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       Moeder van Vincent van Gogh                                     Vincent van Gogh 
 
 

Het is vrij algemeen bekend dat Anna van Gogh-Carbentus (1819-1907), de 

moeder van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh, op de begraaf-

plaats Groenesteeg in Leiden is begraven. Minder bekend is dat hier nog elf 

andere familieleden van Vincent van Gogh zijn begraven.  

 

In dit artikel wordt deze ‘grote Van Gogh familie’ beschreven. Hoe de 

onderlinge verwantschap was, wat zij hebben gedaan, wat hen naar Leiden 

bracht en waar zij in Leiden hebben gewoond. 
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1. INLEIDING 
 

1.1  De naam Van Gogh 

De naam Van Gogh komt aan het begin van de 17e eeuw al voor in wat nu Nederland is. 

Zoals dat vaak het geval was in die tijd, werd de naam op verschillende manieren 

geschreven: Goch, Gog, Gogh, Gogch. Soms zonder 'van', maar vaker met. 

 In de meeste, zo niet alle gevallen, zou Goch de juiste vorm van de naam moeten zijn. 

(Van) Goch is een zogenoemd toponiem. Dat wil zeggen dat de oudste dragers van deze 

naam hun achternaam ontlenen aan hun geboorteplaats of aan de plaats waar ze het 

laatste woonden. Ook in de 17e eeuw werd gevraagd waar je vandaan kwam (lees: waar 

je was geboren). Soms werd de vraag te letterlijk opgevat en gaf de bruid of bruidegom de 

plaats waar hij/zij het laatst had gewoond. Achternamen waren nog niet erg in zwang in 

die tijd.  

 In een klein plaatsje was dat niet zo'n probleem, maar in een wat grotere plaats bleek 

dat al snel lastig. De mannen die Jan Pietersz[oon] heetten konden zich verheugen in een 

groot aantal naamgenoten. Dus werd er een achternaam gekozen en wat was er nu 

eenvoudiger dan je geboorteplaats daarvoor te gebruiken.  

 Zo ontstonden achternamen (toponiemen) als Van Leiden, Van Velsen, Van Tiel en ook 

Van Goch. Van Gogh is afgeleid van de plaats Goch.  

 Goch ligt nu in Duitsland, vlak over de Neder-

landse grens, in de Kreis Kleve. In de 15e eeuw 

behoorde Goch tot het graafschap (later hertog-

dom) Gelre. In de eeuwen die volgden, wisselde de 

nationaliteit van de heerser regelmatig. Zo was het 

in handen van het hertogdom Kleef, de Nederlan-

den, de Fransen, de Spanjaarden en de Pruisen 

om uiteindelijk bij het huidige Duitsland te worden 

gevoegd. 

 In Leiden hebben de laatste vier eeuwen vele 

Van Goghs gewoond. Wie de naam Van Gogh 

intikt op www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen 

ziet 351 personen verschijnen met de achternaam 

Van Gogh in de periode 1628-1955. Wel een aantal 

dubbeltellingen, maar desondanks een respectabel 

aantal verschillende personen.  
De plaats Goch in Noordrijn-Westfalen 

 

1.2 Welke ‘Van Goghs’ liggen op Groenesteeg begraven 
 

Inleiding 

Als referentie nemen we de schilder Vincent van Gogh of zijn moeder, Anna Cornelia 

Carbentus. Anna Carbentus overleed in Leiden in 1907. Zij werd 87 jaar. Haar man, de 

predikant Theodorus (Dorus) van Gogh, overleed 22 jaar eerder in het Brabantse Nuenen.  

http://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen
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 De namen Van Gogh en Carbentus zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar ook 

de in de Groenesteeg begraven personen met de namen Vrijdag, Reinhold, Doijer en 

Gerritsen hebben een band met de familie Van Gogh. Soms van heel nabij, soms verder 

weg. 

 De wijze waarop deze families aan elkaar zijn gerelateerd, is in een aantal gevallen 

behoorlijk ingewikkeld. De oorzaak daarvan is voornamelijk dat huwelijkspartners nogal 

eens uit dezelfde beperkte kring kwamen of bloedverwanten waren.  

 

Van Gogh en Reinhold 

Op de begraafplaats Groenesteeg zijn vier personen met de naam Van Gogh begraven. 

Drie van hen zijn aantoonbaar verwant aan de schilder Vincent van Gogh: Cornelis 

Marinus (1824-1908), zijn jongste zoon Daniël (1867-1909) en zijn zus Maria Johanna 

(1831-1911).  

 De vierde, Geertrui Everdina van Gogh (1761-1840), is hoogstwaarschijnlijk niet 

verwant. Haar vader was een geboren Leidenaar. Geertrui, geboren en getrouwd in 

Amsterdam, overleed op 3 februari 1840 te Leiden.  

 Cornelis Marinus (Cor) is een zoon van Vincent van Gogh, die huwde met Elisabeth 

Huberta Vrijdag en met haar twaalf kinderen kreeg. Een oudere broer van Cor, Theodorus 

(Dorus), is de vader van de schilder Vincent van Gogh en de echtgenoot van Anna 

Cornelia Carbentus. Maria Johanna (Mietje) van Gogh is de jongste zus van Dorus en Cor.  

 Cor is tweemaal getrouws geweest: eerst met Phoebe Elisabeth Reinhold en na haar 

overlijden vervolgens met Johanna Franken. Uit dit laatste huwelijk werd Daniël geboren. 

 Cor, Daniël en Mietje zijn in keldergraf 303 begraven, samen met Catharina Reinhold 

(1838-1910), een ongehuwde zus van Phoebe. Anna van Gogh-Carbentus is begraven in 

zandgraf 754. Hieronder staat een en ander schematisch (de kinderen niet volledig en niet 

in de juiste volgorde; de naam van op Groenesteeg begraven personen zijn gekleurd 

aangegeven: Van Gogh in rood, Carbentus in blauw en Reinhold in paars). 

 
                              Vincent van Gogh x Elisabeth Hubertha Vrijdag         Eduard Reinhold x Elisabeth Vrijdag 

                                           |                                     |                            |                                 |                             | 

Anna Carbentus x Theodorus van Gogh  Mietje van Gogh   Cor van Gogh x Phoebe Reinhold       Catharina Reinhold 

 (zandgraf 754)                                              (keldergraf 303)  (keldergraf 303) x Jans Franken                 (keldergraf 303) 

                                                                                                                              |  

                                                                                                              Daniël van Gogh 

                                                                                                               (keldergraf 303) 

 

Carbentus en Gerritsen 

Behalve Anna Cornelia (1819-1907), liggen nog twee anderen met de naam Carbentus 

op begraafplaats Groenesteeg begraven: Cornelia Maria Dorothea (1821-1891) en 

Dorothea Elisabeth (1852-1915).  

 Cornelia Maria Dorothea Carbentus, een volle nicht van Anna Cornelia, trouwde met 

Gerrit Carbentus, een broer van Anna Cornelia. Anna Van Gogh-Carbentus is dus niet 

alleen de nicht, maar ook de schoonzus van Cornelia. Dorothea Elisabeth is de dochter 

van Gerrit en Cornelia Maria Dorothea, en was getrouwd met Franciscus Hermanus 

Gerritsen (1841-1894), eveneens begraven op Groenesteeg. Cornelia, Dorothea en 

Franciscus Hermanus liggen in zandgraf 548. 
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Schematisch geeft dit (Carbentus in blauw en Gerritsen in goudkleur): 

 
                  Willem Carbentus x Anna Cornelia van der Gaag                    

                                                |                                             |                           

   Theodorus van Gogh x Anna Carbentus     Gerrit Carbentus x Cornelia Maria Dorothea Carbentus 

                                           (zandgraf 754)                                     |                          (zandgraf 548) 

                                                                                                        | 

                                                                                        Dorothea Elisabeth x Franciscus Hermanus Gerritsen 

                                                                                             (zandgraf 548)                    (zandgraf 548) 

 

Vrijdag en Doijer 

De familie Vrijdag heeft een geheel eigen aandeel in de soms verwarrende familierelaties. 

Deze familie is afkomstig uit Zwitserland en heette oorspronkelijk Freitag. De eerste 

Vrijdag in de familie van Gogh is Elisabeth Huberta (1790-1857), de groot-moeder van de 

schilder Vincent van Gogh. Zij huwde met Vincent van Gogh (1789-1874). Dat verklaart 

meteen aan wie schilder Vincent zijn naam te danken heeft. Daarna duiken er steeds 

opnieuw leden van de familie Vrijdag op. 

 Op Groenesteeg zijn in zandgraf 495 begraven: Elisabeth Vrijdag (1812-1889) en haar 

nichtje Jeannette Alexandrine (1826-1882). Elisabeth was gehuwd met Eduard Reinhof 

(1805-1851) en is de schoonmoeder van Cor Van Gogh. Het nichtje Jeannette Alexan-

drine trouwde met Derk Doijer (1827-1896). Derk is tweemaal getrouwd geweest: na het 

overlijden van Jeannette Alexandrine trouwde hij met Elisabeth Reinhold (Betsy), een 

naam die we al eerder zijn tegengekomen. Elisabeth, Jeannette en Derk zijn begraven op 

Groene-steeg in zandgraf 495. Ook de op 19-jarige leeftijd overleden dochter van Doijer, 

Elisabeth Catharina, is in graf 495 begraven. 

 Schematisch (Vrijdag in donkerrood, Doijer in goudkleur en Reinhold in paars): 

 
Willem Vrijdag x Dievertje Carolina Kruseman                  Eduard Reinhold x Elisabeth Vrijdag 

                                      |                                                          |                           |   (zandgraf 495   | 

                                      |                                                          |                           |                             | 

Jeannette Alexandrine Vrijdag x Derk Doijer x Elisabeth Reinhold  Phoebe Reinhold  Catharina Reinhold 

               (zandgraf 495)    |      (zandgraf 495)                                                                     (keldergraf 303 

                                            | 

                        Elisabeth Catharina Doijer 

                                    (zandgraf 495) 

 

 

2. PERSONEN 

 

2.1 Anna Cornelia Carbentus (1819-1907) 

Anna Cornelia Carbentus heeft een lang en bewogen leven. Zij wordt geboren in Den 

Haag op 10 september 1819, als derde van negen kinderen in het gezin van Willem 

Carbentus (1792-1845), boekbinder, en Anna Cornelia van der Gaag (1792-1855).  

 Het is geen gezin zonder problemen. Het jongste dochtertje, Gerarda, leeft maar enkele 

maanden. De op een na oudste, dochter Clara, geboren in 1817, lijdt aan wat men 

'zenuwziekte' noemde. Zij leeft elders in Den Haag in afzondering, samen met een 

gezelschapsdame en overlijdt op 48-jarige leeftijd. Johannes, de jongste zoon, geboren in 

1827, maakt in 1875 in Haarlem zelf een einde aan zijn leven. 
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 Vader Willem overlijdt op 20 augustus 1845, 53 jaar 

oud. Hij wordt in de familiekroniek omschreven als 

'geestesziek', door een van zijn broers als 'zenuwziek'. Wat 

hem overigens niet verhindert tot zijn dood succesvol te 

blijven werken als 'koninklijk boekbinder'. 

 Een vader, een zus en een broer met psychische pro-

blemen moeten een stempel op Anna Carbentus hebben 

gedrukt. Willem-Jan Verlinden schrijft in zijn boek 'De 

zussen Van Gogh' dat het haar hele leven heeft gezorgd 

voor 'onzekerheid en ongerustheid over de mentale ge-

steldheid van haarzelf en haar kinderen'. 

 Samen met haar tien jaar jongere zus Cornelia (Corne-

lie) krijgt Anna teken- en schilderlessen. Deze zus huwt in 

1850 met de kunsthandelaar Vincent van Gogh (Cent), een 

broer van Anna’s toekomstige echtgenoot. Heeft Anna 

Carbentus haar Dorus leren kennen via haar zus?  

 De verloving volgt al snel na de kennismakingstijd en het jaar erop wordt het huwelijk 

gesloten. Op 21 mei 1851 trouwt Anna, 32 jaar oud, in haar geboorteplaats Den Haag met 

de predikant Theodorus (Dorus) van Gogh. Dorus is in 1822 geboren in het Utrechtse 

Benschop (een dorp dat sinds de gemeentelijke herindeling in 1989 deel uitmaakt van de 

gemeente Lopik), waar zijn vader op dat moment predikant was. Hij is de zoon van 

Vincent  van Gogh (1789-1874) en Elisabeth Huberta Vrijdag (1790-1857). 
 

 
Gedeelte uit de (slecht leesbare) huwelijksakte 

 

 Na haar huwelijk verhuist Anna naar Zundert, de standplaats van Dorus en de plaats 

waar haar zeven kinderen ter wereld komen. Nadat Dorus in mei 1848 als hulppredikant 

begonnen was bij Ds Snouck Hurgronje in Middelburg, word hij in januari 1849 beroepen 

als predikant in Zundert.  
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 Tien maanden na het huwelijk wordt op 30 maart 1852 het eerste kind geboren, 

levenloos. Hij krijgt de naam Vincent. Zijn graf bevindt zich naast het Van Goghkerkje te 

Zundert. 

 Niet lang na de geboorte van dit 

kindje wordt Dorus ernstig ziek. Om te 

herstellen, gaat hij naar zijn schoon-

ouders in Den Haag. Anna is dan inmid-

dels alweer in verwachting.  

 Op de dag af een jaar na de geboorte 

van hun eerste kind, op 30 maart 1853, 

wordt er weer een Vincent van Gogh in 

Zundert geboren, die de namen Vincent 

Willem krijgt. De later wereldberoemde 

schilder is vernoemd naar zijn beide 

grootvaders. 

 

 
Overlijdensakte ‘eerste’ Vincent van Gogh (1852) 

 

 Het gezin Van Gogh-Carbentus breidt zich gestaag uit met Anna Cornelia (1855), 

Theodorus (Theo, 1857), Elisabeth Huberta (Lies, 1859), Willemina Jacoba (Wil, 1862) en 

het nakomertje Cornelis Vincent (Cor, 1867). 
 

 
Het gezin Van Gogh-Carbentus 

Boven Theodorus en Anna Cornelia; onder v.l.n.r. Vincent, Anna, Theo, Lies, Wil en Cor 
 

 Naast de zorg voor gezin en huis - weliswaar met de hulp van een paar meiden - 

besteedt Anna tijd aan de tuin, schildert zij aquarellen, geeft ze breiles en schrijft ze 

brieven. En - als de vrouw van de dominee - gaat ze met haar man mee op huisbezoek en 

zet ze zich in om de nood in arme gezinnen enigszins te lenigen door maaltijden voor ze te 

bereiden. 

 In 1871 verhuist het gezin naar Helvoirt, waar vader Dorus is beroepen. Vincent is dan 

al het huis uit. Hij gaat in juli 1868, nog maar vijftien jaar oud, naar Den Haag om daar te 

gaan werken bij de internationale kunsthandel Goupil, waar hij tot mei 1873 blijft. Deze 
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bekende Haagse vestiging was in 1861 geopend op initiatief van Vincents oom en 

kunsthandelaar Cent. Vincents broer Theo gaat in 1873 ook bij Goupil aan de slag, maar 

dan in de vestiging te Brussel.  

 De dochters bezoeken een kostschool in Tiel, Den Bosch of Leeuwarden. Vader Dorus 

vindt vooral de school in Leeuwarden duur. Dominees behoren dan misschien wel tot de 

notabelen in een dorp, hun inkomen is niet om over naar huis te schrijven. De eindjes 

worden moeizaam aan elkaar geknoopt. Niet alleen moeten de kostscholen van de 

meisjes worden betaald, maar ook een flink bedrag om de drie zoons uit de Nationale 

Militie te houden. En zo is er altijd wat. 

 Na vier jaar, in 1875, vertrekt het gezin naar Etten. De overweging dat het leven daar 

goedkoper is en het traktement wat beter, doet de dominee besluiten het beroep aan te 

nemen. Zo krijgt Anna ook wat meer lucht in haar huishouden. 

 Maar het kan nog beter. Dat blijkt in 1882 wanneer Dorus wordt beroepen in Nuenen, 

waar hij het hoogste traktement kan krijgen uit zijn loopbaan: 1100 gulden per jaar. De 

beslissing is snel genomen, de spullen worden weer gepakt en het gezin vertrekt naar 

Nuenen. 

 In Nuenen woont het gezin Van Gogh in het 18e eeuwse Domineeshuis. Zoon Vincent 

heeft hier van december 1883 tot november 1885 een atelier, dat thans nog gedeeltelijk in 

tact is. In het schuurtje achter de ouderlijke woning schildert hij de Brabantse wevers en 

boeren, onder andere de ‘Aardappeleters’. 
 

 
Schilderij Vincent van Gogh van het Domineeshuis te Nuenen (1885) 

 

 In 1884 komt Anna zeer ongelukkig ten val als zij bij het uitstappen van de trein in 

Helmond mis stapt, valt en een zeer ongelukkige en gecompliceerde beenbreuk op loopt. 

Mede dankzij de goede verzorging van haar kinderen, waaronder de schilder Vincent die 

op dat moment in Nuenen woont, komt zij er weer bovenop.  
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 Intussen is Anna al heel wat keren verhuisd. Het zal niet haar laatste verhuizing blijken. 

Maar het is wel de laatste verhuizing van de dominee. Dorus overlijdt op 26 maart 1885: 

“van een verre tocht over de hei thuiskomend, viel hij op de drempel zijner woning neer en 

werd levenloos het huis binnengedragen”.  Waarschijnlijk kreeg hij een hartstilstand. 

 Anna Carbentus zal haar man ruim 20 jaar overleven. Dat zij in 1907 in Leiden overlijdt, 

lijkt bijna een toevalligheid. Wanneer zij eenmaal weduwe is, verandert zij nog steeds 

regelmatig van woonplaats. 

 Samen met haar twee jongste kinderen Wil en Cor vestigt Anna zich in 1886 op een 

bovenwoning in Breda, de woonplaats van de familie Van Gogh-Vrijdag. In november 

1889 verruilt zij de stad Breda voor Leiden. Zoon Cor is enkele maanden eerder 

vertrokken naar Amsterdam. 

 Het Bevolkingsregister van Leiden laat zien dat Anna gaat wonen op Herengracht 100 

in Leiden, samen met haar dochter Wil, die een opleiding voor godsdienstonderwijzeres 

volgt. Zij huren daar twee kamers en suite op de begane grond voor ƒ 250,- per jaar. 

Anna, die erg van tuinieren houdt, is blij met het tuintje dat bij hun huis hoort. 

 De reden dat Anna voor Leiden kiest, is haar oudste dochter Anna. Zij is in 1878 

getrouwd met Joan Marius van Houten, de eigenaar van een goed lopende schelpkalk-

fabriek op de grens van Leiden en Leiderdorp. 
 

 
Dochter Anna 

 
Herengracht 100 

 

 Vincent vindt de verhuizing van zijn moeder een goede keuze, zoals blijkt uit de 

briefwisseling met zijn broer Theo: “Wat vind jij ervan dat moeder in Leiden gaat wonen? Ik 

denk dat ze een goede keuze heeft gemaakt, want ik kan me heel goed voorstellen dat ze 

naar haar kleinkinderen verlangt.” Op 9 december 1889 schrijft Vincent aan zijn moeder: 
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“Ik hoop dat u nog veel goede dagen zult beleven in Leiden. En wees er zeker van dat ik 

vaak aan u denk”. 

 Het is in Leiden waar Anna de onheilstijding ontvangt dat haar zoon Vincent op 29 juli 

1890 in Auvers-sur-Oise is overleden. Tante Mietje schrijft “Die dood doet zijn broeder 

Theo, die steeds voor Vincent zorgde, zeer aan. Vincent was een vreemd mensch”. 

 Dochter Lies komt op 4 november 1891 tijdelijk bij haar moeder wonen als voorberei-

ding op haar huwelijk met de 19 jaar oudere Jean Philippe Theodore du Quesne van 

Bruchem (1840-1921). Moeder Anna heeft al heel wat te stellen gehad met Lies voor het 

eindelijk tot een fatsoenlijk huwelijk komt. Lies heeft namelijk een geheim, en dat geheim 

is een kind dat in 1886 is geboren. 

 In 1880 wordt Lies - na een mislukte carrière als gouvernante - gezelschapsdame bij de 

familie Du Quesne van Bruchem in Soesterberg. Terwijl de vrouw des huizes, Catharina 

van Willis, ziekelijk is, ontstaat er tussen de heer des huizes, Jean Philippe Theodore een 

relatie. Wanneer in 1886 Lies zwanger blijkt te zijn, haalt haar moeder alles uit de kast - in 

dit geval ook letterlijk haar geld - om dit schandaal geheim te houden. Met buitenechtelijk 

en overspel was de goede naam van de familie in het geding. 

 Lies gaat op reis naar Engeland en Frankrijk, zogenaamd omdat zij, net als enkele van 

haar zussen eerder, ook wel eens iets van Engeland wil zien. Samen met zogenaamde 

gezelschapsjuffrouwen (“de dames van Epe uit Hilversum”), wat later haar minnaar, de 

kantonrechter Du Quesne van Bruchem, blijkt te zijn. 

 Helaas mislukt het plan om het kind in En-

geland ter wereld te brengen, want het 

kondigt zich al aan terwijl Lies nog in 

Normandië is. Daar wordt in Saint Sauveur de 

Vicomte op 3 augustus 1886 Hubertina Marie 

Normance van Gogh geboren. De baby wordt 

ondergebracht bij een jonge weduwe in het 

dorp, onder de toezegging dat Du Quesne 

financieel zal bijdragen aan haar opvoeding. 

Vijf weken na de geboorte reizen Lies en Jean 

terug naar Nederland. Het kind zal nooit 

worden erkend, maar voor nu is de missie vol-

bracht. 

 Nadat in 1889 Catharina van Willis is over-

leden, kunnen de geliefden eindelijk, op 17 

december 1891, trouwen en kiest Lies ervoor 

om dat vanuit het huis van haar moeder in 

Leiden te doen. 

 Nog altijd volgens het Bevolkingsregister, 

scheiden in 1893 de wegen van moeder en 

dochter Willemina. Wil gaat op 31 januari naar 

 
De heer en mevrouw 

Du Quesne van Bruchem - van Gogh 

 Nijmegen om daar te werken als godsdienstlerares. Nog geen acht maanden later verlaat 

Wil Nijmegen om in De Haag te gaan wonen. Anna besluit Leiden te verlaten om bij haar 

dochter in te trekken.  
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 Een andere bron (De ‘Aanteekeningen’ van Tante Mietje van Gogh) meldt dat Anna van 

april 1893 tot april 1896 op Breestraat 72 in Leiden woont en vandaar vertrekt naar 

Bussum. Volgens deze bron zou Anna Carbentus dus helemaal niet in Den Haag hebben 

gewoond. Dat Anna naar Bussum zou gaan is niet zo vreemd. Sinds 1895 woont daar 

haar schoondochter Jo van Gogh-Bonger (weduwe van Anna’s in 1891 overleden zoon 

Theo) met haar zoontje Vincent Willem. 
 

 
Breestraat 72 

 
Anna van Gogh-Carbentus in 1903 met schoondochter  

Jo van Gogh-Bonger en kleinzoon Vincent Willem 
 

 En in 1896 vestigt haar dochter Anna van Houten-van Gogh zich ook in Bussum. Naar 

men zegt om gezondheidsredenen. Haar man Joan van Houten blijft in Leiden, hij moet 

voor zijn schelpkalkfabriek zorgen. 

 Het is waarschijnlijk dat Anna Carbentus regel-

matig heen en weer pendelde. Haar dochter Wil in 

Den Haag heeft wellicht haar zorg nodig, want zij 

heeft steeds vaker psychische problemen. In 1894 

testeert Anna bij de Haagse notaris Terlaak en doet 

dat in 1902 nogmaals. Dat wijst op een al dan niet 

tijdelijk verblijf in Den Haag. 

 Anna komt op 9 mei 1905 naar Leiden terug en 

gaat dan wonen op de Zoeterwoudsesingel, nummer 

46b, tegenover het Plantsoen. 

 Dochter Wil is op 4 december in 1902 - naar later 

blijkt voor de rest van haar leven - opgenomen in het 

psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk te Ermelo. Haar 

arts zegt: “Treedt telkens nog woest en wild op, 

schreeuwen, bijten, krabben, slaan”. 
 

Wil 

 Anna van Gogh-Carbentus woont ten huize van mevrouw Groeneveld, een ongehuwde 

dame wiens moeder juist was overleden en daarom vermoedelijk ruimte en behoefte had 
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om iemand in huis te nemen. Omstreeks die tijd liep er vlak voor de huizen aan de 

Zoeterwoudsesingel nog een slootje, dat in die periode is gedempt. Ook werden in de 

jaren 1904-1906 de Van Disselbrug, de Wasstraat en de Laat de Kanterstraat aangelegd. 

Omstreeks 1925 zijn de huizen op de Zoeterwoudsesingel omgenummerd. Het vroegere 

nummer 46b is het huidige nummer 46. 
 

 
 

Zoeterwoudsesingel 46c (omstreeks 1905) 

 
Zoeterwoudsesingel 46  

(tot omstreeks 1932 nr 46b) 
 

 Anna overlijdt op 29 april 1907. Aangifte van het overlijden wordt gedaan door Wilhel-

mus Looman, van beroep bediende [van begrafenissen] en de werkloze Adrianus Niehot, 

een 48-jarige 'beroepsgetuige', die zo een paar centen verdient. De overlijdensadvertentie 

meldt “na een langdurig lijden”. 

 Anna’s schoonzoon Joan Marius van Houten koopt een dag na het overlijden van Anna, 

het voortdurend gebruik van een zandgraf op de begraafplaats der Nederduitsch 

Hervormde Gemeente te Leiden’, genaamd ‘De Nieuwe Begraafplaats’, geteekend en op 

de grondkaart aangewezen onder No. 754 met het uitsluitend recht tot begraven voor 

onbepaalden tijd’. 

 In dit graf wordt Anna op 2 mei begraven. 

Haar laatste rustplaats, romantisch gelegen 

onder een met klimop begroeide boom, wordt 

bedekt door een eenvoudige, kleine (circa 55 x 

66 cm) zerk met het simpele opschrift: 
 

 

HIER RUST 
 

A.C. VAN GOGH - CARBENTUS 
 

GEB. 10 SEPT. 1819 
 

OVERL. 29 APRIL 1907 
 

  

 
 

Overlijdensadvertentie 
(Leidsch Dagblad 30 april 1907) 
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 De recognitiegelden en de onderhoudskosten zijn aanvankelijk door Joan van Houten 

en vanaf 1939 door Anna’s kleinzoon Vincent Willem, de grootvader van de vermoorde 

cineast Theo van Gogh, steeds trouw betaald. Hier komt een einde aan als de erven van 

Vincent Willem na zijn dood in december 1978 afstand doen van het recht op het graf. 
 

 
Overlijdensakte Anna Cornelia Carbentus 

 
Vincent Willem van Gogh 

 

 Wanneer Anna overlijdt, zijn haar vier zoons haar al voorgegaan. 

Haar eerste zoon kwam levenloos ter wereld. Zoals bekend, is de 

schilder Vincent Willem op 29 juli 1890 in Auvers-sur-Oise 

(Frankrijk) overleden, 37 jaar oud, enkele dagen nadat hij zichzelf 

met een vuurwapen had verwond. Een half jaar later, op 25 januari 

1891, sterft haar derde zoon, Theo, in de psychiatrische kliniek 

Willem Arntz te Den Dolder. 

 Wanneer Theo sterft, is hij nog geen twee jaar getrouwd. Naast 

zijn weduwe Johanna Gezina (Jo) Bonger, laat hij zoontje Vincent 

Willem achter. De kleine Vincent, kennelijk vernoemd naar zijn oom, 

de schilder, werd nog geen jaar voor de dood van zijn vader in 

Parijs geboren. 
 

Theo van Gogh 

 De vierde en jongste zoon Cor, geboren in 1867, vertrekt in 1889 naar Transvaal, Zuid-

Afrika. Op een Zuid-Afrikaanse website is te lezen dat het eerste baantje van Cor in de 

goudmijn Cornucopia was. Tante Mietje meldt in 1894 trots in haar 'Aanteekeningen' dat 

hij 'zeer naar genoegen' opzichter is in de machineloods van de Staatsspoorwegen, eerst 

in Johannesburg en later te Pretoria. In 1894 komt hij voor vier maanden met verlof naar 

Nederland. Op 5 februari 1897 schrijft tante Mietje dat Cor zich heeft geëngageerd. “Zij is 

eene Duitsche” (Anna Catharina Eva Fuchs, die in 1877 in een rooms-katholieke kerk te 

Wiesbaden is gedoopt). 
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Cor van Gogh 

 Cor lijkt daadwerkelijk te zijn getrouwd met zijn Anna (een 

officiële bron is niet gevonden), maar naar het schijnt heeft 

het huwelijk niet langer dan acht maanden geduurd. Deze 

zelfde bron meldt verder dat Cor chauffeur werd op een 

ambulance toen de Boerenoorlog uitbrak. 

 Cor overlijdt in 1900 in een veldhospitaal in Brandfort en is 

begraven in een anoniem graf. Over de doodsoorzaak zijn de 

verschillende bronnen het niet eens. Volgens sommige 

bronnen heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt nadat 

hij gewond is geraakt in de strijd tegen de Britten. Andere 

bronnen spreken dat tegen en menen dat hij aan een 

schotwond is overleden. Weer andere bronnen zeggen dat hij 

door de Britten gevangen is genomen, ziek werd en overleed. 

 Maar één ding staat vast, Anna van Gogh-Carbentus heeft 

al haar zoons overleefd.  

 

Lang onbekend dat de moeder van Vincent van Gogh in Leiden was begraven 
 

Pas in 1989 werd door de publicatie ‘Van Gogh’s moeder begraven in Leiden’ door de 

journalist Cees van Hoore van het Leidsch Dagblad op 28 juli 1989 ‘onthuld’ dat zij op de 

begraafplaats Groenesteeg begraven was. 
 

 
Kop van het artikel in het Leidsch Dagblad (28 juli 1989) 

 

Hieronder een aantal fragmenten uit het artikel: 

Sien: 

Dat Vincent van Gogh banden met Leiden had, was bekend. In het gasthuis hier, nu het 

Academisch ziekenhuis Leiden, is Christien Hoornik, de Haagse vrouw met wie hij een 

korte tijd een verhouding had, bevallen van een zoon. Vincent leerde ‘Sien’, zoals hij haar 

noemde, kennen in Den Haag. Ze was verlaten door een man die haar zwanger had 

gemaakt en verdiende de kost als prostituee. 

 De verhouding met Sien stuitte bij de familie van Vincent op veel weerstanden. Zijn 

broer Theo was aanvankelijk van mening dat Vincent door haar werd ‘verneukt’. Maar de 

schilder bleef Sien onderhouden van zijn krappe financiële middelen. Hij schreef aan 

Theo: “Zij en ik zijn twee ongelukkigen, die elkaar gezelschap houden en een last samen 

dragen, en juist daardoor wordt het ongeluk in geluk veranderd, en wordt het ondragelijke 

dragelijk”. 

 Er mogen niet veel gelukkige momenten in het leven van Vincent van Gogh zijn 

geweest, In Leiden heeft hij minstens één zo’n moment beleefd. Op 2 juli 1888 schrijft hij 

aan zijn broer Theo: “Zoals ik u gisteren schreef, ben ik naar Leiden geweest. Sien is 

gisterennacht bevallen, heeft een zeer moeilijke verlossing gehad, maar is er goddank 

evenwel levend afgekomen, en een bijzonder aardig jongetje ook. Haar moeder en kindje 



15 
 

en ik waren samen ernaartoe gegaan, gij kunt denken dat wij in grote spanning waren, niet 

wetende wat wij horen zouden, toen wij in het gasthuis aan de oppasseres naar haar 

vroegen. En ontzettend blijde waren, toen wij hoorden: ‘Vannacht bevallen, maar gij moogt 

niet veel met haar spreken’. Ik zal ‘gij moogt niet veel met haar spreken’ niet licht vergeten, 

want dat ‘gij kunt nog met haar spreken’. Theo, ik was zo gelukkig toen ik haar weer zag, 

en zij lag vlak bij ’t raam, dat op de tuin vol groen en zon uitzag, en in een soort 

dommeling van uitputting tussen slapen en wakker zijn in, en toen keek zij op, en zag ons 

allen. Ah, kerel, zij keek zo en zij was zo blij ons te zien”. 

Moeder: 

In 1988 schreef P.J.M. de Baar, medewerker van het Gemeentearchief, in de Leidenaar 

een artikel, waarin hij Vincents connecties met de stad Leiden op een rijtje zette. Hij 

concentreerde zich in dat stuk op het feit dat de moeder van de schilder, Anna Cornelia 

Carbentus-van Gogh, een tijdje in Leiden heeft gewoond, ja, er zelfs is gestorven. Maar 

dat zij hier ook begraven ligt, en wel op de begraafplaats Groenesteeg, vermeldde dat 

artikel niet. De Baar: “Ik wist dat niet en verder ging mijn belangstelling, op dat moment 

althans, niet. Ik heb nog wel iets uit de rouwadvertentie geciteerd. Daar stond onder 

andere in: ‘Bezoeken kunnen niet worden afgewacht’. De begrafenis heeft dus kennelijk 

met niet al te veel tamtam plaatsgevonden. De moeder van Vincent heeft van 1889 tot 

1893 gewoond aan de Herengracht 100. Of Vincent zijn moeder op de Herengracht wel 

eens heeft opgezocht, ben ik niet te weten gekomen”.  

 Vincents moeder verhuisde in 1889 van Breda naar Leiden. Ze betrok, inderdaad, het 

pand aan de Herengracht 100. In 1893 verhuisde ze naar Den Haag. Maar Leiden bleef 

haar trekken. In de maand mei van het jaar 1905 komt ze weer naar deze stad terug en 

betrekt ze er een huisje aan de Zoeterwoudsesingel 46b.  

 “Misschien”, zo zegt P.J.M. de Baar, “is die terugkeer naar Leiden niet zo vreemd. Haar 

dochter Anna Cornelia woonde immers dicht bij Leiden in de buurt, in Leiderdorp, en 

bovendien had ze nauwe relaties met de familie Bonger, die in Leiden een grofsmederij 

bezat. Theo was met een dochter uit dat gezin getrouwd.” 

 Twee jaar later, in 1907 - ze was toen 88 jaar oud en had beide zoons Theo en Vincent 

inmiddels zo’n zestien jaar overleefd - stierf ze in het huis aan de Zoeterwoudsesingel. Ze 

werd ter aarde gesteld op de begraafplaats Groenesteeg. 

 

Leidenaar wilde graf Anna van Gogh-Carbentus adopteren 
 

Tussen 1975 en 1990 was de begraafplaats Groenesteeg gesloten en was er geen toe-

zicht. In die periode was de begraafplaats in deplorabele staat en waren er ook regelmatig 

vernielingen. Ook het graf van Anna van Gogh-Carbentus lag er verwaarloosd bij.  

 Leidenaar Jan le Grand, die omstreeks 1990 een restaurant op het adres Herengracht 

100 had, het pand waar Anna ongeveer een eeuw daarvoor enige jaren had gewoond, 

wilde het graf adopteren en opknappen. Hij had al toezeggingen van de zeeverkenners en 

een aantal vrijwilligers, die hieraan wilden meewerken. Ook werd gedacht aan een 

wandelroute in Leiden naar deze plek. 

 De gemeente was hier echter niet voor te porren. Het plaatsvervangend hoofd van de 

gemeentelijke directie groen reageerde als volgt: “Persoonlijk vind ik het daar nu een hele 
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mooie chaos. Om daar vanwege één persoon - er liggen daar wel meer bekendheden 

begraven - een soort van bedevaartsoord van te maken, ik weet ’t niet”. De reactie van de 

verantwoordelijke wethouder was: “Ik voel niets voor het door particulieren adopteren van 

grafstenen. Ik wil wel mijn best doen om de restauratie te vervroegen. Het opknappen kost 

ongeveer een miljoen en dat geld moet van de provincie komen”.  

 Overigens heeft Vincent van Gogh enkele schilderdoeken naar het adres Herengracht 

100 opgestuurd. Een en ander blijkt uit een brief van hem aan zijn broer Theo. Daarin 

schrijft de schilder: “Thuis zullen ze verhuisd zijn [Vincent doelt op de verhuizing van 

Breda naar Leiden in november 1889]; ik zal aan de volgende zending zes doeken voor 

hen toevoegen. Is het nodig ze te laten inlijsten? Misschien niet, want het is niet de moeite 

waard”. Hieruit blijkt opnieuw dat in de tijd dat Vincent schilderde hij in de verste verte niet 

had kunnen vermoeden dat zijn schilderijen later zoveel waard zouden worden. Overigens 

heeft Jan le Grand tevergeefs het hele pand Herengracht 100 nageplozen om na te gaan 

of ergens nog de doeken van Vincent waren te vinden.  
 

 
Leidsch Dagblad 13 september 1989 

 

Het raadsel van de verdwenen grafsteen 
 

Tussen 1975 en 1990 was de begraafplaats Groenesteeg gesloten en was er geen 

toezicht. In die periode waren er nogal wat vernielingen op de begraafplaats. In 1990 is uit 

voorzorg de originele grafsteen op graf 754, het graf van Anna Cornelia Carbentus 

vervangen door een replica. In de Leidse Courant van 5 mei 1990 wordt dit vermeld met 

de opmerking dat de originele steen veilig bij de gemeente Leiden was opgeborgen. 
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Leidse Courant 5 mei 1990 

 

 De replica heeft vanaf 1990 tot 2015 op het graf gelegen. Na de restauratie van 2014-

2015 werd geopperd om de replica weer te vervangen door de originele steen. Er werd 

een zoekactie bij de opslagplaatsen van de gemeente Leiden ondernomen, maar de 

originele steen kwam niet boven water, zodat werd aangenomen dat deze ‘verdwenen’ 

was. 

 Echter, een aantal maanden later bleek de grafzerk in een afgesloten bak op de 

begraafplaats zelf te liggen! De originele steen, die een klein beetje groter is dan de 

replica, is daarna weer teruggeplaatst. De huidige situatie van de begraafplaats is gelukkig 

zó dat er nauwelijks gevaar is voor vernieling. 
 

  

, is daarna weer teruggeplaatst. De huidige situatie van de begraafplaats is gelukkig zó dat er nauwelijks gevaar is voor vernieling.  

 

 

 

 

De replica Het teruggeplaatste origineel 
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2.2 Cornelis Marinus (Cor) van Gogh (1824-1908) 

Cornelis Marinus (Cor) van Gogh is een jongere broer van 

Dorus van Gogh en dus een zwager van Anna Cornelia 

Carbentus en een oom van Vincent, de schilder. De vader 

van Dorus en Cor is Vincent van Gogh (1789-1874), die in 

1811 trouwt met Elisabeth Hubertha Vrijdag (1790-1857). 

Deze Vincent van Gogh is predikant te Ochten in Gelder-

land (1811-1816), Benschop, nu onderdeel Lopik,  (1816-

1822) en Breda (1822-1853), de geboorteplaats van Cor. 

 Cor wordt geboren op 15 maart 1824 als het negende 

kind in het domineesgezin. Mietje, het jongste kind in het 

gezin dat dan nog lang niet geboren is, noteert jaren later 

bij deze datum: “zoodat er toen (te gelijk) drie kinderen 

waren die niet loopen konden”. Dat moeten dus Cent 

(1820), Dorus (1822) en de kleine Cor (1824) zijn geweest. 

Je vraagt je wel af waarom Cent nog niet kon lopen. Hij 

was vier jaar toen Cor werd geboren. 
 

Predikant Vincent van Gogh 

 Over Dorus, die toen twee jaar was, zegt Mietje dat hij uiterst teer was. Misschien klopt 

het niet helemaal, wat Mietje schrijft. Tenslotte had zij het ook maar van horen zeggen. 

“Mijn moeder was niet sterk”, voegt zij daar nog aan toe. Ze vervolgt met de opmerking dat 

de zevenjarige Jan bij opa Vrijdag woont om de familie wat te ontlasten. En dan moeten er 

nog drie kinderen worden geboren.  

 Twee jaar later, in 1826, komt Geertruida Johanna (Truitje) ter wereld. Het uitdijende 

gezin had steeds meer zorgen. Het traktement van vader was slechts 1300 gulden per 

jaar, maar gelukkig kwam daar in 1929 300 gulden bij toen dominee Van Gogh geestelijk 

verzorger werd bij de zojuist opgerichte Koninklijke Militaire Academie te Breda. Boven-

dien werden de kosten van de dokter en de apotheek vergoed. Dat moet een opluchting 

zijn geweest in het gezin waar het ene jaar zeven kinderen de mazelen hadden en het jaar 

daarop roodvonk. De kinderen overleefden allemaal, maar Cent hield na de roodvonk 

zulke hevige hoofdpijnen dat hij niet langer de lessen op de Latijnse school kon volgen. 

Cent werd een succesvolle kunsthandelaar, maar zou toch altijd een zwakke gezondheid 

houden. 

 Hieronder schematisch het hele gezin Van Gogh-Vrijdag. 
 

                                                             Vincent van Gogh x Elisabeth Huberta Vrijdag                                                      . 

   |          |          |           |           |            |          |          |          |         |           |           | 
 Antje    Hendrik     Doortje        Jan         Willem        Cent        Dorus      Bertha      Cor        Truitje      Willem        Mietje 

              Vincent                                          Daniël                                                                                        Frederik 

(1812-    (1814-       (1815-          (1817-      (1818-         (1820-       (1822-     (1823-     (1824-       (1826-    (1828-        (1831- 

1883)     1877)         1882)           1885)        1872)          1888)        1885)      1895)      1905)         1891)     1829)          1911) 

 

 Of Cor, net als zijn broers Jan en Dorus ook de Latijnse school heeft bezocht, is niet 

bekend. Eigenlijk is er van de jonge jaren van Cor maar heel weinig bekend. Over alle 

andere kinderen is wel iets te vinden, maar de naam van Cor wordt maar heel zelden 

genoemd. Misschien was hij een brave jongen met een probleemloze jeugd, waarover 

gewoon niets te vertellen viel. 
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 Cor komt pas weer in beeld wanneer hij zich in 1849 als boekhandelaar in de 

Leidsestraat vestigt en op Keizersgracht 453 gaat wonen. Of zat de winkel eerst op de 

Keizersgracht en kwam de Leidsestraat pas enkele jaren later? De verschillende bronnen 

zijn het er niet over eens, maar Cor woonde en werkte in deze twee panden. 

 Enkele jaren daarvoor wilde hij het examen voor de Registratie (van de afdeling 

Belastingen) afleggen, maar toen “bleek dat er geen gelegenheid kwam', had hij zich 'te 

Rotterdam en Den Haag bij de broeders steeds meer op de zaken toegelegd”, aldus zijn 

zus Mietje. Die ‘broeders’ waren de boekhandelaar Hendrik Vincent in Rotterdam en de 

kunsthandelaar Cent in Den Haag.  

 Op 12 juli 1855 trouwt Cor in Amsterdam met zijn achternicht Phoebe Reinhold (1835-

1856); beiden hebben dezelfde overgrootvader Daniël Vrijdag. Eduard Reinhold, die 

getrouwd was met Elisabeth Vrijdag, was in 1851 overleden en Cor was “zeer tot hulp van 

de weduwe met 3 dochters en 1 zoon”. Heeft dit geleid tot zijn huwelijk met Phoebe? 

 Uit de tekst op de huwelijksakte blijkt ook dat moeder Elisabeth Vrijdag verwant is aan 

Cor’s moeder, Elisabeth Huberta Vrijdag. Eén van de getuigen is 'zijn neef' en 'haar oom' 

Willem Vrijdag, een 55-jarige koopman. Er moet dus een relatie zijn tussen de moeder van 

de bruidegom, de moeder van de bruid en deze getuige. Uit onderzoek blijkt dat Willem 

Vrijdag geen directe neef is van de bruidegom. In die tijd keek men niet zo nauw en was 

een familielid dat wat verder van de bruid of bruidegom afstond, al snel een neef (of nicht).  

 De overige drie getuigen zijn ook familieleden. Twee broers van de bruidegom: Hendrik 

Vincent (de boekhandelaar uit Rotterdam) en Cent (de kunsthandelaar uit Den Haag). De 

vierde getuige is haar oom Thomas E. Reinhold, een 44-jarige makelaar te Amsterdam. 

 Tien maanden na het huwelijk, in 1856, wordt een zoon geboren die de naam Vincent 

krijgt. Niet zo verwonderlijk dat het weer een Vincent is. Al enkele eeuwen lang werd de 

eerstgeboren zoon naar grootvader van vaderskant genoemd, uitzonderingen daargelaten. 

Het kindje sterft echter twee maanden later en weer twee maanden later overlijdt ook 

moeder Phoebe, slechts 20 jaar jong. Cor van Gogh is binnen een jaar zijn hele gezin 

kwijtgeraakt! Tante Mietje schrijft: “… stierf ook de moeder, een zeer droevig verlies, zij 

waren zoo gelukkig, zij zoo heel beminnelijk”. 

 Opmerkelijk is de overlijdensadvertentie die Cor plaatst. Daar staat in dat Phoebe over-

leed 'in den ouderdom van circa 21 jaren'. Zou hij echt niet hebben geweten hoe oud zij 

precies was? 
 

 
Algemeen Handelsblad 12 oktober 1856 

 

 Cor hertrouwt op 30 mei 1862 met Johanna (Jans) Franken (1836-1919), naar verluidt 

een goede vriendin van Phoebe. Ook bij dit huwelijk zijn twee broers van Cor getuigen, de 

Haagse kunsthandelaar Cent, die ook bij het eerste huwelijk als getuige optrad, en Willem 

Daniël van Gogh, rijksontvanger, wonende te Krommenie. De laatste had ooit wel het door 

Cor begeerde examen registratie afgelegd en was een carrière begonnen bij de Belastin-

gen.  
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 Uit het tweede huwelijk worden drie kinderen geboren. Johanna Hendrina (1863-1945), 

Vincent (1866-1911) en Daniël (1867-1909). Hieronder de gezinnen Van Gogh-Reinhold 

en Van Gogh-Franken. 
 

                                         Cor van Gogh x Phoebe Reinhold 

                                                |                x         Jans Franken       .  

                                         Vincent           I                   I                    I 

                                     (1856-1856)   Johanna     Vincent        Daniël 

                                                         Hendrina  (1866-1911)  (1867-1909) 

                                                       (1863-1945) 
 

  Intussen legt Cornelis zich steeds meer toe op de handel in kunst. 

Hij treedt daarmee in het voetspoor van een aantal familieleden, 

waaronder zijn broers Hendrik en Cent, die inmiddels zeer 

succesvolle kunsthandelaars zijn. Hendrik begon zijn kunsthandel in 

Rotterdam en verhuisde later naar Brussel. Cent ging via naar Den 

Haag naar Parijs. 

 In 1866 koopt Cor het pand Keizersgracht 453. Hij heeft ook een 

huis op de Herengracht, dat wordt verhuurd. Een deel van dit huis 

wordt als schilderijzaal bij zijn huis aan de Leidsestraat ingericht 

(beide panden grenzen aan de achterzijde aan elkaar). 

 
Cor van Gogh 

 Hoewel de kunsthandel een steeds grotere plaats inneemt, blijft Cor blijft de boeken ook 

trouw. Hij bouwt in de loop der jaren een indrukwekkende bibliotheek op. Hij verzamelt niet 

alleen werken over kunst, maar ook zeld-zame werken over letterkunde en geschiedenis, 

waarbij zijn interesse vooral uitgaat naar geïllustreerd 17e-eeuwse werk. 

 In 1876 wordt de boekencollectie geveild, naar men zegt omdat Van Gogh zich meer 

met de kunsthandel wilde bezighouden. De boekwinkel blijft wel bestaan, maar volgens 

dezelfde bron wordt die door zijn personeel bestierd. Ook worden onder de naam van Cor 

van Gogh nog boeken uitgegeven, waaronder in 1893 het prentenboek dat veel mensen 

zich nog wel herinneren: 'Het leelijke jonge Eendje' van H.C. Andersen, geïllustreerd door 

Th. van Hoytema. In 1898 verschijnt het vierde en laatste boekje in deze reeks, 'Twee 

Hanen'.  
 

  
Het leelijke jonge Eendje Twee hanen 
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 In de jaren 1877-1878 bezoekt zijn neef Vincent, de latere schilder, regelmatig zijn oom 

en tante, zowel op de Keizersgracht als in hun buitenverblijf in Het Gooi. Vincent verblijft in 

die jaren bij een andere oom (Jan) in Amsterdam om zich voor te bereiden op zijn 

staatsexamen, dat hij overigens nooit heeft afgelegd. 

 In 1882 geeft Cor zijn neefje Vincent opdracht om twaalf kleine pentekeningen van 

stadsgezichten van Den Haag te maken. Hij betaalt Vincent een rijksdaalder per stuk en is 

de eerste afnemer van het werk van Vincent. Later volgt er een tweede opdracht van Cor 

aan Vincent voor nog zes stadsgezichten. 
 

 
Schenkweg te Den Haag (1882) 

 

 Meer opdrachten kwamen er niet, want Cor vindt het figuratieve werk van Vincent 

“afschuwelijk” en kan er geen enkele waardering opbrengen. De relatie tussen oom Cor en 

neef bekoelt. 
 

Vincent schrijft in zijn brieven aan zijn broer Theo: 

"Ik begon al te vreezen dat C.M. [Cor van Gogh wordt binnen de familie vaak met C.M. 

aangeduid] 't mij kwalijk zou nemen, maar gelukkig namen de zaken een beteren keer. Tot 

afleiding kreeg ik mijn portefeuille met kleinere studies en schetsjes. Hij zei eerst niets 

meer, totdat wij op een teekeningetje kwamen, dat ik eens met Breitner flaneerende, 's 

nachts om 12 uur geschetst had, n.l. het Paddemoes (dat Jodenbuurtje bij de nieuwe kerk) 

gezien van de Turfmarkt. Toen had ik het den volgenden morgen weer aangepakt met de 

pen. 

Jules Bakhuijzen had ook reeds naar het dingetje gekeken, en onmiddellijk de plek 

herkend. 'Zoudt gij mij meer van die stadsgezichtjes kunnen maken’, zei C.M. Ja wel, want 
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ik amuseer mij daar mee als ik soms moe gewerkt ben met 't model, - hier is de 

Vleersteeg, - de Geest, - de Vischmarkt. 'Maak er 12 zoo voor mij'. Jawel zei ik, doch we 

doen dan een kleine affaire en spreken dus dadelijk over den prijs. Mijn prijs voor een 

teekeningetje van die grootte, hetzij met potlood, hetzij met de pen, heb ik bij mezelf 

gesteld te zijn een rijksdaalder - komt U dat onredelijk voor? 'Neen - maar', zegt hij - 'als zij 

goed uitvallen vraag ik er nog 12 van Amsterdam, mits ge dan mij maar den prijs eens laat 

vaststellen, dan verdient ge er wat meer mee." 
 

 Volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam verhuist het gezin van Keizersgracht 

453 in 1871 naar Baarn. Tante Mietje schrijft in haar aantekeningen: ”In Juni [1882] is de 

zaak van Broeder C.M. overgebracht naar de Heerengracht en de Leidschestraat het huis 

verkocht waar hij zoo goede zaken gemaakt had. Op de gracht is het zeer deftig ingericht”. 

 In 1888 wordt in Baarn een villa gekocht, waar het gezin gaat wonen; het andere huis in 

Baarn wordt verkocht. De villa krijgt de naam Jovinda; de naam is een samenstelling van 

de voornamen van de drie kinderen van Cor, Johanna, Vincent en Daniël. In november 

van dat jaar “ondergaat broeder Cor een erge operatie in Amsterdam. Kiezen worden hem 

getrokken, gedeeltelijk slechts bedwelmd. Groot bloedverlies verzwakt hem zeer, terwijl dit 

erg tegenvalt; hij kan niet aan het gebit wennen, alles zweert erg, het doet hem veel 

kwaad.” 

 Cor draagt op 1 mei 1891 zijn zaken over aan 

zijn zoon Vincent. De zaak blijft de Firma C.M. 

van Gogh heten. Cor en zijn vrouw Jans 

vertrekken volgens tante Mietje naar 'Den Hout' in 

Haarlem. In december 1893 verhuizen zij naar 

Bloemendaal. Tante Mietje weet ook te melden 

dat de familie C.M. van Gogh in mei 1896 van 

Bloemendaal naar Leiden verhuist en dat. het 

adres waar zij gaan wonen Witte Singel 37 is. 

Vooral de dames vinden het fijn, schrijft zij. Niet 

alleen om het huis maar ook om de nabijheid van 

de familie Doijer (later meer over deze familie). 

 

 
Witte Singel 37 

 Het adres in Leiden wordt bevestigd door het Leidsch Dagblad. Bewoners van de Witte 

Singel sturen een brief naar de gemeenteraad om te klagen over de slechte conditie van 

een strook gemeentegrond voor hun deur. De bewoners zijn de modderpoel zat. C.M. van 

Gogh is een van de ondertekenaars. 

 In deze krant is ook te zien dat mevr. Van Gogh, 

wonende op Witte Singel 37, op 25 februari 1897 

vraagt om een ‘eenvoudige dienstbode, die zelfstan-

dig kan koken en goed werken’. 

 De keerzijde van de leuke verhuizing is de slechte 

gezondheid van Cor. Hij is “zeer hulpbehoevend en 

afhankelijk, die wordt in een wagentje nog wel gere-

den”. Maar direct daarachteraan schrijft Mietje dat 

Cor nog betrekkelijk gezond is.  

 

 
Leidsch Dagblad 25 februari 1897 
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 In september 1899 gaat de familie verhuizen naar Plantage 1. Volgens Mietje is het huis 

zeer mooi gelegen en maken allen “’t nog al wel”. Een maand later vraagt mevr. Van Gogh 

om een ‘bekwame dienstbode’ en een maand verlangt zij er (weer?) een. 
 

 
Plantage 1 

 
 

  
Leidsch Dagblad 6 november 1899 Leidsch Dagblad 18 december 1899 

 

In 1905/1906 woont het echtpaar Van Gogh nog op hetzelfde adres, want op 18 oktober 

1905 vraagt mevrouw een dagmeisje dat kan naaien, mazen en stoppen. Dezelfde krant 

weet in de editie van 17 december 1906 te melden, dat de heer C.M. van Gogh, wonende 

Plantage 1, een telefoonaansluiting heeft verkregen. Hij is voortaan bereikbaar op nummer 

755. 
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Leidsch Dagblad  
18 oktober 1905 

Leidsch Dagblad  
17 december 1906 

 
 

 Cornelis Marinus van Gogh overlijdt op 3 september 1908, 84 jaar oud. Hij wordt op 7 

september begraven in keldergraf 303. Zijn vrouw Johanna Franken overlijdt elf jaar later, 

op 16 juni 1919, en wordt  begraven in Baarn, de plaats waar zij ook is overleden. 
 

 
Overlijdensakte Cornelis Marinus van Gogh 
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Keldergraf 303 Leidsch Dagblad  

3 september 1908 

 

 

2.3 Daniël van Gogh (1867-1909) 

Daniël van Gogh is het derde en laatste kind van Cornelis Marinus van Gogh en Johanna 

Franken. Hij is een volle neef van de schilder Vincent, hun vaders zijn broers. Hij wordt 

geboren op 11 juli 1867 in een huis aan de Leidsestraat te Amsterdam. 
 

 
Geboorteakte van Daniël van Gogh 

 

 Daniël heeft een spierziekte wat blijkt uit de aantekeningen van tante Mietje, die bij zijn 

geboorte schrijft: “… een mooi kind, doch helaas het blijkt dat hij niet het bestuur over zijn 

spieren heeft, dus hij blijft zéér hulpbehoevend en lijdende”. 
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 Tante Mietje meldt ook dat Daniël aanvankelijk in het gesticht Johannes de Deo te 

Haarlem verblijft en in 1895 is overgebracht naar het Diaconessengesticht, ook in 

Haarlem. Dit is de periode dat zijn ouders, Cor en Jans, in Haarlem en Bloemendaal 

wonen. 
 

  
Johannes de Deo Haarlem Diaconessengesticht Haarlem 

 

 Op 17 augustus 1909 overlijdt hij in het Leidse Diaconessenhuis; zijn ouders waren in 

1896 naar Leiden verhuisd. In het Leidsch Dagblad verschijnt een overlijdensadvertentie 

namens zijn ouders, zus Johanna Hendrina, broer Vincent en schoonzus Cornelia 

Elizabeth Gijsberti Hodenpijl. Daniël wordt twee dagen later begraven in het familiegraf 

303, waar een jaar eerder zijn vader Cornelis Marinus was begraven. 
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Overlijdensakte Daniël van Gogh Overlijdensakte Daniël van Gogh 

 

 

2.4 Maria Johanna (Mietje) van Gogh (1831-1911) 

In keldergraf 303, waarin Cor en Daniel van Gogh zijn begraven, ligt ook Maria Johanna 

(Mietje) van Gogh, een tante van de schilder Vincent. 

 Mietje van Gogh is de jongste van de in totaal twaalf kinderen (een levenloos geboren 

kind niet meegerekend) in het gezin Van Gogh-Vrijdag. Zij wordt geboren op 29 maart 

1831 in Breda. Hoewel dat 19 jaar na de geboorte van de oudste is, kun je niet echt van 

een nakomertje spreken. In de tussenliggende jaren zijn nog elf broertjes en zusjes 

geboren. Een van de kinderen (Willem Frederik) wordt slechts vijf maanden oud. Mietje 

schrijft “gelukkig echter is hij niet oud geworden, daar hij niet gezond was”. 

 Het bijzondere van Mietje is dat zij een aantal schriftjes 

heeft nagelaten waarin zij het leven van haar familie 

beschrijft. Soms zeer beknopt, soms wat uitgebreider.  

 Het eerste schriftje betreft de periode tot 1859, de 

tweede tussen 1859 en 1883 en de laatste van 1883 tot 

1898-1900. Daarnaast is er een schrift “Voor Saartje” (het 

nichtje van Mietje, de oudste dochter van Anna van Gogh 

en Joan Marius van Houten).  

 Nico van Beek (1943), een kleinzoon van Saartje, heeft 

de nalatenschap van zijn oudoudtante Mietje verwerkt in 

een boekje, ‘De Aanteekeningen van Tante Mietje van 

Gogh’. Mietje van Gogh noemt zichzelf ‘Tante Mietje’ op 

de titelpagina van haar eerste schriftje. Dat verklaart 

meteen de titel van het boek van Nico van Beek. 

  Dankzij de nalatenschap van tante Mietje krijgt de 

lezer een inkijkje in het wel een wee van het omvangrijke 

gezin Van Gogh-Vrijdag, de latere kinderen en de schoon- 

en kleinkinderen. 

 

 
De drie schriftjes 
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 Zoals de gewoonte in de tijd waarin Mietje leeft, worden 

ongetrouwde zussen vaak - al dan niet uit vrije wil - ingezet 

als manusje-van-alles in de gezinnen van broers en 

zussen. Zo ook tante Mietje, tot op hoge leeftijd zelfs. Dat 

kan een van de redenen zijn dat Mietje veel feitenkennis 

heeft van haar verwanten, maar misschien wel in de eerste 

plaats omdat er druk gecorrespondeerd wordt tussen de 

verschillende familieleden. Een gewoonte die wordt voort-

gezet in het gezin Van Gogh-Carbentus. 

 Mietje beschrijft ook voorvallen en feiten die plaatsvon-

den toen zij er nog niet was. Haar eerste 'aan-teekeningen' 

zijn van 1811, zo'n 20 jaar voor haar geboorte. 

 Wanneer er in 1826 weer een kind, Geertruida Johanna 

(Truitje) haar intrede doet - er zouden er nog twee volgen - 

meldt Mietje: 
 

“Moeder gevoelde zich toen zeer min, was uiterst zwak. Ook gaf het groote gezin veel 

zorgen. Het traktement [van vader Vincent] was slechts ƒ 1300,- [per jaar] en hoewel de 

beide Grootvaders bijsprongen, zoo kostte het toch veel moeite om rond te komen”. 

 In de jaren '30 krijgen zeven kinderen tegelijk de mazelen en een jaar later alle zeven 

roodvonk. Ze overleven het allemaal en gelukkig was het gezin nu 'verzekerd' voor de 

kosten van de huisarts en de apotheek.  

 In de loop der jaren zie je dat de ongetrouwde zussen Antje en Doortje met enige 

regelmaat 'inspringen' in de huishoudens van hun verschillende broers. De eerste keer dat 

Mietje zo'n taak krijgt, is in 1849, als haar broer Dorus als predikant wordt bevestigd in 

Zundert en zij zijn huishoudster wordt. Haar zussen Doortje en Antje hebben er dan al 

meer soortgelijke taken op zitten. 

 Het leven is niet altijd eenvoudig. Mietje schrijft met enige regelmaat dat er “telkenjare 

erg zieken zijn in onze familie”'. Gelukkig zijn er ook vreugdevolle momenten. Zo mag 

Mietje in 1851 met vader en moeder mee naar Den Haag voor het huwelijk van haar broer 

Dorus met en Anna Cornelia Carbentus. Met dit huwelijk wordt ook meteen haar taak als 

huishoudster bij Dorus beëindigd. Maar een volgende taak zal weer snel opdoemen. 

 De eveneens (nog) ongetrouwde zussen Bertha en Truitje houden samen een kost-

school in Breda om later naar Kampen te vertrekken om in het onderwijs te gaan werken. 

In 1858 verandert de status van Truitje: zij trouwt, maar blijft in Kampen wonen. Haar zus 

Antje duikt zo nu en dan op om het huishouden van Truitje op orde te houden en ook 

wanneer daar een kind wordt geboren. 

 Mietje is ook in Kampen geweest. Om aan te sterken en eind 1859 schrijft zij: “uit 

Kampen wel heel zwak te huis terug kwam, blijft door de rhumatiek lijdende, doch komt er 

toch door”'. In 1861 gaat Mietje op reis naar “België en Luxemburg tot Koblenz”, met haar 

zus Bertha en broer Dorus. “Vooral is M[ietje] zeer dankbaar dat zij de koorts nu kwijtraakt. 

8 Maanden leed zij aan de anderdaagsche koorts1, die naar niets wilde luisteren”. 

                                            
1
 Zo noemde men destijds malaria, en ziekte die in de 19e en begin 20ste eeuw in Nederland veel voorkwam. 



29 
 

 Een jaar later is Mietje echter weer zeer zwak. Zij ziet tot 

haar spijt geen kans om het drukke huishouden van haar 

vader (moeder is al in 1857 overleden) te combineren met 

haar lessen op de zondagschool. In 1863 neemt Bertha 

Mietje mee naar Utrecht om professor Soneq te consulte-

ren. Zij logeert daar bij haar broer Jan en zijn vrouw Eliza, 

die allerliefst voor haar zijn en “zij komt er ook veel bij”'. 

Een diagnose wordt niet vermeld. 

 Dat haar gezondheid niet blijvend is verbeterd, blijkt uit 

een notitie in 1865. Mietje gaat naar Parijs voor verande-

ring van lucht en afleiding. Zij lijdt nog steeds langdurig aan 

de ‘anderdaagsche koorts’. Klaarblijkelijk gaat het Mietje 

goed in Parijs. Twee maanden later wordt ze naar huis 

teruggeroepen om te helpen met de verzorging van haar 

vader die al jaren aan een ernstige oogkwaal lijdt. 
 

Portret Mietje van Gogh 

 Wanneer Mietjes zuster Bertha in 1867, op haar 43ste, trouwt met Abraham Pompe, 

kapitein bij de Infanterie, zijn er nog maar drie ongetrouwde zussen om in te vallen in de 

huishoudens van familieleden: Antje, Doortje en Mietje. Vader is trouwens niet erg 

ingenomen met het huwelijk. Bertha is al een dagje ouder en ze heeft in Kampen een 

goede betrekking. Antje gaat voor vader zorgen, want Mietje denkt blind te worden. De 

'congestie' aan de ogen werd echter veroorzaakt door de 'rhumatiek'.  

 Ondanks haar broze gezondheid wordt Mietje niet alleen ingezet om haar inmiddels 

blinde vader te verzorgen, maar is ze ook enkele maanden de steun en toeverlaat van 

haar inmiddels ook getrouwde en eveneens ziekelijke zuster Truitje. Tot ze weer terug 

naar huis moet omdat zus Doortje nu ziek is en niet voor vader kan zorgen. 

 Dit ritme zal nog jarenlang doorgaan. Doortje gaat Truitje helpen, Mietje logeert bij zus 

Bertha enzovoort. Dan, in 1874, overlijdt vader. Antje, Doortje en Mietje moeten het ouder-

lijk huis nu voorgoed verlaten. Het wordt verkocht en voor hen wordt een nieuw huis 

gebouwd in Helvoirt.  

 In februari 1882 overlijdt Doortje. Elf maanden later sterft ook Antje. Zij werd al een 

tijdlang geteisterd door ernstige bloedspuwingen. 

 Mietje, nu nog de enige ongetrouwde, blijft voorlopig alleen in het huis te Helvoirt 

wonen, al gaat ze regelmatig voor kortere of langere tijd op reis in binnen- en buitenland. 

Wanneer broer Dorus in maart 1885 overlijdt, bevindt Mietje zich met een andere broer 

(Cent) in Menton (Frankrijk). De uitvaart van Dorus hebben ze gemist, want pas eind mei 

zijn ze terug in Nederland. Alles bij elkaar zijn broer en zus zeven maanden op reis 

geweest in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. 

 De jaren die hierop volgen, zijn vooral getekend door kommer en kwel. Mietje, die het 

huis in Helvoirt nog wel bezit, maar zo nu en dan verhuurt, woont dan eens bij de ene 

zuster en dan weer bij de andere broer. Niet om zomaar te logeren, maar vooral om de 

handen uit de mouwen te steken en de zieken te verzorgen. Uiteindelijk verkoopt zij in 

1899 het huis in Helvoirt. Een hele zorg minder. 
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 Mietje blijft zwerven van het ene familielid naar het andere: van Helvoirt naar 

Princenhage, van Leiden naar Amsterdam, van Den Haag naar Helvoirt en van Kralingen 

weer naar Leiden. Leiden, dat zal haar laatste woonplaats worden.  

 Het Bevolkingsregister (BR) van Leiden toont aan dat Mietje zich vanuit Kralingen op 21 

oktober 1905 op Herengracht 23 in Leiden vestigt. Waarschijnlijk is het een soort pension, 

want in die periode wonen er voornamelijk dienstbodes en huishoudsters, een enkele 

(mannelijke) uitzondering daargelaten. 

 Waarom Mietje voor Leiden koos, is niet bekend. Omdat haar schoonzuster Anna van 

Gogh-Carbentus er woont? Of heeft haar (aangetrouwde) neef Joan van Houten dat voor 

haar geregeld, net als eerder voor Anna Carbentus? 

 Op enig moment (BR vermeldt geen datum) wordt Mietje overgeschreven naar 

‘Zoeterwoudsesingel 75 Diaconessenhuis'. Dat is vreemd, want het Diaconessenhuis was 

in 1901 verhuisd van Plantsoen 101 naar Witte Singel 27. Mogelijk was er op de Zoeter-

woudsesingel 75 (sinds 1934 heeft dit pand nummer 90) een soort verzorgingshuis van de 

Diaconessen, maar dat is niet meer dan een veronderstelling.  
 

 
Herengracht 23 

 
Zoeterwoudsesingel 90 (voorheen 75) 

 

 Op 10 april 1911, 's middags om half twee, overlijdt Maria Johanna van Gogh. Ze heeft 

waarschijnlijk een beroerte gehad en is zonder strijd heengegaan. Zo eindigde op 80-

jarige leeftijd een leven vol verhuizingen, maar vooral vol zorg voor anderen. 

 Het overlijdensadres is niet op de akte vermeld. De aangifte wordt verzorgd door de 

bediende [van begrafenissen] Wilhelmus Looman en de werkloze Johannes Jonk. Ook 

daar valt dus niets aan af te lezen. 
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 Het is wel bekend wie er in ieder geval bij 

de begrafenis aanwezig waren. Uit brieven 

van Anna van Gogh-van Houten aan haar 

schoonzus Jo Bonger blijkt dat Anna in 

ieder geval naar Leiden is gekomen. Later 

schrijft zij nog hoe aardig het was dat ook 

de jonge Vincent Willem (1890-1978), de 

oudste zoon van Jo, aanwezig was. 

 Tante Mietje wordt op 14 april begraven 

op begraafplaats Groenesteeg. In keldergraf 

303, bij haar broer Cor en haar neef Daniël. 

Het is opmerkelijk dat haar naam niet op de 

grafzerk staat gebeiteld; die van de anderen 

wel.  
 

Overlijdensadvertentie 

 Dit graf, dat was gekocht door de in 1908 overleden Cor van Gogh, de broer van Mietje, 

was geërfd door Vincent, de zoon van Cor. Deze Vincent was in 1911 ziek en overleed op 

25 augustus van dat jaar. Daarom is het er waarschijnlijk nooit van gekomen. 
 

 
Overlijdensakte Maria Johanna van Gogh 

 

 

2.5 Cornelia Maria Dorothea Carbentus (1821-1891) 

Cornelia Maria Dorothea Carbentus wordt in 1921 te Den Haag geboren als dochter van 

Hermanus Carbentus, ambtenaar, en Dorothea Elisabeth Hubertus. Cornelia is een volle 

nicht van Anna Cornelia Carbentus, de moeder van Vincent, de schilder; ze hebben 

dezelfde grootouders, zoals blijkt uit onderstaand stukje stamboom. Cornelia is dus een 

tante van de schilder Vincent. 
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                                            Gerrit Carbentus x Wilhelmina Catharina Hennevelt        . 

                                    |                                                                                    |   
          Willem Carbentus x Anna Cornelia van der Gaag   Hermanus Carbentus x Dorothea Elisabeth Hubertus                   
                                                 |                                      |                                            | 
   Theodorus van Gogh x Anna Carbentus     Gerrit Carbentus x Cornelia Maria Dorothea Carbentus 
                                                |                                              |                                     |  (zandgraf 548) 
                                                |                                              |                                     | 
                                Vincent van Gogh                Dorothea Elisabeth    Willem Hermanus Gerrit 
                                                                                              x 
                                                                  Franciscus Hermanus Gerritsen 
 

 Gerrit Carbentus, de broer van Anna, trouwt in 1846 in Den Haag met zijn volle nicht 

Cornelia Carbentus. Anna en Cornelia zijn niet alleen nichten, maar ook schoonzusters, en 

Cornelia is een tante van schilder Vincent. 
 

 
Deel van de akte van het huwelijk van Cornelia Maria Dorothea Carbentus met Gerrit Carbentu 

 

 Uit het huwelijk van Gerrit met Cornelia worden twee kinderen geboren, Dorothea 

Elisabeth (1852) en Willem Hermanus Gerrit (1854), beiden geboren in Den Haag. 

 Gerrit, net als zijn vader Willem Carbentus boekbinder, overlijdt in 1869 in Den Haag. 

Niet veel later verhuist de weduwe Cornelia met haar beide kinderen naar Leiden. De 

reden van de verhuizing is niet duidelijk, maar zou te maken kunnen hebben met de 

aanstaande echtgenoot van dochter Dorothea Elisabeth. Deze  beroepsmilitair Franciscus 

Hermanus Gerritsen trouwt in 1870 te Leiden met haar. Het adres van Cornelia Carbentus 

en haar dochter is dan Rapenburg 70. 

 Dit is een opmerkelijk adres, want op de bovenverdie-

ping van hetzelfde pand is dan ook de Academische 

Bibliotheek, de oude naam van de Universiteitsbibliotheek, 

gevestigd. Het gebouw is de voormalige kapel van het 

Faliede Bagijnhof, dat sinds 1595 onderdak biedt aan de 

bibliotheek. Het pand met de trapgevels werd in 1915 

afgebroken voor de bouw van een nieuwe vleugel van de 

Universiteitsbibliotheek. 

 Hoe het Cornelia na het huwelijk van haar dochter is 

vergaan, is niet bekend. Het eerste dat we weer van haar 

vinden is haar overlijdensakte. In die akte is in de marge 

haar laatste adres bijgeschreven: Korte Mare 30.  
 

Rapenburg 70 (vóór 1915) 
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 Daar woont Cornelia bij het gezin van haar dochter en schoonzoon. Cornelia Maria 

Dorothea Carbentus overlijdt op 28 februari 1891 en wordt begraven op 3 maart in 

zandgraf 548. 
 

 
Overlijdensakte 

 

 
Zandgraf 548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overlijdensadvertentie  

(Leidsch Dagblad 3 maart 1891) 
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2.6 Dorothea Elisabeth Carbentus (1852-1915) 

Dorothea is een volle nicht van de schilder Vincent van Gogh. Zij wordt geboren op 14 

januari 1852 in Den Haag als dochter van Gerrit Carbentus, broer van Anna Cornelia 

Carbentus, en Cornelia Maria Dorothea Carbentus. Anna is dus haar tante en de schilder 

Vincent een volle neef. 

 Dorothea trouwt op 15 juni 1870 in Leiden met Franciscus Hermanus Gerritsen. Zij is 

dan achttien jaar, hij achtentwintig. Bij het burgerlijk huwelijk van Dorothea en Franciscus 

zijn de volgende getuigen aanwezig: Johannes Paulus Stricker (predikant te Amsterdam) 

en Johannes Rutgerus Carbentus (handelaar te Den Haag), beiden zijn een oom van de 

bruid. 
 

 
Huwelijksakte Dorothea Carbentus en Franciscus Gerritsen 

 

  Op 22 april 1872 wordt in Leiden het eerste kind geboren, dat de voornamen van zijn 

vader krijgt (Franciscus Hermanus). Ruim drie jaar later, op 6 oktober 1875, wordt de 

tweede zoon, Gerard, geboren. Bij het gezin Gerritsen-Carbentus hoort onderstaand deel 

van de stamboom. 
 

                             Gerrit Carbentus x Cornelia Maria Dorothea Carbentus 

                                                       |                    (zandgraf 548) 

                        Dorothea Elisabeth x Franciscus Hermanus Gerritsen 

                           (zandgraf 548)                           (zandgraf 548) 

                                      |                                                  | 

                     Franciscus Hermanus                          Gerard 
 



35 
 

 Op beide geboorteakten is in 1909  door de griffier van de arrondissementsrecht-bank 

van ’s Gravenhage het volgende geschreven: 
 

Bij Koninklijk besluit van den 30 Augustus 1909, is goedgevonden en verstaan: toe te 

stemmen dat Franciscus Hermanus Gerritsen [op de geboorteakte van Gerard staat hier 

Gerard Gerritsen], in nevenstaande akte vermeld, bij zijn geslachtsnaam die van 

Carbentus voege, met dien gevolge, dat hij voortaan de geslachtsnaam “Carbentus 

Gerritsen” zal dragen. 
 

 
Geboorteakte van Franciscus Hermanus met in de kantlijn het Koninklijk besluit 

 

 De reden van deze naamsverandering is onbekend. Zoon Gerard zal in 1927 overlijden, 

52 jaar oud;  Franciscus Hermanus overlijdt in 1947, op bijna 85-jarige leeftijd. 

 Uit de geboorteakten blijkt verder dat het gezin in 1872 op de 

Breestraat woont en in 1875 op de Oude Singel. In januari  1890 

verhuizen zij naar de Korte Mare nr. 30, samen met Cornelia 

Maria Dorothea Carbentus, de moeder van Dorothea, en met 

Joan Philip Verloren van Themaat (geboren in 1873 te Utrecht, 

een neef van vaderskant). 

 Dorothea’s man Franciscus overlijdt op 10 juli 1894 in 

Princenhage. Of Dorothea daarna is verhuisd, blijft ongewis. 

Dorothea Elisabeth Carbentus wordt 63 jaar en overlijdt op 28 

oktober 1915. Vier dagen later wordt zij in zandgraf 548 

begraven op de Groenesteeg, in het graf waarin ook haar 

moeder en echtgenoot zijn begraven. Haar beide kinderen 

wonen dan in Den Haag. Het Leidse adres van hun moeder 

wordt niet in de overlijdensadvertentie vermeld. 

 

 
Korte Mare 30 
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Overlijdensadvertentie Overlijdensakte 

 
 

2.7 Franciscus Hermanus Gerritsen (1841-1894) 

Van Franciscus Hermanus Gerritsen is niet veel bekend. Hij wordt op 21 oktober 1841 in 

Rotterdam geboren als zoon van Franciscus Hermanus Gerritsen en Hendrika Paul. We 

hebben al gezien dat hij op 15 juni 1870 trouwt hij met Dorothea Elisabeth Carbentus. Hij 

is dus een aangetrouwde neef van Vincent de schilder.  

 Franciscus is kapitein bij de infanterie. Hij overlijdt, op 52-jarige leeftijd, op 10 juli 1894 

in het Noordbrabantse ‘s-Princenhage en wordt pas acht dagen later begraven in zandgraf 

548, het graf waarin reeds zijn schoonmoeder is begraven en waarin in 1915 ook zijn 

echtgenote zal worden begraven. 
 

 
Overlijdensakte Franciscus Hermanus Gerritsen 
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2.8 Catharina Reinhold (1838-1910) 

Catharina Reinhold is een jongere zus van Phoebe Elisabeth Reinhold en Phoebe is een 

aangetrouwde tante van de schilder Vincent van Gogh. Deze tante was de eerste vrouw 

van Vincents oom Cor van Gogh. Phoebe overleed al op 20-jarige leeftijd in 1856. Schilder 

Vincent, geboren in 1853, zal zijn tante Phoebe dus niet echt gekend hebben. Het is 

onduidelijk of Vincent haar zus Catharina Reinhold ooit ontmoet heeft. Hieronder de 

stamboom van het gezin Reinhold-Vrijdag met hun kinderen. 
 

                                                          Eduard Reinhold    x      Elisabeth Vrijdag     .  

                                                         |                             |                      |                      | 

                  Cor van Gogh x Phoebe Elisabeth     Catharina        Eduard        Elisabeth 

                (keldergraf 303)            Reinhold          Reinhold         Reinhold      Reinhold 

                                                     (1835-1856)      (1838-1910)       (1941-?)      (1845-1914) 

                                                                           (keldergraf 303) 
 

 Catharina Reinhold, Cateau, zoals tante Mietje haar noemt, wordt op 15 januari 1838 te 

Amsterdam geboren. Cateau is de tweede dochter van Eduard Reinhold en Elisabeth 

Vrijdag. Deze Elisabeth Vrijdag is een nicht van Elisabeth Huberta Vrijdag, de groot-

moeder van Vincent, de schilder. Dus ook hier is er sprake van familie ‘van twee kanten’.  

 Het is opmerkelijk dat Cateau samen met haar moeder Elisabeth en haar zeven jaar 

jongere zus Elisabeth staat ingeschreven op Keizersgracht 453 te Amsterdam, het adres 

van Cor van Gogh. En net als het gezin van Cor, vertrekken zij in 1882 naar Baarn. Het 

ziet er dus naar uit dat Cor de zorg voor de familie van zijn eerste vrouw ook na haar 

overlijden serieus heeft genomen. En niet onbelangrijk: de familie Vrijdag behoorde ook tot 

de eigen familiekring van Cor. 

 Naast de gebruikelijke gegevens uit de stadsarchieven is er niets over Cateau bekend. 

Wel weten we dat ze nooit getrouwd is geweest, in Amsterdam en Baarn heeft gewoond, 

en op een zeker moment naar Leiden is verhuisd, waar haar jongere zus Elisabeth woont. 

 Op 1 januari 1890 wordt Cateau ingeschreven op 

het adres Breestraat 40. De hoofdbewoner van het 

pand, die er op dezelfde datum met zijn gezin komt 

wonen. Derk is getrouwd met Cateau’s zus Elisabeth. 

Derk is eerder getrouwd geweest met Jeannette 

Alexandrine Vrijdag, die ook op de begraafplaats 

Groenesteeg is begraven. Alweer een Vrijdag dus en 

inderdaad ook verwant. Men hield het kennelijk graag 

in de familie. 

 Op 1 november 1897, een jaar na het overlijden 

van Derk Doijer, worden Cateau en de weduwe 

Doijer-Reinhold en haar kinderen overgeschreven 

van de Breestraat naar Plantage 16. 

 Plantage 16 is het laatste woonadres van 

Catharina Reinhold. Zij overlijdt op 21 september 

1910 en wordt drie dagen later begraven op 

begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 303. Zou 

Cor van Gogh dit ook al geregeld hebben? 
 

Breestraat 40 
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Plantage 16 

 Plantage 16 is het laatste woonadres van Catharina Reinhold. 

Zij overlijdt op 21 september 1910 en wordt drie dagen later 

begraven op begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 303. Zou 

Cor van Gogh dit ook al geregeld hebben? 

 Op de overlijdensadvertentie staan de namen van haar zus 

Elisabeth (als Wed. Dr. D. Doijer, Reinhold), Jans Franken, de 

echtgenote van haar reeds overleden zwager Cor van Gogh (als 

Wed. J. van Gogh, Franken), de kinderen van Cor van Gogh 

(J.H. van Gogh, Vincent van Gogh en diens vrouw C. van Gogh, 

Gijsberti Hodenpijl) en tenslotte de kinderen van uit het huwelijk 

van haar zus Elisabeth met Derk Doijer (Ed. Doijer, J.A. Doijer, 

D. Doijer en Ph. E. Doijer). 
 

  

Overlijdensadvertentie Overlijdensakte 

 
 

2.9 Elisabeth Vrijdag (1812-1889) 

Elisabeth Vrijdag is een volle nicht van Elisabeth Huberta Vrijdag, de grootmoeder van 

schilder Vincent. Hun vaders (Daniël Daniëlszn en Hendrik Vrijdag) waren broers. 

Hieronder een deel van de stamboom met daarin Elisabeth en haar nicht  Elisabeth 

Huberta Vrijdag en ook Vincent, de schilder. 
 

                                                          Daniël Vrijdag (± 1740) 
                                                          |                                    | 
                               Hendrik Vrijdag (± 1765)                     Daniël Daniëlz Vrijdag (± 1775) 
                                                    |                                                       | 
      Vincent van Gogh x Elisabeth Hubertha Vrijdag           Elisabeth Vrijdag x Eduard Reinhold 
           (1789-1874)       |        (1790-1857)                            |(1812-1889) I            |(1805-1851) | 
                                      |                                                        |                    |            |                     | 
Theodorus van Gogh x Anna Cornelia Carbentus    Phoebe      Catharina   Eduard    Elisabeth 
        (1822-1885)         |             (1819-1907)               Reinhold    Reinhold    Reinhold  Reinhold 
                                      |                                             (1835-1856) (1838-1910) (1841-?)    (1845-1914) 
                   Vincent van Gogh                                   
                       (1853-1890) 
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 Elisabeth Vrijdag wordt geboren op 20 april 1812 in Amsterdam als het vierde kind en 

de jongste dochter van Daniel Danielsz Vrijdag en Catharina Geertruida Ebell. Zoals van 

veel vrouwen in die periode, is er maar weinig bekend van het persoonlijke leven van 

Elisabeth. Zij trouwt op 28 augustus 1834 met de 29-jarige kantoorbediende Eduard 

Reinhold. Uit het huwelijk worden vier kinderen geboren: Phoebe Elisabeth (1835-1856), 

Catharina (1838-1910), Eduard (1841-?) en Elisabeth (1845-1914). De drie dochters 

spelen allen een rol in de geschiedenis van de familie Van Gogh en aanverwanten. 

 In 1851 woont het gezin Reinhold-Vrijdag op Keizersgracht 632. Vader Eduard is dan 

boekhandelaar, maar niet duidelijk is of hij een eigen winkel aan huis heeft of in dienst is 

als boekhandelaar (bij Cor van Gogh?). In augustus 1851 overlijdt Eduard sr. Zijn jongste 

dochter is dan net zes jaar geworden, de oudste is zestien. 

 Een jaar na het overlijden van haar man verhuist de weduwe met drie van haar 

kinderen naar Prinsengracht 480 en in mei 1856 naar Keizersgracht 385. Haar dochter 

Phoebe is een jaar eerder al getrouwd met Cor van Gogh en woont even verderop op 

dezelfde gracht, op nummer 453. 

 Elisabeth Reinhold-Vrijdag geniet maar kort van de nabijheid van haar oudste dochter 

en haar kleinkind, geboren in mei 1856. De baby, Vincent, wordt slechts twee maanden 

oud en enkele maanden later overlijdt ook Phoebe, slechts 20 jaar oud. 

 Later (het jaar is onbekend) staat   Elisabeth 

ingeschreven op Keizersgracht 453, het adres van 

Cor van Gogh. En net als het gezin van Cor, 

vertrekken zij in 1882 naar Baarn om later weer 

terug te keren naar Amsterdam. 

 Op 20 juli 1883 trouwt Elisabeth Reinhold, de 

jongste dochter van Elisabeth Vrijdag in Baarn met 

Derk Doijer, de in Leiden wonende weduwnaar van 

Jeannette Alexandrine Vrijdag. Later zal Elisabeth, 

samen met haar ongehuwde dochter Catharina 

vanuit Amsterdam ook naar Leiden verhuizen. Waar 

zij precies woonden, is onbekend. Leiden zal haar 

laatste woonplaats worden. 

 Elisabeth overlijdt op 26 april 1889. In de marge 

van de overlijdensakte staat het adres Plantsoen 83 

geschreven. 

 

 
Plantsoen 83 (meest linkse pand) 

 Dat zal haar woonadres geweest, want in de overlijdensadvertentie is vermeld dat zij in 

het huis van haar schoonzoon Derk Doijer (Breestraat 40) overleed. Op 29 april wordt 

Elisabeth begraven in zandgraf 495; het graf is gekocht door schoonzoon Derk Doijer. 
 

 
Overlijdensadvertentie 
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Overlijdensakte Elisabeth Vrijdag 

 

 

2.10 Jeannette Alexandrine Vrijdag (1826-1882) 

Theodorus van Gogh, de vader van schilder Vincent, is een achterneef van Jeannette 

Alexandrine Vrijdag. Hieronder staat de familierelatie aangegeven. 
 

                                                                       Daniël Vrijdag (± 1740) 
                                                                       |                                    | 
                                  Hendrik Vrijdag (± 1765)                          Daniël Daniëlz Vrijdag (± 1775) 
                                                    |                                                                       | 
       Vincent van Gogh x Elisabeth Hubertha Vrijdag           Willem Vrijdag x Dievertje Carolina Kruseman 
           (1789-1874)       |        (1790-1857)                                       (1799-?)       |                    (1800-?) 
                                       |                                                                                     | 
Theodorus van Gogh x Anna Cornelia Carbentus                Jeannette Alexandrine Vrijdag x Derk Doijer 
        (1822-1885)           |            (1819-1907)                                              (1826-1882)                    (1827-1896) 
                                        |                                            
                     Vincent van Gogh                                   
                          (1853-1890) 
 

 Jeannette is een kerstkindje. Zij is in Amsterdam geboren op 25 december 1826 als 

dochter van Willem Vrijdag en Dievertje Carolina Kruseman. Vader Willem Vrijdag zijn we 

al eerder tegengekomen. Hij was getuige bij het huwelijk van Cor van Gogh en Phoebe 

Rheinhold en wordt daar genoemd als een neef van Cor en een oom van Phoebe.  

 Jeannette Alexandrine Vrijdag trouwt in op 22 februari 1855 in Amsterdam met Derk 

Doijer. Het is een huwelijk bij volmacht, in de volksmond: ‘trouwen met de handschoen’. 

De vader van Jeannette, Willem Vrijdag, treedt op als gevolmachtigde van de bruidegom 
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die zich tijdens het huwelijk in Nederlands-Indië bevindt.  De getuigen bij dit huwelijk op 

afstand zijn drie familieleden van Jeannette: haar oom Guillaume Leynes Kruseman, 53 

jaar, kantoorbediende, en haar neven Alexander Leynes Kruseman, 26 jaar, en Thomas 

Reinhold, 44 jaar, beiden makelaar van beroep. De vierde getuige is Assuerus Doijer, 

commissionair, de 29-jarige broer van de bruidegom. 
 

Trouwen met de handschoen 
De handschoen bij een dergelijk huwelijk werd kennelijk heel serieus genomen.  

In het proefschrift van C.A. Drieënhuizen, Koloniale collecties, Nederlands aanzien: de Europese 

elite van Nederlands-Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957, vinden we de handschoen 

letterlijk terug. De volledige tekst luidt bij de beschrijving van de particuliere collectie van Doijer: 

3N Glacéhandschoen van bruid Jeannette Vrijdag (1826-1882) die in 1855 trouwde met Derk 

Doijer (1827-1896), arts van Louise Loudon-de Stuers. Op de handschoen stond geschreven:  
 

‘Ik ben het beeld der Huwelijksmin 

Wat sluit ik niet al raadsels in  

Der toekomst? God geef zegen aan de hand  

Die ik omsloot! Worde eens de band 

Van hem en haar die ik verbeeldde 

Een bron van heil voor haar en hem.  

Zoo zij, na jaar en dag hun stem  

Een loflied voor ’t geen ’t lot hen deelde.  

Een voer’ gezegend, hand aan hand 

Hen weder in het Vaderland!’  
 

 Na het huwelijk vertrekt Jeannette naar Nederlands-Indië om zich bij haar echtgenoot te 

voegen. Haar man woont dan al enige tijd in Batavia, waar Derk werkt als Officier van 

Gezondheid Tweede Klasse. 

 In Batavia worden twee kinderen geboren: Pieter Jacob in 1857 en Catharina 

Geertruida (Cato) in 1858. Pieter Jacob overlijdt al drie dagen na zijn geboorte. In 1860 en 

1862 volgen nog twee kinderen (Willem Karel en Huibert), die in  Amsterdam worden 

geboren als vader Derk daar enige jaren naartoe terugkeert. 

 In september 1862 vertrekt het gezin met de koopvaardijbark Zeenimph weer naar 

Nederlands-Indië. Onderweg overlijdt het tweejarig zoontje Willem Karel. Of er na 1862 

nog meer kinderen zijn geboren is niet bekend.  

 In 1869 keren de ouders met hun twee nog in leven zijnde twee kinderen voorgoed 

terug naar Nederland. Het gezin vestigt zich in de Breestraat in Leiden, waarschijnlijk 

Breestraat 40, het adres waar het gezin woont wanneer Jeannette overlijdt. Het enorme 

pand maakt nu deel uit van MBO Rijnland. 

 Jeannette Alexandrine Doijer-Vrijdag overlijdt, 55 jaar oud, op 6 april 1882 op het adres 

Breestraat 40. Zij wordt twee dagen later begraven op de begraafplaats Groenesteeg in 

zandgraf 495. 
 

  
Overlijdensadvertentie Dankbetuiging 
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Overlijdensakte Jeannette Alexandrine Vrijdag 

 

 

2.11 Derk Doijer (1827-1896) 

Derk Doijer (soms ook geschreven als Doyer), een generatiegenoot van Vincents moeder 

Anna, heeft ook een familierelatie met Vincent van Gogh, eigenlijk twee, vanwege zijn 

twee huwelijken.  

 Derk is eerst getrouwd geweest met Jeanette Alexandrine Vrijdag, die een achternicht 

is van Vincents vader. Nadat zijn eerste vrouw was overleden, is Derk opnieuw getrouwd. 

Zijn tweede huwelijk was met Elisabeth Reinhold, de jongste zus van Phoebe Reinhold, 

die een tante van Vincent was. Deze familierelatie is al schematisch aangegeven in de 

Inleiding. 

 Derk Doijer ziet 21 maart 1827 in Zwolle het levenslicht. Hij is de zoon van Jacobus 

Schoemaker Doijer, een in Krefeld geboren kunstschilder, en Petronella Evekink. Zijn 

grootvader Doijer was een doopsgezind predikant, zijn grootvader Evekink een welgesteld 

grondbezitter die 'door onvoordelig financieel' beheer zijn kapitaal flink zag slinken. 

 Derk verhuist al jong met zijn ouders naar Amsterdam waar zijn vader een aanstelling 

krijgt als onderwijzer op de Academie van Beeldende Kunst. Zijn Amsterdamse lagere-

schooltijd gaat niet van een leien dakje. Niet vanwege zijn schoolprestaties, die 

uitmuntend zijn, maar door zijn 'overmatigen eigen wil’. Al zal daar in die tijd ook nog wel 

een andere, krachtiger term voor zijn geweest.  
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 Zijn moeder ziet voor Derk een predikantschap in het verschiet, maar daar heeft hij 

helemaal geen oren naar. Hij wil geneesheer worden. Na de lagere school gaat hij naar 

familie in Zutphen om daar een opleiding aan het gymnasium te volgen. In 1845 wordt hij 

toegelaten tot 's Rijks Kweekschool voor Militair-Geneeskundigen te Utrecht. Vier jaar 

later, in 1849, wordt hij benoemd tot Officier van Gezondheid 3e Klasse en in Amersfoort 

gestationeerd bij de Rijdende Artillerie.  

 In 1850 wordt Derk Doijer overgeplaatst naar Haarlem en enkele maanden later naar 

Rotterdam. Omdat het werk niet aan zijn verwachtingen voldoet, aanvaardt hij in 1851 het 

aanbod om als Officier van Gezondheid naar Nederlands-Indië te gaan.  

 Voor zijn vertrek wil hij echter nog zijn doctorstitel behalen. Doijer promoveert in 

september ‘magna cum laude’. Eind november vertrekt hij als Officier van Gezondheid 2e 

Klasse met het schip Maasstroom, om in de eerste week van april 1852 voet aan wal te 

zetten in Batavia. 

 Na aankomst wordt hij aangesteld als docent aan de school voor Javaanse Doctoren 

om les te geven in anatomie, fysiologie en chirurgie. In 1859 wordt hij bevorderd tot 

Officier van Gezondheid 1e Klasse. Kort na zijn laatste bevordering, volgt zijn overplaat-

sing naar Semarang. 

 We hebben al gezien dat Derk in 1855 bij volmacht is getrouwd met Jeannette 

Alexandrine Vrijdag en dat in Batavia zijn eerste twee kinderen zijn geboren, waarvan de 

oudste een paar dagen na de geboorte overlijdt.  

 Met dochter Catharina Geertruida (1858-1913), Cato genoemd en een voorvechtster 

van vrouwenrechten in de negentiende eeuw, verlaat het echtpaar in 1860 Indië voor een 

lang verlof in Nederland. Dat verlof wil Derk Doijer gebruiken om opnieuw lessen te volgen 

bij professor Donders in Utrecht. Hij wil zich bekwamen in nieuwe onderzoeksmethoden 

en zich vertrouwd maken met 'den oogspiegel en den ophthalmometer van Helmholtz'. 

 Tijdens zijn verlof in Amsterdam worden nog twee zoons geboren en in september 1862 

keert het gezin terug naar Indië. Tijdens de lange zeereis sterft de tweejarige Willem Karel. 
 

 
Overlijdensadvertentie Willem Karel Doijer (Opregte Haarlemsche Courant 9 december 1862) 

 

 Met dochter Cato en zoon Huibert komt het gezin aan in Indië waar Doijer wordt gesta-

tioneerd in Salitaga, een kleine garnizoensplaats. Hij vindt zijn nieuwe werkkring echter te 

beperkt en wanneer er geen zicht blijkt te zijn op een betere standplaats, dient hij zijn 

ontslag in om zich als geneesheer te kunnen vestigen in Batavia. 

 Ondanks de uitgebreide praktijk die Doijer heeft opgebouwd, verlaat het gezin op 15 

januari 1869 Nederlands-Indië opnieuw en nu voorgoed. Derk Doijer wil zijn ‘ophthalmo-

logische studiën’ weer oppakken en dat kan alleen in Nederland. Een brief die professor 

Donders hem stuurt op ongeveer hetzelfde moment dat de familie zich in Batavia 

inscheept, bereikt Doijer dus pas wanneer hij allang weer in Nederland is.  
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 In die brief vraagt Donders hem of hij bereid is om zijn 

werk in Indië op te offeren voor een professoraat in 

Leiden. Bij aankomst in Nieuwendiep is Derk Doijer snel 

ingelicht door zijn vriend (en collega) Hellema over de 

hem aangeboden positie. Doijer accepteert het aanbod 

en wordt buitengewoon hoogleraar oogheelkunde in 

Leiden. 

 Leiden wordt dus zijn nieuwe woonplaats. Omstreeks 

1875 brengt Derk Doijer enige tijd door in Kopenhagen 

om zich daar te 'oefenen in de behandeling der ziekten 

en afwijkingen aan het gehoororgaan'. In 1877 wordt 

Doijer gewoon hoogleraar en krijgt hij tevens de 

opdracht ook het onderwijs in de oorheelkunde in Leiden 

te verzorgen. 

 De middelen die Doijer voor zijn dubbelfunctie ter 

beschikking krijgt, zijn helaas niet geweldig. Op zijn best 

kun je ze minimaal noemen. 

 
Portret van Derk Doijer 

 Aanvankelijk moet hij polikliniek houden in een niet zo geschikte kamer in het Elisabeth 

Gasthuishof tussen de Oude Vest en de Caeciliastraat. Later krijgt Doijer de beschikking 

over drie zalen in het ziekenhuis aan de Steenstraat (huidige Museum van Volkenkunde), 

maar een laboratorium is er nooit gekomen. Daarnaast is er een voortdurend gebrek aan 

materialen. Toch weet hij zijn studenten zoveel te (laten) oefenen dat zij 'aan de bij het 

examen gestelde eischen konden voldoen'. 
 

 

 
Het Academisch Ziekenhuis omstreeks 1880. 
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 Na een huwelijk van 27 jaar overlijdt op 6 april 1882 zijn vrouw Jeannette Alexandrine 

Vrijdag, 55 jaar oud. Vijftien maanden later hertrouwt de 56-jarige Derk Doijer met de 38-

jarige Elisabeth (Betsy) Reinhold in haar woonplaats Baarn. 
 

 
Deel van huwelijksakte Derk Doijer en Elisabeth Reinhold 

 

 De plechtigheid vindt plaats op 20 juli 1883, in aanwezigheid van haar moeder en vier 

getuigen. Ook daar duiken weer twee leden van de familie Vrijdag op. De eerste is Eduard 

Elisa, een 39-jarige houtkoper die in De Rijp (NH) woont. Eduard is een broer van 

Jeannette Alexandrine, de eerste vrouw van Derk Doijer. 

 De tweede getuige is Daniël Vrijdag, een koopman van 36 jaar die in Amsterdam woont. 

Hij wordt aangeduid als de neef van de bruid. In werkelijkheid is hij haar achterneef. Het 

was echter de tijd waarin men iemand die iets verder weg zat in de familie al snel betitelde 

als neef of nicht. Dus niemand die zich daar aan stoorde, ook de trouwambtenaar niet (die 

het waarschijnlijk niet eens wist). En ook hier vinden we als getuige weer een Van Gogh, 

in de persoon van Cor(nelis Marinus) van Gogh. Zoals eerder vermeld, was zijn eerste 

vrouw, Phoebe, een zus van de bruid Elisabeth. De vierde getuige is de enige van de kant 

van de familie Doijer, de 46-jarige predikant Johannes Hoekstra, een zwager van de 

bruidegom, woonachtig in Apeldoorn. 

 Hoewel Elisabeth, zeker voor die tijd, met haar 38 jaar bij haar huwelijk al redelijk op 

leeftijd is, worden er nog vijf kinderen geboren (Eduard 1884, Jeanette Alexandrine 1885, 

Diederik 1886, Phoebe Elisabeth 1889 en Elisabeth Catharina 1890). Bij enkele geboorte-

akten is het adres Breestraat 40 in de marge geschreven. Het gezin Doijer neemt in dit 

huis gastvrij de ongetrouwde zus van Elisabeth, Catharina Reinhold, op. De familierelaties 

van het echtpaar Doijer-Reinhold staan hieronder. 



46 
 

                                                  Daniël Vrijdag x Catharina Geertruida Ebell 
                                                              |                                                                     | 

Willem Vrijdag x Dievertje Carolina Kruseman                  Eduard Reinhold x Elisabeth Vrijdag 
                                      |                                                          |                           |   (zandgraf 495   | 
                                      |                                                          |                           |                              | 
Jeannette Alexandrine Vrijdag x Derk Doijer x Elisabeth Reinhold  Phoebe Reinhold  Catharina Reinhold 
               (zandgraf 495)            (zandgraf 495)       |            |            |                                     (keldergraf 303) 
                                                       |             |              |              |            | 
                                           Eduard    Jeannette Diederik  Phoebe  Elisabeth  
                                                         Alexandrine             Elisabeth  Catherina 
                                           (1884)         (1885)     (1886)     (1889)     (1890) 
                                                                                                             (zandgraf 495) 
 

 In 1883, het jaar van zijn 

tweede huwelijk, wordt Doijer be-

noemd tot Rector Magnificus. Hij 

bekleedt deze functie twee jaar. 

Toch vindt Derk Doijer naast zijn 

drukke werkzaamheden en zijn 

grote gezin nog tijd om diverse 

maatschappelijke taken op zich te 

nemen. Zo is hij onder meer voor-

zitter van de ´Afdeeling Leiden en 

Omstreken der Nederlandsche 

Maatschappij ter bevordering der 

Geneeskunst´ en ´Lid van de exa-

mencommissie voor het natuur-

kundig examen voor hulpapothe-

ker´. 
 

Enkele van de artikelen die Derk Doijer heeft geschreven 

 Het Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde zal later, na zijn 

overlijden, in een In Memoriam schrijven ´Hoezeer Doijers onderwijs gewaardeerd is 

geworden, bleek bij de ovatie, die hem bij zijn 25-jarig Professoraat (2 Oct. 1894) door zijn 

leerlingen in beide vakken werd gebracht". 

 Helaas krijgt Doijer kort na zijn jubileum gezondheidsproblemen die zijn krachten 

dusdanig aantasten dat hij zijn ontslag indient. Op 1 januari 1895 wordt hem dat eervol 

verleend. 

 Op 21 december 1896 overlijdt hij, 69 

jaar oud. Hij laat zeven kinderen achter. De 

twee oudsten, uit zijn eerste huwelijk, zijn 

dan reeds de dertig gepasseerd, maar zijn 

jongste dochter is nog maar vijf jaar. Op 

eerste Kerstdag wordt hij op Groenesteeg 

begraven, in zandgraf 495, waarin ook zijn 

eerste vrouw Jeannette Alexandrine Vrijdag 

en Elisabeth Vrijdag, de moeder van zijn 

tweede vrouw, eerder werden begraven. Bij 

het graf staat een kleine stèle, waarop 

slechts ‘DOIJER’ staat vermeld. 

 

 
Zandgraf 495 
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 Diverse landelijke en Leidse kranten besteden uitgebreid aandacht aan het heengaan 

van dr. D. Doijer. Aan het graf wordt alleen gesproken door zijn collega  prof. dr. T. Zaayer 

'omdat het niet in den geest van den overledene zou zijn als er ter plaatse veel gesproken 

zou worden'. Doijer wordt herdacht als 'een man met energie, als een man uit één stuk'. 

Maar ook ´als een eenvoudig man, wars van allen schijn, wars van alle vertooning´. Maar 

vooral ook een man die was toegewijd aan zijn gezin. Het dankwoord wordt uitgesproken 

door Huibert Doijer, zijn nog levende oudste zoon. Ook in het Nieuw Nederlands 

Biografisch Woordenboek verschijnt een artikel over hem. 
 

  
Overlijdensadvertentie Overlijdensakte 

 

 Op 1 november 1897, ongeveer een jaar na het 

overlijden van haar man, verhuist Elisabeth Doijer-

Reinhold met haar kinderen en haar zus Catharina 

naar Plantage 16. Op 19 februari 1910 overlijdt de 

jongste dochter Elisabeth Catharina Doijer, slechts 

19 jaar oud. Zij wordt bij haar vader in zandgraf 495 

begraven.  

 Een half jaar later komt Catharina Reinhold te 

overlijden. Zij wordt eveneens de begraven op de 

begraafplaats Groenesteeg, in keldergraf 303, het 

graf waar ook haar zwager Cor van Gogh met 

andere familieleden is begraven. 

 Op 5 mei 1914 verhuist Elisabeth opnieuw, nu 

naar Zoeterwoudsesingel 76 (het huidige nummer 

91). Twee maanden later, op 10 juli, overlijdt zij. 

Elisabeth wordt niet begraven op de begraafplaats 

Groenesteeg, maar bij het Groene kerkje te Oegst-

geest. 
 

Zoeterwoudsesingel 91 (voorheen 76) 

 

 

Dankwoord 

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Piet de Baar en Anneke Jesse, die wij 

hiervoor hartelijk danken. 
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