
Dhr. B. Hintzbergen
W. Dassenstraat 6
8351 GG WAPSERVEEN

Arnhem, 7 maart 2008

Geachte heer Hinzbergen,

Naar ik heb begrepen bent u de zoon van Jannie Hintzbergen-Klein Kranenburg. Zoals u ziet heb
ik dezelfde achternaam als uw moeder. Ik ben al enige tijd bezig met stamboomonderzoek rond
deze familienaam en probeer alle personen met deze achternaam in kaart te brengen. Dit is tot nu
aardig gelukt, al zit ik met een aantal raadsels. Om die reden ben ik zo brutaal om u te schrijven.

Ik ben in het bezit van de overlijdensadvertentie van uw moeder (zodoende kom ik ook aan uw
adres). Ook kom ik haar naam tegen op de website van Erik Rottink en Jule Hintzbergen. Uw
moeder kan ik niet plaatsen in de familiestamboom.

Op internet kom ik ook vaak de naam Steven Klein Kranenburg tegen, een jongen uit Eibergen.
Omdat ik van dit gezin geen adresgegevens kan krijgen (staan niet in de Telefoongids) kom ik
hiermee ook niet verder.

Wel kwam ik in de Telefoongids de naam tegen van een derde‘onbekende’ Klein Kranenburg: ene
Mw. H.G. Klein Kranenburg-Walkot, woonachtig in Enschede. Ik heb haar geschreven en ook
antwoord gehad. Haar man Henny (inmiddels overleden) zou uit een gezin komen met drie broers
en een zus. Henny’s vader heeft een horlogezaak in Nijverdal gehad. Ik acht het niet onmogelijk
dat deze zus uw moeder is. Van de twee broers van Henny weet ik erg weinig. Mw. Klein
Kranenburg-Walkot geeft aan dat ze beiden overleden zijn. Wel vertelde ze me dat een zoon van
een van de twee broers in Eibergen woont. Een kleinzoon hiervan zou dus de eerder genoemde
Steven kunnen zijn. Zeker weten doe ik dit echter niet.
Ik ben in mijn woonplaats Arnhem ooit een keer aangesproken door een oudere vrouw (70+) die
zei in haar jeugd een Henk Klein Kranenburg te hebben gekend in Zwolle. Ook deze persoon kan
ik niet plaatsen. Mogelijk is dit de andere broer?

Mevrouw Klein Kranenburg-Walkot gaf aan dat het schrijven haar moeite kostte, dus ik voel me
bezwaard om haar weer opnieuw met vragen te bestoken.

Ik hoop daarom van harte dat u mij iets meer kunt vertellen. Ik ben geïnteresseerd in namen,
geboorte- en overlijdensdata en woonplaatsen. Wellicht dat u mij zelfs kunt doorverwijzen naar
iemand die nog meer informatie zou kunnen hebben.

Ik sluit een postzegel bij voor een eventueel antwoord.
Alvast heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Jan Klein Kranenburg
Kazernestraat 25
6822 HR ARNHEM

telefoon: 026–36 39 119
e-mail: jan@kleinkranenburg.nl
website: www.kleinkranenburg.nl


