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Achtergrond
Lubertus Klaassen werd als Lubbe Klaassen geboren te Amsterdam in 1795. Hij was trompetter bij
het zesde regiment Huzaren en in 1818/1819 was hij gelegerd bij Haarlem. Hij kreeg daar een
relatie met Neeltje La Faille, die bij haar ouders in Haarlem woonde. Zij raakte zwanger en
eigenlijk moesten ze dus trouwen. Soldaten kregen in die tijd echter geen toestemming om te
trouwen, zodat het Rijk vrouw en kinderen niet hoefde te onderhouden.
Om dit alles toch in goede banen te leiden werd op 9 maart 1819 door de Haarlemse notaris W.A.
Haselaar een akte van trouwbelofte en erkenning opgemaakt. Hierbij gaven Lubertus en Neeltje
elkaar de “belofte om met elkanderen onder toestemming bij de wet gevorderd en verder volgens
voorschriften der wet in het huwelijk te treden.”
Verder werd in de akte vastgelegd dat bij dit huwelijk het kind gelegitimeerd zou worden, dat
Lubertus dus als vader zijn kind zou erkennen en dat het kind bij geboorte de naam Klaassen zou
krijgen.
Vier dagen later vertrok het regiment naar Brussel. Op 8 mei 1819 werd de zoon van Lubertus en
Neeltje geboren en dankzij de akte van erkenning kon hij als Lubertus Klaassen bij de burgerlijke
stand worden ingeschreven. Van een huwelijk tussen Lubertus en Neeltje is het echter niet meer
gekomen. Neeltje overleed in 1824, Lubertus in 1837.
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Akte van trouwbelofte en erkenning
Voor mij, Willem Arnoldus Haselaar, openbaar notaris, resideerende te Haarlem in de provintie van
Holland Noordelijk gedeelte en in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen compareerden:
Lubertus Klaassen, trompetter bij het Regiment Hussaren no. 6, thans nog in garnisoen alhier in
Haarlem doch staande eerlang van hier te vertrekken en zijnde hij comparant, gelijk hij declareerde,
meerderjarig jongeman, ter Eener
Ende
Neeltje la Faille, meerderjarig en ongehuwd, van beroep naaister, wonende in de Ceciliasteeg alhier,
ter andere zijde
Ende verklaarden de comparanten over en weder, en de een de anders erkentenis en verklaring
accepteerende, dat zij aan elkanderen hebben gegeven en nader voor zooveel des noods geven bij
deze, belofte om met elkanderen onder toestemming bij de wet gevorderd en verder volgens
voorschriften der wet in het huwelijk te treden.
Dat echter bijzondere omstandigheden aan de zijde van den comparant ter Eener, aan de comparante
ter andere zijde, gelijk zij declareerde, genoegzaam bekend, hun beletten om hetzelve huwelijk
vooralsnog te voltrekken; belovende zij comparanten over en weder aan elkanderen en in het
bijzonder de comparant ter Eener aan de comparante ter andre zijde om de solemnisatie van dat
huwelijk volgens de wet te doen plaats hebben, zoodra voormelde beletzelen zullen ophouden te
bestaan.
Dat ondertusschen hunne verkering bereids ten gevolge hebbende gehad, dat zij zich in zoodanige
gemeenschap met elkanderen hebben ingelaten, dat de comparante ter andere zijde, gelijk zij beiden
comparanten bij deze plegtig verklaren, door den comparant ter Eener is geimpregneerd en
bezwangerd geworden, zij comparanten zoo te zamen, als ieder in het bijzonder, de vrucht waarvan
de comparante ter andere zijde thans zwanger gaat, bij deze vrijwillig en zonder eenigen dwang
hoegenaamd erkennen voor hun kind, buiten echt geteeld; consenteerende dierhalve, dat bij de
geboorte van hetzelve kind zij comparanten als ditzelfs Vader en Moeder op de registers van den
burgerlijken stand worden ingeschreven, ende comparant ter Eener in het bijzonder, dat hij dus als
vader van hetzelve worde bekend gemaakt, en hetzelve kind zijnen famillenaam van Klaassen
voere.
Autoriseerende hij comparant ter Eener eenen iegelijk daartoe verzocht, om in der tijd de vereischte
verklaring deswegens in zijnen naam bij den ambtenaar van den burgelijken stand daartoe
competent te doen en te tekenen, ende zulks alles met oogmerk om hetzelve kind vervolgens door
voormeld bij hun voorgenomen huwelijk te legitimeeren, en ten einde hetzelve in allen gevalle te
doen jonisfeeren van alsoodanige regten, als de wet aan zoodanige kinderen in eenigerlei maniere
toekend.
Verklarende eindelijk de comparanten tenslotte, dat zij elkanderen in geenerlei graad van
bloedverwant of margschap zijn bestaande, en dat zij de bij deze door hun gegeven belofte en naar
waarheid gedane verklaringen door mij Notaris in geschrifte hebben doen stellen ten einde noch de
bijzondere omstandigheden vanden comparant ter Eener noch zijne eventuele afwezigheid uit
hoofde van zijn militair emploi aan de regten van de comparante ter andere zijde of aan de regten
enden staat van de vrucht, waarvan zij zwanger gaat, eenige prejudicie mogen toebrengen, gelijk hij
comparant ter Eener zich dan ook bij deze wel expresselijk onderwerpt aan alzoodanige
verpligtingen, als uit krachte enten gevolge van zijne bij deze gedane belofte en verklaring voor
hem voortspruiten.
Waarvan Acte, omme te strekken daar enzoodanig als in der tijd zal worden bevonden te behooren.

Aldus gepasseerd ten kantore van mij Notaris den negenden Maart des Jaars achttien
honderdnegentien, in tegenwoordigheid van Jacobus du Buy, winkelier en Jacobus van Loghem
keurslijfmaker, beiden alhier woonachtig, als getuigen, hiertoe verzocht, die benevens de
comparanten en mij Notaris de Minute dezes, welke in het bezit van mij Notaris is gebleven, na
gedane voorlezing hebben ondertekend.
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[Onderaan de akte staan verder nog enkele aantekeningen over de registratie en de kosten.]

