
Deze drie portretten zijn uitsnedes van een groepsfoto die is 
genomen bij de herdenking van 75 jaar boerenkolonisatie op  
21 juni 1920. Van Karins vier overgrootouders ontbreekt alleen 
Steyntje Rijsdijk, de vrouw van Albertus Loor. Zij was toen al 
overleden. 

Johanna Wesselina Tammenga, 
1864-1952
Kleindochter van Henderijkus 
Tammenga, dochter van Jacob 
Rentjes, moeder van Mientje, oma 
van Anne, overgrootmoeder van 
Karin.

Albertus Loor, 1847-1931
Zoon van Gart Jan Loor en  
Frederika Dobbenberg, vader  
van Hendrijkus, opa van Anne en 
overgrootvader van Karin.

Willem Anthonie van Brussel, 
1863-1927
Man van Johanna Wesselina,  
vader van Mientje, opa van Anne, 
overgrootvader van Karin.



De brief van Marten Douwes Teenstra aan Henderijkus  
Tammenga, 1 september 1848.



V.l.n.r. Anne, haar zus Ilse en broer Henk. Voor hen staat  
Raymond Woei, een buurjongetje. De foto is bij Mientje op het  
erf genomen, vermoedelijk in 1945. Het gebouw rechts op de 
achtergrond, tussen de bomen, is de Tammengaschool.  

Mientje voor het hek van haar huis, vermoedelijk in 1951,  
kort na het overlijden van haar man, Hendrijkus.



Feest op de Tammengaschool (1949), want de directeur is jarig. Op 
de tweede rij van boven, links, staat Anne Marie.



Anne en Frank in Volendam, waarschijnlijk in 1964.  
‘We hadden allebei vakantie en we gingen een dagje in Volendam 
kijken. En toen moesten we natuurlijk op de foto in klederdracht.’



Mientje en v.l.n.r. Ilse, André, Mientje, Anne en Henk, september 
1956. André ging naar Holland om te studeren, en de rest bracht 
hem naar de boot. Achter Ilse’s tas duikt stomtoevallig het hoofd 
van Karins vader Frank op. Hij was bevriend met André en ging 
mee om hem uit te zwaaien. 

Anne op de fiets, 1954,  
op het erf van Mientje.  
‘Ik was zo trots op die fiets!’ 
De sticker op de as van het 
wiel was een soort ken-
teken. Als je die niet had, 
kreeg je een bekeuring.



Mientje, op een pasfoto die 
vermoedelijk is gemaakt toen ze 
in 1978 naar Nederland kwam 
en een nieuw paspoort nodig 
had. 

Hendrijkus Loor. Deze foto is 
een uitsnede van een familie-
foto die werd gemaakt op 
Mientjes vijftigste verjaardag: 
2 juni 1949.

De Hendrijkus Loorweg, gezien vanaf het balkon van Annes 
broer André. Het huis rechts is van broer Henk, die overleed in 
1990. Het pand met het rode dak is een school en staat op het 
land dat vroeger van Anne en Frank was.



Karin voor de eerste keer in Suriname, op schoot bij oma Mientje,  
ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag: juni 1979. 

Karin en haar broers, Glenn (links) en Albert (rechts), begin jaren 
tachtig.


