
DE NAAM V A N D E N VONDEL. 

In Sprokkelingen door J. Z . Kannegieter, opgenomen in Histo-
ria van Maart 1950, komt de mededeling voor, dat te Utrecht in 
het jaar 1849 aan de cholera overleed een gewezen lancier, die 
Joost van den Vondel heette, en van wiens afkomst niemand kon 
vertellen. Dit bericht is ontleend aan de Studiën op godsdienstig, 
wetenschappelijk en letterkundig gebied, deel 49 (1897), blz. 381, 
en de schrijver, pater H. }. Allard S. ]., wijst er op, dat de naam 
Vondel in de Vlaamse gewesten geen zeldzaamheid was, en een 
door hem aangetroffen farniiie-adverenüe deed hem bovengenoem
de Joost als afkomstig uit Brussel beschouwen. Daar waren zijn 
familiebetrekkingen echter niet te ontdekken. Een blik in 's mans 
overlijdensacte zou hem dan ook beter hebben ingelicht. 

Op 4 Augustus 1849 overleed te Utrecht Joseph van de Vondel, 
werkman, wonende Zand C 373, gehuwd met Jannetje Wijnants, 
en zoon van Henry van de Vondel en Elisabeth Verbiest. De 
vrouw was in 1805 te Utrecht geboren en het echtpaar trouwde er 
op de 12e December 1827. Beide partijen waren de schrijfkunst 
niet machtig en konden daarom de huwelijksacte niet tekenen. De 
bruidegom was bij zijn huwelijk steenzager van beroep en hij was 
geboren te Battel, een gehucht bij Mechelen. 

Bij het huwelijk werd tevens een dochter Jannetje gewettigd. 
Volgens de huwelijksacte was dit kind geboren te Utrecht op 30 
Janunari 1827 en daar ingeschreven in het geboorteregister op fol. 
36 onder no. 140. Een dergelijke nauwkeurige opgave moet klop
pen, zou men zo denken, maar slaat men deze acte op, dan blijkt 
hier ingeschreven te zijn een kind, genaamd Jeanetta, dochter van 
Hermanus Johannes Cales, winkelier aan het Oudkerkhof, en diens 
vrouw Cornelia van Emmerik. Inderdaad heeft de toch altijd zo 
nauwkeurige Burgerlijke Stand zich hier vergist zonder de fout op 
te merken. Het dochtertje in kwestie was in werkelijkheid een jaar 
vroeger geboren en die geboorte-acte staat in het register van 
1826, merkwaardigerwijze op hetzelfde blad en met hetzelfde num
mer. De kantmelding betreffende de wettiging is echter bij deze 
acte en dus op de goede plaats aangebracht. vdV. 

DE LAATSTE UIT HET „HUIS V A N BEETS'*. 

Aan het verslag in De Tijd van 14 gebleven dochter van Nicolaas Beets is 
April 1951 van een onderhoud, dat F. het volgende ontleend. 
Th. naar aanleiding van haar 80e ver- Ada Beets, genoemd naar het gedicht 
jaardag gehad heeft met Mevrouw Ada van haar vader „Ada van Holland", 
Geertruida Went-Beets, de enig-over- werd 12 April 1871 in het huis Booth-
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