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Antonie gerardus dirk pieter

van Alten (1877) met eigen en aangetrouwde kinderen

bovenste rij: van links naar rechts johanna van Alten, teunis van de broek, jan van

Alten, neeeltje in ‘t veld

middelste rij: van links naar rechts 

dirk leensvaar, lena van Alten, hendrika van eijnsbergen, Adriaan jan van Alten

onderste rij: van links naar rechts 

wilhelmina van Alten, maria hillebrand, dick van Alten, Antonie gerardus dirk

pieter van Alten (1877} 

dordrecht

na terneuzen heeft dordrecht de grootste ‘van Alten dichtheid’, 

althans dat is,  wat statistieken op basis van volkstellingen of aantal 

telefoon aansluitingen ons willen doen geloven. reden genoeg om er 

naar te kijken en te zoeken naar een reden.

de eerste van Alten is een niclaes, geboren te dordrecht op 1 maart 

1�05 en zoon van weedten (lees wilhelmus) van Alten en gertrud 

hermansz. vermoedelijk is dit echtpaar van vlaanderen uitgeweken 

voor het oprukkende spaanse leger. waar dit gezin is gebleven is niet 

bekend. het is in ieder geval twee-en-een-halve eeuw later, voordat 

nieuwe van Altens in dordrecht verschijnen.

In ons bestand komen nu (5 mei 2010) 54 van Altens voor, waar-

van er vijf geboren zijn in terneuzen en de rest in dordrecht. de voor 

de hand liggende conclusie is dan ook, dat alle dordse van Altens (op 

de peildatum) als gezamenlijke voorouders hebben: jacobus van Alten, 

17-8-1852, terneuzen en willemina ponse, 4 januar 1851, vrouwenpol-

der. de andere vier ‘buiten-dordse’ van Altens zijn hun zonen: Adriaan 
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hendrik (1879) jan leunis (1883) en hun kleinkinderen jacobus pieter 

(1900) en johanna wilhelmina (1801)

de reden voor de van Alten dichtheid van dordrecht ligt dan ook 

niet in de vestiging, maar gewoon omdat men daar blijft wonen, nu al 

vijf generaties lang!

AmsterdAm

de familiegeschiedenis in Amsterdam toont overeenkomsten met 

die van dordrecht. misschien is het belangrijkste verschil wel, dat men 

er niet is permanent is blijven wonen, maar vandaar verder het land is 

ingetrokken.

hieronder zijn ook een aantal familieleden uit de gouden eeuw, 

die echter niet allen in Amsterdam zijn geboren, maar er trouwden en 

en soms ook een gezin stichtten, het is wel één generatie later dan in 

dordrecht, maar het zijn er wèl meer.

Allereerst  is er een lijsbeth van Alten, die op 31 december 1�33 

trouwt met tobias heijndrick.  Is zij wellicht de oudste dochter van 

Andreas van Alten en maria wijnands uit gheel?

In 1�44 trouwt claes van Alten met marritje jans. zij krijgen tussen 

1�47 en 1�50 twee zonen (pieter en willem) en een dochter (lijsbet). 

de moeder marritje jans is al eerder genoemd bij de doop van jacobus 

van Alten in Arnemuiden (1�91), maar of zij dat is.....

frappant is de gelijkenis met uitgeweken vlamingen in londen (Aus-

tin frairs). In een lijst hiervan komt voor: 

nicolas van Alten - Antewerpe en margaret his wief - duche 

woman. Alleen dit speelt waarschijnlijk veel eerder, bij de val van 

Antwerpen 1585. 

 claes woont in de Amsterdamse jordaan aan de Angeliersgracht en 

is passementwerker van beroep. volgens de geboorteakte is hij afkom-

stig uit wesel. tijdens de 80-jarige oorlog werd wesel in 1�29 bevrijd 

van de spanjaarden en kwam voor hem de weg vrij naar Amsterdam.

ook in de jordaan woont lambert hendrix van Alten, wollen  

wevergezel. hij woont eveneens in de Amsterdamse jordaan en wel 

aan de bulbacksluijs bij de bloemgracht. 

hij trouwt in 1�45 met trijntje jans. ook zij woont aan de Ange-

liersgracht en de veronderstelling, dat zij een zuster is van marrigje 

jans, is voor de hand liggend. zij is afkomstig uit roeverwelle (goejan-

verwelle?). vanwege het veronderstelde zusterschap is ook de omgev-

ing van wesel onderzocht. hier komt overal de naam römerwall naar 

voren en dat past eigenlijk veel beter in dit verhaal. hun kinderen zijn 
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waarschijnlijk Ijsbrand en trijntien. je kunt ook nog veronderstellen, 

dat claes en lambert broers zijn, maar dit blijkt nergens uit.

 

dan een jannetje van Alten, geboren rond 1�30 in zutphen die op 19 

augustus 1��2 trouwt in Amsterdam met dirck de lange. 

de volgend jannetje krijgt in 1��3 een zoon cornelis, samen met dirck 

wittinga. het zijn denkelijk niet dezelfde jannetjes, hoewel . . .

rond 1�53 trouwen pieter van Alten en neeltje stevens. ook zij laten 

2 zonen en een dochter dopen. ook in Amsterdam moeten deze van 

Altens nog nader worden uitgezocht.

op 30 april 1�71 verkopen rensjen Abels (van Alten), willem jansz 

en de erven van Abel pieters van Alten, zoon van rensjen Abels van 

Alten het pand aan de schoenlappersgang, omschreven als Achterhuis 

en erf, bij de willemsstraat (oude fransepad) (2)

deze van Altens zijn nog spoorloos of met andere woorden: van 

hen is verder nog niets bekend.

gevonden is een petronella van Alten, die geboren is in Amsterdam 

en op 22 januari 1�79 trouwt in londen, Austin frairs (3) met benjamin 

de bruijn uit rotterdam

op � januari 1�88 verkopen jacob wouters en olivier Ijsbrands 

van Alten een huis met de noordse boer. een gevelsteen boven de 

deur op de hoek van de (een?) dwarsstraat alsmede 3/�4 deel van 

drie panden naast elkaar in de jonkerstraat. (4)olivier van Alten is nog 

onbekend. Ijsbrand kennen we wel en die is op 13 december 1��4 ge-

trouwd in Amsterdam met jacomijntje de vos. beide voornamen zijn, 

voorzover wij weten, nogal ongebruikelijk bij de van Altens. daarom 

wordt gedacht, dat olivier een zoon van Ijsbrand is.

bij het zoeken naar de noordse boer stuitten we op drie pakhui-

zen aan de nieuwe teertuinen nrs 27, 29 en 31, genaamd de noordse 

boer, stockholm en drie bonte kraaien. (5)de haarlemmerhouttuinen 

komen er op uit. In Amsterdam bestaat geen jonkerstraat meer en de 

noordse boer tweemaal in een serie van 3 panden, dan kan bijna geen 

toeval zijn. op een aanvraag van 18 mrt 1872 zijn de panden verlengd 

en de drie bonte kraaien  en de noordse boer kregen  kregen nieuwe 

voorgevels. de pakhuizen werden in 1914 gesloopt voor een verbre-

ding van het spoorwegviaduct.                        verder op pagina 79
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kaart uit: AmsterdAm, heden-verleden-toekomst. mr. p.j. mijksenaar. 1951 h.j.w. 

becht, uitgever, Amsterdam.

2. Archief van schepenen; kwijtscheldingsregisters

transportakten voor 1811; nl-sAA-21�30327

3. (the marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monu-

mental inscriptions of the dutch reformed church, Austin friars, london : 

with a short account of the strangers and their churches) http://ia341341.

us.archive.org/0/items/cu31924029785445/cu31924029785445.pdf

4. (Archief van schepenen; kwijtscheldingsregisters transportakten voor 

1811;)

5. (http://zoeken.nai.nl/cIs/project/9235: nAi/gend 109; gemeentearch 

Amsterdam/909 pw 1872)
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de plaats is dus vrij nauwkeurig vast te stellen, maar de panden 

zijn er dus niet meer en hebben voor de ‘vooruitgang’ moeten plaats 

maken.

op 24 februari 1�90 koopt jacob jans van Alten in de blekersgang het 

huis en erf, bij de prinsengracht over de passeerdersstraat. hij betaalt 

hiervoor de som van �75 gulden (�)

tien jaar later verkoopt hij dit pand aan grietje pieters voor het lagere 

bedrag van �50 gulden.(7)

tot zover dit overzicht van de vroege van Altens in Amsterdam. zij 

maken vrijwel allen deel uit van de 35000 nieuwe inwoners uit de 

zuidelijke nederlanden, die hier in die tijd rechtstreeks of via engeland 

en de duitse staten zijn komen wonen.

42 Amsterdammers hebben als gemeenschappelijke voorouders jo-

hannes van Alten, rilland en jacoba heeroma, leeuwarden. over hen 

een familieverhaal ‘mijn grootouders’  op pagina 147.

17 andere van Altens hebben als gemeenschappelijke voorouders  jan 

van Alten, neuzen en elizabeth ponse  uit serooskerke. zeer op-

merkelijk is, dat het echtpaar uit dordrecht met een vergelijkbare status 

bestaat uit jacobus, broer van jan en willemina, een zus van elizabeth. 

hun beider ouders staan dus aan de basis van de van Altengezinnen in 

dordrecht en (gedeeltelijk) Amsterdam.  verder hebben in Amsterdam 

na 1700 nog een aantal andere van Altens geleefd.

op 23 februari 1900 werd ferdinand gerardus helwes geboren in 

Amsterdam van duitse ouders, horlogemaker en op 24 maart 1922 

genaturaliseerd. hij trouwde  op 14 januari 1932 aldaar met margarete 

josephine mechtildis dietzen, geboren omstreeks 190� in dusseldorf 

en dochter van heinrich dietzen en maria van Alten. over maria is 

verder nog niets gevonden.

�. Archief van schepenen; kwijtscheldingsregisters

transportakten voor 1811; nl-sAA-21�38558

7. Archief van schepenen; kwijtscheldingsregisters

transportakten voor 1811; nl-sAA-21�42�25  


