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Nu deze doop-moeder ook overleden was, was dat het moment dat vader met 
het werkelijke verhaal naar buiten kon komen. Ook hier is maar weer eens 
aangetoond dat het absoluut de moeite waard kan zijn om verder te zoeken naar 
alle mogelijkheden die de archieven ons bieden. 
 

De geplande dagen voor het Voorouder spreekuur tot de zomer vakantie zijn; 
 

april  zaterdag 18 is er bijzondere hulp aanwezig in de persoon van Robert 
Philippo, als een vervolg op zijn presentatie van genealogische 
onderzoek van voorouders in België en Noord Frankrijk. Hij kan hier 
op uw persoonlijke vragen ingaan met behulp van de aanwezige 
internet verbindingen. 

mei zaterdag 23  
juni dinsdag 2 en zaterdag 20  
 

Het voorouderspreekuur vindt plaats en wordt mede georganiseerd in 
samenwerking met het Noord-Hollands Archief Jansstraat 40  Haarlem. 
 

 
Op 15 mei 2014 stuurt Hans van Felius mij een artikel uit de Hofjeskrant nr. 22 
uit Haarlem waarin Gerrit en Jopie Philippo zijn geportretteerd, met de vraag of 
deze mensen familie van mij zijn. Helaas kende ik ze niet en dus ben ik op zoek 
gegaan. Ze stonden niet in mijn stamboom en bekenden uit Haarlem wisten het 
niet. Op 17 mei nam ik contact op met redacteur Willem Brand van de 
Hofjeskrant die zo goed was om contact te leggen. Een bezoek volgde en het 
gesprek kwam al gauw op de stamboom en de familie uit.  
 

Het raadsel van de naamsverwisseling Philippo en Hooft 
 

De Philippo stam van Gerrit bracht een paar interessante zaken boven tafel, zijn 
stamboom wees uit dat hij van een ongehuwde moeder afstamde, Neeltje 
Philippo geboren op 15 februari 1779 te Haarlem en gedoopt aldaar op 21 
februari. Zij was een dochter van Abraham Klaasz Philippo en Jannetje van 
Leeuwen. Neeltj
vader onbekend, en hij trouwde op 12 november 1823 in Haarlem met de 23 
jarige Suzanna van Vliet. Het bizarre aan deze stamboom is dat de kinderen van 
dit echtpaar staan ingeschreven met de achternaam Hooft, evenals de vader en 
aangever, Abraham. In het jaar 1848 is ingevolge het bevel van de 

vader verkeerdelijk is vermeld als te zijn Hooft in plaats van Philippo, zoals 
zijn w
geboorteakten als in die van de huwelijksakten van de kinderen van vóór 1848 
vermeld. Nu vraag je jezelf natuurlijk af hoe het kan gebeuren dat op alle 
geboorteakten van de kinderen dezelfde fout is gemaakt terwijl de vader bij de 
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aangiften zelf aanwezig was. Zou de vader zijn echte vader gekend hebben? 
Niemand zal het meer kunnen navertellen, of kunnen we dit nog via DNA-
onderzoek een plekje geven? 
 

 
 

Geboorteakte Johannes Philippo, alias Hooft, d.d. 11 januari 1833 met kanttekening 
 

Stamreeks Gerardus (Gerrit) Philippo en de naam Hooft 
 

Generatie 1 (proband) 
1 Gerardus (Gerrit) Philippo, geboren in Haarlem. Gerrit trouwde in Haarlem 

met Jobina Geertruida (Jopie) Nuijten, Jopie is geboren in Haarlem, dochter 
van Wilhelmus (Willem) Nuijten en Geertruida Bakker.  

 

Generatie 2 (ouders) 
2 Willem Philippo, geboren op 22 maart 1918 in Haarlem. Willem is overleden 

op 8 juli 1969 in Leiden, 51 jaar oud. Willem trouwde, op 16 juni 1938 in 
Zandvoort met Dirkje Visser, 18 jaar oud. Dirkje is geboren op 26 mei 1920 
in Zandvoort, dochter van Teunis Visser en Kniertje Gravenmaker. Dirkje is 
overleden op 2 april 1989 in Haarlem.  

 

Generatie 3 (grootouders) 
4  Gerardus Philippo, geboren op 1 februari 1895 in Haarlem. 

Gerardus is overleden op 14 juli 1986 in Haarlem, 91 jaar oud. Gerardus 
trouwde, 22 jaar oud, op 23 mei 1917 in Haarlem met Jansje Lenselink, 21 
jaar oud. Jansje is geboren op 25 mei 1895 in Haarlem, dochter van Jan 
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Lenselink en Arentje de Braber. Jansje is overleden op 29 juli 1964 in 
Haarlem, 69 jaar oud.  
Uit de tweede relatie van: 

 

Generatie 4 (overgrootouders) 
8   Gerardus Philippo, geboren op 13 maart 1870 in Haarlem. Gerardus is 

overleden op 19 augustus 1898 in Haarlem, 28 jaar oud. 
Gerardus: trouwde voor de 1e keer op 20 januari 1892 in Haarlem met 
Hendrika Maria Moerwijk. Hendrika is geboren op 22 januari 1871 in 
Haarlem, dochter van Cornelis Adrianus Moerwijk en Geertruida Smit. 
Hendrika is overleden op 3 februari 1894 in Haarlem. 
Gerardus: trouwde voor de 2e keer  op 17 oktober 1894 in Haarlem met 
Alida Moerwijk. Alida is geboren op 14 maart 1873 in Haarlem, dochter 
van Cornelis Adrianus Moerwijk en Geertruida Smit. 
Alida is overleden op 20 februari 1934 in Haarlem.  
Alida trouwde later op woensdag 20 september 1899 in Haarlem met 
Hendrik van Aste (1875-1957).  

 

Generatie 5 (betovergrootouders) 
16 Johannes Hooft Philippo, geboren op 11 januari 1833 in Haarlem. Johannes 

is overleden op 21 februari 1906 in Haarlem. 
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 8 oktober 1856 in Haarlem met Helena 
Geertruida Huijboom. Helena is geboren op 21 maart 1831 in Ouder-
Amstel, dochter van Hendrikus Huijboom en Helena Wijngaarden. Helena 
is overleden op 13 mei 1907  in Haarlem.  

 

Generatie 6 (oudouders) 
32 Abraham Hooft Philippo, geboren op 3 januari 1802 in Haarlem. 

Hij is gedoopt op 10 januari 1802 in Haarlem. Abraham is overleden op 4 
februari 1882 in Haarlem. 
Abraham trouwde, op 12 november 1823 in Haarlem met Suzanna van 
Vliet. Suzanna is geboren op 21 april 1800 in Haarlem, dochter van Gerrit 
van Vliet en Susanna Snappenburg. 
Zij is gedoopt op 27 april 1800 in Haarlem. Suzanna is overleden op 13 
oktober 1871 in Haarlem.  

 

Generatie 7 (oudgrootouders) 
64 NN. Hij is overleden. Hij begon een relatie vóór 1802 met Neeltje Philippo, 

ten hoogste 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 15 februari 1779 in Haarlem, 
dochter van Abraham Klaasz Philippo en Jannetje van Leeuwen.  
Zij is gedoopt op 21 februari 1779 in Haarlem. Neeltje is overleden op 30 
november 1856 in Haarlem. Neeltje trouwde later op 13 maart 1816 in 
Haarlem met Jacob Steijner (1788-1825).  
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Deze tak Philippo komt via de voornoemde Neeltje Philippo, in 1612 met mijn 
tak bij Augustijn Jacques Philippo in Haarlem samen en loopt door tot onze 
gezamenlijke stamvader Jacques Philippo die in december 1588 een huis in de 
Frankensteeg koopt. 
 

Bronnen:  
stamboom familie Philippo, persoonskaarten, BS Haarlem, DTB Nederduits Hervormde 
Gemeente Haarlem.  
 

Wilhelmus Nuijten en de Sintnicolaas razzia 
 

Tijdens het gesprek met Gerr
vader op tafel. Haar vader Willem Nuijten was met de Sintnicolaasrazzia op 6 
december 1944 in Haarlem opgepakt en zou aan het einde van de 2e 
wereldoorlog zijn gefusilleerd en Jopie wist niet waar hij begraven was.  
Haar moeder hertrouwde direct na de oorlog en al spoedig werd alles wat in de 
oorlog gebeurde vergeten. 
 

het westen van Nederland. In wezen waren alle mannen tussen zeventien en 
veertig jaar vogelvrij. Wehrmacht en Grüne Polizei stroopten huizen en straten 
af en wisten tienduizenden mannen te pakken. Haarlem en omgeving was op    
6 december aan de beurt. Met opzet hadden de Duitsers die datum gekozen, 
omdat veel mannen, die elders waren ondergedoken, voor de sinterklaasavond 
even naar huis waren gekomen. Omstreeks dertienhonderd man kregen ze te 
pakken, zij kwamen in een kamp vlakbij Emmerich terecht: Rees.  
Hier moesten ze bij de Rijn verdedigingswerken voor de Wehrmacht 
aa
broer de volgende ochtend nog brood aan haar vader gebracht die onder het 
stadhuis gevangen zat, dat was het laatste wat ze van haar vader heeft gezien.  
Ik beloofde haar uit te zoeken wat er was gebeurd en waar hij mogelijk was 
begraven. 
Mijn onderzoek ging richting Rees, via het internet waren een aantal 
belangrijke zaken gauw gevonden. Via Marcel Messing van de 

-Heerenberg) kreeg ik veel informatie, er staat veel 
over dit onderwerp op hun goed gedocumenteerde website. Via de burgerlijke 
stand van Bergh kreeg ik de overlijdensakte van Willem Nuijten in handen. 
Toen moest het zoeken nog beginnen waar Willem begraven was. Hij werd 
begraven op het RK. kerkhof te 's-Heerenberg en later herbegraven op het 
Ereveld Loenen. Via de website van de Oorlogsgravenstichting kwam ik 
uiteindelijk terecht bij het nummer van zijn graf. Toen heb ik snel met Gerrit en 
Jopie gebeld, en verteld dat hij was gevonden en hoe hij aan zijn einde was 
gekomen. Zo kon Jopie haar vader na 70 jaar alsnog een plekje geven, zij heeft 
zijn graf reeds enkelen malen bezocht.  
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Met toestemming van Gerrit en Jopie Philippo heb ik samen met Marcel 
Messing van de Heemkundekring van Bergh de webpage over Willem Nuijten 
verder geactualiseerd en ik heb tevens een foto van Willem op de webpagina 
van de Oorlogsgravenstichting geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stamreeks Wilhelmus Nuijten 
 

Generatie 1 (proband) 
1 Wilhelmus (Willem) Nuijten, geboren op 4 juli 1910 in -Heerenhoek. 
Willem is overleden op 7 maart 1945 in Bergh, noodhospitaal Patersklooster. 
Hij is begraven op 7 maart 1945 in Bergh, RK Kerkhof, later Ereveld Loenen. 
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 27 februari 1935 in Haarlem met Geertruida 
Bakker. Geertruida is geboren op 27 juli 1909 in Haarlem, dochter van NN en 
Geertruida Elisabeth Bakker. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde later 
op 18 juni 1947 in Haarlem met Johan Hoffschlag (geb. ±1908).  
 

Generatie 2 (ouders) 
2 Jacobus Nuijten, geboren op 4 juni 1885 in Borssele. Jacobus is overleden. 

Jacobus trouwde -Heerenhoek met Jobje de Jonge. 
-Heerenhoek, dochter van Pieter de 

Jonge en Elisabeth Vermeule. Jobje is overleden op 25 april 1945 in 
Haarlem.  

 

Generatie 3 (grootouders) 
4 NN. Hij is overleden. Hij begon een relatie met Johanna Adriana Nuijten. 

Johanna is geboren op 19 april 1864 in Borssele, dochter van Thomas 
Dingeman Engelbertus Nuijten en Anthonia Vermeule. Johanna is 
overleden op 28 september 1889  in Borssele.  

 
 

Wilhelmus Nuijten 
-3-1945 
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Bronnen: 
-Heerenhoek, BS Borssele, BS Haarlem. Verdere informatie over Wilhelmus Nuijten, het 

Kamp Rees en de Sinterklaasrazzia kunt u vinden op de volgende bronnen :  
 

Over Wilhelmus Nuijten: 
http://www.berghapedia.nl/index.php/Nuijten,_Wilhelmus 
http://srs.ogs.nl/slachtoffer/111332/wilhelmus-nuijten/  
Over het Kamp Rees: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Rees 
http://www.berghapedia.nl/index.php/Kamp_Rees 
http://www.berghapedia.nl/index.php/Nederlandse_oorlogsslachtoffers_WO_II#Slachtoffers_van_h
et_Kamp_Rees_overleden_in_Bergh. 
Over de Sinterklaasrazzia: 
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2011-2012/De-Sinterklaasrazzia.html 
http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl/?pp_id=108&pc_id=20 
http://rees.bloemendaal.nl/index.php?id=71  
Over getuigen: 
http://www.berghapedia.nl/index.php/Theunissen,_Gerard ;  
http://getuigenverhalen.nl/interview/interview-06-17  
 

Voor de medewerking aan deze speurtocht wil ik de volgende personen 
hartelijk danken, Willem Brand redacteur van de Hofjeskrant, de verbinder. 
Marcel Messing van de Heemkundekring Bergh voor informatie over Rees, 
Nuijten en Loenen. Hans van Felius, Noord-Hollands Archief, de aanstichter 
van dit alles en Gerrit en Jopie Philippo voor hun persoonlijke bijdragen. 
Ook in deze bijdrage ziet u maar weer dat met behulp van het internet de 
speurtochten naar het verleden vergemakkelijkt worden en vele onopgeloste 
zaken een plekje kunnen krijgen. 

Robert Philippo 
Genealoog en Historicus 

www.philgene.com 
info@philgene.com 

 
Je zal maar Leendert Jurrie als voornaam hebben! 
De voornaam Leendert komt niet zo vaak voor, maar de naam Jurrie vele malen 
minder, de combinatie Leendert Jurrie is een zeldzaamheid. 
De combinatie komt op een keer na alleen in combinatie met de naam Kraan of 
van nakomelingen van Kraan. Ik vond ze in Amsterdam en in de directe 
omgeving van Alphen, zij allen behoren tot de familie Kraan. 
Wat wil nu het geval? 
Ik ben vernoemd naar mijn grootvader Leendert Jurrie Kraan. 
Wat is er hier aan de hand? 
Leendert Jurrie Kraan (1887-1959) en Neeltje Roelofs (1887-1962) zijnde mijn 
grootouders, en zij kregen 2 zonen en 5 dochters. 
De 1e zoon Leendert Jurrie (1909-1985) kreeg geen kinderen. 

http://www.berghapedia.nl/index.php/Nuijten,_Wilhelmus
http://srs.ogs.nl/slachtoffer/111332/wilhelmus-nuijten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Rees
http://www.berghapedia.nl/index.php/Kamp_Rees
http://www.berghapedia.nl/index.php/Nederlandse_oorlogsslachtoffers_WO_II#Slachtoffers_van_h
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2011-2012/De-Sinterklaasrazzia.html
http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl/?pp_id=108&pc_id=20
http://rees.bloemendaal.nl/index.php?id=71
http://www.berghapedia.nl/index.php/Theunissen,_Gerard
http://getuigenverhalen.nl/interview/interview-06-17
http://www.philgene.com
mailto:info@philgene.com

