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Generatie I : Hendrik Luiten 

Op 7 oktober 1708 gaan te Blokzijl in ondertrouw Hendrik Luijtjes, jongeman van de 
Cuinderdijk, en Hendrikje Volkens, jondedochter uit Veldhuijs. Het huwelijk wordt op 28 
okotber 1708 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl gesloten1. 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

- Lamtje, gedoopt 16 november 1710 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl 
als dochter van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkens2. 

- Lamtje, gedoopt 24 juli 1712 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl als 
dochter van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkens3. 

- Luijt, gedoopt op 26 november 1713 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl 
als zoon van Hendrik Luijtjes en Hendrikje Volkens4. 

- Albert, gedoopt op 8 mei 1717 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl als 
zoon van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkens5. 

- Albert, gedoopt op 12 maart 1719 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl 
als zoon van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkens6. 

- Lampjen, gedoopt 5 januari 1721 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl als 
dochter van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkensz7. 

- Albert, gedoopt op 26 september 1723 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkens8. 

- Albert en Bene, gedoopt op 22 oktober 1724 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zonen van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkensz9. 

- Albert, gedoopt op 28 oktober 1725 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl 
als zoon van Hendrik Luiten en Hendrikje Volkens10. 

- Lampje, gedoopt 22 oktober 1727 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl als 
dochter van Hendrik Luijten en Hendrikje Volkens11. 

Hoewel er geen gegevens over overlijden en/of begraven te Blokzijl uit deze periode 
bekend zijn kan toch wel geconcludeerd worden dat er verdriet moet zijn geweest bij het 
echtpaar. Van hun 11 kinderen zullen er gezien de steeds terugkerende voornaam zeker 
7 op jonge leeftijd overleden zijn. 
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Generatie II : Luit Hendriks 

Op 18 september 1740 gaan Luite Hendriksz jongeman en Klaasje Hindriks Klinkert jonge 
dochter, beiden afkomstig uit Blokzijl, in ondertrouw te Blokzijl. Het huwelijk wordt op 2 
oktober 1740 gesloten in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl12. 

Van het eerste huwelijk van Luit Hendriks heb ik de volgende kinderen kunnen vinden: 

- Hendrikje, gedoopt op 2 april 1741 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl 
als dochter van Luijt Hendriks en Hendrikje Hendriks13. (NB. Ik veracht dat de 
voornaam van de moeder een verschrijving is.) 

- Antje, gedoopt op 25 december 1742 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als dochter van Luijte Hendriks en Claesjen Hendriks14. 

- Lampje, gedoopt op 11 april 1745 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Blokzijl als 
dochter van Luijt Hendriks en Claesjen Hendriks15.  

- Hendrik, gedoopt op 15 november 1747 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Luijt Hendriks en Claesjen Hendriks16.  

- Hendrik, gedoopt op 10 december 1748 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Luijt Hendriks en Claesjen Hendriks17.  

Op 24 oktober 1749 gaan Luit Hendriksz, weduwenaar van Klaasje Hendriks Klinkert, en 
Grietje Jans Visscher, weduwe van Jan Barthelsz Duin, beiden wonende te Blokzijl in 
ondertrouw. Het huwelijk wordt op 16 oktober 1749 gesloten in de Nederduits 
Gereformeerde kerk te Blokzijl18. 

Van het tweede huwelijk van Luit Hendriks heb ik geen kinderen kunnen vinden. 

Op 18 maart 1753 gaan Luit Hendriksz, weduwnaar van Grietje Smits, en Jantje Roelofs, 
jonge dochter, beiden in Blokzijl wonende, in ondertrouw te Blokzijl19. 

Van het derde huwelijk van Luit Hendriks heb ik de volgende kinderen kunnen vinden: 

- Roelof Luiten, gedoopt op 14 april 1754 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Luijt Hendriks en Jantje Roelofs20. 

- Willempjen Luijten, gedoopt op 19 mei 1755 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Luijt Hendriks en Jantje Roelofs21.  

- Gerrit Luten, gedoopt op 24 november 1756 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Luijt Hendriks en Jantje Roelofs22. 

Het echtpaar Luijt Hendriks en Klasjen Hendriks Klinkert staat vermeld in de volkstelling van 
174823. Zij wonen dan te Blokzijl. 
De inschrijving geeft nog wat meer 
informatie. Zo woont de vader van 
Luijt Hendriks, met name Hendrik, 
bij hen in. Tevens worden er 3 

kinderen onder de 10 jaar vermeld : Hendrikjen, Antjen en Lampjen. Hieruit kunnen we 
concluderen dat de moeder van Luijt Hendriks reeds overleden zal zijn. 
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Generatie III : Gerrit Luiten Klun 

Zoals hiervoor is vermeld is Gerrit Luiten gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl op 24 november 1756. 

Op 19 november 1786 vindt te Blokzijl de ondertrouw plaats van Gerrit Luiten en Lumme 
Hendriks, beiden wonende te Blokzijl. Het huwelijk wordt, nadat 3 achtereenvolgende 
afkondigingen hebben plaatsgevonden, gesloten op 24 december 1786 in de Nederduits 
Gereformeerde kerk te Blokzijl24. Hieronder heb ik een fragment uit het trouwboek van 
Blokzijl opgenomen waar deze inschrijving te lezen is. 

 

Uit dit huwelijk zijn mij de volgende kinderen bekend: 

- Geertje Gerrits, gedoopt op 21 november 1787 in de Nederduits Gereformeerde kerk 
te Blokzijl als dochter van Gerrit Luiten en Lumpje Hendriks25. Zij trouwt op 3 
december 1820 te Hoorn met de te Hoorn geboren en wonende 34 jarige 
looiersknecht Christiaan Pfloeg26.  

- Hendrik Gerrits, gedoopt op 6 mei 1789 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Blokzijl als zoon van Gerrit Luiten en Lumpje Hendriks27. 

- Lisabeth Gerrits, geboren op 11 april 1792 te Blokzijl en aldaar op 22 april 1792 
gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk als dochter van Gerrit Luiten en 
Lumme Hendriks Knuist. Als doopgetuige is aanwezig Hiltje Hendriks Knuist28. 

- Luit Gerrits, geboren op 6 januari 1794 te Blokzijl en aldaar op 19 januari 1794 in de 
Nederduits Gereformeerde kerk gedoopt als zoon van Gerrit Luiten en Lumme 
Hendriks. Als doopgetuigen treden de ouders op29. 

- Roelof Gerrits, geboren op 20 juni 1797 te Blokzijl en aldaar op 9 juli 1797 gedoopt in 
de Nederduits Gereformeerde kerk als zoon van Gerrit Luiten en Lumme Hendriks 
Knuist. Als doopgetuigen treden de ouders op30. 

- Jan, geboren op 29 juni 18000 te Blokzijl en aldaar op 13 juli 1800 gedoopt in de 
Nederduits Gereformeerde kerk als zoon van Gerrit Luiten en Lumme Hendriks 
Knuist. Als doopgetuigen treden de ouders op31. 

Op 24 mei 1792 is een kind van Gerrit Luiten begraven te Blokzijl32. Ik heb niet kunnen 
achterhalen welk kind dit is, maar het zal m.i. of zoon Hendrik of dochter Lisabeth zijn. 
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Het echtpaar heeft hun hele leven in Blokzijl, indertijd aangeduid als het ‘fortresse Blokzijl”,  
gewoond. Ik heb een poging gedaan om te achterhalen waar zij gewoond hebben, maar het 
bleek niet mogelijk te zijn om het huis waar zij gewoond hebben te achterhalen. In de 
volkstelling van 179533 ben ik Gerrit Luiten, van beroep werkman, tegengekomen. Hij woont 
dan in een huis in wijk B en het gezin bestaat van uit 5 personen.  
In de huwelijksacte van hun dochter Geertje op 3 december 1820 wordt vermeld dat Gerrit 
Luiten van beroep arbeider is en zijn vrouw Lumpje Hendriks arbeidster. Beiden wonen dan 
in Blokzijl. 

Op 29 september 1826 ’s morgens om 7 uur is de dan 73 jarige arbeider Gerrit Luten 
overleden te Blokzijl in zijn huis in de Molenbuurt34. Een nummer van het huis is niet 
opgegeven in de overlijdensacte. Drie en half jaar later op 5 februari 1830 ’s morgens om 6 
uur komt zijn dan 72 jarige weduwe Lumme Hendriks Knuist te overlijden in Blokzijl in haar 
huis in de Molenbuurt nummer 17735. 
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Generatie IV : Luite Gerrits Klun 

Zoals hiervoor is 
aangegeven is Luite 
geboren op 6 januari 
1794 te Blokzijl. Een 
afbeelding van zijn 
doopinschrijving is 
hiernaast opgenomen. 

Op 5 oktober 1821 wordt in de gemeente Genemuiden door Johannes Groothuis, 
burgermeester te Genemuiden en officier van de burgerlijke stand het huwelijk gesloten 
tussen  
Luit Gerrits, van beroep arbeider, geboren te Blokzijl (volgens huwelijksacte op 6 januari 
1794) en wonende te Genemuiden, en 
Gerrigje Harms, van beroep arbeidster, geboren (volgens huwelijksacte op 21 oktober 1798) 
en wonende te Genemuiden36. 
De bruidegom is de zoon van het te Blokzijl wonende echtpaar Gerrit Luiten en Lumme 
Hendriks. De bruid is de dochter van het te Genemuiden wonende echtpaar Harm Jans en 
Aaltje Klasen. 

In de huwelijksbijlage is het op 12 september 1821 te 
Zwolle door de gouverneur van Overijssel ondertekende 
certificaat van de Nationale Militie aanwezig. Hieruit blijkt 
dat de dan van beroep zijnde boerenknecht Luite Gerrits 
Klun binnen de gemeente van Vollenhove voor de 
Nationale Militie is ingeschreven voor de lichting van het 
jaar 1815. Door loting heeft hij nummer 60 gekregen wat 
hem tot geen dienst verplicht heeft.  

In dit document is een beperkt signalement opgenomen. 
Jammer dat de lengte van Luite hierbij niet is opgeschreven. 

Toch is er iets merkwaardigs aan de hand met Luite. In 
dezelfde huwelijksbijlagen is nog een op dezelfde datum 
door de gouverneur van Overijssel ondertekend certificaat 

van hem van de Nationale Militie aanwezig. Daarin is vermeld dat de boerenknecht Luite 
Gerrits Klun ook van de lichting 1814 van de gemeente Blokzijl is. De opgegeven geboortedat 
evenals de vermelde ouders zijn in beide documenten gelijk. In de gemeente Blokzijl heeft 
hij door loting nummer 218 gekregen. De militieraad die zitting hield te Zwolle heeft hem 
vrijgesteld van dienst vanwege “als hebbende een zakbreuk”. Ook in dit document is een 
signalement opgegeven wat precies overeenkomt met het eerst genoemde document en 
waarvan een afbeelding hiervoor is opgenomen. 
Het blijft niet bij deze 2 certificaten. Ook over de lichtingsjaren 1816 en 1817 is een 
certificaat aanwezig in de huweljjksbijlagen waarbij Luite elke keer vrijstelling heeft gekregen 
van dienst. 



 
7 

 

 

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

- Lummigje, geboren op 11 december 1821 ’s avonds om 9 uur te Genemuiden als 
dochter van Luit Gerrits Klün en Gerrigje Herms Henniphof37. 

- Harmen, geboren op 8 december 1823 ’s avonds om 10 uur te Genemuiden als zoon 
van de arbeider Lute Gerrits Klün en Gerrigje Herms Henniphof38. 

- Gerrit, geboren op 11 maart 1826 ’s middags om 4 uur te Genemuiden als zoon van 
Luit Gerrits Klun en Gerrigje Harms Henniphof39. 

- Klaas, geboren op 12 augustus 1828 ’s morgens om 5 uur te Genemuiden als zoon 
van Luite Gerrits Klün en Gerrigje Harms Henniphof40. 

- Aaltje, geboren op 31 januari 1831 ’s avonds om 10 uur te Genemuiden als dochter 
van Lute Gerrits Klün en Harmpje Henniphof41.  

Over het gezin heb ik verder weinig kunnen vinden. Luite verdiende zijn gehele werkbare 
leven de kost als arbeider te Genemuiden. Ik heb niet kunnen vinden wanneer hij vanuit 
zijn geboorteplaats Blokzijl in Genemuiden is gaan wonen. Ook de reden waarom hij zich 
in Genemuiden heeft gevestigd heb ik niet kunnen vinden. 

Waar het gezin gewoond heeft is in de geboorteacten van hun kinderen niet 
aangegeven. Op 11 september 1832 komt Luite Gerrits Klün ’s middags om 4 uur op 38 
jarige leeftijd te overlijden in Genemuiden in het huis wat in zijn overlijdensacte is 
aangegeven als “op de Hoek” nummer 19242. 

Zijn weduwe Gerrigje Hasrms Henniphof hertrouwd te Genemuiden op 25 juli 1846 met 
de te Genemuiden geboren en wonende arbeider Hendrik Jans Hoekman, weduwnaar 
van Grietje van de Belt43. 

Op 7 december 1889 ’s morgens om 7 uur overlijd op 91 jarige leeftijd Gerrigje 
Henniphof, weduwe van eerst Luite Klün en laatst van Hendrik Jans Hoekman, te 
Genemuiden in een huis wat bekend stond als “aan het Blokhuis” wijk A nummer 10044. 
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Generatie V : Harm Klun 

Op 10 mei 1850 wordt in de gemeente IJsselmuiden het huwelijk gesloten tussen de 26 
jarige te Genemuiden geboren en te Kampen wonende boerenknecht Harm Klun en de 29 
jarige in IJsselmuiden geboren en wonende boerenwerk doende Femmigje van den Beld45. 
Harm is de zoon van de reeds overleden Luite Gerrits Klun en de te Genemuiden wonende 
en daar boerenwerk doende Gerrigje Harms Henniphof. De bruid is de dochter van de te 

IJsselmuiden wonende en boerenwerk doende Willem van 
den Beld en Jentje Gerrits Dijk. De bruid kan de 
huwelijksacte niet onderteken omdat ze het schrijven niet 
geleerd heeft. De bruidegom ondertekend de acte wel. 

Uit dit huwelijks zijn de volgende kinderen geboren: 

- Willem, geboren op 7 juli 1851 ’s morgens om 11 uur te IJsselmuiden in het huis wijk 
2 nummer 11a46. Hij is op 7 mei 1853 ’s morgens om 11 uur op de leeftijd van bijna 2 
jaar overleden te IJsselmuiden in het huis wijk 1 nummer 747. 

- Gerrigje, geboren op 1 december 1852 ’s morgens om 6 uur te IJsselmuiden in het 
huis wijk 1 nummer 748. Zij is op 16 december 1852 ’s avonds om 9 uur, nog geen 
maand oud, overleden te IJsselmuiden in het huis wijk 1 nummer 749. 

- Willem, geboren op 27 februari 1854 ’s avonds om 11 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 1 nummer 750. Hij is op 25 augustus 1856 ’s morgens om 10 uur op ruim 2 jarige 
leeftijd overleden te IJsselmuiden in het huis wijk 2 nummer 1751. 

- Gerrit, geboren op 8 september 1856 ’s morgens om 3 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 1752.  

- Gerrigje, geboren op 4 december 1859 ’s middags om 4 uur te IJsselmuiden in het 
huis wijk 1 nummer 1253.  

Na zijn huwelijk is het echtpaar in IJsselmuiden gaan wonen waar Harm zijn verdere leven 
het beroep van daghuurder / arbeider heeft uitgeoefend. In de registers van hoofdelijke 
omslag54 van IJsselmuiden ben ik Harm niet tegengekomen. Dat betekent volgens mij dat ze 
het niet breed moeten hebben gehad. Als je dat op je in laat werken zal het echtpaar het 
niet gemakkelijk hebben gehad. Ze zullen best wel zorgen zijn geweest hoe ze rond moesten 
komen. Tegelijk zal bij heb ook verdriet zijn geweest. Drie van hun vijf kinderen zijn jong 
overleden. 

Hoewel de acten uit de burgerlijke stand wat wisselende huisadressen vermelden is het mij 
op grond van die acten onduidelijk waar het gezin gewoond heeft. De bevolkingsregisters 
van IJsselmuiden geven wat meer uitsluitsel. Ik heb de indruk dat de vermeldingen van 
geboorten en overlijden in de burgerlijke stand of onjuist zijn opgeschreven of dat geboorten 
resp. overlijdens niet in het woonadres van het gezin hebben plaatsgevonden.  
In de periode 1861 tot 1879 woonde volgens het bevolkingsregister55 het gezin aan de Plas 
in het huis wijk 2 nummer 17.  In het bevolkingsregister over de periode 1880 tot 1890 
woont het gezin op het adres Zandberg wijk 2 nummer 9156. Na het overlijden van zijn vrouw 
Femmigje trekt Harm Klün bij het gezin van zijn zoon Gerrit in het huis wijk 2 nummer 75 
in57. Welke huizen deze adressen precies zijn heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. In deze 
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periode lijkt het dat het gebied van de Plas en de Zandberg redelijk fors wordt uitgebreid 
met nieuw gebouwde woningen waardoor het niet duidelijk is welk huisnummer bij welk 
pand hoort. Het probleem is ook dat Harm Klün niet voorkomt in de registers van hoofdelijke 
omslag. Tevens heb ij geconstateerd dat op de aangegeven adressen ook andere gezinnen 
woonden in dezelfde tijd als het gezin van Harm er woonde. Ik heb dan ook sterk de indruk 
dat zij inwoners waren. Dat bevestigt mijn vermoeden dat zij het niet ‘breed’ hebben gehad. 

Femmigje van den Belt overlijd op 67 jarige leeftijd te IJsselmuiden op 16 augustus 1888 ’s 
avonds om 9 uur in het huis wat toen bekend stond als wijk 2 nummer 9358. Haar man Harm 
Klun blijft alleen achter en overleefd haar bijna 16 jaar. Op 27 februari 1904 ’s nachts om 1 
uur overlijd hij te IJsselmuiden in het huis wijk 2 nummer 7259. 
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Generatie VI : Gerrit Klun 

Op 28 februari 1883 wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand Christiaan Hendrik 
Adolf Arend Engelenberg van de gemeente IJsselmuiden het huwelijk gesloten tussen de 26 
jarige arbeider en te IJsselmuiden geboren en wonende Gerrit Klun en de 20 jarige 
dienstbode en eveneens te IJsselmuiden geboren en wonende Femmigje van den Belt60. 
De bruidegom is een zoon van de te IJsselmuiden wonende echtelieden Harm Klun, van 
beroep arbeider, en Femmigje van den Belt. De bruid is een dochter van de reeds overleden 
echtelieden Gerrit van den Belt en Teuntje Vos en kleindochter in de vaderlijke lijn van de 
overleden Klaas van den Belt en de te IJsselmuiden wonende Klaasje de Graaf en 
kleindochter in moederlijke lijn van de overleden echtelieden Frans Vos en Willempje 
Sijbrands. 
Bij het huwelijk zijn als getuigen o.a. aanwezig de 37 jarige te IJsselmuiden wonende 
groenbroer Klaas van den Belt als oom van de bruid en de 38 jarige eveneens te IJsselmuiden 
wonende arbeider Jan Felix als zwager van de bruid. 

Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

- Femmigje, geboren op 6 augustus 1883 ’s nachts om 1 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 3761. Zij is op 4 december 1886 ’s morgens om 11 uur op 3 jarige 
leeftijd overleden te IJsselmuiden in het huis wijk 2 nummer 2762. 

- Gerrit, geboren op 21 juli 1885 ’s morgens om 5 uur te IJsselmuiden in het huis wijk 2 
nummer 74. In zijn geboorteacte wordt als geslachtsnaam door zijn vader ‘Kluin’ 
opgegeven. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zwolle op 18 mei 1912 is 
bevolen dat de geslachtsnaam Klun moet worden gebruikt63. 

- Harm, geboren op 11 januari 1888 ’s nachts om 1 uur te IJsselmuiden in het huis wijk 
2 nummer 75a64. Hij is op 14 september 1888 ’s morgens om 3 uur 8 maanden oud 
overleden in het huis wijk 2 nummer 7465. 

- Teuntje, geboren op 20 maart 1889 ’s avonds om 7 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 6566. Zij is op 12 augustus 1890 ’s morgens om 3 uur overleden te 
IJsselmuiden in het huis wijk 2 nummer 7567. Teuntje is 16 maanden oud geworden. 

- Teuntje, geboren op 2 oktober 1890 ’s nachts om 1 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 7568. 

- Harm, geboren op 26 november 1893 ’s avonds om half 11 te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 7569. 

- Femmigje, geboren op 28 april 1895 ’s morgens om 4 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 7570. 

- Klaasje, geboren op 30 januari 1899 ’s middags om 5 uur te IJsselmuiden in het huis 
wijk 2 nummer 7271. 
Van deze Klaasje is deze stamreeks opgesteld. 

Het echtpaar heeft gedurende hun huwelijk de hele tijd in IJsselmuiden gewoond. Van Gerrit 
wordt in zijn werkbare leven uitsluitend als beroep arbeider vermeld. We weten helaas 
vanuit archieven niet wat voor arbeider hij geweest is, m.a.w. waar of wat voor werk heeft 
hij gedaan. Ondanks dat het echtpaar geen bezittingen als onroerend goed heeft gehad, valt 
er toch iets meer informatie over hen te geven. 
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Als eerste gaan we proberen te achterhalen waar het echtpaar in IJsselmuiden gewoond 
heeft. De geboorte- en overlijdensacten van zijn kinderen uit de periode 1883 tot 1899 
geven ons een wijk en huisnummer. Daaruit is in ieder geval op te maken dat zij te 
IJsselmuiden in wijk 2 woonden. De bepaling welk huis precies de opgegeven huisnummers 
zijn is nauwelijks meer te achterhalen. Wel is een indicatie te geven. in een in het archief van 
de gemeente IJsselmuiden is lijst72 uit 1884 met de koppeling huisnummers aan 
kadasternummer aanwezig. Daarin is te vinden dat wijk 2 nummer 27 kadasternummer sctie 

B nummer 1256 is en wijk 2 
nummer 74 het voormalige 
kadasternummer sectie B 
nummer 168 is. In 
nevenstaand fragment van de 
kadasterkaart73 uit 1884 zien 
we op perceel 168 een huis 
staan. Dit is thans (2022) het 
adres Hoepelweg 5. Of dit ook 
werkelijk het woonhuis van 
het gezin Klün-van den Belt is 
geweest is niet met zekerheid 
te zeggen. Het kan ook heel 
goed bijvoorbeeld het huis op 
nummer 1557 of 1283 zijn 

geweest. Zeker is wel dat zij in dit gebied, ‘het Bosch’ geheten, van IJsselmuiden gewoond 
moeten hebben. 
Na hun huwelijk is het echtpaar in eerste instantie kort gaan wonen in wijk 2 nummer 27. Dit 
blijkt het voormalige perceel sectie B nummer 47 te zijn. In 1876 is op dit perceel een huisje 
gebouwd74. Onderstaand een fragment uit de kadasterkaart van 188475. Ter oriëntatie het 
nummer 50A is thans Bergweg 8, m.a.w. het jonge echtpaar woonde kort na hun huwelijk bij 
de zgn. ‘Kraaienberg’. 
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In de bevolkingsregisters van IJsselmuiden komen we het gezin vanzelfsprekend ook tegen. 
Op zich is hierin niet veel bijzonders te vinden dan wat we al weten. Gerrit heeft als beroep 
arbeider, de huisadressen zijn zoals reeds uit de geboorte- en overlijdensacten is 
aangegeven. Kerkelijk is het gezin Nederlands Hervormd. Nog wel te vermelden is dat na het 
overlijden van de moeder  van Gerrit in 1888 zijn vader (Harm Klun) op 21 maart 1889 bij 
hen komt inwonen76. 

Gerrit Klun is op 30 april 1906 ’s nachts om half 12 op 49 jarige leeftijd, arbeider van beroep, 
overleden te IJsselmuiden in het huis wijk 2 nummer 7277. Uit de registers van ‘Memories 
van Successie’ blijkt dat hij bij zijn overlijden geen vermogen had waarover successierechten 
betaald moesten worden78. Ik heb dan ook de indruk dat het gezin het niet breed zal hebben 
gehad en tot de lagere klasse van IJsselmuiden zal hebben gehoord. Dit wordt min of meer 
bevestigd door het feit dat ik hem ook niet ben tegengekomen in de registers van 
hoofdelijke omslag in IJsselmuiden. 

Het zal mij niet verbazen dat het voor haar levensonderhoud noodzakelijk was om na het 
overlijden van haar man niet alleen te blijven. Femmigje van den Belt bleef immers met 
enkele jonge kinderen als weduwe achter. 
Op 12 november 1908 trouwt in IJsselmuiden de dan 45 jarige Femmigje van den Belt, 
weduwe van Gerrit Klun, met de 48 jarige arbeider en te Wilsum geboren en wonende Jan 
van Asselt, weduwnaar van Gerrigje Visscher79. 
Na hun huwelijk os Jan van Asselt in het huis waar Femmigje woonde komen wonen. Althans 
dat moet haast wel. Jan van Asselt, van beroep landarbeider, overlijd op 60 jarige leeftijd op 
22 juni 1921 ’s avonds om 6 uur te IJsselmuiden in het huis wijk 2 nummer 7480. Daaruit 
concludeer ik dat ze in IJsselmuiden zijn gaan wonen. 

Femmigje maakt een deel van de 2e wereldoorlog nog mee. Zij overlijd op 81 jarige leeftijd te 
IJsselmuiden op 21 augustus 1944 ’s avonds om kwart voor 8. De aangever van haar 
overlijden is de dan 45 jarige te Kampen wonende aanspreker Hendrinus Lambertus 
Gerardus van den Burg81. 
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Afkortingen 
HCO  : Historisch Centrum Overijssel (Collectie Overijssel) 
NHA : Noord-Hollands Archief 
SAK : Stadsarchief Kampen 

 
Noten 

 
1 HCO toegang 0124 inv.nr.43c. 
2 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.256. 
3 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.260. 
4 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.264. 
5 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.283. 
6 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.284. 
7 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.287. 
8 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.293. 
9 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.299. 
10 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.303. 
11 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.310. 
12 HCO toegang 0124 inv.43d blz.75. 
13 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.356. 
14 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.359. 
15 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.364. 
16 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.370. 
17 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.372. 
18 HCO toegang 0124 inv.43d blz.109. 
19 HCO toegang 0124 inv.43d blz.122. 
20 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.388. 
21 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.392. 
22 HCO toegang 0124 inv.nr.41 blz.400. 
23 HCO toegang 0003.1 inv.nr.2198. 
24 HCO toegang 0124 inv.nr.44. 
25 HCO toegang 0124 inv.nr.43. 
26 NHA toegang 358.59 inv.nr.21820 acte 1820_74. 
27 HCO toegang 0124 inv.nr.43. 
28 HCO toegang 0124 inv.nr.43 fol.6. 
29 HCO toegang 0124 inv.nr.43 fol.14. 
30 HCO toegang 0124 inv.nr.43 fol.32. 
31 HCO toegang 0124 inv.nr.43 fol.48. 
32 HCO toegang 0124 inv.nr47. 
33 HCO toegang 0003.1 inv.nr.5361. 
34 HCO toegang 0123 inv.nr.1404 acte 1826_55. 
35 HCO toegang 0123 inv.nr.1404 acte 1830_8. 
36 HCO toegang 0123 inv.nr.4293 acte 1821_8. 
37 HCO toegang 0123 inv.nr.4266 acte 1821_44. 
38 HCO toegang 0123 inv.nr.4266 acte 1823_62. 
39 HCO toegang 0123 inv.nr.4266 acte 1826_19. 
40 HCO toegang 0123 inv.nr.4267 acte 1828_42. 
41 HCO toegang 0123 inv.nr.4267 acte 1831_7. 
42 HCO toegang 0123 inv.nr.4430 acte 1832_50. 
43 HCO toegang 0123 inv.nr.4294 acte 1846_10. 
44 HCO toegang 0123 inv.nr.4433 acte 1889_59. 
45 SAK toegang 00007 inv.nr.175 acte 1850_11. 
46 SAK toegang 00007 inv.nr.162 acte 1851_25. 
47 SAK toegang 00007 inv.nr.187 acte 1853_19. 
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48 SAK toegang 00007 inv.nr.162 acte 1852_34. 
49 SAK toegang 00007 inv.nr.187 acte 1852_39. 
50 SAK toegang 00007 inv.nr.162 acte 1852_12. 
51 SAK toegang 00007 inv.nr.187 acte 1856_26. 
52 SAK toegang 00007 inv.nr.162 acte 1856_34. 
53 SAK toegang 00007 inv.nr.162 acte 1856_48. 
54 SAK toegang 00007 inv.nr.402. 
55 SAK toegang 00007 inv.nr.206 blad 35. 
56 SAK toegang 00007 inv.nr.210 blad 58. 
57 SAK toegang 00007 inv.nr.210 blad 59. 
58 SAK toegang 00007 inv.nr.189 acte 1888_24. 
59 SAK toegang 00007 inv.nr.191 acte 1904_8. 
60 SAK toegang 00007 inv.nr.177 acte 1883_3. 
61 SAK toegang 00007 inv.nr.165 acte 1883_54. 
62 SAK toegang 00007 inv.nr.189 acte 1886_33. 
63 SAK toegang 00007 inv.nr.165 acte 1885_46. 
64 SAK toegang 00007 inv.nr.165 acte 1888_4. 
65 SAK toegang 00007 inv.nr.189 acte 1888_26. 
66 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1889_14. 
67 SAK toegang 00007 inv.nr.190 acte 1890_30. 
68 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1890_60. 
69 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1893_78. 
70 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1895_32. 
71 SAK toegang 00007 inv.nr.167 acte 1899_9. 
72 SAK toegang 00007 inv.nr.32. 
73 HCO toegang 0288.2 inv.nr.6745. 
74 SAK toegang 00007 inv.nr.487 artikel 961 volgnummer 12 en 16. 
75 HCO toegang 0288.2 inv.nr.6744. 
76 SAK toegang 00007 inv.nr.210 blad 59. 
77 SAK toegang 00007 inv.nr.192 acte 1906_15. 
78 HCO toegang 0136.4 inv.nr952. 
79 SAK toegang 00007 inv.nr.180 acte 1908_22. 
80 SAK toegang 00007 inv.nr.194 acte 1921_27. 
81 HCO toegang 0123 onv.nr17049 acte 1944_46. 


