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Verslag van de lezing: 
Raadsels rond de stamboom van de familie Pietersen 

Door: Jan Leeuwenhoek       12-4-2022 
 

In zijn aftrap memoreert voorzitter Ab Stikkelorum eerst dat het bestuur 
van onze afdeling eind 2022 of begin 2023 een aparte publicatie wil 
verzorgen. Beoogd is dat het er een zal zijn met bijdragen van de leden.  
 

Vervolgens introduceert hij de heer Hans Roelofs, die vanavond voor de 
derde keer is uitgenodigd. Zijn lezing moest twee maal worden afgezegd in 
de coronatijd. Maar nu is het gelukkig zover! 
Hans Roelofs geeft aan al een aantal jaren bezig te zijn met genealogie. 
Sinds zijn pensionering kan hij er meer aandacht aan geven. Zijn vaders’ 
kant is Roelofs en zijn moeders’ kant is Pietersen. Niet alleen de heel oude 
geschiedenis is interessant. Zo laat hij het paspoort zien van zijn voorvader 
Hans Roelofs uit 1911. Het is een prachtig document van 10 pagina’s in de 
Franse taal.  
Het onderwerp van vanavond betreft voorouders Pietersen in de 19e eeuw. 
Er waren allerlei geruchten in de familie. Hoofdpersoon is zijn 
overgrootmoeder Margaretha Johanna Catharina Pietersen; roepnaam 
Kato. Zij was de dochter van Hermanus Frederik Pietersen, die 72 jaar oud 
was bij haar geboorte. Haar ouders woonden in Amsterdam in en rond de  
Bloemstraat. Zij hadden het niet breed en werden in hun levensonderhoud 
ondersteund door het Huiszittenhuis. Kato kwam in 1875 in het Luthers 
weeshuis terecht en werd opgeleid tot dienstbode. Er is een foto van haar 

toen ze werd ontslagen uit het weeshuis. Ze was bij 
verschillende gezinnen dienstbode. Toen ze in 1886 
in Hellevoetsluis terecht kwam, kreeg ze daar 
kinderen. De naam van de vader werd in de 
geboorteakten niet genoemd. Wie was of wie waren 
de vaders van de kinderen? Misschien mannen uit de 
gezinnen waar ze dienstbode was? Dat kwam vaker 
voor. Of van iemand anders? Hier heeft de heer 
Roelofs uitgebreid onderzoek naar gedaan. 
2008. Bloemstraat met Westertoren. Martin Alberts.  
Archief Amsterdam. 

Het bleek dat Kato later huwde met Hendrik Brons, maar bij dat huwelijk 
werden de kinderen niet erkend, dus die leek niet de vader te zijn. Over 
Hendrik Brons zijn gegevens gevonden in het marinearchief in Den Haag. 
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Roelofs heeft de woonplaatsen van Kato en Hendrik met elkaar vergeleken. 
Hendrik woonde in Amsterdam op het wachtschip in de Amsterdamse 
marinehaven. In een wachtschip woonden medewerkers van de marine tot 
ze op een schip uitgezonden werden. Hij werd overgeplaatst naar het 
wachtschip in Hellevoetsluis. Niet lang daarna vertrok ook Kato naar 
Hellevoetsluis. Haar eerste kind werd geboren op 13-1-1887. Uitgaande 
van een negen maanden durende zwangerschapsperiode moet het kind 
verwekt zijn toen ze in Hellevoetsluis woonde. Toen het kind geboren werd 
was Hendrik in Nederlands Indië. Hij had daar in 1886 zelf om verzocht, 
want hij zat in de problemen. Hij was nl. officieel getrouwd maar leefde niet 
meer bij die vrouw. Zo’n vertrek kon wellicht zijn problemen verminderen. 
Maar hij kwam ook enkele keren terug in Nederland. Uit de combinatie van 
de periodes dat hij weer in Hellevoetsluis was met de negen maanden 
periodes kan worden afgeleid, dat hij de vader kon zijn van ook de andere 
kinderen.    
Additioneel is van belang dat bij de namen van de kinderen keurig de 
vernoemingsregels werden gevolgd van de wederzijdse ouders. Op 14 
januari 1891 werd de scheiding van Hendrik Brons met zijn eerste vrouw 
uitgesproken. Op 18 april 1894 is Hendrik met Kato getrouwd. Pas de 
kinderen die daarna geboren zijn kregen de achternaam Brons. De kinderen 
van vóór 1894 hebben de achternaam Pietersen. Hun vader is volgens de 
burgerlijke stand onbekend (N.N.) Dat geldt voor de kinderen Rika, Chris, 
Herman en Johannes. Dit zijn dus buitenechtelijke kinderen. Tegenwoordig 
kan een getrouwde man zijn buitenechtelijke kinderen wel erkennen, maar 
dat was in de toenmalige regelgeving niet mogelijk. Leuk is dat Hans Roelofs 
nog een foto heeft van het 25-jarig huwelijk van Hendrik en Kato. 
 

Een tweede vraagstuk was of de relatief oude Herman Frederik Pietersen 
wel de vader van Kato was. Hier heeft de recente DNA-techniek een 
oplossing voor geboden in contact met een ver familielid. 
Het antwoord is: Ja! 
 

Ab Stikkelorum dankt de heer Roelofs hartelijk voor 
diens interessante lezing. Hij heeft echt detectivewerk 
verricht; dat is genealogie soms ook! 
 
 


