
Woord vooraf bij de eerste uitgave 
 
Op zaterdag 18 mei 1991 komen een aantal neven en nichten, kleinkinderen van Leendert Scholtus en Jenneke 
Cornelia van Mourik, bij elkaar. Het is een feestelijke ontmoeting van dertigers tot en met zeventigers. Tevens zijn 
tante Jo van oom Steven en tante Lies van oom Henk (mijn moeder) aanwezig. 
Neef Hans verzorgt een fotografische impressie van de neven en nichten die elkaar op deze dag hopen te ontmoeten. 
Een en ander wekt bij mij de belangstelling wat meer te weten van mijn familie. 
 
Van alle ooms en tantes, kinderen van Leendert en Jenneke Cornelia, heb ik een zoon of dochter aangeschreven met 
het verzoek gegevens op te sturen. Van de grootst mogelijke meerderheid heb ik de gevraagde informatie gekregen. 
Wel moet gezegd worden dat de een uitgebreider is geweest in het verschaffen van informatie dan de ander. Ik heb 
alles in een overzicht verwerkt. 
Tevens heb ik bezoeken gebracht aan Kesteren en Zoelmond. Contacten zijn gelegd met het Streekarchivariaat Tiel-
Buren-Culemborg (Dhr. H.P.J.E. Merkelbach) en de gemeente Kesteren (Mw. R. Roodbeen - Heenck). Deze 
contacten hebben waardevolle informatie opgeleverd. Voor de medewerking hartelijk dank! 
 
Uit de gegevens, die terug gaan tot ongeveer 1800, blijkt dat het geslacht Scholtus van mannelijke en vrouwelijke 
zijde uit de Betuwe stamt. Enerzijds moet de omgeving van Kesteren genoemd worden, anderzijds Wadenoijen, 
Ophemert, Ommeren en Zoelmond. 
 
Het onderzoek is niet afgesloten. Wie aanvullende informatie kan verschaffen wordt verzocht deze door te geven. Hij 
of zij kan ervan verzekerd zijn dat het verwerkt zal worden en ter zijner tijd terug te vinden is in een nieuwe, 
uitgebreide en bijgewerkte versie. 
   
Ik hoop dat dit familieoverzicht het inzicht en de kennis van het voorgeslacht vergroot. Voor gemaakte fouten bied ik 
bij voorbaat mijn excuses aan. 
   
   
Meppel, 4 april 1992, L.C. Scholtus. 
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Bij de tweede uitgave 
 
Zoeken naar je voorouders is en blijft een uitdaging. Je wilt je materiaal verder uitbreiden en blijft zoeken naar meer, 
verder de terug in de geschiedenis....  
 
Ik denk dat ik erin geslaagd ben interessante, verrassende gegevens boven tafel te krijgen! Maar ook nu geldt: een 
antwoord roept wel tien nieuwe vragen op! 
 
Bij het uitbreiden van de kennis van het voorgeslacht heb ik van verschillende zijden hulp gekregen. In 
chronologische volgorde zijn dat de volgende personen. 
 In de eerste plaats wil ik dhr W.H. Morel van Mourik van de stichting "de Maurikkroniek" noemen. Wij 
hebben verzamelde gegevens uitgewisseld, waardoor onze informatie over de familie van Mourik is uitgebreid. 
 In de tweede plaats wil ik mw R. Roodbeen - Heenck (weer) noemen. Zij is werkzaam bij de gemeente 
Kesteren. In de kelder van het gemeentehuis (van Kesteren) in Opheusden heb ik verscheidene uren doorgebracht 
met het "neuzen" in de archieven. Vlak voor mijn vertrek deed ik mijn belangrijkste ontdekking: de gegevens van 
Jacobus en diens vader Johan Scholtus. 
 Na het bezoek aan het gemeentehuis bezocht ik een bijeenkomst van het Archief- en Informatiecentrum 
voor de Betuwe. Dhr G.D. Opperman was mij behulpzaam bij het doorgeven van informatie over het geslacht van 
Tintelen. De gegevens heb ik mooi kunnen verwerken in ons gegevensoverzicht. 
 In de vierde plaats wil ik C. van Amerongen van het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg noemen. Hij 
schreef me hoe de herkomst van Johan Scholtus bedoeld zou kunnen zijn. Een verrassende ontwikkeling waar ik wel 
even voor ben gaan zitten! Zie het laatste deel van deze uitgave, waarin ik informatie in verhalende vorm doorgeef. 
 
Meppel, 1 mei 1993. 
 
 

Bij de derde uitgave 
Inmiddels heeft onderzoek in Miselbach in Oostenrijk (1993, door Th. J. Wagner-Scholtus) duidelijk gemaakt dat 
Witzhelder niet in Oostenrijk ligt. We proberen door nader onderzoek te achterhalen waar we Witzhelder dan moeten 
zoeken. De tekst is op dit punt aangepast. 
 
Meppel, 2 januari 1999. 
 
 

Bij de vierde uitgave 
De tekst is op een aantal plaatsen aangepast. 
De contacten met twee verre familieleden in Amerika, Christine Dean en Janet Martin hebben mij ook weer wat 
actiever gemaakt. Het blijkt dat er in de vorige eeuw verschillende familieleden naar de VS van Amerika zijn 
geëmigreerd. Via internet “ontdekken” we elkaar en hebben regelmatige contacten. 
Zoals gezegd, ik ben weer wat actiever geworden. Dhr. J.G.J. van Booma van het Centraal Bureau voor Genealogie 
in den Haag schrijft me 1 februari 1999 dat Jacobus Scholtus waarschijnlijk geboren is in Witzhelden bij Leichlingen 
en Solingen, in de buurt van Köln. “’t Nederbergsche” sluit daarbij aan. Witzhelden is een deel van het hertogdom 
Berg. Miselbach echter, de betekenis daarvan wordt duidelijk gemaakt na consultatie van de kennis die paraat is in 
een genealogisch  Archief in Brühl. Er is dus geen sprake zijn van Witzhelder, maar van Witzhelden. Reden genoeg 
om maar weer eens op zoek te gaan. 
 
In deze uitgave is gebruik gemaakt van nieuwe technieken die mogelijk zijn door verdere ontwikkelingen op het 
gebied van de automatisering. De door mij gemaakte visuele overzichten kunnen echter niet geconverteerd worden 
en heb ik in de oude opmaak laten staan. Het betreft de bladzijden met feitelijke gegevens. 
Naast een beschrijvend deel (de eerste 6 bladzijden) en een deel met gevisualiseerde informatie over het geslacht 
Scholtus heb ik een deel met informatie over de zoektocht naar de geboorteplaats van Jacobus Schultes of Scholtus 
opgenomen: “De Witzhelder/n-story”. Van een paar familieleden ontving ik foto’s die ik afdruk.  
Tenslotte heb ik wat bladzijden met informatie opgenomen, die de relatie tussen Scholtus-verwanten in de U.S.A 
bewijst. Informatie die de twee e-mailers Janet en Christine uit Amerika me zonden, heb ik tenslotte ook toegevoegd. 
 
Meppel, november 1999.



 Johan Scholtus en Catharina Sauer, Jacobus 
 
Op 3 december 1744 wordt Jacobus Scholtus geboren. Zijn ouders Johan en Catharina Scholtus - Sauer wonen in het 
dorp Witzhelden in het gebied Miselbach.  Deze informatie lezen we in een van de stukken die in de kelder van het 
gemeentehuis van Kesteren in Opheusden is te vinden. Een ambtenaar heeft op de overlijdensakte 22 van het jaar 
1827 van Jacobus geschreven: 
 
 "Jacobus Scholtus, geboren te Witzhelden ambts Miselbach in 't Nederbergsche den 3e 12 1744, 

zoon van Johan Schultes of Scholtus en Catharina Sauer." 
 
Jacobus is lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk.  De vraag die zich onmiddellijk opdringt na de ontdekking dat 
je voorgeslacht oorspronkelijk helemaal niet in de Betuwse klei is geworteld, luidt natuurlijk: hoe komt het dat 
Jacobus in Nederland terecht komt? Hoe komt het dat Jacobus in Kesteren komt, waar hij op 15 januari 1777 (32 jaar 
oud) trouwt met Dirkje van den Hatert? 

 

Figuur 1 Aktenummer 22 register van overlijden 1827 gemeente Kesteren 

 
 
Waar moeten we voor de antwoorden op de zich steeds maar weer vermenigvuldigende vragen naartoe? Moeten we 
aan literatuurstudie gaan doen door in de boeken te duiken? Welke boeken? Geschiedenis? Met een sociaal-
economische invalshoek? Met een politieke? Is het feit dat Jacobus leijendekker is en daarmee de beroepscategorie 
voor verschillende geslachten aangeeft, een aanwijzing voor de emigratie? Is de godsdienst van invloed? Zijn het 
sociaal-economische motieven? Welk beroep heeft Johan? De komst in Nederland, was die zo gepland of komt 
Jacobus "toevallig" in Nederland? En Kesteren dan? Waarom Kesteren? 
Allemaal in willekeurige volgorde geplaatste vragen die om een antwoord vragen.  
Een bezoek aan Witzhelden in februari 19991 heeft over de gezinssituatie van Johann(es) Schultes en Catharina 
Sauers meer informatie gegeven. Over het vertrek van Jacobus naar Kesteren is ons niets meer duidelijk geworden. 
 
                                                           
1 Zie: De Witzhelder/n-story 



 
Derk en Catharina Scholtus – Geurts 
 
Een zoon van Jacobus is Derk (Dirk) die gehuwd is met Catharina Geurts. Ze zijn geboren in respectievelijk 1795 en 
1802. Hij is lijzetter, later ook wel leijendekker genoemd. Wij zouden vandaag waarschijnlijk dakdekker zeggen. Zij 
wordt in akten "buiten beroep", arbeidster en werkster genoemd.  
 
Uit de huwelijksakte van Derk en Catharina blijkt dat Geurt Geurts, Jacobus Scholtus en Catharina Geurts niet 
kunnen schrijven. Derk wel. Dat blijkt ook uit de vele malen dat hij mede-ondertekent op geboorte-, overlijdens- en 
huwelijksakten. Op de huwelijksakte van Derk en Catharina wordt de naam van de bruid als Catarina gespeld. Voor 
het overige daarna steeds als Catharina. Catharina is "buiten beroep" en minderjarig (18 jaar). Derk is 24 jaar oud. 
Hun eerste kind (Dirk Jacobus) wordt op 16 september, ruim twee maanden na de huwelijkssluiting geboren. 
 
In de eerste geboorteakten schrijft de ambtenaar Dirk, hij ondertekent met Derk. Er is nog iets opvallends te zien op 
de geboorteakten van zijn zonen Dirk Jacobus en Aart. Beide keren wordt Scholtus geschreven en ondertekent als 
Scholtes. Vanaf de geboorte van Katrinus is het Scholtus. 
 

 

Figuur 2 Akte 34 van het geboorteregister van 1824 van Kesteren 

 
 
Derk en Catharina wonen vanaf hun trouwen in huis nummer 42 te Kesteren. Bij de geboorte van de oudere kinderen 
staat vermeld dat ze huisvrouw is. Bij de geboorte van de op een na jongste zoon Johannes staat als beroep winkelier-
ster. Bij de geboorte van Gerrit is Dirk 52 jaar. Catharina is (weer) zonder beroep. Ze wonen dan nog steeds in huis 
nr 42. 
 
Van Katrinus is bekend dat hij evenals zijn vader leijendekker van beroep was. Dat blijkt uit de geboorteakte van 
Leendert Scholtus. Katrinus is getuige bij de aangifte van Leendert, jongste zoon van zijn oudere broer Aart. 
 



Anna Geertrui, werkster, de oudste -nog levende- dochter van Derk en Catharina, krijgt op 10 december 1848 een 
dochter die ze Aartje noemt. Zij is ongehuwd en woont nog bij haar ouders. Haar broer Aart komt Aartje op het 
gemeentehuis aangeven. Aart is dan 26 jaar. 
 
Op de geboorteakte staat in de kantlijn het volgende bijgeschreven: 
 
 "Dit kind is door Hendrik Huiberts en Anna Geertrui Scholtus bij hunne huwelijksakte van den 

zesden November achttien honderd een en vijftig op het register des huwelijks akten van de 
Gemeente Kesteren over 1851 No 12 voor het hunne is erkend en gewettigd waarvan aantekening 
in de geboorteakte zal worden gedaan, de burgemeester, ambtenaar van de Burgerlijke Stand te 
Kesteren, w.g. W.P. van der Zande." 

 
Wanneer Aart Scholtus 57 jaar oud is, komt hij op het gemeentehuis wederom een meisje aangeven waarvan de 
moeder ongehuwd is. Het betreft nu zijn kleindochtertje Derkje, genoemd naar de vrouw van Aart, de oma van het 
meisje. Derkje is het kind van zijn dochter Leena Christina, dienstmeid. Zij is op het moment van de geboorte van 
Derkje ongeveer 19 en een half jaar oud. 
 
 



Aart en Derkje Scholtus - van Tintelen 
 
Aart is metselaar, Derkje staat als werkster te boek. Zij wonen in huis nr 24 te Oudenwaard, gemeente Kesteren. 
Als Aart 29 jaar is, wordt zijn eerste zoon Katrinus geboren. Dit jongetje moet spoedig overleden zijn, want twee jaar 
later wordt weer een Katrinus geboren. De naam Katrinus is afgeleid van de naam Catharina van Catharina Scholtus - 
Sauer. In het volgende geslacht wordt de naam wat deftiger bij de geboorte van Catharinus, zoon van de jongste zoon 
Leendert. Hendrik, jongste broer van Catharinus noemt zijn derde kind Leendert Catharinus. De roepnaam is steeds 
Rinus. Tenslotte zien we deze naam nog een keer terug komen bij het tweede kind van Leendert Catharinus: Fredrik 
Catharinus. Zijn roepnaam is Fredrik. 
 
Dirkje Scholtus - van Tintelen, wonend in huis 128 B, vertrekt op 22 maart 1888 naar IJzendoorn. Dat is een jaar na 
het overlijden van Aart. Zij is dan bijna 62 jaar oud. 
Zoon Leendert vertrekt op 3 februari 1884 op vijftienjarige leeftijd naar Veenendaal. Op 3 september 1892 trouwt hij 
met Jenneke Cornelia van Mourik. 

 

Figuur 3 Akte 73 van het geboorteregister van 1850 van Kesteren 



Leendert en Jenneke Cornelia Scholtus - van Mourik 
 
Leendert kiest een duidelijk ander beroep dan zijn opa en vader, hij wordt kleermaker en vestigt zich in Tiel. Als 
adres is bekend de Plantage 187. Later vestigt het gezin zich op het Plein nr 27. Boven de winkelruit is te lezen:  
" HOEDEN  L. SCHOLTUS EN ZN  PETTEN " 
 
Jenneke Cornelia van Mourik is een dochter van Roeland Steven Lot Hendrik van Mourik en Hillegonda Peterse. Zij 
is de oudste van zes kinderen. Van dit gezin is bekend dat zij gewoond hebben op de Plantage 295, de Hucht 127, de 
Plantage 184 en de Nieuwe Tielseweg 226. 
Het graf van het echtpaar van Mourik - Peterse is tot op de huidige dag nog te vinden op de begraafplaats aan de 
Lingedijk in Tiel ("Ter navolging"). 
 
Hebben Leendert en Jenneke elkaar leren kennen op de Plantage? 
Zij krijgen dertien kinderen, waarvan er twee binnen een paar maanden sterven. Als woonplaatsen van de elf 
overblijvende kinderen kunnen in eerste instantie worden genoemd: Tiel, Utrecht, Amersfoort en Nijmegen. Het 
merendeel van de jongens vestigt zich al zelfstandige. 
 
Persoonlijk had ik nogal belangstelling voor de godsdienst. Met name vind ik het interessant om te weten op welk 
moment men de Ned. Hervormde kerk heeft verlaten om zich bij de Gereformeerde kerk aan te sluiten. Tot op heden 
ben ik nog niets wijzer geworden. Leendert en Jenneke Cornelia Scholtus staan aan het begin van deze eeuw nog als 
N.H. in de boeken. De Afscheiding (1834 evj) en de Doleantie (1886 evj) zijn dus geen directe aanleiding geweest 
om zich bij de gereformeerden te voegen. Was het misschien "het klimaat" in de Hervormde kerk in Tiel? Vragen die 
nog steeds beantwoord moeten worden. 
 

 

Figuur 4 Leendert en Jenneke Cornelia Scholtus - van Mourik 



De Witzhelder/n-story 
 
Bij een bezoek aan het gemeentearchief van de gemeente Kesteren vond ik de volgende zin: 
 
“JACOBUS SCHOLTUS [..]  GEBOREN TE WITZHELDER AMBTS MISELBACH IN 'T NEDERBERGSCHE DEN DERDE 

DECEMBER  1744, ZOON VAN JOHAN SCHULTES OF SCHOLTUS EN CATHARINA SAUER." 
 

Toen ik deze zin las, heb ik nog even gedacht dat het wellicht over een plaatsje in de buurt van Rhenen zou gaan. 
Niet lang daarna besefte ik, dat ik naar het buitenland zou moeten gaan om deze plaats op te zoeken. De 
lettergreep “Witz” klinkt grappig, maar vooral Duits in de oren. De richting van Duitsland zouden we het uit 
moeten zoeken. Maar waar precies? Een kaart van Duitsland, noch van de wereld bood uitkomst. Daarom 
meende ik er goed aan te doen een verzoek om hulp te richten aan het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, 
waar ik eerder goede contacten mee had kunnen leggen. 
 
Het antwoord was verbazingwekkend: niet Duitsland, maar Oostenrijk zou het land van herkomst van mijn 
familie zijn! 

 

 
 

Bekomen van de verbazing is het dan het beste om maar eens nuchter na te denken hoe verder te komen. Doortje 
Wagner-Scholtus, mijn zus, woont in Villach, aan de andere kant (het Zuiden) van Oostenrijk. Maar, Mistelbach 
ligt in de buurt van Wenen, de hoofdstad die regelmatig met een bezoek wordt vereerd.  
En ja hoor, zo maar een telefoontje uit Mistelbach: “Hallo Rinus, we zijn in Mistelbach een gaan op zoek naar 
Witzhelder. We gaan op zoek naar de kerk waar alle paperassen worden bewaard. Je hoort wel of we succes 
hebben….” 
 



Geen succes dus. Witzhelder komt in het geheel niet bekend voor bij de deskundigen. De naam klinkt wel Duits, 
maar meer Hoogduits. Er moet dus noordelijker gezocht worden. In Noord-Duitsland wordt gezegd. 
 
 

                 
 
 
Een paar jaar gaat voorbij. Toch maar weer eens wat actiever op zoek. Nog een keer contact met het 
Streekarchivariaat in Tiel. De situatie wordt uitgelegd, Mistelbach in Oostenrijk is een doodlopende weg. Is er 
misschien een ander idee? 
 

 
In een brief wordt mij op het Duitse Verkeersbureau gewezen. Helaas ben ik op dit spoor niet verder gekomen. 
Het Verkeersbureau gaf het adres van het Duits Genealogisch Bureau in Leipzig Een schrijven leverde helaas 
alleen een onbestelbaar teruggezonden brief op. Wat nu? Er gaan weer een paar jaren voorbij. 



 
Geactiveerd door een paar achter-achter-achternichten uit de States, pak ik de draad weer op. Ik schrijf een e-
mail naar het Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag met de vraag of zij een idee hebben waar ik 
Witzhelder kan vinden. Voor beantwoording van mijn schrijven moet ik een kopie van de overlijdensakte uit 
1827 opsturen. Gelukkig heb ik destijds een kopie in Kesteren gemaakt. Met een moderne PC met scanner is het 
eenvoudig zelf een kopie van een kopie te maken en daarna op te sturen naar het CBG. Het antwoord laat niet 
lang op zich wachten. 
J.G.J. van Booma spreekt van Witzhelden, een plaats in de omgeving van Keulen. De plaats lag in het 
Nederbergse oftewel een gedeelte van het hertogdom Berg. 
Niet zo ver buiten de deur dus. Maar: hoezo Witzhelden? De tekst laat toch duidelijk Witzhelder lezen? De 
laatste letter ziet er toch precies zo uit als de laatste letter van “December”, direct onder “Witzhelder” 
geschreven in de akte? 
Waarschijnlijk is er gewoon sprake van een foute schrijfwijze door de ambtenaar in Kesteren in 1827…… 
 
 

 
 
 
We moeten dus gaan zoeken tussen Leichlingen en Solingen in het Rheinland. Bij het zoeken in de index van 
een Duitse kaart hebben we Witzhelden in het verleden wel gezien. Maar, steeds terzijde geschoven als een 
andere plaats, we zochten immers Witzhelder…. 
 
In verband met een naderende voorjaarsvakantie schrijven we snel naar Brühl, naar het Nordrhein-Westfälische 
Personenstandsarchiv Rheinland. Daarin komt in het kort het verhaal naar het zoeken van Witzhelder, in ’t 
Nederbergsche, amts Miselbach naar voren.  



Het antwoord van Dr. Schleidgen maakt aan alle onzekerheid omtrent de vraag of het juiste Witzhelder is 
gevonden, een einde. Het gaat echt over Witzhelden in het Rheinland, want hij kan duidelijk maken dat “ambts 
Miselbach die Bezeichnung für die Verwaltungseinheit (“Amtsbezirk”) zu der die Ortschaft Witzhelden im 18. 
Jahrhundert gehörte” is.  
De laatste ontbrekende schakel, die J.G.J. van Booma niet kon oplossen: ”Miselbach past daarbij echter weer 
niet”, is gevonden. Voor mij is er vanaf dat moment geen twijfel meer mogelijk: Witzhelden is de plaats die ik 
zoek, een andere plaats komt niet meer in aanmerking. 
Koffers pakken, in de auto, op naar Witzhelden. Wat zou de plaats ons kunnen vertellen en wat levert een bezoek 
aan het Nordrhein-Westfälische Personenstandsarchiv Rheinland op? 
 
 

 



Op dinsdag 23 februari 1999 vertrekken Lucie en Rinus richting Keulen. We rijden direct door naar Brühl. In het 
centrum van de stad vinden we een fraai paleis: Versailles in het klein, nee, mini-Schönbrunn. In een zij-vleugel 
vinden we het Personenstandsarchiv Rheinland. We worden vriendelijk te woord gestaan door een dame. 
Wanneer we de reden van de komst aangeven, kan ze snel vaststellen wat we moeten hebben. We betalen       
DM 5,= en kunnen plaatsnemen. Na een klein half uurtje krijgen we een fotokopie van het boekwerk van de kerk 
te Witzhelden, waarin de predikanten de kinderen vermeldden die gedoopt werden, waarin de namen van 
confirmanten, de huwelijken en de begrafenissen werden bijgehouden. Dat is niet eenvoudig! Klein, met 
(kroontjes)pen geschreven, soms mooi, soms slordig, soms vol met vlekken, staan de namen, data vermeld. 
Van de gedoopten worden data van geboorte en doop, naam van de vader, de woonplaats, soms de naam van de 
moeder en de namen van de “peters” vermeld. Helaas wordt de naam van de moeder vaak weggelaten. Dat zal 
me later nog opbreken! 
 
Een vlot doorbladeren van het stuk leidt tot de conclusie dat het er op lijkt dat het jaar 1744 in het 
geboorteregister ontbreekt. En dat is het geboortejaar van Jacobus Scholtus! We beginnen maar vooraan en 
kijken of we bekende namen tegenkomen. Op bladzijde 6 (1738) ontstaat een discussie. Gaat het daar nu over de 
geboorte van een kind van Johannes Scholtus en Catharina Sauers of lezen we het daar nu in. Zien we wat we 
graag willen zien, of is het anders? 
 
 

 

Figuur 5 Lore May:  Johannes Schultes moeder Catharina Sauers 1738.05.01 Johann Wilhelm, een oudere broer 
van Jacobus ....... 

 
 
We werken door in het boek met kopieën.  We krijgen er hoofdpijn van. We begrijpen dat we niet verder dan een 
pagina of 50 komen. Snel schrijven we een aantal paginanummers op van bladzijden waar we de naam Schultes 
denken te herkennen. We zijn eigenlijk te laat, maar omdat we van zover komen worden er nog kopieën voor ons 
gemaakt….. Dat hebben we in ieder geval. Thuis kunnen we misschien nog dingen ontdekken waar we nu niet 
achter zijn gekomen. 
 
Het is een uur of vier. We hebben in ieder geval het bewijs dat Johan Schultes of Scholtus in Witzhelden heeft 
gewoond! We gaan verder: op naar Witzhelden. Dat is eigenlijk een deel van de reis terug. Ten Noordoosten van 
Keulen gaan we in oostelijke richting. Witzhelden ligt maar een kilometer of tien verder op. Het gaat sneeuwen. 
Er ligt hier ook al aardig wat sneeuw. Later horen we dat het de laatste vierentwintig uur behoorlijk tekeer is 
gegaan, met hevig onweer. 
Witzhelden is een leuk, pittoresk dorp. Het doet nog ouderwets aan, met vakwerk-huizen. Op de “markt” is het 
heel klein, knus, met aardige winkeltjes. De kerk staat natuurlijk ook pal in het centrum. We parkeren de auto en 
lopen wat rond. Het is te donker om nog wat foto’s te maken of te filmen.  
We gaan naar “zur Post” en vragen of er nog een “Doppelzimmer” voor ons is. Nee, pech, ten tijde van de beurs 
in Keulen (Kölner Messe) zijn alle hotels tot ver in de omtrek vol. Dat is jammer. Hoe moet dat nu? Goede raad 
is duur. We besluiten naar Solingen te rijden. Misschien lukt het daar nog een overnachting te regelen. 
 
Een kilometer buiten het dorp –in de Ortschaft 
“Herscheid” zien we een goed uitziend restaurant. Als 
we er nauwelijks voorbij zijn, zeggen we tegen elkaar 
“Stond er ook geen H op de muur, of vergissen we 
ons?”. Toch maar even terug. Ja hoor. Er kan ook 
overnacht worden. En ja, er is nog wel een 
tweepersoons-kamer! Later blijkt dat er nog wel drie, 
vier kamers vrij zijn. De kamer is erg eenvoudig, maar 
ziet er netjes schoon uit.  We doen het. 
 
Na beneden heerlijk en gezellig gegeten te hebben, gaan 
we vroeg, maar toch voldaan naar bed. 
 
De volgende morgen raken we met de man van het Hotel aan de praat. Waarom we hier zijn. Oh, maar dan 
moeten we beslist naar het kerkelijk bureau in Witzhelden. Daar hebben ze alle stukken nog vanaf 1738! En een 

 



mevrouw, zijn tante, weet alles van het verleden en kan vast nog van alles vertellen. Ja, maar, de archieven 
hebben we in Brühl al bekeken….. Toch besluiten we nog verder te zoeken bij de kerk. We zouden toch nog naar 
Witzhelden gaan om wat foto’s te maken en wat videobeelden te schieten.  
 
Na wat gezoek worden we naar het kerkelijk bureau gebracht. Ja, hier zijn veel gegevens. Een medewerkster 
pakt een map en laat lijsten zien die uitgetypt zijn aan de hand van de originele kopieën. Door de software 
kunnen de gegevens  op allerlei manieren geordend worden. Dat is prachtig! Gewoon alles uitgetypt, waar we 
gisteren nog hoofdpijn van kregen. De medewerkster blijkt intussen ook al de bedoelde tante, de grote kenner 
van de archieven opgebeld te hebben. Ze neemt niet op. “Schade” Een paar minuten later komt ze 
binnenstappen. Ze was al onderweg. En ze had intussen al gehoord van het bezoek en de reden van de komst. 
 
 

       
 
 
Ze helpt ons vriendelijk en we krijgen nog een paar kopietjes uit haar archief mee. Alle kinderen met de 
achternaam Schultes van 1738 tot en met 1770 staan erop. Johann Wilhelm, zoon van Johannes Schultes en 
Catharina Sauers, gedoopt op 1 mei 1738 staat boven aan de lijst. Dat is een oudere broer van “onze” Jacobus. 
Of het de oudste in het gezin is, weten we niet: het register begint in 1738. Johannes en Catharina wonen dan in 
het gehucht Flamerscheid bij Witzhelden. Op 1 oktober 1743 wordt Anna Margaretha geboren. Het oudere zusje 
van Jacobus. Het gezin woont dan in Wolfstall, ook bij Witzhelden behorend. We hebben Wofstall nog bezocht: 
twee straten, een cafe met Fremdenzimmer and that’s it. Een bijzondere gewaarwording: staan op de grond waar 
je voorouders veel voetstappen hebben neergezet. 
 
Vragen zijn beantwoord. Andere worden opgeroepen. Het blijkt dat er tussen 1738 en 1769 15 kinderen met als 
vader Johann(es) Schultes worden geboren. Dat kan onmogelijk uit een en dezelfde vader en moeder: in 1765 
wordt een Johannes Schultes uit Wolfstall begraven. Er zijn vier, mogelijk drie vaders Johann(es) Schultes in de 
omgeving van Witzhelden. Gauw maar een brief geschreven naar Lore May om meer informatie uit haar archief. 
Nog een paar kopietjes graag…. Misschien dat de puzzel dan beter is op te lossen. 
 
 
 
 



On the 3th of december 1859 
 
 
Adrianus Scholtus 
 
29 years old,, born in Kesteren, living in Veenendaal 
son of Derk Scholtus, roofmaker, living in Kesteren, and Catharina Geurts, died, 
 
married with 
 
Gerretje Berends 
 
20 years old, born and living in Lienden 
daughter of Johannes Berends, workman living in Lienden, and late Derkje Vermeer. 
 
They married in Lienden –still a village near Kesteren, both in the Betuwe, a part, a region in the province of 
Gelderland. Tiel is the central place in “De Betuwe”. I was born there. These weeks many people of the 
Netherlands visit the region de Betuwe because of the beautiful blossom. De Betuwe is famous bacause of the 
cherries, strawberries, apples, pears, aso. 
 
 
The conclusion is: we are relatives, because Derk Scholtus and Catharina Geurts are also my prae-parents!!!!!  
 
Rinus Scholtus 
Meppel
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Adrianus Scholtus 

Gerritje Berendsen 

Hendrik Scholtus 

Aart Scholtus 

Marinus Scholtus 

Gerrit Scholtus 

Dirkje Scholtus 

Adriana Scholtus 

Carrie Horman 

Hans Scholtus 

Dirk Scholtus 

Marion Scholtus 

Donald Scholtus 

Martin Scholtus 

Arlene Scholtus 

Ida Irene Scholtus 

Aart Scholtus 

Irene Scholtus 

Gerrit Scholtus 

Carolyn Scholtus 

Adrianna Scholtus 

Johanna Scholtus  

Peter van Polen 

Janet van Polen 

June  van Polen 

Marie  van Polen 

Karen  van Polen 

John  van Polen 

Wilda  van Polen 

Micheal Martin 

Jeffrey Martin 

Jonathan Martin 

??  van der Linden 

??  Horman 

John  van Polen 

Martha Menninga 

Melus van Polen 

Antje Vriezelaar 

Jelle Sjolle Menninga 

Hendrika Gaasterland 
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Cook 

John 

Carl 

Peter 

Chareles Katharinice 

Celia Oleson 

??? 

John Katharinice 

Jenny S - Lathi 

Dorthy S - Wetton 

Florence S-Thompson 

Mary Pellitier 

John Charles 
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Jack David Dean 

Christine 

Elizabeth Christian 
Amelia Morgan 
Benjamin Paul 

John Paul 

Randolf John 

Margret 
Katherine 

Zachery 



 


