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Bilthoven, 31 oktober 1988. 
 
 
 
Carl von Meijenfeldt en Josine Groen 
Raphaelplein 20 
1077 PZ  AMSTERDAM 
 
 
 
Beste Carl en Josine, 
 
Jullie spontane reaktie op de geboorte van Laura vonden wij heel erg leuk. Zo wordt de 
waarde van de wel wat prijzige publikatie in de krant alsnog bewezen. Moeder en 
dochter hebben de  - weliswaar van te voren vaststaande maar toch wel ingrijpende - 
keizersnede uitstekend doorstaan. Omdat vader tijdens de ziekenhuisperiode heeft 
doorgewerkt, is diens kraamverlof sinds vrijdag met hun thuiskomst begonnen. 
Daardoor hebben wij tussen luiers en melkgift meteen tijd om jullie brief te 
beantwoorden. Omdat het vanaf nu over de familie Von Meijenfeldt gaat, neemt Saskia 
hier als schrijfster afscheid en Josine wellicht als lezeres. 
 
Carl, ik ben zeer vereerd dat je mij als familiedeskundige ten tonele voert. Ik hoop die 
rol te kunnen waarmaken. Het is inderdaad zo dat mijn vader Govert (spotnaam 
natuurlijk Goofy) alles van de Nederlandse familie wist, maar bij zijn overlijden in 1978 
liet hij jammer genoeg geen stamboom achter. Ik heb daarom zelf de familie stukje bij 
beetje gereconstrueerd tot een volledige genealogie (afgezien van aangetrouwde 
families). 
 
Al weer meer dan 3 jaar geleden zond ik een circulaire aan alle mij bekende Von 
Meijenfeldts, met het verzoek om informatie over de familiehistorie tussen 1850 en 
1950. Ik kreeg erg veel mondelinge en schriftelijke blijken van belangstelling, maar per 
saldo weinig nieuwe gegevens.  
Als ik het mij goed herinner voerden wij in die tijd ook een telefoongesprek, waarin jij 
mij twee nieuwe feiten onthulde: de onthoofding van een familielid tijdens de Japanse 
bezetting en de deelname van een ander familielid aan de Slag bij Doggersbank. 
Het eerste feit berust inderdaad op waarheid. Op 20 maart 1942 werd de Assistent-
Resident op Ambon dr. Hendrik Diederich von Meijenfeldt geëxecuteerd. Nog kort 
geleden sprak ik met zijn weduwe Marie Beumer, die nu nog in Doorn woont. Met hun 
dochter Elly van Luijk heb ik de nodige informatie over de Zweedse familie 
uitgewisseld. 
De Slag bij Doggersbank vond plaats op 5 augustus 1781 (zoals ik mij niet meer kon 
herinneren uit mijn schooltijd). Het is denkbaar dat onze toen 21-jarige stamvader 
Johan August von Meijenfeldt reeds aan Nederlandse zijde meevocht, maar ik heb in 
het Rijksarchief slechts kunnen achterhalen dat hij in 1793 in dienst van de 
Amsterdamse Admiraliteit trad. Mocht jij er nog zelf meer over weten dan houd ik mij 
aanbevolen. 
 



Naar aanleiding van je vraag naar meer informatie over de familie Von Meijenfeldt zal 
ik iets meer vertellen over mijn aktiviteiten in de afgelopen 3 jaar. Ik heb het familie-
onderzoek in drie delen opgeknipt: 

I. ”Het Zweedse geslacht Meijerfeldt.” 
Dit deel van het onderzoek heb ik zo goed als afgerond. Op dit moment ben ik de 
gegevens aan het verwerken van de reis naar Stockholm, die ik samen met mijn broer 
Frank in juni maakte. 
II.  ”De Nederlandse familie Von Meijenfeldt.” 
Het genealogische werk van dit deel is afgerond, maar het 'vlees tussen de botten' 
ontbreekt. Misschien kunnen interviews met oudere familieleden daarvoor zorgen. 
III. ”Naamgenoten.” 
In dit deel worden de lijnen tussen I en II getrokken en alle verder nog bekende 
naamgenoten vermeld (ondermeer het Hessische geslacht Von Meyerfeld en de vele 
Joodse Meyerfelds in Europa en de V.S.). Hier moet nog veel onderzoek plaatsvinden.  
 
Het is mijn bedoeling de resultaten van mijn onderzoek uiteindelijk te publiceren. 
Gezien het verschil in de stand van zaken tussen de 3 delen, wil ik nu eerst streven naar 
een boekwerk over deel I. Jouw nieuwsgierigheid naar deel II wordt dus nog even op de 
proef gesteld. Ter compensatie ben ik echter graag bereid al je vragen te beantwoorden; 
als het er veel zijn is het misschien wel zo praktisch - en leuk - om eens in Bilthoven 
langs te komen, vergezeld van Josine en 3 kinderen. 
 
Dat brengt mij op het volgende punt. Ik tracht ook de recente uitbreidingen van de 
familie bij te houden, maar heb er bij jou blijkbaar eentje gemist. In mijn kaartenbak 
stonden Niels Frederik en Jochem Albert; ik ben benieuwd naar de derde. 
 
Met hartelijke groeten, 
 
 
 
Hugo von Meijenfeldt 
Gezichtslaan 28 
3723 GE BILTHOVEN 
030-792479 (vanaf 1 december: 292479) 
 


