
Grootste gezin van Nederland 
 
BRON 
 
WAGENINGEN - Op 19 mei wordt ze 86 jaar, Mary Onderstal uit de 
Rozenstraat 13/15 in Wageningen en moeder van 21 kinderen, tien 
jongens en elf meisjes. Nu zijn er 35 kleinkindneren en 30 
achterkleinkinderen. Met Moederdag voor de deur heeft ze zeker wat te 
vertellen. Ook over haar overleden man Berend. 
 

Haar kinderen zijn haar allemaal even lief: Sylvia, 
Marijke, Ben, Hans, Helmut, Ria, Trees, Lies, 
Dieter, Yvon, Annelies, Carly, André, Anita, 
Carolien, Raymon, Emiel, Louise, José, Marcel en 
Ben. Daarmee was het gezin Onderstal het 
grootste gezin van Nederland. In 1976 schreef 
Story er uitgebreid over.  
 
Behalve haar man zijn ook Ben en Helmut 
inmiddels overleden. Mary komt uit Duitsland. 
Tijdens een feestje ontmoette ze Berend 
Onderstal. Op 24 mei 1946 trouwden ze en 
kinderen kwamen snel. In het begin woonde de 

familie in een rijtjeshuis met drie slaapkamers, met zeventien kinderen. Daarna 
kon het huis ernaast erbij getrokken worden.  
 
In de muur werd een deur gemaakt en de woningen op dezelfde manier 
ingericht. Dochter Trees: “De kinderen voedden elkaar op. Mijn vader werkte bij 
het IPO, daarnaast ook nog op het perron in Arnhem en bij Hotel Royal in 
Arnhem. Wij kwamen niets tekort. We hebben een geweldige band met elkaar, 
maar de verjaardagen met elkaar vieren doen we niet meer, dat is teveel”.  
 
Moeder Onderstal glimlacht: “Ach, ik zou het zo overdoen. Het was zó fijn met al 
die kleintjes! En dat met een lieve man, die heel goed voor ons was en ervoor 
zorgde, dat we het goed hadden. We zijn allemaal katholiek opgevoed. Pa was 
protestant, maar hij heeft mij altijd gesteund”.  
 
De kinderen gingen allemaal naar de Cuneraschool bij de nonnen in de stad. 
Moeder Mary kijkt naar dochter Marijke: “Zij staat elke dag voor me klaar, ze 
verzorgt me. Dat doet ze met zóveel liefde, ik ben haar heel dankbaar. Ach, ik 
kreeg wel eens opmerkingen van de mensen, daar trok ik me niks van aan. Maar 
er waren ook vaak bewonderende opmerkingen”. En de vakanties? “Dan ging de 
hele club naar het Hondenveldje. Heel gezellig!” 
 
Vader Berend Onderstal – 3 juni 1921 – 3 oktober 2000 (79) 
Helmut Onderstal – 18 februari 1951 – 26 mei 2010 (59) 
Ben Onderstal – 25 september 1948 – 20 februari 2009  (60) 

Moeder Mary Onderstal met dochters. 
Marijke (links) en Trees. Zondag op 
Moederdag wordt ze uiteraard uitgebreid 
in de bloemetjes gezet. 
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