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et is altijd weer verheugend wanneer Voetleden
zelf met artikelen en suggesties komen.
Johan van Unen, die veel archiefonderzoek
doet, kwam met een artikel dat men ook wel een
‘bijvangst’ noemt. Bij onderzoek stuitte hij op enkele brieven
uit de zestiende eeuw, die te maken hadden met de aanvraag
van een vrijgeleide. Nieuwsgierig geworden ging hij deze brieven transcriberen en schreef er een artikel over.
De redactie van de Culemborgse Voetnoten kreeg tevens een
serie foto’s, brieven, aanplakbiljetten en andere documenten in
bruikleen van Matty Kalz. De heer Kalz vond dit materiaal bij
het opruimen van het huis van zijn ouders. Deze documentatie
vormt een ‘petit histoire’ over een ongewone Culemborgse familie tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.
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Uit het archief van de familie Kalz-Pin

Een ongewoon Culemborgs
gezin tijdens en vlak na de
Tweede Wereldoorlog
Heinrich Kalz werd in 1913 geboren in Würselen (Duitsland), niet ver
van de Nederlandse grens. Hij groeide daar op en behaalde in 1932 zijn
diploma als elektrotechnisch installateur.
Via zijn oom kreeg hij een baan in Roermond. In 1934 werd hij door
het bedrijf waarvoor hij werkte naar Culemborg op karwei gestuurd.
Het Barbara Ziekenhuis werd namelijk verbouwd en flink uitgebreid.
Als eerste moest hij zes installateurs zoeken en daarna samen met hen
de elektriciteitsvoorziening in het ziekenhuis aanleggen. Wanneer dit
werk erop zat, zou hij terug gaan naar Roermond.
Het liep echter anders. De liefde kwam in het spel. Hij leerde een
20-jarig Culemborgs meisje kennen, Maria Pin. Zij verloofden zich
nog dat zelfde jaar en begonnen toekomstplannen te maken. Hij begon als zelfstandig ondernemer een elektrotechnisch installatiebedrijf
en enkele jaren later ook een winkel, met o.a. lampen, radio’s en andere elektronica, op het adres Oude Vismarkt 16. Aanvankelijk gingen
de zaken voorspoedig, totdat in mei 1940 ook Nederland betrokken
raakte bij de Tweede Wereldoorlog.
Na zeven jaar verloofd te zijn geweest, besloot het jonge stel in 1941
te trouwen. Daarmee begonnen de problemen. Heinrich Kalz had immers nog steeds de Duitse nationaliteit. Ze mochten daarom niet trouwen voor de burgerlijke stand in Culemborg, maar moesten daarvoor
naar Zwolle, waar een speciale burgerlijke stand voor in Nederland
wonende Duitsers was. Daar ontvingen zij naast het trouwboekje tevens een exemplaar van Hitlers Mein Kampf, voorzien van een handtekening van de Duitse Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete Arthur Seyss-Inquart, en een door Seyss Inquart
geschreven gelukwens. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend op 12
juni 1941 in de RK Sint Barbarakerk in Culemborg. Als gevolg van haar
huwelijk had Maria Kalz-Pin nu ook de Duitse nationaliteit gekregen.
Het echtpaar begon nu echt last te krijgen met de Duitse bezetters.
In mei 1941 ontving Kalz een brief van de Hauptsturmführer met de
vraag waarom hij geen plakkaat voor de werving voor de Waffen SS
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Het winkelpand van
de firma Kalz op de
hoek van de Prijssestraat en de Zandstraat omstreeks
1950. Voor de winkel
staat het echtpaar
Kalz-Pin.

had opgehangen in zijn etalage. Hij was immers een ‘Reichsdeutscher’
en stond ook als zodanig bekend. Kalz reageerde niet op deze brief,
daar hij geen nazipropaganda in zijn winkel wenste. Vervolgens kreeg
hij in 1942 een oproep om zich te melden bij de Duitse Wehrmacht.
Vergeefs probeerde hij onder de dienstplicht uit te komen.
Nadat haar man was ingelijfd bij de Wehrmacht, trachtte Maria KalzPin nog een tijdje de zaak draaiend te houden, maar toen dat niet meer
lukte, trok ze in bij haar ouders op de Westerwal.
In 1944 gaf Kalz zich over aan de Engelsen. Hij werd overgebracht
naar een krijgsgevangenenkamp in Cheshire (Engeland), waar hij tot
en met september 1946 werd vastgehouden. Regelmatig stuurde hij
brieven aan zijn vrouw. Zo schreef hij op 21 oktober 1945: ‘Nederlandse
officieren zijn er nog steeds niet geweest. Wij wachten nog altijd op
ze’. Zo verging de ene maand na de andere. Vanuit het krijgsgevangenenkamp zond hij ook brieven aan de Nederlandse regering om de
Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Hij verklaarde onder meer dat
hij vanaf 1932 in Nederland had gewoond, een eigen zaak had gehad
en altijd goed met Nederlanders had samengewerkt; ook had hij zich
nooit met politiek bemoeid. Dat hij ambities had, blijkt wel uit het feit
dat hij op de legerschool in het krijgsgevangenenkamp een diploma
handelscorrespondentie heeft gehaald. Opvallend is ook dat hij alle
brieven aan zijn vrouw in foutloos Nederlands schrijft.

4

Voetnoot_bw_39.1.indd 4

c u l e mb o r g se v oetn oten 2008-39

04-05-2009 08:26:30

Winkelinterieur met
verlichtingsartikelen
en radio’s.

De winkel van het
echtpaar Kalz was
vele jaren gevestigd
op het adres Everwijnstraat 19.

Maria Kalz-Pin probeerde na de bevrijding weer een vestigingsvergunning te krijgen voor een nieuw bedrijf. Met verklaringen van
derden trachtte zij de anti-nazi gezindheid van haar man te bewijzen.
Gelukkig waren er voldoende Culemborgse ondernemers en voormalige klanten die een dergelijke verklaring wilden ondersteunen. Nadat
Kalz in september 1946 eindelijk was teruggekeerd uit Engeland, kon
hij weer beginnen met zijn bedrijf en een nieuwe winkel openen op de
hoek van de Zandstraat en de Prijssestraat. Na enige jaren verhuisden
winkel en bedrijf naar de Everwijnstraat, waar ze jaren gevestigd zijn
geweest.
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Na zeven jaar huwelijk werd er een zoon geboren en het gezin werd
ook nog verrijkt met een tweede zoon en een dochter. Alle kinderen
kregen aanvankelijk de Duitse nationaliteit, want de vele verzoeken
tot naturalisatie hadden tot dan toe geen resultaat gehad. Pas op 18
december 1957 verwierf het echtpaar het Nederlanderschap. Als gevolg
van een slopende ziekte overleed Heinrich Kalz in 1959 op de leeftijd
van slechts 46 jaar. Hoewel hij 27 jaar in Nederland had gewoond, is
hij dus maar twee jaar Nederlands staatsburger geweest.
yvonne jakobs
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Een oorlogsjaar
in aanplakbiljetten
In de jaren 40-45 werd het dagelijks leven niet zo zeer bepaald door
oorlogshandelingen als wel door de bezetting. De voedsel- en energievoorziening werd in de loop van de oorlog steeds problematischer
en op den duur was overal gebrek aan, zeker toen in september 1944
de spoorwegstaking werd uitgeroepen. De Duitse bezetter reageerde
hierop onder meer door het uitvaardigen van allerlei geboden en
verboden. Dat gebeurde veelal door middel van aanplakbiljetten die
overal werden opgehangen. De navolgende aanplakbiljetten, waarvan
overigens enkele dateren uit de periode direct ná de Duitse capitulatie,
zijn afkomstig uit de nalatenschap van de vader van Maria Kalz-Pin,
die een handelsonderneming aan de Westerwal dreef.
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Vanuit het archief

In de Nederlandse archieven staat in totaal zo’n 1000 kilometer stelling met archiefstukken waar in de geschiedenis van ons land opgeslagen is. Dankzij de inventarisboeken is het redelijk te doen om
bepaalde stukken te vinden die het onderwerp betreffen waar men onderzoek naar doet. Het blijft toch vaak zoeken naar de bekende speld
in de hooiberg. Het komt echter ook voor dat men een archiefstuk
(inventarisnummer) opvraagt en daarin ook documenten tegenkomt
die niets met jouw onderwerp te maken hebben maar wel heel interessant zijn. Vissers en archiefonderzoekers spreken in zo’n geval van
bijvangst. Ze nemen dan de digitale camera en met een paar klikken
zijn ze in bezit gekomen van iets leuks dat ze thuis op hun gemak uit
kunnen gaan zoeken.
Zo kwam ik onderlaatst in het Gelders Archief een brief tegen over
de zaak van der Dussen. Daarbij dacht ik meteen aan de prachtige
graftombe van Alida van der Dussen op het koor in de Hervormde
Barbara kerk. Alida was een rijke asielzoekster die op de vlucht was
voor haar man, de burgemeester van Dordrecht, die alcoholverslaafd
was en haar geld erdoor joeg. Alida vroeg asiel aan in 1733. De datering
van de zojuist gevonden brief (1595) kwam daar niet mee overeen. De
enige overeenkomst was dat het hier ook om een asielprocedure ging,
en wel om een brouwersechtpaar uit Delft dat op de vlucht was voor
haar crediteuren. De man heette Jacob Adriaenszoon van der Dussen,
zijn vrouw wordt niet met name genoemd, maar met de omschrijving
van huijsvrouwe. Dit zal wel het gevolg zijn dat man en vrouw 400 jaar
geleden nog niet gelijk waren. Direct kwam de vraag op van, zal onze
Alida in de 5e graad afstammen van deze Jacob? Kende Alida deze geschiedenis toen zij naar Culemborg vluchtte? De schrijvers van de brief
uit 1595 deden de nieuwsgierigheid alleen maar toenemen. Het betrof
namelijk ‘die Staten Generaal der Vereenichde Nederlanden’. Niet zomaar de
eerste de beste partij om zich met een individuele zaak te bemoeien.
Tijd om samen eens door de brief te wandelen.
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Op de eerste plaats wordt de graaf van Culemborg, Floris I van Pallandt, door de gezamenlijke crediteuren bedankt voor het in behandeling nemen van de asielzaak. Het kwam vroeger namelijk vaak
voor dat individuele schuldeisers geen middel ongebruikt lieten om
hun vordering op de debiteur te innen. Dat varieerde van diefstal van
goederen tot ontvoering en gijzeling van de schuldenaar. Dit zou dan
weer ongunstig zijn voor de overige crediteuren omdat er dan per saldo minder te verdelen bleef. Het was dus voor alle betrokken partijen
gunstig als de schuldenaar tijdelijk veilig ergens anders verbleef en de
totale boedel onder curatele kwam te staan, zodat alle schuldeisers het
zelfde percentage van hun openstaande vordering zouden ontvangen.

he t d a g e l ijk s l e v e n t ijden s d e bezettin g

Voetnoot_bw_39.1.indd 31

31

04-05-2009 08:26:47

Dit was een proces dat bestond uit verschillende handelingen. In de
brief staat dat de gezamenlijke crediteuren een redelijk schikkingsvoorstel gedaan hebben, die echter voor Jacob onacceptabel was, en hij
besloot daarom in Culemborg te blijven. Hieruit valt te concluderen
dat de boedel (nagenoeg) groot genoeg was om alle schulden in een
keer te saneren. Wellicht hebben de crediteuren ook wat water bij de
wijn gedaan door een klein percentage van hun vordering af te boeken
als oninbaar. Hopelijk bleef daarna nog een batig saldo over zodat de
schuldenaar de draad weer kon oppakken. In het geval van grove fraude of schulden is de boedel bij lange na niet toerijkend en gaat deze in
zijn geheel naar de crediteuren. Ook in die tijd bleef de restantschuld
opeisbaar als de schuldenaar ooit weer in goeden doen kwam. In onze
brief blijkt dat de onderhandelingen tussen beide partijen vastgelopen
zijn. Dit is als volgt verwoord:
Door het over, ende weder ga en overmits de sake vereijschte stadige personele
communicatie.
De Staten- Generaal doet daarom het verzoek aan de graaf om het
echtpaar over te brengen naar Delft of Den Haag. Dit verzoek is van
grote juridische betekenis, het betekend domweg uitlevering. Wanneer het uitleveringsverzoek gedaan wordt door een zeer machtige
partij die een negatieve schikking niet zal accepteren is er duidelijk
sprake van een groot probleem. De kans is dan reëel dan het echtpaar
tegen zijn wil op transport gezet wordt. Om te voorkomen dat de graaf
zich gegriefd zou voelen, wordt er nog even een mooie volzin tegenaan
gegooid.
Sonder onder prejudi’cie van Uwe Edele Hoocheijt ende jurisdictiee. Wat betekent: Wij onderkennen dat u door uw hoge stand gerechtigd bent om
mensen asiel te verlenen. Een prachtige volzin waarbij de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden erkent dat het graafschap Culemborg
de hoogste vorm van autonomie bezit. Tevens is er bij deze brief een
rekwest gevoegd. Wellicht is dit verzoekschrift terug te vinden in het
Regionaal Archief Rivierenland, bij de stukken betreffende de schepenbank.
De graaf van Culemborg kon in zijn communicatie met anderen
kiezen uit twee juridische entiteiten. In het geval van een positieve beslissing gebruikte hij vaak zijn grafelijke titel, (domeinen) In het geval
van een negatieve beslissing hield hij zich vaak schuil achter een uitspraak van de schepenbank, (stadsbestuur) De Staten- Generaal sluit
de brief af met de vermelding dat als het verzoek ingewilligd wordt,
zij dit mee zullen laten wegen bij een toekomstig verzoek van de graaf
van Culemborg. Voor wat, hoort wat. Tot slot wordt onze graaf nog een
gezond en lang leven toegewenst. Was getekend, 25 juli 1595.
Hieronder volgt de complete tekst van de brief.
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Welgeboren Grave,
Die gemeene Crediteurs van Jacob Adriaensz. Vander Dussen eertijts
brouwer inde fïth tot Delff, ende van zijn huijs-vrouwe . hen zeer bedanckende over t groote faveur twelck U. E. hen gedaen, ende op onse
recommandatien bewesen heeft int consenteren dat zij de persoonen des
voors. Vander Dussen, ende van zijn huijsvrouwe binnen Cuelenburch
in apprehentie hebben becommen. hebben ons bij nieuwe Requeste
versocht, ende ernstelijck gebeden. Ten aensien dat heure sake tegen
den voors. Vander Dussen meest bestondt in eene vriendtlijcke verhandelinge, ende accord derhalven dat hen seer costelijck soude vallen blijvende den geapprehendeerden met zijn huijsvrouwe tot Cuelenburch.
Diewij le die tzamentlijcke crediteuren, mitsgaders die vrienden, ende
magen vanden voors. Jacob Adriaensz. Ende zijn huijsvrouwe woonden
tot Delff. Door het over, ende wedergaen, overmits de sake vereijschte
stadige personele communicatie. Dat wij anderwerff bij onse voorscriften aen U. E. voor hen souden willen intercederen, ten eijnde U. E. soude
gelieven hen, off haren gecommitteerden de persoonen vande voors. Geapprehendeerde vuijt Cuelenburch te laten
volgen, om in versekertheijt gebrocht te worden binnen der voors.
Stadt Delff, off opde voorpoorte alhier inden hage, sonder prejuditie van
U. E. hoocheijt ende jurisdictie, ende dese sake getrocken te worden In
eenige consequentie naer breeder inhouden vande voors. Requeste hierbij gevueght, ende alsoo wij ten respecte vande gelegentheijt deser sake
meriterende voorde voors. Crediteuren eenighe extraordinaris insicht,
ende faveur, deselve Crediteuren in haerlieder versueck seer geerne sagen geaccommodeert, soo hebben wij hen geaccordeert desen aen U. E.
wederom te scrijven, vruntlijck versueckende, dat U. E. gelieve om die
redenen voors. in onse favuer die voors. Supplianten haerlieder versueck
soo verre eenichssins doenelijck in onsen respecte willichlijck te gunnen, ende accorderen soo hen alleene dese hoope schijnt te resteren om
eenichssins totten heuren te commen, namentl. door het middel vande
vrunden binnen Delff woonachtich ende U. E. sal ons daerane doen
sunderlinge vruntschap, die wij wederom willich sullen zijn in te sien
d’occasie daertoe verschijnende hiermede desen eijndigende bidden den
Almogenden
Welgeboren Grave U. E. te verleenen in gesontheijt lanck salich leven,
Vuijt Sgravenhage den XXVen Julij 1595 A. F. rankena vt
U. E. goetgunstige vrunden Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Ter ordonnan. Vande Zelve
CA. ogens 30/7
1595
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De originele brief bevindt zich in het Archief van de Heren en Graven
van Culemborg. (AHGC) te Arnhem. Toegangsnummer 0370 inventarisnummer 351
Hoe deze zaak afgelopen is weten wij nog niet. Wellicht bent u zo geinteresseerd geraakt dat u deze zaak verder gaat uitzoeken. Eenmaal
door het archiefvirus bevangen kom je er niet makkelijk meer vanaf.
johan van unen

www.regionaalarchiefrivierenland.nl
www.geldersarchief.nl
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