. Zie generatie 5/6.

Gezin Johannes Henricus Antonius (Jan) 1931 4/5
Jan is geb Winterswijk 30.9.1931. Hij huwde Amsterdam 19.8.1957 met Marianne Theresia
(Marianne) de Wild, geb Alkmaar 21.11.1928. Bij de scheiding (ca. 1980) zijn de kinderen aan
Marianne toegewezen. Zij overleed echter reeds op 11.5.1982. Jan zette het bedrijf in
verwarmings- en elektriciteitsinstallaties van zijn vader door, maar de omzet liep terug en het
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bedrijf moest worden gesloten. Daarna vond Jan werk in een sociale werkplaats in Apeldoorn.
Hij overleed 7.6.1989 te Beekbergen.

Gezin Jan Reith (1931-1989), met de kinderen v.l.n.r. Joke,
Jan, Marleen, Klaartje

Kinderen, allen geboren te Winterswijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maria Johanna, geb 17.8.1958 en daags na haar geboorte overleden.
Maria Helena Elisabeth (Marleen), geb 10.9.1959. Geh 9.7.1990 met Wiebe Bloemena,
geb Delden 9.3.1960. Marleen was yogalerares en is nu magazijnmedewerker. Wiebe
Bloemena is beeldend kunstenaar. Ze hebben een zoon en een dochter.
Johanna Hendrika Maria (Joke), geb 27.8.1961. Zij woont samen met Gerard Fl.
Wennink, geb Hengelo 24.9.1955. Joke is medewerker taxibedrijf ABC. Gerard werkt als
arbeidstherapeut op "De Losserhof". Zij hebben een zoon.
Clara Johanna Maria (Klaartje), geb 20.1.1963. Geh 21.10.1983 met Hans Griffioen, geb
Utrecht 31.8.1950. Twee kinderen, gescheiden. Klaartje woont nu samen met Freddy
Schrik, geb 3.11.1967. Zij is huisvrouw en hij is productiemedewerker.
Johannes Franciscus (Jan), geb Winterswijk 14.11.1964. Hij woont samen met Monica
Maria Bau Santos Uang Cheng, geb 1.9.1965. Zie generatie 5/6.
Elisabeth Maria (Lizzy), geb Winterswijk 1.1.1968. Zij is maatschappelijk werker.

Gezin Johannes Eduardus (Hans) 1954 5/6
Hans is geb Den Haag 12.6.1954. Hij huwde te Naaldwijk 6.4.1983 met Mathilde Caroline
Cornelia (Mathilde) Duijvestijn, geb Den Haag 27.9.1957. Na zijn gymnasium-opleiding
studeerde hij economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hans is Inspecteur van
Belastingen en werkt aan de fiscale wetgeving bij het Ministerie van Financiën te Den Haag.
Mathilde is werkzaam bij de Rabobank.
Kinderen:
1.
2.
3.
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Daniëlle Mathilde, geb Delft 2.7.1987
Nathalie Johanna, geb Delft 29.3.1989
Marjolein Arnolda Johanna, geb Kwintsheul 24.1.1991

Gezin Emericus Bernardus (Erik) 1955 5/6
Erik is geb Den Haag 24.11.1955. Hij trouwde 5.4.1987 met Elizabeth Maria (Elly) Baart, geb
Den Haag 24.10.1956. Hij studeerde aan de Pabo te Den Haag en werkte daarna als leraar
aan de basisschool. Vanaf 1.9.1998 werken zij beiden als begeleider/leraar aan een door
henzelf opgerichte particuliere school ("Tresore") te Loenen bij Apeldoorn.
Kinderen:
1.

Carolien, geb Den Haag 27.12.1991

Gezin Alexander Johannes (Sander) 1963 5/6
Sander is geb Voorburg 1.9.1963. Hij woont sinds 1.7.1993 samen met Ellen (Helena)
Heijenga, geboren Akersloot 22.6.1964. Na zijn atheneum-opleiding studeerde hij Sociale
Geografie aan de Universiteit te Utrecht. Daarna werkte hij als beleidsmedewerker
volkshuisvesting in de gemeente Houten. Nu werkt hij als senior beleidsmedewerker
woningvoorziening te Rotterdam. Zij werkt als wetenschappelijk medewerker bij de S.E.R.
(Sociaal Economische Raad) te Den Haag.
Kinderen:
1.
2.
3.

Floor, geb Utrecht 3.4.1997
Sanne, geb Utrecht 12.6.1999
Marloes, geb Utrecht 31.5.2001

Gezin Johannes Franciscus (Jan) 1964 5/6
Jan is geboren te Winterswijk, 14.11.1964. Hij woont samen met Monica Maria Bau Santos
Uang Cheng, geb 1.9.1965. Jan werkt als conciërge, decorbouwer en kinderwerkplaatsbegeleider. Monica is docente op een MBO-college.
Kinderen:
1.

Milan, geb Zwolle 13.12.1997

99

Nabeschouwing:
Er leven nu 25 afstammelingen van Johannes Franciscus 1853 met de naam Reith. Bijna allen
hebben zij de Achterhoek verlaten en wonen verspreid over het midden en oosten van het
land. Eén gezin woont in het buitenland.
De jongemannen in deze familietak waren niet trouwlustig. Die van generatie 2 en 3 trouwden
pas toen zij 35 tot 43 jaar oud waren. In generatie 4 waren de bruidegoms 26 en 28 jaar. In
generatie 5 was dat 29 tot 32 jaar (getrouwden en samenwonenden).
De gezinsgrootten wijzen op de keuze van een middelgroot gezin of/en eerbied voor
katholieke traditie:
generatie 3: 1 gezin van 6 kinderen, geboren tussen 1887 en 1900
generatie 4: 2 gezinnen van 5 resp 6 kinderen, geboren tussen 1924 en 1934
generatie 5: 2 gezinnen van 5 resp 6 kinderen, geboren tussen 1954 en 1968.
Maar daarna volgden zij een trend naar kleinere gezinnen:
generatie 6: hooguit drie kinderen in 1 gezin, twee gezinnen hebben 1 kind, allen geboren
tussen 1987 en 2001.
Het valt op dat in generatie 4 niet minder dan 9 op de 11 kinderen meisjes waren. In
generatie 5 komt een gezin voor met 5 meisjes op de 6 kinderen. Ook in generatie 6 heeft het
vrouwelijke geslacht weer de overhand: 7 meisjes op de 8 Reithen.
De vroeger zo algemene kindersterfte liet zich in deze familietak weinig gelden. In generatie 2
stierven 2 kinderen jong van de totaal 6 (geb 1887-1900). In de volgende generaties overleed
één kind op de 22 (geb na 1924).
Ook in deze familietak kunnen Reithen oud tot zeer oud worden. In generatie 1 84 jaar (Adam
Ambrosius), in generatie 2 62 jaar, in generatie 3 de mannen 79, 66 en 77 jaar en de
vrouwelijke afstammelinge meer dan 82 jaar. De oudsten van de mannelijke en vrouwelijke
naamgenoten in deze familietak zijn Johannes Franciscus Reith 1925 (Voorburg) resp. Henrica
Helena (Riek) Gaalman-Reith (Neede) 1926.
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 13
Familietak Johan

Generatie 4:

Fam. J.F. Reith-de Zeeuw, Elzendreef 218, 2272 EE Voorburg
Mw H.H. Gaalman-Reith. Thorbeckestraat 13, 7161 GG Neede
Mw E.M. Sanders-Reith, Aagjesboomgaard 16, 3451 KT Vleuten
Mw H.M. Wijnands-Reith, De Glazemaker 74, 5506 EP Veldhoven
Mw Th.B.M. Buitink-Reith, Beckers Sonsstraat 24, 6971 GT Brummen
Mw E.A.J. Brandon-Reith, "De Nieuwenhof" B C-6, 7383 EW Voorst
Mw H. Stallard-Reith, 10 Rhodes Avenue, Alexandra Park, N 22 Londen

Generatie 5:

Fam. J.E. Reith-Duijvestijn, Lange Wateringkade 35a , 2295 RP Kwintsheul
Fam. E.B. Reith-Baart, Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen
Mw G.C. Reith, Van der Parrastraat 40, 2595 RB Den Haag
Dhr M.C. Reith, Vuurdoornpark 11, 2724 HE Zoetermeer
Fam. A.J. Reith-Heijenga, Prof. Ritzema Boslaan 44, 3571 CS Utrecht
Fam. M. Bloemena-Reith, Iepstraat 5, 7572 BV Oldenzaal
Mw J.H.M. Reith, Deurningerstraat 214, 7557 HM Hengelo
Mw C.J.M. Reith, Auskamplanden 47, 7542 AP Enschede
Dhr J.F. Reith, Oude Vismarkt 22a, 8011 TB Zwolle
Mw E.M. Reith, Tubantiastraat 2, 7521 BM Enschede
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De familie Breteler
Twee huwelijken verbinden de families Reith en Breteler, dat van Johannes Franciscus met
Anna Geertrui Breteler en het huwelijk van zijn oudere zus Anna Barbara Reith met Joh.
Hendrik Breteler, die smid van beroep was. Dit laatste echtpaar emigreerde, in welk jaar is niet
bekend. Ook een oudere broer Dick Breteler vertrok naar Amerika. In de computerlijsten van
landverhuizers staan vermeld: Roelof Breteler, oud 35 jaar, boerenknecht, rooms-katholiek,
minvermogend, geen vrouw of kinderen, vertrokken uit Markelo in 1858 "naar
Noord-Amerika". Voorts Hendrik Breteler,oud 43 jaar toen hij uit Deventer afreisde, beroep
landbouwer; deze zou dezelfde kunnen zijn als genoemde Dick. Over de emigratie uit de
Achterhoek, zie hoofdstuk 27. De schaarse en deels onzekere gegevens over de Bretelers in
Amerika zijn geput uit de briefwisseling van Alice (Maarssen) met Mary en Ann en vooral uit
mijn gesprekken met Adam Edward Breteler en Gertrud toen wij hen op 13 en 14 november
1964 in Cleveland bezochten. Welke is de oorsprong van de familienaam Breteler? Een
aanzienlijke hoeve "Bretelaer" of "Breteler" stond in de 17e eeuw bij Lonneker. Ze komt voor in
de lijst van Lonnekerse erven van 1545 en ze stond in 1738 nog vermeld. De boerderij de
"Rooscher" zou volgens de omwonenden op dezelfde plaats als de vroegere "Breteler" staan.
Op een gevelsteen die zich bevindt op een bijbouw van de "Rooscher" staat volgens C.
Enderlink te lezen: "Hendrik Breteler, lenneken Breteler, 1774".
Hoe verklaren we nu de persoonsnaam Breteler? In de middeleeuwen noemde men een
bewoner van een erve naar de naam van de erve. Pas in later tijden geschiedde het
omgekeerde en werd een kleine boerenplaats wel eens benoemd naar een tijdelijke bewoner.
Nader onderzoek zou wel uitsluitsel kunnen brengen.

Aangaande de familie Breteler noteren we hier het volgende:
Ten eerste: Gerhardus Breteler, geh met Hermina Wegdam en wonend te Markelo had vijf
kinderen:
1.
Dick, emigreert naar Amerika
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2.
3.
4.
5.

Johannes Henricus, geb Markelo 1851, zie B
Berend, geb 1854, landbouwer
Johannes, geb 1860, landbouwer
Janna Geertrui, geb Markelo 14.6.1862, zie blz. 93.

Ten tweede: Johannes Henricus Breteler, geb Markelo 1851. Geh Neede 24.5.1879 met Anna
Barbara Reith, geb Neede 31.5.1851 en overl Cleveland, Ohio, USA 20.6.1921. Het echtpaar
emigreerde ergens in de jaren 1876-1882 en vestigde zich in Cleveland, waar relatief veel
katholieke Nederlandse emigranten woonden. Hendrik werd smid in een fabriek van
ijzerwaren. In 1912 ging hij met pensioen. Hij trok huurpenningen uit zes woningen. In 1890
bouwde hij voor zijn gezin een huis, vermoedelijk was dit 2062 West 53rd Street dat op foto's
is vereeuwigd. Antje Breteler-Reith bezocht in 1908 (1909?) haar familie in Nederland en in
Sargenzell, voor die tijd een dappere daad.
Kinderen, allen geb te Cleveland:
1/2. zijn jong overl.
3.
Gerard, geb 1883, geh 1909 met
Ida. Hij overl in Florida 1961.
Een
zoon
Adelbert,
geb
21.11.1909 woont evenals hun
tweede zoon in Florida. Twee
dochters van Gerard zijn jong
overleden. Gerard kocht in 1910
een groot huis. In 1918
grossierde hij in kruidenierswaren in Cleveland; hij reed toen
al auto.
Bezoek uit Amerika aan Maarssen (1908).
4.
Mary, geb 1885, geh 1908 met
Staand: Christina, Bernard, Piet, Henk en Gerard
Wilhelm Kirchner, slager van
(Neede). Zittend: Antje Breteler Reith, Jan
beroep. Zij was trots op haar
nog levende acht kinderen
(slechts twee jong overl), 46 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. In 1964
bewoonde zij met een dochter een boerderij in Meadville, Pennsylvania.
5.
Ann, geb 1889, behaalde een onderwijsdiploma maar zij ging om gezondheidsredenen
niet in het onderwijs. Zij verbleef vier jaar in een klooster van de Congegratie Notre
Dame, maar trad echter weer uit. Zij trouwde 1910 met Jack Dahm, werkmeester in een
autofabriek. Zij hadden twee dochters en twee zoons. Een zoon stierf aan poliomyelitis.
De andere, George, woonde 3722 lroquois, Long Beach, California. Ann en Jack
woonden 389 Sternlee Road, Long Beach, California.
6.
Adam Edward Breteler, geb 1893, geh met Gertrud. Hij bezocht in Cleveland een Duitse
lagere school. Als 17 tot 19-jarige werkte hij als snelschrijver en boekhouder bij de
spoorwegen en later bij de "vleesbaronnen". Hij was blond, met hoog voorhoofd en
bruine ogen, 5,5 voet en 10 duim lang, goed postuur, stevig gebouwd, met zware
gebiedende stem. Hij woonde jarenlang 7100 Columbia Road, Cleveland. Tenslotte was
hij zoiets als accountant en had hij 13 man personeel. Hij las veel en was algemeen
ontwikkeld. Hij was "licensed notary public", d.w.z. hij was gerechtigd contracten
officieel te registreren. In 1958 weigerden zijn benen de dienst, vermoedelijk als gevolg
van een lichte beroerte. In 1963 verkocht hij zijn huis om in een trailer te gaan wonen
die in 1964 in een trailerpark was opgesteld, een geestdodende vlakte met 400 trailers.
Toen we in 1964 Edward en zijn familie bezochten, was hij een lichamelijk en geestelijk
verzwakte man, nog maar een schaduw van wat hij vroeger geweest moet zijn.
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Edward en Gertrud hadden twee dochters:
1.
Nancy, geh met Hedlend, handelsreiziger. Geen kinderen. Woonplaats Medina.
2.
Betty, geh met Glenn De Maison; zonen Timothy (geb 1944) en David (geb 1961). Dit
gezin woont 6426 Stern Road, North Olmsted, buitenwijk van Cleveland, op 10 km
afstand van Edwards trailer en op 40 km van het spoorwegstation. Toen we in dit
station arriveerden, werden we niet afgehaald. In de duisternis maakten we een
oneindige bustocht door de stad en moesten daarna een half uur beladen met koffers
een onverlichte landweg aflopen naar 6426 Stern Road. Je moet voor je familie wat over
hebben. Glenn is automonteur en handelt in tweedehands wagens en Betty is
taxichauffeur. Glenn ging met de rug naar ons toe de krant zitten lezen. Gertrud was
een vriendelijke gastvrouw die een onmetelijke eetlust bij ons veronderstelde. De
interesse voor hun stamland en voorouders was nihil.

Bronnen:
C. Enderlink, Wat geschiedenis en sage vertellen over twee romantische plekjes, Twents
Dagblad Tubantia, april en mei 19.
Computerlijst van landverhuizers uit Overijssel; idem uit Gelderland.
R.P. Swieringa, Ship lists of emigrants from the Netherlands to North-America 1847-1877
(aanwezig in Centraal Bureau Genealogie).
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HOOFDSTUK 14
Stamboom 6
De afstammelingen van Bernardus Antonius Reith
(Maarssen)
Bernardus Antonius is in 1856 te Neede geboren. Het gezin van zijn vader, de blauwverver
Adam Ambrosius, is in hoofdstuk 12 beschreven. Diens oudste zoon werd de opvolger in de
blauwververij en dit werkte in de hand dat de drie jongere broers in een ander vak zijn
opgeleid, het koperslagersberoep. Na de opleiding vestigde Bernard Anton, de oudste van die
drie, zich in Maarssen, de op hem volgende in Baarn en de jongste in Neede. De in dit
hoofdstuk besproken familietak beschouwt terecht Maarssen als het stamdorp, waarvan in
hoofdstuk 30 een beschrijving volgt.
De stamboom op de volgende pagina's vermeldt de afstammelingen van Bernard Anton Reith.
Gezin Bernardus Antonius 1856 2/3
Bernard Anton is geboren te Neede 20.9.1856 en
overleed te Maarssen 15.12.1940. Hij huwde
Maarsseveen 22.11.1887 met Christina Catharina
Maria Meulemeester, geb Breukelen-Nijenrode
22.2.1862 en overl Maarssen 1.3.1953. Hij kreeg
zijn opleiding tot koperslager bij meesters in Velden, Coesfeld en Siegen. Hij werd een vakman
van klasse, met een ongelooflijk vaste hand in
het zo moeilijke modelleren ("drijven") van vaatwerk uit roodkoperen plaat. Geboren in
Nederland uit Duitse ouders, stond hij als Nederlander te boek in de Burgerlijke Stand. Hij moest
evenals zijn broer Johan de militaire dienstplicht
in Nederland vervullen. Hij lootte Nr 19 van de
lichting Neede 1876; op 8.5.1876 ingelijfd, werd
hij op de 31e van die maand vrijgesteld van dienst
wegens lichaamsgebreken (welke is niet bekend).
Bernard Anton begon na zijn vakopleiding samen
met zijn jongere broer Hendrik een bedrijf in
Baarn.

Logo rijwielhandel B.A. Reith

Toen Hendrik trouwde, vertrok Bernard en vestigde hij zich in Maarssen. Hij was daar de
koperslager en zinkwerker, bouwde er zelf fietsen, legde gasleidingen, pulsde Nortonwaterputten en dreef een winkel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen. De biografieën van
Bernard en Christina, geschreven door hun zonen, liggen in het familiearchief.
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Stamboom 6
Afstammelingen van Bernardus Antonius Reith (Maarssen)
Generatie 3

Maria 1888-1888
Piet 1890-1975

Henk 1892-1986

Bernard 1894-1974
Alice 1896-1971
Riet 1898-1925
Johanna Maria 1901-1901
Jan 1902-1990

Generatie 4
Ben 1921-1999
Kees 1924
Piet 1927
Ineke 1928
Frank 1931
Tiny 1918
Theo 1919
Wies 1921-1981
Frans 1922-1999
Nel 1923
Bets 1926-1997
Maria 1926-1927
Fons 1927-1986
Louis 1930
Tom 1935
Monica 1936
Bruno 1938
Liesbeth 1941
Bernard 1943
Maarten 1946

Toon 1906-1991

Annelies 1932
Hanne 1934
Hildegard 1935
Alfons 1939
Guus 1941
Paulus Josef 1946-1946

Bernardus Antonius Reith (1856-1940) en C.C.M.
Meulemeester (1862-1953)
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Stamboom 6 (vervolg)
Generatie 4

Generatie 5

Generatie 6

Annet 1959
Ben 1921-1999

Nicolien 1961

VMM

Bernard 1962
Petrus 1953

VMV

Marijke 1955
Monica Maria 1956

Kees 1924

Annelies 1957
Paul 1959-1960
Bas 1961

M

Tom 1963

MVM

Laetitia 1966
Wouter 1973
Bernard 1954
Piet 1927

VVM

Waltherus Augustinus 1955
Emilius Cornelis 1956
Sophia Maria 1963

Frank 1931

Nicole Elise 1958

Theo 1919

Juliette Charlotte 1961

Jessica Maria 1959
Marjan 1946
Wilhelmus 1948-1948
Frans 1922-1999

Fons 1927-1986

Jose 1950
Joannes Henricus 1953

Els 1951

Eric Maria 1956
Ingrid Maria Petra 1958

Annemiek 1954
Aloyse 1957

Patty 1956
Raymond 1957

VM

Harry 1960

VMVM

Louis 1930

Karen 1963
Tim 1964

Tom 1935

Laurens 1963

Deborah 1966

Jeroen 1967

Shane 1975

Bruno 1938

Saskia 1967

Bernard 1943

Folkert 1969

MM

Maarten 1972
Maarten 1946

Michiel Sujeet 1973
Catharina Juanita 1981

Alfons 1939
Thalissa 1971
Mariska 1973
Paul 1978
Guus 1941

Remke 1973
Froukje 1976
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Kinderen, allen behalve Nr 9 geb te Maarsseveen:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Maria, geb 9.9.1888 en overl 24.10.1888.
Petrus Gerardus Franciscus (Piet), geb 28.1.1890. Geh met Catharina Paulina Maria
Brouwer. Zie generatie 3/4.
Hendrikus Adamus Ambrosius (Henk), geb 2.2.1892. Geh:
1/ met Johanna Maria Zomerdijk;
2/ met Helena M.A. Leussink.
Zie generatie 3/4.
Bernardus Antonius Johannes, geb 16.10.1894 en overl Maarssen 17.8.1974. Hij was
geh Den Bosch 5.8.1918 met Jacoba Maria Petronella Stephanie Lautenslager, geb Den
Bosch 18.9.1894 en overl Vreeland 18.8.1979. Geen kinderen. Hij was leraar M.O.
Tekenen en Kunstgeschiedenis. Als begaafd tekenaar illustreerde hij boeken en tekende
hij de stripverhalen over de avonturen van het aapje Monki, waarvoor hij ook de teksten
schreef. Een beknopte biografie verscheen in "Reith Wijd en Zijd" Nr 9 terwijl een
uitvoeriger tekst berust in het familiearchief.
Alida Johanna Maria (Alice), geb 23.10.1896 en overl Breda 26.11.1971. Ongehuwd.
Jarenlang was zij de rechterhand van pastoor dr. Alphons Ariëns in de drankbestrijding.
Zij trad in bij een groep van Derde-Orde-Dominicanessen in Zwolle en daarna in
Nijmegen, maar kon het daar niet uithouden. Zij ging weer als onderwijzeres werken.
Maria Jacoba Johanna, geb 29.9.1898
en overl Heerlen 3.3.1925. Geh
Maarssen 10.10.1921 met Kornelis
Johannes Joseph (Jan) Brouwer, geb
Haarlem 4.3.1894 als zoon van
Kornelis Brouwer (geb Woubrugge
31.12.1847) en Catharina Paulina van
Os, geb Den Helder 31.8.1861. Hij
was technisch tekenaar bij de
Staatsmijnen en overl Heerlen
3.7.1961. Zij hadden een dochter
Catharina Christina Maria (Toos), geb
Heerlen 21.7.1922 en een zoon, doch
de laatste stierf spoedig na de
geboorte ongeveer tegelijk met zijn
moeder die vermoedelijk aan een
algemene infectie overleed. Kornelis
Brouwer hertrouwde Heerlen
29.7.1926 met lsabella Antoinette
Anne Adams, geb Maastricht
23.1.1901.
Johanna Maria, geb 6.1.1901 en overl
7.1.1901.
Johannes Fransciscus Gerardus (Jan),
geb 5.6.1902 en overl 25.10.1990.
Geh:
1/ met Catharina J.M. (Tine) Poelmann;
2/ met Johanna Maria (Joke) Kortmulder. Zie generatie 3/4.
Antonius Laurentius Aloysius (Toon), geb Maarssen 17.1.1906 en overl 27.9.1991. Geh
met Anna Maria Carolina Lammerding. Zie generatie 3/4.

Gezin Petrus Gerhardus Franciscus (Piet) 1890 3/4
Piet is geb Maarsseveen 28.1.1890 en overl Utrecht 11.10.1975. Hij leerde diverse wijzen van
metaalbewerking (w.o. "drijven") in de werkplaats van zijn vader en werkte aanvankelijk als
"ciseleur" in ateliers voor kerkelijke kunst in Haarlem, 's Gravenhage en Weert. Omstreeks het
eind van de eerste wereldoorlog stichtte hij een koper- en bronsgieterij annex draaierij in
Maarssen, die in het begin van de vijftiger jaren verplaatst is naar Vianen. Hij was zeer
inventief in het bedenken van fabricagemethoden en in het ontwerpen van machines en
gereedschappen. Bovendien was hij een goed pianist/organist en had belangstelling voor
diverse kunstvormen en voor historie. Hij was geh Haarlem 22.6.1920 met Catharina Paulina
Maria Brouwer, geb Haarlem 27.1.1896 en overl Utrecht 14.9.1975.
Kinderen, allen geb te Maarsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bernardus Cornelis (Ben), geb 27.12.1921. Geh met Anna C.M. Smit. Zie generatie 4/5.
Cornelis Bernardus (Kees), geb 4.10.1924. Geh met Maria Th. Heijmerink.
Zie generatie 4/5.
Petrus Franciscus (Piet), geb 4.1.1927. Geh met Cornelia Maria Aerssens.
Zie generatie 4/5.
Catharina Maria Theresia (Ineke), geb 14.6.1928. Geh Utrecht 5.9.1953 met Harry A.
Heijmerink, geb 22.2.1928 en overl 7.12.1991. Hij is civiel ingenieur en bouwondernemer. Zij hebben zes kinderen.
Franciscus Johannes (Frank), geb 4.3.1931. Geh met Charlotte Goddijn.
Zie generatie 4/5.

Gezin Hendrikus Adamus Ambrosius (Henk) 1892 3/4
Hendrikus A.A. is geb Maarsseveen 2.2.1892 en overl Heemstede 18.7.1986. Hij huwde
Wieringen 21.11.1916 met Johanna M. Zomerdijk, geb Oosterklief 27.12.1889 en overl
Haarlem 20.5.1961. Hij hertrouwde Heemstede 20.6.1964 met Helena Maria Antonia (Lenie)
Leussink, geb Arnhem 31.5.1908 en overl Heemstede 18.7.1999. Henk behaalde verscheidene
onderwijsakten en was gedurende vele jaren hoofd van de MULO-school in de Cruquisstraat te
Haarlem, die onder zijn leiding grote faam verwierf. Voor het bekende boek "Pieter Bas" van
Godfried Bomans heeft vermoedelijk deze school model gestaan. De akte M.O. Frans bood de
mogelijkheid leraar aan een middelbare school te worden, maar ondanks aanbiedingen in die
richting verkoos Henk dit niet. Hij wilde een verscheidenheid aan vakken doceren, vooral zijn
geliefde natuurkennis. Hobbies: olieverfschilderijen (dikwijls na bestelling), verzamelen van
mineralen en postzegels, fotografie en natuurwetenschappen (o.a. kernenergie). Zijn
autobiografie berust in een familiearchief.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Christina Maria (Tiny), geb Maarssen 6.6.1918, geh Heemstede 29.5.1948 met Hendrik
Lops, geb 26.10.1911 en overl 7.7.1997. Hij was bouwkundige. Zij hebben vijf kinderen.
Antonius Theodorus Bernardus (Theo), geb Maarssen 10.8.1919. Geh met Catharina
Elisabeth de Boer. Zie generatie 4/5.
Aloysia Bernarda (Wies), geb Maarssen 15.1.1921 en overl Noordwijkerhout 4.3.1981.
Ongehuwd.
Franciscus Wilhelmus (Frans), geb Maarssen 14.1.1922. Geh 16.4.1952 met Gerarda
J.M. Buschman. Zie generatie 4/5.
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5.
6.
7.
8.
9.

Petronella M.T. (Nel), geb Maarssen 7.6.1923. Zij vertrok als kloosterlinge naar Bergen,
Noorwegen.
Elisabeth Johanna (Bets), geb Heemstede 8.1.1926 en overl 6.10.1997. Geh aldaar
3.2.1953 met Petrus de Boer, tuinarchitect. Zij emigreerde 14.2.1953 tegelijk met haar
broers Fons en Louis naar Australië, waar hun 3 kinderen geboren zijn.
Maria, geb 8.1.1926 als tweeling van Nr 6, overl Heemstede 12.2.1927.
Alfonsus (Fons), geb Heemstede 19.4.1927 en overl 3.5.1986. Geh met Helena Koop.
Zie generatie 4/5.
Aloysius (Louis), geb Heemstede 6.5.1930. Geh met Enid McGregor. Zie generatie 4/5.

V.l.n.r.Toon, Alice, Bernard, Christina, Piet, Henk

Gezin Johannes Franciscus Gerhardus (Jan) 1902 3/4
Johannes F.G. is geb te Maarsseveen 5.6.1902. Hij huwde:
1/ Bussum 3.9.1934 met Catharina Josepha Maria (Tine) Poelmann,
geb Amsterdam 17.9.1911 en overl Utrecht 6.8.1959;
2/ Heemstede 8.9.1962 met Johanna Maria (Joke) Kortmulder, geb
Rotterdam 28.7.1914.
Hij was gewoon hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Utrecht met de
leeropdracht Chemische Levensmiddelenleer en Toxicologie. Jan
overleed 25.10.1990 te Doorwerth. Zie hoofdstuk 36.
Kinderen:
1.

2.
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Thomas (Tom), geb Maartensdijk 11.6.1935. Geh:
1/ met Marijke Reina Buitink;
2/ met Emmeline van Burken.
Zie generatie 4/5.
Monica Maria (Monica), geb Maartensdijk 21.12.1936. Geh Zeddam 7.8.1962 met Jaap
Heins, cineast. Zij hebben vier kinderen.

3.

4.

5.
6.

Bruno, geb Maartensdijk 18.5.1938. Geh:
1/ met Martha Koetze;
2/ met Mies H. Zwart.
Zie generatie 4/5.
Elisabeth Maria (Liesbeth), geb Utrecht
17.4.1941. Zij was een redactrice van het
familieblad "Reith Wijd en Zijd", zie hoofdstuk 34.
Gehuwd:
1/ Utrecht 27.9.1960 met Gerard van de Geijn,
gescheiden;
2/ Bunnik 7.10.1966 met Wilhelmus Benjaminse,
geb Arnhem 24.4.1928, hoofdingenieur bij Rijks
Monumentenzorg. Een dochter Monica Eliza
Benjaminse, geb Utrecht 7.6.1961. Gescheiden.
Bernardus Antonius (Bernard), geb Utrecht
4.12.1943. Geh met Carla van der Pol.
Zie generatie 4/5.
Maarten Eduard Anton (Maarten), geb Utrecht
29.12.1946. Gehuwd:
1/ met Paula van de Brom;
2/ met lrma Vara.
Zie generatie 4/5.

Jan Reith (1902-1990) en Tine
Poelmann (1911-1959)

Gezin Antonius Laurentius Aloysius (Toon) 1906 3/4
Antonius L.A. is geb Maarssen 17.1.1906 en overl 27.9.1991. Hij trouwde te Maarssen
28.7.1931 met Anna Maria Carolina Lammerding, geb Maarssen 2.5.1907 en overl 18.12.1990.
Na zijn HBS-opleiding, deels in Utrecht en deels aan het Ignatius College in Amsterdam, zette
hij aanvankelijk het winkelbedrijf van zijn vader voort en bouwde dit uit tot een grote zaak
voor luxe huishoudelijke artikelen en speelgoed. Vanaf 1944 was hij tevens hulpkassier van de
Boerenleenbank bij zijn schoonvader. Later werd hij directeur van de Raiffeisenbank, die
opgenomen is in de Rabobank.
Kinderen, allen geb Maarssen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anna Elisabeth (Annelies), geb 23.7.1932. Zij trouwde Maarssen 20.9.1955 met Theodorus Mourits, werktuigkundig ingenieur, die overl Uithoorn 20.6.1969. Zij hadden vier
kinderen.
Johanna Maria (Hanne), geb 21.5.1934. Ongehuwd. Zij was analyste in de pathalogische
diagnostiek. Zij heeft als redactrice van het familieblad "Reith Wijd en Zijd" haar sporen
verdiend, zie hoofdstuk 34.
Hildegard, geb 11.10.1935. Geh Maarssen 27.8.1960 met Franciscus Bernardus
Bronkhorst, pathaloog-anatoom, geb Utrecht 20.8.1932 en overl Arnhem 13.7.1988. Zij
hebben vier kinderen.
Alfons Maria, geb 9.7.1939. Geh met Maria Bernarda G. Lensinck. Zie generatie 4/5.
Augustinus Michael (Guus), geb 28.9.1941. Geh met Hermina Hyacinthia Francisca
Derksen. Zie generatie 4/5.
Paulus Josef, geb 24.2.1946 en overl 26.2.1946.
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Gezin Bernardus Cornelis (Ben) 1921 4/5
Ben werd geb te Maarssen 27.12.1921 en is overl Voorschoten 2.6.1999. Hij was
elektrotechnisch ingenieur (Delft) en was tot 1986 hoofd van een researchgroep bij een
T.N.O.-laboratorium van de Hoofdgroep Defensie-onderzoek. Hij huwde te Nijmegen 2.9.1954
met Anna Catharina Maria Smit (Anneke), geb Haarlem 9.8.1925.
Kinderen:
1.
2.
3.

Anna Jacoba Theodora (Annet), geb Voorburg 25.8.1959. Zij is juriste en geh Rotterdam
2.10.1992 met Rudolphus Richardus Johannes Brouwer (Rolf), geb Heerlen 26.3.1958.
Hij is bedrijfskundig ingenieur te Eindhoven. Ze hebben 3 kinderen.
Nicolinde Catharine Cornelia (Nicolien), geb Voorschoten 16.3.1961. Zij heeft een bedrijf
voor bladmanagement.
Bernardus Petrus Willem (Bernard), geb Voorschoten 11.10.1962. Hij is getrouwd met
Patricia Anna Maria Creighton. Zie generatie 5/6.

Gezin Cornelis Bernardus (Kees) 1924 4/5
Kees is geb te Maarssen 4.10.1924. Hij trouwde Utrecht 19.8.1952 met Maria Th. (Ria)
Heijmerink, geb Utrecht 27.4.1930. Hij studeerde medicijnen in Utrecht. Spoedig daarna
vertrok het echtpaar naar Celebes en enige jaren later woonden zij in Zaïre (Congo); in beide
landen werkte Kees als missiearts. Terug in Nederland (1960), volgde hij een opleiding in
Tilburg tot internist om zich als zodanig in Roosendaal te vestigen (1963).
Kinderen:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Petrus Willebrordus Maria, geb Makassar 6.9.1953. Geh met Constance van Genk.
Zie generatie 5/6.
Maria Theresia (Marijke), geb Makassar 16.2.1955. Geh 27.1.1988 met Jan Kist, geb
15.6.1955. Zij heeft de pedagogische academie te Oudenbosch gedaan,
doctoraalexamen pedagogiek te Utrecht, en is werkzaam als othopedagoge. Zij hebben
3 kinderen. Marijke is opnieuw getrouwd met Uiterwaal.
Monica Maria, geb Tilburg 16.8.1956. Zij is bezigheidstherapeute. Geh:
1/ Roosendaal 5.12.1980 met Boudewijn Adriaansz;
2/ 18.7.1991 met F.J.M. Rammelo, geb 6.10.1956. Ze hebben een zoon.
Anna Elisabeth Maria (Annelies), geb Port Franqui (Zaïre) 9.10.1957. Geh 21.12.1984
met Frans J.M. van Eijkeren, geb Tilburg 6.9.1957. Frans is fysiotherapeut. Beiden
werken in het kader van ontwikkelingshulp in Lerato (Zuid-Afrika, zie RWZ Nr 20). Zij
hebben 2 zoons.
Paul, geb Port Franqui (Zaïre) 19.2.1959 en overl aldaar 11.7.1960.
Sebastianus lgnatius Maria (Bas), geb Tilburg 25.5.1961. Hij is machineonderhoudsmonteur. Twee zoons.
Thomas Bernardus Maria (Tom), geb Roosendaal 21.6.1963. Geh 1.7.1994 met Afra de
Jong. Zie generatie 5/6.
Laetitia Anna Maria, geb Roosendaal 5.10.1966. Geh 29.4.1993 met D. van Laarhoven.
Ze hebben een dochter.
Waltherus Bernardus Maria (Wouter), geb Roosendaal 4.1.1973. Woont samen Rianne
Knook.

Gezin Petrus Franciscus (Piet) 1927 4/5
Piet is geb Maarssen 4.1.1927. Hij trouwde Utrecht 23.7.1953 met Cornelia Maria (Cok)
Aerssens, geb 19.7.1925. Gescheiden in Zwitserland, 1983. Terwijl hij wiskunde in Utrecht
studeerde, stond hij zijn vader bij in de leiding van de kopergieterij. Na de opheffing van dit
bedrijf studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam af in wiskunde en economie. Hij was
in New York en Genève medewerker van de Amerikaanse firma I.B.M. en werd omstreeks
1972 docent in de wiskundige economie bij een instituut in Genève voor de (bij)scholing van
managers in het bedrijfsleven. In 1985 volgde zijn benoeming tot professor aan de Universiteit
van Delhi, faculteit 'Management Studies'.
Kinderen, allen geb te Utrecht:
1.
2.
3.
4.

Bernard P.F., geb 17.4.1954. Geh 12.3.1988 met Joëlle Chatton. Zie generatie 5/6.
Waltherus Augustinus C., geb 23.4.1955. Hij is bioloog.
Emilius Cornelis Theodorus, geb 19.4.1956. Hij is psycholoog.
Sophia Maria, geb 1.1.1963. Geh 8.6.1991 met J.P. Revol. Zij is tolk-vertaalster en hij is
fysicus. Ze hebben twee kinderen.

Gezin Franciscus Johannes (Frank) 1931 4/5
Frank is geb Maarssen 4.3.1931. Na de opleiding in Nijenrode vond hij goed werk bij bedrijven
in de V.S. Hij was directeur van de Europese nederzetting van een Amerikaans bedrijf. Hij was
directeur van de Rabobank te Ermelo en geniet thans van zijn pensioen. Frank trouwde te
Utrecht op 12.2.1957 met Charlotte Goddijn, geb 17.1.1935.
Kinderen:
1.
2.
3.

Nicole Elise, geb North Kansas City 7.3.1958. Geh 19.12.1985 met W. Kroeze, geb
16.2.1958.
Jessica Maria, geb North Kansas City 13.7.1959. Geh 5.7.1986 met Kevin Gallagher. Zij
hebben 2 kinderen.
Juliette Charlotte, geb Osterath (voorheen BRD) 19.8.1961. Geh Quito (Equador)
12.11.1983 met Antonio de Lucas Cano. Ze hebben 2 kinderen.

Gezin Antonius Theodorus Bernardus (Theo) 1919 4/5
Theo is geb Maarssen 10.8.1919. Hij was als administrateur werkzaam achtereenvolgens bij
de Metaalwarenfabriek Reith te Vianen, bij een bouwonderneming en ten slotte bij een
handelsbedrijf. Theo trouwde te Heemstede 17.3.1943 (kerkelijke inzegening 7.6.1945) met
Catharina E. (To) de Boer, geb 21.12.1918 en overl 4.8.1999.
Kinderen:
1.
2.
3.

Joanna Martha Maria (Marjan), geb Heemstede 10.11.1946. Zij is chemisch analiste en
woont samen met Mike Peters, geb 19.5.1945.
Wilhelmus Hendrikus, geb Heemstede 11.5.1948 en overl Maarssen 12.12.1948.
Josepha Petronella (José), geb Maarssen 4.6.1950. Geh Gouda 2.6.1976 met Ruud A.W.
Dubbers, geb 9.1.1949. Zijn werkzaamheden voerden hen naar Maleisië en Assen, thans
weer werkzaam in Nederland als ingenieur bij een oliemaatschappij.
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4.
5.

6.

Elisabeth Wilhelmina (Els), geb Vianen 17.7.1951. Geh Woerden 12.12.1973 met
Marinus J.H. (Rien) Pastoors, geb 1.11.1949. Hij is civiel ingenieur. Zij hebben een
dochter.
Anna Maria (Annemiek), geb Vianen 24.6.1954. Geh:
1/ Vianen 3.9.1976 met Henk N.M. Bijleveld, geb 24.1.1950, technicus. Ze hebben een
zoon;
2/ Utrecht 21.9.1990 met Harry de Kreuk, geb 31.12.1939.
Aloysia Gerarda (Aloyse), geb Vianen 13.10.1957. Geh 3.3.1994 met Peter Hoekstra, geb
31.5.1954. Ze hebben een zoon. Zij heeft een eigen winkel in poppenhuizen in Utrecht.

Gezin Franciscus Wilhelmus (Frans) 1922 4/5
Frans is geb Maarssen 14.1.1922, overl 31.7.1999. Hij was drogist van beroep. Hij trouwde
Heemstede 16.4.1952 met Gerarda Buschman, geb 16.9.1927.
Kinderen:
1.
2.
3.

Joannes Henricus (Hans), geb Heemstede 29.1.1953.
Eric Maria, geb Den Haag 20.5.1956.
lngrid Maria Petra, geb Den Haag 13.8.1958. Geh Den Haag 3.3.1978 met Ton van de
Berg. Gescheiden.

Gezin Alfonsus (Fons) 1927 4/5
Fons is geb Heemstede 19.4.1927 en overl Glenroy (Australië) 3.5.1986. Hij emigreerde in
1953 naar Australië en werkte daar als technicus bij Trans Australian Airways (Melbourne). Hij
trouwde te Kew City, Victoria 9.7.1955 met Helena M. Koop, geb 17.1.1925.
Kinderen, allen geb te Glenroy, Vict.:
1.
2.
3.

Patricia Maria (Patty), geb 12.4.1956. Geh Hadfield 5.10.1977 met Ross McKibbin. Zij
hebben 3 kinderen.
Raymond, geb 15.11.1957. Geh 23.11.1989 met Loren Pratt. Zie generatie 5/6.
Harry, geb 25.8.1960. Geh 15.9.1984 met Jacqueline Fleming. Zie generatie 5/6.

Gezin Aloysius (Louis) 1930 4/5
Louis is geb Heemstede 6.5.1930. Hij emigreerde in 1953 met broer Fons en zus Bets naar
Australië en werkte daar ook als technicus bij Trans Australian Airways (TAA). Hij trouwde
daar te Shepperton, Vict. op 14.2.1962 met (Australische) Enid McGregor, geb 19.11.1937.
Kinderen, allen geb te Glenroy, Vict.:
1.
2.
3.
4.
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Karen, geb 15.1.1963.
Timothy (Tim), geb 25.3.1964.
Deborah, geb 6.8.1966. Geh 11.2.1989 met Leslie Greatrex.
Shane, geb 31.7.1975.

Gezin Thomas (Tom) 1935 4/5
Tom is geb Maartensdijk 11.6.1935. Na afronding van zijn studie in de Technische Physica te
Delft met een promotie werd hij medewerker van het AKZO-concern. Hij werd daar Director of
Process Engineering. Vanaf 1.10.1989 werkzaam als hooglereaar bij Universiteit Twente. Hij
ging met emeritaat op 1.7.2001. Hij huwde:
1/ Utrecht 11.2.1961 met Marijke Reina Buitink, geb Hilversum 3.9.1937. Gescheiden
6.8.1987;
2/ Naarden Vesting 16.9.1988 met Emmeline van Burken, geb 16.7.1949.
Kinderen:
1.
2.

Laurens, geb Trondheim, Noorwegen 4.12.1963
Jeroen, geb Delft 28.1.1967

Gezin Bruno 1938 4/5
Bruno is geb Maartensdijk 18.5.1938. Hij was werkzaam bij de centrale leiding van Vendex
Supermarkten (later Laurus) tot juli 1994. Hij huwde:
1/ Utrecht 26.8.1966 met Martha Koetze, geb 24.1.1940; gescheiden 1979;
2/ 19.9.1989 met Mies H. Zwart, geb 28.4.1939.
Kinderen:
1.

Saskia Maria Josepha, geb 14.10.1967 te Utrecht. Gehuwd met Kees van Amerongen,
geb 2.8.1958. Ze wonen in Den Dolder en hebben een zoon.

Gezin Bernardus Antonius (Bernard) 1943 4/5
Bernardus A. is geb Utrecht 4.12.1943. Hij trouwde Utrecht 13.12.1967 met Carla van der Pol,
geb Eindhoven 7.10.1940. Na zijn afstuderen als dr. in de Chemie studeerde hij in Groningen
onderwijskunde. Bernard is directeur onderwijs bij de Faculteit Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek van TU Delft. Carla was projectleider bij de afdeling welzijnswerk voor
ouderen van de gemeente Rotterdam en werkte bij Energiebedrijf Eneco Rotterdam.
Kinderen:
1.
2.

Folkert Jan, geb Drachten 26.8.1969. Zie generatie 5/6.
Maarten Jan, geb Groningen 18.10.1972. Hij is drs. in de Maatschappijgeschiedenis en
de Wijsbegeerte (Erasmus Universiteit Rotterdam). Beroep: zelfstandig tekstschrijver.

Gezin Maarten Eduard Anton 1946 4/5
Maarten E.A. is geb Utrecht 29.12.1946. Hij huwde:
1/ Utrecht 8.3.1968 met Paula van de Brom, geb Amsterdam 14.5.1940. In 1977, na zijn
promotie tot dr. in de Chemie in 1975, vertrok Maarten met Paula naar New York, USA. Hij
was daar biochemicus bij het N.Y. State Research Institute for Neurochemistry, later
hernoemd N.S. Kline Institute for Psychiatric Research. Bij de scheiding in 1979 is het
geadopteerde zoontje Michiel Sujeet aan de vrouw toegewezen;
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2/ New York 16.4.1980 met lrma Araujo Vara, geb 4.11.1945 Lima, Peru. In 1991 verhuisden
zij naar Peoria, Illinois, V.S., waar Maarten werkt aan de University of Illinois, College of
Medicine at Chicago, als Professor of Pharmacology.
Kinderen
1.
2.

Michiel Sujeet, geb Bombay 13.7.1973 (geadopteerd)
Catharina Juanita, geb 27.7.1981 Long Island City, N.Y.

Gezin Alfons Maria 1939 4/5
Alfons is geb Maarssen 9.7.1939. Hij huwde Maarssen 14.5.1970 met Maria Bernarda G.
Lensinck, geb Maarssen 2.5.1947. Hij was detaillist. Hij heeft een eigen bedrijf: reperaties van
handgereedschap en elektrische apparaten.
Kinderen:
1.
2.
3.

Carolina Al. Thalissa, geb Maarssen 8.12.1971
Mariska Manuella Antonia, geb Utrecht 6.10.1973
Paulus Antonius Alphonsus, geb Utrecht 23.5.1978

Gezin Augustinus Michael (Guus) 1941 4/5
Augustinus M. is geb Maarssen 28.9.1941. Hij trouwde Bemmel 24.9.1971 met Hermina
Hyacinthia Fr. Derksen, geb Bemmel 29.7.1947. Gescheiden in 1996. Hij is drs. in de
Germaanse talen en leraar Duits aan het Niels Stensen college in Utrecht.
Kinderen:
1.
2.

Remke, geb Utrecht 1.8.1973
Froukje, geb Utrecht 28.2.1976

Gezin Bernardus Petrus Willem (Bernard) 1962 5/6
Bernardus Petrus Willem is geb Voorschoten 11.10.1962. Hij is getrouwd Voorschoten
29.8.1992 met Patricia Anna Maria Creighton (Patricia), geb Linschoten 9.11.1964. Bernard is
werktuigbouwkundig ingenieur (Delft), en werkzaam bij oliemaatschappij Elf Aquitaine.
Kinderen:
1.
2.
3.
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Dominique Florence Hendrika (Dominque), geb Leiden 25.2.1994
Pieter Bernard Philippe (Pieter), geb Leiden 31.10.1995
Olivier Bernard Pascal, geb Pau (Fr.) 11.9.1998

Gezin Petrus Willebrordus Maria 1953 5/6
Petrus W.M. is geb Makassar (Celebes) 6.9.1953. Hij trouwde Roosendaal 25.6.1976 met
Constance van Genk, geb Roosendaal 12.11.1954. Zij is onderwijzeres en sportlerares. Hij
volgde HTS Tilburg en is bouwkundige.
Kinderen:
1.
2.
3.

Chantal Petronella Maria, geb Bergen op Zoom 21.6.1981
Orban Willem Cornelis, geb Dordrecht 24.12.1983
Florence Constance Maria, geb Dordrecht 19.5.1987

Gezin Sebastianus Ignatius Maria (Bas) 1961 5/6
Bas is geboren te Tilburg 25.5.1961, en woont samen met Annette Hazelhoff.
Kinderen:
1.

Mats, geb 20.5.1995

Gezin Thomas Bernardus Maria (Tom) 1963 5/6
Tom is geboren te Roosendaal 21.6.1963. Hij huwde 1.7.1994 met Afra de Jong, geb
3.6.1962.
Kinderen:
1.
2.
3.

Daan, geb 1.11.1994
Imke, geb 17.2.1996
Michiel, geb Heeswijk 11.6.1999

Gezin Bernardus P.F. 1954 5/6
Bernard P.F. is geboren te Utrecht 17.4.1954. Hij is 12.3.1988 gehuwd met Joëlle Chatton,
geb 30.8.1959. Hij is arts-psychiater en zij arts in Zwitserland.
Kinderen:
1.
2.
3.

Charlotte, geb 26.11.1989
Manon, geb 4.12.1992
Nicolas, geb 5.11.1996

Gezin Raymond 1957 5/6
Raymond is geboren te Glenroy 15.11.1957. Hij huwde 23.11.1989 met Loren Pratt.
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Kinderen:
1.
2.

Darcey, geb 27.4.1992
Leo Eric, geb 4.11.1993

Gezin Harry 1960 5/6
Harry is geboren Glenroy 25.8.1960. Hij huwde 15.9.1984 met Jacqueline Fleming, geb
19.5.1963.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Candice R., geb 4.10.1988
Laclan, geb 27.7.1990
Daniëlle, geb juni 1994
Luke Daniel, geb 16.6.1997

Gezin Folkert Jan 1969 5/6
Folkert is geboren 26.8.1969 te Drachten. Hij is drs. in de Sociologie (Erasmus Universiteit
Rotterdam) en werkzaam als marktgroepleider bij het Management Studiecentrum te
Vlaardingen. Hij woont samen met Jacomijn Gussenhoven, geb Bunnik 5.8.1973.
Kinderen:
1.
2.
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Koen Lodewijk (Koen), geb Rotterdam 17.10.1998
Jonas Pieter (Jonas), geb Rotterdam 19.10.2000

Nabeschouwing:
Bernardus Antonius heeft een talrijk nageslacht. Van de 96 nu in leven zijnde Reithen die van
hem afstammen, wonen er 9 in Australië, 4 in Zwitserland, 1 in Noorwegen en 2 in de
Verenigde staten.
De mannen van deze familietak hebben goede kans heel oud te worden. Bernard Anton zelf
werd 84 jaar (evenals zijn vader Adam Ambrosius) en de stammoeder Christine Meulemeester
91, terwijl hun zonen Petrus en Bernardus 85 resp. 80 jaar oud werden. De oudste vrouwelijke
Reith in deze familietak is Christina Maria te Rotterdam (1918) en de oudste man is Antonius
Theodorus Bernardus (1919) te Vianen.
Van de 20 bruidegoms waren er 17 in de leeftijdsgroep 23-31 jaar.
Het aantal kinderen per Reith-gezin van deze familietak daalde in deze eeuw. Als we die
gezinnen in Nederland beschouwen, krijgen we de volgende aantallen:
generatie 3: 1 gezin van 9 kinderen, geboren tussen 1888 en 1906
generatie 4: 4 gezinnen van 5-9 kinderen, geboren tussen 1918 en 1946
generatie 5: 1 gezin van 9 kinderen, geboren tussen 1953 en 1973
1 gezin van 6 kinderen, geboren tussen 1946 en 1957
2 gezinnen van 4 kinderen, geboren tussen 1954 en 1975
5 gezinnen van 3 kinderen, geboren tussen 1953 en 1978
4 gezinnen van 2 kinderen, geboren tussen 1963 en 1981
1 gezin van 1 kind, geboren 1967
generatie 6: 1 gezin van 4 kinderen, geboren tussen 1988 en 1997
4 gezinnen van 3 kinderen, geboren tussen 1981 en 1999
2 gezinnen van 2 kinderen, geboren tussen 1992 en 2000
1 gezin van 1 kind, geboren 1995
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in Hoofdstuk 14
Familietak Bernardus Antonius

Generatie 3:

Mw J.M. Reith-Kortmulder, Bachlaan 54, 6865 ES Doorwerth

Generatie 4:

Mw A.C.M. Reith-Smit, J.W. Frisolaan 4, 2252 HE Voorschoten
Fam. C.B. Reith-Heijmerink, Fagotberg 12, 4708 CB Roosendaal
Mw C. Reith-Aerssens, Fazantenkamp 862, 3607 ED Maarssebroek
Mw C.M.Th. Heijmerink-Reith, Grotelaan 10, 3981 HC Bunnik
Fam. F.J. Reith-Goddijn, Amalia van Solmslaan 12, 3851 PX Ermelo
Mw C.M. Lops-Reith, Emmalaan 25, 3051 JC Rotterdam
Dhr A.Th.B. Reith, Batenstein, kamer 125, Jan Blankenweg 2, 4131 ZA Vianen
Mw G.J.M. Reith-Buschman, Beresteinlaan 399, 2542 JK Den Haag
Zuster P.M.T. Reith, Maria's Minde-Nylandsvei 31, N5035, Bergen-Sandviken, Noorwegen
Mw E.J. de Boer-Reith. 1 Chesney Drive, 3134 Ringwood, East Victoria, Australië
Fam. A. Reith-Koop, The Lakes Retirement Estate, 800 Kings Road, Villa 72 J, Taylors Lakes,
3038 Victoria, Australië
Fam. A. Reith-McGregor, 51 Ferndale Road, Brassall, 4305 Queensland, Australië
Fam. T. Reith-van Burken, Bilderdijkstraat 13, 7471 XZ Goor
Mw M.M. Heins-Reith, De Steenkamp 49, 3781 VR Voorthuizen
Fam. B. Reith-Zwart, Merellaan 2, 5691 VL Son en Breugel
Mw E.M. Reith, Croeselaan 263, 3521 BR Utrecht
Fam. B.A. Reith-van der Pol, Anjerdreef 28, 2651 XS Berkel en Rodenrijs
Fam. M.E.A. Reith-Vara, 369 East High Point Road, Peoria Illinois 61614, USA
Mw P. Reith-van de Brom, Nijvergouw 3, 1352 CA Almere
Mw A.E. Mourits-Reith, Achter de Brink 30, 9531 AZ Borger
Mw J.M. Reith, Harmonieplein 81, 3603 BR Maarssen
Mw H.M. Bronkhorst-Reith, Vossenberglaan 2, 6981 CJ Rozendaal
Fam. A.M. Reith-Lensinck, Breedstraat 22, 3603 BB Maarssen
Dhr A.M. Reith, Vondellaan 238, Utrecht

Generatie 5:

Fam. A.J.Th. Brouwer-Reith, W. Hioolenstraat 44, 3065 LE Rotterdam
Mw N.C.C. Reith, Maasstraat 71, 1078 HE Amsterdam
Fam. B.P.W. Reith-Creighton, 2 Impasse des Pics, 64230 Poey-de-Lescar (Fr.)
Fam. P.W.M. Reith-van Genk, Tafelberg 9, 3328 SN Dordrecht
Fam. M.Th. Uiterwaal-Reith, Karveel 04-38, 8231 AB Lelystad
Fam. M.M. Rammelo-Reith, Zicht 10, 4822 AN Breda
Fam. A.E.M. v. Eijkeren-Reith, Zilverpark 176, 5237 HV 's Hertogenbosch
Fam. S.I.M. Reith, Valeriustraat 24, 3351 GX Papendrecht
Fam. Th.B.M. Reith-de Jong, Abt Neefstraat 1, 5473 DD Heeswijk-Dinther
Fam. L.A.M. van Laarhoven-Reith, Laurier 7, 5552 GZ Valkenswaard
Dhr W.J.M. Reith, Park Rheijngaarde D9, 3545 ME Utrecht
Fam. B.P.F. Reith-Chatton, Chemin du Foron 34a, 1226, Thonêt, Zwitserland
Dhr W.A.C. Reith, Route Antoine Martin 20a, 1234 Vessy-Genève, Zwitserland
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Dhr E.C.Th. Reith, 5 Rond Point de Plain Palais, 1205 Genève, Zwitserland
Fam. S.M. Revol-Reith, Avenue de Vandagne 9, 1217 Meyrin-Genève, Zwitserland
Fam. N.E. Kroeze-Reith, Dr. Sproncklaan 8, 3705 AC Zeist
Fam. J.M. Gallagher-Reith, 65 Wild Oak Place, Danville, California 94506, USA
Fam. J.Ch. de Lucas Cano-Reith, Paseo Pintor Rosales 42-5d, 28008 Madrid, Spanje
Mw J.M.M. Reith, Graaf Gustaaflaan 20, 3434 DK Nieuwegein
Fam. J.P. Dubbers-Reith, Marineblauw 163, 2718 KE Zoetermeer
Fam. E.W. Pastoors-Reith, Beusichemseweg 18, 3994 MD Houten
Fam. A.M. de Kreuk-Reith, Leemweerde 47, Almere
Fam. A.G. Hoekstra-Reith, Ornsteinsingel 2, 3571 HT Utrecht
Dhr J.H. Reith, Burmanstraat 25 III, 1091 SH Amsterdam
Dhr E.M. Reith, Beresteinlaan 399, 2542 JK Den Haag
Mw I.M.P. Reith, Kamperfoeliestraat 113, 2563 KD Den Haag
Fam. P.M. McKibbin-Reith, Lot 12 Crisp Street, 3442 Woodend, Victoria, Australië
Fam. R. Reith-Pratt, 19 Hastings Avenue, 3130 Blackburn, Victoria, Australië
Fam. H. Reith-Fleming, 5 Oxford Close, 3429 Sunbury, Victoria, Australië
Mw K. Reith, 3 George Street, 4304 Tivoli, Queensland, Australië
Dhr T. Reith, Burleigh Head The Esplanade, 4305 Tivoli, Queensland, Australië
Fam. D. Greatrex-Reith, Goodmanstreet, 4304 Tivoli, Queensland, Australië
Fam. S.M.J. Reith-van Amerongen, Johan Wierlaan 48, 3734 XD Den Dolder
Fam. F.J. Reith, Rechter Rottekade 73, 3032 XB Rotterdam
Dhr M.J. Reith, Bloklandstraat 149, 3036 TH Rotterdam
Mw C.J. Reith, c/o 1841 Central Park Avenue Apt. 18d, Jonkers 10710, USA
Mw C.A.T. Reith, Grootmeesterplein 7, 3554 ED Utrecht
Mw M.M.A. Reith, p/a Breedstraat 22, 3603 BA Maarssen
Dhr P.A.A. Reith, p/a Breedstraat 22, 3603 BA Maarssen
Mw R. Reith, tijdelijk adres Amstelveen
Mw F. Reith, tijdelijk adres Amstelveen
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HOOFDSTUK 15
Stamboom 7
De afstammelingen van Hendricus Theodorus Reith
(Baarn)
Hendricus Theodorus (Hendrik) Reith is te Neede op 7.12.1858 geboren als vijfde van de tien
kinderen van Adam Ambrosius (zie hoofdstuk 12). Volgens het Bevolkingsregister van Neede
vertrok hij 3.1.1874 naar Delden, op 6.6.1879 naar Zevenbergen (NB) en op 25.3.1880 naar
Bussum. Vermoedelijk werkte hij in die jaren bij koperslagers om het vak te leren. Daartoe
trok hij ook op "Wanderschaft" in Duitsland. Hendrik vestigde zich samen met zijn oudere
broer Bernard als koperslager in Baarn. Deze plaats was toen in opkomst door de villabouw
voor rijke bankiers, tabakshandelaren en oud-indiëgangers, zomede door de ligging aan de
nieuwe spoorlijn (1874). Bernard vertrok spoedig na het huwelijk van Hendrik (1883) naar
Maarssen. Het bedrijf in Baarn groeide uit tot een bloeiende installatiezaak voor sanitair en
dakbedekking. Er waren soms acht knechten in dienst.
Hendrik huwde te Bussum 5.6.1883 met Jacoba Maria (Koba) Dekker, geb Bussum 2.12.1856
en overl Hilversum 18.2.1941. Zij wordt beschreven als een sympathieke eenvoudige vrouw,
zonder schoolontwikkeling. Zij voelde zich in het gezin van Bernard te Maarssen niet op haar
gemak, vooral niet toen daar de kinderen verder leerden dan de lagere school. Zij had meer
contact met haar zus in Kortenhoef, die met een Kaarsgaren was getrouwd. In dit gezin
werden drie dochters kloosterzuster en twee jongens geestelijken.

Hendrik Reith (1858-1950)

Jacoba Dekker (1856-1941)

Hendrik wordt beschreven als een strenge vader met weinig humor. Dat een zoon priester
werd en een dochter Dominicanes, moeten Hendrik en Koba wel als een eer voor de familie
beschouwd hebben. Toch was het echtpaar teleurgesteld in hun kinderen: geen kleinkinderen,
geen studenten, een zoon die de zaak liet verlopen, een dochter met een mislukt huwelijk,
twee dochters die geen man kregen, een dochter in een psychiatrische inrichting. Toen Willem
het bedrijf overnam (ruim vóór 1930), gingen Hendrik en Koba met hun dochters Marie en
Riek "stil wonen" in Hilversum. Koba overleed in 1941 en Hendrik te Hilversum op 2.5.1950.
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Stamboom 7
Afstammelingen van Hendricus Theodorus Reith (Baarn)
Generatie 2
Marie 1884-1954
Willem 1885-1975
Johan 1887-1959
Annie 1889-1974
Bernardus Antonius 1890-1890
Co 1891-1986
Mien 1894-1989
Christina Maria 1898-1898
Riek 1898-1930

Kinderen, allen te Baarn geboren:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Sophia Maria Johanna (Marie), geb 19.10.1884 en overl Markelo 8.6.1954. Ongehuwd.
Zij had graag onderwijzeres willen worden, maar ze moest in het gezin blijven helpen.
Ze was een fanatieke krantenlezer.
Wilhelmus Adamus Ambrosius (Willem) geb 23.12.1885 en overl Beek bij Nijmegen
7.4.1975. Om het koperslagersvak te leren, trok hij naar Duitsland en Italië. Daarna
droeg zijn vader hem het installatiebedrijf over. Hij trouwde Den Haag 6.11.1924 met
Annette Francisca Hermania Vastert, geb 1890 en overl Beek 25.3.1964. Geen kinderen.
Willem bleek niet de geschikte man voor het bedrijf. Hij liep te veel in een net pak om
het werk heen, zijn vrouw wilde zich niet met de zaak bemoeien en toen de crisisjaren
kwamen ging de zaak over de kop (1934). Willem ging toen handelen (zonder winkel) in
zilveren bestekken en gouden sieraden.
Johannes Franciscus Vincentius
(Johan), geb 6.2.1887 en overl
Bussloo 4.7.1959. Hij was de enige
Reith in Nederland die roomskatholiek priester is geweest. Hij
was onder meer pastoor te Rekken
en te Bussloo. Hij organiseerde ca.
1956 een reünie van de
Achterhoekse Reithen in zijn
pastorie.
Johanna Cornelia Barbara (Annie),
geb 20.3.1889 en overl Baarn
1974. Geh met Maarten Snijders,
gymnasiumdirecteur te Malang
(Indonesië). Vier kinderen.
Bernardus Antonius, geb
Mien Reith (1894-1989)
Johan Reith (1887-1959)
20.10.1890 en overl Baarn
9.11.1890.
Christina Jacoba (Co), geb 11.10.1891 en overl Amersfoort 10.9.1986. Geh Baarn
4.10.1915 met G. van de Pol, eigenaar van een wasserij; er volgde een scheiding. Zij
hadden een ongelukkig kind dat slechts kort geleefd heeft. De man heeft in een tweede
huwelijk weer een gehandicapt kind gehad. Hij maakte een einde aan zijn leven.

7.

Hermina (Mien), geb 2.4.1894. Zij was Dominicanes; kloosternaam Mère Marie Thérèse.
Zij werkte als onderwijzeres in kloosterscholen. Overl Nijmegen 25.1.1989. Zie RWZ Nr
20.
8/9. Christina Maria, geb 10.4.1898 en overl Baarn 3.5.1898.
Hendrika Johanna Francisca (Riek), geb 10.4.1898 en overl Wassenaar 23.1.1930.
Ongehuwd.

Gezin Hendrik Reith. Staand: Marie, Willem, Anette Vastert, Co.
Zittend: Jacoba, Johan, Hendrik
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HOOFDSTUK 16
Stamboom 8
De afstammelingen van Johannes Gerhardus Reith
(Neede)
Joh. Gerhardus is te Neede op 20.4.1865 geboren als achtste van de tien kinderen van Adam
Ambrosius (zie hoofdstuk 12). Evenals zijn oudere broers Jan en Bernard zou hij de stamvader
van een talrijk geslacht worden. Zijn afstammelingen zijn opgenomen in het schema op de
volgende pagina.
Gezin Johannes Gerhardus (Gerhard) 1865 2/3
Gerhard is geboren te Neede 20.4.1865 en overleed te Enschede op 1.1.1944. Volgens het
Bevolkingsregister van Neede vertrok hij 3.5.1881 naar Winterswijk en kwam hij 3.6.1881
terug. Zonder twijfel heeft hij het koperslagershandwerk bij een of meer vaklieden geleerd.
Zeker is dat hij vakkennis opdeed bij zijn oudere broer Hendrik in Baarn. Hij vestigde zich in
1887 op Oudestraat 144 (later vernummerd tot 66) te Neede door aankoop van dit pand. Zijn
bedrijf was gericht op allerlei soorten metaalbewerking. Bovendien hield hij een winkel in
huishoudelijke metaalwaren en lampen. Hij was ondernemend, bereid om wat nieuws te
beginnen, zelfs tot een verloting (die hem veel duiten kostte). Het ging hem financieel niet
steeds voor de wind, maar hij reageerde daarop als een levenskunstenaar. Als men hem 's
avonds vroeg hoe het die dag gegaan was, kon hij antwoorden: "niet veel verdiend, wel
prettig geleefd". Het bedrijf in Oudestraat 144 (66) is na de dood van Gerhard (1944) door zijn
tweede zoon Herman en vervolgens door zijn kleinzoon Joh. Gerhardus in dit pand voortgezet.
Toen de laatste in 1974 kinderloos overleed, verkocht de weduwe het pand zonder overleg
met de familie en vertrok naar Spanje. J. Gerhardus trouwde te Eibergen op 11.1.1894 met
Harmina Maria Ebberink, geb Eibergen 22.2.1864 en overl Neede 27.1.1938.

Gezin Gerhard Reith. Staand: Marie, Jan, Anna, Bab, Herman. Zittend: Gerhard
en Harmina M. Ebberink
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Stamboom 8
Afstammelingen van Johannes Gerhardus Reith (Neede)
Generatie 3

Generatie 4

Geert 1925

Generatie 5

Gen 6

Titus 1961

VM

Jeroen 1963

MM

Wieneke 1964
Maarten 1966

Theo 1926

Jan 1954

MMM

Hermien 1956
Angelien 1958
Paula 1959
Niek 1962
Herman 1927-1996
Jan 1894-1966
Marie 1897-1962

Herman 1898-1971

Joke 1955
Coen 1956

Ans 1929
Johan 1931-1931

VM

VM

Peter 1958
Rita 1959
Tom 1961

MM

Frank 1969

V

Cor 1970

V

Gerhard 1927-1974

Herman 1961

VVV

Tony 1929

Jeroen 1963

VM

Anna 1903-1977

Ria 1931-1998

Jacquelien 1965

Bab 1908-1999

Truus 1940

Bob 1966

MM

Kinderen, allen geb te Neede:
1.
2.
3.
4.
5.

Johannes Hermanus Adamus (Jan), geb 27.12.1894. Geh met Johanna Helena Conen.
Zie generatie 3/4.
Maria Gerharda Johanna (Marie), geb 5.1.1897 en overl Nijmegen 27.12.1962. Geh
Neede 26.10.1921 met Gerrit Johannes Winkel, geb Echteld 25.12.1892 en overl
Nijmegen 15.5.1974, kommies bij de Ned. Spoorwegen. Zij hadden zes kinderen.
Hermanus Bernardus Christiaan (Herman), geb 9.11.1898. Geh met Johanna Berndina
Maria Aalders. Zie generatie 3/4.
Anna Henriëtte Jacoba (Anna), geb 18.4.1903 en overl Deventer 13.12.1977. Zij trad in
bij de Zusters van Liefde van Tilburg. Kloosternaam Paula.
Anna Barbara (Bab), geb 21.8.1908 en overl Enschede 19.7.1999. Geh Neede 12.8.1937
met Johannes Martinus van de Lande, geb Enschede 31.1.1909 en overl Enschede
23.11.1955. Hij was lunchroomhouder en kok. Zij hadden zes kinderen, van wie een is
overleden.

Gezin Johannes Hermanus Adamus (Jan) 1894 3/4
Jan is geb Neede 27.12.1894 en overl Enschede 24.2.1966. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
moest hij onder de wapenen, vermoedelijk bij de genietroepen. Hij kwam toen dikwijls bij het
gezin van zijn oom Bernard in Maarssen binnenvallen. leder bewonderde daar de kunstige
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windsels (poetties) van knie tot schoen en zo noemden ze hem "Jan Genie". Het was in 1916
dat de lange broek bij de infanterie werd vervangen door de korte broek met windsels.
Omstreeks 1918 nam vader Gerhard zijn zonen Jan en Herman op in zijn bedrijf Oudestraat
144. Omdat hun vader vitaal genoeg was om nog jaren de leiding te geven, begonnen de
twee zoons een gelijksoortig bedrijf te Apeldoorn, Korte Kanaalstraat 23. Dit werd geen
succes. In 1920 vestigde Jan zich in Eibergen. Op 2.1.1922 kocht hij voor fl. 18.750 het huis
Grotestraat, nu genummerd 72, tot 1999 familiebezit.

In de vijftiger jaren werd Jans tweede zoon Theo medefirmant. In 1959 is het gebouw
gemoderniseerd. Het bedrijf ontwikkelde zich goed, er werd sanitair en verwarming in grote
bouwprojecten geplaatst, o.a. in Rotterdam. In 1970 moest Theo om gezondheidsredenen
ophouden met werken. Het bedrijf werd gesloten en het pand aan winkeliers verhuurd. Theo
bouwde een grote woning aan de Larikweg 19, waarvan een gedeelte voor zijn vader bestemd
was. Deze heeft daarvan echter niet mogen genieten, want voor de bouw voltooid was,
overleed hij kort na een operatie te Enschede in 1966. Jan trouwde Eibergen 12.6.1924 met
Johanna Helena (Leen) Conen, geb te Kampen 20.11.1895 en overl Groenlo 16.5.1965. Zij
was onderwijzeres.
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Jan met een knecht, diens zoontje en een
buurmeisje voor de winkel Grotestraat 44. Foto
ca. 1923 vóór de grote verbouwing.

Trouwfoto van Jan Reith en Leen Conen

Kinderen, allen geb te Eibergen:
1.
2.
3.
4.

5.

Johannes Gerhardus (Geert), geb 24.4.1925. Geh met Elisabeth Maria Pollmann.
Zie generatie 4/5.
Theodorus Johannes Josephus (Theo), geb 15.4.1926. Geh met Maria Bernardina
Paulina te Loeke. Zie generatie 4/5.
Hermanus Conrad (Herman), geb 23.6.1927 en overl Eibergen 26.1.1996. Geh met
Aleida Antonia Bijvank. Zie generatie 4/5.
Anna Maria (Annie), geb 18.7.1929. Zij trouwde 28.5.1953 met de handschoen voor de
wet en kerkelijk te Jakarta (Indonesië) 10.9.1953 met Henricus Theodorus de Roos, geb
Voorburg 1.10.1928 en overl Amsterdam 24.12.99. Rubberimporteur H.V.A. Gescheiden.
Zij hebben 4 kinderen.
Johannes Paulus Alexius (Johan), geb 23.1.1931 en overl 3.6.1931.

Gezin Hermanus Bernardus Christiaan (Herman) 1898 3/4
Herman is geb Neede 9.11.1898 en overl aldaar 25.12.1971. Hij trouwde te Terborg (Wisch)
24.8.1926 met Johanna Berndina Maria (An) Aalders, geb Wognum (NH) 8.12.1902. Hij volgde
zijn vader op in het bedrijf Oudestraat 144 (66) te Neede als loodgieter en installateur van
sanitair. In 1956 kocht hij het pand Oudestraat 77 tegenover genoemd pand 66 en gebruikte
dit als magazijn, maar in 1958 verbouwde hij het samen met zijn tweede zoon Joh. Antonius
tot een elektriciteitszaak.

130

Kinderen, allen geb te Neede:
1.

2.
3.
4.
5.

Johannes Gerhardus (Gerhard), geb 15.12.1927 en overl Neede 10.7.1974. Als
dienstplichtige was hij in 1949 op Java waar hij zijn oom Jan in Bandung bezocht. Hij
trouwde Deventer 27.7.1955 met Reina Schepers, geb Haaksbergen 16.11.1933; scheiding Deventer 9.4.1968. Hij hertrouwde Neede 14.2.1969 met Janna (Jenny) Pardijs,
geb Eibergen 3.5.1935. Geen kinderen. Gerhard was 1950-1957 werkzaam als technicus
in centrale verwarming te Deventer. Daarna kwam hij terug in Neede Oudestraat 66 als
loodgieter en installateur van verwarmingen en elektra. Na zijn overlijden heeft de
weduwe pand 66 verkocht.
Johannes Antonius, geb 31.1.1929. Geh met Maria Johanna Annink. Zie generatie 4/5
Maria Geertruida Helena (Ria), geb 28.3.1931 en overl Rietmolen 31.5.1998. Geh Neede
31.7.1959 met Gerard B. ter Braak, geb Buurse (Haaksbergen) 3.4.1928, onderwijzer. Zij
hebben twee kinderen.
Een vierde kind, een dochter, kort na de geboorte overleden.
Geertruida Johanna Hermina (Truus), geb 18.2.1940. Geh Utrecht 16.5.1964 met
Johannes N.M. (Johan) Heersche, geb Glanerbrug 11.2.1940, bioloog en docent aan een
Canadese universiteit. Zij hebben drie kinderen.

Gezin Johannes Gerhardus (Geert) 1925 4/5
J. Gerhardus (Geert) is geb Eibergen 24.4.1925 als zoon van Jan 1894. Hij is drs. in de
Klassieke Taal- en Letterkunde en was leraar Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis aan een
gymnasium. Hij trouwde Arnhem 29.10.1959 met Elisabeth Maria (Els) Pollmann, geb Arnhem
31.12.1932.
Kinderen, allen geb te Arnhem:
1.
2.
3.

4.

Titus Johannes Maria (Titus), geb 24.2.1961. Geh geweest met Sacha van Geel.
Zie generatie 5/6.
Hieronymus Franciscus Maria (Jeroen), geb 22.1.1963. Geh met Renate Carmiggelt.
Zie generatie 5/6.
Lidwina Helena Maria (Wieneke), geb 30.12.1964. Geh Mayschoss (Duitsland)
21.8.1994 met Michaël (Müller-) Engelhardt, geb Bad Godesberg (Duitsland) 1.2.1960.
Michaël is acteur en therapeut; Wieneke productontwikkelaar biologische textiel. Zij
hebben één kind.
Maarten Geert (Maarten), geb 5.11.1966. Gehuwd Arnhem 28.8.1997 met Caroline
Willemsen, geb Rotterdam 25.10.1960 en overl Arnhem 17.11.1999. Maarten is
journalist en Caroline was therapeut.

Gezin Theodorus Johannes Josephus (Theo) 1926 4/5
Theodorus J.J. (Theo) is geb te Eibergen op 15.4.1926 als zoon van Jan 1894. Hij trouwde
aldaar 4.11.1953 met Maria Berndina Paulina (Ity) te Loeke, aldaar geb 15.1.1923. Hij zette
het bedrijf van zijn vader in Eibergen voort als installateur van sanitair, elektra en verwarming;
zie uitvoeriger verhaal bij Jan 1894. Hij organiseerde mede de deelneming door ruim 80
Nederlandse Reithen aan de tweede internationale reünie in Grossenlüder in 1982 (zie
hoofdstuk 32).
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Kinderen, allen geb te Eibergen:
1.
2.
3.
4.
5.

Johannes Theodorus Maria (Jan), geb 23.8.1954. Geh met Annemiek van Hall.
Zie generatie 5/6.
Hermina Bernardina Maria (Hermien), geb 18.1.1956. Gehuwd Eibergen 5.10.1979 met
Johannes Gerhardus Antonius (Hans) Holkenborg, geb Groenlo 6.6.1959. Hans is
directeur van een kuststoffenfabriek en Hermien is lerares. Zij hebben drie kinderen.
Angelina Anna Maria (Angelien), geb 4.1.1958. Ongehuwd. Zij is hoofd administratie
van een deurenfabriek.
Paula Catharina Maria (Paula), geb 20.6.1959. Gehuwd Bakhuizen 16.11.1984 met
Luitzen Jan (Luitzen) Overwijk, geb Gorredijk 29.9.1953. Luitzen is makelaar en Paula
lerares. Zij hebben twee kinderen.
Nicolaas Hermanus Maria (Niek), geb 13.12.1962. Geh met Mariëtte Gerdina Hendrika
(Manon) Bartelink. Zie generatie 5/6.

Gezin Hermanus Conrad (Herman) 1927 4/5
Hermanus C. (Herman) is geb Eibergen 23.6.1927 als zoon van Jan 1894 en overl te Eibergen
26.1.1996. Hij huwde aldaar 5.1.1954 met Aleida Antonia (Lies) Bijvank, aldaar geb 24.8.1930.
Hij was café-restauranthouder.
Kinderen, allen geb te Eibergen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Joke, geb 21.3.1955. Geh Eibergen 11.10.1974 met Ben Bentsink, geb Eibergen
12.11.1948. Benny is monteur. Ze hebben 2 kinderen.
Coen, geb 3.2.1956. Zie generatie 5/6.
Peter, geb 4.2.1958. Peter is muzikant en diskjockey.
Maria Theodora (Rita), geb 30.12.1959. Geh Eibergen 22.8.1986 met Danny Lodder,
geb 19.12.1964. Danny is installateur. Zij hebben twee kinderen.
Thomas Hendrikus (Tom), geb 29.11.1961. Woont samen met Wilma Bulsink.
Zie generatie 5/6.
Franciscus Johannes Coenraad (Frank), geb 15.10.1969. Geh met Svetlana Zickovic.
Zie generatie 5/6.
Cor, geb 6.12.1970. Woonde samen met Joyce Mengerink. Zie generatie 5/6.

Gezin Johannes Antonius (Tony) 1929 4/5
J. Antonius (Tony) is geb Neede 31.1.1929 als zoon van Herman 1898. Hij trouwde te Hengelo
20.7.1960 met Maria Johanna (Ria) Annink, aldaar geb 25.9.1937. Hij had een bedrijf voor
elektrische installaties Oudestraat 77, Neede.
Kinderen, allen geb te Neede:
1.
2.
3.
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Herman Antonius (Herman), geb 17.9.1961. Geh met Myanou van Meerwijk.
Zie generatie 5/6.
Jeroen Maria (Jeroen), geb 22.3.1963. Geh. Met Angelique Lammers. Zie generatie 5/6.
Jacqueline Josepha (Jacquelien), geb 30.5.1965. Zij is drs. Europese Studies. Van haar
passies uit haar kindertijd, de vulpen en de piano, heeft zij haar werk gemaakt. Zij
heeft onder andere opgetreden in het Kurhaus te Den Haag en het Amstel Hotel te
Amsterdam. Momenteel werkt ze als schrijfster in de tijdschriftenbranche.

4.

Robertus Christiaan (Bob), geb 24.10.1966. Geh met Caroline ter Hedde.
Zie generatie 5/6.

Gezin Titus Johannes Maria (Titus) 1961 5/6
Titus is geb 24.2.1961 als zoon van Geert 1925. Hij trouwde te Deventer 30.3.1993 met
Sacha van Geel, geb Groesbeek 29.5.1968. Na een voltooide opleiding tot elektrotechnicus
en enige jaren werkzaamheid als zodanig volgde hij de opleiding HBO-V. Hij is
verpleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis. Bij de scheiding in 1997 zijn de kinderen
aan de moeder toegewezen.
Kinderen:
1.
2.

Anna Marieke (Anna), geb 24.6.1993
Jelle Ruben (Jelle), geb 16.11.1994

Gezin Hieronymus Franciscus Maria (Jeroen) 1963 5/6
Jeroen is geb 22.1.1963 als zoon van Geert 1925. Hij trouwde te Nijmegen 16.8.1994 met
Sophia Renate (Renate) Carmiggelt, geb Arnhem 28.1.1965. Hij doorliep de lerarenopleiding
Te.Ha.Tex. en een opleiding elektronisch vormgeven. Hij is grafisch vormgever bij een grote
uitgeverij. Renate is verpleegkundige (HBO-V) in een psychiatrisch ziekenhuis.
Kinderen:
1.
2.

Jesse Daniël (Jesse), geb 1.11.1994
Sam Velenne (Sam), 21.6.1997

Gezin Johannes Theodorus Maria (Jan) 1954 5/6
Jan is geb 23.8.1954 als zoon van Theo 1926. Hij trouwde te Grave 27.5.1989 met Anna
Wilhelmina Theodora (Annemiek) van Hall, geb Groenlo 2.9.1963. Hij is ir. Natuurkunde en
heeft een bedrijf in laser(materiaalbewerkings)technologie. Annemiek is adviseur
beroepskeuze.
Kinderen:
1.
2.
3.

Pim , geb 23.2.1991
Dirk, geb 4.11.1992
Sjors, geb 14.5.1996

Gezin Nicolaas Hermanus Maria (Niek) 1962 5/6
Niek is geb 13.12.1962 als zoon van Theo 1926. Hij trouwde te Gendt 9.10.1992 met
Mariëtte Gerdina Hendrika (Manon) Bartelink, geb Eibergen 20.9.1965. Hij is accountant.
Manon is assistent-accountant.
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Kinderen:
1.
2.

Sophie Gerdina (Sophie), geb 2.6.1997
Tom Theodoor (Tom), geb 2.5.2001

Gezin Coen 1956 5/6
Coen is geb 3.2.1956 als zoon van Herman 1927. Hij woonde samen met Bertha Biesebeek.
Hij woont nu samen met Sayanti. Hij is kunstschilder.
Kinderen:
1.
2.

Liesbeth, geb 2.11.1982 (dochter van Bertha)
Micha, geb 21.8.1997 (zoon van Sayanti)

Gezin Thomas Hendrikus (Tom) 1961 5/6
Tom is geb 29.11.1961 als zoon van Herman 1927. Hij woont samen met Wilma Bulsink,
geb Eibergen 21.2.1963. Hij is bedrijfsleider.
Kinderen:
1.
2.

Jordy, geb 27.8.1994
Roy, geb 4.10.1997

Gezin Franciscus Johannes Coenraad (Frank) 1969 5/6
Frank is geb 15.10.1969 als zoon van Herman 1927. Hij trouwde te Stuttgart 10.6.1996 met
Svetlana Zickovic, geb Belgrado (Joegoslavië) 4.6.1972. Hij is coördinator woningonderhoud.
Kinderen:
1.

Diana, geb 12.3.1997

Gezin Cor 1970 5/6
Cor is geb 5.12.1970 als zoon van Herman 1927. Hij woonde samen met Joyce Mengerink,
geb Rekken 5.9.1974. Hij is monteur.
Kinderen:
1.
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Kim, geb 5.6.1996 (verblijft bij de moeder)

Gezin Herman Antonius (Herman) 1961 5/6
Herman is geb 17.11.1961 als zoon van Tony 1929. Hij trouwde te Den Bosch 11.4.1992
met Myanou van Meerwijk, geb Den Bosch 6.9.1963. Hij is drs. Economie, afgestudeerde
van Nijenrode en werkt als exportmanager.
Kinderen:
1.
2.
3.

Myanou Maria Antoinette (Robine), geb 16.10.1995
Marie Louise Eugénie (Bodiek), geb 20.3.1997
Florianne, geb 13.5.2001

Gezin Jeroen Maria (Jeroen) 1963 5/6
Jeroen is geb 22.3.1963 als zoon van Tony 1929. Hij trouwde te Ruurlo 25.5.1990 met
Angelique Elisabeth Wilhelmina (Angelique) Lammers, geb Haaksbergen 10.3.1964. Hij is
Ing. Elektrotechniek en voert de directie over een telematica/installatiebedrijf.
Kinderen:
1.
2.

Danique Sophie (Danique), geb 30.10.1994
Bastiaan Constantijn (Bas), geb 17.8.1996

Gezin Robertus Christiaan (Bob) 1966 5/6
Bob is geb 24.10.1966 als zoon van Tony 1929. Hij trouwde te Vorden 24.6.1991 met
Caroline Elisabeth (Caroline) ter Hedde, geb Neede 24.6.1967. Hij is opgeleid tot vliegenier
en is captain bij de KLM.
Kinderen:
1.
2.

Thomas Christiaan (Tom), geb 17.11.1993
Maarten Robertus (Maarten), geb 24.3.1995
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Nabeschouwing:
Deze stamboom bevat 47 nu levende afstammelingen met de naam Reith. Over het algemeen
bleven zij trouw aan de geboortestreek, want zij leven in hoofdzaak in Neede, Eibergen,
Enschede en Arnhem, met twee "emigraties" naar Amsterdam en Canada. De oudste van hen
is Johannes Gerhardus (Geert) Reith te Arnhem (1925).
De jongemannen in deze familietak waren niet zo vurig om zich in het huwelijk te storten: zij
trouwden in een leeftijd van 25 tot 34 jaar.
De gezinsgrootten wijzen op gevoel voor traditie of leven naar beginselen:
generatie 3: 1 gezin van 5 kinderen, geboren tussen 1894 en 1908
generatie 4: 2 gezinnen van 4-5 kinderen, geboren tussen 1925 en 1940
generatie 5: 4 gezinnen van 4-7 kinderen, geboren tussen 1954 en 1970
generatie 6: 11 gezinnen van 1-3 kinderen, geboren tussen 1982 en 2001
In deze familietak ontmoet men tamelijk hoge leeftijden: stamvader Gerhard 79, stammoeder
Harmina 74, hun zonen 71 en 73, 76, 75 en 72, hun dochters 65, 74 en 90, en hun in 2001
nog levende kleinkinderen.
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Woonadressen van naamgenoten vermeld in hoofdstuk 16
Familietak Gerhard

Generatie 3:

Mw J.B.M. Reith-Aalders, Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haaksbergen

Generatie 4:

Fam. J.G. Reith-Pollmann, Palestrinastraat 32, 6815 DB Arnhem
Fam. Th.J.J. Reith-te Loeke, Akelei 12, 7152 JS Eibergen
Mw A.A. Reith-Bijvank, Kluiversgang 5, 7151 CB Eibergen
Mw A.M. Reith, Begijnhof 14a , 1012 WS Amsterdam
Fam. J.A. Reith-Annink, Oudestraat 77, 7161 DV Neede
Mw G.J.H. Heersche-Reith, 1245 Ingledene Drive, Oakville, Ontario, Canada

Generatie 5:

Dhr T.J.M. Reith, Appelstraat 49, 7412 VT Deventer
Fam. H.F.M. Reith-Carmiggelt, Graaf Lodewijkstraat 61, 6821 EB Arnhem
Fam. L.H.M. Reith-Engelhardt, Staringstraat 39, 6821 DM Arnhem
Dhr M.G. Reith, Ank v.d.Moerdreef 9, 6836 MP Arnhem
Fam. J.Th.M. Reith-van Hall, Heilige Stoel 67-04, 6601 SZ Wychen
Mw H.B.M. Holkenborg-Reith, Dwergstern 38, 7827 TG Emmen
Mw A.A.M. Reith, 't Erf 24, 6681 GD Bemmel
Fam. P.C.M. Overwijk-Reith, Bakwei 4, 8574 TC Bakhuizen
Fam. N.H.M. Reith-Bartelink, Teselaar 4, 6681 BG Bemmel
Fam. J. Bentsink-Reith, Pelkweg 2, 7152 JV Eibergen
Dhr C. Reith, Ecolonie, 88260 Vogezen (Frankrijk)
Dhr P. Reith, Jan Tooropstraat 45, 7556 LA Hengelo (O)
Fam. M.Th. Lodder-Reith, Beukenlaan 81, 7151 XK Eibergen
Dhr Th.H. Reith, Hupselseweg 68, 7151 GP Eibergen
Fam. F.J.C. Reith-Zickovic, Thorbeckelaan 140, 9722 NH Groningen
Dhr C. Reith, Mr.P.J.Troelstrastraat 6A, 7161 GD Neede
Fam. H.A. Reith-van Meerwijk, Jan Mosmanslaan 39, 5237 BB Den Bosch
Fam. J.M. Reith-Lammers, Hofstede 10, 7483 BC Haaksbergen
Mw J.J. Reith, Prinsestraat 59a, 2513 CB Den Haag
Fam. R.Chr. Reith-ter Hedde, Klaproos 7, 7483 AR Haaksbergen

Generatie 6:

Mw L. Reith, Bopserstrasse 27, 70180 Stuttgart, Duitsland
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HOOFDSTUK 17
De afstammelingen van Johann Martin Reith
Stamboom Riet (Dordrecht)
Johann Martin Reith stamt uit een linnenweversfamilie van de stad Schlitz. Zijn oudst
bekende voorvader is Asmus Reijd, komende van Angersbach bij Schlitz. Asmus trouwde te
Schlitz op 13.5.1620 met Margaretha Scheffer en is de stamvader van een geslacht van
linnenwevers te Schlitz. Een afstammeling was Johann Balthasar Reith, eveneens
linnenwever, die te Meissenheim-Glan op 7.11.1754 met Anna Sophia Elisabeth Kämpfin
trouwde. Uit dit huwelijk is te Wörrstadt, ten zuiden van Frankfurt, op 8.5.1773
bovengenoemde Johann Martin (Martinus) geboren. Hij emigreerde naar Nederland (zie blz.
12).

Gezin Martinus Reith (Reidt, Riedt, Riet) 1773 1/2
Martinus Reith (Reidt, Riedt, Riet) is geboren te Wörrstadt (omgeving Mainz) 8 mei 1773,
militair, (suiker)raffinadeur. Hij is in 1787 te Wörrstadt in de Evangelisch Lutherse kerk
bevestigd ("confirmiert"). Tussen 1787 en 1795 kwam hij naar Nederland. Voor november
1795 was hij gelegerd te Leeuwarden, waar hij op 8 augustus 1795 als gast in de
Evangelisch Lutherse kerk deelnam aan het Heilig Avondmaal. De dominee noteerde hem
als 'Martin REIT, soldaat in het Regiment van Scheffer'. Bij zijn huwelijk te Dordrecht
29.10.1795 met Baartje van Dijk is in het kerkboek genoteerd 'Martin RIET, j.m. geboren te
Werstad in 't Keur Paltische, soldaat tans in Garnisoen te Leeuwaarden' (j.m. = jonge man
= niet eerder gehuwd geweest).
Bij zijn tweede huwelijk vinden we als bijlage o.a. 'Martinus 8 mei 1773 geboren te
Wehrstadt in het Graafschap Salms, zoon van Baltzer REIDT en Johanna Sophia Kempf' en
als Martin zich tenslotte in december 1807 (na voorafgaande zelfstudie) aanmeldt als lid
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Stamboom Dordrechtse tak Riet

Afstammelingen van Johann Martin Reith/Riet (1773)∗
Generatie 2

Antoni
1798-1846
10 kinderen
MVMMMMVMVM

Generatie 3

Martinus
1824-1866
9 kinderen
MMMMMVVVM

Generatie 4

Generatie 5

Generatie 6

Martinus
1850-1936
9 kinderen
MVMMMVMMV

Martinus
1883-1970
1 kind
M

Thomas
1852-1928
11 kinderen
VVVMVVVVMVV

Frans
1890-1980
1 kind
M

Martinus
1919
6 kinderen
VMMMMM

Arie
1854-1922
4 kinderen
MVVM

Christoffel
1887-1963
3 kinderen
VMM

Roelof
1915
2 kinderen
MV
Arie
1918-1980
2 kinderen
MM

Nicolaas
1865-1931
9 kinderen
MVVVMMMVM

Martinus
1893-1960
4 kinderen
MVVM

Nicolaas Pieter
1917
3 kinderen
MVV
Pieter Nicolaas
1928
3 kinderen
MVM

Arie
1831-1894
9 kinderen
MVVMVMVVV

Arie
1870-1924
8 kinderen
VMVMMMVV

Nicolaas
1904-1965
2 kinderen
MV

Nicolaas 1930
4 kinderen
MMVM

Thomas
1908-1982
3 kinderen
MMV

Nicolaas Cornelis
1943
2 kinderen
VM

Jan Willem
1909-1979
3 kinderen
MVM

Peter 1938
1 kind
M
Bas 1947
2 kinderen
MM

Julius
1911-1966
1 kind
M

∗

Arthur Josef 1953
tweeling
VV

Johann Martin (Martinus) Reith had 13 kinderen. Uitsluitend Antoni (generatie 2) had afstammelingen.
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Stamboom Dordrechtse tak Riet (vervolg)
Generatie 6

Generatie 7

Generatie 8

Frans 1950

MVM

Martinus
1919
6 kinderen
VMMMMM

Herman 1951
Martin 1953
Jacob 1955
Theo 1958

M
MMMV
MMMMM
MVVMV

Arie
1918-1980
2 kinderen
MM

Frederik 1949

VVM

Nicolaas Pieter
1917
3 kinderen
MVV

Louwerens 1945

VM

Nicolaas 1930
4 kinderen
MMVM

Ernst Jan 1959

MMV

van de Evangelisch Lutherse gemeente te Dordrecht, wordt hij ingeschreven onder de naam
Martin Reith. Volgens informatie van het Rijksarchief in Zuid-Holland bevond eerder
genoemd regiment 'De Scheffer' zich in 1792 te Weijdum (Friesland), 1793 tot juli 1794 te
Maastricht en vanaf 1 juli 1794 te Dordrecht. Het is zeer aannemelijk dat Martinus in 1794
zijn aanstaande vrouw leerde kennen te Dordrecht. Een mogelijke verklaring van de
naamsverandering van Reith in Riet is de volgende. Wanneer een Fries/Groninger in zijn
eigen taal 'Reit' uitspreekt, dan schrijft hij 'Riet'. Dit is ook het geval in de Engelse taal.
Martin overleed als Martinus Riedt op 10 maart 1834 te Dordrecht. Hij huwde:
1/ Dordrecht op 7 november 1795 met Barendma van Dijk, geboren 27 oktober 1776,
overleden aldaar op 14 april 1818, dochter van Antoni van Dijk en van Engeltje van
Randwijk;
2/ Dordrecht op 13 december 1820 met Helena van Nieuwaal, geboren te Zaltbommel op 24
september 1786, overleden te Dordrecht op 6 maart 1847, dochter van Teunis van Nieuwaal
en van Geertje van Rossem.
Kinderen Martinus Riet, 10 uit het eerste huwelijk en 3 uit het tweede:
1.

2.
3.

4.

Baltus (Balthasar, Bastiaan), geb Dordrecht 23.7.1796, schoenmaker, overl aldaar
6.12.1856. Hij huwde Dordrecht 25.6.1828 Johanna Bax, geb Dordrecht 14.12.1802,
overl na 1857, dochter van Arie Bax en van Hendrika Smits. Uit dit huwelijk is één zoon
geboren, Baltus Martinus, Dordrecht 26.2.1844, overl aldaar 15.10.1855. Deze tak is
uitgestorven.
Antoni, geb Groningen 22.8.1798, overl Dordrecht 5.10.1846. Zie generatie 2/3.
Martinus (Matthijs), geb Dordrecht 26.2.1801, militair, overl Fort Dubus (NieuwGuinea) 27.6.1832. Hij huwde Dordrecht 5.1.1825 met Antonia van Balkom, geb
Dordrecht 15.10.1799, overl Dordrecht 30.3.1843, dochter van Jacob van Balkom en
Johanna Bos. Martinus had één levenloze zoon op 14.6.1827.
Engel, geb Dordrecht 15.10.1803, overl aldaar 24.7.1807.
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Johanna Sophie (Anna), geb Dordrecht 24.1.1807, overl aldaar 22.2.1864.
Zij huwde Dordrecht 30.6.1841 met Gerrit Ridderhof, geb Dordrecht 15.3.1790,
behanger, overl Dordrecht 2.12.1860. Johanna Sophie huwde met de familienaam
Rieth, onder ede, verklarend dat zij haar inschrijving in de geboorteregisters niet had
gevonden. Vóór haar huwelijk kreeg zij een zoon Gerrit Riet, geb Dordrecht 15.2.1841,
overl aldaar 2.10.1912, koopman, bleker. Hij huwde 30.12.1874 Maria Cornelia
Eichhorn, geb 11.3.1850, overl 10.12.1916. Uit hun huwelijk werden 10 kinderen
geboren van wie er 9 niet ouder dan één jaar werden.
Engeltje (Engelina), geb Dordrecht 27.6.1809, overl aldaar 25.4.1848. Zij huwde
Dordrecht 22.10.1834 met Karl Perdinand Gilzer, geb Balga (Friesche Haff) 1809,
zeeman, overl na 1846, zoon van Johann Gilzer en Jastine Franz.
Margaretha, geb Dordrecht 10.5.1813, overl Rotterdam 8.9.1859. Vóór haar huwelijk
kreeg zij twee kinderen. Margaretha huwde Dordrecht 3.1.1838 Wolter Hendrik Blaauw,
geb Oude Pekela december 1803, zeeman, slaapsteehouder, makelaar bij de zeevaart,
overl Rotterdam 26.5.1861.
N.N., levenloze zoon, Dordrecht 9.11.1815.
N.N., levenloze dochter, Dordrecht 19.2.1817.
Barend Martinus, geb Dordrecht 28.1.1818, aldaar overl 20.6.1820.
Helena, geb Dordrecht 10.10.1821, aldaar overl 15.12.1821.
Leendert, geb Dordrecht 18.11.1822 en aldaar overl 19.12.1822.
Martin, geb Dordrecht 10.3.1825 en aldaar overl 22.3.1825.

Gezin Antoni Riet 1798 2/3
Antoni, geb Groningen 22.8.1798, kuiper, overl Dordrecht 5.10.1846. Hij huwde Dordrecht
2.6.1825 met Catharina Ponsen, geb Dordrecht 2.7.1803, overl Dordrecht 13.11.1859.
Kinderen, allen geb te Dordrecht:
1. Martinus, geb Dordrecht 26.11.1824, overl Dordrecht 6.8.1866. Zie generatie 3/4.
2. Johanna Adriana, geb Dordrecht 10.6.1826, dienstbode, overl Rotterdam 20.4.1872. Zij
huwde:
1/ Mees Cornelis Molenaar;
2/ Cornelis van Dijk, Delfshaven 29.11.1865 Hun kleindochter huwde met Nicolaas Riet.
Zie generatie 5/6.
3. Barend, geb Dordrecht 5.3.1828, aldaar overl 7.7.1829.
4. Barend, geb Dordrecht 6.2.1830, aldaar overl 11.5.1831.
5. Arie, geb Dordrecht 13.10.1831, overl Rotterdam 24.7.1894. Zie generatie 3/4.
6. Antoni, geb Dordrecht 4.9.1833, matroos, overl 8.3.1870 op de Atlantische Oceaan
(49 graden 40 min. N.B./ 9 graden 40 min. W.L.) aan boord van de 'Mary en Hillegonda'
(thuishaven Rotterdam), ongeh.
7. Elisabeth, geb Dordrecht 10.6.1838, overl Rotterdam 29.10.1890. Zij huwde Rotterdam
24.1.1866 met Cornelis Visser, geb Leeuwarden.
8. Baltus, geb Dordrecht 28.3.1839, aldaar overl 13.2.1841.
9. Catharina, geb Dordrecht 10.10.1841, dienstbode. Zij vertrok op 1.2.1860 naar
Rotterdam, aldaar overl 20.2.1886, ongehuwd.
10. Karel Ferdinand, geb Dordrecht 20.5.1844, overl aldaar 3.7.1846.
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Gezin Martinus Riet 1824 3/4
Martinus is geboren Dordrecht 26.11.1824 onder de familienaam Ponsen. Dat kwam omdat
zijn ouders, Antoni Riet/Catharina Ponsen, pas later konden trouwen dan oorspronkelijk
gepland was. Bij het huwelijk van Antoni (2.6.1825) bleek dat hij te Groningen onder de
familienaam RIJK… was ingeschreven. Diens vader (Martin) zal gezegd hebben dat zijn
naam Reith was, hetgeen als Rijk is genoteerd. Via de Vrederechter werd dit alsnog
gewijzigd met als gevolg een verlaat huwelijk voor Antoni en Catharina. Voor Martinus,
wiens geboorte niet op zich liet wachten, was dit alsnog een wettiging van de naam Ponsen
in Riet. Martinus werd molenknecht. Hij huwde Dordrecht 19.5.1847 Hermina Hendrika
Nodelijk, geb Dordrecht 6.1.1826 en aldaar overl 13.1.1911, dochter van Thomas Nodelijk
en van Pieternella Raadgeep. Hij overleed Dordrecht 6.8.1866. Zij hertrouwde 7.7.1875
Machiel Martinus Blauw, geboren Dordrecht 26.11.1833 als zoon van Wolter Hendrik Blaauw
en van Margaretha Riet, zeeman, hij overleed Dordrecht 13.7.1882 Zie ook gezin Martinus
Reith (Riet) 1773, 7e kind.
Kinderen, allen geb te Dordrecht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anthonij, geb Dordrecht 22.9.1846, overl Dubbeldam 27.9.1849.
Martinus, geb Dubbeldam 25.1.1849 en aldaar overl 5.2.1849.
Martinus (Tinus), geb Dubbeldam 7.3.1850, overl Dordrecht 14.1.1936.
Zie generatie 4/5.
Thomas, geb Vrijenban 27.5.1852, overl Den Haag 31.10.1928. Zie generatie 4/5.
Arie, geb Vrijenban 25.8.1854, overl 20.1.1922. Zie generatie 4/5.
Pieternella Catharina, geb Leiderdorp 18.3.1857, overl Dordrecht 24.2.1859.
Pieternella Catharina (Pieteka), geb Dordrecht 10.1.1860, overl aldaar 6.7.1939. Zij
huwde Dordrecht 2911.1882 met Hendrik Leendert Koning, geb Dordrecht 2.4.1861,
huisschilder, overl Dordrecht 3.12.1949.
Elisabeth, geb Dordrecht 30.6.1863, overl aldaar 11.7.1878.
Nicolaas (Klaas), geb Dordrecht 16.10.1865, overl aldaar 30.3.1931. Zie generatie 4/5.

Gezin Arie Riet 1831 3/4
Arie is geb Dordrecht 13.10.1831, zeeman, scheepsmaker, takelaar, overl Rotterdam
24.7.1894. Hij huwde Delft 5.10.1859 met Kaatje Romijn, geb Dubbeldam 24.11.1832,
naaister, overl Rotterdam 7.8.1895.
Kinderen:
1. Anthonie, geb Delft 2.7.1860, overl Rotterdam 18.5.1861.
2. Lena, geb Rotterdam 18.3.1862 en aldaar overl omstreeks 1947. Huwde:
1/ Rotterdam (NN) Molier;
2/ Rotterdam 17.1.1894 Jacobus J. van Klaveren.
3. Catharina, geb Rotterdam 14.10.1863 en aldaar overl 20.7.1899. Zij huwde Rotterdam
19.9.1894 met Daniel Marinus den Braven, geb Rotterdam omstreeks 1871,
broodbakker.
4. Jan Willem, geb Rotterdam 11.1.1866, overl Doorn 14.1.1914, militair. Hij huwde Den
Haag 17.8.1898 Anna Louisa Maria Werkhoven, geb Den Haag 26.10.1874 en aldaar
overl 26.5.1962. Dit echtpaar kreeg een dochter.
5. Johanna Adriana, geb Rotterdam 26.4.1868, aldaar overl 21.1.1904, dienstbode,
ongehuwd.
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6. Arie, geb Rotterdam 8.5.1870 en aldaar overl 16.9.1924. Zie generatie 4/5.
7. Pieternella Margaretha, geb Rotterdam 23.3.1872, overl aldaar 15.7.1901. Zij huwde
Rotterdam 20.5.1896 met Dirk van Meines.
8. Elisabeth, geb Rotterdam 20.10.1873, aldaar overl 25.7.1959. Zij huwde Rotterdam
16.11.1898 Bastiaan Rinek, geb 26.3.1869, overl voor 1946.
9. Anna Margaretha, geb Rotterdam 7.3.1877, overl Den Haag 21.12.1927. Zij huwde
Rotterdam 27.5.1903 Hendrik Johannes Molier, geb Den Haag 29.4.1878 en aldaar overl
12.9.1934, boekbinder.
Gezin Martinus Riet 1850 4/5
Martinus (Tinus) is geb Dubbeldam 7.3.1850, olieslager, meesterknecht, zilveren medaille
Oranje Nassau, overl Dordrecht 14.1.1936. Hij huwde Dordrecht 26.5.1875 Johanna Engel,
geb Dordrecht 19.2.1851, overl Vianen 12.12.1939.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Martinus, geb Dordrecht 8.3.1876, aldaar overl 9.10.1879.
Catharina, geb Dordrecht 12.12.1877, aldaar overl 22.9.1960. Zij huwde Dordrecht
14.2.1901 Quillaume Benjamin Kerkhof, geb Dordrecht 29.6.1878, bakker, overl
Dordrecht 18.2.1963.
Martinus, geb Dordrecht 7.7.1880, aldaar overl 3.2.1881.
Frans, geb Dordrecht 7.12.1881, aldaar overl 24.6.1883.
Martinus, geb Dordrecht 5.12.1883, overl Zeist omstreeks 1970. Zie generatie 5/6.
Johanna, geb Dordrecht 11.11.1886, modiste, overl 20.6.1977. Zij huwde Dordrecht
11.3.1915 Johannes Berend Schanstra, geb 14.3.1883, overl 9.10.1940 Hoorn (NH).
Frans, geb Dordrecht 1888/1889, overl Dordrecht 1.7.1889, 7 maanden oud.
Frans, geb Dordrecht 18.11.1890, overl Dordrecht 2.3.1980. Zie generatie 5/6.
Hermina Hendrika, geb Dordrecht 4.3.1893, overl Heerlen 11.5.1976. Zij huwde
Dordrecht 2.10.1918 Marius Jacobus van Dijl, geb Dordrecht 1.10.1892, overl Heerlen
24.1.1979.

Gezin Thomas Riet 1852 4/5
Thomas is geb Vrijenban 27.5.1852, olieslager, overl Den Haag 31.10.1928. Hij huwde
Dordrecht 17.11.1875 Hendrika Cornelia Kooij, geb Dordrecht 28.3.1849, overl Den Haag
5.3.1929.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Hermina Hendrika, geb Dordrecht 22.6.1876, wasvrouw, vertrokken naar Den Haag,
kreeg een dochter, Hendrika Cornelia Riet, geb 22.11.1908.
Elisabeth, geb Dordrecht 3.6.1877, naaister.
Pieternella Catharina, geb Dordrecht 12.1.1879, sponzenmaakster.
Cornelis Martinus, geb Dordrecht 13.7.1880, aldaar overl 6.9.1881.
Hendrika Cornelia, geb Dordrecht 12.9.1881, naaister, aldaar overl 19.5.1902.
Jannigje, geb Dordrecht 11.11.1882, aldaar overl 4.2.1884.
Clasina, geb Dordrecht 26.2.1884. Huwde:
1/ Den Haag 14.7.1926 Jan Marinus Kloote, geb 1897 Oosterland;
2/ Dordrecht 1.5.1929 Leendert Stam, geb Dordrecht 13.5.1885.

8.
9.

Jannigje, geb Dordrecht 28.12.1885, vertrokken naar Den Haag.
Martinus, geb Dordrecht 28.6.1887, schoenmaker, huwde Dordrecht 6.3.1919 Catharina
Johanna van Gorkom, geb Oosterhout 26.8.1889, vertrokken naar Den Haag.
10. Cornelia, geb Dordrecht 2.2.1890, huwde Dordrecht 27.2.1913 Cornelis Schaap, geb
Dubbeldam 27.10.1887. Vertrokken naar Den Haag.
11. Alberdina, geb Dordrecht 20.6.1891, aldaar overl 23.7.1915.
Gezin Arie Riet 1854 4/5
Arie is geb Vrijenban 25.8.1854, wijnkopersknecht. Hij overl Dordrecht 20.1.1922. Hij huwde
Dordrecht 1.12.1880 Christina Meiboom, geb Dordrecht 19.7.1857 en overl aldaar
19.2.1922.
Kinderen:
1. Martinus, geb Dordrecht 8.3.1881, aldaar overl 29.7.1881.
2. Helena, geb Dordrecht 27.6.1882, aldaar overl 24.3.1953, huwde Dordrecht 8.11.1906
Gerardus Bernardus ten Oever, geb Rotterdam 19.10.1881, monteur, overl Dordrecht
2.5.1960.
3. Hermina Hendrika, geb Dordrecht 22.10.1884, aldaar overl 7.6.1964. Huwde Dordrecht
10.11.1909 Hendrik Adriaan van Heusden, boekhouder, geb Dordrecht 7.10.1882, aldaar
overl 3.4.1961.
4. Christoffel, geb Dordrecht 30.1.1887, aldaar overl 9.4.1963. Zie generatie 5/6.
Gezin Nicolaas (Klaas) Riet 1865 4/5
Nicolaas Riet (Klaas), geb Dordrecht 16.10.1865, barbier, kapper, verzekeringsagent,
begrafenisbedienaar; overl Dordrecht 30.3.1931. Hij huwde 17.8.1892 met Pietertje Booy,
geb Dubbeldam (Willemsdorp) 5.8.1869, overl Dordrecht 25.4.1944, dochter van Eeuwit
Booy en Bastiaantje Markies.
Kinderen, allen geb te Dordrecht:
1. Martinus (Tinus), geb Dordrecht 4.9.1893, overl Dordrecht 8.2.1960. Zie generatie 5/6
2. Bastiaantje (Sjaan), geb Dordrecht 1710.1894. Zij huwde:
1/ Dordrecht 5.4.1922 met Cornelis de Visser, geb Delft 20.9.1897, sigarenhandelaar,
overl Haarlem 15.12.1926;
2/ Dordrecht 26.8.1931 met Marinus Christiaan (Rinus) van Rooy, geb Dordrecht
31.1.1887, fabrieksarbeider, overl Dordrecht 31.1.1969.
3. Hermina Hendrika, geb Dordrecht 26.6.1896 en aldaar overl 1610.1897.
4. Hermina Hendrika (Mien), geb Dordrecht 25.10.1898, overl aldaar 4.10.1984. Zij huwde
Dordrecht 9.11.1915 met Pieter Jacobus (Piet) de Visser, geb Delft 9.11.1893, damesen herenkapper, overl Dordrecht 26.5.1983.
5. Eeuwit, geb Dordrecht 21.10.1900, aldaar overl 13.8.1901.
6. Eeuwit (Eef), geb Dordrecht 23.5.1902, herenkapper, overl Dordrecht 30.8.1965. Hij
huwde Dordrecht augustus 1940 met Adriana Sophia (Adrie) van der Wall, geb
Dordrecht 17.2.1904, overl aldaar 12.8.1973. Dit echtpaar bleef kinderloos.
7. Nicolaas, geb Dordrecht 20.8.1904, overl Dordrecht 16.6.1965. Zie generatie 5/6.
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8. Pietertje (Nel), geb Dordrecht 30.9.1905. Zij huwde Dordrecht 20.1.1937 met Adrianus
(Ad) Visser, geb Schiedam 12.7.1901, eerste machinist (grote vaart), overl Dordrecht
30.3.1987.
9. Thomas (Tom), geb Dordrecht 2.5.1908, overl Dordrecht 8.3.1982. Zie generatie 5/6.
Gezin Arie Riet 1870 4/5
Arie is geb Rotterdam 8.5.1870, aldaar overl tijdens een verlofreis 16.9.1924, beroepsmilitair. Hij huwde Batavia 20.12.1913 met Anna Moersia, geb Kedoe omstreeks 1875, overl
Yogjakarta 19.12.1934.
Kinderen:
1. Anna Margaretha (Greet), geb Ambarawa 25.11.1900, overl Vught 12.4.1984. Zij huwde
Batavia 11.8.1923 Louis Ferdinand Lodewijk Smeets, ingenieur, geb Madioen 18.4.1898,
overl Lisse 29.5.1972.
2. Arie, geb Banjoe-Biroe 9.5.1904, apotheker, overl Roosendaal 28.5.1992. Hij huwde
Rotterdam 23.3.1973 Wilhelmina Catharina Cornelia Gelsing, geb Rhenen 1.11.1913.
3. Lena, geb Batavia 23.4.1908, lerares, overl Rotterdam 13.10.1979, ongeh.
4. Jan Willem, geb 16.11.1909, overl Den Haag 31.10.1979. Zie generatie 5/6.
5. Julius, geb Palembang 30.4.1911, overl Delft 3.5.1966. Zie generatie 5/6.
6. Jacobus, geb Batavia 1.2.1914, in burgerdienst bij de Koninklijke Marine Den Helder,
overl Den Helder 29.12.1993. Hij huwde Yogjakarta 19.3.1941 Joy Ellen Führi.
7. Elisabeth, geb Soerabaja 9.5.1918, kantoorbediende, ongeh, woont San Leandro USA.
8. Hilde, geb Soerabaja 23.11.1921. Zij huwde Rotterdam 17.12.1953 Gerrit Mooiman, geb
18.5.1923, overl Gouda 22.10.1982.
Gezin Martinus Riet 1883 5/6
Martinus, geb Dordrecht 5.12.1883, bankwerker, overl Zeist omstreeks 1970. Hij huwde
Dordrecht 30.7.1908 Anna Catharina Spruit, geb Dordrecht 24.11.1884, verloskundige, overl
Vianen 26.4.1951.
Kinderen:
1. Martinus, geb Dordrecht 11.7.1910 aldaar overl 23.7.1923
Gezin Frans Riet 1890 5/6
Frans is geb Dordrecht 18.11.1890, gemeenteambtenaar, overl Dordrecht 2.3.1980. Hij
huwde Dordrecht 31.7.1918 Teuntje Timmers, geb Dordrecht 13.1.1892, overl aldaar
15.9.1994, ruim 102 jaren oud.
Kinderen:
1.
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Martinus, geb Dordrecht 2.5.1919. Zie generatie 6/7.

Gezin Christoffel Riet 1887 5/6
Christoffel is geb Dordrecht 30.1.1887, aldaar overl 9.4.1963, bankwerker, verzekeringsagent. Hij huwde Dordrecht 14.11.1912 Gerretje Roozendaal, geb Dordrecht 11.5.1889,
overl aldaar 22.7.1977.
Kinderen:
1. Christina, geb Dordrecht 4.7.1913. Zij huwde Dordrecht 12.6.1940 Bernardus Philippus
Hovingh, schilder, geb Leeuwarden 15.2.1915, vertrokken naar Den Haag.
2. Roelof, geb Dordrecht 21.2.1915. Zie generatie 6/7.
3. Arie, geb Dordrecht 17.1.1918, aldaar overl 13.7.1980. Zie generatie 6/7.
Gezin Martinus Riet 1893 5/6
Martinus is geb Dordrecht 4.9.1893,
aldaar overl 8.2.1960, timmerman,
uitvoerder.
Hij
huwde
Dordrecht
25.5.1917 Dingema de Vries, geb
Dubbeldam, 2.3.1897, overl Dordrecht
3.7.1975, dochter van Pieter de Vries en
Geertruida de Penning.
Kinderen:
1. Nicolaas Pieter, geb Dordrecht
21.7.1917. Zie generatie 6/7.
2. Geertruida Pieternella, geb Dordrecht
25.6.1919, huwde Dordrecht
30.1.1946 Thijs de Jonge, geb
Dordrecht 8.12.1920, automonteur,
verkoper.
3. Martina, geb Dordrecht 18.8.1924,
huwde Dordrecht 18.8.1948 Abraham
de Smoker, geb Dubbeldam
12.3.1922, overl aldaar 25.4.1992,
uitvoerder.
4. Pieter Nicolaas, geb Dordrecht
6.12.1928. Zie generatie 6/7.
Gezin Nicolaas Riet 1904 5/6
Nicolaas Riet (Nico), geb Dordrecht 20.8.1904, elektricien, verzekeringsagent, begrafenisbedienaar, chauffeur, overl Dordrecht 16.6.1965. Hij huwde:
1/ Dordrecht 15.8.1928 met Petronelle (Nel) Koenderman, geb Rotterdam (Delfshaven)
25.12.1900, gediplomeerd lerares en eigenares van een modevakschool, overl Dordrecht
10.7.1983. Echtscheiding in 1951;
2/ Dordrecht 31.8.1955 met Johanna Cornelia Hardenbol, geb 26.6.1902.
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Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Nicolaas (Nico), geb Dordrecht 12.2.1930. Zie generatie 6/7.
2. Petronella Hester Belia (Hetty), geb Dordrecht 8.1.1940, verpleegkundige. Zij huwde
Zwijndrecht 29.7.1965 met Lodewijk Teunis (Loek) Hordijk, geb Zwijndrecht 16.7.1929,
gereedschaptekenaar. Loek overleed Dordrecht 1.7.1993.
Gezin Thomas Riet 1908 5/6
Thomas is geb Dordrecht 2.5.1908, aldaar overl 8.3.1982, automonteur, garagechef. Hij
huwde Dordrecht 7.8.1941 met Wilhelmina Boele, geb Sliedrecht 2.8.1912.
Kinderen:
1. Nicolaas Cornelis, geb Dordrecht 15.3.1943. Zie generatie 6/7.
2. Cornelis Nicolaas, geb Dordrecht 5.12.1948, boekhouder, tweelingbroer van 3.
3. Pietertje Helena, geb Dordrecht 5.12.1948, tweelingzus van 2, huwde:
1/ Dordrecht 12.8.1970 Cornelis Pieter Phielix. Echtscheiding;
2/ levenspartner Anton Huigen, geb Dordrecht 4.8.1949.
Gezin Jan Willem Riet 1909 5/6
Jan Willem is geb 16.11.1909, leraar, overl Den Haag 31.10.1979. Hij huwde Yogjakarta
18.8.1937. Hij huwde:
1/ Hillegonda Adeline van Bijlevelt, geb Semarang 17.2.1916, echtscheiding 12.7.1952;
2/ Cornelia Josephina van der Linde, overl Den Haag 6.2.1995.
Kinderen:
1.
2.
3.

Peter, geb Makassar 18.7.1938. Zie generatie 6/7.
Frouke, geb Soerabaja 28.6.1942, huwde Den Haag 25.4.1962 Silvlo Beilleima, geb
Tunis 14.10.1932, echtscheiding Den Haag 14.10.1974.
Bas, geb Soerabaja 15.6.1947. Zie generatie 6/7.

Gezin Julius Riet 1911 5/6
Julius is geb Palembang 30.4.1911, bouwkundig ambtenaar, overl 3.5.1966 Delft. Hij huwde
Delft 25.11.1949 Geertruida Anna Hendrika Bodmer, geb Batavia 20.10.1915, overl Delft
23.11.1986.
Kinderen:
1.

Arthur Jozef, geb Balikpapan 6.5.1953. Zie generatie 6/7.

Gezin Martinus Riet 1919 6/7
Martinus is geb Dordrecht 2.5.1919, leraar. Hij huwde Papendrecht 27.2.1946 Pietertje
IJzerman, geb Papendrecht 14.2.1917.
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Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marja, geb Den Haag 12.2.1947, overl Voorburg 25.2.1947.
Frans, geb Den Haag 20.9.1950. Zie generatie 7/8.
Herman, geb Heerenveen 23.11.1951. Zie generatie 7/8.
Martinus, geb Heerenveen 20.2.1953. Zie generatie 7/8.
Jacob, geb Leiden 30.4.1955. Zie generatie 7/8.
Theo Huibert, geb Hazerswoude 21.2.1958. Zie generatie 7/8.

Gezin Roelof Riet 1915 6/7
Roelof is geb Dordrecht 21.2.1915, boekhouder en huwde Dordrecht 27.8.1941 Elisabeth
Magdalena Kroonen, geb Dordrecht 28.10.1916. Vertrokken naar Den Haag.
Kinderen:
1.
2.

Christoffel, geb Dordrecht 4.5.1945, bankemployé, vertrokken naar Den Haag.
Magdalena Elisabeth, geb Dordrecht 14.3.1949, vertrokken naar Den Haag, aldaar
gehuwd 21.10.1969 Leendert Colijn, geb Den Haag 30.11.1945, leraar.

Gezin Arie Riet 1918 6/7
Arie is geb Dordrecht 17.1.1918, aldaar overl 13.7.1980, boekhouder, magazijnbediende. Hij
huwde Dordrecht 24.6.1946 Neeltje Blisabeth van de Berg, geb Dordrecht 16.11.1919.
Kinderen:
1. Christoffel, geb Dordrecht 2.2.1947, ongehuwd.
2. Frederik, geb Dordrecht 30.6.1949. Zie generatie 7/8.
Gezin Nicolaas Pieter Riet 1917 6/7
Nicolaas Pieter is geb Dordrecht 21.7.1917, automonteur, en huwde Dordrecht 28.12.1943
Maria Zwang, geb Dordrecht 5.7.1921.
Kinderen:
1. Louwerens, geb Dordrecht 21.7.1945. Zie generatie 7/8
2. Dingema, geb Dordrecht 1.8.1947, huwde Dordrecht 3.11.1967 Philip Grootenboer, geb
Dordrecht 2.12.1948, ambtenaar.
3. Cornelia wilhelmina, geb Dordrecht 1.4.1950, huwde 28.12.1970 Dordrecht Johannes
Boonstoppel, geb Dordrecht 6.9.1949, verkoper.
Gezin Pieter Nicolaas Riet 1928 6/7
Pieter Nicolaas is geb Dordrecht 6.12.1928, rijksambtenaar, en huwde Dordrecht 5.11.1952
Christina Stevina Zwang, geb Dordrecht 2.9.1929.
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Kinderen:
1.
2.
3.

Peter, geb Dordrecht 10.2.1956, vertegenwoordiger, huwde Zwijndrecht 22.9.1978
Helma Bloemen, geb Zwijndrecht 26.4.1960, echtscheiding.
Yolanda, geb Dordrecht 24.9.1962, huwde Dordrecht 4.4.1985 Teunis Adrianus
Besemer, geb Dordrecht 4.9.1960, administrateur, echtscheiding omstreeks 1993.
Edwin, geb Dordrecht 14.11.1966, huwde Dordrecht 3.12.1993 Petra de Kat, geb
omstreeks 1967.

Gezin Nicolaas (Nico) Riet 1930 6/7
Nicolaas (Nico) is geb Dordrecht 12.2.1930, maatschappelijk
werker, directeur. Nicolaas overl Dordrecht 6.10.1998. Hij huwde:
1/ Zwijndrecht 16.12.1954 Josina Adriana Maria (Joke) Franchimont, geb Zwijndrecht 4.7.1930, overl aldaar 16.10.1996, dochter
van Cornelis Franchimont en Teuntje Kroonen. Het eerste huwelijk
is ontbonden door echtscheiding. Een proces dat duurde van 19591974;
2/ 16.5.1974 Dordrecht met Johanna Klasina van Zanten, geb
Dordrecht 17.7.1943, secretaresse, dochter van Johannes van
Zanten en Maria Versluis.

Nico Riet (1930-1998)
Kinderen, 2 uit het eerste huwelijk en 2 uit het tweede:
1. Nicolaas (Nico), geb 9.2.1956, schipper, beroepsmilitair, buschauffeur. Hij huwde:
1/ Dordrecht 29.6.1984 met Geerdina Maria Johanna (Gera) Janssen, geb Dordrecht
18.4.1959, huishoudkundige Gemeenteziekenhuis. Echtscheiding 20.4.1990;
2/ Levenspartner Elizabeth Janny (Lies) Polak, geb Hoornaar 26.9.1954, buschauffeur.
2. Ernst Jan, geb Dordrecht 9.12.1959. Zie generatie 7/8.
3. Angela Esther, geb Dordrecht 2.5.1969, verkoopster. Zij huwde 24.2.1998 Robert Gerard
Benjamin (Rob) Hansum, geb Alblasserdam 24.11.1958, filiaalchef.
4. Johannes Peter (Peter), geb Dordrecht 21.1.1971, chauffeur/verhuizer.
Gezin Nicolaas Cornelis Riet 1943 6/7
Nicolaas Cornelis is geb Dordrecht 15.3.1943, directeur Radio Holland, en huwde Dordrecht
21.2.1966 Marianne Kalf, geb Badhoevedorp 30.5.1945.
Kinderen:
1.
2.
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Nicole Renate, geb Zwijndrecht 29.10.1966, huwde Zwijndrecht (?) 5.12.1990 Albert
Heystek, geb Delft 29.3.1960, medewerker Radio Holland, woonden in Saoedi-Arabië, te
Hongkong en sinds november 1996 in Canada.
Yuri Alexander, geb Zwijndrecht 16.5.1968, medewerker Radio Holland, woont in
Saoedi-Arabië (Verenigde Emiraten), ongehuwd.

Gezin Peter Riet 1938 6/7
Peter, geb Makassar 18.7.1938, stafofficier Koninklijke Marine, huwde Den Haag 25.5.1962
Norma Irene van Kopenhagen, geb Depok 10.10.1939.
Kinderen:
1. Patrick Franklin, geb Den Haag 2.7.1963, hypotheekadviseur
Gezin Bas Riet 1947 6/7
Bas, geb Soerabaja 15.6.1947, technisch medewerker, huwde Den Haag 24.6.1974 Irmgard
Karin Langel, geb Keulen 9.5.1949.
Kinderen:
1. Gilbert Vincent, geb Den Haag 27.1.1975
2. Raymont Alexander, geb Den Haag 18.4.1980
Gezin Arthur Josef Riet 1953 6/7
Arthur Jozef, geb Balikpapan 6.5.1953, fotograaf, huwde Den Haag 24.1.1978 Egbertdina
van Stuivenberg, geb Almelo 5.8.1956.
Kinderen:
1/2. Daphne en Claudia (tweeling), geb Den Haag 25.4.1979
Gezin Frans Riet 1950 7/8
Frans is geb Den Haag 20.9.1950, leraar. Hij huwde Dordrecht 19.12.1973 Johanna
Verhage, geb Dordrecht 3.11.1951.
Kinderen:
1.
2.
3.

Bart, geb Dordrecht 13.3.1979
Janneke, geb Dordrecht 14.4.1981
Ronald, geb Dordrecht 23.3.1983

Gezin Herman Riet 1951 7/8
Herman is geb Heerenveen 23.11.1951, bankemployé. Hij huwde Oldenbroek 29.9.1979
Geertruida Wilhelmina Pothoven, geb Heerde 17.4.1951.
Kinderen:
1. Albert Martinus geb, Dordrecht 15.9.1982
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Gezin Martinus Riet 1953 7/8
Martinus is geb Heerenveen 20.2.1953, leraar. Hij huwde Dordrecht 23.5.1979 Annie Voogt,
geb Dordrecht 12.2.1953.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Erik Klaas, geb Dordrecht 9.10.1980
Peter Christiaan, geb Dordrecht 25.4.1984
Edwin Martinus, geb Dordrecht 20.3.1987
Lianne, geb Dordrecht 18.10.1988

Gezin Jacob Riet 1955 7/8
Jacob is geb Leiden 30.4.1955, accountant. Hij huwde Dordrecht 30.11.1977 Cornelia
Bergsma, geb Leeuwarden 24.6.1957.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

Frank Sanuel, geb Willemstad (Curaçao) 3.9.1974 (voogdij)
Eelco Martijn, geb Willemstad (Curaçao) 15.2.1981
Arjan, geb Willemstad (Curaçao) 16.7.1981 (geadopteerd)
Gertjan Maarten, geb Nuenen (NB) 23.10.1984
Menno, geb Geldrop 7.12.1991

Gezin Theo Huibert Riet 1958 7/8
Theo Huibert is geb Hazerswoude 21.2.1958, gemeenteambtenaar. Hij huwde Dordrecht
25.6.1981 Clara Apalonia de Lange, geb Dordrecht 13.4.1960.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

Jelle, geb Dordrecht 16.2.1983
Judith Andrea, geb Zevenbergen 7.12.1985
Tamiru, geb Addis Abeba 20.2.1989 (geadopteerd)
Addis, geb Addis Abeba 27.11.1991 (geadopteerd)
Ingeborg, geb Kruiningen 5.12.1991

Gezin Frederik 1949 7/8
Frederik is geb Dordrecht 30.6.1949, conciërge, hondentrainer. Hij huwde Dordrecht (?)
6.12.1972 Erika Maier, geb Alsdorf-Often 16.9.1954.
Kinderen:
1.
2.
3.
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Daniela, geb Dordrecht 9.1.1974
Mariska, geb Dordrecht 22.10.1975
Alexander Reiner, geb Dordrecht 24.10.1978

Gezin Louwerens Riet 1945 7/8
Louwerens is geb Dordrecht 21.7.1945, boekhouder, huwde Dordrecht 18.2.1972 Sonja
Feirabend, geb Dordrecht 24.4.1951.
Kinderen:
1.
2.

Bianca, geb Dordrecht 19.3.1975
Dave, geb Zwijndrecht 29.4.1979

Gezin Enst Jan Riet 1959 7/8
Ernst Jan (Ernst) is geb Dordrecht 9.12.1959, ambtenaar bij Rijkswaterstaat. Hij huwde
Ridderkerk 21.5.1982 met Christina Hugolina (Christien) van Gent, geb Ridderkerk
30.12.1959.
Kinderen:
1. Christian, geb Rotterdam 10.6.1988
2. Daniel Hugo, geb Piershil 1.12.1993
3. Savannah Ariane, geb Piershil 19.9.1998
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TWEEDE AFDELING
ACHTERGRONDEN EN STAMLANDEN

HOOFDSTUK 18
De verbreiding van de plaatsnaam Reith
Als wij ons afvragen waar de familienaam Reith vandaan komt en wat deze betekent, zal men
als vanzelf enig verband zoeken met de plaatsnaam Reith. Over de haast niet te tellen
gehuchten en dorpen Reith handelen de hoofdstukken 18 en 19.
Ik denk dat velen van mijn lezers afweten van het bestaan van de skicentra Reith in het
prachtige Alpbachtal, Reith bij Seefeld en Reit im Winkl. In dit hoofdstuk zal echter worden
aangetoond dat er tientallen plaatsen Reit(h) bestaan en bovendien ontelbare plaatsen met
"samengestelde" namen met het woord reit(h) zoals Fuchsreit, Sonnenreith, Pfaffenreut enz.
Zij liggen vrijwel alle in het Duitse taalgebied.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de naam Reith op verschillende manieren geschreven wordt.
Hoe kwamen die spellingen tot stand? Men mag aannemen dat de plaatsnaam Reith (zie
volgend hoofdstuk) door de bewoners al is gebruikt in de 5e en 6e eeuw van onze jaartelling,
toen zij de schrijfkunst nog niet machtig waren. In die tijden waren het beambten of
monniken die brieven of akten moesten schrijven. Als er dan een plaatsnaam Reith geschreven
moest worden, luisterden zij scherp toe hoe de bewoners die naam uitspraken, om vervolgens
die klank door middel van hun ruim twintig lettertekens weer te geven. De uitspraak van "reit"
verschilde enigermate van volksstam tot volksstam, van streek tot streek, zelfs soms van dorp
tot dorp, hetgeen de schrijver probeerde weer te geven met de schrijfwijzen reit, rait, roit en
reut (de eu uit te spreken als in Bayreuth of het Engelse 'boy'). Kortom, als we over de naam
Reith iets verstandigs willen zeggen, mogen we niet voorbijgaan aan alle andere schrijfwijzen
die ongeveer dezelfde klank aanduiden.
Ik heb veel lijsten met plaatsnamen en heel wat landkaarten doorgevlooid en kwam daarbij tot
de voor mij verrassende conclusie dat bijna alle plaatsnamen "reit" of samengesteld met "reit"
gevonden worden in oostelijk Beieren en het aangrenzende deel van Oostenrijk.
In Beieren vond ik 29 plaatsen Reith, 41 plaatsen Reit zonder h, 25 plaatsen Roit of Reut en
niet minder dan 277 samenstellingen waarin de klank "reit" voorkomt.
In het overige Duitsland vond ik slechts een Reith bij Bad-Kissingen en een bij Hamburg. Mijn
resultaten betreffende Duitsland zijn weergegeven in Plaat D en de Tabellen 1 en 2 aan het
slot van dit hoofdstuk.
In het aangrenzende deel van Oostenrijk krioelt het ook van de namen Reith en met Reit. Ik
vond 38 plaatsen Reith, 6 plaatsen Reit, 24 genaamd Reut(h), Raid(t) of Roit(h) en 213
samenstellingen met "reit". Mijn bevindingen aangaande Oostenrijk zijn in Plaat O en de
Tabellen 3 en 4 samengevat.
Hoe komt het toch dat zo veel plaatsnamen "reit" in een tamelijk klein gebied opgehoopt zijn
en maar zeer zelden daarbuiten voorkomen?∗ Om op deze vraag het antwoord te vinden, leek
ons niets plezieriger dan onderzoek ter plaatse. Zo reden dan mijn vrouw en ik in september
1979 door het wonderschone Beieren.
∗

In ons land was deze plaatsnaam niet geheel onbekend. In 1488 stond er bij Ruurlo volgens Slicker van
Bath een boerderij genaamd Reithe.
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We bezochten heel wat gehuchten Reith. Dit kon alleen per auto, want zij liggen in de
binnenste binnenlanden, slechts bereikbaar over smalle landwegen, waar zelden of nooit zich
een autobus waagt. Dit wil bepaald niet zeggen dat het achterlijke buurtjes zijn. De landwegen
waren prima geasfalteerd en elk gehucht bestond uit royale boerderijen, meestal vier tot acht,
die zowel welstand als stalgeuren uitstraalden. Ze waren steeds als een gesloten groep
gelegen temidden van akkers en weiden, terwijl dit open terrein door bossen was omgeven.
De boeren hielden lichtbruin rundvee, varkens en soms ganzen. Ze verbouwden maïs, haver
en gerst en wonnen hooi. Geen eigen burgemeester, kerk, school, pastoor, dokter of notaris,
geen bierkroegje. Zelden een wegwijzer met de naam Reith, want in Duitsland zijn sinds 1970
gehuchten en dorpjes opgenomen in grotere gemeenten (Eingemeindung), waardoor zij
gedoemd zijn mettertijd hun oude namen te verliezen. Een keer lazen we op een groep
woningen: "Ortschaft Reith, Grenzbezirk".
Sommige boerderijen waren werkelijk een lust om te zien. Op een dag reden we in de buurt
van Simbach aan de Donau over een klimmend weggetje door een bos. Opeens hield het bos
op en bereikten we een vlakte, in het midden waarvan twee grote boerderijen lagen. Dit was
het door ons gezochte Reith boven Simbach. Er heerste een volkomen stilte, ik denk dat
iedereen op het veld aan 't werk was. Elke boerderij bestond uit vier gebouwen rondom een
vierkant plein: een woning, twee stallen en een voorraadschuur. Die sloten het plein geheel af,
behalve op twee hoeken waar dubbele poortdeuren met houtsnijwerk voor afsluiting zorgden.
Aan de pleinzijde van stallen en schuur liep een overdekte gang met bogenbouw. Op de
woning stond een klokkentorentje; de klok werd geluid als sein voor de mensen op het veld
dat het eten klaar stond.
Daar kwam een jonge boer aanwandelen, die "Tiberius" riep tot zijn sint-bernardshond. Hij
wist ons te vertellen dat zijn akkers in de 12e eeuw waren ontstaan door bomen te rooien en
dat de naam Reith daar wel verband mee zou houden.
Onze speurtocht bracht ons later in het stadje Inzell, beeldschoon gelegen in een wijd dal en
daaromheen beboste bergen. We kregen daar een boek in handen, getiteld: "800 Jahre
Inzell", het levenswerk van de "Heimatforscher" Joseph Höck. Hij schrijft over het gehucht
Reith (nu bij de gemeente Inzell ingelijfd) dat de naam al in 1136 in akten wordt genoemd. En
in 1308, zo vertelt hij, was per jaar "auf dem Raeut 2 metzen haban und 1 huon gezinset" (=
op de reit 2 maten haver en 1 hoen belasting geheven) bestemd voor de hertog van
Neder-Beieren.
In de laatste twee eeuwen stonden op deze plaats Reith vier woningen van boeren die ook
nog een vak uitoefenden, want zij waren respectievelijk wever, schoenmaker, riemensnijder en
zakkenmaker. Hun huizen waren vroeger bekend als Haus 53 Webergüterl, Haus 54
Schusterbauer, Haus 55 Riemerhof en Haus 56 Sackgüterl. Al waren de oude namen vergeten,
de vier fraaie boerenwoningen stonden er nog. De Riemerhof is in ongeveer 1580 gebouwd;
de boer snijdt geen riemen meer, zijn vrouw verhuurt "Gästezimmer" in het ruime huis, waar
de geraniums overvloedig langs de balkons hangen.
Dit was allemaal heel aardig, maar we kregen geen antwoord op onze "hamvraag": waarom
juist in deze streek zo dwaas veel plaatsen Reith heten. Aan Höck konden we geen vragen
meer stellen, hij was in 1973 overleden. We spoorden Frau Höck op, maar deze verwees ons
naar Joseph Traxi in een Oostenrijks gehucht Reith voorbij Unken. Wij dus op pad naar Joseph
Traxl. We kwamen te staan tegenover een bruine reus van 250 pond, gestoken in een kort
broekje. Hij zweette als een paard omdat hij bezig was een terras voor zijn huis aan te leggen.
Dit lag riant op een hoogte in de vallei. "Mein Ortschaft", zo vertelde hij, "heet officieel Reith
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zonder h, maar op wegwijzers en in folders spelt men het met h. Sinds de vroege
middeleeuwen bestond het uit zeven tot veertien huizen, pas in onze eeuw zijn er enige
bijgekomen". Onze "hamvraag" vond hij "zu tief". Als we zo iets moeilijks wilden achterhalen,
moesten we gaan praten met Frau Dr. Friederike Zaisberger, Oberrätin van het Landesarchiv
in Salzburg, Michael Pacherstrasse 43. Wij dus op pad naar Salzburg. We vonden het moderne
Oostenrijkse archiefgebouw en de even moderne Friederike. De opperste wijsheid uit de mond
van de Oberrätin zal in hoofdstuk 19 worden opgediend.

Geraadpleegde kaarten en boeken
Deutscher General Atlas 1:200.000, Mairs Geographischer Verlag, Stuttgart 1967/68.
Topographische Karten BN 1:100.000, Bayerische Landesvermessungsamt, Alexanderstrasse
4, München.
IRO-Atlas, Verlag Joh. Roth Ww, München-12, 1963.
Müllers Grosses Deutsches Ortsbuch, bearbeitet von Joachim Müller, 1972 Verlag Postmeister
a.D. Friedrich Müller, 56 Wuppertal 2.
E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, 11 Ortsnamen, 2e druk, Verlag F.Förstemann,
Nordhausen 1872.
Joseph Höck, 800 Jahre Inzell, Eigenverlag der Gemeinde Inzell, 1970.
Telephonregister Bundesrepublik Deutschland, 41 delen, 1977.
Verzeichnis der Postleitzahlen, Verlag Bundesministerium für dat Post- und Fernmeldewesen,
5300 Bonn.
Ortsverzeichnis von Oesterreich, Verlag der Oesterreichischen Staatsdruckerei, Wien 1965.
Generalkarten Oesterreich 1:200.000, Mairs Geographischer Verlag, Stuttgart.
Oesterreichische Karten 1:200.000,
Krötenhallengasse 3, 1080 Wien VIII.
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Telephonregister Oesterreich, 9 delen, 1977.
Slicker van Bath, Mens en Land in de Middeleeuwen.
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Tabel 1
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ligging van de plaatsen Reith in oostelijk Beieren

ligging ten opzichte van andere plaatsen
Oosterlengte Noorderbreedte
(afkorting: 5 km n= 5 kilometer ten noorden van)
12 km o Pfaffenhofen a/d Ilm; tussen Geroldshaus en
11.40
48.34
Osseltshausen
11 km nw Moosburg a/d Amper; tussen Nandlstadt en
11.49
48.34
Baumgarten
5 km nw Bruckberg; 2 km n Gammelsdorf
11.57
48.34
tussen Leibflfing en Mengkofen, beide a/d Auerach
12.30
48.45
9 km w Landshut a/d lsar
12.01
48.33
3 km z Niederviebach; 3 km zo Niederaichbach,beide
12.22
48.35
a/d Isar
3 km o Marklkofen; 1 km z Reisbach, beide a/d Vils
12.37
48.34
10 km zo Vilsiburg a/d Vils; 5 km zw Gangkofen
12.29
48.24
7 km zo Deggendorf a/d Donau; 2 km n Hengersberg;
13.02
48.48
1 km o Seebach a/d Donau
15 km z Plattling a/d lsar; 2 km nw Eichendorf a/d Vils
12.50
48.39
5 km z Arnstorf a/d Vils; 4 km nw Schönau;
12.49
48.31
1 km zo Holzham
5 km zo Schönau; 4 km nw Pfarrkirchen a/d Rott
12.52
48.27
4 km n Pfarrkirchen
12.58
48.29
6 km nw Pocking a/d Rott; 5 km zo Griesbach
13.15
48.25
9 km w Pocking a/d Rott
13.11
48.24
30 km o München-centrum; 1 km n Ebersberg
11.58
48.06
10 km o Dorfen a/d lnn; 1 km n Walkersaich a/d Inn
12.18
48.17
8 km zw Mühldorf; 4 km zo Kraiburg;
12.29
48.10
3 kmz Guttenburg; alle a/d Inn
3 km o Steinhöring; 3 km zo St-Christoph;
12.05
48.06
2 km zw Albaching
9 km zw Kraibach; 5 km o Gars; beide a/d lnn
12.21
48.08
5 km z Steinhöring; 1 km n Frauenneuharting
12.03
48.03
1 km w Pocking a/d Rott
13.17
48.24
11 km zw Pocking a/d Rott; 4 km z Rotthalmünster;
13.12
48.19
2 km no Malching
4 km zo Rotthalmünster; 2 km zw Kirchham;
13.16
48.20
1 km z Tutting
5 km zw Simbach a/d lnn; 1 km z Julbach
12.58
48.15
11 km no Bad-Tölz a/d lsar; 7 km zw Holzkirchen;
11.37
47.51
tussen Hartpenning en Dietramszeil
4 km z Hartpenning; 5 km no Schaftlach
11.39
47.50
6 km n Tegernsee; 4 km no Dürnbach
11.47
47.46
1 km n Inzell
12.45
47.46

Buiten de kaart
30
31

15 km w Bad-Kissingen; w Oberthulba
20 km zw Hamburg; 5 km z Stade
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Tabel 2

Frequentie van de klank Reith in oostelijk Beieren

Topografische kaart Serie C
1:100.000

7142
7146
7530
7534
7538
7542
7546
7930
7934
7938
7942
8330
8334
8338
8342
8734
8742
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Deggendorf
Grafenau
Neuburg afd D.
lngolstadt
Landshut
Pfarrkirchen
Passau
Augsburg
München
Mühldorf
Burghausen
Weilheim in O.B.
Bad-Tölz
Rosenheim
Bad-Reichenhall
Fall
Königsee
TOTAAL

Reith
0
0
0
3
5
7
0
0
1
5
4
0
3
0
1
0
0
29

Aantal plaatsen
Reit
Reut(h)
Roit(h)
Rait(h)
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
6
7
0
4
0
0
0
0
15
1
6
2
0
0
3
4
4
0
1
3
0
0
0
0
41
25

Samenstellingen
*)
13
30
2
4
32
35
57
1
1
30
14
2
16
23
14
1
2
277

Tabel 3

Frequentie van de klank Reith in Oostenrijk

General-Karte Mair
1:200.000
nummer
Krems/Wenen
1
Mariazell/Eisenstadt
2
Passau/Linz
3
Salzburg/Leoben
4
Graz
5
Spittal/Klagenfurt
6
lnnsbruck/Kitzbühel
7
Bregenz/Landeck
8
TOTAAL

Reith
6
10
9
6
3
0
4
0
38

Aantal plaatsen
Reit
Reut(h)
Roit(h)
Rait(h)
0
2
0
1
1
5
3
8
0
1
1
2
1
3
0
2
6
24

Samenstellingen
*)
47
39
39
48
13
3
18
6
213

*) Voorbeelden van samenstellingen: Hochreit, Almosenreit, Buchreit, Dechansreit,
Pfaffenreut, Nonnreit, Bärnreuth, Fuchsreit, Reutherbergkloster, Sonnenreit.
Niet tot deze groep zijn gerekend: samenstellingen met Ried, Reiter, Rot, Raut(h), Greuth,
Greith, Kreuth en Kreith.
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Tabel 4

Nr

Ligging van de plaatsen Reith in Oostenrijk

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ligging ten opzichte van andere plaatsen
(afkorting: 5 km n= 5 kilometer ten noorden van)
5 km o Raabs a/d Thaja
12 km n Krems
4 km nw Otterschlag
14 km n Grein a/d Donau
3 km n Melk a/d Donau
10 km o St Pölten
3 km zw Weins a/d Donau
14 km no Wieselburg
6 km no Wieselburg
3 km zo Waidhofen a/d Ybbs
10 km w Annaberg
8 km zw Mariazell
11 km zo Mürzzuschlag
15 km z Mürzzschlag
22 km z Mürzzschlag
24 km zo Mürzzschlag

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Oosterlengte Noorderbreedte
15.32
15.39
15.12
14.54
15.20
15.47
14.58
15.16
15.12
14.50
15.18
15.14
15.45
15.40
15.40
15.48

48.50
48.31
48.27
48.21
48.16
48.12
48.11
48.10
48.08
47.56
47.53
47.43
47.52
47.28
47.25
47.25

3 km z St Agatha; 4 km n Prambachkirchen
3 km z Prambachkirchen; 1 km n St Thomas
10 km w Linz; 4 km z Ottensheim; 3 km nw Pasching
3 km o Haiming; 2 km n Schwand
2 km w Helpfau-Littedorf
3 km zo Mettnach; 4 km nw Lohnsburg
3 km zw Schwand; 3 km n Gilgenberg
4km z Burghausen; bij Hanenhaslach
3km z Gilgenberg
2k m o Fridolfing; tussen St Pantaleon en St Georgen

13.55
13.53
14.01
12.58
13.07
13.22
12.57
12.50
12.57
12.53

48.21
48.18
48.17
48.13
48.09
48.09
48.09
48.08
48.05
48.00

69
70
71
72

westoever St Wolfgangsee
20 km zw Bad Reichenhall; 4 km z van Unken
3 km n Bad-Mittendorf
6 km no Michaelerberg; 3 km nw Grossölk;
25 km z Bad-Mittendorf

13.26
12.44
13.55
13.57

47.44
47.37
47.34
47.25

74
75
76
77
78
79
80
81

11 km nno Weiz
11 km zo Gleisdorf a/d Raab
5 km w Feldbach a/d Raab; bij Hartmannsdorf
10 km z Kufstein; bij Söll
6 km nw Kitzbühel
2 km zw Brixlegg a/d Inn
8 km z Kitzbühel; bij Jochberg
4 km z Seefeld bij Innsbrück

15.42
15.50
15.49
12.10
12.20
11.53
12.24
11.12

47.19
47.04
46.56
47.30
47.28
47.25
47.22
47.18
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HOOFDSTUK 19
De betekenis van de plaatsnaam Reith
Plaatsnamen komen niet uit de lucht vallen, zij hebben hun geschiedenis en helaas ook hun
problemen. Dikke boeken zijn er geschreven over hun betekenis. Enige daarvan (zie
boekenlijst aan het slot van dit hoofdstuk) heb ik op de naam "reit" geraadpleegd. Als ik hier
"reit" schrijf, bedoel ik daarmee alle schrijfwijzen met ongeveer dezelfde uitspraak zoals rait(h)
en roit(h). Welnu, de taalkundige schrijvers zeggen zoveel dat onderstaand relaas slechts een
beknopt uittreksel is.
Een belangrijke bron voor de naamgeving was het oudhoogduitse werkwoord "riutan"=
"riutjan"="riuten", waarmee men het rooien van bomen aanduidde, onder verwijdering ook
van de wortels. Dit geschiedde sinds onheuglijke tijden met het doel weideland of bouwland te
verkrijgen. Van dit woord was afgeleid "riuti" = gerooid land = akker. De invloed van deze
oude woorden vindt men vooral in oostelijk Beieren, Oostenrijk en de Sudeten, zelden
daarbuiten. De plaatsen waar gerooid was, kregen namen die min of meer klonken als riuti,
bijvoorbeeld reut(h), reute, reit(e) en het verkleinwoord rüteli.
Afgerooide plaatsen konden echter onder Keltische taalinvloed andere namen krijgen: "rade"
en "rode" en daarop gelijkende woorden. Zij leven voort in namen als Wernigerode en
Herzogenrath in noordelijk Duitsland en in Sint Oedenrode (volkse naam Rooi) en Kerkrade in
ons land.
In het tegenwoordige hoogduits gebruikt men voor ons begrip "rooien" de woorden reuten en
roden. In een geschrift vond ik de bewering dat het latijnse woord "radere" = uitkrabben
wellicht ook heeft meegespeeld in het gebruik van het woord "rad" voor een leeggemaakte
plaats in het bos.
Tenslotte nog een complicatie: de woorden "ried" en "riet" in duitse plaatsnamen betekenen
meestal rietland of moeras. Maar in de nederduitse en hoog-alemanse taalgebieden kunnen zij
ook wijzen op gerooide bosgrond.
Genoeg over de taalkundige beschouwingen. Wat zeggen geschiedkundigen? Zodra veeteelt
en landbouw ingang vonden, dus in voorhistorische tijden, zijn akkers gewonnen ten koste
van bos. De woningen zijn bij voorkeur aan de oever van een beek of rivier gebouwd om het
schone water en de vis.
Op de grens van de bewoning, dit was dikwijls een helling die gunstig ten opzichte van de zon
lag, kwamen de "reiten" tot stand. Namen als Oberreith, Hochreut en Sonnenreit wijzen op
deze praktijk.
Toen de Romeinen omstreeks het jaar 15 voor Christus in de landstreek doordrongen die we
nu Beieren noemen, ontmoetten zij daar de nederzettingen van de Kelten en de Illyriërs. De
Romeinse overheersing in dit gebied liep in de vierde eeuw ten einde. In het midden van de
zesde eeuw is het stroomgebied van de Donau van Wenen tot München, tot dan toe vooral
door Kelten bewoond, in bezit genomen door een uit het oosten komend Germaans volk,
genaamd de Bajuwaren (= Beieren). Volgens sommige historici kwamen zij uit Bohemen,
volgens anderen kwamen zij uit het middelste en laagste stroomgebied van de Donau en
waren zij ontstaan door samensmelting van Germaanse en Sarmatrische stammen, dus een
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"volk der volkeren". Hoe dan ook, de Bajuwaren trokken in westelijke richting tot bij de plaats
waar nu München ligt. De grens van de Beierse bewoning werd tegelijk een taalgrens, die op
de volgende kaart is aangegeven.
De taalgrens blijkt wonderwel te kloppen met de grens van het gebied waar de plaatsnamen
"reit" zo talrijk voorkomen. We mogen dus besluiten tot een specifieke invloed van de Beierse
volksstam op de naamgeving van de akkers, die zo sterk was dat namen met rade, rode of rat
in Beieren niet of nauwelijks te vinden zijn. Slechts de Romeinse naam "cella" voor een
afgegrensd stuk akker bleef bewaard in de talrijke Beierse plaatsnamen met "zell", zoals Inzell.

Volgens geschiedschrijvers hebben vooral de kloosterlingen de landbouw bevorderd en
werkten zij het rooien van bossen in de hand. Die culturele invloed van de kloosters werd in
het Beiers-Oostenrijkse gebied pas krachtig in de achtste eeuw, toen de befaamde vorst
Tassilo III (741-794) langs de Donau een aantal kloosters stichtte. Namen als Pfaffenreuth,
Nonnenreut, Dechansreit en Reutbergkloster zullen vermoedelijk in de achtste of de
eerstvolgende eeuwen ontstaan zijn. Inderdaad komen in Beierse akten en oorkonden uit de
9e tot 12e eeuw "reit"-namen voor. Plaatsen in de Eifel, Westerwald, Harz, Taunus, Hessen en
Thüringen dragen blijkens teksten uit de 9e eeuw, maar vooral uit de 12e en 13e eeuw, namen
met "rode". Het Donau-land waarover tot hiertoe sprake was, is in 1156 door keizer Friedrich
Barbarossa verdeeld in Beieren en Oostenrijk.
Hoe kwam de schrijfwijze van plaatsnamen op landkaarten tot stand? De tekenaars van de
oude landkaarten volgden denkelijk de schrijfwijze van de bovenbedoelde handschriften ofwel
zij luisterden naar de uitspraak van de bewoners. De moderne kaarten steunen wellicht op
oude teksten of landkaarten, maar het is niet uitgesloten dat de opstellers rekening hielden
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met klankverschuivingen en de moderne uitspraak. Al voel ik met dit al enige onzekerheid bij
het gebruik van de tegenwoordige landkaarten voor mijn doel, ik twijfel toch niet dat het
algemene beeld van de verspreiding van de "reit"-namen en de taalkundige verklaring
daarvan, zoals die hier aangeboden zijn, onaangetast blijven.
Tijdens onze speurtocht in Beieren konden mijn vrouw en ik een gehucht Reith, dat toch
duidelijk op de stafkaart stond getekend, niet vinden. Op een smal landweggetje liep een boer
die we de weg vroegen. Hij antwoordde: "Es gibt hier kein Weiler Reith". Wij toonden hem
toen de plaats op de stafkaart, waarop hij uitriep: "Ach liebe Leut, an dieser Steile liegt nicht
Reit, sondern Roit. Wenn Sie hier aus dem Wald fahren, sehen Sie die Bauernhöfe". Hier
beleefden we de klankverschuiving in een notendop.
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HOOFDSTUK 20
De betekenis van de geslachtsnaam Reith
De familienaam Reith moet een bepaalde betekenis gehad hebben, dit lijdt geen twijfel. Indien
de naam in verschillende taalgebieden is ontstaan, en dit is waarschijnlijk het geval, dan zullen
de betekenissen verschillen. Dat men de persoonsnaam Reith in talrijke gebieden kan
tegenkomen, zegt niet dat hij op evenzovele plaatsen is ontstaan. Immers, emigranten, onder
anderen velen uit Duitsland en Engeland, zijn over de hele wereld verspreid en onder hen
luisterden zeker een aantal naar de naam Reith. Mededelingen aangaande drie taalgebieden
zullen hier vermeld worden.
In Groot-Britannië is de naam niet ongewoon. Men meent dat hij uit Schotland stamt. Sir John
Reith (1888-1971), bekend als Director General van de Engelse radio (BBC) vóór en na de
Tweede Wereldoorlog, heeft zijn stamboom laten uitzoeken, waaruit bleek dat zijn Schotse
voorouders al in de veertiende eeuw zijn naam voerden. Dit is uitvoeriger verteld in "Reith
Wijd en Zijd" Nr 7. Liesbeth Reith (stamboom 6) heeft in Nr 9 hierop ingehaakt en
medegedeeld dat het woord "reith(e)" of "reyth(e)" in Schotland betekent: vurig, fel,
hartstochtelijk en ijverig.
In het Franse taalgebied komt de naam Reith aan de orde in een geschrift van Aubert, die het
volgende schrijft (blz. 15): Tout au début du VI-ième siècle existait chez les Bretons insulaires
un personnage issu de race royale. Il s'appelait Jann (Jean). En raison de la droiture de son
caractère, on l'avait surnommé Reith, nom qui peut se traduire par "la Loi" ou par "la Règle".
In Duitsland en Oostenrijk komt de naam Reith méér voor dan in welk ander land ook; dit is in
het vorige hoofdstuk al toegelicht. Zou die naam op verschillende plaatsen onafhankelijk van
elkaar ontstaan zijn? Dit zou dan in lang vervlogen tijden geschied moeten zijn; het lijkt mij
onmogelijk dit nu nog te achterhalen. Eén ding is zeker: de meeste nu in leven zijnde Reithen
in Duitsland stammen uit Hessen, althans zij zijn daarvan overtuigd. Ook nu nog wonen er
meer Reithen in Hessen dan in andere streken van Duitsland. Het staat vast dat de nu in
Nederland levende Reithen allen van Hessische voorouders afstammen; de betekenis van hun
familienaam (geslachtsnaam) moeten we dus in Duitsland zoeken. Een mogelijke betekenis die
niet zo waarschijnlijk is, zal hier slechts volledigheidshalve vermeld worden. De onderzoeker
Brechenmacher schrijft dat het woord Raid(t) of Reit vroeger gebruikt is in de zin van "kroeskop" (Krauskopf, gekräuselt, lockig). Een meer bevredigende verklaring biedt het tweede deel
van dit hoofdstuk, echter eerst volgt nog een bespreking van de vele schrijfwijzen van onze
familienaam.
Schrijfwijzen van de persoonsnaam
Als we het voorkomen en de betekenis van onze familienaam in beschouwing nemen, dan
mogen we ons niet beperken tot de spelling R-E-I-T-H. Want onze naam is in een tijd ontstaan
waarin men, in het algemeen gesproken, niet kon lezen of schrijven. Het zal wel zelden nodig
zijn geweest dat onze naam geschreven moest worden, misschien in een akte, een oorkonde
of in een lijst van inwoners of soldaten. De schrijvers waren beambten of monniken, die dan
scherp toeluisterden hoe de naam werd uitgesproken: reit, rait, roit of reut (de Duitse
uitspraak van eu is ongeveer als oi). De uitspraak van onze naam was zonder twijfel
afhankelijk van de streek en ze kon bovendien in de loop der eeuwen iets veranderen
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(klankverschuiving). De schrijvers moesten proberen met hun lettertekens de klank weer te
geven. Dit kon op de volgende 12 manieren:
REIT
REID
REIDT

RAIT
RAID
RAIDT

REUT
REUD
REUDT

ROIT
ROID
ROIDT

Er bestonden echter veel meer mogelijke spellingen. De schrijvers kenden Latijn, waarin een
aantal Griekse woorden gebruikt worden. Niet zelden wilden zij aangeven dat de klinker ei, ai
of oi met een meer dan gewone lengte werd uitgesproken en klonk als eiii, aiii of oiii. Dan
schreven ze de Griekse ypsilon, de y in plaats van de i. Dit biedt nog 9 mogelijkheden:
REYT
REYD
REYDT

RAYT
RAYD
RAYDT

ROYT
ROYD
ROYDT

De geleerde schrijvers gebruikten onder Griekse invloed graag rh in plaats van r. Dit
verschijnsel kan men nu nog in plaatsnamen terugvinden, zoals in Rhenen en Rhoon.
Hetzelfde geleerde spel is op de naam Reith toe te passen. Als we de rh invoeren in de
bovengenoemde 12 + 9 mogelijkheden, komen we op 42 mogelijkheden. Voorbeeld: de
plaatsnaam Rheydt. Onder dezelfde invloed schreven de geleerde heren graag th in plaats van
t. Deze voorliefde kennen we nu nog in namen als Thüringen, Thorn en Tholen. Dit biedt 7
mogelijkheden, waaronder de spelling Reith die de Nederlandse stammen al enige eeuwen
handhaven.
REITH
REYTH

RAITH
RAYTH

REUTH

ROITH
ROYTH

Het voorgaande lijkt nogal theoretisch maar is het in werkelijkheid niet. Vele van de genoemde
spellingen, zelfs nog wel andere, kan men in middeleeuwse oorkonden aantreffen, ook in de
boeken van de parochie van Grossenlüder van 1654 tot 1730. Maar van 1730 af schreef de
pastoor in de doop-, trouw- en begrafenisboeken steeds Reith. Mogelijk waren toen de
Reithen zo ontwikkeld geworden dat zij de spelling konden aangeven.
Betekenis van de familienaam Reith
In de hoofdstukken 18 en 19 is gesproken over de merkwaardige verbreiding van de
plaatsnaam Reith. Daar is uit de doeken gedaan dat het in Oost-Beieren en Oostenrijk krioelt
van de dorpen en gehuchten Reit(h) terwijl in de rest van Duitsland slechts zeer sporadisch
een plaats die naam draagt; als voorbeeld van dit laatste is Reith bij Bad-Kissingen genoemd,
dus niet zo ver van Grossenlüder. De plaatsnaam Reit(h) had alles te maken met het rooien
van bomen om akkers te verkrijgen, zo is in hoofdstuk 19 uiteengezet. Maar nu gaan we hier
over de familienaam, de geslachtsnaam Reith spreken. Vooreerst dit: in de Beierse dorpen
en gehuchten Reith die we bezochten, konden we geen enkele inwoner met de familienaam
Reith ontdekken. Bij nader inzien was dit begrijpelijk. Immers, iemand krijgt een naam om
hem te kenmerken, te onderscheiden van de anderen in zijn omgeving. Het zou geen zin
hebben, een inwoner van Reith de naam Reith te geven. Terwijl we met de verklaring van de
plaatsnamen Reith op tamelijk solide bodem bleven staan, verliezen we de grond onder de
voeten als we gaan fantaseren hoe de familienaam ontstaan is. Hier volgen enige hypothesen.
Hypothese 1. Een man verhuisde uit een dorp Reith naar een nieuwe woonplaats in Nassau of
Hessen. De inwoners daar kentekenden hem met de naam Reith. De man kon bijvoorbeeld uit
Reith bij Bad-Kissingen gekomen zijn. Hypothese 2. Een man rooide een stuk bos bij een dorp
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in Nassau of Hessen en noemde dit zijn "rait" of "reite". De dorpelingen gaven hem toen die
naam. De man moet de betekenis en het gebruik van het woord rait gekend hebben.
Misschien was hij een Beier. Hypothese 3. Een man bouwde zijn woning buiten zijn dorp in
Nassau of Hessen. Het was niet ongewoon, zulk een buitenvestiging (Nebensiedlung) als een
"reite" te betitelen, ook wanneer daar niet gerooid was. Zo kreeg ook die man de naam Reith.
Het valt op dat de akker waarop Ludwig Reith in 1680 zijn huis bouwde (veel later als huis 133
genummerd), ver van de Lindenberg en de kerk van Grossenlüder ligt en wellicht in die tijd als
een buitenvestiging is beschouwd.
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HOOFDSTUK 21
De verbreiding van de geslachtsnaam Reith in Hessen
In Afdeling 1 zijn alle Nederlandse Reithen in kaart gebracht. Maar het lijdt geen twijfel dat
we de naam Reith, althans namen met dezelfde klank, in vele landen en werelddelen kunnen
ontmoeten. Wie een telefoongids van Londen, Zagreb, San Francisco of Mexico-Stad
raadpleegt, vindt naamgenoten, niet zelden wordt zelfs hun naam R-E-I-T-H geschreven. Over
die wereldwijde verbreiding van onze familienaam is in hoofdstuk 20 al het nodige gezegd.
Voor de Nederlandse Reithen is echter verreweg het belangrijkst een en ander te vernemen
over het voorkomen, vooral in het verleden, van hun geslachtsnaam in hun stamgebied, dus in
Hessen en Nassau. Dit hoofdstuk biedt hierover veel gegevens, deels aan de hand van
geschriften van Hütteroth, Apel en Jestädt, en vooral van de befaamde Hessische genealoog
Knodt.
Bad-Salzschlirf
De op één na de oudste vermelding van de naam Reith vond Knodt in een oorkonde van
1465, bevattend een uitspraak van het gerecht van Salzschlirf aangaande de rechten van de
bisschop van Fulda versus die van het geslacht Riedesel, waarin drie schepenen (Schöffen)
van Salzschlirf worden genoemd: Hans Reyt, Ren Reudt en Heinz Reudt. Interessant is dat de
schrijfwijze Reudt en de latere spelling Reyt in één document voorkomen. Knodt bevestigt dat
de naam wijst op het bezit van door rooien verkregen akkerland. Hij schrijft dat er van de
Karolingische tijd af zoveel bos in Buchonië (het beukenland, deel van Hessen) is gerooid dat
het onmogelijk is het oerbezit van het geslacht Reith op te sporen. Dat drie schepenen Reith
en niet lang daarna geestelijken en keizerlijke notarissen Reith in Salzschlirf leefden, wijst er
op dat het gaat om een oud en achtenswaardig geslacht dat al lang vóór 1465 op de noordoost-hellingen van de Vogelsberg gewoond moet hebben. Het ambt van schepen past bij vrije
bezitters van een bedrijf en bij goede welstand. Dat het geslacht Reith niet in oudere
oorkonden wordt genoemd, bracht Knodt tot de overtuiging dat zij niet in een afhankelijke
relatie als leenman stonden tot de heren van Ziegenhain, de bisschop van Fulda of de heren
van Eisenbach (Riedesel), die in deze streek hun rechtsgebieden hadden ("Voigt" waren).
In 1527 was Kaspar Reidt pastoor in Salzschlirf. In het nabije Landeshausen moest hij de
zielzorg opgeven omdat de boeren een evangelisch-lutherse Pfarrer wensten, een verzoek
waaraan Hermann Riedesel, die de "nieuwe leer" was toegedaan, maar al te graag voldeed.
Het dorp is nu nog evangelisch-luthers.
Schlitz
In een oorkonde van 1455 (Hessisches Staatsarchiv) wordt een Rijdt-leen behandeld en in een
oorkonde van 1478 wordt Henn Reuth te Schlitz genoemd.
In 1494 is Caspar Reith pastoor en keizerlijk notaris in Schlitz, twee ambten die meestal
samengingen omdat geestelijken goed konden schrijven. De door hen opgestelde akten en
oorkonden werden van hun zegel voorzien. Vóór Caspar Reith in Schlitz is benoemd, is hij
vermoedelijk burchtkapelaan en -schrijver in burcht Eisenbach bij het geslacht Riedesel. Ook in
1524 en 1536 is een Caspar Reydt (Reidt) pastoor en notaris in Schlitz, mogelijk dezelfde als
die in 1494 en 1527 is genoemd.
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In oorkonde 242 van 1523 wordt genoemd Andreas Raidt, vicaris te Schlitz en zijn broer Hans,
die het Huchelheimse goed te Uetzhausen als leen ontvangen. In het tijdbeeld rond 1520 past
Gerlach Reith, blijkbaar een eenvoudig man. Hij helpt een boerenarbeider bij de brandstichting
in de hoeve Lanzenhain ergens bij Saizschlirf en Eichenau. In 1621 en 1634 bezit Claus Reydt
een molen in Schlitz als leengoed.
In 1620 trouwt te Schlitz Asmus Reydt, die uit het nabije Angersbach komt. Zijn zoon Cunrad
is meester-linnenwever en "Rott-Meister" van Gunthergasse, een deel van Schlitz, en daarmee
een van de zeven "Geschworene Ordonnancen" oftewel "Altmeister" of "Obermeister" van het
gilde. Een achter-achterkleinzoon van hem, Johann Balthasar, ook linnenwever, vestigt in 1772
samen met zijn broer Johann Wolfgang een bedrijf in Wörrstadt in Rijnhessen. Zijn
afstammelingen blijven aan stad of streek trouw, behalve zijn zoon Johann Martin Reith (geb
1773); die komt in de Nederlanden terecht, trouwt 1791 in Dordrecht en wordt de stamvader
van het geslacht Riet (zie hoofdstuk 17). Uit deze Schlitz-Wörrstadt-tak stamt ook onze
tijdgenoot Georg Reith (1887-1958?) die dominee te Hartershausen is en in Seeheim, een
plaats 15 km ten zuiden van Darmstadt, overlijdt.
Fulda
Heinz Rayd (Reid, Reuthe) is in 1493 burger en in
1501 en 1502 burgemeester van Fulda.
Johann Anton Reidt is r.k. pastoor te Burghain bij
Fulda en daarna, in 1540, te Haimbach.
Daniel Reith, afkomstig van Eichenzeil, is van 1618-84
"Stadtpfarrer" van Fulda. Ook in de jaren 1970-80 is er
een Reith in die functie werkzaam.
In 1523 staat Balthasar Reidt uit Fulda op de kansel
van de roemrijke Dom aldaar om het evangelie
volgens Maarten Luther te verkondigen. Hier
openbaart zich voor het eerst de splitsing in
godsdienstig opzicht in het geslacht Reith. In 1540
wordt Balthasar evangelisch pastoor te Hersfeld. Hij is
de stamvader van de Hersfeldse tak, die belangrijk genoeg is om er hier meer van te vertellen.
Hersfeld
Balthasar Raid (Raidius, Reith, Rhaide, Raidt, Reyt, Reuth) is in 1495 geboren als zoon van
(Caspar?) Heinz Reith te Fulda of te Dippertz, een dorp 8 km ten oosten van Fulda. Als student
te Erfurt in 1510 ingeschreven. Baccalaureaat 1513. Schoolmeester te Nordhausen, een plaats
gelegen midden tussen Kassel en Halle, tot ca. 1517. Vicaris te Vacha. Verblijft ca. een jaar in
Rome en is daar biechtvader in het hospitaal Sint Johannes en in de kerk Sint Jan van
Lateranen. Vervolgens priester in Fulda in 1520-25. Hij sluit zich aan bij de grote
godsdiensthervormer Adam Kraft ("Crato") in Hessen. Zijn eerste evangelische preek, in 1523,
handelt over de rechtvaardiging door het geloof. Melanchton wijdt Balthasar tot evangelisch
priester. Hij wordt coadjutor van Adam Kraft. In de jaren 1525-38 is Balthasar tweede
kapelaan te Hersfeld en bestrijdt hij de Wederdopers. In 1529 (?) is hij "Minister Ecclesiae
Hersfeldensis".
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De abt van het klooster van Hersfeld, genaamd Kraft, benoemt hem in 1538 tot evangelisch
pastoor van de kerk van Sint Vitus en Sint Antonius aldaar. Hij is keizerlijk notaris in 1539 en
waarschijnlijk ook al daarvoor en daarna. Hij bouwt zich een huis in 1563, waarvan het
opschrift boven de voordeur in 1939 is ontdekt. Dit luidt: "Balthasar Raid aus Fulda" (zie K.
Apel). Hij overlijdt in 1565 te Hersfeld (geb 1495). Hij is tweemaal getrouwd geweest.
Kinderen:
1.
2.
3.
4.

Abraham geb 1532, zie verder
Balthasar ?
Michael geb ca. 1550, zie verder
Craft, schoolmeester te Giessen 1573-1582

Aangaande de wapens en zegels van Balthasar senior, zijn zoon Abraham en zijn kleinzoon
Christiaan, zie hoofdstuk 22.
Abraham Raid (Raidt, Raidus, Rhaide, Reide) wordt ca. 1532 te Hersfeld als oudste zoon van
pastoor Balthasar Raid geboren. Hij is in 1550 als student in Marburg ingeschreven. Diaken en
vicaris te Hersfeld 1554-58. Wordt door Melanchton priester gewijd ("ordiniert zum Pfarramt").
Vermoedelijk pastoor te Kölbe 1558-66. Diaken te Hersfeld 1566. Neemt ontslag of wordt
afgezet in 1609, oud 76 jaar, omdat hij de "Verbesserungspunkte" niet kan aanvaarden. Leeft
nog in 1612. Zijn eerste vrouw overlijdt ca. 1580; zijn tweede vrouw leeft nog in 1608. Hij is
zelf overleden 1612?
Kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Augustin, is in 1584 student
Christian geb ca. 1570, is in 1591 student in Marburg en 1605-06 pastoor te Reiskirchen,
overlijdt aan de pest in 1606. Zie ook blz. 181.
Conrad, in 1600 student in Marburg
Katharina
Balthasar, student Marburg 1604 en Basel 1608. Docent aan het gymnasium van
Bremen. Wordt professor te Heidelberg in 1629 en rector van de universiteit in 1630.
Later werkt hij in Keulen, waar hij in 1643 geld schenkt aan de armen van Hersfeld.
Vermoedelijk is hij rooms-katholiek geworden. Zou hij de stamvader van de Keulse tak
van het geslacht Reith zijn?
Joachim, student Marburg 1608, stadsschrijver te Hersfeld van 1617 af, Syndicus
(=juridisch adviseur) van de stad van 1626 af. Hij is burgemeester van Hersfeld in 1628,
maar wordt een jaar later door de katholieken verdreven omdat hij het evangelisch
geloof trouw bleef. Hij wordt daarop zoutwinner? (Salzgrebe) te Sooden aan de Werra.
Overleden 1637 Hannover-Münden.

Michael Raid (Raidt, Reid, Raidus, Rayd) is ca. 1550 te Hersfeld geb als zoon van pastoor
Balthasar. In 1574 als student te Marburg ingeschreven. Schoolmeester en conrector van het
gymnasium te Hersfeld 1570?-1580. Van 1580 tot 1584? pastoor te Braach bij Rotenburg.
Bekeert ? (reversierte sich) bij de abt Ludwig van Hersfeld, wordt gewijd en ingekleed
(investitur) in 1580. Preekt 1581 in Homberg op bevel van de landgraaf en tegen de zin van
de kerkelijke leiding. In 1582 heet hij toekomstig pastoor in Homberg. Hij wordt echter in
1584 ziek en neemt ontslag. Hij overlijdt 1585 te Braach.
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Kinderen:
1.
2.

Christian, ingeschreven Marburg 1591
Abraham, diaken in Hersfeld 1610

Een generatie jonger moet zijn Heinrich Raidt, geb Hersfeld 1621 en overl 1677 te
Schenklenfeld; hij is kapitein en in 1670 "Amtsvogt" in Hauneek en Landeck. Voorts Susanne
Raidt, geb 1662 te Unterstopfel (Haunatal) en gevormd (konfirmiert) 1674 te Schenkenfeld.
Ten slotte Johann Abraham Raid in Rotenburg aan de Fulda, die in 1659 "Küchenschreiber" is.
Breitenbach am Herzberg
Rond 1450 is Henn Reit eigenaar van een molen in Breitenbach en bakker. Dit is de oudste nu
bekende vermelding van onze familienaam. Hij zal de stamvader worden van zeker 15
generaties Reit(h) in dit dorp, die alle geboekt staan als "Bauer". Een afstammeling Jakob
Reith trekt einde 17e eeuw weg uit zijn geboortedorp en wordt de stamvader van de tak Reith
van Kirchhain-Marburg, waarover meer in hoofdstuk 24.
Tot zover de weinig samenhangende gegevens over de
verspreiding van onze naamgenoten in Hessen tot in de 17e
eeuw. Zij geven de indruk dat de oudste kern van het
geslacht Reith ligt aan de oostelijke helling van de
Vogelsberg, in de streek Salzschlirf (1465) - Schlitz (1478) Breitenbach (1450) en dat van daar uit zich Reithen gaan
vestigen in nabije plaatsen als Fulda (1493), Hersfeld (1525),
Eichenzell (ca. 1640) en Grossenlüder (1621).
In dit kader past nu het volgende over hetgeen we weten
aangaande de oudst-bekende naamgenoten in Grossenlüder.
Grossenlüder
In Grossenlüder waren grond en opstallen in de 17e en begin 18e eeuw in bezit van kerkelijke
of adellijke heren die hun bezittingen aan boeren onder een soort erfpacht in leen gaven.
Jestädt noemt een tiental leenheren van wie hieronder de volgende drie ter sprake komen:
Blankenauer leen vanwege de proostdij Blankenau, (Bocholz)-Convents leen vanwege het
hoogadellijke Convent ad St Salvatorem, en Lüder leen vanwege de heren van Lüder zu
Loszhausen.
In 1621 betaalt Peter Reydt en in 1629 Claus Reydt erfpacht (bestendige Erbzins) blijkens
een Zinsenbuch (Staatsarchiv Marburg).
Ik correspondeerde met de Hessische historicus Paul Schlitzer te Spangenburg, die mij het
volgende mededeelde:
Claus Reydt (waarschijnlijk dezelfde als de zojuist genoemde Claus) had in 1628 een stuk
grond (Gärtlein) in erfpacht van het kapittel (moet wel dat van Fulda zijn). Evenzo Wiegand
Reydt in 1680.
Loja Reith bezat een halve hoeve als Bocholz leen. De waarde werd op 260 fl. getaxeerd. Dit
moet wel dezelfde grond betreffen als die Jestädt (zie verder) beschrijft en in 1720 op naam
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van Hieronymus stond. Jaarlijks moest Loja afdragen: rogge, tarwe, haver en erwten terwijl hij
ook rijdiensten moest verlenen. Hij had op stal 2 ossen, 2 stieren en 2 koeien.
Cuntz (Konrad) Reidt had een stuk grond met een bouwvallig huis en een nieuwe schuur als
Blankenauer leen. Wellicht is dit hetzelfde grondstuk dat Jestädt aan Kaspar Raydt toeschrijft.
Cuntz heeft bovendien ¼ van Hübners hoeve als Convents leen. Hij bezit 4 ossen, 2 koeien, 3
kalveren en 45 schapen.
Tot zover Paul Schlitzer. Een serie krantenartikelen van Jestädt en van Joseph Brähler staan
bol van dit soort gegevens. Zij hebben zonder twijfel veel geput uit het "Lagerbuch"
aangaande de bezittingen van het kapittel Fulda, dat met 1720 aanvangt. Uit deze artikelen
noteer ik het volgende:
Kaspar Raydt had begin 18e eeuw een klein goed, een "Hintersiedler"-goed, namelijk de
"Hofreite vorm Obertor" als Blankenauer leen. Hij moest jaarlijks rogge, 2 hanen en 30 eieren
aan de proost brengen en enige belasting betalen. Kaspar Reith pachtte bovendien, samen
met Max Glitsch, een "Eigenttumliches Gut", genaamd het "Kalte Margarethen Höfchen".
Vroeger was dit een grote hoeve, maar nu pachtten ze alleen de grond want het gebouw erop
was aan iemand anders geleend (Lüder leen). Elk jaar droeg Kaspar af: rogge, haver, erwten,
lijnzaad en enig geld. Een Kaspar, waarschijnlijk dezelfde, woonde in 1720 in huis "Hinnesch"
(150 Hessische morgen), dat later Nr 20 werd en tegenwoordig Am Obertor Nr 1.
Hieronymus Rayth bezat begin 18e eeuw de helft van de Niederburg-hoeve met de daarop
gelegen "Hofreite" (Bocholz-Convents leen). Hij droeg jaarlijks af: rogge, haver, tarwe, erwten,
lijnzaad, hout en enig geld. Hij woonde in 1720 in huis "Lues" (140 hessische morgen), dat
later huis 133 zou worden en tegenwoordig Mährecke Nr 9 heet. De huisnaam "Lues" is
afkomstig van Ludwig Reith, in de volksmond Loya geheten, die er in 1662 woonde.
Johannes Reith bezat begin 18e eeuw een leen.
Tot zover over het voorkomen van onze familienaam tot omstreeks 1700 in Grossenlüder. In
die jaren was onze naam al vrij ver buiten de Vogelsberg verbreid. Een voorbeeld: in 1682
waren twee studenten Raydt in Marburg ingeschreven, afkomstig uit Rodenburg, een plaats bij
Wunstorf, ten nw van Hannover. Een bijzondere tak, de naamgenoten in Lingen, verdient
echter onze aandacht.
Lingen
De stad Lingen en omgeving waren tot 1816 deel van het Nederlandse Overijssel. Willem III,
Prins van Oranje, stichtte er in 1780 met financiële steun van gereformeerde Nederlandse
burgers een Latijnse school, met het doel in het katholieke gebied van Lingen een centrum
van de calvinistische godsdienstbeleving te vestigen. Veel Nederlandse jongens lieten zich als
leerling inschrijven. Er werd theologie, filosofie, medicijnen, rechten en filologie gedoceerd.
Hoewel dit "academisch gymnasium" algemeen als een universiteit werd beschouwd, had het
in feite een positie tussen gymnasium en universiteit. Universitaire graden werden er dan ook
niet verleend. De belangstelling voor het instituut nam na 1800 sterk af en het is in 1820
opgeheven. In het jaar 1795 en van 1811 tot 1813 is Theodor Christian Friedrich Raydt rector
van de academie te Lingen; hij overlijdt in 1833. Hij is een zoon van Johann Ludwig Raydt,
geboren in 1733 waarschijnlijk in of nabij Hersfeld, want Johann Ludwig is in de leer geweest
bij een boswachter in Meckbach bij Hersfeld. Hij wordt "Hauptmann" en huwt Johanna
Elisabeth Maria Heuser. Enige van zijn kinderen vertrekken naar Nederland en Amerika en
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schijnen veel nakomelingen te hebben. Zijn zoon Theodor Christian Friedrich Raydt wordt
advocaat, "Kammer-Konsulent", en ten slotte rector te Lingen.
Voorts zijn in Lingen als student ingeschreven: in 1811 Ludwig Heinrich Raydt en in 1814
Samuel Ferdinand Raydt, beiden uit Lingen. Een kleinzoon van genoemde rector is Theodor
Emanuel Jacob Raydt, van 1869 tot 1906 predikant bij de gereformeerde gemeente te Lingen.
Het geschilderde portret van deze predikant (te vinden bij Tenfelde, Die Prediger) behoort wel
tot de oudste bekende portretten van een Duitse Reith. Het oudste bekende portret van de in
Nederland geleefd hebbende Reithen is de foto van Adam Ambrosius Reith, daterend van rond
1890.
De planeet Tschai
Adam Reith reist weg van de aarde met een ruimteschip en landt op de planeet Tschai, aldus
verzekert Jack Vance in zijn boek "Tschai, de waanzinnige planeet" (Meulenhoff, Amsterdam,
3e druk 1978).
Een vraag en een antwoord
Er woonden en wonen meer Reithen in Hessen dan in de rest van Duitsland. Hoe is dit zo
gekomen? Mij dunkt dat men slechts voorzichtige veronderstellingen kan maken. Ik voor mij
houd het er voor dat er in de middeleeuwen, laat ons zeggen in de 13e of 14e eeuw, een of
enkele mannen met die naam op de oostelijke helling van de Vogelsberg akkers wonnen en
bebouwden en zo tot enige welstand kwamen. Dank zij hun gezondheid en vruchtbaarheid
kregen zij nakomelingen met dezelfde gunstige eigenschappen. En dan kan hun aantal na
meerdere generaties indrukwekkend groot zijn. Hun kroost was in die eeuwen nog sterk
gebonden aan hun grond (Der Mensch klebt an der Scholle), bleef in het gebied van de
Vogelsberg of althans in Hessen wonen. Laat ons als voorbeeld nemen Grossenlüder. In zijn
parochieboeken worden slechts twee of drie Reithen in de periode 1654-1700 genoemd en
slechts enige tientallen van die naam in het tijdvak 1700-1750. In datzelfde niet zo grote
Grossenlüder wonen op dit moment 41 families Reith!
De ruime verspreiding van de naam Reith bleek bij de eerste Reithen-reünie in 1975. De toen
(wel met de Spaanse slag) opgestelde adressenlijst bevatte families Reith in Grossenlüder
(41), Fulda (31), Neuhof (3), Bad-Salzschlirf (3), Petersberg bij Fulda (2), Hünfeld (2),
Eichenau (1), Kleinlüder (1), Künzell (1), Frankfurt (6), Baunatal (5), Marburg (3), Hilders (5),
Kirchhain (3) en Breitenbach (4). Voorts buiten Hessen: Wuppertal (23), Keulen (14), Dortmund (8), Hamburg (6) en Berlijn (10).
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HOOFDSTUK 22
Wapens en zegels van families Reith
Er bestaan in Nederland ongeveer 600 adellijke en 50.000 burgerlijke wapens. Men kan dus
moeilijk volhouden dat een burger die een familiewapen zoekt, bezig is de adel na te apen.
Een familiewapen moet men niet zien als een statussymbool, maar als een vormrijk en kleurig
teken, bedoeld om familiesaamhorigheid aan te geven en te bevorderen. Familiewapens zijn
bijna alle terug te voeren tot de tijd van de kruistochten. Immers, de ridder in wapenuitrusting
met helm was onherkenbaar en moest een teken dragen dat op afstand herkenbaar was. Zo
zag men het ook tijdens de reünies in Zeddam (1975) en Grossenlüder (1981), getuige de
groepsfoto's waarop het Hersfeld-wapen prijkt te midden van de menigte. De gedachten gaan
gemakkelijk naar veel meer toepassingen van een wapen, bijvoorbeeld een gebrandschilderd
raam in de woning of een zegelring. Men zou er echter wat zuinig en steeds stijlvol mee
moeten omspringen. Het plakken van stickers met een wapen op auto's bij gelegenheid van
een reünie ligt naar mijn gevoel zo ongeveer op de grens.
leder is vrij een wapen te voeren. Iemand die uit een wapenboek een wapen kiest, al of niet
van een naamgenoot, mag dit overnemen. Als er afstammelingen kunnen bestaan van de
persoon die het wapen voerde, dan zit er wel iets onrechtmatigs in dit als niet-afstammeling te
gebruiken. En men moet wel beseffen dat een naamgenoot nog geen voorouder of stamvader
is.
Het wapen van het geslacht Raidt van Hersfeld (Hessen)
Hermann Knodt schreef in 1953 over het wapen en de zegels van het geslacht Raidt van
Hersfeld. Bovendien dient mij als bron de brief die ik ontving van Wilhelm Hehner, Maberzeller
Strasse 43, Fulda, gedateerd 20.9.1980. Ik ontleen aan beide geschriften het volgende. Het
gaat om het familiewapen van Balthasar Raidt senior, afkomstig van Fulda en
evangelisch-luthers pastoor te Hersfeld. Hij was zeker pastoor en keizerlijk notaris in de jaren
1540 tot 1553 en wellicht tot zijn overlijden in 1565. Het wapen is overgenomen door zijn
zoon Abraham, eveneens pastoor te Hersfeld en zijn kleinzoon Christian, pastoor te
Reiskirchen ten oosten van Giessen. In de kerk van Reiskirchen zag ik een rouwbord
("Totentafel") betreffende Christian Raidt waarop het familiewapen is afgebeeld.
Aangaande dit wapen ben ik uitvoerig ingelicht door Heinz Ritt, Heraldiker (MdH). 6350
Bad-Nauheim, Sprudelhof 6 in zijn brief van 6.2.1972. Hierin verklaart hij de notities van
Hermann Knodt aangaande dit wapen te kennen. Bovendien vermeldt hij een brief van deze
autoriteit aan een Raydt in Hamburg gedateerd 12.5.1960 waarin geschreven staat dat het
Hersfeld-wapen al in 1553 gevoerd werd, beantwoordend aan de beschrijving die Hermann
Knodt vond in het Staatsarchiv Marburg: "In schwarzem Feld ein auf gestürztem silbernem
Halbmond stehendes goldenes Tatzenkreuz, begleitet von goldenen 5-strahligen Sternen.
Helm: offener schwarzer Flug, belegt mit dem Schildbild; Decken: schwarz und gold". Van de
hand van Heinz Ritt bezit ik twee schetsen die steunen op bovenstaande beschrijving:
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In het Heimatmuseum van Schlitz bevindt zich een stapeltje geschilderde familiewapens
(olieverf op hout), door Hermann Knodt daar gedeponeerd en zonder twijfel in zijn opdracht of
door hemzelf geschilderd. Daarin is het wapen gevonden dat hiernaast is afgebeeld.
Wat zouden maan, kruis en sterren destijds betekend
hebben? Ritt schreef dat als een Pfarrer de ontwerper was,
maan en sterren waarschijnlijk naar Maria, de
Hemelkoningin verwijzen. Het kruis is hier z.i. zeer zeker
een christelijk symbool. Onze tijdgenoot Pfarrer Georg Reith
geeft de volgende verklaring: "über dem wechselnden
Mond als Bild des Vergänglichen, das Kreuz als Bild des
unvergänglichen Glaubens der nach den ewigen Sternen
hinweist".
Tenslotte twee merkwaardige ontdekkingen. Precies
hetzelfde wapen is in 1624 gevoerd door de leerlooier
Wolfgang Craft in Solothurn, Zwitserland; het is afgebeeld
op de gildetafel, zie Neubecker blz. 141 (mededeling van
Nico Riet, stamboom Riet, generatie 6).
En in Cordoba, Spanje zie ik bij een kunstenaar die
wapenschilden in leer snijdt (Angel Lopez - Obrero & Hijos, Callaia de las Flores 2) het wapen
van D.J. Gerarde afgebeeld op zijn folder. Een kwartier vertoont het "Tatzenkrauz" en
daaronder de halve maan, hier echter met de punten naar boven gekeerd. Zou dit wapen
wijzen op het verdrijven in 1492 van de Moren uit Spanje door de katholieke koningen?
Beide zeer recente ontdekkingen verdienen nader onderzoek.
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Het wapen van Wolfgang Reith in Neurenberg
Wolfgang Reith, raadsheer (Rath) van Neurenberg in
1550, voerde een wapen dat in het boek van Siebmacher
als volgt is beschreven: Een gouden dakspoor of balk
("Sparren") op rood; met zilveren roos belegde
schildvoet. Boven rechts een zilveren roos in rood, links
een rode roos in zilver. Onder de dakspoor een
steigerend zilveren paard. Helm: het paard, steigerend.
Dek: rood, zilver.
Hetzelfde wapen staat met het bijschrift "Reith, Nuremb."
in Rietstap afgebeeld, echter in spiegelbeeld, met gelijke
beschrijving (in de Franse taal).
Het wapen van Michael Raith te Aibling
Michael Raith was gerechtsschrijver te Aibling en afkomstig uit de Oberpfalz. In 1727 werd hij
gemachtigd tot het voeren van volgend wapen: linkerhelft vertoont een geharnaste man, op
een heuvel met drie toppen staand, die een schrijfschrift en schrijfboek (Griffel und Tafel) in
de handen houdt; de rechterhelft een duif op een rots (Siebmacher, 1857, tekst blz. 13,
afbeelding Tafel 10).
Het wapen van Reith-P. in Keulen
Rietstap (2e druk) beeldt nevenstaand wapen af met het
onderschrift: Reith-P. de Cologne (M.ét. au 17ième siècle).
Zijn beschrijving luidt vertaald: "Gedeeld. Veld 1 rood met
zilveren ster, ernaast (accostée) twee zilveren schelpen.
Veld 2 zilver met rode schelp, ernaast twee zilveren
sterren". De arcering van de onderste sterren in de tekening
klopt m.i. niet met de beschrijving.
Het wapen van het geslacht Vom Keutz (Keytz)
Twee Reithen in Grossenlüder trouwden met meisjes Vom Keutz. De eerste is geen voorouder
van de Achterhoekse Reithen, de tweede wel. Johann Ludwig Reith, "Bauer", overleden
15.4.1696, trouwde op 8.1.1662 met Agnes Vom Keutz, dochter van wijlen Georg Vom Keutz
te Eichenau. Zij overleed 22.3.1694. Deze Johann Ludwig bouwde huis "Lues", later
genummerd 133.
Later leefde er een Johann Georg Reith, "Bauer", geboren 9.1.1725 en overleden 16.12.1785.
Hij was een achterkleinzoon van Caspar Reith, de broer van bovengenoemde Ludwig. Johann
Georg trouwde op 30.5.1748 met (Eva) Elisabeth Vom Kaitz uit Müs, dochter van Johann Vom
Kaitz. Zij was geboren 1.4.1733. Johann Georg woonde in huis 133.
Oude schrijfwijzen van de familienaam zijn: Keitz, Keitzer, Keutzer, Keutz, Keytz en Kaitz. De
oudste stamplaats van deze familie is vermoedelijk de hoeve en het landgoed (Hof und
Burggut) genaamd "zum Keutsch" of "zum Keutz", gelegen op de Kötzenberg bij
Hartershausen. Dit was destijds binnen het graafschap Schlitz. Op die plaats moet een
oud-Germaanse nederzetting bestaan hebben, blijkens een daar gevonden ringwal en de
oeroude benaming van een grondstuk, als "hayngraben", wijzend op een versterkte plaats. De
volksmond noemt de berg "Ketzebärk", en in de oudste grondlijsten van 1480 en 1584 staat
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Kotzenberg en Kötzenberg. De naam van de hoeve hangt samen met de naam Kautz =
steenuil, die daar waarschijnlijk gaarne huisde.
Tot het bezit van de hoeve Keutz behoorden reeds in
1480 goederen in Müs, die nog in de volksmond
Keutzeburg heten. De nederzetting Kötzenberg
(Keutzenberg) werd verlaten (Wagner), er bleef slechts
een waterput en een daarheen leidend pad. In andere
literatuur vond ik dat "ein Hof zum Keutzes" reeds in
een oorkonde van 1364 is genoemd als een
Wartenbergse leen. Ook in 1435 wordt de hoeve
genoemd. Het geslacht von Keutsch staat echter pas in
een oorkonde van 1480 vermeld en wel als wonend in
Müs. Voorts wordt aangegeven dat het dorp Keitz,
gelegen bij Schönberg, tijdens de dertigjarige oorlog is
verwoest. Elders vind ik dat het verlaten dorp
(Wüstung) zum Keutz in het Landeshaüser Wald ligt,
op een plaats die nu nog "zum Keutz" heet. Van dit
dorp uit of van Müs uit heeft het geslacht Vom Keytz
zich over de streek verbreid (zie Mackentaun). Of het
hier beschreven geslacht Vom Keutz als "adellijk" werd
beschouwd, is twijfelachtig. Weliswaar beheerden
landadelijke families bijna elke nederzetting in de
vroege middeleeuwen, maar vele gingen in strijd ten
onder en werden leenplichtig bij een machtiger vorst en
gingen in de boerenstand (Bauer). Het woordje "Vom"
of "Von" heeft in dit geval slechts de betekenis
"afkomstig van".
Conclusies
We moeten erkennen dat de naamgenoten die destijds een familiewapen hebben gevoerd,
namelijk die in Hersfeld, Neurenberg en Keulen, voor zover bekend geen voorouders van
Nederlandse Reithen zijn. Die basis om een reeds gevoerd wapen weer op te nemen,
ontbreekt dus. We kunnen slechts hopen dat verder genealogisch onderzoek alsnog enige
bloedverwantschap zal opleveren. Het wapen van de Vom Keytz is door een echtgenote
ingebracht, en komt dus niet in aanmerking.
Het Centraal Bureau voor de Genealogie houdt een "Register van Familiewapens" bij. De
inschrijving in dit register (kosten fl. 500,-) betekent een deskundige erkenning. Ze houdt ook
in dat afstammelingen van een aanvrager terecht het wapen kunnen voeren.
Ik blijf er bij dat het belang van een Reith-wapen daarin zou liggen dat alle Nederlandse
Reithen het zouden gebruiken om hun onderlinge verbondenheid uit te drukken en te
manifesteren, bijvoorbeeld bij grote reünies of bijeenkomsten van kleinere omvang. Het
wapen van Reith-Hersfeld is voor dit doel bij de reünies van 1975 en 1981 gebruikt. Het was
geen slechte keuze, want dit wapen is het enige dat in Hessen is gevoerd. Een groot bezwaar
is dat we aangaande enigerlei familieband tussen de Nederlandse Reithen en Balthasar Raid
uit Fulda niets weten en slechts mogen aannemen dat zij allen uit het Vogelsberg-gebied
stammen. En dit is naar mijn mening te weinig.
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Ik stel dus voor een familiekenteken te kiezen dat voor elke Reith aanvaardbaar is en
voldoende typerend voor het geslacht Reith, namelijk de bomenrooiende boer. De Reith-raad
zou kunnen overwegen een kenner van de heraldiek in te schakelen om een wapenschild te
ontwerpen dat aan alle wensen en regelen voldoet.
Zegels
Enige naamgenoten die keizerlijk notarius waren of andere functies bekleedden, hebben hun
geschriften van een eigen zegel voorzien. Onderstaande gegevens dank ik aan Nico Riet te
Dordrecht (stamboom Riet, generatie 6) en aan de heer W. Heimer, Haberzeller Str. 43, Fulda.
Het oudste nu bekende Reith-zegel is dat van Caspar Reith (Reuth), blijkens een oorkonde
van 1504, pastor te Schlitz. Het stelt de Heilige Margaretha voor, aan wie de kerk van Schlitz
in het jaar 802 werd toegewijd. Zij staat op een draak, heeft in de rechterhand een kruis en in
de linker een koord waaraan de draak is vastgebonden. Het bijschrift luidt: "Caspar Reith,
Pastor in Schlitze". Dit wapen bevindt zich in het Heimat Museum te Schlitz en is gemaakt door
Pastor Krodt zelf of op zijn aanwijzing. Het zegel hangt aan een oorkonde 190 (van
14.11.1504), aanwezig in het Staatsarchiv te Darmstadt.
Balthasar Raidt senior, hiervoor al genoemd, notarius van 1540 tot 1553 of 1565, gebruikte
een notariszegel, voorstellend: op drie trappen een rechtopstaand zwaard, dat een hart
doorboort en op de spits een rijksappel draagt.
Zijn zoon Abraham gebruikte van 1550 tot na 1600 een zegel voorstellend een hart, daarop
een kruis en daaromheen drie sterren.
Joh. Abraham Raid (1624-1691), kleinzoon van Abraham, die in 1659 schrijver
(Küchenschreiber) was te Rothenburg a/d Fulda, voerde nog hetzelfde zegel.
Henrich Raid, broer van de laatstgenoemde, "Amtsvogt" te Hauneck en "Vogt" te Landeck
gebruikte een zegel, voorstellend: een schild, met daarin een hart waarop een kruis en
omringd door drie sterren. Bovenop het schild een helm met twee vleugels, waartussen
eenzelfde hart met kruis, geflankeerd door twee sterren.
Susanne Raid, dochter van bovengenoemde Joh. Abraham, trouwde in 1680 in Hersfeld met
de Malsburgische rentmeester (Gutsverwalter) George Lange. Zo kwam het wapen in de
familie Lange.
Ludolph te Rijte (Luloff te Ryth) was 1525-1556 schepen te Zutphen. Een beschrijving van
zijn zegen luidt: "Een gedeeld veld, met een Andreaskruis over alles heen". Het Sint
Andreaskruis is een liggend kruis van even lange balken. De afbeelding is ontleend aan de
"Heraldieke Bibliotheek" (1873) in het Gemeentearchief van Zutphen, 1873, blz. 340 en de
oorkonde 2100 met het (geschonden) zegel. Muschart bestrijdt dat het een gedeeld veld is.

185

Bronnen
J.A. de Boo, Familiewapens oud en nieuw, Uitgave Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag, 1977.
Herman Knodt, Aus der ältesten Geschichte der Familie Raidt-Reith, Heimatblätter für Stadt
und Land Lauterbach 18 (1953) 38-40. Overgenomen in Buchenblätter, bijblad van de Fuldaer
Zeitung Nr 10 blz. 40.
Hermann Knodt, Hessisches Wappenbuch, deel 1, 1980.
G. Mackentaun, Die Wüstungen im Kreis Lauterbach, Uitgave Lauterbach 1950, blz. 40.
Muschart Heraldische Collectie, beschrijvingen van wapens in Nederland, aanwezig in Centraal
Bureau Genealogie, Den Haag.
Ottfried Neubecker, Elseviers Gids voor de Heraldiek.
J.B. Rietstap, Armorial Géneral, Gouda 1884-1889; Supplementen van V. en H.V. Rolland 1903
en 1954. Ook een uitgave 1921 van Martinus Nijhoff, Den Haag. Zie Ed. II Planche CXLIII voor
Neurenberg.
J. Siebmacher, Bürgerliches Wappenbuch = Band 5, deel II des Grossen und allgemeinen
Wappenbuches, Baier & Raspe, Nürnberg 1857.
J. Siebmacher, Grosses allgemeines Wappenbuch, Band 5, Abteilung 2 (1873) blz. 56 en Tafel
93.
Wagner, Die Wüstungen im Grossherzogtum Hessen, Verlag für Sippenforschung und
Wappenkunde C.A. Starke, Görlitz.
B. Koerner, Hessisches Geschlechterbuch, bearbeitet in Gemeinschaft mit Herman Knodt zu
Bad-Nauheim, Verlag G.A. Starke, Görlitz 1926. Verschenen als Band 47 (1926) van het
Deutsches Geschlechterbuch.
Abt Johann van Fulda, Oorkonde 189 van 4.7.1504 en oorkonde van 14.11.1504 aanwezig in
het Staatsarchiv, Schloss, D-6100 Darmstadt.

186

HOOFDSTUK 23
Een beknopte sociale en politieke geschiedenis van
Hessen en Nassau

Omdat de voorouders van de Nederlandse Reithen uit Hessen en een van hen waarschijnlijk
uit Nassau zijn weggetrokken, zullen in dit hoofdstuk enige hoogtepunten uit de bewogen
geschiedenis van deze gebieden beschreven worden.
Wie tegenwoordig over Hessen spreekt, zal
meestal bedoelen de deelstaat Hessen van de na
1945 ontstane Bondsrepubliek Duitsland. Wie dit
gebied als toerist heeft bezocht, kent de rivieren,
deels grensvormend, Rijn, Neckar, Fulda, Werra
en Lahn, en zeker zijn imposante berggroepen
Rothaar, Westerwoud, Taunus, Oden-wald, Rhön
en Vogelsberg. Als toerist merkt men er weinig
van dat dit beeldschone gebied in vervlogen
eeuwen uit een groot aantal vorstendommen,
graafschappen en zelfstandige bisdommen en
steden bestond.
Oudste geschiedenis
In de vierde eeuw vóór Christus is bedoelde
streek door de Kelten bezet. Ter bescherming van
hun nederzettingen omringden zij deze met
ringwallen, die men nu nog hier en daar als de
"Keltenschanzen" kan zien, bijvoorbeeld de Fliehburg in de Taunus. In de tweede eeuw v. Chr.
drongen de Germaanse Chatten, die later de Hessen genoemd zouden worden, hun gebied
binnen. Rond het jaar 50 v. Chr. hadden zij de Kelten, voor zover deze niet gevlucht waren,
volledig onderworpen. Maar veel Keltische rivier- en plaatsnamen bleven behouden.
Omstreeks die tijd trokken Romeinse legers de streek binnen, waarbij zij op hardnekkige
tegenstand van de Chatten stootten. De Romeinse geschiedschijver Tacitus beschreef de
Chatten als volgt: "De Chatten zijn bijzonder krachtige mensen van een gedrongen
lichaamsbouw; hun blik is doordringend, hun geest is zeer levendig. Als men bedenkt dat zij
Germanen zijn en geen Romeinen, dan vallen hun verstandige berekeningen en vaardigheden
op. Zij kiezen de juiste mannen tot hun leiders en gehoorzamen deze dan".
De Chatten bleven opstandig totdat de Romeinse keizer Domitianus zelf met een leger van
50.000 man ze beslissend onderwierp. Daarop bouwden de Romeinen een enorme
verdedigingslijn langs de Rijn tot aan de Donau, de zogenaamde "limes", bestaande uit wallen
en wachttorens. De soldaten konden berichten van de ene toren naar de andere
toeschreeuwen. Alleen al tussen Main en Lahn, een afstand van 164 kilometer, stonden 250
torens. Het beheer van de Romeinen bracht kennis van landbouw, wijnbouw en vruchtenteelt.
Ongeveer in het jaar 250 van onze jaartelling waren de aanvallen van de Chatten zo krachtig
dat de Romeinen hun "limes" moesten prijsgeven. De Chatten konden niet lang in vrede en
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veiligheid leven. Ze werden bedreigd door de Franken die van de Rijn en uit het Westerwoud
kwamen, en door de Alemannen uit het zuiden. De contacten tussen Franken en Hessen
hadden tot gevolg dat de dicht bij Rijn en Main wonende Chatti de levensgewoonten van de
Franken overnamen zodat ze als Rijnfranken werden betiteld. Daar tegenover bewaarde men
in het centrum van Hessen, zoals in het Rothaargebergte, de Vogelsberg en de Rhön, het
eigen Hessische karakter, bijvoorbeeld in het type vakwerkhuizen met een bijzondere
pleisterlaag (Kritzputz). Het gebied der Chatti ontkwam niet aan invallen van Vandalen en
Hunnen in de vijfde eeuw; deze volkeren dreven de Bourgondiërs voor zich uit. De
zelfstandigheid der Chatti liep toen ten einde. Omstreeks 500 n. Chr. begon de volledige
overheersing door de uit het westen en zuiden opdringende Franken. Deze stelden
gouwleiders aan en bouwden versterkingen en koningshoven, onder andere in Wiesbaden,
Frankfurt, Kirchhain, Hersfeld en Fritzlar. De naam Chatti geraakte in die periode in onbruik.
Het werd "Hassin".
Het Christendom
Rond 550 begonnen lerse en Schotse Benedictijnse monniken met instemming van de koning
der Franken het christelijk geloof in het gebied van de Hassin te verkondigen; dit missiewerk
verliep traag. Toch, toen in 721 de Angelsaksische monnik Winfried (die later de naam
Bonifatius zou krijgen) de Hassin bezocht, vond hij er enkele Christelijke gemeenten. Winfried
ging in de Amöneburg aan de Ohm wonen, een belangrijke Frankische vestiging van
Opper-Hessen, waar hij de plannen voor een klooster ter plaatse ontwierp. Vele Hassin
werden door zijn prediking Christen. Een leerling van Winfried, de Beier Sturm, trok meer
oostelijk naar het "Buchenland" (beukeland) en stichtte in 744 een klooster, kerk en school op
de plaats waar later de stad Fulda zou ontstaan. In 769 stichtte Lullus, ook een leerling van
Winfried, het klooster Hersfeld. Beide kloosters groeiden uit tot beroemde centra van
onderwijs en cultuur.
Koningen en keizers
De macht van de Franken onder de Karolingische leiders
groeide gestadig en in het bijzonder onder koning Karel
de Grote (768-814) werd een hoogtepunt bereikt. Hij
overwon de Saksen en heerste over alle Germaanse
stammen. Hij bevorderde de landbouw en liet veel bos
rooien. Karel de Grote verdeelde zijn rijk in gouwen en
ondergouwen en stelde daarover een "Graaf" resp. een
"Centgraaf" aan als koninklijke beambte. De macht van
de opvolgers van Karel de Grote over het uitgestrekte
gebied brokkelde af, terwijl de plaatselijke vertegenwoordigers van de vorst, namelijk de graven, hertogen
en bisschoppen, steeds zelfstandiger werden en hun
rechtsgebied als erfelijk bezit gingen beschouwen.
Toen de Karolingische lijn uitstierf, werd de graaf van
de Hessengouw Konrad I koning der Franken. Kort voor
zijn dood in de burcht Weilburg a/d Lahn schreef
Konrad een brief aan zijn broer Eberhard, waarin hij
bepleitte zijn machtigste tegenstander Heinrich, koning
der Saksen, tot zijn opvolger te kiezen. Deze beroemde
brief, die bewaard is gebleven als het "Weilburgse Testament", was het startpunt naar de
staat Duitsland. Want Heinrich werd inderdaad gekozen (in 936). Zijn opvolger Otto I liet zich
188

in 962 door de paus te Rome tot keizer kronen en noemde zich de Keizer van het Heilige
Roomse Rijk van het Duitse Volk. Hij was de machtigste vorst van Europa.
Bisschoppen, abten en graven
Naast de Saksen hadden de Hessen minder te betekenen. Om mogelijke opstandigheid te
voorkomen, gingen Otto I en zijn opvolgers gedeelten van het Hessische gebied in beheer
geven aan bisschoppen en Saksische edellieden, die in ruil hiervoor grenzen, rivierovergangen
en tolplaatsen moesten verdedigen. Zij volgden dus het beginsel: verdeel en heers. Zo
ontvingen de bisschoppen van Paderborn en Worms en de abten van Fulda en Hersfeld land
en goed, maar de machtigste werd de bisschop van Mainz. De bisschoppen en abten gaven op
hun beurt delen van hun bezit in erfleen aan leenmannen en zo vierde een versnippering
hoogtij die eeuwen zou duren en nog niet is verdwenen. Het werd een bloeiperiode voor de
kloosters, vooral toen naast de oude Benedictijnse vestigingen, van 1131 af de cisterciënzermonniken (die vernieuwde Benedictijnse regels volgens Bernardus van Clairvaux volgden)
nieuwe kloosters gingen stichten, waaronder dat van Eberbach wel buitengewoon rijk en
machtig werd. De kloosters ontvingen schenkingen van grondbezitters. Ook stelden zich
adellijken met hun bezit onder de bescherming van kloosters.
Ridders en burchten
Bisschoppen, abten, graven en andere machthebbers hadden in hun dienst de "ridders", een
soort beroepsleger, dat in geval van oorlog voor en met hun heer moest vechten. Zij kregen
als beloning een landgoed of dorp in leen. De bewoners daarvan waren op hun beurt schatplichtig aan de ridders, zij droegen een deel van de oogst en belastingpenningen af. Zo was
een soort "leen-pyramide" gegroeid: keizer ↔bisschoppen en graven ↔leenmannen (edelen) ↔
ridders ↔vrije boeren en nietvrijen. Iedere groep had redelijk omschreven rechten en plichten.
Hier bestond in zekere zin een rechtsstaat. In het Hessische gebied kon men toen meer dan
honderd ridderburchten tellen. Ze zijn spoorloos verdwenen op heel enkele na, zoals slot
Waldeck en de Ottoburg in Schlitz.
De Thüringse overheersing
Door huwelijken kwamen grote delen van het Hessische gebied in 1121 in bezit van Ludwig
van Thüringen. De keizer verhief hem tot de rang van landgraaf. De Thüringse overheersing
zou 125 jaar duren. In die periode werd Marburg gegrondvest; de stad werd machtig, mede
dank zij de markten en de universiteit. Sophie van Thüringen, de dochter van de Heilige
Elisabeth, wist zo te manoeuvreren dat haar vierjarige zoon in 1248 tot graaf van een
zelfstandig Hessen werd uitgeroepen. Marburg werd de residentiestad, later werd dit Kassel.
Versterkte steden. Strijd, strijd. Soldaten
Het zal niemand verbazen dat bisschoppen, graven en ridders in voortdurende strijd gewikkeld
waren. En zo zien we in de 13e eeuw het verschijnsel dat machthebbers met de hulp van de
bewoners wallen, muren, torens en poorten rondom hun woonplaats gingen bouwen.
Daarmede ontstonden versterkte steden als Kassel, Marburg, Frankfurt, Rotenburg aan de
Fulda, Alsfeld en Biedenkopf. Men moet zich dit niet te groot voorstellen. Het waren toen
plaatsen met minder dan 2000 inwoners, behalve dan het grote Frankfurt. De burgers
moesten in ruil voor de bescherming het nodige aan vrijheid en bezit betalen, maar toch nam
er de welstand toe. Men begon grote kerken en later zelfs machtige raadhuizen te bouwen.
Een welbekend voorbeeld is de indrukwekkende Dom van Limburg (1212-1235).
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De eeuwen die nu volgden, kenmerkten zich door de voortdurende machtsstrijd tussen
steden, graven en bisschoppen. Wat Hessen aangaat kan men stellen dat bij alle verwarring
gedurende de 14e en 15e eeuw de graven en bischoppen hun gezag konden handhaven.
Slechts doodde men elkaar op nieuwe manieren. Landsknechten te voet voorzien van
musketten verdreven in de 15e en 16e eeuw de ridders met hun niet kogelvrije harnassen van
het strijdtoneel. Deze landsknechten ontvingen soldij en werden soldaten genoemd.
Salbücher en Lagerbücher
De leen- en erfrechten van de grond en de rechten op oogst en belastingpenningen legde men
al in de vroege middeleeuwen in handschriften vast. In Hessen bestond in 1319 een erfregister
van Marburg en Wetter, ten dienste van de bisschop van Münster opgesteld. In de 15e eeuw
ontstonden geleidelijk meer van dit soort registers, zij werden "Salbücher" genoemd. Ze zijn
een rijke bron van informatie aangaande de geschiedenis van steden, over landbouw en
veeteelt, het erfrecht, de sociale verhoudingen en de namen van de inwoners. De namen van
boeren en keuterboertjes, hun goederen en hun erfgenamen kan men erin vinden, met hun
verplichtingen tot hand- en spandiensten en belastingbetaling. In latere eeuwen werden de
Salbücher vervangen door de Lagerbücher (grondboeken), Stückbücher (goederenboeken) en
Steuerbücher (belastingboeken). Uit de regeerperiode van landgraaf Wilhelm IV (1568-1592)
zijn 70 Salbücher bewaard gebleven. Hij wilde dat alle lopende veranderingen in die
boekhouding zouden worden bijgeschreven, maar dit lukte maar deels.
In 1720 liet landgraaf Karel nieuwe kadasterkaarten tekenen. Het Lagerbuch van Grossenlüder
en omgevende dorpen, dat in hoofdstuk 26 ook ter sprake zal komen, is in 1718 in opdracht
van het domkapittel van Fulda aangelegd.
Dat vrij veel Sal- en Lagerbücher bewaard zijn gebleven, is wel hieraan te danken dat een
duplicaat ervan ingediend moest worden bij een "Rentekammer".
De Reformatie
In het jaar 1517 sloeg de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de deur van de
slotkerk van Wittenberg. Reeds in 1522 preekte Adam Kraft de leer van Luther in de
Stadtpfarrkirche St. Blasien van Fulda; hij werd uit de stad verdreven. Toen landgraaf Philips
I, die later "de Grootmoedige" werd genoemd, in 1518 aan de regering kwam, strekte zijn
gebied zich uit van de Wezer tot aan de Neckar en van de Rijn tot aan het Thüringerwoud.
Hij koos in 1524 de zijde van de Reformatie en benoemde Adam Kraft tot zijn hofprediker.
In 1526 riep hij een kerkelijke landdag bijeen. De aanwezigen waren vrij welke leer zij
"gegen Gott und Kaiser" zouden aanhangen. Men koos bijna eenstemmig voor de nieuwe
leer. Het gevolg was dat vijftig kloosters in Hessen (niet die in het Fuldase land) werden
opgeheven waarbij de kloosterlingen een jaargeld ontvingen, De priesters die niet naar de
Reformatie wilden overgaan, vertrokken deels naar het bisdom Fulda. Hermann Riedesel III
legde in 1527 de Reformatie op in Lauterbach, Angersbach, Eisenbach en Stockhausen. De
zo ontstane onderscheiding van een rooms-katholiek en een evangelisch gedeelte in Hessen
is op de kaart op de volgende pagina aangegeven.
In 1529 protesteerden vorsten, standen en steden bij de keizer tegen diens strijd met de
evangelischen. Zo kregen zij de naam "protestanten".
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Boerenrevoluties
De boeren, onvrij en doodarm, voelden zich ongeveer als lijfeigenen van de vorst of bisschop.
Zij zagen in het geschrift van Maarten Luther "Von der Freiheit eines Christenmenschen" een
aanmoediging tot opstand. Dit was een onjuiste uitleg van zijn indrukwekkende getuigenis
waartegen Luther zich fel maar tevergeefs heeft verzet in zijn geschrift Wider der räuberischen
und mörderischen Rotter der Bauern. De boerenrevoluties, genaamd de "Bundschuh" (hun
embleem was een leren boerenschoen met een lange riem), begonnen in Zuid-Duitsland en
sloegen over naar de gebieden van de bisschoppen van Fulda en Hersfeld. In 1525 en
volgende jaren sloegen de gezamenlijke legers van verschillende vorsten de opstanden neer.
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Verdeling van Hessen
Het testament van Philips I, die in 1567 stierf, was noodlottig voor de eenheid van Hessen.
Zijn vier zonen kregen elk een deel; men had nu de deelstaten Hessen-Marburg, HessenRheinfels, Hessen-Kassel en Hessen-Darmstadt.
Nassau
Laat ons nu even onze aandacht op het Nassause gebied richten, dus de strook gelegen ten
westen van Hessen tot bijna aan de Rijn. De stamvader van het geslacht Nassau, Ruprecht II
van Laurenburg, stichtte in de 12e eeuw op zijn landgoed de burcht Nassau. In 1160 noemde
hij zich graaf van Nassau. Het gebied Nassau veranderde dikwijls van omvang. In de
middeleeuwen bestond het in hoofdzaak uit een strook ten oosten van de Rijn tussen Mainz en
Lahn. Ook in Nassau ontstond een steeds verder gaande versplintering. Onder de vele
Nassause heren waren de graven van Nassau-Dillenburg in de 16e eeuw de belangrijksten.
Van 1559 af regeerde daar graaf Johann VI. Zijn oudere broer Wilhelm, Prins van
Nassau-Orange, bestuurde toen het Nassause bezit in de Nederlanden en in Orange.
In 1568 bezochten afgezanten van de Geuzen hem in zijn kasteel Dillenburg en smeekten hem
de leiding van het verzet tegen Spanje op zich te nemen. Hij aanvaardde de taak met volle
inzet van zijn persoon en bezit. Zijn familie en het hele graafschap steunden hem met veel
geld en goed. De Prins riep Nassause en Hessische mannen op om in het bevrijdingsleger te
dienen. Zijn moeder Juliana van Stolberg verkocht of verpandde haar familieschatten om haar
zoon te steunen. Wat onze "Willem de Zwijger, Prins van Oranje-Nassau" bereikt heeft, is
mede te danken aan de steun uit Nassau en Hessen. Voor de Nederlandse vrijheid vielen naast
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Willem zelf (die in 1584 werd vermoord) nog tien Nassause graven, waaronder drie broers van
Willem en drie zoons van de regerende graaf Johan VI. In 1658 werd Nassau een hertogdom
met Marburg als hoofdstad. Keren we terug tot Hessen.
Dertigjarige Oorlog
Het gebied Hessen leed na de Reformatie onder een voortdurende politieke en
godsdienststrijd. Die was het ernstigst in de beruchte Dertigjarige Oorlog 1618-1648, die
vooral in Hessen heeft gewoed en niet zonder reden de "Hessenoorlog" heette. Hessen-Kassel
stond achter de evangelisch-gereformeerde leer (Calvijn, Zwingli), terwijl Hessen-Darmstadt
de evangelisch-lutherse overtuiging was toegedaan en steun genoot van de keizerlijke
katholieke troepen. Het gebied Hessen onderging herhaalde wisselingen van machthebbers en
werd geteisterd door de plunderingen en verwoestingen door Brunswijkers, Keizerlijken,
Spanjaarden, Nederlanders, Zweden, Fransen en Kroaten. Tweederde van de bevolking
verloor het leven door gevechten, moordpartijen, pest, wolven en algemene ellende.
Duizenden dorpen verdwenen. De meeste archieven gingen in vlammen op. Het duurde een
eeuw voor de wonden enigermate waren geheeld. Na de Dertigjarige Oorlog betekende de
centrale keizerlijke macht weinig meer en konden de Hesssische landheren evenals het kapittel
van Fulda en de aartsbisschop van Mainz vrijwel ongestoord hun macht uitoefenen. We gaan
hier nu voorbij aan enkele merkwaardigheden in Hessen, zoals de heksenprocessen, de komst
van duizenden Hugenoten en de pronkzucht van de vorsten die de Zonnekoning van Frankrijk
na-aapten in kledij en in de bouw van lustsloten (slot en orangerie te Fulda). Van meer belang
voor de Hessische bevolking was de handel in soldaten.
Handel in mannen
Landgraaf Karel van Hessen-Kassel ondersteunde einde 17e eeuw Engeland en Nederland met
drie regimenten in hun strijd tegen Frankrijk. Dit geschiedde in het kader van
"bondgenootschappen" tussen Engeland en de Verenigde Republiek der Nederlanden enerzijds
en enige Duitse vorsten anderzijds. Zo had onze stadhouder Prins Willem III van 1688 af deze
"subsidietroepen" onder zijn bevel. In de volgende decennia zou dit "verhuren" van
regimenten regelmatig plaatsvinden. De landgraaf ontving daarvoor jaarlijks de zogenaamde
"Subsidien". Zijn leenmannen die de soldaten leverden ontvingen uitkeringen voor de doden,
gewonden en de gedode paarden, de z.g. "Entschädigungen". De jongemannen werden in het
begin met beloften en geld gepaaid. Geweld was verboden, althans op papier. Maar van 1762
af ging het harder toe, men nam velen tegen hun wil mee. Dronken gemaakt gaven zij de
"handslag" aan de wervende officieren als toestemming voor de inlijving en dan waren zij in
de netten gevangen. Vooral Friedrich II is door historieschrijvers beticht van soldatenhandel,
"levering van kanonnenvlees", "verkoop van mensen alsof het ossen, schapen en zwijnen
waren". Aan de Hessen kon men verwijten dat zij stompzinnig en met slavengeduld hun lot
verdroegen.
Men zou wel deze handel in het licht van die periode moeten bezien en bedenken dat dit soort
overeenkomsten tussen bevriende vorsten een gewone zaak waren. Bovendien bestond er een
keizerlijke uitspraak dat het werven van soldaten een recht was van de "Reichsstände".
Talrijke Hessen, vooral uit Hessen-Kassel, vielen op de Deense, Venetiaanse, Hollandse en
Engelse slagvelden. Landgraaf Friedrich I, de opvolger van Karel, leverde in 1714 aan de
Zweedse koning 6000 Hessische soldaten. Diens opvolger Wilheim VIII ontving in de jaren
1730-1750 van Engeland 1¼ miljoen pond sterling als "Subsidien". Omstreeks 1760 was hij
bereid de reeds gecontracteerde 12.000 man bestemd voor Engeland te verhogen tot 20.000.
Zijn opvolger Friedrich II verhuurde in 1776 weer 20.000 Hessische soldaten aan Engeland,
die naar Amerika werden verscheept om daar de Engelse koloniën te verdedigen. Hij ontving
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hiervoor 5½ miljoen pond sterling, genoeg voor een schitterende hofhouding, de bouw van
Wilhemshöhe bij Kassel en belegging van enige spaarcentjes bij Meyer Amschel Rotschild die
toen zijn eerste bank in Frankfurt kon vestigen.
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De Zevenjarige Oorlog 1756-1763
De Zevenjarige Oorlog - mijn verhaal wordt eentonig - bracht weer een zee van ellende, ook
voor Hessen. De fronten golfden heen en weer; jarenlange bezetting, plundering en
verwoesting waren regel. Hessische jongemannen vochten mee in de keizerlijke troepen over
heel Duitsland
Emigratie
Tijdens de Zevenjarige Oorlog zond tsarina Katharina II haar wervers naar Duitse landen om
propaganda te maken voor emigratie naar Rusland. In Hessen werd bijna ieder dorp bewerkt.
Talrijke Hessen, verarmd en zonder hoop, zagen de geboden gelegenheid als een geschenk
van boven. Grote groepen, in totaal ruim 20.000 personen uit Hessen, trokken in 1760 naar
streken langs de Wolga, een reis met onnoemelijke ontberingen, om ten slotte neergezet te
worden in een volkomen wildernis. Op de lange duur ontstonden daar bloeiende Duitse
dorpen, ruim 200 telde men er in 1918. Op dezelfde wijze kwamen er omstreeks 1820 een
aantal Hessische dorpen bij de Zwarte Zee tot stand.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de "Duits-Russen" bij honderdduizenden naar andere
Russische streken en daarna weer naar Duitsland of andere gebieden "verplaatst", waarbij
zeker méér dan de helft omkwam. Thans leven vele duizenden Rusland-Duitsers in Hessen.
Napoleon
Tijdens de napoleontische overheersing is de politieke indeling van Hessen drastisch
veranderd. Het kerkelijk bezit van de bisdommen werd aan andere vorsten geschonken. Het
landgraafschap Hessen-Kassel is verheven tot een keurvorstendom. Na de Russische veldtocht
(1812-1813) zakte de Franse overheersing ineen. Het Weense Congres (1814-1815) bracht
vrede. Lang niet alle regelingen van Napoleon werden teruggeschroefd. Zo bleef de
secularisatie van kerkelijk bezit van kracht. Het aantal graven en hertogen bleef gering in
vergelijking met de 18e eeuw. Maar de vorsten waren niet veranderd in hun dictatoriaal
gedrag jegens hun "onderdanen". Het Hessische volk was diep teleurgesteld toen nood en
onvrijheid voortduurden; vooral het jaar 1817 was een hongerjaar. Het was in deze tijd dat
veel Hessen naar het Russische Zwarte Zee-gebied emigreerden. In dit kader past ook de
emigratie van een aantal Reithen naar Nederland.
Einde van een zelfstandig Hessen
Toen in 1848 in Frankrijk revolutie uitbrak, vond deze in de Duitse landen een gunstige
voedingsbodem. De vorsten konden niet anders dan algemene verkiezingen toestaan, waarop
de gekozen afgevaardigden, in Frankfurt in 1848 bijeengekomen, een "Wet betreffende de
rechten van het volk" aannamen. Vervolgens begonnen ze te twisten over de vraag aan wie zij
de macht in de Duitse landen zouden toekennen. Toen hakte de koning van Pruisen,
geadviseerd door zijn minister-president Von Bismarck, de knoop door. In 1851 bezette hij
met zijn troepen Kurhessen, Nassau, delen van Hessen Darmstadt, Frankfurt en Hannover die
hij bij Pruisen inlijfde. De keurvorst Friedrich Wilhelm I nam hij gevangen. Men kan deze
politieke ingreep gevoegelijk beschouwen als het einde van een zelfstandig Hessen en Nassau
en als een passend einde van dit historisch overzicht.
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Naschrift
De tweede helft van de 19e eeuw bracht ook in Hessen en Nassau de industriële revolutie.
Deze ging echter aan sommige landelijke gebieden nagenoeg voorbij, bijvoorbeeld aan de
Vogelsberg. De vondst van de kunstmest door Justus von Liebig (geboren te Darmstadt) rond
1840 was voor de armetierige grond van Hessen een uitkomst. In 1886 reed de eerste
"benzinekoets" door Mannheims straten, gebouwd door Gottfried Daimler van Stuttgart en Carl
Benz van Mannheim.
Wie de Sauerland-route of de Kasseler Autobahn heeft bereden, kent het fraaie golvende
heuvellandschap van Hessen. Maar dan kent hij nog niet de wijde uitzichten van de Rhön en
de rust en stille dorpen van de Vogelsberg. Daar ligt het stadje Schlitz, met stukken van de
stadsmuur, een verdedigingstoren en prachtige vakwerkhuizen. Bij Lauterbach ligt het oude
slot Eisenbach van het Riedesel-geslacht. Als dus een toerist vermoeid is van het bekijken van
de historische gebouwen in Fulda, Marburg en Kassel, kan hij plezierig uitrusten in de Rhön of
de Vogelsberg.
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HOOFDSTUK 24
De steden Kirchhain en Amöneburg
Het ligt voor de hand hier een en ander over de stad Kirchhain te vertellen omdat zo ongeveer
honderd naamgenoten Reith nu in Nederland leven die afstammen van emigranten Reith
geboortig uit dit Hessische stadje. Al wat men nu in Kirchhain en omgeving kan zien, begrijpt
men pas goed als men zich verdiept in hun geschiedenis.
Het stroomgebied van Wohra en Ohm
Kirchhain ligt op vijftien kilometer afstand oostelijk van Marburg, daar waar de Wohra in de
Ohm uitmondt. Vroeger stroomde daar ook de Klein in de Ohm. Waterrijke rivierdalen te over!
Wat is er bekend over het ontstaan van de stad?
Vast staat dat er vele duizenden jaren v. Chr. in
dit gebied drie handelsstraten liepen. Een uit het
zuiden komende weg leidde langs Amöneburg
naar de smalste plaats van de Ohm aan de voet
van de Amöneburg-heuvel (bij de Brücker Mühle)
waarna hij zich splitste in twee takken, waarvan
een langs de basaltberg waarop het stadje
Kirchhain is gebouwd.
Handelsstraten brengen bewoning mee. In de
dalen van Wohra en Ohm en omgeving zijn dan
ook heel wat resten van zeer oude
opeenvolgende cultuurperioden in de bodem
gevonden: stenen werktuigen van zo'n 20.000
jaar oud (oude stenen tijdperk); aardewerk met
bandversieringen (einde stenen tijdperk, 4000 3000 jaar v. Chr.); grafheuvels, waarin vaten voor
voedsel en dranken (urnenveldencultuur), vooral
rondom Amöneburg. De lezer heeft zeker al opgemerkt dat men, bij de beschouwing van het
ontstaan en de lotgevallen van Kirchhain, er niet omheen kan daarin ook Amöneburg te
betrekken.
Amöneburg
Omstreeks 800 v. Chr., in het begin van het ijzeren tijdperk, moet Amöneburg (de oude naam
van de Ohm is Amana) al een bewoonde plaats versterkt met wallen en grachten geweest zijn.
Zij was moeilijk te overmeesteren, want zij ligt op een steile basaltheuvel. In het vlakke
rivierdal is de hoogte bijzonder opvallend.
Toen veel later de Romeinen dit soort "Keltische" versterkingen aantroffen, noemden ze die:
"oppidum" = grote versterkte plaats. Omstreeks 300 v. Chr. kwamen de Chatten (die later
Hessen genoemd zouden worden) in het gebied van Ohm en Wohra en verdreven de Keltische
bewoners. Vermoedelijk niet lang daarna begon de Romeinse overheersing die tot in de derde
eeuw n. Chr. voortduurde. In de vijfde eeuw drongen van het westen uit de Franken het
Ohm-gebied binnen. Zij herstelden de oude Keltische vestigingen, vooral de belangrijke
Amöneburg.
197

De Franken waren al door Iers-Schotse monniken gekerstend. Toen Bonifatius in 721 de
Amöneburg bezocht, trof hij daar de gebroeders Dertic en Deorulf aan als Frankische
beambten die zich denkelijk wel als christen beschouwden. Bonifatius stichtte er een
kloostercel. In 732 stichtte hij er een kerk die hij aan Sint Michael toewijdde. Toen het klooster
in de 12e eeuw geen kloosterlingen meer herbergde, verwierf het bisdom Mainz zijn goederen
en het beheer over Amöneburg en omstreken, een machtsovername die voor Amöneburg
vergaande gevolgen zou hebben. Keren we ons nu naar de lotgevallen van Kirchhain.
Kirchhain
Ook Kirchhain is gebouwd op een basaltheuvel, de "Kirchberg", die tot twintig meter boven
het Ohmdal reikt. Hij is van vulkanische oorsprong, zoals ook de Amöneberg, de Vogelsberg
en de Schlossberg van het nabije dorp Schweinsberg. De heuveltop van Kirchhain heette
vroeger Werploh. Het woord "waef" of "warp" betekent: opgeworpen grond, verhoogde
grond. En het woord "Loh" geeft eigenlijk aan: de boomschors die leerlooiers gebruikten, maar
ook: woud. Men mag aannemen dat wegens de gunstige ligging bij rivieren en bossen dit
Werploh, dat maar zelden door hoog water kon worden bedreigd, al vroeg door jagers en
vissers werd bewoond. Bewijzen ontbreken, want prehistorische resten zoals rondom
Amöneburg zijn (toevallig?) hier niet gevonden.
In een handschrift van ca. 1600 wordt beweerd dat op de heuveltop van Kirchhain in de vijfde
eeuw n. Chr. een offerplaats ter ere van Wodan bestond waar men witte paarden offerde. De
plaats zou omgeven zijn geweest door een haag (Hain),
die nog bestond, aldus het verhaal, toen de pauselijke
afgezant en missionaris Winfrid (die later Bonifatius zou
heten) de plaats bezocht. Hij zou toen op dezelfde plek
een kerk of kapel ter ere van Sint Michael gesticht
hebben. In geschriften ouder dan 1600 is echter dit
verhaal niet te vinden. Men zou dit nog kunnen verklaren
uit de grote verliezen van handschriften door branden en
plunderingen die Kirchhain moest meemaken. Maar de
onbetrouwbaarheid van het verhaal blijkt eerder uit het
feit dat in 1238 op de heuvel een kerk stond die niet aan
Sint Michael maar aan Sint Cyriacus was toegewijd.
In het midden van de 12e eeuw lieten de overheden veel
bos in het Auerwald langs de Ohm rooien. In 1146
schonk koning Konrad III de helft van deze "Neurodung
Werplohen" aan het klooster van Hersfeld. De oorkonde
aangaande deze schenking is de oudste tekst waarin de naam Werploh is gevonden. De grond
wisselde in de volgende jaren dikwijls van eigenaar totdat blijkens een oorkonde van 1244 een
machtige ridderorde, het Deutsch-Ordens-Haus, de grond en de voogdij over het dorp
"Chirkhain, dat vroeger Werflo heette" verwierf. Hier leest men voor het eerst de nieuwe naam
die in latere teksten verschillend werd gespeld: Kyrch(h)ain, Kirchhagen, Kyrhain, Kyrchhan.
Ten slotte bleef de naam Werploh slechts voor een stuk grond ten zuidwesten van Kirchhain
behouden, zij het dan dat hij in de 16e eeuw werd verbasterd tot Werffel en thans tot "auf
dem Würfel".
In de loop der jaren kwam Kirchhain, gelegen aan een knooppunt van wegen en zich
verheugend in twee grote markten per jaar, tot enige welstand. Helaas lag de stad juist
binnen de zuidelijke grens van het gebied van de landgraaf van Hessen en vlak bij het
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vijandelijk territorium van de bisschop van Mainz, waarvan Amöneburg de noordelijkste post
was.
Waarschijnlijk bestonden er in Kirchhain al in 1311 versterkingen rondom de kerk. De
landgraaf bouwde in 1344 op de kerkheuvel een burcht. Hij verleende in 1352 aan zijn
grensstad de stadsrechten. Zij werd met muren,
verdedigingstorens, poorten en een gracht omgeven.
Dorpelingen vestigden zich binnen de beschermende
muren, waardoor enige dorpen geheel van de kaart
verdwenen. De kerk, te klein geworden, is in de 14e eeuw
vervangen door een grotere; men neemt aan dat bij die
gelegenheid als nieuwe schutspatroon Sint Michael is
gekozen.
Een grote ramp trof de stad in 1412. De "Amtsmann" van
Mainz, zetelend in Amöneburg, overviel met een aantal
Amöneburgers in een nacht het slapende Kirchhain. Zij wierpen fakkels in de woningen.
Aangewakkerd door de stormwind vatte het ene strodak na het ander vlam totdat de hele stad
op twee huizen na was afgebrand. De vestingwerken en wonder boven wonder de kerk liepen
weinig schade op. Waarschijnlijk zijn toen belangrijke archieven verbrand. De wederopbouw
begon spoedig. Het fraaie raadhuis dat nu nog de stad siert is resultaat van het stadsherstel
(1450).
Omstreeks het jaar 1500 kwam een vicarius de stad
bezoeken met de bedoeling er een klooster te stichten. Hij
had grote moeite de stad via de drassige toegangsweg over
Radenhausen te bereiken. In plaats van een klooster schonk
hij de stad een geplaveide weg van een stadspoort af tot de
Radenhauser Hof, benevens 200 goudguldens voor het
onderhoud.
In godsdienstig opzicht maakte de stad grote veranderingen
mee. In 1521 ging een pastoor de mis in het Duits lezen. Van
1526 af had de Sint Michael lutherse pastoors. In 1607 werd
door de landgraaf een gereformeerde (calvinistische) pastoor
opgedrongen. Op den duur hadden beide geloofsrichtingen
een kerk in deze stad en zo is het ook nu.
De 17e eeuw bracht veel ellende in Kirchhain. De pest (1612)
eiste veel slachtoffers. Een overstroming van de Ohm (1614)
bracht grote schade. De Dertigjarige Oorlog (1618-1648)
betekende voor deze grensvesting een onafgebroken reeks inkwartieringen, vorderingen van
vee en graan en plunderingen door keizerlijke, Hessische en Zweedse troepen; eens lagen er
13.000 man. De bevolking van de stad, geplaagd en uitgemergeld, liep van 1200 inwoners in
1618 terug tot 700 in 1648. Vrijwel alle vestingwerken zijn in die periode verwoest; de 26
torens zijn afgebroken. Na de oorlog zijn zij niet meer hersteld.
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De zevenjarige oorlog (1756-1763) bracht opnieuw
bezettingen en verlies van archieven, nu te wijten aan
Franse en Hessische (Hannoveraanse) troepen.
Hierboven kon men lezen over de komst van de
Reformatie in Kirchhain. Het nabije Amöneburg, beheerd
door de bisschop van Mainz, bleef rooms-katholiek. Dit
beheer eindigde met de secularisatie in 1802. Het
geloofsverschil was in die dagen niet bepaald geschikt de
vriendschap tussen de beide rivalen te versterken.

Het tegenwoordige Kirchhain
De stad Kirchhain kwam spoedig na de napoleontische periode onder het beheer van de
keurvorst van Hessen (1812) en bleef tot op heden een Hessische stad. Zij is nu meer
industrieel dan agrarisch gericht; daartoe heeft de ligging aan de spoorlijn Kassel-Marburg-Frankfurt bijgedragen.
Sinds de "Eingemeindung" in 1971 en 1974 behoren een
aantal nabije dorpen tot de gemeente Kirchhain, die
daarmee in 1977 ruim 16.000 zielen telt, waarvan
ongeveer de helft in de eigenlijke stad woont.
De toerist vindt in de stad nog slechts de Hexenturm en
enkele stukken muur als restanten van de oude
vestingwerken. Hij kan er enige mooie huizen bewonderen,
bijvoorbeeld de Gänseburg en het raadhuis dat in 1913 is
gerestaureerd. De oude kerk en het ommuurde kerkhof op
de heuvel vormen met de omliggende nauwe straten een
sfeervol geheel.
De familienaam Reith in de vele schrijfwijzen trof ik niet aan in lijsten van familienamen van
1600 en 1652. In de lijst van 1732 wordt als "Beysasz" (een vreemde met minder rechten)
genoemd: Johann Henrich Reith. Hij is een kleinzoon van Simon Raid, Bauer in Breitenbach
am Herzberg, een dorp 10 kilometer ten noorden van Schlitz, dus in de bakermat van zo vele
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Reithen. Als we spreken over het voorkomen van onze familienaam in Kirchhain, mag niet
onvermeld blijven dat in de jaren 1945-1948 een Heinrich Reith burgemeester van de stad
was.
In 1976 en 1982 bezocht ik de evangelische pastoor dr. J. Heise. Ik las enige kerkboeken in
zijn pastorie en had gesprekken met verschillende Reith-families in Kirchhain, Wetter en
Marburg. Hierdoor werd het mogelijk de stamboom van onze naamgenoten in genoemde
plaatsen op te stellen (zie het volgende hoofdstuk). Het staat nu vast dat onze naamgenoten
die nu in Wetter en Marburg wonen, weggetrokken zijn uit Kirchhain en, heel interessant, dat
de voorouders van de Kirchhainse Reithen leefden op de oostelijke helling van de Vogelsberg.
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HOOFDSTUK 25
De voorouders van de zes emigranten Reith uit Kirchhain
Jarenlang verweet ik mezelf dat ik nooit serieus had onderzocht wie de voorouders van de zes
emigranten Reith uit Kirchhain waren. Wie weet of daaruit niet zou blijken dat er een verbinding bestaat tussen de Reithen uit Kirchhain en die uit Grossenlüder. Pas in 1982 kreeg ik de
gelegenheid voor een duik in de geschiedenis van de Kirchhainers. Ik bezocht Reithen in
Kirchhain, Marburg en Wetter en nam het parochieboek 3 bij Pfarrer Dr. J. Heise door.
Hieronder volgt een samenstelling van de voornaamste gegevens die ik verzamelde. Zo ziet
men weer, de gestadige jager vangt het wild.
Schematische stamboom van het geslacht Reith in Breitenbach en Kirchhain
Generatie 1-7

Generatie 8

Generatie 9

Generatie 10

Boeren R. in
Breitenbach am
Herzberg
ca. 1400-1692

JAKOB R. in
Amöneburg en
Schweinsberg 1658

JOHANN HEINRICH R.
in Kh ca. 1693-1758

JOHANNES R. in
Groszseelheim en Kh
1730-1799

Generatie 11

Generatie 12

Generatie 13

Generatie 14

Generatie 15

Johann Caspar

V

Heinrich

Maria Louisa
emigrant 5

Anna

V

Christian
1882-1964

Christian
Theo

Caspar
1801-1876

Christian
1835-1918
Christian Otto

Johann Henrich
1780-1839

Heirich
1889-1963

Harry

Johannes

Kath.

Brigitte

Georg

Heinz Jürgen

Minna Irene
Heinrich
1810-1885
Maria Louise

Heinrich Georg
1834-1911

Maria
Ernst
Christine

Heinrich
1771-1851

Anna Cath.

Konrad

Heinrich
emigrant 7

Wilhelm
1889-1953

Karl Wilhelm
emigrant 8
Maria Louisa
Maria
emigrant 9

Ernst
Konrad
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Het geslacht Reith in Breitenbach en Kirchhain tot generatie 12 (=Kh)
Generatienummer
HENN REIT
1
ca. 1400-na 1471 in Breitenbach am Herzberg, eigenaar v/d Neyemühle en bakker

2

JOHANNES REYTHE
ca. 1445-1.8.1503 in Breitenbach, eigenaar Grabemühle, kerkbestuurder.

3

HENN RETH
ca. 1487-na 1538, boer in Breitenbach.

4

LENTE REIDT
ca. 1530-na 1579 en overl vóór 1595, boer in Breitenbach.

5

MARTIN REIDT
ca. 1559-10.11.1613, boer in Breitenbach.

6

HANS REIDT
ca. 1587-na Pasen en vóór 21.10.1644, boer in Breitenbach.

7

SIMON RAID
ca. 1611-18.2.1692, boer in Breitenbach.

8

JAKOB REITH
geb 23.1.1658, korte tijd pottebakker (Hafner) in Amöneburg, daarna herder bij de schaapskooi bij
Schweinsberg.

9

JOHANN HEINRICH REITH
geb ca. 1693 in Neukirchen (?), overl Kh 4.12.1758, ev.gereformeerd, schaapherder in Kh, "vom
Fischer totgesschlagen", geh nov 1724 met Ermel, geb Niederofleiden, luthers, overl Kh (?)
12.5.1753.

10

JOHANNES REITH
geb Kh 12.8.1730, overl Groszseelheim 3.5.1799, schaapherder in Groszseelheim en daarna in Kh,
burger van Kh, geh 1/ Kh 30.5.1752 met Dorothea Sagel 2/ Kh 6.11.1777 met Anna Elisabeth Hag
uit Langenstein, weduwe van Johann Hedderich.
JOHANN CASPAR
overl vóór 1807, geh Kh 16.4.1789 met Anna Catharina Jockenhaus. In 1789 was hij fuselier, later
timmerman.
Kinderen:
12.1 Anna Maria, geh Kh 7.9.1806 met Henrich Ruppert uit Schönborn bij Ziegenheim, grenadier
12.2 Janne Elisabeth, geh Kh 21.3.1818 met Joh.Heinrich Sachs
12.3 Maria Louise, geb Kh 16.5.1801. Zij emigreerde naar Amsterdam. Het bevolkingsregister
aldaar noemt als haar moeder Catharina Heuchs. Zie hoofdstuk 2 emigrant 5 en hoofdstuk 8.

11.1

JOHANN HENRICH
geb 1760, overl 1839. Zie ook blz. 200.

11.2
11.3

JOHANNES
geb Kh 1.10.1797 met Elisabeth Jenfer. Hij was musketier toen hij trouwde.

11.4

(JOHANN) HEINRICH
geb Kh 23.6.177 1, overl Kh 22.10.185 1, kleermaker. Zijn zoon 12.5 Heinrich is genoemd in
hoofdstuk 2 als emigrant nr 7. Zie ook hoofdstuk 9.
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Bronnen
1. De stamboom opgesteld door Major in Ruhe Walter Reith, eerst wonend te Berlijn, later op
de Walterhof te Walchstadt, aan de Wörth See, een meertje ten westen van München en
ten oosten van de Ammersee. De notities van deze majoor zijn niet gevonden; zijn
kinderen of kleinkinderen, die misschien zijn archief hebben bewaard, konden niet
opgespoord worden. Hij bezocht en correspondeerde met de gereformeerde Pfarrer van
Breitenbach am Herzberg. Diens opvolger Pfarrer Hessler wist de correspondentie uit het
parochiearchief op te diepen en zond mij kopieën. De majoor moet contacten hebben
gehad met de burgemeester Heinrich Reith (1889-1963) en politiebeambte Christian Reith
(1882-1964), beide destijds wonend te Kirchhain. Hieruit is geresulteerd een beknopte
stamboom, die nu in het bezit is van Brigitte Lukritz-Reith, Am Berg 2 te Wetter.
2. Een aantal familiedocumenten in bezit van Theo Reith, Hofackerstr. 13, Kh.
3. Een beknopte kwartierstaat in bezit van Harry Reith, Hinterm Kirchhof 8, Kh.
4. Idem van Konrad Reith, Magdeburgerstr. 22, Kirchhain.
5. Een uitgebreide kwartierstaat van Elli Gutske-Preiss, thans in bezit van Eva Teetz-Gutschke
te Marburg.
6. Lijst van huwelijken van personen Reith vermeld in boek 3 van de gereformeerde kerk van
Kirchhain 1774-1830.
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HOOFDSTUK 26
Grossenlüder en Eichenau
Er bestaan twee goede redenen om veel te vertellen over de Hessische stad Grossenlüder.
Immers, de grote groep Achterhoekse Reithen stamt uit voorouders die in deze stad leefden.
Bovendien biedt zij een unieke bijzonderheid: op een bevolking van ongeveer drieduizend
zielen telt men daar tegenwoordig niet minder dan 41 families Reith.
Ligging en eerste bewoning
Grossenlüder ligt 12 kilometer ten noordwesten van Fulda aan de rivier de Lüder. In oude
Latijnse teksten heet de plaats Lutra of Lutern. In de late middeleeuwen schreef men Grosse
Lüder of Grosse Lieder. De Lüder ontspringt in de Rhön, stroomt door de inzinking tussen
Rhön en Vogelsberg en mondt bij Lüdergemünd uit in de Fulda. De rivier heeft misschien haar
naam ontleend aan het Latijnse woord lutra = helder. In het rivierdal op ongeveer 230 tot 250
meter boven de zeespiegel liggen enige dorpen: Kleinlüder, Grossenlüder, Uffhausen, Bimbach
en Lütterz; aan een zijriviertje, de Altsfeld, ligt Müs. Langs de Lüder stond vroeger een aantal
watermolens, zo bij Grossenlüder de Grosse Mühle en de Kleine Mühle; de laatste deed alleen
dienst als de hoeveelheid water krap was. Het gebouw van de Hessenmühle is in gebruik als
restaurant.
Door het rivierdal liep al in 2000-1000 jaar voor onze jaartelling een zuid-noord handelsweg
die langs Trätzhof, Lötterz, Eichenau en Salzschlirf ging. Men onderstelt dat toen al zout
gewonnen werd uit de zoutwaterbronnen in het Lüderdal en dat men het destijds zo gezochte
en kostbare zout ruilde tegen bronzen wapens en sieraden. Ook de vondsten van aardewerk
en van graven wijzen op zeer oude bewoning van het Lüderdal. Men vindt daar redelijk goede
landbouwgrond. Daarentegen is de oosthelling van de Vogelsberg, bestaand uit basalt met
slechts een dunne humuslaag, en arm aan zon, ongunstig voor bebouwing evenals de Rhön.
De eerste kerken. Het klooster Fulda
Zeker is dat er in de 7e en 8e eeuw n. Chr. een soort dorpskern op de Kirchberg van
Grossenlüder moet bestaan hebben, anders had de abt Eigil van het klooster Fulda daar in 822
geen kerk met vaste zielzorger gesticht. Zij was aan de Godsmoeder Maria, de heilige Petrus
en de heilige martelaar Sebastiaan toegewijd. Die eerste kerk, later betiteld als de
"Karolingische kapel", was een bescheiden gebouw van 7,5 meter lengte en 5,6 meter breedte
en was zeer zeker geplaatst temidden van bewoond terrein. Van deze vroeg-Romaanse bouw
is nog een rest van de muren te zien in de tegenwoordige sacristie.
Uit deze tijd dateert de gift door een zekere graaf Dito in 826 van een zoutbron ergens tussen
Bimbach en Grossenlüder aan de abt van Fulda, tezamen met de omgevende grond en de
daarop wonende lijfeigenen ("Unfreien"). Het klooster Fulda werd in 744 gesticht door de
Beier Sturminus, een leerling van Bonifatius; dit geschiedde onder de regering van de
Karolingische koning Pepijn.
Keizer Karel de Grote verhief de abdij tot Rijksabdij. Einde 8e eeuw moet het klooster al
gebieden in en om Grossenlüder beheerd hebben, anders had de abt het niet aangedurfd daar
een kerk te stichten, want volgens Frankisch recht moest dit steunen op grondbezit. In de 9e
en 10e eeuw verkreeg het klooster daar steeds meer land en goederen. Bewoners die in
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verschillende graden van afhankelijkheid ten opzichte van de abt stonden, bewerkten toen het
land. Het volgende hoofdstuk komt hierop terug. Het aantal inwoners in de 11e eeuw wordt op
600 tot 650 geschat. In de 12e eeuw bezat het klooster Fulda zeven watermolens aan de
Lüder, sommige gecombineerd met een bakkerij of brouwerij. De leenplichtige landbouwers
van Grossenlüder waren verplicht alleen op deze molens te laten malen.
Misschien al tegen het einde van de 12e eeuw, maar zeker in 1295, had Grossenlüder een
dorpsvoogd (Ortsvogt), een beambte (Amtsmann) door de abt van Fulda gemachtigd tot het
opleggen van regelingen en tot rechtspreken. Dit ambt werd waarschijnlijk in de volgende
eeuwen vervuld door de heren Von Lüder en de heren Von Döring. Het geslacht Von Lüder
had in de loop van de 12e eeuw die naam aangenomen (von Lutero, von Luotere, von Ludere,
von Lutter, von Lüter) en werd tot de lagere adel gerekend.
In de 12e eeuw is de kerk herbouwd, groter en in laat-Romaanse stijl. Van deze bouw is nu
slechts het "torentje" overgebleven, dat een rest is van de apsis achter het altaar.
Wallen en torens
Als men in de 14e eeuw Grossenlüder naderde, zag
men een kleine stad, omgeven door wallen en
grachten; drie poorten gaven toegang tot het
woongebied dat zo bescheiden was dat het
hoogstens aan 600 mensen ruimte bood. Boven de
wallen zag men drie gebouwen uitsteken: de
"Burgen" die door rijke of adellijke families
bewoond werden en dus hoger en groter moesten
zijn dan de woningen van gewone stervelingen. Het
geheel gaf het beeld van een middeleeuwse
versterkte stad, reden waarom ik steeds spreek van
de stad Grossenlüder, al heb ik nooit gelezen over
een verlening van stadsrechten.
Het centrum van de stad bestond uit de heuvel
waarop de kerk stond, de "Kirchberg". Dichtbij lag
de "Lindenberg", de heuvel waar onder de
lindebomen volgens oud-Germaanse gewoonte
recht werd gesproken.
Er waren drie poorten: Heu-Tor (H), Obertor (O) en Untertor (U). Zij stonden op de
hoekpunten van het driehoekige grondgebied; gelegen op het kruispunt van landwegen, kon
men door de poorten te sluiten alle verkeer in de streek afgrendelen. De poorten werden in de
19e eeuw afgebroken.
Ook de plaats van de "Burgen" is bekend. De Vorderburg en de Fröschburg (F) stonden op de
plek van het tegenwoordige Bürgerhaus. De Niederburg (N), waar de heren van Lüder
woonden, lag ten zuiden van de Lindenberg. De Hinterburg of Döringburg (D) lag ten oosten
van de kerk. Toen die Burg in verval raakte, is een nieuwe Burg gebouwd die tegenwoordig
als pastorie dient. Dit is het enige bouwwerk dat van de Burgen is overgebleven.
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Onder beheer van het "Stiftskapitel" van Fulda
In het midden van de 15e eeuw zag de vorst-abt van Fulda zich om zijn schulden gedwongen
zijn beheer en rechten op Grossenlüder aan anderen over te dragen. Dit leidde tot
verwarrende manipulaties zodat zowel de heren van Lüder (die eigenlijk slechts de
leenmannen van de vorst-abt waren) als het Stiftskapitel van Fulda (een groep van wereldlijke
geestelijken) meenden dat zij alles in bezit kregen. Na een eeuw juridisch gevecht geraakten
de partijen in 1570 tot een overeenkomst, waarbij het Stiftskapitel de macht definitief in
handen kreeg. Het gebied omvatte Grossenlüder, Müs, Eichenau, Uffhausen, Kleinlüder,
Hainzell, Bimbach, Malkes, Lütter en Schnepfenhof. Dit Hochstift werd verdeeld in ambtsdelen
(Aemter), aan het hoofd waarvan de "Amtsmann" of "Amtsvogt" stond die vergaande
bevoegdheden kreeg ten aanzien van rechtspraak, politie en belastingen.
Wat er zich in Grossenlüder tijdens de Reformatie, de Boerenopstanden en de Dertigjarige
Oorlog afspeelde, kan men zich voorstellen als men hoofdstuk 23 over de geschiedenis van
Hessen leest. Zeker is dat een belangrijk deel van de opstandige boeren in Hochstift Fulda
evangelisch waren. Tijdens de Contrareformatie gelukte het de abt Balthasar van Fulda
(1570-1606) de bewoners van het Hochstift tot het rooms-katholiek geloof terug te brengen.
Parochieboeken
In 1654 begon de pastoor van de rooms-katholieke kerk in Grossenlüder een boekhouding van
alle dopen, huwelijken en begrafenissen in Grossenlüder, Kleinlüder, Eichenau, Uffhausen en
Müs. De eerste vermelding in het parochieboek van een Reith geschiedde op 21.8.1656:
gedoopt Johannes, zoon van Conrad Reydt. De volledige serie parochieboeken bevindt zich in
de pastorie.
Lagerbuch van Grossenlüder
Een andere belangrijke boekhouding ontstond rond 1720. Het Stiftskapitel gaf opdracht alle
stukken land, huizen, schuren enz. die het rond Fulda beheerde zorgvuldig te inventariseren,
met de namen der bewoners en hun belastingplichten. Het aldus ontstane Lagerbuch mag
men zien als een vervolmaakte voortzetting van de vroegere Salbücher (zie hoofdstuk 23). De
voorgeschreven kopie bestaat nog en ligt veilig in het Staatsarchiv te Marburg.
De barokke kerk van 1735
In 1731 ontving de barok-bouwmeester Andreas Gallasini de opdracht van het Stiftskapitel een
nieuwe kerk in Grossenlüder te bouwen. Deze is in 1735 ingezegend en toegewijd aan Sint
Georg. In de jaren 1965-1972 is zij onder de krachtige leiding van de pastoor Dechant Karl
Bott op voortreffelijke wijze gerestaureerd, waarmede ze wel de mooiste kerk van de streek
genoemd mag worden. In 1752 is de abt-vorst van het klooster Fulda tot bisschop benoemd,
dit was dus het stichtingsjaar van het bisdom Fulda.
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Politieke en sociale geschiedenis na 1800
Met de secularisatie onder Napoleon zijn de goederen van het klooster en van het domkapittel
Fulda verbeurd verklaard (1802), een maatregel die na de Franse overheersing niet is
teruggedraaid. Grossenlüder kwam in 1816 onder het beheer van het landsbestuur Hessen,
maar is in 1866 door Pruisen geannexeerd.
In de jaren van het Hochstift en ook nog later was Grossenlüder onmiskenbaar het sociale
middelpunt van het Lüderdal. Het aantal inwoners nam toe. In 1625 telde men er 125
huishoudingen met stookgelegenheid (Mit Rauch) en in 1811 waren dit er 183 (Konrad
Lübeck) met 1249 inwoners. Volgens Jestaedt woonden er einde 17e eeuw 172 huisbezitters
en in 1720 117 grondbezitters. Geen boeren waren: 2 herbergiers, 2 kleermakers, een
mangelaar, een molenaar, een bakker, een arts en 3 zoutzieders (Söder). In 1780 werden 992
zielen geteld. Ook de bevolkingstoeneming bevorderde het bouwen van huizen buiten de
muren.
Het is niet verwonderlijk dat in Grossenlüder een
rechtbank (Amtsgericht) en een dienst voor bosbeheer
(Forstamt) zijn gevestigd. Later, in 1850 kwam er een
grote posthalte waar passagiers op de postkoets konden
stappen. In 1850 werd de stad tevens een
spoorwegstation rijk. Al spoedig was daar elk jaar een
feestelijke gebeurtenis: de mannen die des zomers in
Westfalen op het land of in fabrieken hadden gewerkt en
tegen de winter naar huis gingen, werden in het station
ingehaald voor zij naar hun dorp liepen. Het verschijnsel
van de Westfalengangers hing samen met de armoede in
de streek.
Een armoedige streek
De mindere kwaliteit van de grond en het ruwe klimaat aan de oostelijke helling van de
Vogelsberg kwamen al ter sprake. De enige nijverheid bestond in het weven van wol
(schapenteelt!) en linnen (vlasbouw). De grondstoffen werden in de Lüder gewassen en door
thuiswevers verwerkt. Zij brachten hun garens en weefsels naar de blekerijen en ververijen.
Wegens de armoede trokken begin 19e eeuw veel jongelui weg naar Amerika, Rusland en
Hongarije. Bewoners van Grossenlüder gingen als dagloners dorsen in de Wetterau en
waarschijnlijk ook in Westfalen. Zelfs de opkomst van de aardappelteelt kon jaren van
hongersnood niet voorkomen. De Hessische thuiswevers waren sinds jaren gewend met hun
weefsels op een kruiwagen naar andere streken te lopen om ze uit te venten. Die handel liep
in het begin van de 19e eeuw terug. Al deze ongunstige omstandigheden kunnen meegewerkt
hebben aan het wegtrekken tussen 1830 en 1840 van vier gebroeders Reith uit het dorp
Eichenau dicht bij Grossenlüder naar de Achterhoek. Wie weet liepen ze achter de kruiwagen
met wollen stoffen en linnengoed.
De Salinen
Ten dienste van de zoutwinning stonden er in Salzschlirf de Salinen, huizenhoge bouwsels van
takken, waarop bovenaan water uit de zoute bronnen werd gesproeid. Bij gunstig weer
verdampte een deel van het water op de lange weg naar het bassin beneden. De zo verkregen
geconcentreerde zoutoplossing werd in de ziederij uitgedampt om droog zout te verkrijgen.
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Deze Salinen werden in het begin van de 19e eeuw afgebroken. Het zoute bronwater werd
onder meer door de bron in Grossenlüder geleverd. Een oorkonde van 1303 vermeldt deze
"Sint Georgs bron" al als de "Salzcode". Zij ligt aan de oever van een eiland, nu nog
"Sodegarten" geheten, bij de brug over de Mühlbach. Het "Bitterwasser" wordt nog steeds
door Bad-Salzschlirf betrokken voor de baden; tankwagens halen het op.
Huisnamen en nummering
Eeuwenlang is het de gewoonte geweest dat de huizen een naam kregen naar de bewoner; zo
hebben we al "Haus Lues" en "Haus Reithe" vermeld (zie hoofdstukken 10 en 21). Een van de
talrijke nieuwe wetten na de napoleontische periode was die op de huisnummering. Zo kreeg
Grossenlüder in de jaren 1816-1820 een huisnummering. Over de oude namen en de
nummers van 1820 van de huizen in Grossenlüder en hun bewoners kan men een schat van
gegevens vinden in een publicatie van Adam Joseph Brähler, gegevens die hij zonder twijfel
putte uit de parochieboeken en vooral uit het Lagerbuch van 1720.
Adam Joseph Brähler, een man die een uitgebreide kennis van zijn stad en haar bewoners
bezat, staat met gouden letters in onze kronieken genoteerd. Hij was het die de stamboom
van de Reithen in Grossenlüder verschafte die de voorouders waren van de Achterhoekse
Reithen (zie hoofdstuk 27). Hij was een aktief burgemeester van zijn stad in de jaren 1929 tot
1945, de eerste die geen boer was. Riolering, betere wegen, een brandweerkazerne en het
Bürgerhaus staan op zijn naam. In de Hitlertijd waren er veel ambtenaren die lid werden van
de NSDAP en daardoor op hun post konden blijven. Zij deden dit veelal om te verhinderen dat
een Nazi de post zou bezetten en veel onheil zou stichten. Ze wisten dat zij na de Nazi-periode
afgezet konden worden. Zo ging het ook met Adam Joseph Brähler. In zijn functie deed hij
niet meer en niet minder dan de beste niet-partijman. De bevolking had begrip voor zulke
keuzes, maar nietemin voltrok zich onherroepelijk het drama: in 1945 moest Brähler aftreden.
Grossenlüder na de Tweede Wereldoorlog
De plaats maakte in 1952 op mij een dorpse indruk: eenvoudige bestrating zonder trottoirs,
mestvaalten langs de straten waarop kippen rondscharrelden, de meeste huizen in de
Hessische vakwerkstijl, een verrukkelijke boerderijgeur alom. De oude huisnamen waren nog
in gebruik. Veel straatnamen eindigden op "Gasse". Nu, in 1982, zijn de mestvaalten maar ook
vrij veel vakwerkhuizen verdwenen, rondom de kern staan grote nieuwe wijken, een druk
verkeer raast door het centrum. Er is toch nog veel moois gebleven: de prachtige kerk, het
plein met het gerechtsgebouw, een aantal vakwerkhuizen en de nauwe straatjes rondom de
Lindenberg die nostalgisch werken. De stad ligt temidden van bouw- en graslanden, de bossen
beginnen verderop.
In de jaren 1970-72 werden overal in de Bondsrepubliek Duitsland kleinere gemeenten
samengevoegd tot grotere bestuurseenheden ("Eingemeindung"). Het nieuwe Grossenlüder
omvat nu naast het Ortsteil Grossenlüder (met 3200 inwoners in 1980) Bimbach, Eichenau,
Kleinlüder, Lütterz, Müs en Uffhausen, in totaal 7300 inwoners in 1980. Ongeveer 10 procent
van de inwoners van het Ortsteil Grossenlüder is evangelisch van professie. In 1974 werden in
Grossenlüder een aantal nieuwe straatnamen en algemeen een nieuwe huisnummering
ingevoerd. Het is begrijpelijk dat de oude huisnamen en de huisnummers van 1820 in de
vergetelheid raken.
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Drie oude kapellen
In de omgeving van Grossenlüder staan enige kapellen die geliefde bedevaartsoorden in deze
katholieke streek waren. Ze zijn op uitstekende wijze door Faulstich beschreven.
De Langenberg-kapel is in 1682 op de Langenberg gebouwd. Dit is een heuvel gelegen in het
midden van de driehoek Grossenlüder, Müs en Uffhausen. De heuvel wordt tegenwoordig
ontsierd en gehavend door twee kalkfabrieken. Sinds eeuwen trekken bedevaartgangers uit de
omgeving naar de kapel.
De Schnepfen-kapel is in 1775 ter ere van de lijdende Moeder Gods gebouwd op een plaats
waar vroeger het dorp Schnepfenrode lag en nu nog de "Schnepfenhof" bestaat, niet ver van
Bimbach. De kapel is enige typische middeleeuwse beelden rijk.
De Kleinheiligkreuz-kapel staat niet ver van Kleinlüder. Vroeger trokken pelgrims te voet naar
deze kapel komend van de Schnepfen-kapel.
Dorpen nabij Grossenlüder
De drie hieronder genoemde dorpen zijn waarschijnlijk al voor onze jaartelling bewoond
geweest in verband met de zoutwinning.
Eichenau wordt in een oorkonde van
953 genoemd. De naam werd in de 12e
eeuw nog als "Eschenhau" geschreven.
De betekenis is onduidelijk. In 1648, na
de Dertigjarige Oorlog, woonden er 30
boerengezinnen op 13 hofsteden, elk met
een eigen bakoven. Voorts een Hüttner,
en een gemeenteherder. In het jaar 1820
telde men er 18 huishoudingen en 153
inwoners, waaronder een potas-zieder,
een waard, een linnenwever en een
kleermaker.
Müs wordt in een oorkonde van 919
Musah genoemd. In dit dorp valt op een
in 803 gebouwde "Herrensitz" die men de
"Burg" noemt. Er woonden Fuldase
leenmannen. Het dorp telde in de 17e en
18e eeuw rond 75 huishoudingen en 500
zielen.
Uffhausen wordt in een oorkonde van
953 met de schrijfwijze Ufhuson
genoemd. In 1303 werd Ufhusen
geschreven. In 1625 telde men er 40
huishoudingen en na de Dertigjarige
Oorlog 16. In 1811 had het dorp 33
stookplaatsen en 219 zielen.
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De mensen
Ook na al deze beschouwingen over de geschiedenis van Hessen en van Grossenlüder hebben
we nauwelijks enig zicht gekregen op de eigenschappen en gedragingen van onze voorouders
in de 17e en de 18e eeuw. Hoe graag zouden we niet willen weten hoe ze werkten, leefden
met elkaar, feestvierden. Helaas zullen we daarvan nooit meer te weten komen dan een paar
algemene karakteristieken. Schrijvers uit de 17e eeuw vermelden dat de Hessische bevolking
vlijtig, zuinig en koppig was en vasthield aan eens ingenomen standpunten. Nu, dit geldt wel
voor elke boerenbevolking. Het volgende gedicht is toen ontstaan:

Weiber sterben. Kein Verderben.
Kills verrecken. Das gibt Schrecken. (Kills = paarden)

De taaiheid en soberheid van de Hessen komt in het volgende gedicht tot uitdrukking:

Wo Hessen und Holländer verderben
Kann niemand Nahrung erwerben.

De kleding van de boeren in die tijd was navenant: de vrouwen droegen blauwgeverfde linnen
rokken en de mannen de blauwe kiel. De antieke blauwe kleding is tijdens de laatste wereldoorlog opgedragen en zeldzaam geworden. In het Folklore-museum in Fladungen (Röhn) zijn
oude kledingen tentoongesteld. In onze taal bestond een gezegde: "eten als een Hes". Waar
dit vandaan komt, heb ik niet gevonden.
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HOOFDSTUK 27
De voorouders van de vier emigranten Reith uit
Eichenau-Grossenlüder
Mijn vader was niet spraakzaam, zeker niet als het ging over zijn jeugd en zijn ouders en
voorouders. Wij kinderen waren helaas zo onverstandig hem daarover nooit vragen te stellen.
Toch heeft hij eens verteld dat zijn vader Adam Ambrosius "uit Grossenlüder" was
weggetrokken. Pas in 1952, twaalf jaar na het overlijden van mijn vader, kregen vier broers uit
het Maarssense gezin Reith de geest: we gingen op zoek naar ons stamdorp en onze
voorouders. Deze legendarische reis staat aan de oorsprong van deze "Kroniek van het
geslacht Reith". Ik kan er hier kort over zijn, want zij is breed verhaald door reisgenoot Henk
in de nummers "Reith Wijd en Zijd" nr 6 (juni 1980) en 7 (januari 1981).
We vonden inderdaad Grossenlüder, een flink dorp, of beter, een stadje dichtbij Fulda. Het
geluk was met ons, want binnen weinige uren zaten we in zijn woning te praten met de beste
kenner van het stadje en zijn bewoners, namelijk Adam Joseph Brähler de oud-burgemeester
(al genoemd in het vorige hoofdstuk). Hij vertelde dat omstreeks 1720 er 18 hofsteden in
Grossenlüder stonden, bewoond door achttien geslachten waarover hij uitgebreide gegevens
had verzameld. Daaronder was ook het geslacht Reith. Hij dacht zijn notities als een soort
legpuzzle te kunnen combineren tot de door ons gewenste stamboom. Die zou hij ons wel
binnen enkele weken toesturen. Hij heeft woord gehouden. In 1958 is A.J. Brähler overleden.
Zijn archief of zijn notities die vast en zeker erg interessant zijn geweest, heb ik vergeefs
getracht op het spoor te komen. Hieronder staat een uittreksel van de door A.J. Brähler
toegezonden stamboom.
Uittreksel uit de door A.J. Brähler opgestelde stamboom van het geslacht Reith
Alle DTB in Grossenlüder als niet anders is aangegeven

Generatienummer
1

Konrad Reith
overl 1.1.1694, boer, zeven kinderen, het derde was Kaspar.

2

Kaspar
geb 1645, overl 18.5.1735. Geh 28.10.1681 met Elisabeth Schreiner. Getuigen P.
Pettmeck en Curt (?) Vom Keitz uit Müs. Hij was scabinus (schepen). Hij bewoonde
"Haus Lues" dat tevoren door zijn ouders en zijn broer Ludwig was bewoond. Ludwig
trok er uit omdat hij het grote boerenbedrijf niet kon beheren. Kaspar had 9 kinderen,
het tweede was Johann Georg.

3

Johann Georg
geb 25.10.1684 en overl 11.12.1766. Geh 12.1.1716 met Elisabeth Foh uit Eichenau.
Ook hij woonde in Haus Lues Nr 133. Hij was "Bauer" en Centamtlicher Löderscher
Schöffen (schepen) in 1726, 1727 en 1748. Hij had 8 kinderen, het vierde was weer een
Johann Georg.

4

Johann Georg
geb 9.1.1725 en overl 16.12.1785. Geh 30.5.1748 met (Eva) Elisabeth Vom Keitz uit
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Müs. Hij bewoonde huis 133 "Lues", was "Bauer" en Schöffen (lekerechter bij het
Schöffengericht). Hij had 10 kinderen, het zesde was Johann.
5

Johann
geb 22.3.1765 en overl 10.11.1851. Geh Eichenau met Anna Barbara Lang uit Eichenau.
Hij was "Bauer", blauwverver en mangelaar. Hij had acht kinderen, allen te Eichenau
geboren:
1. Heinrich geb 1792
2. Maria Katharina geb 1794
3. Friedrich geb 1797
emigreerde naar de Achterhoek
4. Johann geb 1799
emigreerde naar de Achterhoek
5. Maria Elisabeth geb 1802
6. Anna Katharina geb 1804
7. Johann Gangolf geb 1807
emigreerde naar de Achterhoek
8. Adam Ambrosius geb 1809
emigreerde naar de Achterhoek

Uit dit uittreksel blijkt dat de voorouders staan opgetekend als "boer", een vrij man die op zijn
minst het nutsgebruik had van landerijen. Hij kon wel belastingplichtig aan een landheer zijn.
In een dorp waren de boeren de belangrijkste groep. Het geslacht Reith heeft drie generaties
lang rechters in Grossenlüder opgeleverd.
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HOOFDSTUK 28
Eigendomsrecht en erfrecht bij de boeren
in het Fuldase land∗
Het bezit van grond in het land van Fulda
Toen de Franken in de 2e tot 6e eeuw de streken tussen Rijn en Elbe veroverden, werd de
grond bezit van de vorst en de daarop wonende landbouwers werden zijn lijfeigenen. Als de
vorst naar gewoonte de grond aan legerleiders, hoge ambtenaren of kloosters uitleende of
wegschonk, waren de daarop wonende lijfeigenen vanzelf inbegrepen. In de 12e eeuw begon
men in het Fuldase gebied de lijfeigenschap te mensonwaardig te vinden en af te schaffen,
hoewel deze op sommige plaatsen tot in de 14e eeuw zou voortduren. De grootgrondbezitters
gingen toen over tot het "Lasz"-systeem, dat inhield dat de landbouwers het nutsgebruik van
de grond tot hun dood mochten genieten, onder voorwaarde dat de leenheer jaarlijks een deel
van de opbrengst in de vorm van geld, producten of arbeid (hand- en spandiensten) zou
ontvangen. Bij het overlijden van de landbouwer kon de leenheer weer vrij over de grond
beschikken; de praktijk was dat hij de grond bij voorkeur aan de erfgenaam van de
landbouwer uitleende.
Het "Lasz"-systeem begon in het Fuldase gebied in de loop van de 16e eeuw vervangen te
worden door erfelijk bezit. Dit ging aanvankelijk zo dat de helft van de waarde aan de
leenheer werd afgedragen en de helft toekwam aan de "Lasz"-man. Dikwijls kon de laatste na
de voortdurende uitzuiging onmogelijk de helft van de waarde uitbetalen en dan veranderde
er niets. De boerenoorlog van 1525 en later moet men zien als wanhopige pogingen de zware
lasten af te schudden.
Na deze opstanden werd een betere mogelijkheid geboden grondeigenaar te worden, namelijk
met de "Erbbrief". Daarin kon men overeenkomen: een laag aankoopbedrag van grond en
toebehoren, recht op volle opbrengst, recht op vererving aan het nageslacht (zie volgende
pagina onder erfrecht), een jaarlijkse rentebetaling al of niet met diensten. Er bleef wel een
soort "Obereigentum" bij de vroegere leenheer, het domkapittel of de Propstei bestaan,
hetgeen onder andere inhield dat zij een verkoop van de hoeve moesten goedkeuren. De
hoeve moest bijvoorbeeld ongedeeld blijven (zie verder). De jaarlijkse belasting gold als teken
van erkenning van de Obereigentum. Geleidelijk gingen in het land van Fulda alle goederen in
erfelijk bezit over. In Grossenlüder en Bimbach waren in 1772 nog slechts enkele hoeven
volgens het "Lasz"-systeem uitgeleend.
Vanouds onderscheidde men in een dorp vier soorten van bewoners: "Bauern", "Hintersiedler",
"Hüttner" en "Beisaszen". Bauern waren vrije mannen, hoevebewoners. Een Huobe = Hufe =
30 Acker = 15 à 16 hectare, om de gedachte te bepalen een grondstuk van 400 x 400 meter.
Zo'n groot oppervlak was echter in de 18e eeuw zelden meer in één hand. Toen was meestal
een Hobe aan enige boeren, tot zelfs een tiental, uitgeleend. Aangaande hun jaarlijkse
verplichtingen, zie hiervoor. Zij waren de voornaamste personen en de
eerstverantwoordelijken voor de gang van zaken in het dorp. Dat enige voorouders Reith te
boek staan als "Bauer", heeft in die oude gemeenschappen een bijzondere betekenis.

∗

Dit hoofdstuk steunt op een publicatie van Dieter Volk.
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De Hintersiedler beschikten maar over weinig grond en waren meestal zwaarder belast met
diensten. De Hüttner beschikten over de grond waar hun hut op stond en soms nog iets meer,
in elk geval niet genoeg om het voedsel voor het gezin op te brengen, zodat de man in dienst
van anderen moest werken (dagloner). Hij was verplicht tot diensten aan de landheer en soms
ook tot betaling van belasting. Deze drie groepen van dorpsbewoners bezaten gelijkelijk recht
(Nachbarrecht) op de gemeenschappelijke weide, de "Allmende", op het water en op de
bakoven. De Beisaszen waren buitenstaanders, meestal vreemdelingen, zonder rechten. Zij
moesten intredegeld storten, hadden geen toegang tot dorpsvergaderingen of de Allmende,
en vervulden geen functies in de dorpsgemeenschap. Zij konden op den duur geaccepteerd
worden en rechten krijgen.
Verkopen van een deel van zijn grondbezit was op de meeste plaatsen verboden, om
versplintering van bezit tegen te gaan. Toch moest de vorstbisschop van Fulda in 1734/35
bevelen dat zulke verkopen ongedaan gemaakt moesten worden.
In de macht van Napoleon
In de napoleontische periode werd een besluit (1803) van kracht tot opheffing van alle
bezitrechten van kloosters, kapittels en proosten. De bezittingen van het Hochstift Fulda
gingen over naar het vorstenhuis Nassau. Maar toen dit in 1806 tegen Napoleon vocht,
trokken 20.000 man Franse troepen het Fuldase gebied binnen en werd dit een Franse
provincie. Het grootste deel ervan kwam na de val van Napoleon bij Hessen-Kassel. Maar wat
er ook veranderde, de opheffing van alle rechten van "Fulda" bleef van kracht, waardoor de
bevrijde plattelandsbevolking eindelijk kans kreeg tot enige welstand te geraken.
Erfrecht in het Fuldase land
In grote delen van Duitsland, en vrij algemeen in het land van Fulda, gold vanouds het
"Anerberecht", waarbij de hoeve (Huf) niet verdeeld mocht worden (Güterschluss) en in zijn
geheel moest overgaan op één "Anerbe". De erflater was vrij aan wie hij de erfenis zou
toekennen; in Kur-Hessen was dit niet altijd de oudste zoon. De mede-erfgenamen werden
schadeloos gesteld met betalingen in geld of in natura, bijvoorbeeld vee. Voor de vaststelling
van die vergoedingen aan de "weichende Erben" werd de hoeve laag getaxeerd, van dit
bedrag werden de schulden en een voorgift aan de erfgenaam (Voraus) afgetrokken. De
overgebleven waarde werd gelijkelijk verdeeld over alle erfgenamen, inbegrepen degene die
de onverdeelde hoeve kreeg. De ondertaxatie had ten doel te voorkomen dat de
hoofderfgenaam te diep in de schulden zou geraken. Het lijkt oneerlijk dat de terugtredende
erfgenamen zo weinig meedeelden, vooral als zij in het ouderlijk bedrijf even hard als de
hoofderfgenaam meegewerkt hadden. Een compensatie werd in duurdere opleidingen
gevonden. In de regel brachten de jongere zoons (als zij niet het geluk hadden hun brood als
vakman, bijv. kleermaker, te verdienen) het niet verder dan dagloner of zij weken uit naar de
stad of het buitenland zoals de emigranten Reith. Men trouwde in het Fuldase land in gemeenschap van goederen. De langstlevende erfde alles, in de 18e en 19e eeuw zelfs zonder enige
uitbetaling aan kinderen. Gewoonlijk lieten de ouders nog bij hun leven de hoeve overerven,
waarbij zij een deel van de taxatiewaarde ontvingen (Elternteil).
Bij elke overerving, ook als de vrouw erfde van haar man, en bij elke bezitsverandering, moest
5 à 6½ procent van de werkelijke waarde aan de (vroegere) leenheer betaald worden. Als de
leenheer stierf, moesten de boeren een bedrag in zijn erfenis storten (Moratorium) en dikwijls
ook weer geld afdragen bij het aantreden van de opvolger. Het hiervoor beschreven
Anerberecht waarbij verdeling van de grond niet was toegestaan, was gunstig voor de winst
op oogst en vee en maakte enige welstand mogelijk. Dit erfrecht, dat van oud-Germaanse
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oorsprong is, heeft de familiezin zodanig bevorderd dat men achter dit beginsel bleef staan
toen de verdeling van grond niet meer onwettig was (na 1813).
Een ander erfrecht, de Realteilungssitte, gold in enkele kleine Hessische gebieden, zoals in de
dalen van Neckar en Main en in de proostdij Thulba met de dorpen Thulba, Frankenbronn en
Reith. Van de 12e à 13e eeuw af moest het bezit gelijkelijk onder alle kinderen verdeeld
worden. De voortdurende splitsingen leidden tot te kleine, moeilijk te bewerken en ver van
elkaar liggende percelen. Deze kwalijke gevolgen trachtte de overheid tegen te gaan door
deling van te kleine stukken te verbieden en door het opnieuw samenvoegen van stukken
grond te bevorderen (Nassau-Dillenburg 1776 en 1784). De beschreven vormen van erfrecht
bleven na de "bevrijding" van de boerenstand in de 19e eeuw meestal bestaan.
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HOOFDSTUK 29
Neede en Rietmolen
De emigrant Adam Ambrosius Reith zette zich rond 1840 neer in Neede en zijn oudere broer
Friedrich in het nabijgelegen Rietmolen, beide dorpen in de Achterhoek. Zij zouden een talrijk
nageslacht krijgen, voldoende reden hier het karakter van hun woonplaatsen te beschrijven.
De naam
De plaats waar nu Neede ligt, moet al lang vóór onze jaartelling bewoond zijn geweest. Dit
blijkt uit het ter plaatse opgegraven aardewerk. In de elfde eeuw bestond er een "Hof te
Nethe". In oorkonden uit de 12e en 13e eeuw komen de namen Nethe, Nedhe, Neithen en
Nidhem voor. De naam houdt vermoedelijk verband met het zeer oude woord "nithe" = laag
of neder en zou dan samenhangen met de lage ligging ten opzichte van de nabije en
opvallende heuvel. De volksmond gebruikt de naam "Nee".
Bodem, landbouw en veeteelt
De Achterhoek is een zandgebied, door beken en beekjes doorsneden, in het oostelijk deel
van de provincie Gelderland en zich voortzettend over de Duitse grens tot voorbij de stad
Münster in Westfalen. De meeste Achterhoekse dorpen bestonden vanouds uit een es of enk,
dit is een geheel van gemeenschappelijke, niet afgeperkte akkers. Daaromheen lag de "woeste
grond" of het "veld", welke pas later ontgonnen zou worden. Langs de beken lagen de
groengronden. Ook Neede voldeed aan deze beschrijving, maar vlakbij ligt bovendien een 35
meter hoger heuvelterrein, de Needse Berg, die een stuwwal is, gevormd in de voorlaatste
ijstijd en bestaand uit zand en grind.

In de Achterhoek lagen veel moerassige gebieden. Alleen de hoger gelegen gronden, als het
ware zandige eilanden in een waterrijke massa, leenden zich voor akkerbouw. De kleirijke
oevers van de beken dienden als weiland. De dorpskernen ontstonden op de droge plaatsen,
maar niet ver van de beken. Men kan zich voorstellen dat al in de vroege middeleeuwen er
een krans van hoeven rondom de es van Nethe bestond, waar men schapen, rundvee en
varkens teelde. De boeren staken grote hoeveelheden plaggen uit de heide, en bedekten
daarmee de bodem van de potstallen, zo noemt men de stallen waaruit de mest gedurende de
gehele stalperiode niet verwijderd werd. Het mengsel van mest en plaggen uit de stallen
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diende voor de bemesting van de bouwlanden. Deze werden zo steeds rijker aan humus. In de
loop der jaren, misschien begon dit proces al in de Karolingische tijd, breidden de boeren hun
gebied uit door ontginning van de woeste velden die ze dan omheinden. Zo ontstonden de
"kampen", weikampen en bouwkampen. De boeren gingen op den duur buiten de es en naast
hun kampen wonen en de dorpskern kreeg inwoners die geen agrariërs waren.
Eeuwen lang hebben de Needenaren uitsluitend voor het eigen gebruik geproduceerd: vlees,
zuivelproducten, rogge, boekweit, aardappels, haver, gerst, wortels, kool en vlas. Roggebrood
bleef tot in het begin van onze eeuw de voornaamste broodsoort; boekweitmeel ging in de
balkenbrij. In de loop van de 19e eeuw profiteerde de landbouw van de verbeteringen in de
afwatering die de nieuwe waterschappen tot stand brachten en van de toepassing van
kunstmest. Enige tientallen jaren geleden werd de korenbouw verlaten. De golvende
korenvelden moesten voor grasland plaatsmaken dat nu 4/5 van alle cultuurgrond beslaat en
voor maïsvelden. De veel grotere aantallen varkens, runderen en schapen leveren producten
voor fabrieken en markten.
Godsdienst
Tegen het einde van de 8e eeuw behoorde het gebied waar nu Neede en Rietmolen liggen tot
het missiegebied "West-Saksen" onder de zorg van geestelijken van Münster. Het kerspel
Groenlo was een centrum van godsdienstige activiteit. Hiervan is in het begin van de 13e eeuw
het kerspel Neede afgesplitst. In 1506 is te Neede een laat-gotische kerk gebouwd, waarvan
de toren behouden is gebleven. Het overige deel van de kerk is in 1840 afgebroken, zo ook de
torenspits die scheef stond. Toen is, verbonden met de toren, de Nederlands Hervormde Kerk
gebouwd.
In het kerspel Neede kondigde de overheid rond 1550 af dat in de kerken de lutherse leer
volgens de Augsburger confessie gepreekt moest worden; zo werd de Achterhoek luthers. De
Contrareformatie werd hier geen groot succes. Na 1616 speelde de overgang van de meeste
lutherse parochies naar het calvinisme. Ten aanzien van de katholieken bleef gelden dat de
bisschop van Münster jurisdictie bleef uitoefenen; dit liep door tot 1823. De zielzorg werd na
1712 van Rietmolen uit behartigd. In de 19e eeuw was er een katholieke kapel in Neede voor
de toenmalige 400 katholieken. In 1898 werd de nieuwe parochie Neede gesticht, toen de r.k.
kerk werd gebouwd. Johan Reith schonk enige gebrandschilderde ramen; hij heeft zich voor
de bouw ingezet. De r.k. kerk op de Rapenburg is afgebroken. Er staat nu een nieuwe kerk in
het centrum van Neede. In 1945 is het Nederlands Hervormd kerkgebouw inclusief de toren
ernstig door brand beschadigd; herstel volgde spoedig.
Bestuurlijke indelingen. De heerlijkheid Borculo. Het Stift Ueberwasser te Münster.
Hofstelsel. Markenindeling
In de 12e eeuw bestond er reeds een heerlijkheid Borculo, een vrij en zelfstandig gebied,
bestaande uit vier voogdijen waarvan de voogdij Neede er een was. Van Borculo uit werd daar
onder andere de rechtspraak uitgeoefend. Eveneens in de vroege middeleeuwen bezat het
adellijke nonnenklooster (Stift) Ueberwasser te Münster de Hof en bijbehorende goederen te
Neede, die het klooster volgens het hofstelsel beheerde. Dit hield in dat de kleine hoeven die
door de hoofdhof waren gesticht, verpacht werden en dat de pachters jaarlijks geld of
producten moesten afdragen en/of diensten verrichten. In 1374 stond de heer van Borculo te
boek als pachter en hij zou dit enige eeuwen blijven.
Toen de heer van Borculo in 1553 kinderloos overleed, trok de bisschop van Münster op grond
van een geheime afspraak de heerlijkheid aan zich. Hij bezat toen zowel de kerkelijke als de
222

wereldlijke macht in de heerlijkheid Borculo, maar het zou een korte vreugde zijn. Want in
1616 veroverden troepen van de Staten van Gelderland de heerlijkheid en eveneens de
Needse bezittingen van het Stift Ueberwasser.
Het werd uit bestuurlijk oogpunt een onrustige periode voor Neede. De Staten van Gelderland
verkochten de heerlijkheid Borculo en deze ging in de loop van de 17e en 18e eeuw enige
malen door verkoop in andere handen over. In de Franse tijd, bij de Staatsregeling van 1798,
zijn in de vroegere heerlijkheid Borculo vijf gemeenten, waaronder Neede, gevormd.
Deze beschrijving van de overheden die Neede moesten besturen, geeft geen kijk op de
ontwikkeling van Neede als esdorp. Toen de Achterhoekse esdorpen zich in de 14e en 15e
eeuw uitbreidden, doordat men meer woeste gronden in bewerking nam, gingen zij hun
grenzen afbakenen door het plaatsen van grenstekens. Dit waren meestal zwerfstenen, die
men "marken" noemde. Ook het gebied binnen de marken heette "mark". Elke mark kreeg
een eigen markbestuur. Zo ontstond de mark Neede-Hoonte. In 1648 stonden in deze mark
drie havezathen, dit waren woningen in bezit van de kleine landadel. Van deze drie bestaat
nog het gerestaureerde huis "de Camp" op een mooi landelijk plekje. Voorts bevonden zich in
de mark een aantal boerenhoeven en verscheidene later opgekomen bedrijfjes met weinig
grond en weinig rechten, genaamd de "katesteden", dikwijls opgezet door overschietende
boerenzoons. "Kate" betekent waarschijnlijk "hut" en dan staat het woord wellicht in verband
met de Duitse woorden Rauchkate en Katenspeck.
Midden 17e eeuw woonden in de dorpskern voornamelijk niet-landbouwers en de boeren van
de katesteden. Ook woonde er de "Vooght" die de heer van Borculo vertegenwoordigde.
Uit dit overzicht van de Needse geschiedenis wordt begrijpelijk dat het gemeentewapen van
Neede is samengesteld uit de wapens van de heer van Borculo en de bisschop van Münster.
Emigratie
Met de werkgelegenheid was het in de Achterhoek in de 19e eeuw niet goed gesteld, deels
omdat de streek buiten de gebruikelijke handelsroute lag. De huisweverij nam af en de
textielfabrieken van Neede deelden niet in de spectaculaire groei van Twente, naar men zegt
omdat ze te traditioneel werkten.
In die eeuw emigreerden heel wat jonge mensen uit de Achterhoek, vooral uit de
boerenstand, de meesten naar de Verenigde Staten van Amerika. De uittocht begon in 1844.
In 1855 vertrokken er uit Neede 33 emigranten. De landverhuizers uit Overijssel en de
Achterhoek kwamen samen te Nijmegen en gingen daar per boot naar Rotterdam. De
oceaanreis kostte 104 gulden. De emigranten uit Neede vestigden zich vooral bij het meer van
Michigan. Anna Barbara Reith, dochter van Adam Ambrosius, emigreerde met haar man
Johannes Henricus Breteler in de tachtiger jaren. Als het verhaal juist is dat zij reisden met
hun eerste kind Gerard, dan moet dit in 1883 à 1885 zijn geweest. Zij gingen in Cleveland,
Ohio wonen, waar een Duitse kolonie en een Duitse school waren ontstaan.
Neede in de 19e en 20e eeuw
Het Neede van 1813 wordt door H.W. Heuvel aldus beschreven: "Het middelpunt van het dorp
is de Protestantse kerk met haar hoge massieve toren. Van het kerkplein uit lopen twee
wegen: een naar het zuiden, de Berg in, de Oudestraat, en een naar het oosten, naar
Haaksbergen, de Nieuwstraat, beide met ruwe veldkeien geplaveid en aan weerszijden
bebouwd met nederige huizen, waarvan de grote achterdeur, de "niendeure" of deeldeur, naar
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de weg opent". Van der Aa schreef in 1846 over Neede: "Neede telt 408 huizen, bewoond
door 475 gezinnen, totaal 2660 inwoners. In de kom van het dorp staan 117 huizen met 840
bewoners. Het dorp leeft vooral van landbouw en textielfabricage. Van de inwoners is 4/5 deel
Nederlands Hervormd. Op de Needse Berg wordt koren verbouwd en fruit geteeld; er is daar
veel wild. Het is een groot, doch geen fraai dorp, daar het zeer ontsierd wordt door de
menigvuldige mestvaalten en slechte straten". De toename van de bebouwing in Neede kan
blijken uit de volgende vier schetsen, die zijn overgenomen van O. IJspeerd.

Tenslotte volgt nog een kleine opsomming van enige schokkende Needse gebeurtenissen:
- In 1837 overstroomt het dorp door de Berkel;
- In 1884 komt er een spoorlijn langs Neede, wat later komen er langs hetzelfde station nog
twee spoorlijnen, die echter in 1935/38 zijn opgeheven;
- Op donderdag 2 juni 1927 overkomt Neede een zware stormramp, twee jaar na die van
Borculo. De cycloon over Neede is heviger, maar de hoosbaan is smaller dan de Borculo'se.
De baan loopt gelukkig buiten de dorpskern. Totaal verwoest zijn het station, een
textielfabriek, enige boerderijen, de molen en 44 huizen. Grotendeels vernield zijn nog 138
huizen. Er zijn 7 doden te betreuren en men telt 252 gewonden.
Groei van de bevolking
Het aantal inwoners van Neede groeide in de 19e eeuw matig en sneller in de 20e eeuw,
vermoedelijk omdat men dank zij de welvaart jonger ging trouwen en omdat de sterftecijfers
gunstiger waren geworden. De volgende aantallen geven Ramaer en IJspeerd:
Jaar
Aantal inwoners

1795
2064

1815
2097

1840
2596

1900
3644

1940
6277

1960
8452

1970
9739

1980 2001
11097 11042

Neede in 1982
Na de Tweede Wereldoorlog is het beeld van de nijverheid sterk veranderd. De
textielfabricage slonk tot 1/3 van de omvang in 1939. De twee steen- en dakpannenfabrieken,
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die in 1939 nog werkten, zijn gesloten. Anderzijds zijn er een metaalwaren- en een
verpakkingsmiddelenindustrie bijgekomen.
Voer voor de toerist:
- de bakstenen toren van de Hervormde Kerk;
- de oude havezathe "de Camp", Peppelendijk 8 in het buurtschap Hoonte;
- de Needse berg met de nieuwe standaardmolen, die de vereniging "De Hollandse Molen"
in 1926 bouwde;
- de boerderij "de Meyer", Hessenweg 2, waarin de bibliotheek is gevestigd;
- natuurschoon:
- begroeide leemkuilen op de Needse Berg;
- de Drostenkamp (kamp en heide);
- Natuurreservaat Achterveld met 81 hectare bos, moeras en heide.
Rietmolen, van watermolen tot kerkdorp
Onderstaand relaas bestaat grotendeels uit gegevens die Henk Kormelink te Enschede heeft
medegedeeld. Een akte van 1411 noemt de naam van een zekere Goossen "ter Rietmölle", die
in leen ontving een "erve ende goet geheiten die Honte, gelegen in den kerspel van Nyede".
De hier genoemde "Rietmölle" moet wel een watermolen zijn geweest, want in die jaren
waren windmolens in de streek niet bekend. Honte (later Hoonte) heette vanouds het gebied
ten zuiden van de Schipbeek, terwijl men het gebied ten noorden als "De Broek" aangeduidde.
De watermolen lag in Hoonte, maar waar precies is onzeker, mede omdat de loop van beekjes
en beken in latere tijd veranderde. Ook is onbekend waaraan de molen zijn naam dankte; men
oppert de mogelijkheid dat hij lag aan een beek die Riet of Reet heette. De molen is al lang
verdwenen, maar de naam leefde voort in de benaming van het bijbehorend erf en van de
familie Te Hoonte.
Blijkens een belastingregister van 1614 lag in Hoonte aan de Schipbeek een erf "die Rietmole,
een caevenstede", een eigendom van het Huis Borkeloo. De daar nu gelegen hofstede heet in
de streektaal de "Reetmölle".
In 1712 werd het erve de Rietmole een vooruitgeschoven post van de paters Minorieten van
het klooster Zwillbrock (2 km ten no van Groenlo). Er ontstond een klein verblijf als een soort
pastorie. Er kwam of verbleef regelmatig een pater die de min of meer geheime kerkdiensten
hield, ook voor de Nedenaren. In 1732 kreeg Rietmolen een eigen pastoor en het pastoraat
kwam onder de jurisdictie van de "Hollandse Zending".
Rond 1770 is een schuurkerkje gebouwd aan de overzijde van de beek, dus in de Broek. Dit is
in 1835 op dezelfde plaats vervangen door een waterstaatskerk, die op haar beurt plaats
moest maken voor de tegenwoordige grote kerk, gebouwd tussen 1931-1933.
Rondom de kerk groeide in de 19e eeuw langzaam een heel kleine dorpskern die pas in onze
eeuw enige omvang kreeg. Het werd een in hoofdzaak katholieke buurtschap, die zich (om het
geloofsverschil?) minder op Neede dan wel op Haaksbergen richtte.
Toen Rietmolen een eigen postbestelling kreeg, kon men het niet eens worden over de naam:
Rietmole met of zonder n? Pastoor Jaarsveld besliste dat het met een n moest worden. Roma
locuta, causa finita.
In het begin van de 19e eeuw werd het gebied de Broek officieel wijk G genoemd, terwijl
Hoonte wijk D ging heten. Friedrich Reith vestigde zich in 1842 bij gelegenheid van zijn
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huwelijk in huis D 38 bis, later 39, 45, 74, vermoedelijk telkens vernummeringen. Zou hij zich
op het erve de Rietmole gevestigd hebben? Of in de oude pastorie?
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HOOFDSTUK 30
Het dorp Maarssen
"Dit dorp is uithoofde van de fraaye Plantaardjen, lanen en wandeldreven, gevoegd bij de inen omliggende lustplaatsen, zeer vermakelijk." Dit schreef van der Aa in 1846. Een mooie
aanprijzing, maar ze wettigt nog niet in de "Kroniek" over Maarssen uit te wijden. Een heel
goede reden is het historisch feit dat Bernardus Antonius Reith zich daar in 1884 als jonge
koperslager vestigde en dat hij een talrijk nageslacht heeft gekregen. Men kan de geschiedenis
van het dorp Maarssen niet goed vertellen zonder daarin de gemeenten Maarsseveen en
Maarssebroek te betrekken. Maarsseveen, eertijds bezit van het geslacht Heydecooper, lag zo
vlak tegen Maarssen aan dat de drukke dorpsstraat de Kaatsbaan aan de westzijde tot
Maarsseveen behoorde terwijl de overkant gemeente Maarssen was. Maarssebroek, in
hoofdzaak flinke boerderijen, gelegen langs een smalle weg met aan weerszijden brede sloten,
was economisch en wat betreft kerk en scholen op Maarssen aangewezen.
De naam
De naam Maarssen stamt af van de oudere naam Maesche of Meersche. Deze duidde aan: een
ontoegankelijk veenmoeras. Door dit moerassig gebied stroomde vanouds de Vecht, toen een
belangrijke aftakking van de Rijn. In een oorkonde van 866 wordt de plaatsnaam geschreven
als Marsera. En in de lijst van goederen van de Utrechtse kerk komen de verlatiniseerde
namen Marsna en Marsua voor. In 1262 werd al de naam Maarsen gebezigd. Nog in 1864
werd de naam met één s geschreven.
Oudste geschiedenis
Men meent te weten dat er op de plaats waar nu de dorpskern ligt, in de 9e en 10e eeuw
slechts één rij huizen stond, en wel langs de Vecht, waar nu de Lange Gracht is. Dat er in
1150 ter plaatse een kerk (toegewijd aan Sint Pancratius) is gebouwd, wijst op een niet
onaanzienlijk aantal bewoners en huizen.
Hierboven zijn al enige vermeldingen van het dorp in oorkonden aangestipt. Men kan nog
toevoegen, dat Jacob en Hendrik van Maarsen in 1255 kanunnik in het kapittel van de Sint
Salvatorkerk van Utrecht waren. En dat Dirk van Maarsen rond 1275 schepen van Utrecht was.
Zij moeten wel uit Maarssen afkomstige geletterde mensen geweest zijn.
Versterkte landhuizen. De Vechtstreek een recreatiegebied
In de middeleeuwen gingen welgestelde lieden landhuizen, of beter, kleine versterkte kastelen
langs de Vecht bouwen. Deze hadden een militaire functie in de strijd tussen adellijken en
bisschoppen. Een voorbeeld is de riddermatige hofstede "Bolenstein", die in 1350 ontstond. Ze
is de enige uit die periode die behouden is gebleven. In 1083 is het "kasteel van Maarssen"
gebouwd. Het is in 1527 verfraaid en versterkt en kreeg de naam "Zuylenburg". De Fransen
verwoestten in 1672 het kasteel. Op dezelfde plaats, dus in de bocht van de Vecht, is in 1702
het landgoed "Huis ter Meer" gebouwd, omgeven door uitgestrekte tuinen in de stijl van
Lenôtre. Het onderhoud van dit grootse geheel was blijkbaar te duur, eind 18e eeuw begon al
het verval. De allerlaatste fase viel in 1903, toen het park van Huis ter Meer inbegrepen de
toegangspoort aan de Breedstraatzijde is verkocht. De poort verdween en het terrein is
volgebouwd met woningen. Vele andere grote landhuizen zijn in de 17e en de 18e eeuw door
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Amsterdamse kooplieden gebouwd, want het was toen in, een buitenplaats langs de Vecht te
bezitten, compleet met een theehuisje dicht bij de rivier. Vele van die landhuizen en enkele
theehuisjes bestaan nog, zij het niet in de oude glorie. Dit laatste geldt niet voor het fraaie
"Goudestein" waarin het gemeentehuis gevestigd is.
Kerk uit de zestiende eeuw
De Sint Pancratiuskerk werd in de jaren 1519-1528, nog voor de Reformatie haar intrede
deed, in laat-gothieke stijl herbouwd; alleen de toren uit ca. 1200 bleef onveranderd. Hoewel
sindsdien een en ander aan de portalen en de toren is gewijzigd, is deze kerk, nu in gebruik
door de Nederlands Hervormde Gemeente, een sieraad van Maarssen.
Bij de bouw van het Huis ter Meer in de achttiende eeuw kwam de kerk binnen de terreinen
van het landgoed te liggen. De eigenaar had het recht een pastoor ter benoeming voor te
dragen (jus patronatus).
De bewoners
Een lijst van de inwoners rond 1525 is bewaard gebleven. Het waren er ca. 250, waaronder
een steenbakker, een brouwer en een tapper. Ook werden er inwoners van enig aanzien
vermeld: de joffer van Loenerstoot en Splinter van Nijenrode. Het dorp groeide gestadig,
dankzij veehouderij en landbouw en de toename van het aantal buitens en villa's. In het jaar
1748 stonden er 134 huizen. In 1850 telde de gemeente Maarssen, toen nog zonder het
gebied van de gemeente Maarsseveen, 333 gezinnen en 1563 inwoners. Er waren 144
vrouwen werkzaam als dienstmeid, werkster of winkelierster, voorts waren er twee minnen.
Vermeld worden: 9 broodbakkers, 8 slachters, 3 biekers, 16 huistimmerlieden, 10 kleermakers,
2 klompenmakers, 2 apothekers, 22 metselaars, 12 schoenmakers, 15 smeden, 10
wagenmakers, 1 koperslager, 2 loodgieters, 9 tappers, 8 wevers, 7 dienstknechten, 2
koetsiers, 13 schippers en 100 arbeiders. De gemeente was in 1850 nog een heerlijkheid, in
eigendom bij Mr. Diderik Rijnaud Prilibert, Baron van Tuyll van Serooskerke.
De gemeente Maarsseveen (Nieuw en Oud) telde in 1850 212 huizen met 1200 bewoners. De
gemeente Maarssebroek had toen 22 huizen en 130 inwoners. Onderstaande kaart geeft de
situatie in 1867 weer; die was behoudens het Merwede-kanaal in het begin van onze eeuw
vrijwel dezelfde.
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Nieuwigheden
In 1869 kreeg Maarssen een gemeentewaag. Adrianus Dolmans werd als waagmeester
beëdigd. Hij plaatste de waag in zijn timmermanswerkplaats aan de Breedstraat. Ter
oriëntatie: van Bolenstein komend, passeerde men zo omstreeks het jaar 1900 op de
Bolensteinse Dijk achtereenvolgens aan de rechterhand café Klarenbeek, kruidenier De Konink
(Bots), papierhandel Heek en Huis en werkplaats van Dolmans. Na het overlijden van A.
Dolmans in 1902 verkocht de weduwe het terrein met opstal aan Bernardus Antonius Reith die
er zijn woonhuis met winkel en koperslagerswerkplaats bouwde.
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In 1843 is de spoorlijn Amsterdam-Utrecht aangelegd, met een station bij Maarssen. De
rooms-katholieke Heilig Hart-kerk is in 1885 naar het ontwerp van Alfred Tepe gebouwd; zij is
een goed voorbeeld van een neo-gothieke kerk. De gasleidingen in de kerk en de 29
ornamenten met vleermuisbranders zijn door Bernardus Antonius Reith aangelegd, waarvoor
hij honderd gulden ontving. In 1890 is het Merwedekanaal gegraven voor de vaart van
Amsterdam naar Utrecht en verder. Deze "Keulse Vaart" kreeg na de verbreding in 1935 de
naam Amsterdam-Rijn-kanaal. Het loopt tussen Maarssen en de spoorlijn, zodat voor het
verkeer een draaibrug over het kanaal onvermijdelijk was. Als er in het kanaal enige lange
"slepen" (tot elf Rijn-aken achter een sleepbootje) moesten passeren en de draaibrug lang
open bleef tot wanhoop van de treinreizigers, was het gezin van de brugwachter paraat om ze
per roeiboot over te zetten. De stationschef liet overigens best de trein een paar minuten
wachten. De draaibrug is in 1935 door een hoge vaste overgang vervangen.
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Nog veel meer moderniteiten moesten
de dorpsbewoners slikken. In ongeveer
1880 is de gasfabriek gebouwd. In 1898
leverde de accumulatorenfabriek van ir.
Wolff voor het eerst elektrische stroom.
In 1911 ontstond een leidingwaterbedrijf
met toren. Deze en andere nieuwlichterijen - noemen we nog de fiets en
de auto - overvielen een rustig agrarisch
dorp waardoor enkele malen per dag
koeien en schapen liepen. Nu en dan
hobbelde een boerenkar over de keien
of een geel Utrechts tentwagentje. Zo
weinige dat de meisjes van de zusterschool vrijwel ongestoord het lange
touw dwars over de Kaatsbaan ronddraaiden om er in lange rij door te
springen. Soms was de Kaatsbaan
vervuld van de verrukkelijke geur van
gebrande hoorn als de smid een
roodgloeiend hoefijzer op een paardenhoef drukte.
De bewoners waren in talrijke groepjes verdeeld die niet veel met elkaar omgingen, want er
liepen scheidslijnen naar godsdienst en naar stand. Ook naar de woonplaats: bewoners van de
dorpsstraten, van de boerderijen, van de villa's en van de grote buitenplaatsen. Ze waren
kenbaar aan de kleding. Wat op straat liep, de vaklui en huisvrouwen, droeg donkere kledij en
deels nog klompen. De mannen droegen een broek van pillow, een mouwvest of blauw
boezeroen en daar overheen een jasje. Onafscheidelijk was de zwart-zijden pet. De
huisvrouwen waren gehuld in een aantal rokken en een jak. Ja, het was een mooi dorp.
Terecht stond er toen op een groot reclamebord langs de spoorlijn bij het station te lezen:
"Maarssen het schoonste dorp aan de Vecht".
Groei van de bevolking
Ramaer geeft de volgende aantallen inwoners:

Jaar
1795
1840
1899
1930

Maarssen

Maarssebroek

Maarsseveen

1149
1692

98
129

872
1161
1384
1809

2096
3393

Door verschillende oorzaken groeide het inwonertal tot 12.000 à 13.000 in 1965, gevolg van
onder andere de normale bevolkingsgroei, de vestiging van fabrieken en de versmelting van
Maarsseveen met Maarssen (ca. 1932). Doordat Maarssebroek tot satellietstad van Utrecht
werd getorpedeerd en volgebouwd, steeg het totale aantal inwoners tot 27.000 in 1982. Anno
2001 zijn er 42.000 inwoners.
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Maarssen in 1982
Veel van wat in eeuwen was gegroeid, is in de laatste tientallen jaren verloren gegaan. Nieuwe
wijken omringden de oude dorpskern, maar die is ook niet meer de oude, want typische
stegen zijn verdwenen en de winkels moesten nieuwe puien krijgen. Autoverkeer maakt de
dorpsstraten onrustig en onveilig, weg is de landelijke sfeer. Landhuizen hebben andere
bestemmingen gekregen. Maarssebroek, eens een serie fikse boerderijen gelegen langs
vaarten en sloten barstend van planten- en dierenleven, is een splinternieuwe groeistad met
duizenden inwoners.
Gelukkig is er een en ander gebleven. De grachtwoningen liggen nog even schilderachtig langs
de Vecht, niet weinige beschermd door Monumentenzorg. Nog altijd is een aantal landhuizen
met hun mooie tuinen en smeedijzeren poorten een bezoek meer dan waard. Oude en nieuwe
bewoners van Groot-Maarssen tonen een levendige belangstelling voor de geschiedenis van
huizen en bewoners. Historische zin? Nostalgie? De Historische Kring Maarssen speelt hierop in
met een stroom van studies verschijnend in haar kwartaaluitgaven.
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HOOFDSTUK 31
De Hollandse Garde te Voet. Turftonsters en
pottendragers. Wevers, blauwververs en mangelaars
De Hollandse Garde te Voet
De stamvader van de familietak 1 (Johann) Valentijn Reith (ca. 1725-1807) was soldaat bij het
Regiment "Hollandse Garde te Voet van Zijne Majesteit" en zijn zoon Johann was korporaal bij
dit keurkorps. Het regiment werd in 1672 opgericht en was verbonden met de persoon van de
stadhouder. Prins Willem III bepaalde toen dat alleen dit korps de oranje kleur in de vaandels
mocht voeren. In het jaar 1701 bestond de Hollandse Garde te Voet, toen onder het bevel van
Graaf Walrad van Nassau-Sarbrücken, uit 26 compagnieën in drie bataljons (Ten Raa, Deel
VII). In de periode van de Bataafse Republiek (1795-1814) is de Garde opgeheven (1813).
Spoedig na de oprichting van het regiment gaf Prins Willem III voorschriften aangaande de
kleding: de manschappen zullen blauwe rokken (= lange jassen) met rode voering dragen. Zij
zullen voorzien zijn van brede leren draagbanden. De hoeden hebben een zwart galon. De
lissen (oorspronkelijk met band omboorde knoopsgaten) zijn oranje. Voorts bepaalde de Prins
dat het musket (een voorlader die men afvuurde door een brandende lont bij het zundgat te
brengen) moest geboord zijn op een kaliber van 12 kogels in het pond. Elke man moest
voorzien zijn van een piek en een lange stootdegen. Eveneens omstreeks 1700 is de piek
vervangen door de bajonet op het
geweer. Het musket was zo zwaar dat 't
bij het schieten door een fourguet werd
gesteund. Omstreeks 1700 werd het
vervangen door een lichter geweer met
vuursteensloten en ijzeren laadstokken.
Onder de hoed droegen de musketiers
een ijzeren band met twee beugels ter
bescherming tegen sabelhouwen. Ringoir
beschrijft de kledij als volgt.
De rok was aanvankelijk een tot aan de
knieën reikende jas met vrij wijde
mouwen en grote zakken met kleppen,
waaronder een wit of geel vest werd
gedragen met dito korte broek met
kousen, die bij slecht weer door witte of
zwarte slobkousen beschermd werden.
De rok was gevoerd met linnen of baai,
meestal uitknoopbaar om gewassen te
kunnen worden. Daar bij lange marsen de voorpanden tegen de knieën sloegen, werden die
naar achteren omgeslagen en met een koordje in 1751 aan de achterpanden vastgemaakt,
waardoor het van voren korte en van achteren lange model rok ontstond en de rode voering
zichtbaar werd. Om het vuil worden van de rok te voorkomen werd de rode voering over de
mouwranden, kraag en borstpanden omgeslagen, waardoor ook daar de rode voering
zichtbaar werd en knopen verschenen om de voering op zijn plaats te houden. De
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breedgerande vilthoed werd door het opslaan van de rand een driekante steek, die ook al
weer tegen het vuil worden aan de rand met galon was omboord.
Turftonsters
Anna Geertruyd Reith (1760-1840) was turftonster van beroep (zie blz. 24). De turf was in de
16e tot de 19e eeuw een belangrijk handelsartikel en een bron van aanzienlijke inkomsten voor
stadsbesturen. Zij legden die handel in ordonnanties vast. Voor Den Haag bijvoorbeeld gold
het volgende: de turfschuiten mochten in Den Haag alleen op de Turfmarkt aanleggen en
lossen om scherp toezicht mogelijk te maken. Alle "Tonsters, Opgieters en Opvoerders van
den Turf" moesten zich 's morgens bij de bel opstellen en als deze driemaal geluid had, werd
geloot wie het lossen en meten mochten uitvoeren. "Interdicerende voorts wel scherpelijck alle
Tonsters, Volders, Opgieters, Dragers en de Voerluyden, beschonken op de Marckt te komen,
ofte in 't doen van hun werck malkanderen in eeniger manieren te injureren, qualijck aan te
spreecken, ofte te dreygen, met woorden ofte met wercken." Het personeel was beëdigd en
ieder had een goed omschreven taak.
De turfwerkers brachten de turf
bij de tonnen. De turftonster,
bijgestaan door een meid, moest
de turfton, die haar eigendom was,
vullen; tijdens het vullen moest zij
de ton driemaal schudden (stoten)
om de juiste vulling te verkrijgen.
De turfdragers ledigden de volle
tonnen in manden en droegen die
naar de turfwagens. Ze moesten
de turf netjes daarin opstapelen
zodat er tijdens de rit geen turf
kon afvallen. Een turfwagen
(bolderwagen) moest de inhoud
van 15 tonnen bevatten. Als de
turf in manden werd gemeten,
moest een turfvulster de mand
tot de rand vullen en dan
schudden om er nog een vijfde
laag, boven de rand, op te kunnen
leggen. Den Haag telde in 1735 36
turftonsters. De overheid ijkte de
tonnen. De Oudheidkamer van de Dienst van het IJkwezen te Delft bezit een Leidse turfton
(225 liter) en een Amsterdamse (220 liter), beide vermoedelijk uit de 19e eeuw.
Pottendragers
Margaretha Reith (overl 1846) en Jakob Reith (1817-1886) staan geboekt als pottendraagster
resp. als koopman in aardewerk (zie blz. 13). Vrachtrijders, de "pottekerels", vervoerden in die
tijd in Duitsland gebakken aardewerk o.a. uit het Rijnland en uit Nassau (!) naar Nederland.
Mogelijk kwamen de twee emigranten in samenhang met deze handel in Amsterdam terecht.
Ook nu nog zijn de "Keulse potten" algemeen bekend; de grijsblauwe kleur verkrijgt men door
het bakken in chemisch-reducerende omstandigheden.
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Wevers
Schrijvend over Grossenlüder en over Neede is al vermeld dat het spinnen en weven een
algemene huisnijverheid was, althans tot het einde van de 19e eeuw. Vanouds is in de
Achterhoek linnen in huisarbeid geweven. Bijna elke woning bezat een weefkamer met het
zware eiken weefgetouw. In de loop van de 18e eeuw nam de productie toe zodat men buiten
de Achterhoek ging verhandelen. De "fabriqueur" leverde toen de grondstoffen aan de
thuiswevers. Volgens een telling in 1813 waren er 150 weefgetouwen in Neede in bedrijf. Alom
klonk het geklepper en getik van de laden en weefspoelen. Wevers waren onder anderen de
jongere ongetrouwd gebleven broers van de erfgenaam, de "oompjes". Men weefde linnen en
bombazijn, een satijnachtig weefsel van katoen en wol. In latere jaren kwam daarbij het
calicot, een dunne fijne katoen met nabootsing van de linnenstructuur. Van der Aa noemde in
1846 als producten: linnen, pellen (linnen of halflinnen, geweven in eenvoudige blokachtige
patronen, bijvoorbeeld voor tafellakens en servetten) en damast, "welke inzonderheid te dezer
plaatse in deugd, fraaije en smaakvolle bewerking uitmunten, hebbende men er een
weefschool van calicots". Men weefde in de Achterhoek ook "vijfschacht". Dit bestond uit
linnen schering en wollen inslag; de stof werd verwerkt tot de zware gestreepte rokken, zoals
men ze nu nog in Staphorst draagt. De klant kon in een patronenboek het gewenste patroon
uitzoeken. De beroepswevers waren al even arm als de dagloners. Maar:

Waeven, dat is een arm laeven
Maer aet i'j neet zat
I'j raengt ok neet nat.
Rond 1830 geraakte de "smietspoel" in onbruik en begon de opmars van de snelweefspoel of
snelspoel. In 1840 telde men in Neede 252 weefstoelen. De eerste stoomweverij, die van de
gebroeders Salomonson, begon 1851 te draaien. Sindsdien verminderde het thuisweven snel.
Voor zover bekend, bezit alleen de firma Gebr. Scholten te Almelo nog weefboeken
(boekhouding van uitgegeven grondstoffen) over de jaren van 1830 af. Die firma had ook
thuiswevers in andere plaatsen in dienst. Het is best mogelijk dat de vier broers Reith uit
Eichenau, die in de jaren 1835-1844 in de Achterhoek als wever de kost verdienden, in die
weefboeken voorkomen. Zij hadden zonder twijfel in hun Hessische stamdorp als wever
gewerkt en de wijze van werken zal wel weinig anders dan die in de Achterhoek zijn geweest.
Adam Brähler deelde over Hessen het volgende mede. Men weefde er als huisnijverheid:
1/ "Breittuch", een grof linnen weefsel voor beddegoed
2/ "Halbtuch", linnen met katoeninslag voor hemden
3/ "Kümmel- und Salztuch", linnen met katoeninslag voor mannenzomerhemden
4/ damast in vele patronen (linnen)
5/ blauwe wollen stoffen voor vrouwenrokken
Blauwverven, klanderen en mangelen
De blauwververij is al in verband met Eichenau en Neede vermeld (blz. 65 en 90). Er
bestonden in de 19e eeuw in de Achterhoek vrij veel ververijen. In hoofdzaak werden garens
en stoffen voor rokken, kielen en sokken blauw geverfd. Het was toentertijd een interessant
en vrij belangrijk stuk nijverheid.
De blauwe kleurstoffen voor het verven van garens en stoffen waren van zeer verschillende
herkomst. Vanouds, al door de Romeinen en de Germanen, werd een product gebruikt,
verkregen uit de struik Isatia tinctoria (Cruciferen) die in Nederland "wede" en in Duitsland
"Waid" heet. Het was in midden-Duitsland een lucratieve bouw. De kleurstof verkreeg men als
volgt: maal het verdorde blad met water tot een brij, laat deze gisten, giet de vloeistof helder
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af, voeg daaraan kalkwater toe waardoor de kleurstof neerslaat, voeg aan de afgescheiden
kleurstof zoutzuur toe, dan heeft men een sterk blauwe massa.
In de 16e eeuw raakte men bekend met een andere blauwe kleurstof, indigo genaamd, die in
India en op Java werd bereid uit de plant lndigofera tinctoria en talrijke andere
Indigofera-soorten. De indigo kleurde intensiever en werd op den duur goedkoper dan wede,
zodat deze laatste in de 19e eeuw geheel in onbruik raakte. Wede is vermoedelijk door Adam
Ambrosius niet meer toegepast. De indigo-houdende verfbaden werden met een
reductiemiddel, o.a. arseniet, behandeld om de onoplosbare indigo om te zetten in het
oplosbare kleurloze indigotine. Garens en weefsels werden in het zo voorbereide bad gedrenkt
en vervolgens uit het bad overgebracht naar de klander.
Het bedrijf in Neede bezat in de grond ingegraven verfbakken en enige kookketels geplaatst
boven vuren. Boven elke ketel bevond zich een aan kettingen opgehangen ijzeren krans met
haken, waaraan men het verfgoed ophing. Met behulp van een windas kon men het verfgoed
neerlaten en ophijsen. Men kon ververs herkennen aan hun blauwe handen. Familieleden van
Adam Ambrosius menen dat hij maagkanker opliep door het voortdurend keuren van de
verfbaden door ze te proeven.
De kalandermolen, kalander of klander diende voor het uitpersen van de vloeistof uit het
verfgoed. Zij bestond uit een eikenhouten vloer waarop het natte verfgoed werd uitgespreid.
Een zware bak, liggend op rollen, liet men hierover heen en weer rijden. De
zwaar-eikenhouten rechthoekige bak was met keien en stukken metaal verzwaard. De bak was
tot acht meter lang, twee meter breed en twee meter hoog. De trekkracht van een paard was
soms nodig om windas en kettingen in beweging te brengen. De kalander in Neede was 4 x
1½ x 1½ en bedoeld voor handkracht. Het klanderen veroorzaakte een iets ongelijke
verdeling van de kleurstof, de "vlammen", en een bijzondere glans door de nervatuur van het
hout.
Na het klanderen werden de garens en weefsels uitgehangen aan de lucht. Daarbij werd de
indigotine weer geoxideerd tot het prachtig blauwe indigo, dat tegelijk stevig aan de vezel
hechtte. De vroegere ververijen waren dikwijls ook ingericht voor het mangelen en bleken van
textiel.
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HOOFDSTUK 32
Vier Reithen-reünies
Reünie te Zeddam 1975
In het jaar 1975 kwam voor het eerst het plan op de Reithen in Nederland en buitenland met
elkaar in contact te brengen door middel van een reünie. Men bemerkt dan veel te laat met
wat voor klus men zichzelf heeft opgezadeld. Het opstellen van een adressenlijst was niet het
moeilijkste deel. Men noteert eenvoudig alle aansluitingen op de naam Reith in alle steden en
dorpen in de telefoongidsen van Nederland en van het land Hessen en bovendien van de
grotere gemeenten van de Bondsrepubliek Duitsland, te vinden in de 43 Duitse telefoongidsen.
Zo ontstond een adressenlijst die voortdurend groeide dankzij onze verzoeken aan
naamgenoten.
Enig nadenken en initiatief waren nodig om een kleurrijk feest op te bouwen en met het
programma het nodige enthousiasme te ontketenen. Het feestcomité, bestaande uit 5
Nederlandse en 3 Duitse naamgenoten, bracht daartoe een bezoek aan Grossenlüder om daar
in een cafézaal met de talrijke Duitse naamgenoten uit stad en omgeving over ons programma
te praten en vertrouwen in het comité aan te kweken. We hebben kennelijk een goed indruk
gemaakt, er kwam immers een reus van een autobus vol Grossenlüderse Reithen naar de
reünie.
Elke naamgenoot ontving het programma met een hartelijke uitnodiging. Men kon bij het
comité een hotelkamer in Zeddam bestellen voor de nacht na het feest. Niet minder dan 130
gasten moesten ondergebracht worden. Midden september moest de inschrijving stoppen
omdat de zaal in het Gildehuis, die maximaal 200 personen kon bergen, propvol was.
Zeddam biedt in de morgen van 27 september een ongewoon beeld. Een aantal wegwijzers bij
de ingangen van het dorp en een groot bord tegen de gevel van het Gildehuis verwijzen naar
de "Internationale Reünie Reith". Het dorp wordt opgeschrikt door druk autoverkeer. Om 12
uur stevent de autobus uit Grossenlüder binnen. Als dan de deuren van het Gildehuis
opengaan, stromen de gasten langs de receptietafels. Daar zetelt de ontvangstcommissie die
iedere deelnemer registreert, een oorkonde ten geschenke geeft en een schildje op ieders
kraag speldt. Dit vermeldt de voornaam, de woonplaats en een nummer. De geboren Reithen
krijgen een wit schildje en de gele zijn voor de aangetrouwden, de 'Koude Kant'. Ieder
ontvangt een lijst van de gasten met persoonlijke gegevens zodat men aan de hand van het
nummer op de kraag veel over een deelnemer aan de weet kan komen. De tijd tussen twaalf
en twee besteedt men aan begroetingen, koffie drinken en het bekijken van de tentoonstelling
van foto's, stambomen en familiewapens.
De feestvergadering begint om twee uur. De voorzitters Toon (Tienhoven) en Franz Joseph
(Grossenlüder) hebben geen moeite de massa in toom te houden. Er bestaat levendige
belangstelling en vreugde bij alles wat er gebeurt. En dit is veel, te veel om alles te
boekstaven. Er wordt een genealogisch verhaal over bekende en nieuw ontdekte familietakken
ten beste gegeven dat talrijke reacties losmaakt. Een brief, begeleid door geschenken,
vanwege de burgemeester van Grossenlüder, wordt aangeboden. De zaal wenst reünie II
uiterlijk 1980. Enige gasten, vernemend dat de reüniekas in de rode cijfers zit, houden
spontaan een collecte. De middagbijeenkomst eindigt abrupt als het Zeddamse fanfarecorps
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en bijbehorende majorettes de zaal stormenderhand innemen en het gezelschap naar buiten
lokken voor een tocht door het dorp en een dansdemonstratie.
Hoe dorstig wordt men van dit alles! Het is de hoogste tijd voor het borreluurtje in Hotel
Centraal, waar het zoals betaamt barstensvol is en lawaaierig toegaat. De feestmaaltijd die om
acht uur begint wordt door heel wat bedenksels opgesierd: voorlezing van (meestal valselijk
bedachte) gelukstelegrammen; optreden van Duitse koren met het Eichenau-lied en het
Lüdertal-lied; een quiz duidelijk gewonnen door het Duitse team; een Reith-lied dat, hoewel de
microfoons zo hoog mogelijk zijn opgeschroefd, het feestgedruis niet meer kan overstemmen.
Er wordt tot één uur gedanst en tot iets dieper in de nacht aan de bar nagepraat.
Reünie te Grossenlüder 1981
Hierboven is verteld dat een opstandige menigte een Reünie II eiste, uiterlijk in 1980. Het
werd 1981. Als plaats van het feest kwamen Hessen en vooral de stamdorpen Kirchhain en
Grossenlüder in aanmerking. Omdat Kirchhain tegenwoordig slechts enkele families Reith telt
en Grossenlüder ongeveer veertig, lag de keuze voor de hand. Er ontstond een feestcomité
van Hessische Reithen, versterkt met een werkgroep in Nederland als schakel tussen het
comité en de Nederlandse naamgenoten. Het reünieprogramma 1981 werd heel anders dan
dat van 1975, ofwel in beginsel hetzelfde, 't is maar hoe je het bekijken wilt.

Op vrijdag 29 mei viert men een vreugdevolle begroetingsavond met muziek en dans. Deze is
bedacht voor de vroegkomende gasten en dit blijken er heel wat te zijn. Blijkbaar vindt men
dit een goede gelegenheid de Vogelsberg en Rhön en Fulda te verkennen. Velen zijn met
caravan of tent gekomen en bivakkeren op een campingterrein vlakbij. Zaterdag 30 mei is de
grote dag. Om 10.00 uur worden de vlaggen voor het Bürgerhaus gehesen. Spoedig daarna
begint het komen en gaan van gasten voor inschrijving en kennismaking. Die bevolken daarna
de typische oude straten rondom de Kirchberg en de Lindenberg om vervolgens onder de
deskundige leiding van Josef Faulstich de barokke kerk te bewonderen.
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Om half drie zijn allen in de ruime zaal van het Bürgerhaus verzameld. Burgemeester Marka
heet de 131 Duitse en 81 Nederlandse gasten welkom. Er volgen voordrachten, met
tussendoortjes van dranken en 'Kuchen' afkomstig uit de keukens van naamgenoten in
Grossenlüder.
Muziek. Gemeenschappelijke maaltijd, een prima prestatie van de koks. Muziek en dans.
Toneel. Gezelligheid kent geen tijd. Burgemeester en echtgenote doen niet gewichtig en
blijven tot het einde. Wie meer wil weten van Reünie II leze "Reith Wijd en Zijd" van oktober
1981. En nu maar wachten op Reünie III. Nederland is aan de beurt.
Reünie te Groenlo 1985
Op 10 mei 1985 ging alweer de derde internationale Reithen-reünie van start. Maar eigenlijk
begon de reünie al veel eerder. De organisatie had namelijk voor een schitterend
camping/recreatiepark gezorgd dat tijdelijk een Reith-nederzetting zou worden. Hiervoor
moest de organisatie wel het nodige correspondentiewerk verrichten. De deelnemers konden
kamperen of een huisje huren. Op de dag van de reünie druppelden ze binnen, en al snel
klonken de eerste lachsalvo's over het terrein. Op het terrein was van alles aanwezig: van
snackbar tot verwarmd buitenbad met een spectaculaire glijbaan. Ingrediënten voor een
geslaagd weekend. Na de inschrijving begon op vrijdagavond het programma, dat een
informeel karakter had. Door onder andere de medewerking van het huisorkest kwam de
feeststemming er al vlug in. Dansen, daar kunnen de Reithen en aanhang niet buiten. Daarom
stopte de muziek natuurlijk veel te vroeg. In een straatje, vrij vooraan, had men er dan ook
een alternatief op gevonden. De buren hadden er geen last van want die feestten zelf goed
mee. Tip: hè de 'n fisje vroag altij oewen buur (Brabants).
Het zaterdagprogramma begon voor de Nederlandse Reithen dan ook pas om 11.00 uur met
een stichtingsvergadering van de Familie Vereniging Reith Stammen. Deze wil proberen de
continuïteit binnen het Reith-gebeuren te handhaven. Een druk bezochte vergadering waarvan
de vruchten nog moeten groeien. Dit alles heeft nog een tweede doel, namelijk het voor de
'jonge' Reithen gemakkelijk maken om het straks over te nemen. Om 13.00 uur hield Hein (de
oom van Dolf Reith, Loon op Zand) de openingstoespraak waarna het 'reüniëren' kon
beginnen. De zaal luisterde aandachtig. Het Nederlandse accent in het Duitse taaltje had
blijkbaar iets. Zo ook de vertaling van de Duitse Reith. Als laatste kwam de grootste prater, die
zijn ezel weer bij zich had. Deze keer stond er een schitterend houtskoolportret op.
Voor het diner waren er nog twee andere onderdelen. Ten eerste was er de groepsfoto,
waaraan menigeen stroeve knieën heeft overgehouden. En ten tweede de speurtocht, met
taalles inbegrepen en van die gemene streken als 'een hele emmer' en 'bij de rechter'. Frits
Reith en zijn zoon hadden het uiterste uit hun duimen gezogen om de groepen er zo goed
mogelijk in te luizen. En dat is ze gelukt! Grote hilariteit was er dan ook toen ze de uitslag
bekend maakten. De Duitse Frits met zijn derde been (loopstok) bleek toch bij de allersnelsten
te behoren.
Het diner, wat al die hongerige wandelaars als geroepen kwam, smaakte voortreffelijk. De
maaltijd werd gecombineerd met een dansje. De benen en de tongen zaten goed los. Dachten
de Reithen dat ze goed konden dansen, het Miranda dansteam overtrof ze. De Belgische Lee
Towers hield menig Reith de hele avond op de dansvloer. De organisatie liet zien dat ze een
goede smaak had. En weer stopte de muziek die avond te vroeg; de Reithen waren nog niet
uitgespeeld, -gezongen en -gedanst. Sommige Reithen bezochten nog even een discotheek,
waar op gegeven moment ook een einde aan kwam. Traditiegetrouw gingen in datzelfde
straatje in de bungalow de lichten weer aan en ging de 'muzikale koffer' weer open. Na de
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nachtrust begon het informele frühschoppen met koffie en een stevige babbel. Hier zag je zo'n
beetje aan het einde dezelfde plakkers als andere keren. Mensen die geen afscheid konden
nemen. Het zou wel weer eens vijf jaar kunnen duren tot de volgende reünie. Was dat een
belofte? Organisatie, da ge bedankt zet dè witte.
(Deze weergave van de reünie te Groenlo is een bewerkte versie van een verslag van Dolf
Reith, stamboom 4, verschenen in RWZ 15.)
Reünie te Beekbergen 1992

Vrijdag 25 september

Vanavond kennismakingsavond met reünisten die vroeg van de partij willen zijn. Het mooie
weer verleidt een behoorlijk aantal om er een lang weekeinde van te maken. Voordat de
gasten komen (tussen 18.00-20.00 uur) worden wij door Ans en Frits Reith uit Groenlo
onthaald op een warme maaltijd in hun caravan. Erwtensoep met roggebrood en katenspek.
Wie had gedacht dat zo'n maaltijd in een bijna tropische temperatuur zo lekker zou smaken!
Voortreffelijk zelfs. Deze avond zijn er hoofdzakelijk oude getrouwen, bekend van vorige
reünies. Dus bijpraten geblazen, wat heel gezellig is.

Zaterdag 26 september

Het is altijd spannend om de aankomst van de reünisten bij te wonen. Herken je de
deelnemers van vorige jaren, zijn er veel nieuwkomers? Zowel het een als het ander is het
geval. Om 11.00 uur begint het officiële programma. Wij worden eerst begroet door Herman
Reith uit Elst, waarna Joke Reith uit Doorwerth een verhaal houdt over het laatste boek van
Jan: 'Das Wandern der Familien Reith in Deutschland, besonders in Fuldauer Raum'. Het boek
is te koop aangeboden. Het blijkt dat de sprekers ook buiten de zaal goed verstaanbaar zijn,
dus nestelen een aantal zich buiten in de zon. De volgende lezing is van Wolfgang Reith,
historicus uit Neuss, over de verbreiding van de naam Reith in diverse landen. Zo
langzamerhand zijn wij rijp voor meer koffie en vooral frisdrank en een lunch, waaraan we ons
dan ook te buiten gaan, letterlijk en figuurlijk. Inmiddels zijn een aantal muzikanten
gearriveerd om een en ander te 'omlijsten'.
Over het middagprogramma is niets bekend. Het is terecht een zorgvuldig bewaard geheim.
Het idee om een authentieke stoomtrein te huren en daarmee het gezelschap met de Veluwe
te laten kennismaken is uniek. Onder muzikale begeleiding lopen we naar station Beekbergen
waar de trein met loc.nr. 23071 van de Veluwsche Stoomtrein Mij. na enige tijd arriveert. Het
traject loopt van Apeldoorn naar Dieren en is een officiële NS-lijn. Zo'n plezierritje als dit moet
tussen de normale dienstregeling door gepland worden. Bellend en fluitend trekt het
authentieke treinstel ons langs diverse Veluwedorpen. De restauratiewagen, voor een biertje
of een glaasje fris, is erg in trek en zeer welkom op deze warme septemberdag. Al met al een
groot succes.
Terug op honk is het tijd om ons te verkleden (en vooral wassen want we zijn zwart van de
kolenlocomotief) en voor een borreltje. Tijdens het goed verzorgde lopend buffet wordt
regelmatig van tafel gewisseld om eens met een ander te praten en dat is natuurlijk ook de
bedoeling. Ook de jarige reünisten worden gefeliciteerd en krijgen een bloemetje. Ine DekkerReith besluit de avond met een dankwoordje aan het organiserend comité, maar als eerste
moet ondergetekende aantreden om een 'struik' in ontvangst te nemen voor alle inspanning
voor het familieblad 'RWZ'. Bijzonder attent. Wij hebben er nog een dansje tegenaan gegooid
en gaan voldaan naar bed.
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Zondag 27 september

Het ontbijt is om 10.00 uur waarbij we napraten. Over en weer worden uitnodigingen gedaan,
we ruimen op en gaan met de herinnering aan wéér een geslaagde reünie naar huis. Het is
jammer voor het organiserend comité dat het aantal deelnemers niet zo groot was, ongeveer
125 Reithen met aanhang. Aan de andere kant bood het de gelegenheid om met meer
naamgenoten een echt praatje te maken.
Zomaar een gedachte:
Tussen de noordelijkste deelnemers (Leeuwarden, Tietjerk) en de zuidelijkste uit Beieren ligt
een afstand van circa 1.250 kilometer. Met 125 deelnemers betekent dat 1 op 10 kilometer.
(Dit verslag van de 4e internationale Reithen-reünie van Hanne Reith, stamboom 6, is
overgenomen uit RWZ 24.)
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HOOFDSTUK 33
De Familie Vereniging Reith Stammen
Op initiatief van Jan Reith (stamb. 6, generatie 3) is onder voorzitterschap van Toon Reith
(stamb. 6, generatie 3) op 12 november 1983 een "voorbereidingscommissie familieorganisatie" van 4 leden ingesteld. Deze commissie kreeg de taak om de statuten en het
huishoudelijk reglement op te stellen en een oprichtingsvergadering voor te bereiden. Op 11
mei 1985 was het zover. Tijdens de internationale Reithen-rëunie te Groenlo heeft onder
voorzitterschap van Toon de oprichtingsvergadering van de Familie Vereniging Reith
Stammen plaatsgevonden. Er meldden zich direct 31 betalende leden aan. Samenstelling
van het bestuur en de bestuurswisselingen zijn hieronder weergegeven.

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

1e Bestuurssamenstelling

Opvolging bestuursleden

familielid
stamb/gen

Zittingsperiode

familielid
stamb/gen

1987-1992
1987-1989

Frits Reith
Ans Reith

4/4
4/5

1992-heden
1989-heden

1987- heden
1987-1996
1987-1989

Hanne Reith 6/4
Bernard Reith 6/4

1996-heden
1989-heden

Gerhard Reith
Joke ReithKortmulder
Frans Reith
Adri Reith
Henk Reith

4/4
6/3
4/4
1/7
1/8

zittingsperiode

De Familie Vereniging stelt zich genealogisch onderzoek en publicatie, archivering en
versterking van de banden tussen de Reithen (ook in het buitenland) ten doel. Om dit te
stimuleren zijn er twee fondsen ingesteld: het Reünie Garantie Fonds en het Genealogie
Fonds. Beide zijn bedoeld om uit de contributiegelden de financiering van verenigingsactiviteiten zeker te stellen. Jan Reith en Ben Reith (stamb. 6, generatie 4) zijn
respectievelijk genealoog en archivaris van de vereniging. De familievereniging is lid
geworden van de FNF (Federatie van Nederlandse Familieverenigingen) die later is
opgegaan in de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Familieorganisaties).
Vanaf 1990 heeft de vereniging een eigen plek op de middenpagina's van de familiekrant
"Reith Wijd en Zijd" (zie hoofdstuk 34).
De familievereniging heeft tal van activiteiten ontplooid in overeenstemming met de
verenigingsdoelstellingen:
• Genealogisch onderzoek
Publicatie van twee boeken: 'Das Geschlecht Reith in Groβenlüder' (1986) en 'Das Wandern
der Familien Reith in Deutschland, besonders in Fuldauer Raum' (1992). Voorbereiding van
deze heruitgave van de Kroniek van het Geslacht Reith. Het Genealogisch Fonds heeft deze
uitgaven grotendeels gefinancierd.
• Archivering
Er is een begin gemaakt met het inventariseren en verzamelen van familiedocumenten en
familiestukken. Na het overlijden van Jan Reith in 1990 is zijn archief overgegaan naar zijn
zoon Bernard A. Reith.
• Familieactiviteiten
Naast enkele "lokale" familiebijeenkomsten heeft het verenigingsbestuur een viertal reünies
georganiseerd (zie hoofdstuk 32).
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• Ledenwerving
Ledenwervingsactiviteiten hebben geleid tot een stabiel bestand van 60-70 betalende leden.
• Algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
Conform de verenigingstatuten zijn tweejaarlijkse algemene ledenvergaderingen gehouden
waarvan vier in Elst bij Herman Reith (stamb. 4, generatie 4). De eerste algemene
jaarvergadering vond plaats in oktober 1987. Er waren 35 personen aanwezig. De
bestuursvergaderingen hebben tot op heden gemiddeld 3 maal per jaar plaatsgevonden.
Alle activiteiten over de afgelopen 16 jaar overziende, heeft de familievereniging haar
bestaansrecht bewezen. In hoeverre de vereniging levensvatbaar blijft, zal afhangen van
nieuwere generaties Reith.
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HOOFDSTUK 34
De familiekrant "Reith Wijd en Zijd" 1976-1995
Een familiekrant kan een bindend element tussen familieleden en naamgenoten vormen. Dit
schijnt wel een algemene overtuiging te zijn, niet voor niets verschijnen er in Nederland om en
nabij veertig familiebladen. Sommige van die uitgaven zijn ontstaan doordat een emigrant
vanuit Amerika of Australië zich in brieven naar een familielid in het thuisland richtte met het
verzoek om doorzending aan familie en bekenden. Het familielid ging de brieven
vermeningvuldigen en rondzenden en zo kwam het van het een tot het ander. Sommige
familiekranten zijn uiterst eenvoudig van uiterlijk en inhoud, andere zien er ronduit chic uit en
bevatten lange genealogische opstellen. Er zijn er die hun 40ste jaargang zijn ingegaan.
Veel familiekranten zijn eenmanswerk, dit is bewonderenswaardig maar waarborgt bepaald
niet de continuïteit. "Reith Wijd en Zijd" is daarentegen tweevrouwswerk. Liesbeth en Hanne
Reith Reith (beiden stamboom 6, generatie 4) volbrachten het moeilijke en tijdrovende werk
aan inhoud en vormgeving met veel animo en succes.
Het blad "Reith Wijd en Zijd" heeft feitelijk zijn ontstaan te danken aan de eerste reünie te
Zeddam in 1975. De Nederlandse deelnemers bleken er behoefte aan te hebben de nieuwe
verbondenheid met naamgenoten te bestendigen en meer over de familiegeschiedenis te
vernemen. Het eerste nummer, geredigeerd door Liesbeth, verscheen een jaar na de reünie
en werd aan alle Reithen in ons land toegezonden. Er was nog geen fonds voor de uitgave,
maar gelukkig stroomden de giften van de lezers in voldoende mate toe.
In het begin is het verkrijgen van
kopij een probleem. Liesbeth vraagt
Hanne Reith om de redactie te
komen versterken en Toon Reith
(stamboom 6, generatie 3) gaat de
financiën verzorgen. Tot 1982 heeft
het blad een wisselende voorpagina.
Na veelvuldig speurwerk vindt
Liesbeth een miniatuur waarvan de
afbeelding slaat op de afkomst van
de naam Reith: het rooien van
bomen. Deze miniatuur wordt op
maat getekend door de zoon van
Liesbeth, Sander Benjaminse, en zal
onze herkenningsomslag worden.

Hanne en Liesbeth Reith
De volgende onderwerpen worden in het blad behartigd: nieuwe genealogische vondsten,
stamland en stamplaatsen; bijzondere beroepen van naamgenoten; geboorten, huwelijken,
overlijden, jubilea, adresveranderingen; interviews met Reithen, ander familienieuws,
toespraken bij familiegebeurtenissen; uitnodigingen tot familiebijeenkomsten; oude
familiefoto's en documenten; correspondentie; financiële verantwoordingen. Het spreekt
vanzelf dat de redactie niet alle nieuws klakkeloos opneemt. Als ze weet of veronderstelt dat
een mededeling onaangenaam voor een familielid is, wordt ze niet opgenomen. Bij
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uitzondering heeft de redactie wel eens te weinig kopij in voorraad. De familieleden die
aangezocht werden ook eens wat op papier te zetten, antwoordden dat ze het blad heel
interessant vonden en ijverig lazen, maar erin schrijven? Daar kwamen ze niet toe. 't Is waar,
schrijven is niet ieders werk.
Ja, het familieblad wordt door velen gewaardeerd, anders zouden de vrijwillige geldelijke
bijdragen niet toevloeien. Maar denk niet dat de redactie ooit een brief of een telefoontje krijgt
met kreten als "wat fijn dat jullie dat allemaal doen" of "hartelijk dank, ga alsjeblieft door".
Niks hoor, een zwijgende massa lezers; ach, misschien is dit een doodgewone Nederlandse
karaktertrek. Doch de redactie, zij ploegt onverdroten voort. Zij had in 1981 een vruchtbaar
initiatief, zij organiseerde namelijk een bijeenkomst van redacteuren van een aantal
familiebladen. De deelnemers vonden dit contact uiterst zinvol en zo volgde in 1982 weer zo'n
bijeenkomst, waaraan veel redacteuren en zelfs een vertegenwoordiger van het Centraal
Bureau voor Genealogie en van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde deelnamen. In
maart 1983 had al weer de derde bijeenkomst plaats. Uiteindelijk kwam uit dit initiatief een
landelijke vereniging voort.
Begin 1983 neemt Liesbeth afscheid van de redactie om zo meer tijd vrij te maken voor
nieuwe bezigheden (RWZ Nr 11). Een gevoelig verlies na zo'n vruchtbare en leuke
samenwerking. Maar de uitdaging ligt er: doorgaan. Dus zoekt de redactie weer hulp en
vindt deze gedeeltelijk bij An Reith (stamboom 5, generatie 4) uit Odijk. Zonder al te veel
problemen volgen negen uitgaven van "Reith Wijd en Zijd". In 1989 wordt An ziek en
overlijdt in 1990. Nu komen de zorgen. Het typewerk kan worden uitbesteed en Liesbeth
helpt met de lay-out. In hetzelfde jaar 1990 krijgt de Familie Vereniging Reith Stammen,
opgericht in 1985 tijdens de reünie in Groenlo, een eigen plaats in ons blad op de
middenpagina's in een andere kleur.
In 1992 stelt de dochter van An, Thia Commandeur, voor om het blad in de computer te
zetten en Liesbeth blijft beschikbaar om in te springen. De totale samenstelling van het blad
gaat echter te veel tijd vragen, temeer daar ook het financiële gedeelte erbij komt na het
overlijden van Toon Reith in 1991. Nog vijf afleveringen volgen, dan is de koek op en in
1995 verschijnt de laatste "Reith Wijd en Zijd".
De volgende artikelen in RWZ zijn vermeldenswaardig:
Nr 1, sept. 1976
Nr 2, juni 1977
Nr 3, okt. 1978
Nr 4, mei 1979

Nr 5, dec. 1979
Nr 6, juni 1980
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Het verzamelen van familiegegevens
Over het vastleggen van de mondelinge overlevering
Hessenland-Vakantieland
Reith de blauwverver
De dorpen Reith. De plaatsnaam Reith
Verzamelen
Overpeinzingen van een vrouwelijk lid van de familie Reith
Een Reith schrijft over zijn levenswerk (de Adventskerk)
Een gezellige club voor jonge mensen (opgravers)
Een beroemd naamgenoot: Sir John Reith (1889-1971)
Op zoek naar "Ahnen" I
Op Reithen-toer in Beieren
Op zoek naar "Ahnen" II
Thuis heb ik nog een ansichtkaart (Rietmolen)
Levensverhaal van een Reith (kloosterzuster)
Een dag uit mijn leraarsleven

Nr 7, jan. 1981
Nr 8, okt. 1981

Nr 9, mrt. 1982
Nr 10, okt. 1982

Nr 11, mei 1983

Nr 12, okt. 1983

Nr 13, mei 1984

Nr 14, mrt. 1985

Nr 15, okt. 1985

Nr 16, apr. 1986

Nr 17, okt. 1986

Nr 18, sep. 1987

De Reithen in Schotland
Hoe kiezen de ouders de voornamen van hun kinderen?
Het gebied Hessen, toeristisch bekeken
In gesprek met Hendrikus Adamus Ambrosius Reith
De oudsten
Voordrachten op de reüniedag in Grossenlüder
Eerste bijeenkomst van redacteuren van familiebladen
Een niet-Reith in Reithenland (Hessen)
De familienaam Reith
De puzzle van de Schotse Reithen
Het familiemuseum Dellewijn
Speculaas en krokodillen (over Oost-Maleisië)
Gesproken geschiedenis
Tweede landelijk overleg van redacteuren van familiebladen
Johann Martin Reith, stamvader van de familie Riet
Hoe dacht u over een dubbele familienaam?
In gesprek met Henrica Maria Johanna Reith
Twee groepsfoto's (1901 en 1908) uit stamboom 9
Landelijk overleg redacteuren van familiebladen
Wapens voor familiebladen en familieorganisaties
In gesprek met Anna Geertruida Reith
Drie generaties Reith in één bedrijf (deel 1)
De gevel van de winkel Breedstraat 7 te Maarssen omstreeks 1910
In vrije tijd: toneel. Landelijk succes van Jos Reith
Ere wien ere toekomt (Piet Reith)
In gesprek met Louis Arend Florimont Reith
Twee recensies in tijdschriften van de "Kroniek van het geslacht Reith"
Drie generaties Reith in één bedrijf (deel 2)
Een verkleedpartij (foto uit 1906?)
Verslag van de bijeenkomst van verschillende takken van het geslacht
Reith, op zaterdag 12 november 1983 te Bunnik
Reithen emigreerden naar Australië
Kinderfoto's van "de Breedstraat"
Drie generaties Reith in één bedrijf (slot)
In gesprek met Jacqueline Reith
De Kroniek en wat nadere informatie van N. Riet
Enige notities van Jan Reith
Voor de twee maal: Indië, Rudy Reith
3e Internationale Reith-reünie in Groenlo
In gesprek met Ellen Reith
Nog éénmaal "De Kroniek" van N. Riet
In gesprek met Titus Reith
Een nieuw boek over Grossenlüder in Hessen, het stamdorp van vele
Reithen
Uit de oude doos... van N. Riet
Het leven van Ans Reith (deel 1)
De erfenis van Ganggolf Reith (1807-1883), bezien ± 100 jaar later
In gesprek met Frits Reith
Het leven van Ans Reith (deel 2)
"Weer zeven erbij", In piam memoriam Henk Reith
In gesprek met Monique Reith
Het leven van Ans Reith (slot)
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Nr 19, mrt. 1988

Nr 20, mrt. 1989

Nr 21, mrt. 1990
Nr 22, mrt. 1991
Nr 23, mrt. 1992

Nr 24, mrt. 1993

Nr 25, sep. 1993
Nr 26, mrt. 1994
Nr 27, mrt. 1995

In gesprek met Marianne Reith
Dagboekje uit 1945 (deel 1)
Jaarverslag Reith Stammen 1987
Uit de oude doos... van N. Riet
Uit de oude doos... van N. Riet
Dagboekje uit 1945, (deel 2)
Jaarverslag Reith Stammen 1988
Verslag van de genealoog over 1988
Zijn de Nederlandse Reithen avontuurlijk?
Dagboekje uit 1945 (slot)
Jaarverslag Reith Stammen 1989
Uit de oude doos... van N. Riet
In memoriam Jan F. Reith
Jaarverslag Reith Stammen 1990
Uit de oude doos... van N. Riet
In memoriam Toon Reith
Uit de oude doos..., Reidten in Schlitz, van N. Riet
Geïllustreerd door B. Reith
Jaarverslag Reith Stammen 1991
40 Jaar toneel van Jos Reith
26 September 1992, 4e Internationale Reith-reünie in Beekbergen
Die Verbreitung des Namens und Wappens "Reith"
Uit de oude doos... van N. Riet
Jaarverslag Reith Stammen 1992
Bob Reith: De eerste, de beste!
De reis van Bernard Reith in Nigeria
Uit de oude doos... van N. Riet
Uit de oude doos..., Georg Reith (1887-1964), van N. Riet
Jaarverslag Reith Stammen 1993
Geschiedenis van "Reith, wijd en zijd"
Uit de oude doos..., Het gildewezen te Schlitz, van N. Riet
Jaarverslag Reith Stammen 1994

Liesbeth en Hanne Reith (juli 2001)
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HOOFDSTUK 35
Een karakteristiek van de Nederlandse Reithen
"Hij is een echte Reith"................"Zij is typisch een Reith".
"O ja? Waarom denk je dit? Waaraan zie je dat?"
Dan volgt diepe stilte.
Zo gaat het meestal, men meent iets te herkennen in gezicht of houding, men meent een
gedraging of eigenschap al meer bij bloedverwanten te hebben opgemerkt. Maar dit "iets", dit
trekje vindt men moeilijk te beschrijven. Toch denk ik dat niemand zal bestrijden dat er in elke
familie typische uiterlijke en karakterkenmerken bestaan. Als ik nu ga proberen een
karakteristiek van de Nederlandse Reithen te schetsen, begeef ik mij op ijs nog gladder dan
dat in Alma Ata. Het vereist een onvoorstelbare moed en de voorzichtigheid van een politicus.
Immers, ik ken lang niet alle Reithen in ons land en mijn overpeinzingen zijn hoogst
persoonlijk. De lezer wordt dus beleefd doch dringend verzocht het onderstaande als een
uitdaging op te vatten om bijvoorbeeld in "Reith Wijd en Zijd" mijn beweringen aan te vullen
of aan te vallen.
Heel belangrijk is naar mijn mening, dat onze stamvaders, de vijf emigranten Reith,
afstammen van boeren die in de 15e tot 18e eeuw op de oostelijke helling van de Vogelsberg
in Hessen leefden, een streek met weinig vruchtbare bodem. Die boeren Reith moeten
lichamelijk en geestelijk gezonde mensen geweest zijn, want anders hadden ze niet zo'n groot
nageslacht in Duitsland en Nederland gekregen. Ze waren persoonlijkheden met gezag, anders
waren ze niet in hun dorpen tot Schöffen (lekerechters) gekozen. Boeren zijn in de regel harde
werkers, spaarzaam en zuinig; aan de Hessen worden die eigenschappen wel zeer in het
bijzonder toegeschreven. Boeren zijn voorts zwijgzaam van aard, ze zijn geen vertellers en
bepaald geen moppentappers.
Bekijken we nu de immigranten. Het vraagt durf en ondernemingslust als een jongeman uit
zijn dorp wegtrekt om in het buitenland een toekomst op te bouwen. De immigranten Reith
moeten een goede dosis van deze eigenschappen bezeten hebben. Zij kwamen met lege
handen - werkhanden - in hun nieuwe vaderland, zij hadden nergens iets in de melk te
brokkelen, zij moesten zich leren schikken in de omstandigheden die ze aantroffen, ze
moesten zich bescheiden opstellen en koest houden. Zo kregen ze een ruim
incasseringsvermogen. Ze konden geen grond kopen en boer worden. Wat deden ze dan voor
de kost? Voor zover bekend, waren de immigranten werkzaam als sjouwer, venter van
aardewerk, soldaat of wever. Hun kinderen en kleinkinderen vindt men vooral in de
eenvoudige vrije beroepen, zoals bakker, loodgieter en stoker. Nu gaan we naar de
Nederlandse Reithen kijken. Aan gezondheid naar lijf en leden ontbreekt het hun inderdaad
niet, zij bereiken zelfs dikwijls een hoge ouderdom. Zij bezitten een behoorlijke tot goede
intelligentie, die zij meer op praktische toepassingen dan op theoretische vraagstukken
loslaten. Ze willen de dingen goed weten en soms de kennis uitdiepen, zijn niet tevreden met
halve kennis. Dat de ouderen onder hen kinds worden, is een grote zeldzaamheid.
Werklust en vlijt vindt men onder de Reithen in overvloed; deze eigenschap staat in hoog
aanzien. Want treffen we niet regelmatig aan: bijzonder actieve beroepsvervulling, het
niet-gauw-tevreden-zijn met een bereikt niveau zelfs als dit al redelijk goed is, de neiging tot
perfectionisme en tot eindeloos carrière maken? Menige Reith zal, als zijn kind met een
rapport met allemaal zevens thuiskomt, zeggen dat het allemaal achten moeten worden.
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En hoe zit het met de zuinigheid? Reithen gooien het geld niet over de balk. Als zij wat
uitgeven, dan willen zij de beste waar van de markt ervoor terug. En zouden ze regelmatig
van hun bezit weggeven voor liefdadige of sociale doeleinden? Daar weet ik geen lor van. Mij
bekruipt weleens de vrees dat bezit à fonds perdu weggeven niet past in hun genetisch
patroon. Zij zullen eerder per testament wat weggeven, dan hebben ze er zelf geen verdriet
van. Ik dacht niet dat er onder de Reithen in ons land echte vertellers schuilen, ze hebben er
geen behoefte aan een gezelschap met verhalen of grappen te amuseren. Ze gaan niet
dikwijls met vrinden voor de gezelligheid uren lang in een café zitten bieren. Ze zijn eerder
zwijgzaam, ingehouden en secundair reagerend, haast ingetogen, zelden enthousiast, hebben
moeite hun gevoelens te uiten, geven zich niet gauw prijs, ook al omdat ze wars zijn van
"aanstellerij", zijn daardoor minder open, soms zelfs ondoorgrondelijk, kunnen wel eens in de
grond heel anders zijn dan men uit de gewone omgang zou afleiden.
Ze houden niet van deftig doen, of van publiekelijk dikdoen. Hebben waardering en eerbied
voor handenarbeid waarvoor opleiding en veel oefening nodig zijn. Vele Reithen bouwden
kleine tot iets grotere bedrijven op die hoge technische kundigheid in het metaalvak vereisen,
zoals koperslager, loodgieter, installateur van sanitair, verwarming en elektra. Bij hoge
uitzondering kwamen zij tot middelgrote bedrijven. Grootschaligheid lag hun niet.
Met de afkomst zal wellicht samenhangen dat het geslacht Reith in Nederland niet heeft
opgeleverd: een kunstschilder, beeldhouwer, componist, musicus, architect, schrijver, dichter,
toneelspeler, danser of zanger. Wijst dit weer op de sterk ontwikkelde praktische zin? Of op te
weinig ontwikkelde speelsheid en fantasie, gebrek aan jeu? Nou ja, daarom behoeven onze
naamgenoten niet minder levensvreugde te genieten dan anderen die meer dansen en zingen.
Het Nederlandse geslacht Reith kan ook niet prat gaan op een burgemeester, een Kamerlid of
een politicus. Mij dunkt dat de Reithen er niet van houden buitenshuis de baas te spelen, zij
hebben geen plezier in machtsuitoefening, kennen geen machtswellust. De meeste Reithen
hebben een afkeer van militair gedoe. Beroepsmilitairen komen onder hen niet voor.
Het valt op dat maar weinig Nederlandse Reithen zich tot een geestelijke bediening
aangetrokken hebben gevoeld. Nu zie ik het zo, dat iemand die kloosterzuster, priester of
dominee gaat worden, voor een radicale beslissing staat, voor het leven van bepaalde
genoegens afstand moet doen om zich voor de medemensen in te zetten, een beslissing
waartoe idealisme en generositeit onmisbaar zijn. Men ziet onder onze bloedverwanten een
predikant, een pastoor en vier kloosterzusters, in verhouding een bescheiden getal. Zou hier
de praktische zin een rol gespeeld hebben?
Welke voorkeuren vinden we dan wel bij de Reithen? Genoemd werd al de belangstelling voor
de techniek, in het bijzonder voor de metaalbewerking. Maar er is nog iets anders. In het
begin van deze eeuw vonden vele ouders het een goed idee, een kind naar de
"normaalschool" of een "pensionaat" te sturen om opgeleid te worden tot onderwijzer(es).
Men bezorgde zijn kind daarmee een baantje met een boord om en schone handen, dit was
een trapje hoger. Bovendien kon het schoolhoofd wel eens de ouders erop attenderen dat het
kind erg pienter was en best op zijn MULO kon doorleren. Zo zien we een niet onbelangrijk
aantal Reithen werkzaam in het basisonderwijs en een generatie later als leraar op middelbare
scholen, zoveel dat je wel moet aannemen dat onderrichten menige Reith goed ligt. Nog wat
later zien we enkele naamgenoten aan universiteit of hogeschool studeren en het nog tot een
goed einde brengen ook.
Men kan de schrijver van de Kroniek verwijten dat hij uitsluitend schreef over de
eigenschappen die mannelijke Reithen kunnen hebben doorgegeven aan nakomelingen Reith.
Precies, hij heeft zich inderdaad willen beperken tot dragers en draagsters van de naam Reith.
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Men zal dus vergeefs zoeken naar waarnemingen aangaande het doorgeven door vrouwelijke
Reithen van hun bijzondere eigenschappen aan hun kinderen en kleinkinderen (die dan niet de
naam Reith dragen).
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HOOFDSTUK 36
Een portret van Jan Reith
Al een jaar wist ik: mijn vader, Jan Reith, is druk bezig met het schrijven van een nieuwe
familiekroniek. Niet dat hij er zoveel over sprak. Als we bij hem in Doorwerth waren, toonde
vader zoals altijd veel belangstelling voor onze persoonlijke zaken en vroeg verder waar
anderen uit piëteit zwegen, niet uit bemoeizucht maar uit warme belangstelling. Daarna
passeerden algemene thema's de revue. Ook dan bleek dat hij langer over allerlei politieke,
maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen had nagedacht en andere gezichtspunten had
ontdekt dan de meesten van ons. Tenslotte, als je er naar vroeg, begon Jan Reith te vertellen
over zijn reizen naar Grossenlüder en Kirchhain, interessante genealogische vondsten, een
nieuwe opzet van de stambomen. Al gauw lag dan de vloer bezaaid met foto's en
documenten, mijn vader druk uitleg gevend erbij gezeten. Ook dan nog hield hij in de gaten of
hij zijn gehoor niet verveelde. Dit is nu heel typerend voor mijn vader; veel belangstelling voor
de mens en om hem heen, voor ontwikkelingen in de maatschappij, maar grote
bescheidenheid als het zaken betreft waar hij zelf mee bezig is.
Ik zou het betreuren als door deze bescheidenheid de familiekroniek een hoofdstuk zou
ontberen dat er zeker in thuishoort, namelijk een geschreven portret van de auteur. En zo
besloot ik dit zelf te schrijven.
Nu bleek dat het voor een dochter helemaal niet zo eenvoudig is een beschrijving van haar
vader te geven. Na een uur achter mijn bureau had ik meer vragen vergaard dan regels tekst.
Jan Reith is in 1902 te Maarssen geboren. Na het eindexamen HBS-B in 1919, studeerde hij
scheikunde en farmacie te Utrecht en promoveerde aldaar. Hij werkte op het Centraal Instituut
voor Voedingsonderzoek te Utrecht en werd in 1946 buitengewoon hoogleraar in de
levensmiddelenleer en toxicologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Drie jaren, van 1948 tot
1951, bracht hij door in Indonesië, verbonden aan de Technische Faculteit van de TH Bandung
in Indonesië. Weer terug in Utrecht hernam hij zijn oude functie, werd in 1959 gewoon
hoogleraar, en ging in 1971 met pensioen.
Nu vertellen deze gegevens weinig over de persoon van mijn vader, hoewel niet iedereen een
reis naar Indonesië met vrouw en zes kinderen zou hebben aangedurfd. Ik besloot met mijn
vragen naar Doorwerth te gaan om ze mijn vader en zijn tweede vrouw, Joke, met wie hij
enkele jaren na het overlijden van mijn moeder is getrouwd, voor te leggen.

Hoe verklaart u uw belangstelling voor de genealogie?
Op deze vraag volgt een lang nadenken. "Daar moet ik vreselijk ver voor teruggaan. Ik denk
dat de grondslag is gelegd door de verhalen van mijn moeder over verre familieleden. Ze
praatte daar graag over. Al gauw begon ik háár te interviewen. Ik vroeg haar voornamelijk
over haar familie. Mijn vader sprak niet over familiezaken. In 1940 stierf hij. Jammer, heel
jammer, dat ik hem nooit vragen heb gesteld over zijn familie. Na zijn dood dacht ik: nu
vragen stellen aan mijn moeder, nu kan het nog.
In 1952 kwam mijn broer Piet met het plan naar Grossenlüder, de vermoedelijke plaats van
herkomst van onze voorouders, te gaan. Dat heeft definitief alles in gang gezet. Maar toen
was dat voor mij alleen nog een uitje. Dat burgemeester Brähler stambomen van families
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Reith had, was natuurlijk wel interessant, maar tijd om zelf actief iets te gaan uitzoeken, had
ik niet.
Toen werd ik in 1971 gepensioneerd. Mijn werk op de universiteit was voorbij. Ik dacht: 'De
wetenschap was een mooi boek, maar ik heb het uit en ik sla het dicht. Nu weer iets nieuws'.
Dat nieuws zou iets moeten zijn waar ik plezier in had én waar anderen, ook op langere
termijn iets aan zouden hebben. De genealogie van de families Reith in Nederland bood deze
perspectieven."

Wat zijn voor u interessante aspecten aan uw onderzoekingen?
"Je komt met veel mensen in aanraking. Je maakt reizen, soms heel vreemde tochten, om
allerhande zaken op te helderen. Dan het puzzle-genoegen. Je probeert van verscheidene
gegevens, en ze moeten volledig zijn, een samenhangend geheel te maken, zodat er geen
speld meer tussen is te krijgen. Dat is echt iets voor zo'n perfectionist als ik."

Wat voor werken hebt u nog op stapel staan?
"Een Chronique Scandaleuse van het geslacht Reith. Deze zou moeten gaan over ziekten,
erfelijke kwalen, echtscheidingen, mislukkingen en wandaden in onze familie. Op deze
chronique zou een embargo van minstens 30, 40 jaar moeten rusten. Het lijkt me leuk werk.
Een dik boek zal het wel niet worden. Verder ben ik bezig met een sociaal-demografische
beschrijving van Grossenlüder, een werk, dat nog zo'n vijf jaar zal duren. Dit wordt de
geschiedenis van het geslacht Reith, hun huizen en hun landerijen. De nu in Grossenlüder
wonende veertig families Reith vormen een niet onbelangrijk gedeelte van de bevolking, zodat
hun geschiedenis een beeld geeft van het leven aldaar door de eeuwen heen. Ik krijg hierbij
hulp uit Grossenlüder van de heer Faulstich en burgemeester Marka."

U hebt al veel uitgezocht. Blijft er nog wel speurwerk over voor anderen?
"O ja, er zijn nog onderzoeken waarvoor ik alleen nog maar het geraamte heb opgericht. Hoe
is het leven van de emigrant Valentijn Reith, soldaat in de Hollandse Garde, verlopen? In
militaire archieven moeten gegevens daarover te vinden zijn. Een spoor leidt wellicht naar
Nassau in Duitsland. Ook zouden de emigranten Heinrich Reith en Maria Louisa Reith
onderwerp van studie kunnen zijn. Allemaal zeer tijdrovend werk."

U bent altijd ergens mee bezig. Hebt u dat van uw ouders?
"Dat is een familietrek. Bij ons thuis waren we altijd ergens mee bezig. Rondlummelen was er
niet bij. Ik vind het ook dikwijls moeilijk mijn werk te onderbreken. Ik ben een echte
Einzelgänger. Het is dan ook goed dat Joke mij soms van m'n bureau haalt, en zorgt voor
sociale contacten, waar ik dan ook weer erg van geniet. Van de andere kant, als Joke er niet
was, zou ik niet zoveel materiaal op mijn bureau hebben liggen. In mijn voorwoord bij deze
Kroniek bedank ik haar dan ook voor al het werk en geduld."

Wat vindt u van de veranderingen in de katholieke kerk?
"Als je onder 'de katholieke kerk' het instituut verstaat, moet ik antwoorden: er verandert te
weinig. Er zijn de laatste halve eeuw nieuwe inzichten gekomen over de bronnen van het
Christendom, namelijk de Joden en hun boeken, geschiedenis en cultuur. De jongeren zouden
hierdoor weer geboeid kunnen worden en zo de weg terug kunnen vinden tot het
Christendom. Een Jood, David Flusser, professor te Jeruzalem, heeft het zo gezegd: 'Alles wat
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Jezus heeft gezegd, kunnen we in onze oude Joodse boeken vinden. Jezus heeft de inhoud op
geniale wijze samengevat'. Een Jood steekt de hand uit naar de Christenen. Ik zou graag zien,
dat de kerkelijke hiërarchie ook de hand reikt aan de Joden."

Hoe kwam u er toe na uw pensionering cursussen te gaan geven ten dienste van
ontwikkelingslanden?
"Jarenlang wilde ik al iets voor de ontwikkelingslanden doen. Op een dag werd ik, en met mij
nog drie anderen, door een curator van de Utrechtse universiteit benaderd met de vraag een
project op voedingsgebied voor de ontwikkelingslanden op te zetten. Ik maakte een plan en
dat werd aangenomen. Ook in België bleek belangstelling voor mijn plan te bestaan en later
deed ook Wageningen mee. Zo konden voedseldeskundigen uit de derdewereldlanden met
een beurs cursussen gaan volgen op voedingsgebied. Deze cursussen lopen nu nog."
Ik weet wel dat mijn vader ook nog enige clubs heeft opgericht, die lang zijn blijven bestaan:
in Utrecht een theologische club, die al meer dan 40 jaar bestaat, en een schildersclub; in
Doorwerth een bijbelclub, met medewerking van twee dominees en een pastoor, en het
seniorenconvent, waarin zes oudere echtparen zitten. Ik vraag er maar niet naar omdat ik
enige tekenen van vermoeidheid bij de geïnterviewde waarneem om zo lang over zichzelf te
moeten praten.

Wat voor wensen heeft u?
"Ik zou graag zien dat er een Reith-raad of stichting zou komen met een eigen fonds. Deze
zou, door allerlei activiteiten binnen de familie op gang te brengen en te ondersteunen, een
stabiele factor kunnen vormen. Verder, en dat is een heel nieuw plan, zou ik een
internationaal museum voor naïeve kunst willen stichten. Deze kunst staat dicht bij de gewone
mensen. Nu is het nog mogelijk een interessante verzameling samen te stellen voor betaalbare
prijzen."
Na een stilte zegt mijn vader: "Je weet, ik lees altijd graag detectives van Agatha Christie.
Vooral de figuur van Miss Marple is een ware vondst. Miss Marple was een dorpelinge die al de
lotgevallen, vreugden en verdrietelijkheden van haar dorpsgenoten kende. Ze had zóveel
meegemaakt in dat dorpje dat ze kon zeggen: daar ken ik de hele wereld van. Ik ben een Miss
Marple geworden op mijn cluster hier in Doorwerth. Ik zie hier alle vreugde en verdriet, en in
het klein het hele wereldgebeuren. Mijn spreuk is geworden: ik zwem graag in een milieu
waarin van alles zweeft, want een vis kan niet leven in gedestilleerd water!".
Bunnik, februari 1983
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Aanvulling op 'Portret van Jan Reith'
Na dit interview in 1983 zou mijn vader nog ruim zeven jaar zijn genealogisch en sociaaldemografisch speurwerk voortzetten met de hem kenmerkende nieuwsgierigheid,
inventiviteit en precisie. Van tijd tot tijd vroeg ik hem hoe het stond met de aangekondigde
'Chronique Scandaleuse van het geslacht Reith'. Hij antwoordde dan, glimlachend in de
verte kijkend, dat hij de geheime map met aantekeningen zo nu en dan aanvulde met
gegevens en ideeën. Onlangs vroeg ik mijn broer Bernard, Berkel en Rodenrijs, of hij in het
naar hem verhuisde familiearchief deze map had aangetroffen. Helaas, dat bleek niet het
geval. Waarschijnlijk heeft Jan Reith het ongetwijfeld interessante, maar wellicht ook
explosieve materiaal vóór zijn overlijden vernietigd. Van een Chronique Scandaleuse is het
dus niet gekomen, wel werden er twee andere studies afgerond.
In 1986 verscheen de publicatie 'Das Geschlecht Reith in Grossenlüder'. Het Duitstalige werk
heeft alle Reithen tot onderwerp die vanaf het midden van de 17e eeuw in het dorp
Grossenlüder en andere dorpen in de buurt zoals Eichenau en Bimbach geleefd hebben. Het
boek is bijzonder interessant voor de vele families Reith in deze streek en zonder twijfel ook
voor andere Reithen in Duitsland en Nederland, die immers voor een groot deel uit dit
gebied stammen. De hoofdstukken over de prachtige vakwerkhuizen, over tradities en
feesten, over het dialect en over het vroegere boerenleven in deze dorpen zal ook bewoners
en bezoekers van dit fraaie gebied die zich geen Reith mogen noemen, boeien. Vele foto's
van historische huizen, oude portretten en tekeningen completeren deze publicatie.
In 1992 verscheen het derde en laatste genealogische boek. De schrijver heeft de publicatie
van 'Das Wandern der Familien Reith in Deutschland, besonders im Fuldauer Raum. Mit
einer Abhandlung über die Kammacherei' niet meer mogen beleven. Op 25 oktober 1990
overleed Jan Reith op 88-jarige leeftijd, enkele weken na het gereedkomen van de tekst en
het beeldmateriaal. Aanleiding tot deze studie was het hoge aantal van zeventig
aansluitingen in het telefoonboek van Fulda. Dit maakte hem nieuwsgierig. Met behulp van
gegevens van enkele Reithen in Fulda en na veel gepuzzel stelde Jan Reith de stambomen
samen van de families Reith die vanaf 1650 in deze stad hebben gewoond. Ook het
voorkomen van de naam Reith in west-Duitsland onderzocht hij. Een kaartje laat
bijvoorbeeld de dichtheid van het aantal telefoonaansluitingen op de naam Reith in de
verschillende Duitse postcodegebieden zien. Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan de
historie van de voornamen van de Reithen in Fulda en omgeving vanaf het midden van de
17e eeuw. Over de kammenmakerij, een oud handwerk en het beroep van enige generaties
Reith in Fulda, is een belangwekkende verhandeling opgenomen. Ook dit boek bevat weer
vele kaarten, oude handschriften en foto's.
De laatste zin van het voorwoord van Jan F. Reith, geschreven september 1990, toont zijn
bescheidenheid: "Möge das Büchlein einigen Namensvettern eine kleine Freude verschaffen
und zu weiteren Untersuchungen anregen". Zoals hij in het interview zei, wilde Jan Reith na
zijn pensioen iets doen waar hijzelf plezier in had en anderen ook op langere termijn iets
aan zouden hebben. Het onderzoeken, een eenzame bezigheid, zat in zijn bloed en de
ontmoetingen met anderen en feestelijke familiereünies waren voor hem ook een grote
vreugde.
Utrecht, september 2000
Liesbeth Reith
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Register van familienamen van aangetrouwde personen
1e kolom: familienaam
2e kolom: eeuw waarin het huwelijk plaats vond
3e kolom: bladzijde van de Kroniek
A
Aalders
Adriaansen
Adriaansz
Aerssens

20
20
20
20

130
53
112
113

Albers
Alen, van
Alves
Ambrosius

20
20
20
19

44
33
43
14

Amerongen, v.
Annink
Appelmans
Andeweg

20
20
19
20

115
132
21
35

B
Baart
Baay
Bach
Bakker
Barbier
Bartelink
Benjaminse
Bentsink
Berg, van de
Bergman
Bertsch
Biemholt
Bien
Bloemena
Bloemsma
Blokhorst

20
20
18
20
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20

99
43
15
41
21
133
111
132
114
60
35
41
65
98
42
75

Blom
Bochove, van
Bodegraven
Boer, de
Bohemen, van
Bonte, de
Boon
Bosch
Bosscher
Botter
Boudewijn
Braak, ter
Brandon
Brantz
Bras

19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20

19
33
28
110
113
76
63
50
28
59
50
60
131
96
52
52

Breteler
Brinkman
Brinksma
Brom, van de
Bronkhorst
Brouwer

Burken, van
Buschman
Bijleveld
Bijvank

19
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20

102
50
29
115
111
108
109
112
51
22
95
115
115
114
114
132

C
Carmiggelt
Chatton
Çiçek

20
20
20

133
117
43

Commandeur
Conen
Craig

20
20
20

96
129
35

Creighton

20

116

81
81
123
77
34
116

Deun, van
Dilbeek
Döderlein de Win
Drieberge, van
Driessen
Drost

20
18
20
19
20
19

54
18
41
13
52
50

Dubbers
Duijvestijn
Dijk, van

Delft, van
Derksen

20
20
19
20
20
20

Dijkman

20
20
18
20
20

113
98
139
42
29

E
Ebberink
Elskamp
Engelhardt

19
20
20

127
41
131

Engstorf
Es, van

20
20
20

35
41
82

Eijkeren

20

112

F
Fleming

20

118

Focke

19

13

D
Daamen
Dam, ten
Dekker

Bruining
Bruins
Buitink
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G
Gaalman
Gallagher
Geel, van
Geerdink
Geest, van der
Gelens
Gemmert, van

20
20
20
20
20
20
19

96
113
133
78
82
52
71

Genk, van
Geuzendam
Geijn, van de
Gilbert
Gluhof(f)
Goddijn
Golden, van

20
20
20
20
19
20
20

117
76
111
28
19
113
53

Goris
Gorp, van
Graute
Greatrex
Griffioen
Groen

18
20
20
20
20
20

13
81
53
114
98
53

H
Hagen
Hal, van
Hall, van
Hazevoet
Hedde, ter
Heersche
Heinen
Heins
Hendriks
Hensbroek
Hermelink

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

42
62
133
60
135
131
79
110
84
42
83

Heijdel
Heijningen
Heijmerink
Hild
Hoek, van der
Hoekstra
Hoeveler
Hoeven/Houven
Höfte
Holder

20
20
20
20
18
20
20
20
19
20
19

61
35
109
112
17
40
114
36
23
94
23

Holkenborg
Hollegraaf
Holtvester
Hoogenkamp
Hoogerwerf
Hoogland
Hoopen, ten
Huisman
Huls

20
19
19
20
20
20
20
20
20

132
60
31
80
53
33
80
62
83

J
Jager, de
Janzen
Jong, de

20
19
20

53

20
18
19

117
18
60

Joosten

20

84

28

Jong, de
Jongbloet
Jongh, de

K
Kamperman
Kämpfin
Keizer
Kemme
Kempen, van
Kip
Kist
Klauwer
Kleinsmann

20
18
20
20
19
20
20
20
20

41
139
82
94
19
77
112
77
81

Knies
Koch
Koekoek
Koenen

19
18
20
20
20
20
20
20
20

19
17
44
23
28
115
23
114
80

Koppershoek
Kortmulder
Kraus
Kreuk, de
Kroeze
Krooneman
Kruit
Kuipers

20
20
18
20
20
20
19
20

34
110
13
114
113
44
23
77

L
Laarhoven
Lafleur
Lambregts
Lammerding
Lammers
Lampen
Lampusiak

20
20
20
20
20
19
20

112
34
34
111
135
57
34

Langerlaan
Lautenslager
Leeuwen, van
Leeuwenburg
Lemckert
Lensinck

20
20
20
20
19
19
20

36
108
41
53
20
21
116

Leussink
Lingen, van
Lodder
Loeffen
Loeke, te
Lops
Lucas Cano,de

20
20
20
20
20
20
20

109
52
132
84
131
109
113

Lande, van de
Lang

20
18

128
65

Lephardt
Leppen

19
19

57
89

Lurvink
Luttikholt

20
20

96
80
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Koetze
Kok
Koop
Koopen

M
Maanen, van
McGregor
McKibbin
Meerwijk, van
Mensink
Metzir

20
20
20
20
20
19

81
114
114
134
82
49

Meulemeester
Moerman
Mohr
Molenkamp
Most, van der
Mourits

19
20
19
20
20
20

105
35
19
74
27
111

Mulder
Muller
Müller

20
19
20
20

39
50
13
82

N
Nass
Nering
Niehoff

20
20
20

29
51
34

Nieman

14
23
141

Nottrot
Nijenhuis, te

20
20

63
80

Nieuwaal

19
19
19

O
Ohr
Onrust

19
20

50
36

Oostrik
Overkamp

19
20

73
76

Oude Wolbers
Overwijk

20
20

79
132

P
Pardijs
Pastoors
Ploeg, van der
Poelmann
Poker

20
20
20
20
20

131
114
23
110
80

Pol, van de
Pol, van der
Polderman
Pollmann
Pors

20
20
19
20
20

124
115
13
131
34

Pothof
Pratt
Putten, van

20
20
19

79
117
20

R
Rammelo
Rauch
Reef
Renat
Rengelink

20
19
20
19
20

112
13
76
14
40

Revol
Ridder, de
Riecker/Rücker
Roelofs

20
20
20
18
19

113
61
63
18
50

Roo, de
Roos, de
Rosmalen, van
Ruppert

19
20
19
19

50
130
19
13

S
Sanders
Saris
Schattelijn
Schepers
Schroot
Schulze
Siliakis

20
20
19
20
20
20
20

96
33
24
131
53
60
23

Slotema
Smit
Smith
Snuiverink
Snijders
Spil
Spitzen

20
20
20
20
20
20
20

62
112
33
81
124
62
94

Spoor
Stallard
Stam
Steketee
Struve
Stijnder
Swart

20
20
20
20
19
18
20

28
96
42
33
13
17
41

T
Tegelaar

19

59

Tuinenburg

20

43

V
Valk
Vara
Vastert
Veer, van der
Velde, van der

20
20
20
20
20

62
116
124
34
22

Vette, de
Victoor
Vlijmen, van
Voorde, ten
Vos

20
20
20
19
20

28
51
36
73
79

Vos, de

20
20
19
19
18

82
96
13
21
18

Vries, de
Vught, van
Vuistink
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W
Weber
Webster
Weeven, van
Welling
Welsink
Wendte

20
20
19
20
19
19

34
33
13
79
19
21

Y
Yooniscali

20

43

Z
Zanting
Zeeuw, de
Zickovic
Zits

20
20
20
20

40
79
134
51
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Westerveld
Wetering, van de
Wild, de
Willemsen
Winkel
Wissink

20
20
20
20
20
20

83
79
97
131
128
80

Witsenburg
Woldring
Wouda
Wijkhuisen
Wijnands

20
20
20
20
20

52
35
36
61
95

Zomerdijk
Zurhold
Zwaan, van der
Zwart

20
20
20
20

109
79
81
115

Zwijgaardt
Zwitser

19
20

13
29

Digitale druk
Bleiswijk

