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Vergeten geboorteaangifte van Maria
Vierwind in 1885
Evert van den Bor
Steven Vierwinden of Vierwind werd geboren te Putten op 17
maart 1851 aan de Goorsteeg 10 als zoon van Steven Vierwinden
en Maria Gielen. Hij huwde op 6 februari 1878 te Putten met Lubberta van Elten, dochter van Johannes van Elten en Jannetje van
Malenstein. Het echtpaar kreeg zes kinderen, te weten:
1) Steven, geboren 29 mei 1879,
2) Jannetje, geboren op 7 februari 1881 en overleden op 27 maart
1881,
3) Jannetje, geboren in 1883,
4) Maria, geboren op 30 juni 1885,
5) Johannes, geboren op 6 maart 1888 en
6) Cornelis. geboren op 22 februari 1890,
allen geboren in Putten.
Na de geboorteaangifte van Johannes in 1888 was er ontsteltenis
op het gemeente huis toen bleek dat dochter Maria niet stond ingeschreven en in feite niet bestond. De oorzaak hiervoor was als
volgt te verklaren. Steven was naast landbouwer ook bijenhouder
en had als bijnaam de bijenreiziger. Hij reisde vaak met zijn bijen
naar streken waar veel honing te halen was. Zo ging hij in juni
1885 met zijn bijen op weg naar Noord Holland en verbleef er een
lange tijd in Hoorn. In die tijd beviel zijn vrouw op 30 juni 1885
van een dochter, Maria. Maar er werd geen aangifte gedaan, want
moeder lag in het kraambed, vader was in Hoorn en de baker heeft
het ook nagelaten.
Steven Vierwind is op 17 februari 1891 vermoedelijk aan longontsteking overleden. Hij was toen pas 40 jaar. Hij woonde eerst met
zijn vrouw op boerderij De Haar, E 216. In 1882 verhuisden zij
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naar de nieuw gebouwde boerderij De Pas aan de Beulekampersteeg 52, die er door de ouders van Lubberta van Elten was neergezet. Na het overlijden van Steven trouwt Lubberta met Gerrit
Evers in Ederveen en krijgt er vier kinderen. Later ging dit gezin
in Putten wonen op boerderij De Pas. Lubberta overlijdt op 15
oktober 1924 en Gerrit op 9 juni 1931 Hun zoon Jan vertelde dit
verhaal weer door aan zijn zoon Gerrit Evers, tot heden wonende
op De Pas.

Boerderij De Pas

Om Maria alsnog in te kunnen schrijven in de registers van de
Burgerlijke Stand te Putten werd daarom in 1889 een verzoek gericht aan de rechtbank in Zwolle, dat als volgt luidde:
“Geeft met de meeste eerbied te kennen dat Steven Vierwinden, bijenhouder, wonende in de gemeente Putten, dat hij is
gehuwd met Lubberta van Elten, dat uit dit huwelijk is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, Maria, genaamd,
hetwelk de 2e augustus 1885 door den doop is ingelijfd in de
Christelijke Gereformeerde gemeente te Putten; dat de geboorte van dit kind kan blijken uit de verklaring van de heer
Jan Willem Gerhardus Meerstad, dokter wonende te Putten,
die daarbij tegenwoordig is geweest en welke verklaring is
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geregistreerd op 14 maart 1889. De ambtenaar M.J.Bertling
verklaart dat in diens registers dochter Maria niet voorkomt,
noch op 30 juni 1885 noch op een later tijdstip, en dat dit zijn
oorzaak heeft dat verzoeker tijdens de geboorte van Maria
zich met zijn bijen ver van zijn woonplaats verwijderd was,
namelijk in Hoorn. Verzoeker wenst alsnog de geboorte van
zijn dochter in de geboorteregisters op te nemen. Reden
waarom de verzoeker zich tot de rechtbank wendt met het eerbiedige verzoek om aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Putten te gelasten, in dier
voege dat daarin alsnog wordt opgenomen de geboorteakte
van dochter Maria, met een last aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand dat zodra de uitspraak in kracht van gewijsde zal zijn gegaan dit dadelijk in te schrijven. Gedaan te
Zwolle op 5 maart 1889.”
De uitspraak van de rechtbank luidde als volgt:
“Gezien het verzoekschrift en de beide verklaringen van respectievelijk dokter Meerstad en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Putten, overwegende dat hieruit genoegzaam
blijkt dat op 30 juni 1885 Lubberta van Elten is bevallen van
een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam
is gegeven van Maria en dat verzuimd is om de geboorteakte
in te schrijven in de registers van de Burgerlijke Stand te Putten. Overwegende dat er voldoende termen bestaan om de gevraagde aanvulling van de registers te gelasten en gelast
daartoe dat de geboorteakte van Maria Vierwinden alsnog
wordt opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente
Putten.
Aldus gedaan en gewezen op 6 maart 1889 te Zwolle.|”
Op 16 april 1890 werd de geboorteakte van Maria alsnog ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
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Op de volgende bladzijde staat een gedeelte uit het bevolkingsregister 1877-1890 van Putten van de familie Vierwinden. Onderaan
onder nummer 11 staat Maria.
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