
ZOMAAR EEN FAMILIEGESCHIEDENIS

Kobus van Ingen

Inleiding
Als geboren Rhenenaar ken ik de stad nog zoals hij was in de 50-er
jaren. Klein en (bijna) een ieder kende elkaar. Van moederskant stamden
we uit rechtgeaarde Rhenense families waarbinnen een enorme
hoeveelheid kennis over de oude stad bestond. Mijn schoolvrienden
woonden door de stad verspreid en dat bracht me met vaste regelmaat
op de (toendertijd) deftige Heerenstraat. Met de zonen van de families
De Haas, Thijssen en Bos struinden we op zoek naar avontuur die
omgeving af. Bij een van die onderzoekstochten belandden we op de
oude Algemene Begraafplaats1 direct naast de RK Gedachtenis kerk
gelegen. Bij het lezen van de namen op de graven van die toenmaals
gegoede burgerij waren een aantal namen die me steeds zijn bijgebleven.
Gorter, Schimmelpenninck, Van Holst en Van Ingen.
Een aantal jaren geleden bracht een willekeurig genealogisch onderzoek
me wederom op de namen Van Holst en Van Ingen.

Een gezamelijk initiatief
Inmiddels al weer wat jaren geleden bestond er een groepje mensen die
allen waren geinteresseerd in hun voorouders met de naam Van Ingen.
Bij toeval ontmoetten we elkaar bij een lezing van de Historische Kring
Kesteren en omstreken en al snel bleken onze gezamenlijke interesses,
waarbij er sprake was van een totaal verschillende invalshoek. Het
waren Jaap van Kesteren uit Nieuwegein, Karel van Ingen uit Ter Aar,
Jaap Jager uit Geldermalsen en ondergetekende, die met z'n allen iets
met de familie Van Ingen hadden. Daar werd het plan geboren om te
komen tot een reeks van publikaties die deze Betuwse familie wat nader
in het daglicht zou kunnen gaan brengen. Zover is het echter nooit
gekomen. Wat wel ontstond was een levendige correspondentie die een
enorme hoeveelheid gegevens opbracht. Bij het ordenen van m'n
dossiers in het afgelopen jaar stuitte ik weer op dit materiaal en meteen
werd de belangstelling weer gewekt. Daar stuitte ik op de - voor mijzelf
- nog nimmer opgeloste vraag wie de op 3 november 1849 te Rhenen
overleden Roelof van Ingen was.
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Toegangshek bij de oude algemene begraafplaats aan de Herenstraat

Grafzerk van het gezamenlijk familiegraf Van Doesburgh en Van Ingen
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Het onderzoek

De familienaam Van Ingen stamt ontegenzeglijk uit de Neder-Betuwe.
Het dorp Ingen, even ten westen van Lienden, is de oorspronkelijke
plaats van herkomst van een groot aantal takken Van Ingen.
Reeds in de 13e en 14e2 eeuw worden er verscheidenen genoemd die
naar alle waarschijnlijkheid tot de plaatselijke adel behoorden. Mevrouw
van Winter3 plaatst de Van Ingens zelfs onder de Hominus Franci (de
Frankische Heren). In de loop van de 14e eeuw verdwijnen de adellijke
Van Ingens uit de Betuwe en duiken dan op in de stad Kampen. In het
begin van de 19e eeuw werd een afstammeling van deze tak officieel in
de adelstand verheven4 met het predikaat van Jonkheer.
De hier in de regio wonende Van Ingens stammen dus duidelijk niet uit
deze adellijke tak. Wel heeft een groot deel van deze families een
gezamenlijke stamvader. Hoe kan het ook anders als we ons realiseren
dat ons land zo rond het jaar 1600 slechts ongeveer één miljoen
inwoners kende. Bij ons gezamenlijk onderzoek konden we al
constateren dat er, zoals we dat noemden, een Kesterense tak, een
Dodewaardse tak en minstens een drietal Liendense (verspreiding ook
naar Maurik en Eek en Wiel) Van Ingen-takken waren te onderscheiden.
Mogelijk zijn de Kesterense en Dodewaardse Van Ingens "nog aan elkaar
te knopen"; bij de Liendense takken is echter aangetoond dat er geen
directe familierelatie bestaat. Zij waren dus ooit inwoners van Ingen, die
naar het naburige Lienden verhuisden en zich om die reden "Van Ingen"
- dus afkomstig uit Ingen - noemden.

Terug naar Roelof van Ingen, die ik ooit vond in een afschrift uit 1942
van het "Nederlands Stamboek" te Den Haag5. In dit document wordt hij
genoemd als een van de stamvaders van de heer Johannes Cornelis Van
Holst van Ingen, geboren te Rhenen op 17 maart 1889, in leven notaris
te Olst (bij Deventer). In dit document staat dat Roelof is geboren te Eek
en Wiel omstreeks6 het jaar 1770, verdere bijzonderheden ontbraken
echter. Het was dus interessant om zijn ouders en daarmee zijn verdere
voorouders op te sporen
Dit viel echter tegen, het doopboek van Eek en Wiel dat over die periode
goed lijkt bijgehouden, vermeldde zijn doop niet en ook onder de
patroniem-namen kwam ik géén Roelof tegen. Het leek dus moeilijk te
worden. Bij toeval trof ik echter in het trouwboek van Ingen het huwelijk
van Cornelis Teunisse van Ingen en Beatrix van Woldorp aan. Dit
echtpaar trouwde op 20 september 1772 te Eek en Wiel (o.tr. 28 aug.
1772 te Ingen) en in de inschrijving werd vermeld dat voornoemde
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Cornelis weduwnaar was van Jantjen van de Weerd. In de
overlijdensakte van Roelof die te Rhenen was opgemaakt op 5 november
1849 werden als ouders genoemd Cornelis van Ingen (patroniem
ontbreekt) en Helena van de Weerd. Hier is bij de inschrijving in het
register te Rhenen duidelijk een fout gemaakt met de voornaam van de
moeder. Verwonderlijk is dit niet, daar de aangifte van het overlijden
werd gedaan door een tweetal "goede bekenden"7 van de overledene.
Met dit gegeven was het niet moeilijk meer een stamlijn van deze familie
op te zetten. Deze Van Ingen-tak kwam oorspronkelijk uit Kesteren en
de navolgende reeks geeft wat duidelijkheid:
Teunis Stoffelse van Ingen tr. te Kesteren Marrietje Cornelisse
Verbrugge, te Kesteren. Zoon, Cornelis ged. 7 januari 1731.

Cornelis Stoffelse van Ingen tr. Jantje van de Weerd, woont te Eek en
Wiel. Zoon, Roelof ged. (datum onbekend) waarschijnlijk te Eek en Wiel.

Roelof van Ingen tr. te Amsterdam op 9 januari 1807 met Geertruy
Maria Elisabeth Ludekens8. Bij het huwelijk woonde Roelof op de
Heerengracht te Amsterdam en is zijn beroep stalhouder.
Zoon, Cornelis Johannes van Ingen geb. 3 juli 1813 te Amsterdam.

Cornelis Johannes van Ingen tr. te Rhenen op 15 oktober 1838 met
Hendrina Jacoba van Doesburgh. Dit echtpaar woonde aan de
Heerenstraat te Rhenen.
Zoon, Everardus van Ingen geb. 11 november 1846 te Rhenen.

Everardus van Ingen tr. te Rhenen op 13 maart 1875 met Geurardina
Constantina van Holst. Landeigenaar, wethouder en hoogheemraad te
Rhenen. Everardus stond bekend als een opgewekt mens en woonde
evenals zijn ouders aan de Heerenstraat te Rhenen.
Zoon, Cornelis Johannes van Ingen geb. 17 maart 1889 te Rhenen.

Cornelis Johannes van Holst van Ingen tr. 3 juni 1920 te Olst met
Everdina Gerharda van Beest. Notaris te Olst.
Cornelis (Kees) voerde een dubbele geslachtsnaam met als toevoeging
de achternaam van zijn moeder. Deze werd formeel erkend op 14
december 1942 door de Hoge raad van Adel te s'Gravenhage.
Zoon, Everardus van Holst van Ingen geb. 13 februari 1926 te
Wageningen.
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Nog enige bijzonderheden
In een handschrift genaamd "Toestand 1973" vond ik wat
bijzonderheden aangaande het echtpaar Cornelis Johannes van Ingen en
Hendrina Jacoba van Doesburgh.
In dit gezin werden 5 kinderen geboren waarvan de jongste de -
hierboven genoemde - zoon Everardus was. In het handschrift staat dat
het eerste kind een jong gestorven meisje was. Het tweede kind was
een zoon genaamd Roelof. Hiervan werd opgeschreven "Deugde niet en
is verdwenen toen hij begin twintig was. Niemand weet waar en hoe".
Het derde kind was ook een zoon en heette Ludekens van Ingen. Hij
was getrouwd met Anna Frentz en in dit echtpaar werden geen kinderen
geboren. Ludekens was kandidaat-notaris maar werd bij zijn eerste
sollicitatie niet benoemd en werd later brievengaarder in Lent. Het vierde
kind was de dochter Diederika Adriana van Ingen. Zij huwde met haar
neef Louwrens van Doesburgh; hij was burgemeester en ontvanger te
Valburg. "Hij heeft gemeentegelden verduisterd en heeft zich dood
geschoten in hotel de Pauw in Arnhem"9. Zijn zwager Everardus heeft -
omstreeks 1910 - het tekort in de gemeentekas aangezuiverd. Uit dit
huwelijk werden 3 kinderen geboren:
1 .Cornelis Johannes van Doesburgh, gehuwd met Anna Stoffels. Notaris
te Nijmegen.
2. Louwrens van Doesburgh, gehuwd met Daatje Koch. Notaris te
Zaltbommel.
3. Marie van Doesburgh, ongehuwd. Zij was onderwijzeres en later
commissio-nair in effecten en tevens instructrice bij een manege. Zij
woonde in Zetten en later te Arnhem.

Slot
Niets nieuws onder de zon. Ook in vroeger tijd ging er nog wel eens wat
mis en zeker niet alleen in de lagere klassen. Het bestuderen van met
name de regionale geschiedenis biedt een blik in het verleden en
toenmalige sociale verhoudingen. Nog vaak denk ik met weemoed terug
aan mijn Rhenense kinderjaren en de namen op de grafstenen van de
oude begraafplaats. Ik had me toen niet kunnen voorstellen dat ze ooit
nog voor mij zouden gaan leven ...
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Grafsteen op de algemene begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg van
Everardus van Ingen en zijn echtgenote

Grafzerk van de familie Van Holst
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Noten

1 .Deze oude begraafplaats, toendertijd gelegen buiten de ommuuring van de

stad werd in het eerste kwart van de 19e eeuw gesticht en is tot kort voor het

begin van de oorlog nog in gebruik gebleven.

2.Zie P.N. van Doornik, Schatting van den Lande van Gelre, Haarlem 1903,

tevens Nijhofs gedenkwaardigheden deel 1, 2 en 6/2 en De Navorscher

jaargang 1896.

3. Jonkvrouwe dr J.M van Winter Ministerialteit en Ridderschap in Gelre en

Zutphen, Werken van Gelre, Arnhem 1962

4.Zie De Nederlandsche Adelsboeken Jaargang 1943-1948, s'Gravenhage

1948.

5. Handschrift ongesigneerd en genaamd "Toestand 1973". Hierin bevinden zich

een aantal aantekeningen over de families Van Ingen, Van Holst en Van

Doesburgh. Ook maakt het dossierblad van het Nederlands Stamboek, met de

kwartierstaat C.J.van Holst van Ingen er deel van uit.
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6.Het is niet vreemd dat er onduidelijkheden zijn ten aanzien van leeftijden en

geboorte jaren. Het vieren van verjaardagen is iets dat pas in deze eeuw

algemeen in gebruik kwam. Heel vaak werd er maar een slag naar geslagen. In

de oudste overlijdens akten uit het begin van de voorige eeuw, vinden we dan

ook heel regelmatig leeftijden vermeld die bij nader onderzoek soms wel jaren

afwijken.

/.Overlijdensakten gemeente Rhenen. 1849 nr 105. Comparanten waren Roelof

van den Berg van Doesburgh, oud 42 jaar, leerlooyer van beroep en Roelof van

Lent, oud 34 jaar, tabaksplanter van beroep. Beiden uit Rhenen.

S.Akten van de huwelijkscommisarisen te Amsterdam. Jaar 1807 nr. 142.

9.In het verslag van de toestand der provincie Gelderland, gedaan aan de

provinciale staten van dat gewest, door de gedeputeerde staten over het jaar

1900, vond ik het volgende citaat onder par. 6:

"Daarvan waren er voor dien datum 110 vastgesteld. Die der gemeente Valburg
over 1897 werd eerst vastgesteld, nadat door ons alinea 2 van artikel 116 der
gemeentewet was toegepast en de raad verklaard had de daarin voorkomende,
niet behoorlijk gestaafde uitgaven en andere grove onregelmatigheden voor
rekening van de gemeente te nemen op grond van de onmogelijkheid, iemands
aanspakelijkheid daarvoor vast te stellen".
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