
Mw. M.G. Kuijper-Klein Kranenburg
Hobbemakade 49
7204 BL ZUTPHEN

Arnhem, 20 februari 2008

Geachte mevrouw Kuijper-Klein Kranenburg,

Iets minder dan 2 jaar geleden hebben wij via e-mail contact gehad over de stamboom Klein
Kranenburg. Destijds stonden mijn werkzaamheden aan die stamboom op een laag pitje
omdat ik erg druk was met andere dingen.
Als ik nu uw e-mailberichten teruglees schaam ik me ook wel een beetje, want u heeft wel erg
vaak moeten vragen om toegang tot het besloten gedeelte van de website. Ook heeft u mij
veel (waardevolle) informatie gestuurd en ik ben destijds nogal summier geweest in mijn
antwoorden.

Ik hoop dat ik dat nu goed kan maken. Ik heb mijn werkzaamheden weer opgepakt en heb de
hele website (www.kleinkranenburg.nl) vernieuwd. Al uw informatie alsook de foto’s die u
mij destijds stuurde hebben een plekje gekregen.

In het menu van de website vindt u onder ‘stamboom’ een knopje ‘besloten stamboom’ en een
knopje ‘openbare stamboom’. Voor de ‘besloten stamboom’ is weer een wachtwoord nodig.
U kunt hier inloggen met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: riet
Wachtwoord: rkkk1703

Ik zit nog met veel vragen. Ik had gehoopt alle Klein Kranenburgs met elkaar te kunnen
verbinden, maar ik vind in de Telefoongids en op internet nog een aantal personen met de
achternaam Klein Kranenburg die ik niet kan plaatsen. Ook rondom uw directe familie heb ik
nog wat vragen. Wellicht kunt u me hiermee helpen?

Uw familie
Wat ik bijzonder vind is dat uw tantes Barta en Antje Klein Kranenburg beiden in Veendam
overleden zijn. Dit is een heel eind van de plek van waar ze geboren zijn. Wat ik vooral
bijzonder vind is dat ze allebei in Veendam zijn overleden. Weet u hier eenverklaring voor?

Ik heb een aantal keren contact gehad met Eric Samuel Klein Kranenburg. Zoals u al aangaf
heeft hij een gesprek met uw vader gehad in Sassenheim. Via Eric kreeg ik te horen dat uw
schoonzus uit de Fillipijnen zou komen, maar als ik de naam zo zie, vind ik het meer Zuid-
Amerikaans (Dominicaanse Republiek?) klinken.

Andere Klein Kranenburg in Zutphen
Volgens de Telefoongids woont in Zutphen nog een Klein Kranenburg. De vermelding is:
Klein Kranenburg H J
Molengracht 6/B
7201 LX Zutphen, telefoonnummer: 0575-511507
Gezien de initialen is dit uw broer, klopt deze constatering?



Steven en Diederik
Verder kom ik op internet nog twee jonge jongens tegen die Klein Kranenburg heten: Steven
en Diederik. Steven schijnt in Eibergen te wonen en heeft op het Graafschapcollege in
Doetinchem gezeten en Diederik doet aan tractorpulling en lijkt in Almen te wonen. Ik kan in
de telefoongids in Almen noch in Eibergen Klein Kranenburg’s vinden. Kent u deze jongens?
Weet u waar deze KK’s aansluiten op de stamboom?

Klein-Kranenburg uit Enschede
In de telefoongids kom ik een H.G. Klein-Kranenburg tegen uit Enschede. De volledige
gegevens zijn:
Dr A H J Coppesstraat 34/K33
7523 EN Enschede, tel 053-4332456
Dat adres is van een zorgflat, waardoor ik er vanuit ga dat dit een ouder iemand betreft en niet
bijvoorbeeld de ouders van de eerder genoemde Steven en Diederik. Het kan natuurlijk zo zijn
dat het een dame betreft en dat het streepje tussen de Klein en de Kranenburg haar naam en
die van haar man combineert, maar daar ga ik even niet van uit. Heeft u enig idee wie dit zou
kunnen zijn?

Klein Kranenburg (70+) uit Zwolle
Ik sprak laatst een vrouw van 72 jaar oud uit Arnhem en die zei dat ze vroeger bevriend was
geweest met een Henk Klein Kranenburg. Dit is niet de Henk Klein Kranenburg die nu in
Hagestein woont. Het moet een oudere heer zijn (ouder dan 70), die wellicht al overleden is.
Het enige wat ze nog wist te vertellen over hem, is dat Henk in de wijk Assendorp gewoond
zou hebben en dat hij vroeger als kind ernstig ziek geweest is (TBC). Toen ik deze mevrouw
vroeg of ze ervan overtuigd was of het een Klein Kranenburg geweest is, antwoordde ze
bevestigend. Heel misschien was het Klein Kranenberg geweest, maar barg was het zeker
niet.

Wellicht kunt u me nog wat op weg helpen. Ook andere suggesties met betrekking tot mijn
website zijn natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Jan Klein Kranenburg
Kazernestraat 25
68122 HR ARNHEM

026-3639119
jan@kleinkranenburg.nl


