
Het bewogen leven van Anna Heins
(Leeuwarden 19 april 1842 – Amsterdam 8 oktober 1899)

Op 19 april 1842 wordt Anna geboren, in Leeuwarden, als tweede kind van Johannes Heins, 
kopergieter, en Jacoba Wilhelmina Steggerda.

No 275
In het jaar een duizend acht honderd twee en veertig,
den een en twintigsten dag der maand April is
voor ons Pier Zeeper, wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Leeuwarden,
Provincie Vriesland, gecompareerd :
Johannes Heins oud zeven en twintig
jaren, kopergieter, wonende alhier, welke ons
heeft verklaard dat alhier op den negentienden
dezer des nademiddags kwart na twee uur uit
hem en deszelfs huisvrouw Jacoba Wilhelmina
Steggerda, zonder beroep, wonende mede
alhier geboren is een Kind van het vrouwelijk
geslacht aan hetzelve voornaam gevende  van
Anna. Deze verklaring is gedaan in
tegenwoordigheid van Johannes Steggerda,
oud zeven en dertig jaren, schoenmaker, en Jan de
Lang, oud twee en dertig jaren, kopergieter,
beide alhier woonachtig. En hebbende de Vader
en Getuigen deze acte na voorlezing nevens
ons ondertekend.

Als Anna 25 jaar is trouwt ze op 27 mei 1867 in Leeuwarden met de koperslager Wiebe Jans Douma 
van der Moolen, zoon van Minke van der Moolen. Wiebe is die dag jarig en is 30 jaar geworden.

Nr. 115

Wiebe Jans Douma van der Moolen, oud 
dertig jaren, Koperslager, geboren te 
Harlingen, woonachtig te Surhuisterveen, 
onlangs woonachtig te Leeuwarden, 
meerderjarige zoon van Minke Oetses van 
der Moolen, overleden.
en
Anna Heins, oud vijf en twintig  jaren, 
zonder beroep, geboren en woonachtig te 
Leeuwarden, meerderjarige dochter van 
Johannes Heins, kopergieter, en van 
Jacoba Wilhelmina Steggerda, zonder 
beroep, echtelieden, woonachtig te 
Leeuwarden, hierbij tegenwoordig en hun 
toestemming gevende. 

In de kantlijn van de eerste pagina staat 
aangegeven dat het huwelijk is 
ontbonden door echtscheiding bij vonnis 
van de Arrondissements Regtbank te 
Leeuwarden van den 30 december 1886



Wiebe zal Anna wel ontmoet hebben bij het uitoefenen van zijn beroep. Johannes Heins was 
kopergieter, Wiebe was koperslager.

De koper (geel)gieter
vervaardigt (sier)voorwerpen 
door het gieten van gesmolten 
koper in daartoe vervaardigde 
vormen. 

Een koperslager is een 
ambachtsman die platen koper of 
andere zachte metalen bewerkt. 
Dit bewerken omvat 
verschillende bewerkingen, zoals 
knippen, buigen, solderen en 
felsen. Een koperslager kan 
ketels maken en metalen 
dakbedekkingen produceren en 
monteren, maar ook sierlijk 
bewerkt koperen keukengerei 
wordt door koperslagers 
geproduceerd.
Siervoorwerpen ontstaan 
wanneer de koperslager een plaat 
koper in een houten mal (of 
vorm) slaat (drijft) en daarmee 
omvormt tot een sier- of 
gebruiksvoorwerp. Op deze 
manier konden grote 
gebruiksvoorwerpen zoals 
borden betrekkelijk snel in serie 
worden geproduceerd, zonder 
gebruik te maken van speciale 
ovens.

Binnen de familie zijn nog een paar produkten van Wiebe bewaard gebleven:

Anna en Wiebe krijgen 8 kinderen :
datum plaats geb. actenr

1 juni 1868 Surhuisterveen  1e kind geboren Johannes acte 120

14 apr 1870 Surhuisterveen 2e kind geboren Minke acte 108
17 aug 1871 Leeuwarden 3e kind geboren Dirk acte 549

25 aug 1872 Leeuwarden 4e kind levenloos geboren acte 515
29 dec 1873 Leeuwarden 5e kind geboren Jacoba Wilhelmina acte 867

24 juni 1877 Leeuwarden 6e kind geboren Dirk acte 468
3 okt 1879 Leeuwarden 7e kind levenloos geboren acte 492

30 juli 1881 Leeuwarden 8e kind levenloos geboren acte 446

Van de acht kinderen worden er drie levenloos geboren, het 3e kind, Dirk, overlijdt nog geen drie 
maanden oud.



Op 8 november 1884 wordt Anna voor het eerst veroordeeld tot één jaar gevangenis wegens 
eenvoudige diefstal. Wat zij gestolen had is niet duidelijk. 

Het vonnis wordt op 1 december uitgevoerd en Anna wordt opgesloten in de vrouwengevangenis in ’s-
Hertogenbosch.

de gevangenis het cochot

De Penitentiaire Inrichting 'De Leuvense Poort' aan de Sint Joristraat 125, net om de hoek bij het oude Paleis van 
Justitie. Het huis van Bewaring werd, aanvankelijk als Tucht- en Spinhuis, gebouwd in de Franse tijd (1804) naar 
ontwerp van stadstimmerman J. Verhellouw op de plaats waar tijdens het beleg van 1794 door de Franse legers van 
veldheer Pichegru enkele woonhuizen zwaar beschadigd waren en vervolgens gesloopt. Dit sobere, in 
classicistische architectuur vormgegeven bakstenen gebouw zou in 1813 worden herbestemd tot “depot de 
mendicité” (opvanghuis voor zwervers), maar na de bevrijding van Nederland op de Franse bezetting onder koning 
Willem I werden deze plannen herzien en werd het gebouw in 1821 in gebruik genomen als gevangenis. Later 
fungeerde het achtereenvolgens als tuchthuis, Huis van Arrest en Justitie, Huis van Reclusie en Tuchtiging, Huis 
van Burgerlijke en Militaire Verzekering en Bewaring en, vanaf 1872, ook als strafgevangenis voor vrouwen. In 1884 
werd het gebouw mede bestemd voor de opsluiting van veroordeelde jongens. Ook blijkt uit de annalen dat het nog 
een blauwe maandag, tijdens de 'Belgische troebelen', dienst heeft gedaan als militaire kazerne. De naam 'De 
Leuvense Poort' verwijst naar een oude gevangenpoort die van de dertiende tot de negentiende eeuw dienstdeed als 
gevangenis.
Van dit enigszins sinistere gebouwencomplex was aanvankelijk alleen het gebouw aan de Sint Jorisstraat 
beschermd als Rijksmonument, maar inmiddels zijn ook de achtergelegen, sobere vleugels met de cellenblokken 
beschermd als voorbeeld van jongere bouwkunst uit het begin van de 19ste eeuw. Als huis van bewaring heeft het 
complex tot voor kort gefunctioneerd.
Lees verder in http://www.bosschebladen.nl

[bron: http://www.bossche-encyclopedie.nl]

Op 15 november 1885 wordt ze weer vrijgelaten. Inmiddels is Anna 43 jaar.

http://www.bossche-encyclopedie.nl/Panden/Jorisstraat,%20Sint%20125.htm
http://www.bosschebladen.nl/media/pdf/2004-2Graaf.pdf


Dan, op 30 december 1886 doet de Arrondissements Regtbank van Leeuwarden uitspraak over een 
echtscheiding. Deze uitspraak wordt vastgelegd bij de Burgerlijke Stand op 21 januari 1887 waarbij 
wordt aangegeven: “en zulks op grond van overspel door de vrouw gepleegd”.

Uit de bijlagen bij de akten wordt iets meer duidelijk over de reden.
………Dat dit huwelijk zeer ongelukkig is, dat de eischer [Wiebe] dan ook reeds eenmaal een eisch 
tot scheiding van tafel en bed tegen gedaagde heeft aangevangen, door dien zij zich aan allerlei 
buitensporigheden schuldig maakte, doch op hare belofte van zich te zullen verbeteren van zijne 
vordering heeft afgezien, dat de levenswijze van gedaagde intusschen nog veel schandelijker en 
onzedelijker geworden, dat zij zich toch geheel als publieke vrouw gedraagt, als hoedanig zij op het 
politiebureau te Leeuwarden is ingeschreven, dat, zij dan ook in den avond van den vierden October 
achttienhonderd zes en tachtig op het plantsoen aan de Sophialaan te Leeuwarden is betrapt 
geworden, terwijl zij overspel pleegde, dat derhalve voor eischer het huwelijk met gedaagde 
ondraaglijk is, en hij ontbonden wenscht te zien.
………
Wijst, verder aan de eischer toe de uit dit huwelijk gesproten minderjarige kinderen, zijnde Johannes 
oud achttien jaren, Minke oud zestien jaren, Jacoba oud dertien jaren en Dirk oud negen jaren, ten 
einde door hem te worden opgevoed. ………

Anna vertrekt naar Amsterdam waar ze meteen op 15 februari 1887 bij verstek wordt veroordeeld tot 10 
gulden boete, subsidiar 2 dagen hechtenis wegens politieovertredingen. Wat die overtredingen waren 
wordt niet duidelijk. 

Het blijft niet bij één veroordeling, in het Politieblad van Amsterdam over het jaar 1887 staan vier 
vonnissen.

Dan wordt het even stil rond Anna. Maar op 6 december 1888 wordt ze veroordeeld tot f 1,50, subsidiair 
3 dagen hechtenis, wegens openbare dronkenschap. In het Politieblad van Amsterdam over 1888 staat 
op bladzijde 795 het volgende:

Ook hier is haar leeftijd onjuist vermeld, in 1888 was ze 46 jaar. Ook de vermelding dat zij weduwe zou 
zijn van Willem van der Moolen is onjuist. Wiebe is overleden in 1917.

Tussen december 1889 en oktober 1891 verhuist Anna naar Bloemendaal.



Op 29 oktober 1891 trouwt in Hillegom Anna met Martinus Vermeer.

Nr 28
In het jaar een duizend acht honderd 
een en negentig, den 
negenentwingstigsten der maand 
October …. verschenen…..

Martinus Vermeer, weduwnaar van 
Neeltje Hoepeling, arbeider, oud vijf 
en zestig jaren, geboren te Hillegom, 
meerderjarige zoon van Jan Vermeer 
en Jacoba de Moor, beide 
overleden,

en

Anna Heins, gescheiden echtgenoot 
van Wiebe Jans Douma van der 
Moolen, zonder beroep, oud 
negenenveertig jaren, geboren te 
Leeuwarden en wonende te 
Hillegom, onlangs te Bloemendaal, 
meerderjarige dochter van Johannes 
Heins en Jacoba Wilhelmina 
Steggerda, beide overleden.

Maar Anna blijft bij haar levensstijl. Op 1 juni 1892 wordt ze weer veroordeeld in Amsterdam wegens 
openbare dronkenschap.

Ook hier is de naam van de echtgenoot onjuist en is ze vijf jaar ouder dan wordt vermeld.



Dan wordt Anna opgenomen in het Binnengasthuis in Amsterdam dat dienst doet als “ziekenhuis”.

het Binnengasthuiscomplex werd tussen 1868 en 1890 gebouwd in Hollandse neorenaissancestijl, grotendeels naar 
ontwerpen van de architecten H. Leguyt en A.N. Godefroy. Het centrale gebouw had twee vleugels, één voor 
vrouwelijke patiënten en één voor mannelijke patiënten. De gebouwen omvatten ook een stads- en 
gasthuisapotheek, een klinisch ziekenhuis, twee wachtkamers, een kraamkliniek en een vrouwenkliniek.

Het Binnengasthuis was in de 19e eeuw berucht om zijn deplorabele toestanden. In 1867 schreven de regenten van 
het Binnengasthuis een rapport aan het stadsbestuur, waarin ze de afdeling verloskunde beschreven: "Zwangere 
vrouwen moeten haar dag- en nachtverblijf houden op sombere zolders. De verpleegkamers zijn op een andere 
verdieping gelegen dan de verloskamers, zodat de kraamvrouwen dadelijk na de bevalling een zeer moeilijke en 
nadelige verplaatsing moeten ondergaan. Voor reconvalescenten moet dienen een groot, hol, kil, kerkvormig en met 
stenen bevloerd lokaal, dat des winters voor geen behoorlijke verwarming vatbaar is. En de verloskamers zijn in een 
bouwvallig, slecht ingericht houten gebouw, dat bovendien te klein is om aan alle behoeften te voldoen".

De verpleging bestond uit "knechten en meiden" die zich, volgens een rapport van het stadsbestuur in 1882, 
schuldig maakten aan drankmisbruik en mishandeling, de medicijnen verkochten en het voedsel voor zichzelf 
hielden. In reactie besloot de stad een jaar later om gediplomeerde verplegers in dienst te nemen.

Ook met de medische behandeling was het slecht gesteld. De Oostenrijkse arts Joseph Speilt, die het Binnen- en 
Buitengasthuis in 1852 bezocht, schreef in zijn verslag aan het Koninklijke en Keizerlijke Artsengezelschap in 
Wenen: "Hoe moeten we deze twee verpleeginrichtingen beschrijven, die op geen enkele wijze die naam verdienen? 
Als wij bijzonderheden opsommen, blijkt als vanzelf dat ze het tegendeel zijn van wat ziekenhuizen behoren te zijn. 
(...) Op iedere buitenstaander maakt deze plek een hoogst onaangename indruk. Op zeshonderd zieken zijn er 
slechts twee artsen." Het verplegend personeel noemde hij een afschrikwekkend voorbeeld van ruwheid, traagheid 
en smerigheid.

[bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnengasthuis_(Amsterdam)] 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnengasthuis_(Amsterdam)


Op 8 oktober 1899 overlijdt Anna in het Binnengasthuis in Amsterdam.

Het huwelijk met Martinus zal niet goed geweest zijn, want in haar overlijdensakte staat vermeld 
“gescheiden echtgenoote van Wiebe Jans Douma van der Moolen”. En als Martinus Vermeer overlijdt 
op 31 januari 1906 te Hillegom, staat in zijn akte “weduwnaar van Neeltje Hoepeling”.

Ook haar eerste echtgenoot Wiebe Jans Douma van der Moolen komt in aanraking met de wet.

Op 20 juli 1891 wordt hij veroordeeld tot een geldboete van zes gulden, of één dag hechtenis, wegens 
ontduiking van de hondenbelasting.


