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Feest!!
Op 9 september 2018 is er weer een familiefeest.
Houd de datum alvast vrij in de agenda. Zodra de
datum en locatie bekend zijn, ontvangt iedereen een
uitnodiging. Merlijn Twaalfhoven zal weer een
interactief muzikaal optreden verzorgen.
Overleden
Begin juli is Nico Plomp overleden. Het bestuur is Nico
erg dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en werk
voor de stichting. In opdracht van
Bert Twaalfhoven voerde hij in 1975 een onderzoek
uit naar de voorouders van de familie. Zo legde hij het
fundament voor de genealogie van de Twaalfhovens
die hij in samenwerking met Dirk Kuiper voltooide.
Wij danken Nico voor zijn geweldige werk en wensen
zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Fa m ilie websi t e!

sturen. Dan kan het als nieuwsbericht op de website
komen te staan.

Misschien heeft u het al gezien: de website
www.familietwaalfhoven.com is in de lucht. Het
werk aan de site is nog in beweging maar op de
beginpagina kunt u alvast een foto-impressie met
historische beelden voorbij zien komen.
Dick Latul, die ook de vormgever is van het boek Uit
het Groene Hart getogen, Zes Eeuwen Twaalfhoven
Saga, heeft het ontwerp gemaakt.

Ballonnetjes
Op de webpagina Familie wereldwijd komt een
wereldkaart met ballonnetjes die naar de woonplekken van Twaalfhovens in diverse landen verwijzen.
Zo is te zien hoe de familie verspreid over Nederland
woont en waar de Nieuw-Zeelandse Twaalfhovens
zijn te vinden. “Het lijkt een beetje op van die websites waar je hotels kunt reserveren”, zegt Dick Latul
lachend. “Ik zet de adressen van familieleden daar
natuurlijk nóóit bij vanwege de privacy”, vertelt hij.
“Maar als je wilt weten wie waar woont, kun je dat
als familielid opvragen bij de contactpersonen van
de stichting.”

De balken in drie kleuren bovenaan, met de titels
Nieuws, Familie wereldwijd en Genealogie, houden
de site overzichtelijk. Om de webpagina met Nieuws
zijn berichten te vinden over familiebijeenkomsten,
of bijzondere activiteiten van familieleden. Als u zelf
een bericht heeft dat de hele familie aangaat,
dan kunt u het binnenkort via de contactbutton ver-
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Digitale stamboom
Ook heeft Dick Latul samen met de websitebouwer
vijf overzichtelijke kaarten ontworpen met aparte
stambomen van de vijf staken.

In het bestuur van de stichting is besproken wat
de beste vorm zou zijn om de stamboom in kaart
te brengen. Met een eenvoudig pdf-bestandje van
het boek? Of met een programma waarmee je de
stamboom op de website steeds weer up-to-date
kunt houden? Dat laatste lijkt ideaal, maar is in de
praktijk nogal tijdrovend. Het zou vragen om een
nieuwe digitale versie van de stamboom, waarin alle
gegevens van 600 jaar genealogie opnieuw in kaart
worden gebracht. Daarom is er gekozen voor een
tussenvorm. Bij de onderste balk op de beginpagina
van de website met de titel Genealogie zijn de negen
hoofdstukken van het boek los van elkaar in te zien.
Zo kan een nakomeling uit een van de Staken Otto,
Jan, Nicolaas, Cornelis of Joost snel de eigen familiegegevens terugvinden.

Binnenkort komt er gelinkt aan de website ook een
Facebookpagina voor de familie, wat het gemakkelijk maakt over en weer contact te zoeken. Ook met
familieleden wereldwijd. Rita Purdy vertelt vanuit
Nieuw-Zeeland dat de Twaalfhovens die verspreid
over het Noorder- en Zuidereiland wonen elkaar zo
ook goed volgen. “De familieleden die indertijd naar
Nieuw-Zeeland emigreerden, zijn inmiddels allemaal overleden”, zegt Rita. “Zij vertelden ons altijd
de laatste familienieuwtjes. Maar gelukkig houden
we nu door Facebook contact met hun zoons, dochters en kleinkinderen.”
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Van turfschipper tot ICT’er
In iedere Nieuwsbrief komt een familielid uit een
van de staken aan het woord. Ron Twaalfhoven
hoort bij de staak Joost en is actief in het bestuur
van de familiestichting. Hij werkt als ICT’er, is getrouwd met Carin en heeft twee zoons: Marc van 18
en Victor van 25. ‘De meeste van mijn familieleden
komen uit Rotterdam. Ze zijn nogal direct en er zit
veel humor!’

De Kuip
Zijn verre voorvader Joost Twaalfhoven werkte begin
negentiende eeuw als turfschipper in Nieuwkoop.
Hij trouwde met Anna van der Meer en ze kregen zes
kinderen. Hoe ver terug gaan de familieverhalen die
Ron zelf heeft gehoord? ‘Tot aan mijn twee grootvaders: die waren beide trambestuurders!’, zegt hij
lachend. Hoe kun je zijn familie het beste typeren:
‘Bij de Twaalfhoven-kant zit veel humor. Het zijn
Rotterdammers, dus alles gaat recht-toe-recht-aan
en het gros is Feyenoord-fan. Ik kan me nog goed
herinneren hoe we in mijn jeugd met z’n allen bij
mijn oma in de tuin zaten. De mannen gingen naar
Feyenoord en we hoorden ze vanuit de Kuip juichen
als er werd gescoord.’
`De oudste broer van mijn vader ging naar NoordHolland om voor de kernreactor in Petten te werken.
De rest van de familie is in Rotterdam gebleven.’
In wat voor beroepen werkten ze? ‘Ik kan niet één
enkele branche aanwijzen, het is eigenlijk van alles
wat.’

van Rita Purdy-Twaalfhoven op bezoek geweest en
heel hartelijk ontvangen. Ze hebben hem meegenomen naar een verjaardag en daar heeft hij verre
neven en nichten leren kennen. Dat zij van een
andere familietak zijn, maakt niet uit. Ze weten dat
ze familie van elkaar zijn en dat schept een band.’

Zedelijk lichaam
Is je vrouw Carin familie-minded? ‘Ze hebben weleens een reünie gehad maar niet met stambomen
en zo. De mannen van haar kant hebben dat familiegevoel wél. Die hebben in de achttiende eeuw Het
zedelijk lichaam opgericht, een échte katholieke
naam voor een goede doelenstichting. Ze gaven geld
aan arme familieleden en dat hebben ze tot twintig jaar geleden volgehouden. Dan kreeg je bij een
familiebijeenkomst gratis eten en drinken én 25
gulden mee naar huis.”
Carin heeft een eigen administratiekantoor voor
het kleinbedrijf, vertelt Ron. Werken ze weleens
samen? ‘Asjeblieft niet!’, roept hij lachend, en Carin
is dat helemaal met hem eens. ‘Nee hoor, we zijn allebei heel eigenwijs. Zij werkt voor de boekhouding
met de computer en printer en als het niet werkt,
belt ze bij mij. Verder hebben we ons eigen werk.’
Over de vakantiebestemming zijn ze het roerend
eens: ‘We gaan al jaren naar Italië, dat is ons favoriete vakantieland: Rome, Venetië , Toscane natuurlijk. Maar als ik de foto’s van Nieuw-Zeeland zie van
mijn zoon, dan wil ik er ook naartoe.’

Facebook
Zelf is Ron ICT’er: “Ik werk voor Atos, een dienstverlener in de ICT.’ Hij heeft dan ook meegedacht over
de opzet voor de website. Wat zou er nog meer mee
kunnen gebeuren? ‘Ik denk meteen aan filmpjes. Ik
weet niet of er iemand heeft gefilmd op de Twaalfhoven-reünie? Dat zou je erop kunnen zetten, net
als de foto’s.’
‘Voor de oudere generatie is de website handig om
de stamboom te bekijken en het laatste nieuws te
volgen. Facebook is het makkelijkst als instapmoment voor jongeren. Daarom ga ik een Facebookpagina linken aan de website. Ik heb al gezien dat er in
de buurt van de honderd Twaalfhovens op Facebook
zijn te vinden, en ik ben er nu al drie met de naam
Ron tegengekomen.
Mijn zoons vinden het vooral leuk om familieleden
in het buitenland op te sporen. De oudste, Victor is
vier maandenlang op reis geweest naar Thailand,
Australië en Nieuw-Zeeland. Daar is hij bij de familie
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Victor Twaalfhoven

Wereldreis

Victor Twaalfhoven, de 25-jarige zoon van Ron, wilde na zijn HBO-studie eerst de wereld zien.
Hij reisde door Thailand, Australië en Nieuw-Zeeland,
waar hij bij de Nieuw-Zeelandse familie op bezoek ging.

‘De natuur vind ik onvoorstelbaar mooi. Door de
grootte van het land heb ik in zes á zeven weken bijna 7000 kilometer gereden met de auto. Deze ritten
duurden vaak een paar uur maar door de bergen,
steenvlaktes, weides en wegen met veel hoogteverschillen had je het gevoel alsof je in een film zat. Bij
bijna alle dorpen waren er hele uitdagende hikes die
je op punten brachten waar je een prachtig uitzicht
had.’

Wat is je het meest
bijgebleven van je reis
door Nieuw-Zeeland?
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Hoe was het om Rita en Martin Purdy-Twaalfhoven
te bezoeken?
‘Dat was héél leuk! Ik heb in Nieuw-Zeeland gereisd
met een vriend van thuis, Lorenzo en wij zijn heel
gastvrij ontvangen door Rita en haar gezin. We zijn
redelijk snel na aankomst met Rita en Martin naar
een plaatselijk bierbrouwer geweest voor een korte
proeverij. Hierna werden wij verrast met pannenkoeken. Dit was een erg leuke bijkomstigheid.
Ik ben ook op een verjaardag geweest van Rita’s zus,
met allemaal mensen met de achternaam Twaalfhoven. Maar deze naam is dus wel aan het uitsterven
daar, omdat er geen mannen meer zijn met onze
achternaam. Alles bij elkaar zijn we erg goed opgevangen en verzorgd bij Rita.’
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Wat viel je zoal op over hun manier van leven?

‘Het viel mij op dat er nauwelijks rijtjeshuizen zijn
en bijna alle huizen buiten de grote steden
vrijstaand zijn, met een mooie grote tuin. Maar
wat het meest opviel in hun leefstijl is dat er zoveel
mogelijkheden zijn om te sporten. Op scholen komt
iedereen in schooluniform en zijn er meerdere
sportvelden voor verschillende sporten
beschikbaar. Ze hadden zelfs zwembaden ter beschikking. Verder zit er qua leefstijl niet veel verschil
met onze leefstijl.
Na Nieuw-Zeeland ben ik weer doorgevlogen naar
Australië, waar ik in zeven weken de Oostkust heb
gedaan met Sydney als eindpunt. Vanaf hier vloog ik
via Taipei weer terug naar Nederland.’
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Hoe was het om weer terug te komen?
‘Op reis heb ik zo’n beetje al mijn spaargeld uitgegeven, om dan bij terugkomst op zoek te gaan naar
mijn eerste fulltime baan. Na twee weken ben ik
begonnen bij Veldwerk Uitzendbureau, die zitten in
Rotterdam. Ik werk als Commercieel Intercedent en
ga hier na anderhalf jaar de stap maken naar Commercieel Manager. Zo hoop ik nog een aantal jaren
veel te kunnen leren. Als ik hiernaast dan ook nog
wat kan sparen, wie weet kan ik dan over een paar
jaar als vakantie nog terug naar Nieuw-Zeeland.

Contact

Oproep: gegevens stamboom

Voor elke staak van de stamboom is er een vertegenwoordiger:
Staak Otto:
frans.twaalfhoven@xs4all.nl,
herman_twaalfhoven@hotmail.com
Staak Jan:
Hans Twaalfhoven, jgptwaalfhoven@planet.nl
Staak Nicolaas:
Bert Twaalfhoven, wvanderluur@gmail.com
Staak Cornelis:
Carien Twaalfhoven,
carientwaalfhoven@hotmail.com
Staak Joost:
Ron Twaalfhoven, ron.twaalfhoven@planet.nl

Om de gegevens van de stamboom ook in de toekomst up-to-date te houden, verzoeken wij u
vriendelijk om een exemplaar van geboortekaartjes, overlijdensberichten, aankondigingen van een
huwelijk of ander samenlevingsverband, dan wel
echtscheiding te mailen naar het contactadres van
de Stichting genealogie Twaalfhoven:
wvanderluur@gmail.com.
Rembrandtlaan 17-17; 3723 BG Bilthoven.
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