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Een heidens karwei

Dit boek is gemaakt door de jongste en de oudste uit het gezin 
van Hein van Alten (�908) en Aukje Huizinga (�9�0). Tussen Joop 
en Kees zitten maar liefst acht broers en zussen. Waarschijnlijk is dit 
gezin het laatste in de traditie van Jacobus van Alten, die geboren is 
omstreeks �69� en vele kinderrijke nakomelingen heeft. Joop, Kees 
en hun broers en zusters hebben veel kleinere gezinnen. Hun kinde-
ren produceren nog minder kroost.

Toen dit boek begin �008 werd afgerond, waren Joop en Kees res-
pectievelijk 7� en �� jaar. Kees is slechts een paar jaar ouder dan de 
oudste kinderen van Joop. Karin (�9�9) en Petra (�960) zijn in hun 
jeugd op de zolderkamer van Kees in Amsterdam muzikaal geschoold 
en terechtgewezen door hun fanatieke oom, die op zijn aftandse 
pick-up roemruchte lp’s ten gehore bracht. ‘Luister, dit is pas muziek.’ 
Zijn nichtjes knikten braaf en wisten vervolgens niet hoe snel ze weer 
naar beneden moesten rennen waar in de huiskamer de grootste ver-
zameling Donald Ducks ooit op hen wachtten. Voor de jongste lezers 
onder ons: een pick-up is een afspeelapparaat voor grammofoonpla-
ten van vinyl waarop een (meestal krassende) naald werd gezet.

Maar terug naar de samenwerking tussen Joop en Kees. Het idee 
om een stamboom te maken van de Van Altens werd geboren op 
de nieuwjaarsreceptie begin �007 bij Kees thuis in Hoofddorp. ‘Mijn 
broers en zussen begonnen toen alweer over de familiereünie, die 
ze eigenlijk al jaren geleden wilden organiseren. Maar je weet hoe 
dat gaat: veel goede voornemens, maar weinig resultaat. Mijn vrouw 
Ria heeft toen de handschoen opgepakt. En als zij eenmaal wat in 
haar kop heeft, krijg je dat er niet meer uit.’ Het is dus aan Ria te 
danken dat de familie elkaar op � mei �008 in Driebergen weer eens 
treft. Het is een bekende datum: op Tweede Pinksterdag veramelden 
lang geleden elk jaar de Van Altens zich bij Joop en Roos in Bakel, 
waar de rijsttafel al klaar stond. Kees: ‘Toen dacht ik: als we nu toch 
eindelijk die reünie gaan houden en ik heb anderhalf jaar de tijd, dan 
is het misschien wel leuk om een stamboom te maken. Ik ben toen 
gaan mailen naar mijn broers Jan en Menno, van wie ik wist dat ze 
ooit aan een stamboom zijn begonnen. Menno schreef terug dat hij 
er eigenlijk mee gestopt was en alles aan Joop had gegeven. Van Jan 
kreeg ik de hint dat wij navraag moesten doen in Zeeland, want daar 
komt onze opa vandaan. Van Joop heb ik toen het eerste deel van de 
stamboom gehad, de eerste twee generaties had hij op papier staan. 
Ik had op internet al een paar mooie stambomen van de familie Van 
Alten gevonden, alleen, wij pasten daar helemaal niet in. De twee 
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stambomen op internet sloten enigszins op elkaar aan, ze dekten 
elkaar niet honderd procent, maar in alle twee kwam onze opa niet 
voor. Mijn dochter Krista heeft toen een mail gestuurd naar Zeeland 
met de vraag wie de ouders van mijn opa zijn. We kregen daarop 
redelijk snel antwoord. Die voorouders hebben we wel op internet ge-
vonden. Toen ging het heel snel. We hadden al gauw een stamboom. 
Joop is toen ook steeds enthousiaster geworden en is mee gaan 
helpen. Na een maand hadden we al een boom tot onze voorvader, 
Jacobus van Alten, die rond �69� is geboren. Jacobus is in zijn �9-ja-
rige bestaan twee keer getrouwd geweest. Onze familie stamt af van 
de eerste zoon van zijn eerste vrouw.’ 

Hoewel Joop en 
Kees wel gechar-
meerd zijn van 
elkaar, is hun sa-
menwerking vooral 
virtueel van aard. 
‘Twee keer zijn 
we samen op stap 
geweest,’ vertelt 
Kees. ‘We zijn naar 
de gemeentearchie-
ven van Amster-
dam en Middelburg 
geweest. In Zee-
land knalde Joop 
tegen een glazen 
deur aan, waaraan 

hij een fraaie scheur in zijn voorhoofd overhield.’ Het maken van de 
stamboom was sowieso een heidens karwei, zegt Joop. ‘Het archief 
in Middelburg heeft een eigen zoekmachine. Daar kan je veel meer 
vinden dan in de rest van het land, waar de informatievoorziening 
behoorlijk verbrokkeld is. Er staat niet op één plaats genoteerd waar 
iemand is geboren, waarheen hij is verhuisd en waar en wanneer hij 
is doodgegaan. Een hele dag in een archief levert op z’n best vier of 
vijf nieuwe Van Altens op.’ 

Kees is ook een keer een weekend met zijn Ria en dochter Krista 
naar Middelburg geweest. Even het archief in en vervolgens gezel-
lig Middelburg verkennen. Ze zijn toen ook naar Hoek gereden, naar 
de polder waar Jacobus gewoond moet hebben. ‘Maar dat is nu een 
groot weiland met her en der een verdwaald boerderijtje. Dat hier 
ooit iets van de Van Altens is geweest, daar merk je helemaal niets 

De samenwerking begon al vroeg
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van. Het enige opmerkelijke was dat we bordjes tegenkwamen van 
een makelaar die Van Alten heet.’

Van alle Van Altens die je al googelend op internet vindt, behoort 
negentig procent tot onze tak, zegt Kees. ‘Ze wonen ook bijna alle-
maal in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland. Dat is eigenlijk heel leuk, 
dat één man zo’n gigantische boom verspreid heeft in Nederland. 
Waarschijnlijk komt Van Alten, zoals Joop zegt, uit Duitsland. Maar 
dat is wel heel lang geleden. De oudste Van Alten die wij hebben 
gevonden, is rond ��00 in Leeuwarden. Die  komt waarschijnlijk uit 
Duitsland. Maar de weg naar onze Jacobus is nog steeds niet dicht.’

De zoektocht leverde veel verrassende feitjes op. ‘Ik heb nooit 
geweten dat er heel veel Van Altens in Dordrecht wonen. Dordrecht 
is de Van Alten-stad bij uitstek in Nederland. Als je alleen al in de 
telefoongids kijkt, vind je daar zo twaalf Van Altens. Die zijn allemaal 
indirect familie van ons, allemaal zijn het nazaten van diezelfde man.’

Om ook de nakomelingen van Jacobus’ tweede vrouw te vinden, 
heeft Kees de stoute schoenen aangetrokken en alle Van Altens die 
hij kon vinden op de site schoolbank.nl aangeschreven. ‘De helft van 
hen heeft gereageerd op mijn mail. Die helpen nu vrolijk mee met in-
formatievergaring over hun familie. Ik heb ook een Van Alten in Zuid-
Afrika gevonden, die waarschijnlijk afstamt van de tweede vrouw van 
Jacobus.’

Af en toe druppelt er nog steeds informatie binnen. De stamboom 
zal dus ook na dit boek blijven groeien. Joop, voor wie deze stam-
boom bijna een dagtaak was het afgelopen jaar, heeft al aangekon-
digd vrolijk door te gaan. ‘We zijn pas een jaar bezig, niet waar? Het 
werk is nog lang niet voltooid.’


