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Verantwoording bij de tweede druk 

Het onderzoek naar voorouders is een zoektocht naar bronnen. Het 

verleden kan alleen maar tot leven komen middels een reconstructie 

op basis van bronnen.  

  Door het beschikbaar komen van bronnen is de pa-

renteel uit hoofdstuk 5 uitgebreid met nieuwe personen. Ook is een 

nieuwe kwartierstaat opgenomen in hoofdstuk 6. Deze betreft de 

stamreeksechtgenote Pierina Sophia Elisa Hellinx. Ook hoofdstuk 7 is 

aangepast. 

  Het beschikbaar komen van bronnen kan ook bete-

kenen dat een inmiddels gereconstrueerde gebeurtenis moet worden 

herzien. Bronnen laten fragmenten van het verleden zien. Zelden 

vindt men een bron die het complete beeld van de geschiedenis 

toont. Hoe nauwkeurig je ook te werk gaat, onderzoek naar het ver-

leden blijft een benadering van de werkelijkheid. Daarbij is het "werk 

in uitvoering". Het is nooit af. 

  In hoofdstuk 4 is een passage opgenomen over de 

arbeidsmigratie naar Noord-Amerika. In het Diocesenarchief te 

Osnabrück is een dossier "Bersenbrück St. Vincentius Auswanderere 

1833-1857" beschikbaar gekomen. Deze bron toont een ander beeld 

van de arbeidsmigratie naar Noord-Amerika van het gezin Johannus 

Hermanus Henricus Kreke, IX-d parenteel, dan tot nu toe werd aan-

genomen. Ook de verwantschap van Johannus Hermanus Henricus 

Kreke moet op basis van deze bron worden herzien. Een nadere be-

studering van het Lagerbuch leidt eveneens tot een herijking van de 

verwantschappen in generatie I, II en III van de parenteel.   

  De feitelijke toedracht, wie van het gezin IX-d emi-

greerde en wanneer, is anders dan we mochten veronderstellen op 

basis van de beschikbare bronnen. Deze veronderstelling was geba-

seerd op officiële documenten en familieberichten uit Amerika die bij 

nader inzien niet al te accuraat zijn. Reden waarom de betrokken 
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passage op pagina 35 (eerste druk) is herschreven. De persoon Ca-

therine Usselmann is verwijderd, omdat we niet kunnen achterhalen 

op welke wijze zij betrokken was bij de opvang van het gezin IX-d. 

  Tenslotte is er voor een beter begrip van de sociale 

verhoudingen binnen de boerengemeenschap een nieuwe bijlage 

toegevoegd over de vererving. 
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Woord vooraf 

Er zijn veel redenen om aan genealogisch onderzoek te doen. In de 

eerste helft van de vorige eeuw was het vooral een bezigheid van 

vooraanstaande families. ‘Hoge afstamming’ speelt nu geen belang-

rijke rol meer om aan genealogie te doen.  

 De bevolking heeft een bredere kennis en meer vrije tijd ge-

kregen. Genealogie is voor velen een boeiende hobby. Er is ook een 

behoefte ontstaan om terug te kijken, vooral als een reactie op de 

technologische ontwikkelingen. Nostalgie, het wegvluchten uit deze 

tijd, speelt voor menigeen een rol. Het huidige ik tijdperk roept bij 

anderen de vraag op: waar kom ik vandaan, hoe ben ik geworden wie 

ik ben? Bij mij spelen al deze motieven een rol. En natuurlijk nieuws-

gierigheid naar mijn oudste voorouders. Daarbij stuitte ik op Philipp 

Bernard Maria Kreke geboren te Bersenbrück. Zijn naam ligt ten 

grondslag aan onze huidige familienaam Kreike.  

 Een oorkonde betreffende het jaar 1302 vertelt ons dat de 

familie Kreke vanaf begin 13e eeuw woont in de omgeving van Ber-

senbrück. Om precies te zijn de boerengemeenschap Hertmann een 

paar kilometer ten noorden van Bersenbrück. Omdat de plaats Ber-

senbrück en het daar gevestigde klooster St. Marien het decor is van 

onze familiegeschiedenis wil ik er in dit voorwoord iets over zeggen.  

 In de tijd van onze voorouders bestond Duitsland niet. Toen 

heette het nog Heilige Roomse Rijk Duitse Staten. De stad Bersen-

brück lag in het noordelijk deel van één van die staten het Fürst-

bistum Osnabrück. Tegenwoordig is dat een deel van Niedersachsen. 

Archeologische vondsten van een prehistorische samenleving tonen 

aan dat deze stad gevestigd is op een oude Saksische nederzetting. 

De plaats wordt voor het eerst in 1221 als "Bersinbrugge" genoemd. 

Volgens de overlevering is Bersenbrück vanaf de 12e eeuw in het 

bezit van de adellijke familie van Ravensberg. Na de vele vetes in het 

begin van de 13e eeuw tussen de graven van Ravensberg en de gra-

ven van Tecklenburg kwam Bersenbrück onder de heerschappij van 
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Tecklenburg. In 1231 tekenden beide partijen, onder kerkelijke leer, 

vrede en van Ravensberg ontving de verloren goederen, inclusief het 

landgoed "Bersinbrugge", terug. Er wordt aangenomen dat uit dank-

baarheid voor de teruggave van de goederen, Otto van Ravensberg 

en zijn vrouw Sophie een klooster hebben gesticht voor de Cisterci-

enzer Orde. Aan dit klooster schonken zij de bestaande privékerk te 

Bersenbrück. Ook hun plaatselijk bezit zoals molen, hoeven, lijfeige-

nen, vissen en vee werd aan het klooster geschonken.  

 In de jaren 1236 en 1237 erkenden de bisschop Konrad von 

Osnabrück Velber en paus Gregorius IX de status van dit klooster en 

namen het in bescherming. Het bleef 556 jaar actief. Op 22 februari 

1787 werd het op-geheven. 

 

Tekstfragment uit de oorkonde van 1221, (…) “, badbergen, bersinbrugge, 

alfhausen, toegewezen” (…). Bron: Staatsarchief Osnabrück. 

Vanaf 1990 heb ik onderzoek gedaan naar mijn voorouders, hun 

plaats van herkomst en de sociale context waarbinnen zij leefden. Ik 

heb er niet naar gestreefd zoveel mogelijk verwanten op te sporen. 

Vele archieven zijn geraadpleegd om documenten zelf in te zien. Na-

tuurlijk is er ook gebruik gemaakt van het digitale netwerk, met het 

besef dat het niet meer is dan een hulpmiddel. Het `World Wide 

Web` is een prachtig medium maar als bron voor geschiedenis en 

genealogie onbetrouwbaar.  Zelf de bronnen opzoeken en bestude-

ren is een vereiste. 

 Hoewel genealogisch- en historisch onderzoek nooit af is, 

immers het heden is morgen geschiedenis, vond ik het leuk om de 

gevonden gegevens neer te leggen in een boek. 

Het resultaat ligt voor u. 
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Bij het zoeken naar de oudste voorouders komen we uit bij Hanneke 

Kreeck. Anno 1458 is zij de pachter van de Erbkotten Kreke. Ze was 

een welgestelde boerin. Veel meer weten we niet van haar. De eerst 

bekende nazaat van haar is Elschen Kreke die, voor zover we weten, 

drie zonen had. Haar kleindochter Alheit trouwt met Gerdt zu Hoine 

in 1585. Deze Gerdt is de oudst bekende stamvader van de familie 

Kreike. Omdat Gerdt introuwt bij de boerderij Kreke  neemt hij haar 

familienaam aan. Hun kinderen dragen daarom de naam Kreke. Dit 

was voor die tijd “zoals het hoorde”. Van Gerdt zu Hoine is ook wei-

nig bekend. De afkomst van Gerdt zu Hoine is slechts bij benadering 

vast te stellen. Uit de akten en oorkondes weten we dat in de oude 

boerengemeenschap Hoine (Höne), op loopafstand van Hertmann, 

begin 16e eeuw twee boerderijen met de naam Hoine (Höne) ston-

den: 1. Hof Evert (Eberhard) zu Höne, eigendom klooster Bersen-

brück, anno 1510, 2. Hof Ottke (Otto) zu Höne, eigendom klooster 

Bersenbrück, anno 1506. De families op Hof 1 en 2 zijn aan elkaar 

verwant. Op grond van de naamvernoeming, gebruiken bij geboorten 

en de gesloten gemeenschap van die tijd is het mogelijk dat Gerdt 

afkomstig is van Hof 1 of 2. De voornamen Arent (zoon van Gerdt) en 

Ger(d)t komen daar voor. Er was nog een derde Hof, Jürgen zu Höne. 

Dat lag in de plaats Gehrde niet ver van Höne. De namen Gerdt en 

Arent komen daar niet voor. 

 Het huwelijk met Alheit Kreke vond plaats in Bersenbrück. 

Deze stad in het noordelijk deel van het Fürstbistum ligt in de huidige 

deelstaat Nieder-sachsen van Duitsland. De oudste vermelding met 

de naam Kreke komt uit een oorkonde van 1302 waarin een “Dritte-

lerbe” (Erbkotten) Kreke te Hertmann, “Klosterhörig” wordt ver-

klaard. De belangrijkste bron voor het woongebied van de familie 

Kreke is het door klooster biechtvader Raeckmann aangelegde Lager-

buch met bijbehorend Dingell- en Kornregister anno 1609 (Rep. 556, 

Nr.587, Staatsarchief Osnabrück). Dit Lagerbuch is eigenlijk een 

boekhouding waarin werd bijgehouden wat de lijfeigenen aan pacht 

en belastinggelden hadden afgedragen. Daarbij werden aantekenin-

gen geplaatst waaruit eigendomsverhoudingen en familierelaties 
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kunnen worden afgeleid. Ook de rol van het klooster, Cisterciënze-

rinnen St. Marien onder de regel van Benedictus, bij het beheren van 

diverse dorpen en boeren leefgemeenschappen rondom het klooster 

is daardoor bekend. Deze orde heeft met haar grondbezit, circa 52 

vierkante kilometer, een overheersende invloed op het leven van de 

burger. Ieder “Hof” en “Kotten” moest jaarlijks pacht betalen aan het 

klooster. Dat kan worden opgemaakt uit het Dingell- en Kornregister, 

onderdeel van het Lagerbuch. 

 De hiervoor genoemde pacht werd doorgaans betaald door 

het leveren van rogge, gerst en haver. Vaak werd daar boter, klein en 

groot vee aan toegevoegd. Ook waren er financiële verplichtingen 

waaronder het betalen bij een huwelijk, begrafenis of vrijkoop uit de 

lijfeigenschap en het leveren van hand en spandiensten. Wie dat alles 

plichtsgetrouw na kwam hoefde niet te vrezen van huis of boerderij 

verdreven te worden. In de tijd van de stamouders waren veel bur-

gers lijfeigenen van het klooster. Gezien door de ogen van de mensen 

uit die tijd was dat de gewoonste zaak van de wereld. 

 Het leven in de “Grundherrschaft des Klosters St. Marien” te 

Bersenbrück bewoog zich binnen geëigende banen, die 123 jaar 

(1516-1639, looptijd van het Lagerbuch) lang nauwelijks verander-

den. Jaar in jaar uit gelden dezelfde geboden en regels. De zeden en 

gebruiken zijn zo sterk gevestigd dat ze een eeuwigheidswaarde lij-

ken te hebben. Zelfs de 30 jarige oorlog (1618-1648), waar land en 

bevolking zwaar onder leden, zo zeer dat de verschrikkingen waaraan 

zij werden blootgesteld eerst werden overtroffen in de tweede we-

reldoorlog, had op deze leefwijze geen revolutionerende werking. 

Natuurlijk zijn er problemen zoals: het doorbreken van de eenheid 

der christelijke religie door de reformatie en verschillende gezond-

heidsproblemen waaronder de regelmatig terugkerende pest. Ook 

bleef men niet gevrijwaard van oorlog, brand en overstromingen. 

Gezien in de context van de tijd was het leven rondom Bersenbrück 

dragelijk. 
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Trekarbeid 

Twee en wellicht meerdere leden van de familie Kreke zijn terechtge-

komen in Holland. In de achter ons liggende eeuwen heeft ons land 

grote aantrek-kingskracht uitgeoefend op nieuwkomers. De basis 

daarvoor werd gelegd in de 17e eeuw, die niet voor niets als de Gou-

den Eeuw wordt aangeduid. Ons land was het handelscentrum van 

de wereld. Hier gebeurde het! Met “hier” worden dan wel de grote 

steden in het westen van het land bedoeld, waar de welvaart zich 

voornamelijk concentreerde. In de 17e, 18e en 19e eeuw was dit 

welvarende Holland het reisdoel van honderdduizenden buitenlan-

ders, soms om zich er voorgoed te vestigen, meestal om er als tijde-

lijke arbeidskracht het nodige geld te verdienen. Deze trekarbeid was 

voor deze Hollandgangers een belangrijk middel om aan de armoede 

in de eigen omgeving te ontkomen. Vooral in de minst vruchtbare 

streken waar ook de huisnijverheid nauwelijks van de grond kwam, 

nam het verschijnsel grote vormen aan. Er waren dorpen in de omge-

ving van Lingen, Osnabrück en het Münsterland waar jaarlijks 10 pro-

cent van de bevolking zich met  “Wanderarbeit” bezighield. De om-

vang van deze arbeidstroom was substantieel. Dat blijkt o.a. uit het 

feit dat mannen en vrouwen er voor zorgden dat het huwelijksregis-

ter van Amsterdam gedurende de 17e en 18e eeuw gemiddeld maar 

liefst 28 procent bruiden en bruiden-gommen uit Duitsland bevatte. 

Een opmerking ter zijde en ter lering. Hoewel deze echtelieden nau-

welijks Nederlands spraken en overwegend katholiek waren is Am-

sterdam geen Duits minnende katholieke stad geworden. 

 Bersenbrück was het centrum van veel boerengemeenschap-

pen. Veel grote gezinnen. Opsplitsing van het land bij erfenis of an-

derszins werd door vorst en klooster niet toegestaan. Huisnijverheid 

anders dan de noodzakelijke om de infrastructuur van het klooster 

gaande te houden werd niet gestimuleerd.  Het klooster had als be-

leid dat er geen rijkdom mocht ontstaan want men wilde concurren-

tie uitsluiten om het machtsmonopolie te behouden. Door dit beleid 

en de vele grote gezinnen kon lang niet iedereen binnen de Grund-
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herrschaft middelen van bestaan vinden. Wat ligt er dan meer voor 

de hand dan je heil elders te zoeken? Elders, in de nabij gelegen dor-

pen en steden. Diverse naamdragers Kreke zijn in de kerkboeken van 

parochies in noordwest Duitsland terug te vinden. Elders, betekende 

ook naar het buitenland waaronder Holland en Noord- Amerika.  

 In 1811 telde het Ambt Bersenbrück 1355 Hollandgangers, 

door de arbeidscrisis in het Ambt loopt dat op tot 2000 in 1830. Veel 

jonge mannen deden mee aan de jaarlijkse trek naar Holland. Philipp 

Bernard Maria Kreke, geboren 1786 is naar het schijnt één van die 

mannen. Hoe en waarom hij naar Holland vertrok is niet precies be-

kend. In hoofdstuk 8 “De Vlucht van een voorvader voor Napoleon” 

proberen we daar een verklaring voor te geven. Wel weten we, op 

grond van zijn lotingsnummer voor de landmilitie, dat hij eind 1813 

ingezetene van Rijnsaterwoude is. Een plaats waar veel veenmannen 

aan het werk waren. In Philipp zijn huwelijksakte en de geboorte- en 

huwe-lijksakten van zijn kinderen wordt hij als veenman opgevoerd. 

Als hij in Aalsmeer woont, oefent hij tevens het beroep van “tapper” 

uit.  

 “Tapper” is iemand die een vergunning tot verkoop van ster-

ke drank in het klein heeft. Ook wel een huiskamerkroeg genoemd. 

Aalsmeer telt in het begin van de 19e eeuw maar liefst 26 tapperijen. 

Aan het einde van die eeuw is er zelfs sprake van om alle drankhuizen 

in Aalsmeer te sluiten vanwege de mateloze dronkenschap van veel 

inwoners. 

Hollandganger ja of nee? 

Omdat we niet precies weten of Philipp wel een echte Hollandganger 

was, is het van belang na te gaan of het argument “geen middelen 

van bestaan” op hem van toepassing is. Immers het niet in je onder-

houd kunnen voorzien was de drijfveer om in Holland te gaan wer-

ken. Om de vraag van het hollangangerschap te kunnen beantwoor-

den is het nodig te weten welke plaats zijn vader binnen de samenle-

ving van Bersenbrück inneemt.  
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Na de opheffing van het klooster op 22 februari 1787 begint voor het 

oord Bersenbrück, dat dan 104 ha groot is met Pfarr- en Nonnenkerk 

en bijbehorende kloostergebouwen plus de omringende boerenge-

meenschappen, een nieuwe tijd. Van een stad of dorp Bersenbrück 

kan je op dat moment niet spreken.  

 De regering in Osnabrück vraagt aan Beckering, de laatste in 

dienst zijnde beambte van het klooster, een plan op te stellen om de 

uitsluitend agrarische gemeenschap aan te vullen met een nog op te 

richten dorp in de omgeving van het voormalige klooster. De beamb-

te Beckering maakt een dergelijk plan waarbij hij de woeste grond 

“Dohm” aanwijst om daar vijf of zes “bürgerlichen Häusern” te bou-

wen. Daarmee is hij de eigenlijke grondlegger van het dorp Bersen-

brück. Door onkunde, bureaucratie en manipulatie schiet de uitvoe-

ring van het plan Beckering niet erg op. Vier jaar later is men pas toe 

aan de bouw van het derde burgerhuis.  

 De ontwikkeling van het dorp blijft traag verlopen. Het blijft 

een klein dorp. Pas na 1840 als er een einde komt aan de politiek om 

de bouw van huizen in de nabijheid van het kloostereiland te verhin-

deren, ontwikkelt het dorp zich. In 1880 telt het 350 inwoners.  

 Ook de ontwikkeling van de bestuursstructuur verloopt traag. 

Hoewel de omringende boerengemeenschappen al lang een bestuur-

lijke organisatie kenden met aan het hoofd een Vorsteher, duurt het 

tot 1948 voordat Bersenbrück een bestuurlijke eenheid is. Daarvoor 

was het een "Höfesaat des klostergut", een verzameling personen op 

het voormalige kloosterterrein. Hoewel die op enig moment ook een 

Vorsteher hadden duurde het tot 1933 voor men hem formeel instal-

leerde als burgermeester. Een Vorsteher is een soort voorman, niet 

wettelijk geregeld dus zonder officiële rechten. 

 Op 18 augustus 1791 tekent Joes Hermanus Krecke de vader 

van onze “Hollandganger” Philipp Bernard Maria een contract voor 

een erfpacht van 3 Scheffelsaat= 3 maal 11,79 are. Op 28 maart 1794 

wordt het uitgebreid met 2 Scheffelsaat (Bron: Rep.556 Nr. 579 
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Staatsarchief Osnabrück). Hij woont op dat moment in Priggenhagen 

een buurtschap gelegen op een paar kilometer zuidwest van het 

klooster. Hij bouwt op de gepachte grond een woonhuis. Dit is het 

hierboven genoemde derde burgerhuis. Zijn huis staat op ”öden 

Grunde im sog. Dohme”. Eigenlijk is dat het eerste burger huis van 

het plan Beckering omdat de twee voorgaande gebouwen een hotel 

en een smederij waren. Voor de bouw kapt hij niet alle bomen, wat 

wel de bedoeling was, hij laat een paar grote dennenbomen staan. 

Het huis wordt dan ook in de volksmond de “Danneboom” genoemd. 

Joes Hermanus wordt in Bersenbrück de man die alles van hout weet. 

In de annalen wordt vermeld dat hij een bosperceel met eiken heeft 

aangeplant in het oosten “der Freude”. Hij heeft niet alleen de hout-

cultuur opgezet maar die ook onderhouden en verbeterd laat Otto zu 

Hoene weten in zijn artikel “Die erstenbürgerlichen Siedlungen in 

Bersenbrück” (1991). Joes Hermanus is de eerste in de familie die 

zich aan het einde van de kloostertijd vestigde als zelfstandig hand-

werksman. Zijn nakomelingen noemen ze “Holz-Kreke” vanwege de 

houtverwerkende activiteiten.  

   

                                                                                                                  

De Danneboom li. anno 1920 en onder 

2011 aan de straat "Im Dohm" te Ber-

senbrück. Bron: li. Kreisheimatbund Ber-

senbrück, onder, © foto Kreike. 

Het huis hierboven is de oorspron-

kelijke timmerwerkplaats ,meubelma-

kerij en woonhuis van 1791.  



 
- 16 - 

Een huis en personenlijst uit 1861 vermeldt de timmerwerkplaats  en 

meubelmakerij Kreke in de Danneboom. Deze werkplaats staat dan 

onder leiding van Zimmermann Herm Hinrich Kreke die getrouwd is 

met Gertrud Schnirring. Het bedrijf heeft op dat moment naast Herm 

Hinrich, zijn zoon Ernst Kreke, timmerman, en de meubelmakergezel-

len Heinrich Kreke, Johan Anton Kreke, Friedrich Linckmann en Hein-

rich Lammers in dienst. De activiteiten werden professioneel aange-

pakt. Dat blijkt onder andere uit het aanvragen en verkrijgen van een 

vergunning door Hermann Kreke “Zimmermeister” in 1914 om een 

stoomketel te mogen plaatsen. Tot ver in de 20e eeuw zijn ze actief 

geweest. Het huis is tot 1980 in de familie gebleven. Tegenwoordig 

kan men nog waardevolle kasten en deuren bewonderen die door de 

firma Kreke zijn gemaakt. Ook de kerkbanken (1912) van de St. Vin-

centiuskerk  te Bersenbrück zijn van “Krekschen Handwerkskunst”.  

 Door introuwen gaat het bedrijf, omstreeks 1928, over in 

handen van meester metselaar Georg Schulte die van 1929 tot 1942 

burgermeester is en veel voor Bersenbrück heeft gedaan. De familie 

was al eerder bij het burgemeestersambt betrokken want familielid, 

hotelier Ernst Kreke was van 1919-1929 Vorsteher. Een titel die later 

werd vervangen door burgemeester.  

 Het voorgaande toont aan dat de welstand in het gezin waar 

Philipp Bernard Maria deel van uit maakte redelijk was. Een vader 

met een eigen timmerwerkplaats waar voldoende werk voorhanden 

was. Zeker voor één van de oudste zonen. Het belangrijkste Holland-

ganger-argument “geen middelen van bestaan” lijkt niet van toepas-

sing.  
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Hoe komen we aan de naam 

Kreike 

Kreke en zu Hoine 
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Hoe komen we nu van Kreke op Kreike. 

Eerst een opmerking vooraf: de namen waarvan daadwerkelijk de 

ontstaanswijze te achterhalen is, zijn helaas in de minderheid. Fami-

lienamen ontstonden immers net als bijnamen in de volksmond; het 

motief voor naamgeving werd nergens genoteerd en achteraf mag 

men er naar raden. De hieronder gegeven verklaringen berusten voor 

het merendeel op een veronderstelling. 

 De naam Kreike komt voort uit de naam Kreke. Kreke is een 

geogra-fische elementnaam. Het ontleent zijn herkomst aan een be-

schrijving van de natuurlijke omgeving. In het geval van Kreke is dat 

een gele wilde pruim, in de Noord-Duitse volksmond Spilken of Spil-

lingen genoemd en lokaal Kreke(n). Deze kleinvruchtige pruim, kwam 

op veel boerenerven in het Noord-Duitse gebied voor.  

 De naam Kreike ontstaat in 1816 als Philipp Bernard Maria 

Kreke trouwt met Gerarda Termaten in Aalsmeer. Er is een verkla-

ring voor de naamswijziging op basis van het huwelijksdossier. In dit 

dossier bevinden zich stukken die de identiteit van Philipp verklaren. 

Uit de in de Duitse taal geschreven stukken moet blijken wie hij is. 

Ook wordt zijn goede faam en eer bevestigd. De vertaler schrijft de 

naam Kreke consequent als Kreeke. De verlengde e-vorm kan volgens 

de toen geldende grammatica ook verkregen worden door een (i) 

achter de (e) te plaatsen. Kreke wordt door deze schrijfwijze Kreike. 

Zijn trouwakte ondertekent Philipp als Kreke, latere akten als Kreike. 

 

Handtekening van Philipp en kruisje van zijn vrouw onder hun huwelijksakte. 

In de geboorteakten van de kinderen van Philipp schrijven de ambte-

naren zijn naam als Kreike. Een vergissing of een eenmalige schrijf-
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fout lijkt uitgesloten daar bij het huwelijk van zijn halfbroer in 1825 te 

Aalsmeer wederom de naam Kreke vertaald wordt in Kreike. 

 Er is in plaats van een grammaticale ook een fonetische ver-

klaring mogelijk. In het Nederduits, dat tegenwoordig nog aan beide 

kanten van onze oostgrens gesproken wordt, klinkt de eerste (e) in 

de naam Kreke als een (ij). Hoewel deze klank meestal met een (ij) 

werd geschreven is niet uit te sluiten dat ook (ei) werd gebruikt. 

 

Handtekening van Philipp Bernard Maria Kreke die als P.B.M. Kreike tekent. 

Registratie familienaam Kreike 

De familienamenbank van het Meertens Instituut laat zien dat 104 

naam-dragers Kreike zijn genoteerd tijdens de volkstelling van 1947 

en 190 naam-dragers Kreike zijn opgenomen in de gemeentelijke 

basisregistratie van 2007. 

N.B. In de Duitse kerkregisters wordt de naam Kreke, incidenteel, ook 

geschreven als Kre(c)ke 

zu Hoine 

De gevonden stamoudvader draagt de naam Gerdt zu Hoine. De 

naam zu Hoine heeft als oorsprong een aardrijkskundige plaats. Hier 

wordt gedoeld op het dorpje Höhne dat op loopafstand ten oosten 

van Bersenbrück lag. Deze boerengemeenschap was al bekend onder 

de naam “Hane” in 977 en “Hagini” in 1073. In een oorkonde van het 

jaar 1204 wordt het “Hasdorp”genoemd. Begin 19e eeuw is de boe-

rengemeenschap Höhne (Hoene) opgedeeld tussen de plaatsen Ge-

hrde en Hastrup.  
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De naam Hoine kent ook andere schrijfwijzen zoals, Hö(e)ne, Höhne. 

Het klooster had bezit in het dorp met de naam Höhne (schrijfwijze 

1774). Dat bezit werd gepacht door lijfeigenen. Deze familie heeft in 

de boekhouding van het klooster de naam zu Hoine (schrijfwijze 

1585) gekregen. 

 

Certificaat landmilitie deelname. Afgegeven door de president van het plaat-

selijk bestuur Rijnsaterwoude anno 1814. Hierin wordt Philipp Barend, Krij-

ken genoemd. Dit certificaat is een onderdeel van de bijlagen bij de huwe-

lijksakte van Philipp en Gerarda Termaten. Bron: Noord-Hollands archief. 
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3 

 

 

 

 

 

Wat weten we van de nazaten? 
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Voor het bespreken van de nazaten beperk ik mij tot de mannelijke 

voorouders in rechte lijn van Adrianus Josephus Kreike, geboren 

1946, zoals onderstaand aangegeven. 

Gebruikte tekens: 

x=getrouwd, *=geboren, †=overleden 

I 

Gerdt zu Hoine  

X 1585 Bersenbrück (D) 

†1624 Hertmann (D) 

Alheit Kreke  

†1624 Hertmann (D) 

II 

Arent Kreke  

†1624 Hertmann (D) 

X 1615 Bersenbrück (D) 

Trineke Meyer 

III 

Gert Kreke  

*1621 Hertmann (D) 

†29-09-1691 Hertmann (D) 

X 
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Catharina  

IV 

Johan J. Kreke  

*16-02-1675 Bersenbrück (D) 

†28-04-1748 Bersenbrück (D) 

X 

Anna Keyßer 

V 

Johannes H. Krecke  

*18-09-1698 Bersenbrück (D) 

†02-04-1781 Bersenbrück (D) 

X 28-07-1744 

Elisabetha von Willen  

*1716 Bersenbrück (D) 

†23-05-1782 Bersenbrück (D) 

VI 

Joes H. Krecke  

*25-03-1745 Bersenbrück (D) 

†27-01-1812 Bersenbrück (D) 

X 08-11-1785 

Anna M.A. Husseren  
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*27-12-1760 Bersenbrück (D) 

†19-12-1795 Priggenhagen (D) 

VII 

Philipp B.M. Kreke  

*03-08-1786 Bersenbrück (D) 

†18-12-1853 Aalsmeer 

X 02-10-1816 Aalsmeer 

Gerarda Termaten  

*28-02-1794 Uithoorn 

†10-05-1838 Aalsmeer 

VIII 

Wilhelmus Kreike  

*25-03-1827 Aalsmeer 

†12-12-1905 Sloten 

X 18-08-1853 

Alida van Oosterom  

*21-04-1828 Nieuwer-Amstel 

†17-06-1880 Nieuwer-Amstel 

IX 

Adrianus Kreike  

*09-04-1856 Nieuwer-Amstel 
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†03-03-1932 Aalsmeer 

X 14-10-1880 Aalsmeer 

Johanna Hilders  

*08-02-1859 Aalsmeer 

†02-03-1892 Nieuwer-Amstel 

X 

Adrianus W. Kreike  

*15-08-1883 Nieuwer-Amstel 

†26-01-1967 Vinkenveen 

X 22-08-1907 Amsterdam 

Rosalia van Gijzel  

*14-03-1885 Amsterdam 

†15-10-1940 Amsterdam 

XI 

Adrianus W. Kreike  

*11-03-1915 Watergraafsmeer 

†20-06-2000 Amsterdam 

X 28-01-1942 Amsterdam 

Agnes Skorski  

*17-04-1914 Bottrop (D) 

†23-12-2002 Amsterdam 
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XII 

Adrianus J. Kreike  

*22-06-1946  Amsterdam

Joes Hermanus Krecke, de vader van Philipp Bernard Maria Kreike, is in hoofd-

stuk 1 al besproken. Van de stamreeksdragers voor hem is alleen in algemene 

zin iets bekend. Dat is verwerkt in hoofdstuk 5. Van Philipp Bernard Maria 

Kreike en zijn nazaten in een rechte lijn naar proband Adrianus Josephus Krei-

ke, is meer bekend. Dat wordt onderstaand besproken.  

 Tot in de 20e eeuw woonden Philipp en zijn nazaten in een gebied dat 

in het noorden begrensd werd door Amsterdam en in het zuiden door Uit-

hoorn met als centrum Aalsmeer. Het Aalsmeer van Philipp staat aan de voor-

avond van een belangrijke omschakeling (vervening en visserij naar landbouw). 

De bewoners van Aalsmeer hebben de omgeving zien verdwijnen door verve-

ning. De schaarse grond werd vooral gebruikt voor boomteelt. Dat had tot 

gevolg dat er weinig landbouwgrond overbleef en men overschakelde op de 

visserij, wat al in de 15e eeuw begon. In de 17e eeuw werd het gebrek aan 

grond bestreden door de veenplassen weer droog te leggen (Stommeer in 

1650 en Hornmeer in 1674). In 1852 werd de aan Aalsmeer grenzende Haar-

lemmermeer drooggelegd. Daarna volgden de Schinkelpoel de Oosteinderpoel 

en het Legmeer. De visserij werd minder (alleen nog mogelijk op de Westein-

der) en het vervenen hield op. De inwoners gingen meer bomen, planten en 

fruit verbouwen. Tussen 1850 en 1885 beleefde de aardbeienteelt zijn hoogte-

punt. De aardbei werd het symbool voor de vlag van Aalsmeer: rood, groen, 

zwart (vrucht, blad, aarde). 

 Wilhelmus Kreike de zoon van Philipp is, als hij in 1853 trouwt met 

Alida van Oosterom in Aalsmeer, nog veenwerker maar kort daarna wordt hij 

in de akten boerenarbeider genoemd. Ook zijn zoon Adrianus Kreike die in 

1880 met Johanna Hilders trouwt is boerenarbeider. Hij woont met zijn vrouw 

in Nieuwer-Amstel aan de Bovenkerkerweg. Johanna sterft bij de geboorte van 

hun dochter Johanna op 2 maart 1892. 
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Nieuwer-Amstel is ontstaan door een opdeling van het Amstelland. Ten oosten 

van de Amstel werd het Ouder-Amstel genoemd en ten westen van de rivier 

Nieuwer-Amstel. In dit laatste gebied ontstond Amstelveen als een turfwin-

ninggebied. Tot 1964 was de naam van de gemeente: Nieuwer-Amstel. Nieu-

wer-Amstel heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als Aalsmeer. 

Vervening-drooglegging-landbouw.  

 Met zijn tweede vrouw Johanna Maria Bom keert Adrianus terug naar 

Aalsmeer en woont dan aan de Oosteinderdijk. Het moet Adrianus in econo-

misch opzicht redelijk gaan. Hij noemt zich pluimgediertehandelaar en laat in 

1925 een huis bouwen aan de Oosteinderdijk 316.  

 De zoon van Adrianus, Adrianus Wilhelmus Kreike (1883) die in 1907 

met Rosalia van Gijzel in Amsterdam trouwt is aanvankelijk ook boeren-

arbeider. Eind 19e begin 20e eeuw is er sprake van urbanisatie; de migratie 

van het platteland naar de stad. Bij de urbanisatie trokken mensen naar de 

grote steden in Noord- en Zuid-Holland. Dit waren vooral arbeidsmigranten. De 

belangrijkste factoren voor deze beweging zijn, allereerst de opkomende me-

chanisatie van de landbouw en daarnaast het verdwijnen van de ambachtelijke 

huisnijverheid op het platteland. Adrianus Wilhelmus en Rosalia zijn beide 

exponenten van deze beweging. Adrianus Wilhelmus laat zich 28 mei 1907 

inschrijven in Amsterdam, inwonend aan de Iepenweg 38. Als Adrianus Wil-

helmus trouwt, 22 augustus 1907, gaat hij inwonen bij zijn schoonvader aan de 

Weesperstraat. Als beroep wordt gemeld loswerkman. In 1921 staat hij te 

boek als gasfitter in vaste dienst bij de gemeente Amsterdam, werkzaam bij de 

Zuidergasfabriek die gelegen is aan de Korte Ouderkerkerdijk. Hij blijft dat tot 

aan zijn invaliditeitspensioen doen. In de tijd dat Adrianus Wilhelmus los-

werkman geweest is, moeten ze het niet rijk hebben gehad. Dat blijkt uit de 

vele wisselingen van woonadres in Amsterdam. Wanneer precies is niet be-

kend maar omstreeks 1914 strijken ze neer in de Christiaan de Wetstraat 43-1 

hoog, in de Watergraafsmeer gemeente Nieuwer-Amstel. In 1942 vertrekt 

Adrianus Wilhelmus als weduwnaar naar nog zes verschillende adressen in 

Amsterdam. Deze wisselingen zijn niet het gevolg van armoede maar worden 

deels veroorzaakt door de oorlog en een aantal relaties. Zijn laatste verblijf-

plaats is in een verpleeghuis te Vinkeveen en Waverveen waar hij overlijdt op 

26 januari 1967.  
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In 1921 annexeerde Amsterdam het noordelijke en dichtstbevolkte deel van 

Nieuwer-Amstel waaronder de Watergraafsmeer en omdat Am-sterdam al een 

Christiaan de Wetstraat had werd deze straat in het voormalige Nieuwer-

Amstel anno 1922 herbenoemd tot Fahrenheitstraat. In de volksmond bleef de 

wijk, waar de Christiaan de Wetstraat deel vanuit maakte, de Wetbuurt heten. 

Deze buurt is belangrijk voor de volgende twee stamreeks-dragers. 

 Adrianus Wilhelmus Kreike (1915), zoon van de hiervoor genoemde 

Adrianus Wilhelmus (1883), en zijn zoon Adrianus Josephus Kreike (1946). 

Beide zijn er geboren en grootgebracht. Adrianus Wilhelmus van 1915 heeft er 

zijn hele leven gewoond (Fahrenheitstraat 43-1h) en is er gestorven (verzor-

gingshuis de Open Hof aan het einde van de Fahrenheitstraat). 

De Wetbuurt 

De expansie van Amsterdam, gecombineerd met de relatief lage grondprijzen 

in de Watergraafsmeer, leidden aan het eind van de 19e eeuw (een gedenkte-

ken in de eerste arbeidershuisjes had als datum 2 juni 1888) ook tot initiatie-

ven voor woningbouw. Een plan van de Maatschappij tot exploitatie van bouw-

terrein Buitenzorg, had betrekking op kavels iets ten zuiden van de Omval 

langs de Weespertrekvaart, toen één van de belangrijkste ‘uitvals-wegen’ van 

Amsterdam. Het plan bestond uit drie parallelle straten, lopend van de trek-

vaart tot een watergang ter hoogte van het huidige Darwin-plantsoen, en vier 

dwarsstraten. In 1901 kregen de hoofdstraten hun naam. Net zoals in vele 

andere Nederlandse steden werden ze genoemd naar mannen die een belang-

rijke rol vervulden in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika: De 

Wetstraat, Bothastraat en Steinstraat. De bebouwing kwam heel geleidelijk tot 

stand, dat blijkt uit de verschillende aard en bouwstijl: van zeer eenvoudige 

arbeidershuisjes zonder opsmuk tot wat grotere middenstandwoningen in een 

stijl die verwant is met die van De Bazel en Berlage. Deze bebouwing had tot 

gevolg dat er verschillende sociale standen in de Wetbuurt kwamen wonen. 

Door het geografisch gesloten karakter van de buurt en de daarmee samen-

hangende sociale verbondenheid was er geen sprake van naast elkaar levende 

groepen. Toen Amsterdam in 1921 de Watergraafsmeer annexeerde, was nog 

niet de helft van het plan voltooid. Om verwarring met de Amsterdamse 

Transvaalbuurt te voorkomen werden de straten in 1922 omgedoopt tot Fah-

renheitstraat, Reaumurstraat en Celsiusstraat. Alleen de Fahrenheitstraat, die 
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via het voormalige Schagerlaantje een tweede verbinding met de stad had, 

kreeg zijn geplande lengte. 

 

Weesperzijde langs de Weespertrekvaart ter hoogte van de Wetbuurt. Anno 1978. 

Links onder aan de dijk de Wetbuurt. Ter hoogte van de eerste bomen links was een 

kluft, de oprit naar de dijk. Dit was de uit- en ingang van de Wetbuurt. In het midden 

achtergrond de toren van de behangfabriek Rath en Doodehever aan de Duiven-

drechtsekade. Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.  

Het was een dorp op zich. Tot 1950 lag er tussen de genoemde straten en de 

dichtstbijzijnde bebouwing van Amsterdam (Amstelstation, 1939) weiland, 

later opgespoten zand waar omstreeks 1948 begonnen werd met de bouw van 

een tuindorpje (Amsteldorp). Toen de bouw van het Amsteldorp begon kon je 

lopend over ‘het Zand’ naar lijn 5 en 25 van het openbaar vervoer bij het Am-

stelstation. Voor die tijd was de Wetbuurt alleen bereikbaar vanuit Amster-

dam door twee invalswegen, Schagerlaantje en Weesperzijde. Iedereen kende 

elkaar en was lid of donateur van één van de verenigingen zoals: 

 - Speeltuinvereniging ‘Frankendaal’ met knutselclubs  

 - Kinderkoor ‘Het Harpje’  

 - De Wandelclub  

 - Harmonieorkest ‘Kunst na Arbeid’  

 - Voetbalclub JOS.  

Ongeveer veertig winkels/bedrijfjes verdienden in de Wetbuurt hun brood. Er 

waren twee lagere scholen: de Abraham van Riebeeckschool (Openbaar) en de 

Prinses Julianaschool (Protestant), beide in de Fahrenheitstraat. Spelletjes 
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werden op straat gedaan. Er stond maar een enkele auto. Zondags kwam de 

joodse ‘uitjes in de wijnazijn’ verkoper door de straat. ’s Avonds laat de mos-

selman op zijn bakfiets. Zomerdag na het avondeten kwam de ijscokar van 

Jamin. Het draaiorgel op de hoek. De Wetbuurt koesterde zich in ’verrukkelijke 

afzondering’. 

 Zoals eerder genoemd, Adrianus Wilhelmus van 1915 heeft er zijn hele 

leven gewoond. Als kind zat hij op het kinderkoor ‘Het Harpje’ en is er ge-

trouwd met Agnes Skorski. Hij was schilder van beroep. Een goed vakman en 

harde werker. Een liefdevolle vader en echtgenoot. Hielp mee bij de knutsel-

clubs (bootjes en zweefvliegtuigbouw) en in de speeltuin. Niemand heeft ooit 

tevergeefs een beroep op hem gedaan.  

 Zijn zoon Adrianus Josephus (1946), is er ook geboren en opgegroeid. 

Naar de kleuterschool op de hoek van de Fahrenheitsingel/Fizeaustraat gegaan 

en de lagereschool Abraham van Riebeeck op de hoek van de Fahren-

heitstraat/Fizeaustraat. De gehele lagereschool periode alle klassen met de-

zelfde lerares, mevrouw Buijs. In 1968 getrouwd met Pierina Sophia Elisa Hel-

linx en ingewoond bij zijn ouders. Er was toen nog sprake van woningnood in 

Amsterdam.  

 

Afbeeldingen: 

li; nummer IX van 
de stamreeks Adri-
anus Kreike met 
tweede echtgenote 
Maria Bom, 
   
re; nummer X van 
de stamreeks Adri-
anus Wilhelmus 
Kreike met echtge-
note Rosalia van 
Gijzel. 
 
Bron:  
collectie Kreike. 
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Arbeidsmigratie 

van: 

Fürstbistum » Holland en Amerika, 

Polen » Duitsland, 

Duitsland » Nederland 
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In de vorige hoofdstukken kwam de arbeidsmigratie vanuit het voormalige 

Fürstbistum Osnabrück aan de orde. Naast deze arbeidsmigratie hebben nog 

drie andere binationale arbeidsmigratiestromen een belangrijk aandeel in het 

tot stand komen van de parenteel in hoofdstuk 5. Reden om ze onderstaand te 

bespreken. Na de inleiding komen achtereenvolgens aan de orde: Holland-

gangers, Emigratie naar Amerika, Polen in Bottrop (D) en Duitse Dienstbodes in 

Nederland. 

Inleiding 

Arbeidsmigratie naar Nederland is geen nieuw verschijnsel. Al in de Middel-

eeuwen kwamen koop- en handwerkslieden voor korte of langere tijd naar 

Nederland. Voor de invoering van de dienstplicht (in de Franse tijd) bestond 

het leger voor een belangrijk deel uit buitenlandse huurlingen. Vanaf de 17e 

eeuw, tot laat in de 19e eeuw, kwamen ieder jaar trekarbeiders voor seizoen-

gebonden werk vanuit de omringende landen naar de Nederlandse kust. Tot 

het eind van de 19e eeuw kwamen seizoenarbeiders uit Westfalen voor 

oogstwerkzaamheden. In de eerste helft van de 20e eeuw kwamen arbeidsmi-

granten onder meer uit Duitsland, Polen, Italië en Slovenië, voor werk in de 

mijnbouw. Na de Eerste Wereldoorlog trok Nederland veel vrouwen aan uit 

het sterk verarmde Duitsland. Het merendeel kreeg hier een aanstelling als 

dienstbode. Aan het begin van de jaren zestig (20e eeuw) ontstond schaarste 

op de Nederlandse arbeidsmarkt. Omdat er een tekort was aan lager ge-

schoold personeel, begonnen Nederlandse bedrijven buitenlandse werk-

nemers aan te trekken uit landen rond de Middellandse Zee. De migratie van-

uit de ‘wervingslanden’ (Griekenland, Italië, Joegoslavië, Marokko, Portugal, 

Spanje, Tunesië en Turkije) werd hierdoor in de jaren zestig en vroege jaren 

zeventig een factor van betekenis. 

 Arbeidsmigratie was en is een internationaal fenomeen. Zodra er een 

substantieel verschil in welvaart en economische bestaansmogelijkheden is 

ontstaat er een arbeidsmigratiestroom van arm naar rijk gebied. Vaak wordt 

die stroom aangezet dan wel versterkt door de producenten in het econo-

mische hoogtij gebied. De reden hiervoor is meestal een tekort aan arbeids-

krachten. 
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Arbeidsmigratie beperkt zich niet tot binationale bewegingen. Ook interne 

migratie, dus binnen Nederland zelf, was een veel voorkomend verschijnsel in 

de 19e eeuw. Deelnemers daaraan komen ook voor in deze familie-

geschiedenis. De (grote) steden in het westen van het land vormden de be-

langrijkste bestemmingen van deze migranten. Migranten hadden vaak eerst 

binnen de grenzen van de eigen geboorteprovincie gereisd, alvorens de stap 

naar buiten te wagen.  

Hollandgangers 

Een naam voor een omvangrijke arbeidsmigrantenstroom vanuit Duitsland 

naar het rijke Holland waarvan het hoogtepunt lag in de tweede helft van de 

18e eeuw. In het polder- en graslandgebied tussen Amsterdam en Leiden 

werkten in de 17e tot en met de 19e eeuw zeer veel Duitse seizoenarbeiders. 

Ze werkten als zogenaamde polderjongens bij de aanleg van vaarten en dijken, 

als 'blekersboden' op de blekerijen, als grasmaaiers in de weilanden, als veen-

werkers op de landerijen, ze trokken als marskramers van boerderij naar boer-

derij of ze waren tuinmannen bij welgestelde personen. In de historische 

bronnen is maar zelden te achterhalen wie ze waren en waar ze vandaan 

kwamen, tenzij ze hun sporen hebben nagelaten in de diverse registers van 

kerken en overheid.  

 Er kan aangenomen worden dat de arbeidstrek uit de regio Osnabrück 

naar Nederland al sinds de 16e eeuw plaatsvond. In de daaropvolgende Gou-

den Eeuw in Nederland werden vele migranten uit het gehele noord-westen 

van Duitsland door het vooruitzicht van werk en goede verdiensten in Holland 

aangesproken. De periode van economische bloei in ons land, die duurde tot 

het midden van de 18e eeuw, had een permanente vraag naar arbeidskrachten 

tot gevolg. Deze mensen konden, juist door de economische voorspoed, een 

hoog loon krijgen. En dit was niet de enige grond voor de trek naar het steen-

rijke Holland; ook de culturele bloei en de maatschappelijke tolerantie oefen-

den een sterke aantrekkingskracht uit op deze seizoenarbeiders.  

 In het Fürstbistum Osnabrück, het thuisland van een groot deel van de 

Hollandgangers, was de situatie geheel tegenovergesteld. In de 17e eeuw 

moest daar als gevolg van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) een torenhoge 

schuldenlast weggewerkt worden en hiertoe werd een nogal ingrijpende be-
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ingpolitiek gevoerd. Wat dit betekende voor de bevolking laat zich raden. Een 

andere verklaring voor de verarming van de bevolking lag in de door de land-

bouw bepaalde sociale structuur van het Fürstbistum. Naar oud 'Westfälisches 

Höferecht' werd naar gelang de grootte van de boerderijen onderscheid ge-

maakt tussen 'Vollerbe', 'Halberbe', 'Erbkotten' en 'Markkotten'. De eigenaren 

en erfgenamen van deze hoeves bleven vaak verbonden aan het stamgoed. 

Daar deze boerderijen over voldoende grond beschikten konden de eigenaren 

in hun onderhoud voorzien. Maar al bij de vestiging van de 'Markkotten', die al 

in de 15e en 16e eeuw door toewijzing van gemeenschappelijk bouwland hun 

grond in bezit kregen, bleek een toenemende schaarste aan vestigingsgrond. 

De 'Markkotten' hadden daardoor aanzienlijk minder werk en waren, voor hun 

levensonderhoud, afhankelijk van bijverdiensten. Mede daardoor vinden we 

onder deze 'Markkotten' al een aanzienlijke hoeveelheid Hollandgangers. 

 Het verbod op de erfdeling uit 1618, dat instandhouding van de hoeves 

moest waarborgen, en de groei van de bevolking sinds het einde van de Dertig-

jarige Oorlog leidden tot het ontstaan van de klasse van de 'Heuerleute'. Dit 

was een in economisch opzicht zeer afhankelijke bevolkingsgroep waarin de 

zogenaamde 'Hüsselten' te vinden waren. Deze 'Hüsselten' waren niet-ervende 

kinderen van boeren. Zij bezaten geen grond en konden ook helemaal nergens 

introuwen. Daarom huurden ('heuerten') zij van een boer een klein stukje land 

en een huis. Als tegenprestatie moesten zij behalve het betalen van een pacht-

som ook handdiensten op de boerderij van de verpachter verrichten. Zo ont-

stond het systeem van 'Heuerleute'. Het aantal 'Heuerleute'-families in de re-

gio Osnabrück maakte rond 1770 meer dan 53 procent van de plattelandsbe-

volking uit. Het systeem met zijn structurele onzekerheden en risico's was, 

naast de bijzonder geringe exploitatiemogelijkheden van de boerderijen en de 

onvruchtbaarheid van de bodem in het gebied, een zeer belangrijke oorzaak 

van de gang naar Holland. Bovendien zette de verslechtering van de levensom-

standigheden van de plattelandsbevolking in de 19e eeuw verder door. De 

economische groei hield bij lange na geen gelijke tred met de sterke bevol-

kingsgroei. De groep boerenzonen dat zijn plek niet meer kon vinden in de 

eerder geschetste economische sociale structuur groeide gestaag. Hierdoor 

breidde de agrarische onderlaag zich verder uit en zo gingen de Hollandgan-

gers een steeds groter deel van de beroepsbevolking uitmaken. We zien dus 

dat het niet zo vreemd was dat de arme boerenarbeiders uit de regio van 

Osnabrück naar de Hollandse kuststreken trokken om daar hun schamel be-
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staan aan te vullen. Doordat de verschillende arbeidscycli op elkaar aansloten 

was dit ook heel goed mogelijk. In het vroege voorjaar verrichtten de boeren 

hun voorjaarswerkzaamheden op het eigen land. Daarna vertrokken zij naar 

Holland om in de voorzomer te werken in de veeteelt, meestal hooi maaien. 

Tot juli werd er turf gewonnen. In de nazomer waren de Holland-gangers weer 

op het eigen land om dan het graan te oogsten en het winter-koren in te zaai-

en. De Hollandgangers waren trouwens maar zelden avontu-riers of ontdek-

kingsreizigers die zomaar in den vreemde naar werk gingen zoeken. Meestal 

volgden ze de wegen van vrienden of bekenden die hen al voorgegaan waren 

en vaak door bemiddeling hielpen bij het vinden van werk.  

 De Hollandgangers waren vooral te vinden in de goederenhandel, de 

zeevaart, het handwerk en vooral het “akkoordwerk” zoals grasmaaien of 

turfwinning. Deze specialisatie is eenvoudig te verklaren uit de eigen vaar-

digheden die zij al bezaten en door hun hogere graad van bekwaamheid had-

den zij een betere marktwaarde, waardoor de Hollandganger ook een betere 

beloning kon vragen. Deze specialisatie werd natuurlijk al eigen gemaakt in het 

eigen thuisgebied en had dus een natuurlijke verankering in de sociale thuissi-

tuatie van de Hollandgangers. In onze omgeving vormden hoogstwaarschijnlijk 

in de 18e eeuw de turfstekers en in de 19e eeuw de grasmaaiers het grootste 

deel van de Hollandgangers. Zoals bekend werd in Holland vanaf het begin van 

de 19e eeuw met de drooglegging van de polders begonnen. De vele hiermee 

gepaard gaande werkzaamheden trokken natuurlijk ook weer arbeidskrachten 

aan. Na de voltooiing van de droogleggingen werd hier de landbouw door de 

goede vruchtbaarheid van de grond weer het belangrijkste middel van be-

staan. In de tijd van onze hoofdpersoon Philipp, dus zo rond 1800, kwamen de 

Hollandgangers hier in grote aantallen hun tijdelijk emplooi zoeken in de hooi-

bouw. 

 Het jaarlijkse vertrek van de Hollandgangers uit Duitsland was altijd 

weer een bijzondere gebeurtenis waaraan het gehele dorp deelnam. Het af-

scheid van gezinsleden, familieleden en vrienden vond in een uiterlijk vrolijke 

en optimis-tische stemming plaats, maar er zal zeker angst en zorg zijn ge-

weest onder de mensen die vertrokken en zij die thuis achterbleven. Onzeker-

heid was er bijvoorbeeld over de vraag of er voldoende loon verdiend zou 

kunnen worden om met het gezin te kunnen overleven. Bovendien loerde het 

gevaar ziek te worden op de plaats van bestemming. 
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Routekaart van de Hollandgangers. Duidelijk is te zien hoe men het moeras overwon. 

Kaartontwerp F.Bölsker-Schlicht. Tekening W.Fangman. Bron: Bölker-Schlicht 1987, 63. 

De afstand tussen het gebied van herkomst van de Hollandgangers tot de 

voornaamste plaatsen van bestemming bedroeg gemiddeld 200 á 300 km. Een 

afstand die in die tijd grotendeels te voet afgelegd moest worden en om die 

reden dagen in beslag nam. Men kan zich voorstellen dat het in die dagen ge-

bruikte schoeisel niet van een kwaliteit was die men vandaag de dag vanzelf-

sprekend vindt. De reis werd nog eens extra bemoeilijkt door het feit dat er 

nog weinig geplaveide wegen naar Holland en andere Nederlandse kustprovin-

cies liepen. Tussen plaats van herkomst en plaats van bestemming lagen uitge-

strekte veengebieden, die niet zomaar te doorkruisen waren. Dit dwong de 

Hollandgangers letterlijk tot het nemen van bepaalde routes. Een noordelijke 

route verliep via een smalle corridor tussen de Dollard en het Bourtangerveen 
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naar Groningen en Friesland. Daar probeerde men werk te vinden en enkele 

reisden van daaruit door naar Amsterdam. De meeste trekarbeiders maakten 

echter gebruik van een meer zuidelijker lopende weg die door Lingen en het 

Graafschap Bentheim vervolgens langs de Vecht in Nederland, tussen de venen 

door, naar de Zuiderzee voerde. Daar werden ze met een schip overgevaren 

naar Amsterdam. Van deze route splitste zich op Nederlandse bodem een 

noordelijke zijtak af naar Groningen en Friesland. Al in het noordelijk deel van 

het land rond Osnabrück kwamen vele wegen uit op deze hoofdroute. De Hol-

landgangers vertrokken niet alleen. Als dat mogelijk was vertrokken zij direct in 

groepen vanuit hun woonplaats. Van daar trokken de zich verzamelende trek-

arbeiders in steeds groter wordende troepen naar het veer over de Ems bij 

Lingen, alwaar zich de Hollandgangers uit het Eemsland en waarschijnlijk ook 

uit de regio Cloppenburg bij hen aansloten. In Lingen werden jaarlijks tiendui-

zenden heen- en terugreizende trekarbeiders met het veer overgezet. 

Amerika 

De Hollandgangerij was in de 17e en 18e eeuw voor de bezitlozen in het Duitse 

gebied, meestal pachters van een klein stukje land en een schraal huisje, een 

nevenactiviteit waarmee men het hoofd boven water kon houden. Ook de 

productie van linnenlakens op het eigen weefgetouw zorgde voor extra inkom-

sten. Het geld dat deze groep op die manier verdiende, werd voor hen het 

belangrijkste middel van bestaan. Daar komt begin 19e eeuw een einde aan. 

De economische bedrijvigheid in Holland neemt dan af en daarmee de vraag 

naar arbeidskrachten. Ook het inkomen uit de eigen linnenproductie nam af 

door de lagere wereldprijs als gevolg van de goedkope industriële productie in 

Engeland. De sociaaleconomische  nood die al hoog is, wordt nog vergroot 

door de misoogsten in het Osnabrückerland van de 19e eeuw. Als gevolg van 

de demografische ontwikkeling in het Duitse gebied wordt deze nood groot-

schaliger.  

 Aanvang 19e eeuw is er sprake van een substantiële bevolkingstoena-

me in het Duitse gebied. Er is een duidelijke stijging te zien van het aantal 

minst draagkrachtige, veelal bezitloze boeren. Hun persoonlijke leven wordt 

gekenmerkt door afhankelijkheid en onvrijheid. Ze moeten huwelijksbeperkin-

gen accepteren, want wie geen huis kon huren, mocht niet trouwen. Ze waren 

vaak werkeloos. Wie geen inkomen had mocht niet verhuizen omdat het be-
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stuur van de nieuwe woonplaats je niet wilde ontvangen. De pachters waren 

daarbij volledig afhankelijk van hun grondheren. De grondheren bepaalden 

door allerlei maatregelen de mate van welbevinden van de pachter en zijn 

gezin. Aangetrokken door de droom zelf land te bezitten, onafhankelijk te zijn, 

meer  inkomsten te kunnen verwerven en van de opbrengst van het eigen land 

te kunnen leven, verlieten veel mensen gedurende de 19e eeuw het Duitse 

gebied om hun geluk in Amerika te zoeken. 

 

Dit is de census kaart, Noord-Oost USA 1872. Betreft de Duitse bevolkingspopulatie. 

Licht bruin = 1 Duitser per vierkante mile. Donker bruin zijn er vijftien.  Bron: Perry-

Castañeda Library Map Collection. 

Amerika kreeg drie grote golven arbeidsmigranten vanuit het Duitse gebied te 

verwerken; 1846-1857, 1864-1873 en 1880-1893. Berekend is dat, voor het 

tijdvak 1815-1914, circa 5,5 miljoen mensen hun nieuwe toekomst zochten in 

Amerika. In het algemeen was het bestuur niet tegen de emigratie. Men had 

dan ook geen officiële toestemming nodig om te emigreren. De meeste emi-

granten waren arm en de bestuurders waren blij dat op deze wijze het bevol-

kings-overschot werd opgelost en de armenkas minder hoefde te worden aan-

ge-sproken. Zolang er maar meer armen dan rijken emigreerden was er niets 

aan 
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Brochure van, United States Land Offices in Nebraska (USA), jaar 1869. Boerderijen en 

land te koop in Nebraska. 50 miljoen hectare graan en weidegrond aangeboden aan 

kolonisten slechts 1,25 dollar per acre. Speciale aanbiedingen voor veteranen van de 

Burgeroorlog. Advertentie met aanlokkelijke beschrijvingen van de gezonde en plezieri-

ge landbouwgronden in Nebraska. Bron: Broadsides and Ephemera Collection, Duke 

University Libraries, USA, item: bdsnb 11245. 

de hand. Toch wilde het gezag controleren of hun inschatting van de te ver-

wachten gevolgen realistisch was. Daarom werd in 1832 verordineerd dat alle 

emigranten moesten worden geregistreerd. Het aantal personen, sociale sta-

tus, hoofdmotief voor emigratie en meegenomen vermogen moest worden 

vastgelegd. 
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"Den müssen wir nach Amerika schicken" werd een gezegde in stad en platte-

land van Osnabrück. Ongeveer 3000 personen zijn door het bestuur van het 

Koninkrijk Hannover en het stadsbestuur van Osnabrück min of meer gedwon-

gen geëmigreerd. Een specifieke groep burgers werd te kennen gegeven dat 

het beter voor hen was om te vertrekken en niet terug te keren. Om dat soepel 

te laten verlopen nam het bestuur de kosten voor de overtocht voor haar re-

kening. Deze groep bestond uit: Criminelen, onaangepaste burgers, landlopers 

en personen die zich tegen het bestuur keerden. 

 Niet alleen staatsgeorganiseerde emigratie kwam voor ook illegale. In 

de 18e eeuw bestond dat fenomeen ook al. Meestal betrof het jonge mannen 

die op die wijze onder de militaire dienstplicht wilden uitkomen. 

 De zeereis begon vaak in Bremerhaven, later ook Hamburg en eindigde 

meestal in Baltimore of New Orleans. De omstandigheden waaronder men 

reisde waren zwaar. Allereerst had men in etappes, te voet of paard, alleen of 

in een karavaan zich naar de haven begeven. De zijlschepen waren meestal 

afgeladen vol zodat voor de reizigers weinig leefruimte overbleef. Ze werden 

ingekwartierd op het tussendek. Dat dek is oorspron-kelijk bedoeld als vracht-

ruimte. Een geschikte passagiersruimte was er niet, het waren tenslotte 

vrachtschepen. De zeelui behandelden de mensen ook alsof het vracht was. 

Ziekte en sterven aan boord was eerder regel dan uitzondering gedurende de 7 

weken durende reis. Ook de maaltijden waarvoor men moest betalen waren 

slecht en dat werd er gedurende de reis niet beter op. Pas met de komst van 

de stoomaangedreven schepen veranderde e.e.a . De reis werd bekort tot 3 á 4 

weken. Bij de inrichting van de schepen werd er rekening gehouden met  pas-

sagiers. De hygiënische toestand aan boord werd verbeterd. Ook de kwaliteit 

van het voedsel was beter. Het sterfte cijfer daalde maar was altijd nog ca 3%. 

Als je de zeereis gezond doorstaan had was je er nog niet. De emigranten uit 

Bersenbrück kwamen, eerste helft negentiende eeuw, vrijwel allemaal aan in 

de haven van New Orleans. Vervolgens moesten ze met een rivierboot de mis-

sisippi op om na 1085 km af te stappen in St. Louis. Van daaruit met paard en 

wagen naar de plaats van bestemming.  Emigratie was en bleef een risicovolle 

onderneming. 
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Belangrijke rivieren en meren, in de USA, die gebruikt werden door de migranten om 

hun plaats van bestemming te bereiken. De pijl wijst naar de locatie van New Orleans 

en de cirkel ligt op de plaats van  St. Louis. Kaart getekend door David Dilts, vrijgegeven 

voor publieke domein. 

Bersenbrück registreerde de migranten. In het Diocesenarchief te Osnabrück 

bevindt zich een dossier "Bersenbrück St. Vincentius Auswanderere, 1833-

1857" waarin ze terug te vinden zijn. Alleen al in de maand april 1845 vertrok-

ken 66 personen uit Bersenbrück waarvan 29 mannen en 37 vrouwen. Daarin 

komen ook leden van de familie Kreke voor. Een aantal wordt er hier vermeld. 

Twee daarvan zijn opgenomen in de Parenteel van hoofdstuk 5. Om met deze 

laatste te beginnen. Op 14 april 1845 verlaat Johan Gerd Henrich Vogelwedde 

zoon van Anna Margaretha Elisabeth Kreke (X-a) Bersenbrück op weg naar 

Amerika. Hij is verantwoordelijk voor veel nakomelingen met de naam Vogel-

wedde in dat land. Op 27 februari 1849 verlaat Weduwe Kreke geboren Anna 
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Maria Klatte (IX-d) samen met één zoon en drie dochters Bersenbrück op weg 

naar Amerika. De oudste zoon Johannus Hermanus Anton Kreke was haar al 

voorgegaan op 28 maart 1846. Zij vestigden zich in Germantown circa 60 km 

oostelijk van St. Louis. 

 

Fragment van kadastralekaart van Germantown, Illinois, USA, anno 1892. Voor 1847 

werd het Hanover genoemd. De met rode vierkanten gemerkte gebieden behoren toe 

aan familieleden Kreke. Ook in de stad Breese 7 km noordelijk van Germantown bezit 

anno 1892 een G. Kreke land. Bron: The Occidental Publishing Company, Geo. A.Ogle & 

company, prors, Cicago 1892. 

De zonen zorgden voor veel nakomelingen met de naam Kreke. Maar niet al-

leen zij. Ook andere familieleden zijn geëmigreerd en hebben voor nakome-

lingen gezorgd. Uit het eerder genoemde Auswanderere dossier komen de 

volgende namen: 
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-17 september 1839 vertrekt Johan Gerd Kreke geboren 08-10-1820 uit War-

renfelde, 

-september 1843 vertrekt Maria Adelheid Kreke geboren 20-10-1826 uit Lobke, 

-17 september 1847 vertrekt  Anna Maria Johanna Kreke geboren 06-03-1826 

uit Bersenbrück, 

-13 maart 1850 vertrekt Gerd Heinrich Kreke geboren 22-11-1830 uit Bersen-

brück. 

 Rond 1880 hadden 49 gezinnen Kreke zich gevestigd in Illinois, Indiana, 

Ohio en Kentucky. De spreiding over de staten was als volgt: IL 34, IN 5, OH 2, 

KY 8, [bron: US Federal Census Records]. Afstammelingen van de familie Kreke 

zijn tot op de dag van vandaag aanwezig in Amerika. 

Polen in Bottrop (D) 

In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde de economie van Duitsland 

zich zodanig dat het Duitse rijk de grootste industriemacht van Europa werd. 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was ze op Amerika na de groot-

ste van de wereld. Deze omwenteling van agrarisch naar industrieel in een 

tijdvak van twee generaties kon met recht een industriële revolutie worden 

genoemd. De ontwikkeling van een industrie-economie had tot gevolg dat een 

steeds groter deel van de bevolking zich concentreerde op één plaats. Daar-

door ontstonden er steden die zich onderscheiden van de oude Hanze en vrije 

stadjes in het oude rijk. Die industriesteden groeiden in eerste instantie door 

een binnenlandse arbeidsmigratiestroom. Aan het einde van de 19e eeuw 

kwam er een massabeweging op gang van arme landsbevolking die van uit het 

oosten van het Duitse rijk naar de industriecentra trok. Zo kon een dorp een 

fabrieksstad worden! 

 Na 1850 groeiden de plaatsen, die tegenwoordig het Ruhrgebied vor-

men, uit van dorpen en marktsteden tot industriële centra. Hun bevolkings-

toename was grotendeels het resultaat van binnenlandse arbeidsmigratie. Aan 

het einde van de 19e eeuw ontstond er grote vraag naar arbeidskrachten in de 

ijzergieterijen en kolenmijnen. Deze vraag kon niet worden beantwoord door 

binnenlandse arbeidsmigratie. Honderdduizenden: ‘Polen’, formeel onderda-
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nen van het Duitse rijk uit de oostprovincies van Pruisen, stroomden het Ruhr-

gebied binnen. 

 Het begrip “Polen” in het gememoreerde tijdvak behoeft enige uitleg. 

In de tijd tussen de derde deling van Polen 1795 en de 1e wereldoorlog was 

het door Polen bewoonde gebied geannexeerd door Pruisen (later het Duitse 

rijk), Rusland en de Habsburgsemonarchie. Als in het vervolg van dit relaas het 

begrip Polen wordt gebruikt wordt gedoeld op de uit Pruisen (Posen en oost 

Schlesiën) komende groep. 

 Toen in 1871 de Duitse natie werd gevormd ontstond er een Polen 

vraagstuk. Als nationale staat wilde men een politiekgeografische eenheid 

vormen met een “Duitse Cultuur”. Men stond daarbij voor de vraag wat te 

doen met miljoenen Polen die binnen de landsgrenzen woonachtig waren. In 

het oosten van Duitsland, oost en west Pruisen, Schlesiën, Pommeren en Po-

sen, was het antwoord een politiek van “Eindeutschung”. Dit betekende, dat 

de Pruisische provincie al het gezag overnam van Poolse instituties. Poolse taal 

op school werd verboden. Religieus onderwijs in het Pools werd verboden. 

Polen mochten in Posen wel land bezitten maar moesten daar een toeslag voor 

betalen en bovenal mochten zij het land niet bewerken. In oost Schlesiën was 

70 procent van het land in bezit van een paar grootgrondbezitters. Met het 

resterende deel moesten circa 8000 boeren in hun levensonderhoud voorzien. 

 De werkgelegenheid in het Ruhrgebied en de Polen vijandige rege-

ringspolitiek, zorgden ervoor dat een grote arbeidsmigratiestroom opgang 

kwam. In 1910 hadden 450.000 Polen uit de oostelijke provincies zich geves-

tigd in het Ruhrgebied. 

 Het dorp Bottrop dat rond 1800 bestond uit 317 keuter en grote boer-

derijen plus 376 huizen had toen circa 2000 inwoners. Bij de opening van de 

mijn Prosper II in 1875 was het inwoner aantal gestegen tot circa 6600 (voor-

namelijk binnenlandse migratie van Duitsers). In 1920 had Bottrop 75000 in-

woners waarvan 75 procent Polen, 70 procent afkomstig uit de districten Rati-

bor en Rybnik (Schlesiën) en 30 procent uit Posen. Allen werkzaam in de mijn-

bouw. Bottrop was een arbeidersstad geworden waar alles in het teken van de 

kolenproductie stond. Joseph Skorski, de vader van Agnes Skorski (stamreeks-

echtgenote), was één van de Polen in Bottrop die afkomstig was uit Kankel in 

Posen. Hij was getrouwd met Martha Antonczijk uit Maschanna, district Rybnik 
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in oost Schlesiën. Joseph heeft de carrière, Schlepper-Lehrhauer-Vollhauer, die 

een mijnwerker in die tijd kon maken volbracht. Alle onervaren arbeiders be-

gonnen als Schlepper. Hun werk bestond uit het duwen en rangeren van de 

kolenwagens. Na enige tijd werden ze bevorderd tot Lehrhauer om onder lei-

ding van een Vollhauer de kolen met pikhouweel en hamer af te graven. Voll-

hauer was de best betaalde arbeid waar een arbeider in Bottrop op kon hopen. 

In heel Duitsland was het beroep van Vollhauer het best betaalde van alle in-

dustriearbeid. Joseph Skorski woonde eerst in de Düppelstraße en later tot aan 

zijn dood in de Scharnhölzstraße. Hij woonde in een huis (twee onder één kap, 

kelder, stal, moestuin) dat eigendom was van de mijn. De mijnwerkers betaal-

den een lage huur voor deze huizen. Tevens hadden ze het hele jaar door gratis 

kolen. Niet onbelangrijk, als je weet dat er zowel voor de verwarming van de 

huizen alsook voor het eten koken kolen werden gebruikt.  

 Hoewel er één wijk, Batenbrock-Lehmkuhle, was die je als een Poolse 

enclave kon opvatten is er nooit sprake geweest van getto vorming. Niet alle 

Polen van Bottrop woonden in deze wijk. Slechts een deel van de mijnwerkers 

die in dienst waren bij Arenberg-Bergbau. Die had voor het in bedrijf nemen 

van een nieuwe schacht zelf Polen geworven in Oberschlesien en hun beloofd 

dat ze bij elkaar mochten wonen.  

 Het architectonische karakter evenals het stratenplan van Bottrop is in 

belangrijke mate bepaald door de bouw van huizen voor mijnwerkers. Deze 

bouw werd georganiseerd en gefinancierd door de eigenaren van de mijnen. 

Iedere mijn bouwde zijn eigen wijk waar de mijnwerkers werden gevestigd. 

Deels aan bestaande wegen maar ook langs nieuw aangelegde. Joseph werkte 

in de Prosper II, een mijn van Arenberg-Bergbau-GmbH. Deze eigenaar had de 

werknemershuizen in een ring rond zijn mijn laten bouwen. Op die manier 

zaten de werknemers op loopafstand van hun werk. De mijnwerkers huizen 

werden gebouwd volgens een bepaald concept. Twee of vier onder één dak, 

type eengezinswoning, voor iedere bewoner een stal en een grote moestuin. 

 Na de Eerste Wereldoorlog werd de Polen in Duitsland een keuze 

voorgelegd. Het verdrag van Versailles had een Poolse staat opgeleverd. Te-

vens was er afgesproken dat na twee jaar, om precies te zijn 10 januari 1920, 

de Polen woonachtig in Duitsland moesten besluiten of ze Pools staatsburger 

wilden zijn. Als ze dat wilden hadden ze de tijd tot 1 januari 1923 om Duitsland 
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te verlaten. Bleven ze in Duitsland dan werden ze Duits staatsburger. Joseph 

heeft als zo velen in Bottrop gekozen voor het Duitse staatsburgerschap. Niet 

vreemd als je bedenkt dat hij behoorde tot de best betaalde industrie arbei-

ders. De mijn leverde hen een goede woning en voor die tijd prima sociale 

voorzieningen. Ongeveer 7 procent van de Polen uit Bottrop keerde terug naar 

de nieuwe Poolse staat. 

 De Polen hebben ondanks de tegenwerking van regeringszijde altijd 

hun Poolse cultuur hoog gehouden wat blijkt uit de diversiteit aan Poolse or-

ganisaties; eigen kranten, eigen vakbeweging, politieke partijen, culturele or-

ganisaties. Ook na de Eerste Wereldoorlog gingen ze daarmee door. Was het 

voor de Polen altijd prettig om in een voor hen vreemde omgeving te leven? Er 

zijn bronnen waar uit blijkt dat er vooroordelen waren ten opzichte van de 

Polen. Bijvoorbeeld de handelswijze van de Duits georiënteerde vakbonden. 

De berichtgeving in de Duits nationalistische krant ‘Bottropper Volkszeitung’. 

De Poolse krant ‘Wiarus Polski’(uitgegeven in Bottrop) heeft hen regelmatig 

beschuldigd van anti Poolse handelingen en voorlichting. De Polen werden 

beschuldigd vies, drankzuchtig en een lage moraal te hebben. Er waren scheld-

namen voor Polen zoals Polak of Kolonie. De antipathie tegenover de Polen 

nam echter geen vorm aan van openlijke discriminatie.  

 Het grote contingent Polen dat er was, de vele woonwijken met Polen, 

het ontbreken van getto vorming, de koopkrachtigheid van de Polen, allemaal 

ingrediënten die vormen van discriminatie tegen ging. Daarbij waren de Polen 

zeer beslist in hun streven hun eigen cultuur hoog te houden en actief te parti-

ciperen in de ontwikkeling van de stad. Deze vastbeslotenheid die zich in orga-

nisaties en discipline vertaalde, zorgde er uiteindelijk voor dat er een pluralisti-

sche leefgemeenschap ontstond in de jonge Großstadt Bottrop. Trots op hun 

Duitse identiteit.  

Duitse dienstbodes in Nederland 

In Nederland was vanaf de eeuwwisseling (19e/20e) sprake van een zoge-

naamde dienstbodenood. Meisjes uit de arbeidende klasse verkozen nogal 

eens de fabriek of het atelier boven de huishouding, terwijl de vraag naar huis-

personeel met de opkomende middenklasse niet minder werd. Dit tekort zou 

met de komst van Duitse dienstmeisjes verholpen kunnen worden.  
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Voor 1924 was er een aanzienlijk valutaverschil waardoor de verdiende Neder-

landse guldens in Duitsland van goud waren. Na 1924 was dat valuta-verschil 

opgeheven t.g.v. de invoering van de Rentemark. Maar ondanks de stabilisatie 

van de Duitse mark en de verbeterde leefomstandigheden bleef Duitsland ook 

na 1924 met een aanzienlijke werkloosheid zitten terwijl de Nederlandse ar-

beidsmarkt zich gunstiger ontwikkelde. De stroom Duitse dienstmeisjes bleef 

dan ook aanhouden. 

 Bij het onderzoek naar het hoe en waarom van de Duitse dienstmeisjes 

migratie naar Nederland wordt algemeen een onderscheid gemaakt tussen de 

stroom voor en na 1924. De noodzaak om geld te verdienen versus de wens 

om geld te verdienen. Tussen zij die van het platteland kwamen en degene uit 

de industriegebieden. Beschaaft, timide tegenover ordinair, luidruchtig en 

onzedelijk gedrag. Of dat allemaal correcte vergelijkingen zijn laat ik onbe-

sproken. Daartoe verwijs ik kortheidshalve naar de literatuur. Feit is dat Agnes 

Skorski, de dochter van de hierboven genoemde Joseph, behoort tot de groep 

van na 1924. Ook haar tweelingzuster Martha is naar Nederland gekomen. 

Haar halfzuster Emily Paprotny was hier al. Zij behoorden allemaal tot een 

groep die volgens de Amsterdamse politie, bericht uit 1929, afkomstig was uit 

de mijnstreek (Bottrop, Hamborn, Gladbach en omgeving). 

  Stonden in 1920 nog slechts 9100 vrouwelijke buitenlandse arbeids-

krachten geregistreerd in Nederland, drie jaar later was hun aantal meer dan 

verviervoudigd. Onderzoek op basis van vreemdelingenregisters geeft aan dat 

er in 1923 circa 40.000 Duitse dienstmeisjes geweest moeten zijn. Na een tijde-

lijke daling steeg hun aandeel in het begin van de jaren dertig opnieuw tot 

40.000 in 1934. Het ging daarbij om een steeds wisselende groep meisjes die 

gemiddeld twee jaar in betrekking bleven voordat zij terugkeerden, trouwden 

of iets anders gingen doen. In totaal moeten er in die periode tussen beide 

wereldoorlogen zeker 175.000 Duitse dienstmeisjes in Nederland gewerkt 

hebben. Na 1934 daalde hun aantal opnieuw: eind 1936 schatte men dat er 

22.000 Duitse dienstmeisjes waren. Vier jaar later, toen de nationaalsocia-

listen binnenvielen, zouden er nog slechts 3500 in Nederland verblijven. 

 Op last van de Duitse regering kregen de nog 20.000 in Nederland 

werkzame Duitse dienstmeisjes in 1938 een officiële oproep om terug te keren 

naar Duitsland, op straffe van verlies van staatsburgerschap. Deze 'Hausmäd-
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chenheimschaffungsaktion' zoals de Duitsers het noemden, had aanvankelijk 

weinig succes, maar zou er later toch voor zorgen dat Duitse dienstbodes in 

grote aantallen Nederland verlieten. 

 Een klein aantal Duitse dienstbodes kon door middel van verzoeken 

om uitstel, naturalisatie of verloving of huwelijk met een Nederlandse man in 

Nederland blijven. Agnes Skorski was één van hen. Het uitbreken van de oorlog 

tussen Nederland en Duitsland maakte het er voor hen niet gemakkelijker op. 

De vraag of deze voormalig Duitse dienstbodes nu Duits of Nederlands waren, 

werd veel gesteld en bleef ook in het naoorlogse Nederland, toen de weerzin 

tegen Duitsers zeer groot was, nog lange tijd actueel. 

Tenslotte 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk een grafiek die voor zichzelf spreekt. Let wel, 

we hebben het hier over de eerste generatie en niet over hun in Nederland 

geboren kinderen. Deze percentagens geven dus niet het aandeel ‘allochtonen’ 

aan. Die definitie omvat ook de kinderen (en soms kleinkinderen) van migran-

ten. Hier gaat het alleen om de migranten zelf. 

 
Grafiek toont aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking. 

Bron: Winnaars en verliezers, L. Lucassen en J. Lukassen, 2011. 
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Parenteel van Elschen Kreke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 50 - 

Gebruikte afkortingen: 

DTB= Doop, Trouw en Begraafboeken. 

DTBL=Doop, Trouw, Begraaf en Lidmatenregisters 

CBG=Centraal Bureau voor Genealogie 

NGV= Nederlandse Genealogische Vereniging  

RHC=Regionaal Historisch Centrum 

Onderstaande parenteel zou kunnen beginnen met Hanneke Kreeck die volgens 

het Viehschatzregister van Fürstenau anno 1458 pachter was van Hof Kreke te 

Hertmann. Naar alle waarschijnlijkheid is zij de voorouder in de vrouwelijke 

lijn van Elschen Kreke. Op basis van het Dingellregister van het klooster te 

Bersenbrück weten we dat na Hanneke er een Kreke was die pacht betaalde. 

Meer is daar niet over bekend. Daarop volgde Elschen Kreke. Omdat we geen 

zekerheid hebben over de verwantschap van voorgaande personen kunnen we ze 

niet opnemen in de parenteel.   

Parenteel van Elschen Kreke 

Generatie I 

I   Elschen Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters 

Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück.]. Elschen is 

overleden in 1541 in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Bersenbrück 

von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück]. Elschen begon een rela-

tie met een onbekende man.  

Kinderen van Elschen en ? :  

1 Albert Kreke, geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Ber-

senbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück].  

2 Otto Kreke, geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Bersen-

brück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück].  

3   Roleff Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt II. 
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Generatie II 

II   Roleff Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Ber-

senbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück] zoon van  Els-

chen Kreke (zie I). Roleff is overleden in 1554 in Hertmann (D).  

Notitie: 

  Als Roleff sterft in 1554 erft zijn weduwe Annen de boerderij. Zij hertrouwt met 

Otto Dobbelhoff. De kinderen uit het huwelijk met Roleff zijn te jong om te 

erven. In dat geval blijft de oudste zoon de erfgerechtigde. Na een afgesproken 

aantal jaren (mahljahre) met het klooster kan hij zijn erfdeel opeisen. Als we-

duwe Annen sterft in 1585 erft haar zoon Otto de boerderij. Otto wordt in het 

kornregister Berendt genoemd. Alle zonen en dochters hadden waarschijnlijk 

meerdere voornamen die in de registers niet altijd volledig werden opgeno-

men. Ook werden ze vaak wisselend gebruikt. Berendt betaald in de jaren 

1587/88/90 pacht volgens het kornregister. 

  

Roleff trouwde met Annen Schoneberg in 1546 in Bersenbrück (D) 

Annen is een stiefdochter van Herman Schoneberg.  

Kinderen van Roleff en Annen:  

1 Alheit Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt III-a. 

2 Annen Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt III-b. 

3 Hinderich Kreke, geboren in Hertmann (D). Hinderich is overleden na 1615 in 

Friesland.  

4 Roleff Kreke, geboren in Hertmann (D).  

Notitie: 

  Als Arent de boerderij overneemt van Otto gaat Roleff wonen in een bijhuis van 

de boerderij. 

  

5 Otto Kreke, geboren in Hertmann (D).  
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Notitie: 

  Otto blijft kinderloos. In 1615 trekt hij zich terug van de boerdrij. Zijn neef 

Arent, zoon van Alheit pacht de boerderij. Otto gaat wonen in een schuur van 

de boerderij Schapkauen. Deze boerderij is wegens grote schulden teruggeval-

len aan het klooster en is op dat moment niet verpacht. 

  

 

Kopie van een bladzijde uit het Raeckmann Lagerbuch. De passage betreft Hof Kreke, 

periode 1541-1624. Bron: Rep. 556 Nr. 587, Staatsarchief Osnabrück. 
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Generatie III 

III-a   Alheit Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters 

Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück] dochter 

van Roleff Kreke (zie II) en Annen Schoneberg. Alheit is overleden in 1624 in 

Hertmann (D).  

Notitie: 

  Of Alheit en Gerdt op de boerderij blijven wonen als Arent, hun zoon, hem 

pacht dan wel in Leibzucht gaan is niet bekend. Als zij sterven in 1624 blijken ze 

nog twee koeien te bezitten. 

  

Alheit trouwde met Gerdt zu Hoine in 1585 in Bersenbrück (D) [bron: Lager-

buch des Klosters Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv 

Osnabrück] Gerdt is overleden in 1624 in Hertmann (D).  

Notitie: 

De afkomst van Gerdt zu Hoine is bij benadering vast te stellen. Uit de akten en 

oorkondes weten we dat in de oude boerengemeenschap Hoine (Höne), op 

loopafstand van Hertmann, begin 16e eeuw twee boerderijen met de naam 

Hoine (Höne) stonden. 1. Hof Evert (Eberhard) zu Höne, eigendom klooster Ber-

senbrück. 2. Hof Ottke (Otto) zu Höne, eigendom klooster Bersenbrück. Deze 

families waren aan elkaar verwant. En in de plaats Gehrde (vlakbij Hone).  

3. Hof Jurgen zu Höne, eigendom klooster Bersenbruck. De voornamen Arent en 

Ger(d)t komen volgens het Raeckmann Lagerbuch alleen op Hof 1 en 2 voor.  

Gelet op het naamvernoeming gebruik bij geboorte en de gesloten gemeen-

schap in die tijd is het aannemelijk dat Gerdt verwant is aan de families op Hof 

1 en 2. De kinderen uit het huwelijk van Alheit Kreke en Gerdt zu Hoine heten 

Kreke en niet zu Hoine. Reden hiervan is het gegeven dat Gerdt introuwt bij 

Alheit en gaat wonen op de boerderij Kreke en daarbij haar naam aanneemt. 

Kinderen van Alheit en Gerdt:  

1 Alheit Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt IV-a. 

2 Anna Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt IV-b. 

3 Arent Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt IV-c. 
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4 Elsche Kreke, geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Ber-

senbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück].  

Notitie 

  Anno 1618 koopt zij zich vrij   

5 Fenneke Kreke, geboren in Hertmann (D). Volgt IV-d. 

III-b   Annen Kreke is geboren in Hertmann (D) dochter van Roleff Kreke (zie II) 

en Annen Schoneberg. Annen is overleden in 1615 in Bersenbrück (D). Annen 

trouwde met Schulte 

 

Kloosterkerk St. Vincentius te Bersenbrück anno 2011. Hier werden en worden  
de huwelijken ingezegend. © foto Kreike. 
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Generatie IV 

IV-a   Alheit Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters 

Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück], dochter 

van Gerdt zu Hoine en Alheit Kreke (zie III-a).  

Notitie: 

  Alheit is in 1628 met Tepe Vogelwede getrouwd en na het ontvangen van de 

bruidschat gaan wonen in Vogelwede leibzucht. 

  

Alheit trouwde met Tepe Vogelwede in 1628 

IV-b   Anna Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters 

Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück], dochter 

van Gerdt zu Hoine en Alheit Kreke (zie III-a). Anna is overleden in 1625 in Ber-

senbrück (D).  

(1) Anna trouwde met Ludeke Schone 

(2) Anna trouwde met Gerlach Steinlage 

IV-c   Arent Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters 

Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück], zoon van 

Gerdt zu Hoine en Alheit Kreke (zie III-a). Arent is overleden in 1624 in Hert-

mann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Bersenbrück von P. Severinus Raeck-

mann, Staatsarchiv Osnabrück].  

Notitie: 

  Als Arent de boerderij pacht, staat er volgens het Kornregister een grote schuld 

uit bij het klooster. In 1618 komt hij met het klooster overeen deze schuld als-

mede de pachtsom te voldoen door jaarlijks 12 schilling af te lossen zolang hij 

het land bebouwt. 

  

Arent trouwde met Trineke Meyer in 1615 in Bersenbrück (D) [bron: Lager-

buch des Klosters Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv 

Osnabrück]. Trineke is een dochter van Cordt Meyer. Trineke trouwde later in 

1624 in Bersenbrück (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Bersenbrück von P. 

Severinus Raeckmann, Staatsarchiv  Osnabrück] met Gert Luissingh.  
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Kind van Arent en Trineke:  

1 Gert Kreke, geboren in 1621 in Hertmann (D). Volgt V. 

IV-d   Fenneke Kreke is geboren in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klosters 

Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück], dochter 

van Gerdt zu Hoine en Alheit Kreke (zie III-a).  

Notitie: 

  Anno 1624 koopt zij zich vrij. Zij heeft twee kinderen.   

Kinderen van Fenneke uit onbekende relatie:  

1 Fenneke Kreke.  

2 Elsche. Gert. Kreke 
 

 

Poortgebouw en toegangsbrug van het voormalige klooster St. Marien te Bersenbrück 

anno 2011. Het klooster lag op een soort eiland. Men had de rivier de Hase omgeleid 

om een goed verdedigbaar eiland te creëren. De brug, vroeger van hout, lag over de 

omloop. © foto Kreike.  
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Generatie V 

V   Gert Kreke is geboren in 1621 in Hertmann (D) [bron: Lagerbuch des Klos-

ters Bersenbrück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück] , zoon 

van Arent Kreke (zie IV-c) en Trineke Meyer. Gert is overleden op zaterdag  29 

september 1691 in Hertmann (D), 69 of 70 jaar oud.  

Notitie: 

  Gert volgt zijn vader op als pachter.   

(1) Gert trouwde met Catharina in Bersenbruck (D) 

(2) Gert trouwde met Trincke Tye in Bersenbrück (D), Trincke is overleden op 

maandag 20 november 1713 in Hertmann(D) [bron: Kirchenbücher Beerdi-

gungen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

Kind van Gert uit onbekende relatie:  

1 Berendt Kreke, geboren omstreeks 1652 in Hertmann (D). Volgt VI-a. 

Kind van Gert en Catharina:  

2 Johan Jürgen Kreke, geboren op zaterdag 16 februari 1675 in Hertmann (D). 

Volgt VI-b. 

Kind van Gert en Trincke:  

3 Cordt Hinrich Kreke, geboren op zaterdag 25 december 1677 in Hertmann 

(D). Volgt VI-c. 
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Generatie VI 

VI-a   Berendt Kreke is geboren omstreeks 1652 in Hertmann (D) [bron: Lager-

buch des Klosters Bersenbrück von P.Severinus Raeckmann, Staatsarchiv 

Osnabrück+DTB St. Vincentius] zoon van Gert Kreke (zie V). Berendt trouwde 

met Gretke Frekers in Bersenbrück (D) [bron: Lagerbuch des Klosters Bersen-

brück von P. Severinus Raeckmann, Staatsarchiv Osnabrück+DTB St. Vincenti-

us] 

Kinderen van Berendt en Gretke:  

1 Johan Berendt Kreke, geboren op zondag 3 augustus 1681 in Hertmann (D). 

Volgt VII-a. 

2 Alheit Kreke, geboren op dinsdag 22 april 1687 in Hertmann (D) [bron: Kir-

chenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

3 Otto Kreke, geboren op zondag 30 september 1691 in Hertmann (D) [bron: 

Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück]. 

Notitie:  

Berendt Kreke die met Gretke Frekers trouwt is omstreeks 1652 geboren en 

zeer waarschijnlijk een zoon van Gert Kreke anders had hij nooit de boerderij 

geërfd. Ook past het beter in het tijdschema van Gert daar hij anders zijn eerste 

kind (Johan Jürgen) kreeg op 54 jarige leeftijd wat onwaarschijnlijk is. Gert is 

erfgenaam van de boerderij en daardoor een gewild persoon op de huwelijks-

markt en had zeker niet tot zijn 54e hoeven wachten op een nakomeling. Het 

feit dat Johan Jürgen een Peetoom is van de zoon van Berendt ondersteund het 

vermoeden dat ze dezelfde vader hebben. Berendt Kreke die met Gretke Frekers 

is getrouwd moet dus ingevoegd worden als oudste zoon van Gert *1621, no. V 

, en een onbekende moeder, in de parenteel van Elschen Kreke. Berendt volgt 

zijn vader Gert op als pachter van de boerderij. De overige pachters worden in 

deze parenteel niet meer aangeduid. Reden hiervoor is dat het voor het vast-

stellen van de  verwantschap geen toegevoegde waarde heeft. In hoofdstuk 7 

wordt de erfopvolging van Hof Kreke behandeld. 

VI-b   Johan Jürgen Kreke is geboren op zaterdag 16 februari 1675 in Hertmann 

(D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv 
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Osnabrück.], zoon van Gert Kreke (zie V) en Catharina. Johan is overleden op 

zondag 28 april 1748 in Bersenbrück (D), 73 jaar oud [bron: Kirchenbücher 

Beerdigungen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osnabrück]. Johan 

trouwde met Anna Keysser in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, 

St. Vincentius  Bersenbrück,  Diözesanarchiv Osnabrück]. 

Notitie: 

De tweede naam Jürgen wordt alleen nog in het overlijdensregister gebruikt 

voor het overige wordt hij als Johan of Joannes vermeld. 

Kinderen van Johan en Anna:  

1 Gerardus Krecke, geboren op dinsdag 29 maart 1695 in Bersenbrück (D) 

[bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osna-

brück].  

2 Johannes Hermannus Krecke, geboren op donderdag 18 september 1698 in 

Bersenbrück (D). Volgt VII-b. 

VI-c   Cordt Hinrich Kreke is geboren op zaterdag 25 december 1677 in Hert-

mann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St.Vincentius Bersenbrück. Diözesanar-

chiv Osnabrück], zoon van Gert Kreke (zie V) en Trincke Tye. Cordt is overleden 

op dinsdag 29 december 1761 in Bersenbrück (D), 84 jaar oud.  

(1) Cordt begon een relatie met Anna Gosling in Bersenbrück (D) 

Anna is geboren op zondag 28 december 1687 in Bersenbrück (D), dochter van 

Berendt  Goslingk en Take Klaphacksche.  

(2) Cordt trouwde met Anna Margaretha Rehkamps, 26 of 27 jaar oud, op 

maandag 24 september 1708 in Bersenbrück (D), Anna is geboren in 1681 in 

Bersenbrück (D).  

Kind van Cordt en Anna (1):  

1 Johannus Hermannus Kreke, geboren op zaterdag 19 mei 1708 in Bersen-

brück (D). Volgt VII-c. 
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Kinderen van Cordt en Anna (2):  

2 Anna Catharina Kreke, geboren op zondag 25 augustus 1709 in Bersenbrück 

(D).  

3 Anna Aleid Kreke, geboren op maandag 31 december 1714 in Bersenbrück 

(D).  

4 Joannes Kreke, geboren op dinsdag 12 oktober 1717 in Bersenbrück (D).  

5 Joannes Henricus Kreke, geboren op zondag 12 januari 1721 in Bersenbrück 

(D).  

6 Gerhardus Bernardus Kreke, geboren op zondag 12 januari 1721 in Bersen-

brück (D).  

7 Joannes Gregorius Kreke, geboren op woensdag 14 juni 1724 in Bersenbrück 

(D).  

8 Gerhardus Jacobus Kreke, geboren op woensdag 14 juni 1724 in Bersenbrück 

(D).  

9 Anna Margaretha Kreke, geboren op dinsdag 2 maart 1728 in Bersenbrück 

(D).  
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Generatie VII 

VII-a   Johan Berendt Kreke is geboren op zondag 3 augustus 1681 in Hert-

mann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück], zoon van Berendt Kreke (zie VI-a) en Gretke Frekers.  

Johan trouwde met Trincke NN in 1708 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbü-

cher Heiraten, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osnabrück] 

Kinderen van Johan en Trincke:  

1 Johan Bernardus Kreke, geboren op zondag 1 mei 1718 in Hertmann (D). 

Volgt VIII-a. 

2 Joannes Hermannus Kreke, geboren op donderdag 17 juni 1723 in Hertmann 

(D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv 

Osnabrück]. Joannes is overleden in 1760 in Hertmann (D), 36 of 37 jaar oud 

[bron:  Rep. 556  Nr. 681, Staatsarchiv Osnabrück].  

3 Margaretha Elisabetha Kreke, geboren op zondag 1 september 1726 in 

Hertmann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diöze-

sanarchiv Osnabrück]. Margaretha is overleden op woensdag 23 november 

1729 in Hertmann (D), 3 jaar oud.  

4 Johan Berendt Kreke, geboren op zondag 9 december 1731 in Hertmann (D) 

[bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osna-

brück].  

5 Anna Maria Adelheid Kreke, geboren op dinsdag 21 september 1734 in 

Hertmann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diöze-

sanarchiv Osnabrück].  

VII-b   Johannes Hermannus Krecke is geboren op donderdag 18 september 

1698 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersen-

brück, Diözesanarchiv Osnabrück], zoon van Johan Jürgen Kreke (zie VI-b) en 

Anna Keysser. Johannes is overleden op maandag 2 april 1781 in Bersenbrück 

(D), 82 jaar oud [bron: Kirchenbücher Beerdigungen, St. Vincentius Bersen-

brück. Diözesanarchiv Osnabrück]. Johannes trouwde met Elisabetha von Wil-

len, 27 of 28 jaar oud, op dinsdag 28 juli 1744 [bron: Kirchenbücher Heiraten, 

St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osnabrück]. Elisabetha is geboren 
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in 1716 in Bersenbrück (D). Elisabetha is overleden op donderdag 23 mei 1782 

in Bersenbrück (D), 65 of 66 jaar oud.  

Notitie: 

Bij de geboorte van zijn zoon Joannes Henricus wordt hij opgevoerd als Johan 

Hermannus Krecke v.Prues. 

Kinderen van Johannes en Elisabetha:  

1 Joes Hermanus Krecke, geboren op donderdag 25 maart 1745 in Bersen-

brück (D). Volgt VIII-b. 

2 Gerhardus Henricus Krecke, geboren op zondag 20 november 1746 in Ber-

senbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diöze-

sanarchiv Osnabrück].  

3 Joannes Henricus Krecke, geboren op zondag 3 augustus 1749 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesan-

archiv Osnabrück].  

4 Anna Adelheidis Krecke, geboren op vrijdag 2 juni 1752 in Bersenbrück (D) 

[bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv 

Osnabrück].  

5 Maria Elisabetha Krecke, geboren op vrijdag 2 juni 1752 in Bersenbrück (D) 

[bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osna-

brück].  

VII-c   Johannus Hermannus Kreke is geboren op zaterdag 19 mei 1708 in Ber-

senbrück (D) zoon van Cordt Hinrich Kreke (zie VI-c) en Anna Gosling. 
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Notitie:  

Bij de geboorte krijgt hij de aantekening "spurius". Dat staat voor bastaard. 

Een kind van een ongetrouwd stel. 

Johannus trouwde met Maria Bremkes op dinsdag 27 oktober 1739 in Bersen-

brück (D) 

Kind van Johannus en Maria:  

1 Johannus Hermannus Theodorus Dirk Kreke, geboren op dinsdag 15 januari 

1754 in Bersenbrück (D). Volgt VIII-c. 

 

Kopie uit het doopregister betreffende VII-c, van de parenteel. Bron: DTB boeken St. 

Vincentius te Bersenbrück, Diözesanarchief Osnabrück. 
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Generatie VIII 

VIII-a   Johan Bernardus Kreke is geboren op zondag 1 mei 1718 in Hertmann 

(D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv 

Osnabrück], zoon van Johan Berendt Kreke (zie VII-a) en Trincke NN.  

Johan is overleden op woensdag 22 januari 1766 in Hertmann (D), 47 jaar oud.  

(1) Johan trouwde met Christina Knöbber op dinsdag 4 mei 1751 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincentius Bersenbrück, Diöze-

sanarchiv Osnabrück] 

(2) Johan trouwde met Maria Catharina Schulten zu Rüssel op maandag 18 

februari 1760 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincentius 

Bersenbrück,  Diözesanarchiv Osnabrück] 

Notitie: 

Als Johan Bernardus sterft trouwt zijn weduwe met Johan Henrich Haverkamp. 

Beide mogen verder gaan met de boerderij onder de bepaling dat na 25 jaar 

plaats moet worden gemaakt voor de erfgenaam Johan Gerd Philip. 

Kinderen van Johan en Christina:  

1 Anna Catharina Kreke, geboren op zondag 13 februari 1752 in Hertmann (D) 

[bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osna-

brück].  

Anna is overleden op zaterdag 14 november 1772 in Hertmann (D), 20 jaar 

oud.  

2 Joannes Gerhardus Bernardus Kreke, geboren op woensdag 23 oktober 1754 

in Hertmann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diö-

zesanarchiv Osnabrück]. Joannes is overleden op woensdag 25 december 1754 

in Hertmann (D), 2 maanden oud.  

Kinderen van Johan en Maria:  

3 Anna Margaretha Elisabeth Kreke, geboren op donderdag 5 maart 1761 in 

Hertmann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diöze-

sanarchiv Osnabrück].  

file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p358


 

- 65 - 

4 Johan Gerd Philip Kreke, geboren op dinsdag 11 januari 1763 in Hertmann 

(D). Volgt IX-a. 

VIII-b   Joes Hermanus Krecke is geboren op donderdag 25 maart 1745 in Ber-

senbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diöze-

sanarchiv Osnabrück], zoon van Johannes Hermannus Krecke (zie VII-b) en 

Elisabetha von Willen. Joes is overleden op maandag 27 januari 1812 in Ber-

senbrück (D), 66 jaar oud [bron: Kirchenbücher Beerdigungen, St. Vincentius 

Bersenbrück,  Diözesanarchiv Osnabrück].  

(1) Joes trouwde met Anna Elisabeth Uphoff op maandag 15 januari 1770 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincentius Bersenbrück, 

Diözesanarchiv Osnabrück].  Zij is begraven op vrijdag 8 april 1785.  

(2) Joes trouwde met Anna Maria Adelheid Husseren, 24 jaar oud, op dinsdag 

8 november 1785 [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincentius Bersenbrück, 

Diözesanarchiv Osnabrück]. Anna is geboren op zaterdag 27 december 1760 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück, Diö-

zesanarchiv Osnabrück], dochter van Joannes Hermannus Husseren en Christi-

na Aleid Mencke. Anna is overleden op zaterdag 19 december 1795 in Priggen-

hagen (D), 34 jaar oud (oorzaak: Kraambed overlijden) [bron: Kirchenbücher 

Beerdigungen, St. Vincentius Bersenbrück, Diözesanarchiv Osnabrück].  

(3) Joes trouwde met Maria Catharina Scherder op woensdag 13 april 1796 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincentius Bersenbrück, 

Diözesanarchiv Osnabrück].  Zij is begraven in 1816 in Bersenbrück (D).  

Kinderen van Joes en Anna (1):  

1 Joan Herm Derik Kreke, geboren op dinsdag 3 september 1771 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

2 Maria Catharina Elisabeth Kreke, geboren op zondag 15 mei 1774 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  
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3 Anna Maria Elisabeth Krecke, geboren op dinsdag 27 mei 1777 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

Kinderen van Joes en Anna (2):  

4 Philipp Bernard Maria Kreke, geboren op donderdag 3 augustus 1786 in 

Bersenbrück (D). Volgt IX-b. 

5 Joanna Maria Elisabeth Krecke, geboren op zondag 22 juni 1788 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

6 Hermannus Gerhardus Krecke, geboren op vrijdag 21 augustus 1789 in Ber-

senbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diöze-

sanarchiv Osnabrück].  

7 Johannus Hermannus Henricus Krecke, geboren op woensdag 3 oktober 

1792 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersen-

brück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

8 Maria Elisabeth Krecke, geboren op zaterdag 19 december 1795 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

Kinderen van Joes en Maria:  

9 Bernard Henricus Krecke, geboren op vrijdag 14 oktober 1796 in Bersen-

brück (D). Volgt IX-c. 

10 Johan Berend Heinrich Kreke, geboren op zaterdag 15 april 1797 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

11 Wilhelmina Hermanana Kreke, geboren op zondag 24 november 1799 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück].  
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12 Johan Friderich Gerhard Kreke, geboren op dinsdag 8 december 1801 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück.].  

VIII-c   Johannus Hermannus Theodorus Dirk Kreke is geboren op dinsdag 15 

januari 1754 in Bersenbrück (D) zoon van Johannus Hermannus Kreke (zie VII-c) 

en Maria Bremkes. Johannus trouwde met Lucia AnnaMaria Elisabeth Smidts 

op zondag 24 augustus 1794 in Ankum (D) [bron: St. Nikolaus Kirchenbuch]. 

Notitie: 

De namen Theodorus en Dirk worden niet consequent toegepast in de registers. 

Kinderen van Johannus en Lucia:  

1 Johannus Hermanus Henricus Kreke, geboren op maandag 25 maart 1799 in 

Ankum (D). Volgt IX-d. 

2 Maria Catharina Kreke, geboren op zaterdag 13 november 1802 in Ankum 

(D).  

3 Gerd Kreke, geboren op maandag 16 november 1807 in Ankum (D).  
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Generatie IX 

IX-a   Johan Gerd Philip Kreke is geboren op dinsdag 11 januari 1763 in Hert-

mann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück], zoon van Johan Bernardus Kreke (zie VIII-a) en Maria Catha-

rina Schulten zu Rüssel. Johan trouwde met Lucia Margaretha Adelheidis 

Greswinkel, 23 jaar oud, op dinsdag 5 mei 1795 in Bersenbrück (D) [bron: Kir-

chenbücher Heiraten, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

Lucia is een dochter van Johan Gerd Greswinkel>Schulte v.Sudern en Anna 

Margaretha von der Beke. Zij is gedoopt op dinsdag 17 maart 1772 in Notrup 

(D).  

Kinderen van Johan en Lucia:  

1 Anna Margaretha Elisabeth Kreke, geboren op woensdag 18 mei 1796 in 

Hertmann (D). Volgt X-a. 

2 Johan Herm Gerd Kreke, geboren op dinsdag 2 april 1799 in Hertmann (D) 

[bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osna-

brück]. Johan is overleden op donderdag 9 mei 1799 in Hertmann (D), 1 maand 

oud.  

3 Johan Gerd Dirk Henr Kreke, geboren op dinsdag 17 februari 1801 in Hert-

mann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

4 Hermana Kreke, geboren op zaterdag 4 juni 1803 in Hertmann (D) [bron: 

Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

5 Heinrich Anton Kreke, geboren op donderdag 20 maart 1806 in Hertmann 

(D). Volgt X-b. 

IX-b   Philipp Bernard Maria Kreke is geboren op donderdag 3 augustus 1786 

in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. 

Diözesanarchiv Osnabrück],  zoon van Joes Hermanus Krecke (zie VIII-b) en 

Anna Maria Adelheid Husseren. Philipp is overleden op zondag 18 december 

1853 in Aalsmeer, 67 jaar oud.  
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Beroepen: 

  tapper   

  veenman   

(1) Philipp trouwde met Gerarda Termaten, 22 jaar oud, op woensdag 2 okto-

ber 1816 in Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer 

Akte Jaar 1816 nr.8] 

Notitie: 

Bijlagen van de huwelijksakte zijn o.a translaten uit het hoogduits. De beëdigd 

vertaler heeft de lange é klank van Kreke vertaald middels een (i) achter de (e) 

te plaatsen met als gevolg een verandering van Kreke naar Kreike. Alle nako-

melingen zijn vervolgens naamdragers Kreike geworden. Om het geheel nog 

gecompliceerder te maken dient het volgende. Philipp Bernard Maria trouwt 

als weduwnaar van Gerritje Termate op 08-02-1839 met Jacoba Celie te Aals-

meer. In deze huwelijksakte wordt hij Kreke genoemd. Gerritje Termate is de-

zelfde als Gerarda Termaten. In de geboorteakten van haar kinderen wordt ze 

ook opgevoerd als: Gerritje Termade(n). In een huwelijksakte van één van haar 

kinderen wordt ze ook Grietje genoemd. Philipp Bernard Maria wordt in de 

geboorte- en huwelijksakten van zijn kinderen opgevoerd als Barend Kreike. 

Gerarda is geboren op vrijdag 28 februari 1794 in Uithoorn [bron: DTB RK. ge-

meente Thamen, Noord-Hollands archief], dochter van Wilhelmus Bernardus 

Terma(a)ten en Aaltje Wageman. Gerarda is overleden op donderdag 10 mei 

1838 in Aalsmeer, 44 jaar oud.  

(2) Philipp trouwde met Jacoba Celie, 52 of 53 jaar oud, op vrijdag 8 februari 

1839 in Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte 

Jaar 1839 nr.4]. Jacoba is geboren in 1786 in Nieuwer-Amstel.  

Kinderen van Philipp en Gerarda:  

1 Aaltje Kreike, geboren in 1817 in Aalsmeer. Volgt X-c. 

2 Aagje Kreike, geboren op vrijdag 26 februari 1819 in Aalsmeer [bron: Noord-

Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1819 nr.12]. Aagje is over-
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leden op maandag 16 augustus 1819 in Aalsmeer, 5 maanden oud [bron: 

Noord-Hollands archief,  Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1819 nr.33].  

3 Meintje Kreike, geboren op zaterdag 1 april 1820 in Aalsmeer. Volgt X-d. 

4 Agatha Kreike, geboren op zaterdag 23 november 1822 in Aalsmeer. Volgt X-

e. 

5 Hermanus Kreike, geboren op zaterdag 15 oktober 1825 in Aalsmeer. Volgt 

X-f. 

6  Wilhelmus Kreike, geboren op zondag 25 maart 1827 in Aalsmeer. Volgt X-g. 

7 Hendrik Kreike, geboren op donderdag 4 februari 1830 in Aalsmeer. Volgt X-

h. 

8 Anna Kreke, geboren op dinsdag 1 oktober 1833 in Aalsmeer. Anna is over-

leden [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1833 

nr.70].  

9 Jan Kreike, geboren in juni 1834 in Aalsmeer.  Jan is overleden op dinsdag 23 

september 1834 in Aalsmeer, 3 maanden oud [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1834 nr.52].  

10 Gerrarda Kreike, geboren op zaterdag 16 december 1837 in Aalsmeer. Volgt 

X-i. 

IX-c   Bernard Henricus Krecke is geboren op vrijdag 14 oktober 1796 in Ber-

senbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St.Vincentius Bersenbrück. Diöze-

sanarchiv Osnabrück], zoon van Joes Hermanus Krecke (zie VIII-b) en Maria 

Catharina Scherder. Bernard is overleden op donderdag 28 februari 1889 in 

Aalsmeer, 92 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer 

Akte Jaar 1889 nr.22]. Bernard trouwde met Maria Gertrud Overbecke, 36 jaar 

oud, op zondag 9 oktober 1825 in Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1825 nr.11]. Maria is geboren op zaterdag 

29 november 1788 in Merzen (D) [bron: Bijlage huwelijksakte], dochter van 

Johan Hermann Overbecke en Maria Adelheid Soppe. Maria is overleden op 

zondag 2 juli 1876 in Aalsmeer, 87 jaar oud [bron: Noord-Hollands  archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1876 nr.67].  
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Notitie: 

Net als bij zijn halfbroer Philipp krijgen hij en zijn kinderen de naam Kreike. 

Kinderen van Bernard en Maria:  

1 Hendricus Kreike, geboren op donderdag 22 februari 1827 in Aalsmeer. Volgt 

X-j. 

2 Alida Maria Kreike, geboren op donderdag 6 augustus 1829 in Aalsmeer. 

Volgt X-k. 

3 Anna Maria Kreike, geboren op vrijdag 21 oktober 1831 in Aalsmeer. Volgt X-

l. 

IX-d   Johannus Hermanus Henricus Kreke is geboren op maandag 25 maart 

1799 in Ankum (D) [bron: St. Nikolaus Kirchenbuch] zoon van Johannus Her-

mannus Theodorus Dirk Kreke (zie VIII-c) en Lucia Anna Maria Elisabeth Smidts. 

Johannus is overleden op maandag 27 september 1847 in Bersenbrück (D), 48 

jaar oud [bron: Kirchenbücher Beerdigungen, St.Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück]. 

Notitie:  

In het kerkboek staat dat hij twee zonen en drie dochters heeft. 

Beroep: 

  Boerenknecht op de familieboerderij te Quadenort.   

Johannus trouwde met Anna Maria Klatte, 24 jaar oud, op donderdag 25 juli 

1822 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincentius Bersen-

brück. Diözesanarchiv Osnabrück]. 

Notitie: 

In het kerkboek staat dat hij afkomstig was van Ahausen. Een klein dorp onder 

de rook van Ankum. 

Anna is een dochter van Johannus Henricus Klatte en Catharina Adelheid Möl-

ler. Zij is geboren op zonda 12 juli 1798 in Bersenbrück (D).  
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Notitie: 

Van Anna Maria weten we dat zij met haar jongste zoon en drie dochters, de 

nummers 2 t/m 5,  op 27-02-1849 Bersenbrück heeft verlaten om naar Amerika 

te emigreren. Haar oudste zoon was in 1846 al naar Amerika geëmigreerd. Ze 

is daar met haar kinderen aangekomen want op 21 juni 1849 trouwt zij in Ger-

mantown, Clinton County, Illinois (USA) met Theodorus Timper. Theodorus is 

afkomstig van Ankum (D). Zij sterft op 23 april 1876 in Germantown.  

 

Kopie uit trouwboek anno 1849, St. Boniface, Germantown, Clinton County, Illinois 

(USA). Huwelijk Klatte (weduwe Kreke) met Theodorus Timper. Bron: Illinois, Diocese of 

Belleville, Catholic Records, 1729-1965. Images FamilySearch. https://Familysearch.org. 

 

Kopie uit begraafboek anno 1876, St. Boniface, Germantown, Clinton County, Illinois 

(USA). Overlijden mevrouw Timper-Klatte (weduwe Kreke). Bron: Illinois, Diocese of 

Belleville, Catholic Records, 1729-1965. Images FamilySearch. https://Familysearch.org. 

Kinderen van Johannus en Anna:  

1 Johannus Hermanus Anton Kreke, geboren op donderdag 18 december 1823 
in Bersenbrück (D) [bron: Bersenbrück St. Vincentius Auswanderere, Diozesan-
archiv Osnabrück]. Johannus is overleden, 23 jaar oud [bron: Kerkboeken St. 
Boniface, Germantown, Illinois (USA)]. Hij is overleden op 7 september en be-
graven op dinsdag 28 september 1847 in Germantown, Illinois, (USA). 
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Notitie: 
 
Waarom er drie weken gewacht werd met begraven is onduidelijk. 
 
Vermeld: 
  Hij heeft op 28-03-1846 Bersenbrück 
verlaten om te emigreren naar Noord- 
Amerika. 

  [bron: Bersenbrück St. Vincentius 
Auswanderere, Diozesanarchiv Osna-
brück] 

 

2 Johannus Gerhard Philipp Kreke, geboren op dinsdag 5 december 1826 in 

Bersenbrück (D). Volgt X-m. 

3 Maria Elisabeth Kreke, geboren op maandag 12 december 1831 in Bersen-

brück (D). Volgt X-n. 

4 Catharina Elisabeth Kreke, geboren op zondag 16 november 1834 in Bersen-

brück (D). Volgt X-o. 

5 Margaretha Adelheid Kreke, geboren op donderdag 13 juli 1837 in Bersen-

brück (D) [bron: Bersenbrück St. Vincentius Auswanderere, Diozesanarchiv 

Osnabrück]. Margaretha is overleden op woensdag 18 februari 1920, 82 jaar 

oud  te Germantown Illinois, USA. [ bron: St. Boniface Cenetery, Germantown]. 

 

 

 

Kopie uit het doopregister betreffende IX-b, van de parenteel. Bron: DTB boeken St. 

Vincentius te Bersenbrück, Diözesanarchief Osnabrück. 
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Generatie X 

X-a   Anna Margaretha Elisabeth Kreke is geboren op woensdag 18 mei 1796 

in Hertmann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St .Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück], dochter van Johan Gerd Philip Kreke (zie IX-a) en Lucia 

Margaretha Adelheidis Greswinkel. Anna trouwde met Johan Henrich Vogel-

wedde geb: Woistmann 

Notitie: 

In 1828 wordt ze vrijgekocht ze woont op dat moment in Hastrup. Het echtpaar 

heeft een zoon Johan Gerd Henrich geboren op 19-11-1818 die in 1845 emi-

greert naar Noord -Amerika en zich vestigd in Decatur,  Indiana. 

Kinderen van Anna en Johan:  

1 Maria Elisabeth Vogelwedde, geboren op woensdag 6 maart 1816 in Ber-

senbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diöze-

sanarchiv Osnabrück].  

2 Johan Gerd Henrich Vogelwedde, geboren op zondag 19 november 1820 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück].  

Vermeld: 
  Hij heeft Hastrup verlaten op 14-04-
1845 om te emigreren naar Noord- 
Amerika 

  [bron: Bersenbrück St. Vincentius Aus-
wanderere, Diozesanarchiv Osnabrück] 

 

X-b   Heinrich Anton Kreke is geboren op donderdag 20 maart 1806 in Hert-

mann (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück], zoon van Johan Gerd Philip Kreke (zie IX-a) en Lucia Marga-

retha Adelheidis Greswinkel. Heinrich trouwde met Maria Elisabetha Megalie-

ning NN in 1828 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Heiraten, St. Vincen-

tius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück]. 

X-c   Aaltje Kreike is geboren in 1817 in Aalsmeer dochter van Philipp Bernard 

Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten. Aaltje trouwde met Jan Weiman, 

32 of 33 jaar oud, op donderdag 10 september 1840 in Alkemade [bron: Burge-
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lijke stand-Huwelijk, archief Rijnlands Midden, aktenummer: 21], Jan is gebo-

ren in 1807.  

X-d   Meintje Kreike is geboren op zaterdag 1 april 1820 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1820 nr. 22], doch-

ter van Philipp Bernard Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten.  

Meintje trouwde met Johannis Ceelie, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 15 

februari 1849 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands 

archief, toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, 

aktenummer: 1]. Johannis is geboren in 1822 in Aalsmeer, zoon van Jan Ceelie 

en Immetje Segstro.  

X-e   Agatha Kreike is geboren op zaterdag 23 november 1822 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1822 nr. 79] 

,dochter van Philipp Bernard Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten.  

Agatha is overleden op zaterdag 11 maart 1876 in Aalsmeer, 53 jaar oud [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1876 nr. 31]. Agat-

ha trouwde met Willem Gijsen, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 29 september 

1853 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, 

toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenum-

mer: 12]. Willem is geboren in 1826, zoon van Pieter Gijsen en Aaltje Blesgraaf.  

X-f   Hermanus Kreike is geboren op zaterdag 15 oktober 1825 in Aalsmeer 

zoon van Philipp Bernard Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten.  

Hermanus is overleden op donderdag 27 maart 1902 in Aalsmeer, 76 jaar oud 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1825 nr. 23]. 

Hermanus trouwde met Johanna Baars, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 24 augus-

tus 1855 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands ar-

chief, toegangsnummer: 385, inventarisnummer:1, gemeente Aalsmeer, akte-

nummer: 21]. Johanna is geboren in 1832, dochter van Arie Baars en Pleuntje 

Zethof. Johanna is overleden op maandag 1 april 1907 in Aalsmeer, 74 of 75 

jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 

1902 nr. 31].  

Kinderen van Hermanus en Johanna:  

1 Gerarda Kreike, geboren op zaterdag 24 mei 1856 in Aalsmeer. Volgt XI-a. 
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2 Adrianus Kreike, geboren op woensdag 10 februari 1858 in Aalsmeer. Volgt 

XI-b. 

3 Anna Kreike, geboren op vrijdag 16 augustus 1861 in Aalsmeer. Volgt XI-c. 

X-g   Wilhelmus Kreike is geboren op zondag 25 maart 1827 in Aalsmeer zoon 

van Philipp Bernard Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten. Wilhelmus is 

overleden op dinsdag 12 december 1905 in Sloten, 78 jaar oud.  

(1) Wilhelmus trouwde met Alida van Oosterom, 25 jaar oud, op donderdag 18 

augustus 1853 [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte 

Jaar 1853 nr. 10]. Alida is geboren op maandag 21 april 1828 in Nieuwer-

Amstel, dochter van Arie van Oosterom en Helena Bruigom. Alida is overleden 

op donderdag 17 juni 1880 in Nieuwer-Amstel, 52 jaar oud.  

(2) Wilhelmus trouwde met Cornelia van der Horst, 45 of 46 jaar oud, op vrij-

dag 28 juli 1882 in Sloten [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands 

archief, inventarisnummer: 358.116 gemeente Sloten, aktenummer: 37]. 

Cornelia is geboren in 1836 in Vinkeveen en Waverveen, dochter van Pieter 

van der Horst en Maria van Deutikum.  

Kinderen van Wilhelmus en Alida:  

1 Adrianus Kreike, geboren op woensdag 9 april 1856 in Nieuwer-Amstel. 

Volgt XI-d. 

2 Gerarda Kreike, geboren op maandag 15 maart 1858 in Nieuwer-Amstel. 

Volgt XI-e. 

3 Leonardus Kreike, geboren op maandag 29 april 1861 in Nieuwer-Amstel. 

Volgt XI-f. 

4 Alida Wilhelmina Kreike, geboren op zaterdag 3 december 1870 in Nieuwer-

Amstel [bron: Persoonskaart CBG]. Alida is overleden op maandag 23 april 

1945 in Stoutenburg, 74 jaar oud.  

X-h   Hendrik Kreike is geboren op donderdag 4 februari 1830 in Aalsmeer 

zoon van Philipp Bernard Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten.  
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(1) Hendrik trouwde met Cornelia Gijsen, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 30 

april 1857 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands ar-

chief, toegangsnummer: 385, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, akte-

nummer: 6]. Cornelia is geboren in 1832, dochter van Pieter Gijsen en Aaltje 

Blesgraaf.  

(2) Hendrik trouwde met Maria Houweling, 37 of 38 jaar oud, op woensdag 23 

april 1873 in Nieuwer-Amstel [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-

Hollands archief, toegangsnummer: 358, iventarisnummer: 87 gemeente 

Nieuwer-Amstel, aktenummer: 24]. Maria is geboren in 1835 in Ouder-Amstel, 

dochter van Gijsbertus Houweling en Maria van Gog.  

Kind van Hendrik en Cornelia:  

1 Hermanus Kreike, geboren op donderdag 20 september 1866 in Nieuwer-

Amstel. Volgt XI-g. 

Kind van Hendrik en Maria:  

2 Gerarda Kreike, geboren in 1875 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-h. 

X-i   Gerrarda Kreike is geboren op zaterdag 16 december 1837 in Aalsmeer 

dochter van Philipp Bernard Maria Kreke (zie IX-b) en Gerarda Termaten.  

Gerrarda is overleden op zondag 17 november 1872 in Aalsmeer, 34 jaar oud 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1872 nr. 

115]. Gerrarda trouwde met Adrianus van Gijlswijk, 23 of 24 jaar oud, op don-

derdag 5 februari 1863 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-

Hollands archief, toegangsnummer: 385, inventarisnummer: 1, gemeente 

Aalsmeer, aktenummer: 1]. Adrianus is geboren in 1839, zoon van Jan van 

Gijlswijk en Dirkje Celie.  

X-j   Hendricus Kreike is geboren op donderdag 22 februari 1827 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1827 nr. 15] 

, zoon van Bernard Henricus Krecke (zie IX-c) en Maria Gertrud Overbecke.  

(1) Hendricus trouwde met Hendrica van Oostrom, 27 of 28 jaar oud, op vrij-

dag 25 januari 1861 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-

Hollands archief, toegangsnummer: 358, inventarisnummer:1, gemeente Aals-

meer, aktenummer: 2]. Hendrica is geboren in 1833 in Nieuwer-Amstel.  
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Hendrica is overleden op woensdag 6 maart 1872 in Nieuwer-Amstel, 38 of 39 

jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 

1872 nr. 39].  

(2) Hendricus trouwde met Johanna Broekhuisen, 23 of 24 jaar oud, op don-

derdag 14 augustus 1873 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, 

Noord-Hollands archief, toegangsnummer: 385, inventarisnummer: 1, gemeen-

te Aalsmeer, aktenummer: 28]. Johanna is geboren in 1849 in Harmelen, doch-

ter van Johannes Broekhuisen en Cornelia van den Nieuwendijk.  

Kinderen van Hendricus en Hendrica:  

1 Maria Geertruida Kreike, geboren op zaterdag 14 december 1861 in Aals-

meer. Volgt XI-i. 

2 Kreike, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 11 februari 1863 in 

Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 

1863 nr. 14].  

3 Leonardus Kreike, geboren op zondag 10 april 1864 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1864 nr. 41].  

Leonardus is overleden op maandag 4 juli 1864 in Aalsmeer, 2 maanden oud 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1864 nr. 40].  

4 Maria Kreike, geboren op woensdag 24 mei 1865 in Aalsmeer. Volgt XI-j. 

5 Wouter Kreike, geboren op donderdag 1 augustus 1867 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1867 nr. 82].  

Wouter is overleden op zondag 7 januari 1872 in Aalsmeer, 4 jaar oud [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1872 nr. 28].  

6 Hendricus Kreike, geboren op vrijdag 11 februari 1870 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1870 nr. 24].  

Hendricus is overleden op zaterdag 5 maart 1870 in Aalsmeer, 22 dagen oud 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1870 nr. 14].  

7 Anna Kreike, geboren op maandag 13 maart 1871 in Aalsmeer. Volgt XI-k. 

X-k   Alida Maria Kreike is geboren op donderdag 6 augustus 1829 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1829 nr. 57], 
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dochter van Bernard Henricus Krecke (zie IX-c) en Maria Gertrud Overbecke.  

Alida trouwde met Jan Ceelie, 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 31 augustus 1855 in 

Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toegangs-

nummer: 358, inventarisnummer:1, gemeente Aalsmeer,aktenummer: 23]. Jan 

is geboren in 1825 in Aalsmeer, zoon van Arie Ceelie en Maria Gelein.  

X-l   Anna Maria Kreike is geboren op vrijdag 21 oktober 1831 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1831 nr. 64], 

dochter van Bernard Henricus Krecke (zie IX-c) en Maria Gertrud Overbecke.  

Anna is overleden op donderdag 28 oktober 1880 in Aalsmeer, 49 jaar oud 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1880 nr.94]. 

Anna trouwde met Willem Winters, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 19 fe-

bruari 1857 in Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aals-

meer Akte Jaar 1857 nr. 1]. Willem is geboren in 1832 in Uithoorn, zoon van 

Cornelis Winters en Klasina Kreetz.  

X-m   Johannus Gerhard Philipp Kreke is geboren op dinsdag 5 december 1826 

in Bersenbrück (D) [bron: Bersenbrück St. Vincentius Auswanderere, Diozesan-

archiv Osnabrück], zoon van Johannus Hermanus Henricus Kreke (zie IX-d) en 

Anna Maria Elisabeth Klatte. Johannus is overleden op zaterdag 24 december 

1910 in Germantown, Illinois, (USA), 84 jaar oud [bron: Archief St. Boniface 

cemetery Germantown (USA)].  

Notitie: 

  Hij werd ook Johannus Gerhard genoemd. De naam Philipp wordt niet conse-
quent toegepast in de kerkboeken. 
De 1870 federal census van Germantown laat zien dat hij een boer in goede 
doen is geworden. Een bouwland ter waarde van 4300 dollar en een huis van 
700 dollar. Ook was hij Amerikaans staatsburger geworden. 
 

Johannus trouwde met Henrica Feltrop, 31 of 32 jaar oud, op zaterdag 10 juli 

1852 in Germantown, Illinois, (USA) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, 

Germantown, Illinois, (USA)]. Henrica is geboren in juli 1820 in Fürstbistum 

Osnabrück (D) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, Germantown, Illinois, 

(USA)]. Henrica is overleden op dinsdag 12 december 1882 in Germantown, 

Illinois, (USA), 62 jaar oud [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, German-

town, Illinois, (USA)].  
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Kinderen van Johannus en Henrica:  

1 Heinrich Kreke, geboren op woensdag 22 februari 1854 in Germantown, 

Illinois, (USA). Volgt XI-l. 

2 Gerhard Kreke, geboren op dinsdag 25 maart 1856 in Germantown, Illinois, 

(USA). Volgt XI-m. 

3 Mary Elizabeth Kreke, geboren op zondag 4 juli 1858 in Germantown, Illi-

nois, (USA). Mary is overleden op vrijdag 17 juli 1942 in Breese, Illinois (USA), 

84 jaar oud.  

4 Friedrich Johann Kreke, geboren op zaterdag 9 maart 1861 in Germantown, 

Illinois, (USA). Volgt XI-n. 

5 Theodore Kreke, geboren op donderdag 10 januari 1867 in Germantown, 

Illinois, (USA) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, Germantown, Illinois, 

(USA)]. Theodore is overleden op vrijdag 8 oktober 1869 in Germantown, Illi-

nois, (USA), 2 jaar oud [bron: St. Boniface Catholic Church Burial Records].  

6 Catherine Kreke, geboren op zaterdag 4 december 1869 in Germantown, 

Illinois, (USA) [bron: St. Boniface Catholic Church Burial Records]. Catherine is 

overleden op dinsdag 10 juni 1873 in Germantown, Illinois, (USA), 3 jaar oud 

[bron: St. Boniface Catholic Church Burial Records].  

7 Margretha Kreke, geboren in 1871 [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, 

Germantown, Illinois, (USA)]. 

X-n   Maria Elisabeth Kreke is geboren op maandag 12 december 1831 in Ber-

senbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diöze-

sanarchiv Osnabrück], dochter van Johannus Hermanus Henricus Kreke (zie IX-

d) en Anna Maria Elisabeth Klatte. Maria is overleden op zondag 28 maart 1886 

in Breese, Illinois (USA), 54 jaar oud. Maria trouwde met Benedict Haar, 29 jaar 

oud, op dinsdag 23 april 1850 in Germantown, Illinois, (USA) [bron: Kerkboe-

ken St. Boniface Church, Germantown, Illinois, (USA)]. Benedict is geboren op 

woensdag 24 mei 1820 in (D). Benedict is overleden op dinsdag 23 september 

1884 in Breese, Illinois (USA), 64 jar oud.  

X-o   Catharina Elisabeth Kreke is geboren op zondag 16 november 1834 in 

Bersenbrück (D) [bron: Bersenbrück St.  Vincentius Auswanderere, Diozesanar-
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chiv Osnabrück], dochter van Johannus Hermanus Henricus Kreke (zie IX-d) en 

Anna Maria Elisabeth Klatte.  Catharina is overleden op zaterdag 17 november 

1900 in Bartelso, Clinton County, Illinois (USA), 66 jaar oud [bron: Opschrift 

grafsteen bij St. Cecelia Catholic Cemetries, Bartelso Illinois (USA)]. Catharina 

trouwde met Friderich Becker [bron: Opschrift grafsteen bij St. Cecelia Catholic 

Cemetries, Bartelso Illinois(USA)]. Friderich is geboren op woensdag 26 sep-

tember 1827 in Fürstbistum Osnabrück (D). Friderich is overleden op maandag 

3 juli 1899 in Bartelso, Clinton County, Illinois (USA), 71 jaar oud [bron: Op-

schrift grafsteen bij St. Cecelia Catholic Cemetries, Bartelso Illinois (USA)].  

 

Kopie van trouwboek 28 september 1852 St. Boniface, Clinton County, Illinois (USA). 

Huwelijk X-o, van de parenteel, met Friderich Becker. Bron: Illinois, Diocese of Belleville, 

Catholic Records, 1729-1965. Images FamilySearch. https://Familysearch.org. 

 

Grafsteen van echtpaar X-o, van de  parenteel, op de  St. Boniface cemetery, German-

town, USA. 
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Generatie XI 

XI-a   Gerarda Kreike is geboren op zaterdag 24 mei 1856 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1856 nr. 49], doch-

ter van Hermanus Kreike (zie X-f) en Johanna Baars. Gerarda is overleden op 

donderdag 26 augustus 1926 in Aalsmeer, 70 jaar oud [bron: Noord-Hollands 

archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1266 nr. 38]. Gerarda trouwde met 

Johannes van der Meer, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 13 juni 1883 in Nieu-

wer-Amstel [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toe-

gangsnummer: 358, inventarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, akte-

nummer: 79], Johannes is geboren in 1855 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hein 

van der Meer en Trijntje van Miltenburg. Johannes is overleden op maandag 

17 augustus 1931 in Aalsmeer, 75 of 76 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1931 nr. 60].  

XI-b   Adrianus Kreike is geboren op woensdag 10 februari 1858 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1858 nr. 28], 

zoon van Hermanus Kreike (zie X-f) en Johanna Baars. Adrianus is overleden op 

zondag 21 mei 1944 in Aalsmeer, 86 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1944 nr. 54]. Adrianus trouwde met Agnes 

van der Bijl, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 25 augustus 1886 in Nieuwer-

Amstel [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toegangs-

nummer: 358, inventarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, akte-

nummer: 103]. Agnes is geboren in 1865 in Nieuwer-Amstel, dochter van Roe-

lof van der Bijl en Adriana van Velsen. Agnes is overleden op maandag 5 sep-

tember 1949 in Aalsmeer, 83 of 84 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1949 nr. 68].  

Kind van Adrianus en Agnes:  

1 Hermanus Kreike, geboren op zaterdag 19 februari 1898 in Aalsmeer. Volgt 

XII-a. 

XI-c   Anna Kreike is geboren op vrijdag 16 augustus 1861 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1861 nr.78], doch-

ter van Hermanus Kreike (zie X-f) en Johanna Baars. Anna is overleden op vrij-

dag 6 februari 1925 in Aalsmeer, 63 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1925 nr. 2]. Anna trouwde met Gerrardus 
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Wegbrands, 39 of 40 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1885 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1885 nr. 12], 

Gerrardus is geboren in 1845 in Aalsmeer, zoon van Gerrit Wegbrands en Alida 

van Veen. Gerrardus is overleden op maandag 14 december 1914 in Aalsmeer, 

68 of 69 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte 

Jaar 1914 nr. 56].  

XI-d   Adrianus Kreike is geboren op woensdag 9 april 1856 in Nieuwer-Amstel 

[bron: Persoonskaart CBG], zoon van Wilhelmus Kreike (zie X-g) en Alida van 

Oosterom. Adrianus is overleden op donderdag 3 maart 1932 in Aalsmeer, 75 

jaar oud [bron: Bidprentje NVG].  

Beroepen: 

  boerenarbeider   

  pluimgediertenhandelaar   

(1) Adrianus trouwde met Johanna Hilders, 21 jaar oud, op donderdag 14 ok-

tober 1880 in Aalsmeer [bron: Persoonskaart CBG]. Johanna is geboren op 

dinsdag 8 februari 1859 in Aalsmeer [bron: Persoonskaart CBG], dochter van 

Adrianus Hilders en Maria Wassenberg. Johanna is overleden op woensdag 2 

maart 1892 in Nieuwer-Amstel, 33 jaar oud.  

(2) Adrianus trouwde met Johanna Maria Bom, 30 jaar oud, op woensdag 4 

oktober 1893 [bron: Persoonskaart CBG]. Johanna is geboren op zondag 5 april 

1863 in Diemen [bron: Persoonskaart CBG, van kinderen]. Johanna is overleden 

op zaterdag 18 juli 1931 in Aalsmeer, 68 jaar oud.  

Kinderen van Adrianus en Johanna (1):  

1 Wilhelmus Adrianus Kreike, geboren op zaterdag 10 december 1881 in 

Nieuwer-Amstel. Volgt XII-b. 

2 Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op woensdag 15 augustus 1883 in 

Nieuwer-Amstel. Volgt XII-c. 

3 Cornelis Leonardus Kreike, geboren op zondag 11 juli 1886 in Nieuwer-

Amstel. Volgt XII-d. 
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4 Alida Maria Kreike, geboren op zaterdag 11 februari 1888 in Nieuwer-

Amstel.  

5 Maria Alida Kreike, geboren op zaterdag 16 februari 1889 in Nieuwer-

Amstel.  

6 Alida Johanna Kreike, geboren op woensdag 2 april 1890 in Nieuwer-Amstel. 

Volgt XII-e. 

7 Johanna Kreike, geboren op woensdag 2 maart 1892 in Nieuwer-Amstel 

[bron: Persoonskaart CBG]. Johanna is overleden op donderdag 27 juni 1974 in 

Huize "Mariaoord" te Vinkeveen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 

gedaan op donderdag 27 juni 1974 [bron: Notariele akte, notariskantoor Hes-

sel Huibert Gerrit van Everdingen gemeente Haarlemmermeer d.d. 19-07-

1976]. 

Kinderen van Adrianus en Johanna (2):  

8 Gerarda Maria Kreike, geboren op dinsdag 7 augustus 1894 in Nieuwer-

Amstel.  

9 Leonardus Cornelis Kreike, geboren op donderdag 12 september 1895 in 

Nieuwer-Amstel.  

10 Hendrik Cornelis Kreike, geboren op maandag 5 september 1898 in Nieu-

wer-Amstel. Volgt XII-f. 

11 Cornelia Maria Kreike, geboren op woensdag 30 augustus 1899 in Nieuwer-

Amstel. Volgt XII-g. 

12 Elisabeth Johanna Kreike, geboren op vrijdag 30 november 1900 in Nieu-

wer-Amstel.  

13 Gerarda Adriana Kreike, geboren op donderdag 17 april 1902 in Nieuwer-

Amstel.  

Gerarda is overleden op zondag 29 januari 1905 in Nieuwer-Amstel, 2 jaar oud 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1905 nr. 12].  

XI-e   Gerarda Kreike is geboren op maandag 15 maart 1858 in Nieuwer-

Amstel dochter van Wilhelmus Kreike (zie X-g) en Alida van Oosterom.  
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Gerarda is overleden op woensdag 8 januari 1936 in Nieuwer-Amstel, 77 jaar 

oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmermeer Akte Jaar 

1936 nr. 8].  

Beroep: 

  dienstbode   

Gerarda trouwde met Adrianus de Heij op woensdag 1 februari 1882 in Nieu-

wer-Amstel [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toe-

gangsnummer: 358, inventarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, akte-

nummer: 12]. Adrianus is een zoon van Antonie de Heij en Jacoba Slootweg. 

Adrianus is overleden op vrijdag 2 april 1926 in Haarlemmermeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmermeer Akte Jaar 1926 nr. 

62].  

XI-f   Leonardus Kreike is geboren op maandag 29 april 1861 in Nieuwer-

Amstel zoon van Wilhelmus Kreike (zie X-g) en Alida van Oosterom.  

Beroep: 

  boerenarbeider   

Leonardus trouwde met Geertruida Kroezen, 21 jaar oud, op vrijdag 12 juni 

1891 in Sloten [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toe-

gangsnummer: 358, inventarisnummer: 358.116, gemeente Sloten, akte-

nummer: 43]. Geertruida is geboren op zaterdag 25 september 1869 in Haar-

lemmermeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmermeer 

Akte Jaar 1869 nr. 387], dochter van Dirk Kroezen en Cornelia van Walstein. 

Geertruida is overleden op donderdag 24 september 1936 in Haarlemmer-

meer, 66 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmer-

meer Akte Jaar 1936 nr. 168].  

Kinderen van Leonardus en Geertruida:  

1 Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, geboren op woensdag 30 maart 

1892 in Sloten. Volgt XII-h. 

2 Adrianus Theodorus Kreike, geboren op zaterdag 25 augustus 1894 in Haar-

lemmermeer. Volgt XII-i. 
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3 Cornelia Alida Kreike, geboren op woensdag 31 mei 1899 in Sloten. Volgt XII-

j. 

4 Grada Maria Kreike, geboren op woensdag 27 maart 1901 in Sloten. Volgt 

XII-k. 

5 Leonardus Kreike, geboren op woensdag 20 augustus 1902 in Sloten. Volgt 

XII-l. 

6 Quirinus Cornelis Kreike, geboren in oktober 1904 in Haarlemmermeer.  

Quirinus is overleden op zaterdag 17 juni 1905 in Haarlemmermeer, 8 maan-

den oud.  

7 Johanna Maria Kreike, geboren in 1906. Volgt XII-m. 

8 Geertruida Catharina Kreike, geboren op maandag 14 november 1910 in 

Haarlemmermeer [bron: Persoonskaart vader, stadsarchief Amsterdam].  

XI-g   Hermanus Kreike is geboren op donderdag 20 september 1866 in Nieu-

wer-Amstel zoon van Hendrik Kreike (zie X-h) en Cornelia Gijsen.  

Hermanus trouwde met Maria Groenewegen, 22 jaar oud, op vrijdag 19 fe-

bruari 1892 in Sloten [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands ar-

chief, Inventarisnummer: 358.116, gemeente Sloten, aktenummer: 7]. Maria is 

geboren op zaterdag 15 mei 1869 in Leiden, dochter van Gijsbertus Groenewe-

gen en Maria van Dijk.  

Kinderen van Hermanus en Maria:  

1 Hendrikus Kreike, geboren op zondag 11 december 1892 in Nieuwer-Amstel. 

Volgt XII-n. 

2 Gijsbertus Willebrordus Kreike, geboren op woensdag 7 november 1894 in 

Amsterdam. Volgt XII-o. 

3 Cornelis Maria Kreike, geboren op donderdag 16 september 1897 in Am-

sterdam [bron: Gezinskaart Hermanus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

4 Emerentiana Kreike, geboren op dinsdag 13 maart 1900 in Sloten. Volgt XII-

p. 

5 Hermanus Kreike, geboren op zondag 12 juli 1903 in Sloten. Volgt XII-q. 
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6 Gerarda Maria Kreike, geboren op zondag 1 augustus 1909 in Sloten [bron: 

Gezinskaart Hermanus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

XI-h   Gerarda Kreike is geboren in 1875 in Nieuwer-Amstel dochter van Hen-

drik Kreike (zie X-h) en Maria Houweling. Gerarda is overleden op maandag 13 

juli 1936 in Nieuwer-Amstel, 60 of 61 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Haarlemmerliede en Spaarnwoude Akte Jaar 1936 nr. 11]. Ge-

rarda trouwde met Leonardus Loogman, 25 of 26 jaar oud, op vrijdag 30 april 

1897 in Sloten [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, in-

ventarisnummer: 358.116, gemeente Sloten, aktenummer: 17]. Leonardus is 

geboren in 1871 in Sloten, zoon van Pieter Loogman en Johanna van den En-

den. Leonardus is overleden op dinsdag 30 augustus 1932 in Sloten, 60 of 61 

jaar oud [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude Akte Jaar 1932 nr. 23].  

XI-i   Maria Geertruida Kreike is geboren op zaterdag 14 december 1861 in 

Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 

1861 nr. 116], dochter van Hendricus Kreike (zie X-j) en Hendrica van Oostrom.  

Maria trouwde met Jacobus Gerardus Kuijper, 22 of 23 jaar oud, op donder-

dag 12 juni 1884 in Sloten [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands 

archief, toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 358.116, gemeente Sloten, 

aktenummer: 24]. Jacobus is geboren in 1861 in Nieuwer-Amstel, zoon van 

Daniel Kuijper en Helena van Veen.  

XI-j   Maria Kreike is geboren op woensdag 24 mei 1865 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1865 nr. 79], doch-

ter van Hendricus Kreike (zie X-j) en Hendrica van Oostrom. Maria trouwde 

met Johannes Antonius Keune, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 1 juni 1892 in 

Nieuwer-Amstel [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, 

toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, 

aktenummer: 102]. Johannes is geboren in 1866 in Amsterdam, zoon van An-

tonius Bernardus Keune en Antje de Graaf.  

XI-k   Anna Kreike is geboren op maandag 13 maart 1871 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1871 nr. 25], doch-

ter van Hendricus Kreike (zie X-j) en Hendrica van Oostrom. Anna trouwde met 

Gerrit Bonte, 31 of 32 jaar oud, op vrijdag 20 april 1900 in Sloten [bron: Bur-

gerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toegangsnummer: 358, inven-
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tarisnummer: 358.116, gemeente Sloten, aktenummer: 24], Gerrit is geboren 

in 1868 in Gaasterland, zoon van Willem Piers Bonte en Jantje Johannes Mon-

kelbaan.  

XI-l   Heinrich Kreke is geboren op woensdag 22 februari 1854 in Germantown, 

Illinois, (USA) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, Germantown, Illinois, 

(USA)], zoon van Johannus Gerhard Philipp Kreke (zie X-m) en Henrica Feltrop.  

Heinrich is overleden op vrijdag 10 april 1925 in Germantown, Illinois, (USA), 

71 jaar oud.  

(1) Heinrich trouwde met Mathilda Stammen in Germantown, Illinois, (USA) 

[bron: Illinois State Archivis Marriage index 1763-1900]. Mathilda is geboren 

op donderdag 3 april 1856 in (USA). Mathilda is overleden op dinsdag 29 maart 

1881 in Germantown, Illinois, (USA), 24 jaar oud.  

(2) Heinrich trouwde met Mary Spengler, 18 jaar oud, op dinsdag 7 februari 

1882 in Germantown, Illinois, (USA) [bron: Illinois State Archivis Marriage index 

1763-1900]. Mary is geboren op vrijdag 24 juli 1863 in Millstadt, Illinois (USA).  

Mary is overleden op maandag 12 december 1932 in Germantown, Illinois, 

(USA), 69 jaar oud.  

Kind van Heinrich en Mathilda:  

1 Lesli Kreke, geboren in 1879 in Germantown, Illinois, (USA).  

XI-m   Gerhard Kreke is geboren op dinsdag 25 maart 1856 in Germantown, 

Illinois, (USA) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, Germantown, Illinois, 

(USA)], zoon van Johannus Gerhard Philipp Kreke (zie X-m) en Henrica Feltrop.  

Gerhard is overleden op maandag 20 februari 1933 in Breese, Illinois (USA), 76 

jaar oud [bron: St. Dominic/St. Augustine Catholic Cemetry register].  

Beroep: 

  mijnwerker   

Gerhard trouwde met Mary Mueller, 19 jaar oud, op woensdag 23 februari 

1881 in Germantown, Illinois, (USA) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, 

Germantown, Illinois, (USA)]Mary is geboren op vrijdag 29 maart 1861 in Ger-

mantown, Illinois, (USA). Mary is overleden op dinsdag 4 maart 1930 in Breese, 

Illinois (USA), 68 jaar oud.  
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Kinderen van Gerhard en Mary:  

1 Wilhelmina Kreke, geboren in februari 1882 in Breese, Illinois (USA) [bron: 

Kerkboeken St. Dominic’s Church Breese, Illinois (USA)]. Wilhelmina is overle-

den in 1959 in Breese, Illinois (USA), 76 of 77 jaar oud.  

2 John Phillip Kreke, geboren op donderdag 24 april 1884 in Breese, Illinois 

(USA) [bron: Kerkboeken St. Dominic’s Church Breese, Illinois (USA)].  

John is overleden op maandag 26 mei 1884 in Breese, Illinois (USA), 1 maand 

oud [bron: St. Dominic Catholic Church Death Record].  

3 Henry Herman Kreke, geboren op donderdag 28 mei 1885 in Breese, Illinois 

(USA). Volgt XII-r. 

4 Herman Frederick Kreke, geboren op donderdag 19 januari 1888 in Breese, 

Illinois (USA) [bron: Kerkboeken St. Dominic’s Church Breese, Illinois (USA)].  

Herman is overleden op zaterdag 2 november 1889 in Breese, Illinois (USA), 1 

jaar oud [bron: St. Dominic Catholic Church Death Record].  

5 Elizabeth Mary Kreke, geboren op zaterdag 12 april 1890 in Breese, Illinois 

(USA). Elizabeth is overleden op donderdag 9 mei 1963 in Breese, Illinois (USA), 

73 jaar oud.  

6 Bernhard Herman Kreke, geboren op zaterdag 30 april 1892 in Breese, Illi-

nois (USA). Bernhard is overleden op donderdag 4 april 1946 in Breese, Illinois 

(USA), 53 jaar oud.  

7 William John Kreke, geboren op zondag 15 juli 1894 in Breese, Illinois (USA).  

William is overleden op dinsdag 9 juni 1970 in Clinton county, Illinois (USA), 75 

jaar oud.  

8 Aloys Frederick Kreke, geboren op vrijdag 6 augustus 1897 in Breese, Illinois 

(USA). Aloys is overleden op zaterdag 14 augustus 1954 in Breese, Illinois 

(USA), 57 jaar oud [bron: St. Dominic Catholic Church Death Record].  

9 Alphonse Johan Kreke, geboren op woensdag 12 september 1900 in Bartel-

so, Clinton County, Illinois (USA). Alphonse is overleden op donderdag 17 sep-

tember 1959 in Illinois (USA), 59 jaar oud.  
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10 Eugina Kreke, geboren in 1903 in Breese, Illinois (USA). Eugina is overleden 

op vrijdag 9 maart 1984, 80 of 81 jaar oud.  

XI-n   Friedrich Johann Kreke is geboren op zaterdag 9 maart 1861 in German-

town, Illinois, (USA) [bron: Kerkboeken St. Boniface Church, Germantown, Illi-

nois, (USA)], zoon van Johannus Gerhard Philipp Kreke (zie X-m) en Henrica 

Feltrop. Friedrich is overleden op dinsdag 29 februari 1944 in Bartelso, Clinton 

County, Illinois (USA), 82 jaar oud [bron: St. Cecilia Catholic Cemetry Bartelso 

register].  

Friedrich trouwde met Anna Maria Eilering, 23 jaar oud, op dinsdag 30 januari 

1883 in Bartelso, Clinton County, Illinois (USA) [bron: Censusv.12/ed.12/s.2/ 

l.46 Clinton Co., Bartelso (Santa Fe Twp)]. Anna is geboren op zondag 16 okto-

ber 1859 in Illinois (USA). Anna is overleden op dinsdag 9 februari 1926, 66 jaar 

oud.  

Kinderen van Friedrich en Anna:  

1 Margaret Kreke, geboren op maandag 14 april 1884 in Bartelso, Clinton 

County, Illinois (USA). Margaret is overleden op dinsdag 16 mei 1905, 21 jaar 

oud.  

2 Maria Elisabetha Kreke, geboren op zondag 11 juli 1886 in Germantown, 

Illinois, (USA). Maria is overleden op zaterdag 3 december 1887 in German-

town, Illinois, (USA), 1 jaar oud [bron: St. Boniface Catholic Church Burial Re-

cords].  

3 Johann Gerard Kreke, geboren op woensdag 3 oktober 1888 in Germantown, 

Illinois, (USA). Johann is overleden op donderdag 6 februari 1890 in Bartelso, 

Clinton County, Illinois (USA), 1 jaar oud.  

4 Maria Eugenia Kreke, geboren op dinsdag 14 april 1891 in Germantown, 

Illinois, (USA). Maria is overleden op zaterdag 28 oktober 1893 in Bartelso, 

Clinton County, Illinois (USA), 2 jaar oud [bron: St. Boniface Catholic Church 

Burial Records].  

5 Henry Fred Kreke, geboren op zaterdag 12 mei 1894 in Bartelso, Clinton 

County, Illinois (USA). Henry is overleden op woensdag 29 oktober 1952 in 
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Bartelso, Clinton County, Illinois (USA), 58 jaar oud [bron: St. Cecilia Catholic 

Cemetry Bartelso register].  

6 Fredeick Aloys Kreke, geboren op dinsdag 8 december 1896 in Bartelso, Clin-

ton County, Illinois (USA) [bron: St. Cecilia Catholic Church Baptisms record]. 

Fredeick is overleden op zaterdag 1 mei 1897 in Bartelso, Clinton County, Illi-

nois (USA), 4 maanden oud.  

7 Catharine Wilhelmina Elisabeth Kreke, geboren op zaterdag 25 juni 1898 in 

Bartelso, Clinton County, Illinois (USA) [bron: St. Cecilia Catholic Church Bap-

tisms record]. Catharine is overleden op donderdag 28 juli 1898 in Bartelso, 

Clinton County, Illinois (USA), 1 maand oud.  

8 Regina Josephine Kreke, geboren op zaterdag 23 september 1899 in Bartel-

so, Clinton County, Illinois (USA) [bron: St. Cecilia Catholic Church Baptisms 

record]. Regina is overleden op zaterdag 20 juli 1901, 1 jaar oud.  

 

  

Afbeelding van li, Adrianus Kreike, XI-d van de parenteel en re, zijn eerste echtgenote 

Johanna Hilders. Bron: collectie Kreike. 
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Generatie XII 

XII-a   Hermanus Kreike is geboren op zaterdag 19 februari 1898 in Aalsmeer 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1898 nr.11], 

zoon van Adrianus Kreike (zie XI-b) en Agnes van der Bijl. Hermanus trouwde 

met Johanna Petronella de Jong, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1924 in 

Mijdrecht [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, toegangs-

nummer: 463, inventarisnummer: 307, gemeente Mijdrecht, aktenummer: 14]. 

Johanna is geboren in 1900 in Mijdrecht.  

XII-b   Wilhelmus Adrianus Kreike is geboren op zaterdag 10 december 1881 in 

Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Kreike (zie XI-d) 

en Johanna Hilders. Wilhelmus is overleden op dinsdag 20 juni 1967 in Am-

sterdam, 85 jaar oud.  

(1) Wilhelmus trouwde met Anna Maria Glas, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 28 

september 1906 in Diemen [bron: Persoonskaart CBG]. Het huwelijk werd ont-

bonden op zondag 3 juli 1921 in Diemen (Overlijden vrouw) [bron: Persoons-

kaart CBG]. Anna is geboren in 1883 in Diemen.  

(2) Wilhelmus trouwde met Hendrika Maria Wels, 33 jaar oud, op vrijdag 11 

januari 1924 in Diemen [bron: Persoonskaart CBG]. Hendrika is geboren op 

zondag 29 juni 1890 in Heteren. Hendrika is overleden op zaterdag 14 oktober 

1950 in Amsterdam, 60 jaar oud.  

Notitie: 

De familie W.A. Kreike woonde van 1911 tot 1920 in een woonschip gelegen 

aan de Muidertrekvaart, voor dat gedeelte van de Sniep (een stuk land aan de 

slitsing van de Weespertrekvaart en heden gedempte Muidertrekvaart, ook wel 

in vroeger tijden varkenseiland genoemd) waar de Nederlandse Betonijzerbouw 

van dr. ing. L.A. Sanders was gevestigd.  W. Kreike werkte bij de Nederlandse 

Betonijzerbouw als timmerman en vertrok eind 1920, na het faillissement van 

het bedrijf, naar het door hemzelf gebouwde houten huis aan de Stammerdijk 

te Diemen. Daar begon hij een cafeetje, dat tot 1937 heeft bestaan. Het lag 

aan een mooie wandel- en fietsroute naar Weesp en werd druk bezocht door 

vissers. Bron: "Diemen in oude ansichten deel 3"  van J.F. Reurekas, uitgegeven 

door Europese Bibliotheek, 1982. 
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Kinderen van Wilhelmus en Anna:  

1 Johanna Anna Maria Kreike, geboren op dinsdag 9 juli 1907 in Diemen. Volgt 

XIII-a. 

2 Anna Johanna Maria Kreike, geboren op dinsdag 2 maart 1909 in Diemen 

[bron: Persoonskaart CBG vader].  

3 Maria Johanna Kreike, geboren op maandag 13 maart 1911 in Diemen [bron: 

Persoonskaart CBG vader].  

4 Cornelis Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op vrijdag 14 maart 1913 in 

Diemen [bron: Persoonskaart CBG vader].  

5 Adrianus Cornelis Wilhelmus Kreike, geboren op woensdag 29 november 

1916 in Diemen [bron: Persoonskaart CBG vader].  

6 Petrus Wilhelmus Kreike, geboren op maandag 4 augustus 1919 in Diemen 

[bron: Persoonskaart CBG vader].  

Kind van Wilhelmus en Hendrika:  

7 Hendrika Maria Kreike, geboren op donderdag 11 augustus 1927 in Diemen.  

XII-c   Adrianus Wilhelmus Kreike is geboren op woensdag 15 augustus 1883 in 

Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Kreike (zie XI-d) 

en Johanna Hilders. Adrianus is overleden op donderdag 26 januari 1967 in 

Vinkenveen, 83 jaar oud [bron: Persoonskaart CBG].  

Beroepen: 

  gasfitter   

  boerenarbeider   

(1) Adrianus trouwde met Rosalia van Gijzel, 22 jaar oud, op donderdag 22 

augustus 1907 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Adrianus Wilhelmus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam]. Rosalia is geboren op zaterdag 14 maart 1885 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG], dochter van Joseph van Gijzel en Pau-

lina Neve. Rosalia is overleden op dinsdag 15 oktober 1940 in Amsterdam, 55 

jaar oud [bron: Persoonskaart CBG echtgenoot].  
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(2) Adrianus trouwde met Maria Verweij, 70 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1960 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG echtgenoot]. Maria is geboren op 

maandag 7 oktober 1889 in Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG]. Maria is 

overleden op zondag 9 augustus 1964 in Amsterdam, 74 jaar oud [bron: Per-

soonskaart CBG echtgenoot].  

Kinderen van Adrianus en Rosalia:  

1 Johanna Paulina Kreike, geboren op maandag 3 augustus 1908 in Amster-

dam. Volgt XIII-b. 

2 Josephus Kreike, geboren op dinsdag 19 oktober 1909 in Amsterdam. Volgt 

XIII-c. 

3 Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op zondag 21 mei 1911 in Watergraaf-

smeer [bron: Persoonskaart CBG]. Adrianus is overleden op donderdag 6 maart 

1913 in Watergraafsmeer, 1 jaar oud [bron: Gezinskaart Adrianus Wilhelmus 

Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

4 Paulus Kreike, geboren op maandag 13 januari 1913 in Amsterdam. Volgt 

XIII-d. 

5 Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op donderdag 11 maart 1915 in Water-

graafsmeer. Volgt XIII-e. 

6 Maria Paulina Kreike, geboren op donderdag 11 maart 1915 in Watergraaf-

smeer. Maria is overleden op dinsdag 23 mei 1916 in Water-graafsmeer, 1 jaar 

oud (oorzaak: val van de trap die toegang gaf tot de woning) [bron: Overlij-

densakten NieuwerAmstel/Watergraafsmeer, stadsarchief Am-sterdam].  

7 Cornelis Kreike, geboren op dinsdag 25 november 1919 in Amsterdam. Volgt 

XIII-f. 

XII-d   Cornelis Leonardus Kreike is geboren op zondag 11 juli 1886 in Nieuwer-

Amstel [bron: Persoonskaart. stadsarchief Amsterdam], zoon van Adrianus 

Kreike (zie XI-d) en Johanna Hilders.  
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Beroep: 

  kleermaker   

Cornelis trouwde met Clara Dina Wijtenburg [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, 

Noord-Hollands archief, gemeente Sloten, aktenummer: reg.3E; fol. 8v24]. 

Clara is geboren op dinsdag  7 december 1880 in Helder.  

Kinderen van Cornelis en Clara:  

1 Johanna Jacoba Maria Kreike, geboren op zaterdag 8 mei 1909 in Amster-

dam [bron: Gezinskaart Cornelis Leonardus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

Beroep: 

  directrice Huishoudschool Amsterdam (O)   

2 Albertus Adrianus Kreike, geboren op zaterdag 28 mei 1910 in Amsterdam. 

Volgt XIII-g. 

3 Cornelis Adrianus Kreike, geboren op zaterdag 12 juli 1913 in Amsterdam. 

Volgt XIII-h. 

XII-e   Alida Johanna Kreike is geboren op woensdag 2 april 1890 in Nieuwer-

Amstel [bron: Persoonskaart CBG], dochter van Adrianus Kreike (zie XI-d) en 

Johanna Hilders. Alida is overleden op donderdag 20 december 1956 in Am-

stelveen, 66 jaar oud. Alida trouwde met Stephanus van den Hoek, 22 jaar 

oud, op woensdag 20 mei 1914 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, 

Noord-Hollands archief, toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 1, gemeen-

te Aalsmeer, aktenummer: 14]. Stephanus is geboren op zaterdag 11 juli 1891 

in Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG echtgenote], zoon van Hermanus 

van den Hoek en Anna Catharina van Dijk.  

XII-f   Hendrik CornXelis Kreike is geboren op maandag 5 september 1898 in 

Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Kreike (zie XI-d) 

en Johanna Maria Bom. Hendrik trouwde met Cornelia Christina Kroezen, 27 

jaar oud, op woensdag 29 augustus 1923 in Haarlemmermeer [bron: Trouw-

boekje, gemeente Haarlemmermeer]. Cornelia is geboren op maandag 24 au-

gustus 1896 in Haarlemmermeer [bron: Persoonskaart CBG echtgenoot], doch-
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ter van Quirinius Kroezen en Anna Catharina van Damme. Cornelia is overleden 

op maandag 22 maart 1982 in Den Helder, 85 jaar oud.  

Kinderen van Hendrik en Cornelia:  

1 Johanna Maria Kreike, geboren op dinsdag 17 juni 1924 in Aalsmeer [bron: 

Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

2 Quirinius Adrianus Kreike, geboren op zaterdag 25 juli 1925 in Aalsmeer 

[bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

3 Cornelia Johanna Kreike, geboren op zondag 20 maart 1927 in Aalsmeer 

[bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

4 Adrianus Jozef Kreike, geboren op woensdag 6 maart 1929 in Aalsmeer 

[bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

5 Johan Christianus Marcellus Kreike, geboren op vrijdag 10 april 1931 in 

Aalsmeer [bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

6 Anna Catharina Kreike, geboren op maandag 31 oktober 1932 in Aalsmeer 

[bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

7 Theresia Christina Elisabeth Kreike, geboren op donderdag 2 augustus 1934 

in Aalsmeer [bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

8 Hendrik Cornelis Anthonius Kreike, geboren op donderdag 24 september 

1936 in Aalsmeer [bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

9 Antonius Petrus Hubertus Kreike, geboren op donderdag 3 november 1938 

in Haarlemmermeer [bron: Trouwboekje, gemeente Haarlemmermeer vader].  

XII-g   Cornelia Maria Kreike is geboren op woensdag 30 augustus 1899 in 

Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG], dochter van Adrianus Kreike (zie 

XI-d) en Johanna Maria Bom. Cornelia trouwde met Philippus Johannes Le-

varht, 39 jaar oud, op maandag 31 mei 1937 in Aalsmeer [bron: Persoonskaart 

CBG]. Philippus is geboren op donderdag 8 juli 1897 in Ter Aar.  

XII-h   Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike is geboren op woensdag 30 

maart 1892 in Sloten [bron: Persoonskaart, stadsarchief Amsterdam], zoon van 
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Leonardus Kreike (zie XI-f) en Geertruida Kroezen. Wilhelmus is overleden op 

woensdag 20 november 1974 in Amsterdam, 82 jaar oud.  

(1) Wilhelmus trouwde met Anna Hendrika Bakker, 23 jaar oud, op woensdag 

28 juli 1920 in Haarlemmermeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Noord-

Hollands archief, inventarisnummer: 48, gemeente Haarlemmermeer, akte-

nummer: 109]. Anna is geboren op woensdag 21 oktober 1896 in Noordwijk, 

dochter van Engel Bakker en Alida Heemskerk. Anna is overleden op donder-

dag 19 juli 1956 in Amsterdam, 59 jaar oud.  

(2) Wilhelmus trouwde met Gisela Wilhelmina Wisniewski, 27 jaar oud, op 

zaterdag 13 april 1957 in Duisburg (D) [bron: Persoonskaart, stadsarchief Am-

sterdam]. Gisela is geboren op donderdag 2 januari 1930 in Duisburg (D).  

Kinderen van Wilhelmus en Anna:  

1 Alida Geertruida Kreike, geboren op woensdag 29 december 1920 in Haar-

lemmermeer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam].  

2 Alida Johanna Kreike, geboren op zondag 1 oktober 1922 in Haarlemmer-

meer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsarchief 

Amsterdam].  

3 Helena Gerarda Kreike, geboren op vrijdag 17 augustus 1923 in Haarlem-

mermeer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsar-

chief Amsterdam].  

4 Johannes Albertus Wilhelmus Kreike, geboren op zaterdag 19 juli 1924 in 

Haarlemmermeer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam].  

5 Cornelia Gerarda Kreike, geboren op zaterdag 12 september 1925 in Haar-

lemmermeer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam].  

6 Johanna Alida Cornelia Kreike, geboren op vrijdag 17 september 1926 in 

Haarlemmermeer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam].  
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7 Wilhelmina Anna Kreike, geboren op maandag 14 november 1927 in Haar-

lemmermeer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam].  

8 Leonardus Alida Kreike, geboren op vrijdag 19 april 1929 in Haarlemmer-

meer [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsarchief 

Amsterdam].  

9 Cornelis Kreike, geboren op dinsdag 2 september 1930 in Amsterdam [bron: 

Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsarchief Amster-

dam].  

10 Hendricus Leonardus Kreike, geboren op woensdag 28 oktober 1931 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stads-

archief Amsterdam].  

11 Theodorus Wilhelmus Kreike, geboren op woensdag 28 oktober 1931 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stads-

archief Amsterdam].  

12 Wilhelmus Theodorus Antonius Kreike, geboren op dinsdag 18 april 1933 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stads-

archief Amsterdam].  

13 Anne Hendrike Maria Kreike, geboren op donderdag 21 februari 1935 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stads-

archief Amsterdam].  

14 Anna Hendrika Maria Kreike, geboren op vrijdag 22 februari 1935 in Am-

sterdam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsar-

chief Amsterdam].  

15 Gerarda Alida Theresia Kreike, geboren op zondag 14 maart 1937 in Am-

sterdam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsar-

chief Amsterdam].  

16 Maria Johanna Kreike, geboren op zaterdag 16 september 1939 in Amster-

dam [bron: Gezinskaart Wilhelmus Theodorus Augustinus Kreike, stadsarchief 

Amsterdam].  
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XII-i   Adrianus Theodorus Kreike is geboren op zaterdag 25 augustus 1894 in 

Haarlemmermeer [bron: Gezinskaart Adrianus Theodorus Kreike, stadsarchief 

Amsterdam], zoon van Leonardus Kreike (zie XI-f) en Geertruida Kroezen.  

Adrianus is overleden op zondag 20 april 1975 in Amsterdam, 80 jaar oud. 

Adrianus trouwde met Maria Klasina Wesseling, 27 jaar oud, op woensdag 18 

april 1923 in Haarlemmermeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland 

Haarlemmermeer Akte Jaar 1923 nr. 30]. Maria is geboren op zondag 8 maart 

1896 in Weesperkarspel.  

Kinderen van Adrianus en Maria:  

1 Leonardus Hendrikus Kreike, geboren op donderdag 27 maart 1924 in Haar-

lemmermeer [bron: Gezinskaart Adrianus Theodorus Kreike, stadsarchief Am-

sterdam].  

2 Hendrikus Leonardus Kreike, geboren op woensdag 29 april 1925 in Nieu-

wer-Amstel [bron: Gezinskaart Adrianus Theodorus Kreike, stadsarchief Am-

sterdam].  

3 Adrianus Gerardus Kreike, geboren op zondag 7 augustus 1927 in Amster-

dam [bron: Gezinskaart Adrianus Theodorus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

4 Agatha Geertruida Kreike, geboren op donderdag 27 september 1928 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Adrianus Theodorus Kreike, stadsarchief Am-

sterdam].  

XII-j   Cornelia Alida Kreike is geboren op woensdag 31 mei 1899 in Sloten 

[bron: Persoonskaart, stadsarchief Amsterdam], dochter van Leonardus Kreike 

(zie XI-f) en Geertruida Kroezen. Cornelia trouwde met Hermanus Johannes 

Wesseling, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 16 januari 1924 in Haarlemmer-

meer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmermeer Akte 

Jaar 1924 nr. 3]. Hermanus is geboren in 1898.  

XII-k   Grada Maria Kreike is geboren op woensdag 27 maart 1901 in Sloten 

dochter van Leonardus Kreike (zie XI-f) en Geertruida Kroezen. Grada trouwde 

met Gerrit Schönhage, 25 jaar oud, op woensdag 18 mei 1921 in Haarlem-

mermeer [bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmermeer Akte 

Jaar 1921 nr. 63]. Gerrit is geboren op zaterdag 18 april 1896 in Haarlemmer-

meer, zoon van Joseph Schönhage en Maria van Gellekom.  
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XII-l   Leonardus Kreike is geboren op woensdag 20 augustus 1902 in Sloten 

zoon van Leonardus Kreike (zie XI-f) en Geertruida Kroezen. Leonardus is over-

leden op dinsdag 6 juni 1978 in Amsterdam, 75 jaar oud. Leonardus trouwde 

met Johanna Catharina Heijsteeg, 26 jaar oud, op woensdag 16 november 

1932 in Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart, stadsarchief Amsterdam]. Jo-

hanna is geboren op woensdag 21 februari 1906 in Nieuwer-Amstel.  

Johanna is overleden op zondag 27 februari 1977 in Amsterdam, 71 jaar oud.  

Kinderen van Leonardus en Johanna:  

1 Leonardus Martinus Kreike, geboren op woensdag 21 februari 1934 in Am-

sterdam.  

2 Lodevicus Kreike, geboren op maandag 26 april 1937 in Amsterdam.  

XII-m   Johanna Maria Kreike is geboren in 1906 dochter van Leonardus Kreike 

(zie XI-f) en Geertruida Kroezen. Johanna trouwde met Johannes Willem Wak-

ker, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 14 mei 1930 in Haarlemmermeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmermeer Akte Jaar 1930 nr. 

72].  Johannes is geboren in 1907.  

XII-n   Hendrikus Kreike is geboren op zondag 11 december 1892 in Nieuwer-

Amstel [bron: Persoonskaart vader, stadsarchief Amsterdam], zoon van Her-

manus Kreike (zie XI-g) en Maria Groenewegen. Hendrikus is overleden op 

woensdag 15 februari 1978 in Amsterdam, 85 jaar oud. Hendrikus trouwde 

met Cornelia Margaretha Ruijgrok, 22 jaar oud, op woensdag 28 mei 1924 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Haarlemmerliede en Spaarn-

wouder Akte Jaar 1924 nr. 11]. Cornelia is geboren op donderdag 27 juni 1901 

in Haarlemmerliede.  

Kinderen van Hendrikus en Cornelia:  

1 Hermanus Gijsbertus Kreike, geboren op zondag 12 april 1925 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

2 Antonius Petrus Hubertus Kreike, geboren op dinsdag 24 augustus 1926 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

3 Maria Margaretha Gerarda Kreike, geboren op dinsdag 11 oktober 1927 in 

Amsterdam [bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  
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4 Cornelia Gesina Kreike, geboren op woensdag 17 juli 1929 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

5 Margaretha Maria Kreike, geboren op woensdag 17 juli 1929 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

6 Gerarda Maria Kreike, geboren op dinsdag 16 december 1930 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

7 Cornelia Gesina Kreike, geboren op vrijdag 13 januari 1933 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

8 Hendrikus Petrus Kreike, geboren op vrijdag 1 februari 1935 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

9 Petrus Albertus Kreike, geboren op woensdag 30 december 1936 in Amster-

dam [bron: Gezinskaart Hendrikus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

10 Gijsbertus Willebrordus Kreike, geboren op zondag 19 november 1939 in 

Amsterdam.  

11 Anna Maria Kreike, geboren op vrijdag 28 november 1941 in Amsterdam.  

12 Albertus Maria Kreike, geboren op zaterdag 15 juli 1944 in Amsterdam.  

XII-o   Gijsbertus Willebrordus Kreike is geboren op woensdag 7 november 

1894 in Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Hermanus Kreike (zie 

XI-g) en Maria Groenewegen. Gijsbertus is overleden op maandag 14 juli 1969 

in Amsterdam, 74 jaar oud. Gijsbertus trouwde met Gezina Wilhelmina Botte-

lier, 23 jaar oud, op woensdag 17 juni 1925 in Haarlemmerliede [bron: Per-

soonskaart CBG]. Gezina is geboren op donderdag 4 juli 1901 in Haarlemmer-

liede.  

Kinderen van Gijsbertus en Gezina:  

1 Hermanus Petrus Hendricus Kreike, geboren op zondag 2 oktober 1927 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG vader].  

2 Euphemia Maria Cornelia Kreike, geboren op donderdag 28 maart 1929 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG vader].  
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3 Maria Cornelia Gerarda Kreike, geboren op dinsdag 17 februari 1931 in Am-

sterdam [bron: Persoonskaart CBG vader].  

4 Petrus Paulus Maria Kreike, geboren op zaterdag 21 mei 1932 in Amsterdam 

[bron: Persoonskaart CBG vader].  

5 Antonius Maria Hermanus Kreike, geboren op woensdag 30 januari 1935 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG vader].  

XII-p   Emerentiana Kreike is geboren op dinsdag 13 maart 1900 in Sloten 

[bron: Gezinskaart Hermanus Kreike, stadsarchief Amsterdam], dochter van 

Hermanus Kreike (zie XI-g) en Maria Groenewegen. Emerentiana is overleden 

[bron: Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1905 nr. 19]. 

Emerentiana trouwde met Petrus Wilhelmus Kramer, 25 jaar oud, op donder-

dag 9 juni 1927 in Amsterdam. Petrus is geboren op maandag 16 december 

1901 in Sloten, zoon van Adrianus Kramer en Anna van Santen.  

XII-q   Hermanus Kreike is geboren op zondag 12 juli 1903 in Sloten [bron: 

Gezinskaart Hermanus Kreike, stadsarchief Amsterdam], zoon van Hermanus 

Kreike (zie XI-g) en Maria Groenewegen. Hermanus trouwde met Cornelia Pe-

tronella Maria Bernardt, 40 jaar oud, op woensdag 3 november 1943 in Am-

sterdam. Cornelia is geboren op zaterdag 12 september 1903 in Haarlemmer-

meer.  

XII-r   Henry Herman Kreke is geboren op donderdag 28 mei 1885 in Breese, 

Illinois (USA) [bron: Kerkboeken St. Dominic’s Church Breese, Illinois (USA)] , 

zoon van Gerhard Kreke (zie XI-m) en Mary Mueller. Henry is overleden op 

vrijdag 23 augustus 1968 in Breese, Illinois (USA), 83 jaar oud [bron: St. Domi-

nic/St. Augustine Catholic Cemetry register]. Henry trouwde met Catherine 

Kueneke op woensdag 27 april 1910 in Breese, Illinois (USA) [bron: St. Domi-

nic/St. Augustine Catholic Cemetry register] 
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Generatie XIII 

XIII-a   Johanna Anna Maria Kreike is geboren op dinsdag 9 juli 1907 in Diemen 

[bron: Persoonskaart vader, stadsarchief Amsterdam], dochter van Wilhelmus 

Adrianus Kreike (zie XII-b) en Anna Maria Glas. Johanna trouwde met Sicke 

Thecla van Brussel, 24 jaar oud, op dinsdag 29 juli 1930 in Diemen [bron: Per-

soonskaart vader, stadsarchief Amsterdam]. Sicke is geboren op vrijdag 18 mei 

1906 in Amsterdam.  

XIII-b   Johanna Paulina Kreike is geboren op maandag 3 augustus 1908 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG vader], dochter van Adrianus Wilhelmus 

Kreike (zie XII-c) en Rosalia van Gijzel. Johanna is overleden op donderdag 11 

november 1965, 57 jaar oud. Johanna trouwde met Gerrit Willem Eijsten, 26 

of 27 jaar oud, op donderdag 16 april 1931 in Amsterdam [bron: Burgerlijke 

stand-Huwelijk, Noord-Hollands archief, gemeente Amsterdam, aktenummer: 

reg.4A;fol.43]. Gerrit is geboren in 1904, zoon van Nicolaas Eijsten en Elisabeth 

Gesina Jaburg.  

Beroep: 

  electriciën   

Kind van Johanna en Gerrit:  

1 Johanna Paulina Eijsten, geboren op zaterdag 1 oktober 1932 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Gerrit Willem Eijsten, stadsarchief Amsterdam].  

XIII-c   Josephus Kreike is geboren op dinsdag 19 oktober 1909 in Amsterdam 

[bron: Persoonskaart CBG vader], zoon van Adrianus Wilhelmus Kreike (zie XII-

c) en Rosalia van Gijzel. Josephus is overleden op woensdag 2 april 2008 in 

Ouder-Amstel, 98 jaar oud [bron: Akte van overlijden gemeente Amsterdam, 

aktenummer:  2G0234, d.d. 04-04-2008]. 

Notitie:  

Josephus Kreike is d.d. 03-06-1946 veroordeeld tot 18 maanden detentie we-

gens onvaderlandslievend gedrag. Bron: Centraal Archief Bijzondere Rechtsple-

ging, Nr. 18271 en 85075, NBI 110893. 
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Beroep: 

  timmerman/aannemer   

Josephus trouwde met Emilie Paprotny, 25 jaar oud, op donderdag 29 sep-

tember 1932 in Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG]. Emilie is geboren op 

donderdag 25 oktober 1906 in Bottrop (D) [bron: Persoonskaart CBG], dochter 

van Karl Paprotny en Martha Antonczijk. Emilie is overleden op maandag 8 

februari 1993 in Ouder-Amstel, 86 jaar oud.  

Kinderen van Josephus en Emilie:  

1 Wilhelmina Kreike, geboren op zondag 20 januari 1935 in Amsterdam [bron: 

Persoonskaart CBG vader].  

2 Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op woensdag 16 september 1936 in 

Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG vader].  

3 Josephus Kreike, geboren op zondag 30 april 1939 in Amsterdam [bron: Per-

soonskaart CBG vader]. Josephus is overleden op woensdag 6 juni 2012 in 

Zaandam, 73 jaar oud.  

4 Cornelis Kreike, geboren op zaterdag 3 oktober 1942 in Amsterdam [bron: 

Persoonskaart CBG vader]. Cornelis is overleden op zondag 13 april 2003 in 

Aalsmeer, 60 jaar oud.  

XIII-d   Paulus Kreike is geboren op maandag 13 januari 1913 in Amsterdam 

[bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Wilhelmus Kreike (zie XII-c) en 

Rosalia van Gijzel. Paulus is overleden op zaterdag 17 december 1949 in Am-

sterdam, 36 jaar oud. Paulus trouwde met Wilhelmina Boer, 27 jaar oud, op 

donderdag 19 september 1946 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Paulus Kreike, 

stadsarchief Amsterdam]. Wilhelmina is geboren op dinsdag 11 maart 1919.   

XIII-e   Adrianus Wilhelmus Kreike is geboren op donderdag 11 maart 1915 in 

Watergraafsmeer [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Wilhelmus 

Kreike (zie XII-c) en Rosalia van Gijzel. Adrianus is overleden op dinsdag 20 juni 

2000 in Amsterdam, 85 jaar oud.  
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Beroep: 

  huisschilder   

Adrianus trouwde met Agnes Skorski, 27 jaar oud, op woensdag 28 januari 

1942 in Amsterdam [bron: Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amster-

dam]. Agnes is geboren op vrijdag 17 april 1914 in Bottrop (D) [bron: Familie-

boekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam], dochter van Joseph Skorski en 

Martha Antonczijk. Agnes is overleden op maandag 23 december 2002 in Am-

sterdam, 88 jaar oud [bron: Akte van overlijden gemeente Amsterdam, akte-

nummer: 2A6313, d.d.30-12-2002]. Agnes trouwde voorheen op woensdag 15 

februari 1939 in Amsterdam [bron: Gezinskaart, stadsarchief Amsterdam] met 

Jan Unland (geb. 1906). Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 27 februa-

ri 1941 in Amsterdam (Echtscheiding), [bron: Vonnis Arrondissements-

Rechtbank Amsterdam].  

Beroep: 

  dienstbode/huisvrouw   

Kinderen van Adrianus en Agnes:  

1 Leonora Kreike, geboren op dinsdag 3 november 1942 in Amsterdam. Volgt 

XIV-a. 

2 Adrianus Josephus Kreike, geboren op zaterdag 22 juni 1946 in Amsterdam. 

Volgt XIV-b. 

XIII-f   Cornelis Kreike is geboren op dinsdag 25 november 1919 in Amsterdam 

[bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Wilhelmus Kreike (zie XII-c) en 

Rosalia van Gijzel. Cornelis is overleden op woensdag 27 november 1996 in 

Den Helder, 77 jaar oud.  

Beroep: 

  huisschilder/eigenaar schildersbedrijf   

Cornelis trouwde met Anfisa (Anna) Primak, 22 jaar oud, op woensdag 5 sep-

tember 1945 in Amsterdam [bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam]. 
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Anfisa is geboren op vrijdag 12 januari 1923 in Mariopol (USSR, bij de zee van 

Azov).  Anfisa is overleden op zondag 20 april 2003 in Almere, 80 jaar oud.  

Kind van Cornelis en Anfisa:  

1 Elisabeth Kreike, geboren op zondag 25 december 1949 in Amsterdam.  

XIII-g   Albertus Adrianus Kreike is geboren op zaterdag 28 mei 1910 in Am-

sterdam [bron: Gezinskaart Cornelis Leonardus Kreike, stadsarchief Amster-

dam], zoon van Cornelis Leonardus Kreike (zie XII-d) en Clara Dina Wijtenburg.  

Beroep: 

  kleermaker   

Albertus trouwde met Rosalia Dora Maria Visser, 27 jaar oud, op dinsdag 18 

augustus 1936 in Sloten [bron: Persoonskaart, stadsarchief Amsterdam]. 

Rosalia is geboren op donderdag 25 maart 1909 in Sloten.  

XIII-h   Cornelis Adrianus Kreike is geboren op zaterdag 12 juli 1913 in Amster-

dam [bron: Gezinskaart Cornelis Leonardus Kreike, stadsarchief Amsterdam], 

zoon van Cornelis Leonardus Kreike (zie XII-d) en Clara Dina Wijtenburg.  

Beroep: 

  kleermaker   

Cornelis trouwde met Maria Geertruida Antonia Huijerman, 22 jaar oud, op 

donderdag 28 juli 1938 in Amsterdam [bron: Persoonskaart, stadsarchief Am-

sterdam]. Maria is geboren op zaterdag 28 augustus 1915 in Amsterdam.  

Kinderen van Cornelis en Maria:  

1 Ina Petronella Kreike, geboren op dinsdag 29 augustus 1939 in Amsterdam.  

2 Ellen Marie Kreike, geboren op vrijdag 3 juli 1942 in Amsterdam.  

3 Cornelis Albertus Kreike, geboren op zaterdag 6 mei 1944 in Amsterdam.  

4 Marianne Jeanette Kreike, geboren op zaterdag 20 april 1946 in Amsterdam.  
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Generatie XIV 

XIV-a   Leonora Kreike is geboren op dinsdag 3 november 1942 in Amsterdam 

[bron: Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam], dochter van 

Adrianus Wilhelmus Kreike (zie XIII-e) en Agnes Skorski.  

Beroep: 

  naaister/huisvrouw   

Leonora trouwde met Karel Groesz, 26 jaar oud, op vrijdag 18 januari 1963 in 

Amsterdam. Karel is geboren op donderdag 6 februari 1936 in Amsterdam, 

zoon van Wouter Gerrit Groesz en Jantje van Manen. Karel is overleden op 

zaterdag 16 oktober 2004 in Amsterdam, 68 jaar oud.  

Kind van Leonora en Karel:  

1 Stefan Groesz, geboren op donderdag 1 juni 1967 in Amsterdam. Volgt XV-a. 

XIV-b   Adrianus Josephus Kreike is geboren op zaterdag 22 juni 1946 in Am-

sterdam [bron: Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam], zoon 

van Adrianus Wilhelmus Kreike (zie XIII-e) en Agnes Skorski, [bron: Burgerlijke 

Stand Amsterdam, geboorteakte nummer: 256, d.d. 24-06-1946].  

Beroep: 

  vakbondsbestuurder/organisatieadviseur   

Adrianus trouwde met Pierina Sophia Elisa Hellinx, 21 jaar oud, op vrijdag 20 

september 1968 in Amsterdam [bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam]. 

Pierina is geboren op zaterdag 7 december 1946 in Amsterdam [bron: Trouw-

boekje, gemeente Amsterdam], dochter van Dirk Hellinx en Pierina Rosa Cris-

tofoli.  

Beroep: 

  analiste/huisvrouw/vrijwilligster   

Kinderen van Adrianus en Pierina:  

1 Joost Kreike, geboren op zaterdag 5 mei 1973 in Rotterdam. Volgt XV-b. 
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2 Bas Kreike, geboren op donderdag 25 september 1975 in Rotterdam. Volgt 

XV-c. 

 

 

 

 

 

Adrianus Josephus Kreike, XIV-b van de parenteel, met echtgenote P.S.E.Hellinx, anno 

2003. © foto Kreike. 
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Generatie XV 

XV-a   Stefan Groesz is geboren op donderdag 1 juni 1967 in Amsterdam zoon 

van Karel Groesz en Leonora Kreike (zie XIV-a). Stefan trouwde met Mirjam 

Eshter Bachofner, 27 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1998 in Hoofddorp 

Mirjam is geboren op maandag 7 september 1970 in Amsterdam.  

Kind van Stefan en Mirjam:  

1 Yvette Groesz, geboren op zaterdag 10 april 1999 in Hoofddorp.  

XV-b   Joost Kreike is geboren op zaterdag 5 mei 1973 in Rotterdam zoon van 

Adrianus Josephus Kreike (zie XIV-b) en Pierina Sophia Elisa Hellinx.  

Beroep: 

  therapeutischmedewerker   

Joost trouwde met Henrique Wilma te Kiefte, 38 jaar oud, op vrijdag 29 april 

2011 in Zwolle. Henrique is geboren op maandag 11 september 1972 in 

Zelhem, dochter van Herman te Kiefte en Grada Johanna Derkje Weenink.  

Kinderen van Joost en Henrique:  

1 Jor Harm Arie Kreike, geboren op vrijdag 23 oktober 2009 in Zwolle.  

2 Wies Derkje Elisa Kreike, geboren op zondag 11 maart 2012 in Zwolle.  

XV-c   Bas Kreike is geboren op donderdag 25 september 1975 in Rotterdam 

zoon van Adrianus Josephus Kreike (zie XIV-b) en Pierina Sophia Elisa Hellinx.  

Beroep: 

  radiotherapeut-oncoloog   

Bas trouwde met Karlijn Maria Duijvelaar, 30 jaar oud, op zaterdag 26 augus-

tus 2006 in Amsterdam. Karlijn is geboren op vrijdag 5 december 1975 in Hel-

mond, dochter van Gerardus Petrus Elisabeth Maria Duijvelaar en Maria Hele-

na Carolina van Laarhoven.  
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Beroep: 

  geriater   

Kinderen van Bas en Karlijn:  

1 Anouk Kreike, geboren op donderdag 7 juli 2005 in Amsterdam.  

2 Giel Kreike, geboren op maandag 3 december 2007 in Amsterdam.  

 

Index  423 personen 

NN [Partner van I]  I; II 

Catharina [Partner van V]  V; VI-b 

Antonczijk, Martha (*27-01-1883) [Schoonmoeder van XIII-c]  XIII-c; XIII-e 

Baars, Arie [Schoonvader van X-f]  X-f 

Baars, Johanna (*1832, †01-04-1907) [Partner van X-f]  X-f; XI-a; XI-b; XI-c 

Bachofner, Mirjam Eshter (*07-09-1970) [Partner van XV-a]  XV-a 

Bakker, Anna Hendrika (*21-10-1896, †19-07-1956) [Partner van XII-h]  XII-h 

Bakker, Engel [Schoonvader van XII-h]  XII-h 

Becker, Friderich (*26-09-1827, †03-07-1899) [Partner van X-o]  X-o 

Beke, Anna Margaretha von der (*09-12-1733, †11-11-1810) [Schoonmoeder 

van IX-a]  IX-a 

Bernardt, Cornelia Petronella Maria (*12-09-1903) [Partner van XII-q]  XII-q 

Bijl, Agnes van der (*1865, †05-09-1949) [Partner van XI-b]  XI-b; XII-a 

Bijl, Roelof van der [Schoonvader van XI-b]  XI-b 

Blesgraaf, Aaltje [Schoonmoeder van X-e] [Schoonmoeder van X-h]  X-e; X-h 
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Boer, Wilhelmina (*11-03-1919) [Partner van XIII-d]  XIII-d 

Bom, Johanna Maria (*05-04-1863, †18-07-1931) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-f; 

XII-g 

Bonte, Gerrit (*1868) [Partner van XI-k]  XI-k 

Bonte, Willem Piers [Schoonvader van XI-k]  XI-k 

Bottelier, Gezina Wilhelmina (*04-07-1901) [Partner van XII-o]  XII-o 

Bremkes, Maria [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-c 

Broekhuisen, Johanna (*1849) [Partner van X-j]  X-j 

Broekhuisen, Johannes [Schoonvader van X-j]  X-j 

Bruigom, Helena (*1798) [Schoonmoeder van X-g]  X-g 

Brussel, Sicke Thecla van (*18-05-1906) [Partner van XIII-a]  XIII-a 

Ceelie, Arie [Schoonvader van X-k]  X-k 

Ceelie, Jan [Schoonvader van X-d]  X-d 

Ceelie, Jan (*1825) [Partner van X-k]  X-k 

Ceelie, Johannis (*1822) [Partner van X-d]  X-d 

Celie, Dirkje [Schoonmoeder van X-i]  X-i 

Celie, Jacoba (*1786) [Partner van IX-b]  IX-b 

Cristofoli, Pierina Rosa (*16-11-1908, †27-06-2003) [Schoonmoeder van XIV-

b]  XIV-b 

Damme, Anna Catharina van [Schoonmoeder van XII-f]  XII-f 

Deutikum, Maria van [Schoonmoeder van X-g]  X-g 

Dijk, Anna Catharina van [Schoonmoeder van XII-e]  XII-e 

Dijk, Maria van [Schoonmoeder van XI-g]  XI-g 
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Duijvelaar, Gerardus Petrus Elisabeth Maria (*11-11-1947) [Schoonvader van 

XV-c]  XV-c 

Duijvelaar, Karlijn Maria (*05-12-1975) [Partner van XV-c]  XV-c 

Eijsten, Gerrit Willem (*1904) [Partner van XIII-b]  XIII-b 

Eijsten, Johanna Paulina (*01-10-1932) [Dochter van XIII-b]  XIII-b,1 

Eijsten, Nicolaas [Schoonvader van XIII-b]  XIII-b 

Eilering, Anna Maria (*16-10-1859, †09-02-1926) [Partner van XI-n]  XI-n 

Enden, Johanna van den [Schoonmoeder van XI-h]  XI-h 

Feltrop, Henrica (*?-07-1820, †12-12-1882) [Partner van X-m]  X-m; XI-l; XI-m; 

XI-n 

Frekers, Gretke [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a 

Gelein, Maria [Schoonmoeder van X-k]  X-k 

Gellekom, Maria van [Schoonmoeder van XII-k]  XII-k 

Gijlswijk, Adrianus van (*1839) [Partner van X-i]  X-i 

Gijlswijk, Jan van [Schoonvader van X-i]  X-i 

Gijsen, Cornelia (*1832) [Partner van X-h]  X-h; XI-g 

Gijsen, Pieter [Schoonvader van X-e] [Schoonvader van X-h]  X-e; X-h 

Gijsen, Willem (*1826) [Partner van X-e]  X-e 

Gijzel, Joseph van (*30-10-1844, †1931) [Schoonvader van XII-c]  XII-c 

Gijzel, Rosalia van (*14-03-1885, †15-10-1940) [Partner van XII-c]  XII-c; XIII-b; 

XIII-c; XIII-d; XIII-e; XIII-f 

Glas, Anna Maria (*1883) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-a 

Gog, Maria van [Schoonmoeder van X-h]  X-h 
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Gosling, Anna (*28-12-1687) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-c 

Goslingk, Berendt [Schoonvader van VI-c]  VI-c 

Graaf, Antje de [Schoonmoeder van XI-j]  XI-j 

Greswinkel, Lucia Margaretha Adelheidis (~17-03-1772) [Partner van IX-a]  IX-a; 

X-a; X-b 

Greswinkel>Schulte v.Sudern, Johan Gerd [Schoonvader van IX-a]  IX-a 

Groenewegen, Gijsbertus [Schoonvader van XI-g]  XI-g 

Groenewegen, Maria (*15-05-1869) [Partner van XI-g]  XI-g; XII-n; XII-o; XII-p; 

XII-q 

Groesz, Karel (*06-02-1936, †16-10-2004) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-a 

Groesz, Stefan (*01-06-1967) [Nummer XV-a]  XV-a 

Groesz, Wouter Gerrit [Schoonvader van XIV-a]  XIV-a 

Groesz, Yvette (*10-04-1999) [Dochter van XV-a]  XV-a,1 

Haar, Benedict (*24-05-1820, †23-09-1884) [Partner van X-n]  X-n 

Heemskerk, Alida [Schoonmoeder van XII-h]  XII-h 

Heij, Adrianus de (†02-04-1926) [Partner van XI-e]  XI-e 

Heij, Antonie de [Schoonvader van XI-e]  XI-e 

Heijsteeg, Johanna Catharina (*21-02-1906, †27-02-1977) [Partner van XII-

l]  XII-l 

Hellinx, Dirk (*17-10-1905, †25-11-1980) [Schoonvader van XIV-b]  XIV-b 

Hellinx, Pierina Sophia Elisa (*07-12-1946) [Partner van XIV-b]  XIV-b; XV-b; XV-

c 

Hilders, Adrianus (*15-07-1827, †1907) [Schoonvader van XI-d]  XI-d 
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Hilders, Johanna (*08-02-1859, †02-03-1892) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-b; XII-

c; XII-d; XII-e 

Hoek, Hermanus van den [Schoonvader van XII-e]  XII-e 

Hoek, Stephanus van den (*11-07-1891) [Partner van XII-e]  XII-e 

Horst, Cornelia van der (*1836) [Partner van X-g]  X-g 

Horst, Pieter van der [Schoonvader van X-g]  X-g 

Houweling, Gijsbertus [Schoonvader van X-h]  X-h 

Houweling, Maria (*1835) [Partner van X-h]  X-h; XI-h 

Huijerman, Maria Geertruida Antonia (*28-08-1915) [Partner van XIII-h]  XIII-h 

Husseren, Anna Maria Adelheid (*27-12-1760, †19-12-1795) [Partner van VIII-

b]  VIII-b; IX-b 

Husseren, Joannes Hermannus [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b 

Jaburg, Elisabeth Gesina [Schoonmoeder van XIII-b]  XIII-b 

Jong, Johanna Petronella de (*1900) [Partner van XII-a]  XII-a 

Keune, Antonius Bernardus [Schoonvader van XI-j]  XI-j 

Keune, Johannes Antonius (*1866) [Partner van XI-j]  XI-j 

Keysser, Anna [Partner van VI-b]  VI-b; VII-b 

Kiefte, Henrique Wilma te (*11-09-1972) [Partner van XV-b]  XV-b 

Kiefte, Herman te [Schoonvader van XV-b]  XV-b 

Klaphacksche, Take [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c 

Klatte, Anna Maria (*12-07-1798) [Partner van IX-d]  IX-d; X-m; X-n; X-o 

Klatte, Johannus Henricus [Schoonvader van IX-d]  IX-d 

Knöbber, Christina [Partner van VIII-a]  VIII-a 
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Kramer, Adrianus [Schoonvader van XII-p]  XII-p 

Kramer, Petrus Wilhelmus (*16-12-1901) [Partner van XII-p]  XII-p 

Krecke, Anna Adelheidis (*02-06-1752) [Dochter van VII-b]  VII-b,4 

Krecke, Anna Maria Elisabeth (*27-05-1777) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,3 

Krecke, Bernard Henricus (*14-10-1796, †28-02-1889) [Nummer IX-c]  IX-c; X-j; 

X-k; X-l 

Krecke, Gerardus (*29-03-1695) [Zoon van VI-b]  VI-b,1 

Krecke, Gerhardus Henricus (*20-11-1746) [Zoon van VII-b]  VII-b,2 

Krecke, Hermannus Gerhardus (*21-08-1789) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,6 

Krecke, Joanna Maria Elisabeth (*22-06-1788) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,5 

Krecke, Joannes Henricus (*03-08-1749) [Zoon van VII-b]  VII-b,3 

Krecke, Joes Hermanus (*25-03-1745, †27-01-1812) [Nummer VIII-b]  VIII-b; IX-

b; IX-c 

Krecke, Johannes Hermannus (*18-09-1698, †02-04-1781) [Nummer VII-b]  VII-

b; VIII-b 

Krecke, Johannus Hermannus Henricus (*03-10-1792) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,7 

Krecke, Maria Elisabeth (*19-12-1795) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,8 

Krecke, Maria Elisabetha (*02-06-1752) [Dochter van VII-b]  VII-b,5 

Kreetz, Klasina [Schoonmoeder van X-l]  X-l 

Kreike (levenloos *11-02-1863) [Zoon van X-j]  X-j,2 

Kreike, Aagje (*26-02-1819, †16-08-1819) [Dochter van IX-b]  IX-b,2 

Kreike, Aaltje (*1817) [Nummer X-c]  X-c 

Kreike, Adrianus (*09-04-1856, †03-03-1932) [Nummer XI-d]  XI-d; XII-b; XII-c; 

XII-d; XII-e; XII-f; XII-g 
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Kreike, Adrianus (*10-02-1858, †21-05-1944) [Nummer XI-b]  XI-b; XII-a 

Kreike, Adrianus Cornelis Wilhelmus (*29-11-1916) [Zoon van XII-b]  XII-b,5 

Kreike, Adrianus Gerardus (*07-08-1927) [Zoon van XII-i]  XII-i,3 

Kreike, Adrianus Josephus (*22-06-1946) [Nummer XIV-b]  XIV-b; XV-b; XV-c 

Kreike, Adrianus Jozef (*06-03-1929) [Zoon van XII-f]  XII-f,4 

Kreike, Adrianus Theodorus (*25-08-1894, †20-04-1975) [Nummer XII-i]  XII-i 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*15-08-1883, †26-01-1967) [Nummer XII-c]  XII-c; 

XIII-b; XIII-c; XIII-d; XIII-e; XIII-f 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*21-05-1911, †06-03-1913) [Zoon van XII-c]  XII-

c,3 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*11-03-1915, †20-06-2000) [Nummer XIII-e]  XIII-

e; XIV-a; XIV-b 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*16-09-1936) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,2 

Kreike, Agatha (*23-11-1822, †11-03-1876) [Nummer X-e]  X-e 

Kreike, Agatha Geertruida (*27-09-1928) [Dochter van XII-i]  XII-i,4 

Kreike, Albertus Adrianus (*28-05-1910) [Nummer XIII-g]  XIII-g 

Kreike, Albertus Maria (*15-07-1944) [Zoon van XII-n]  XII-n,12 

Kreike, Alida Geertruida (*29-12-1920) [Dochter van XII-h]  XII-h,1 

Kreike, Alida Johanna (*02-04-1890, †20-12-1956) [Nummer XII-e]  XII-e 

Kreike, Alida Johanna (*01-10-1922) [Dochter van XII-h]  XII-h,2 

Kreike, Alida Maria (*06-08-1829) [Nummer X-k]  X-k 

Kreike, Alida Maria (*11-02-1888) [Dochter van XI-d]  XI-d,4 

Kreike, Alida Wilhelmina (*03-12-1870, †23-04-1945) [Dochter van X-g]  X-g,4 
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Kreike, Anna (*16-08-1861, †06-02-1925) [Nummer XI-c]  XI-c 

Kreike, Anna (*13-03-1871) [Nummer XI-k]  XI-k 

Kreike, Anna Catharina (*31-10-1932) [Dochter van XII-f]  XII-f,6 

Kreike, Anna Hendrika Maria (*22-02-1935) [Dochter van XII-h]  XII-h,14 

Kreike, Anna Johanna Maria (*02-03-1909) [Dochter van XII-b]  XII-b,2 

Kreike, Anna Maria (*21-10-1831, †28-10-1880) [Nummer X-l]  X-l 

Kreike, Anna Maria (*28-11-1941) [Dochter van XII-n]  XII-n,11 

Kreike, Anne Hendrike Maria (*21-02-1935) [Dochter van XII-h]  XII-h,13 

Kreike, Anouk (*07-07-2005) [Dochter van XV-c]  XV-c,1 

Kreike, Antonius Maria Hermanus (*30-01-1935) [Zoon van XII-o]  XII-o,5 

Kreike, Antonius Petrus Hubertus (*24-08-1926) [Zoon van XII-n]  XII-n,2 

Kreike, Antonius Petrus Hubertus (*03-11-1938) [Zoon van XII-f]  XII-f,9 

Kreike, Bas (*25-09-1975) [Nummer XV-c]  XV-c 

Kreike, Cornelia Alida (*31-05-1899) [Nummer XII-j]  XII-j 

Kreike, Cornelia Gerarda (*12-09-1925) [Dochter van XII-h]  XII-h,5 

Kreike, Cornelia Gesina (*17-07-1929) [Dochter van XII-n]  XII-n,4 

Kreike, Cornelia Gesina (*13-01-1933) [Dochter van XII-n]  XII-n,7 

Kreike, Cornelia Johanna (*20-03-1927) [Dochter van XII-f]  XII-f,3 

Kreike, Cornelia Maria (*30-08-1899) [Nummer XII-g]  XII-g 

Kreike, Cornelis (*25-11-1919, †27-11-1996) [Nummer XIII-f]  XIII-f 

Kreike, Cornelis (*02-09-1930) [Zoon van XII-h]  XII-h,9 

Kreike, Cornelis (*03-10-1942, †13-04-2003) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,4 
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Kreike, Cornelis Adrianus (*12-07-1913) [Nummer XIII-h]  XIII-h 

Kreike, Cornelis Adrianus Wilhelmus (*14-03-1913) [Zoon van XII-b]  XII-b,4 

Kreike, Cornelis Albertus (*06-05-1944) [Zoon van XIII-h]  XIII-h,3 

Kreike, Cornelis Leonardus (*11-07-1886) [Nummer XII-d]  XII-d; XIII-g; XIII-h 

Kreike, Cornelis Maria (*16-09-1897) [Zoon van XI-g]  XI-g,3 

Kreike, Elisabeth (*25-12-1949) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,1 

Kreike, Elisabeth Johanna (*30-11-1900) [Dochter van XI-d]  XI-d,12 

Kreike, Ellen Marie (*03-07-1942) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,2 

Kreike, Emerentiana (*13-03-1900) [Nummer XII-p]  XII-p 

Kreike, Euphemia Maria Cornelia (*28-03-1929) [Dochter van XII-o]  XII-o,2 

Kreike, Geertruida Catharina (*14-11-1910) [Dochter van XI-f]  XI-f,8 

Kreike, Gerarda (*24-05-1856, †26-08-1926) [Nummer XI-a]  XI-a 

Kreike, Gerarda (*15-03-1858, †08-01-1936) [Nummer XI-e]  XI-e 

Kreike, Gerarda (*1875, †13-07-1936) [Nummer XI-h]  XI-h 

Kreike, Gerarda Adriana (*17-04-1902, †29-01-1905) [Dochter van XI-d]  XI-

d,13 

Kreike, Gerarda Alida Theresia (*14-03-1937) [Dochter van XII-h]  XII-h,15 

Kreike, Gerarda Maria (*07-08-1894) [Dochter van XI-d]  XI-d,8 

Kreike, Gerarda Maria (*01-08-1909) [Dochter van XI-g]  XI-g,6 

Kreike, Gerarda Maria (*16-12-1930) [Dochter van XII-n]  XII-n,6 

Kreike, Gerrarda (*16-12-1837, †17-11-1872) [Nummer X-i]  X-i 

Kreike, Giel (*03-12-2007) [Zoon van XV-c]  XV-c,2 
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Kreike, Gijsbertus Willebrordus (*07-11-1894, †14-07-1969) [Nummer XII-

o]  XII-o 

Kreike, Gijsbertus Willebrordus (*19-11-1939) [Zoon van XII-n]  XII-n,10 

Kreike, Grada Maria (*27-03-1901) [Nummer XII-k]  XII-k 

Kreike, Helena Gerarda (*17-08-1923) [Dochter van XII-h]  XII-h,3 

Kreike, Hendricus (*22-02-1827) [Nummer X-j]  X-j; XI-i; XI-j; XI-k 

Kreike, Hendricus (*11-02-1870, †05-03-1870) [Zoon van X-j]  X-j,6 

Kreike, Hendricus Leonardus (*28-10-1931) [Zoon van XII-h]  XII-h,10 

Kreike, Hendrik (*04-02-1830) [Nummer X-h]  X-h; XI-g; XI-h 

Kreike, Hendrik Cornelis (*05-09-1898) [Nummer XII-f]  XII-f 

Kreike, Hendrik Cornelis Anthonius (*24-09-1936) [Zoon van XII-f]  XII-f,8 

Kreike, Hendrika Maria (*11-08-1927) [Dochter van XII-b]  XII-b,7 

Kreike, Hendrikus (*11-12-1892, †15-02-1978) [Nummer XII-n]  XII-n 

Kreike, Hendrikus Leonardus (*29-04-1925) [Zoon van XII-i]  XII-i,2 

Kreike, Hendrikus Petrus (*01-02-1935) [Zoon van XII-n]  XII-n,8 

Kreike, Hermanus (*15-10-1825, †27-03-1902) [Nummer X-f]  X-f; XI-a; XI-b; XI-

c 

Kreike, Hermanus (*20-09-1866) [Nummer XI-g]  XI-g; XII-n; XII-o; XII-p; XII-q 

Kreike, Hermanus (*19-02-1898) [Nummer XII-a]  XII-a 

Kreike, Hermanus (*12-07-1903) [Nummer XII-q]  XII-q 

Kreike, Hermanus Gijsbertus (*12-04-1925) [Zoon van XII-n]  XII-n,1 

Kreike, Hermanus Petrus Hendricus (*02-10-1927) [Zoon van XII-o]  XII-o,1 

Kreike, Ina Petronella (*29-08-1939) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,1 
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Kreike, Jan (*?-06-1834, †23-09-1834) [Zoon van IX-b]  IX-b,9 

Kreike, Johan Christianus Marcellus (*10-04-1931) [Zoon van XII-f]  XII-f,5 

Kreike, Johanna (*02-03-1892, †27-06-1974) [Dochter van XI-d]  XI-d,7 

Kreike, Johanna Alida Cornelia (*17-09-1926) [Dochter van XII-h]  XII-h,6 

Kreike, Johanna Anna Maria (*09-07-1907) [Nummer XIII-a]  XIII-a 

Kreike, Johanna Jacoba Maria (*08-05-1909) [Dochter van XII-d]  XII-d,1 

Kreike, Johanna Maria (*1906) [Nummer XII-m]  XII-m 

Kreike, Johanna Maria (*17-06-1924) [Dochter van XII-f]  XII-f,1 

Kreike, Johanna Paulina (*03-08-1908, †11-11-1965) [Nummer XIII-b]  XIII-b 

Kreike, Johannes Albertus Wilhelmus (*19-07-1924) [Zoon van XII-h]  XII-h,4 

Kreike, Joost (*05-05-1973) [Nummer XV-b]  XV-b 

Kreike, Jor Harm Arie (*23-10-2009) [Zoon van XV-b]  XV-b,1 

Kreike, Josephus (*19-10-1909, †02-04-2008) [Nummer XIII-c]  XIII-c 

Kreike, Josephus (*30-04-1939, †06-06-2012) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,3 

Kreike, Leonardus (*29-04-1861) [Nummer XI-f]  XI-f; XII-h; XII-i; XII-j; XII-k; XII-l; 

XII-m 

Kreike, Leonardus (*10-04-1864, †04-07-1864) [Zoon van X-j]  X-j,3 

Kreike, Leonardus (*20-08-1902, †06-06-1978) [Nummer XII-l]  XII-l 

Kreike, Leonardus Alida (*19-04-1929) [Zoon van XII-h]  XII-h,8 

Kreike, Leonardus Cornelis (*12-09-1895) [Zoon van XI-d]  XI-d,9 

Kreike, Leonardus Hendrikus (*27-03-1924) [Zoon van XII-i]  XII-i,1 

Kreike, Leonardus Martinus (*21-02-1934) [Zoon van XII-l]  XII-l,1 

Kreike, Leonora (*03-11-1942) [Nummer XIV-a]  XIV-a; XV-a 
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Kreike, Lodevicus (*26-04-1937) [Zoon van XII-l]  XII-l,2 

Kreike, Margaretha Maria (*17-07-1929) [Dochter van XII-n]  XII-n,5 

Kreike, Maria (*24-05-1865) [Nummer XI-j]  XI-j 

Kreike, Maria Alida (*16-02-1889) [Dochter van XI-d]  XI-d,5 

Kreike, Maria Cornelia Gerarda (*17-02-1931) [Dochter van XII-o]  XII-o,3 

Kreike, Maria Geertruida (*14-12-1861) [Nummer XI-i]  XI-i 

Kreike, Maria Johanna (*13-03-1911) [Dochter van XII-b]  XII-b,3 

Kreike, Maria Johanna (*16-09-1939) [Dochter van XII-h]  XII-h,16 

Kreike, Maria Margaretha Gerarda (*11-10-1927) [Dochter van XII-n]  XII-n,3 

Kreike, Maria Paulina (*11-03-1915, †23-05-1916) [Dochter van XII-c]  XII-c,6 

Kreike, Marianne Jeanette (*20-04-1946) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,4 

Kreike, Meintje (*01-04-1820) [Nummer X-d]  X-d 

Kreike, Paulus (*13-01-1913, †17-12-1949) [Nummer XIII-d]  XIII-d 

Kreike, Petrus Albertus (*30-12-1936) [Zoon van XII-n]  XII-n,9 

Kreike, Petrus Paulus Maria (*21-05-1932) [Zoon van XII-o]  XII-o,4 

Kreike, Petrus Wilhelmus (*04-08-1919) [Zoon van XII-b]  XII-b,6 

Kreike, Quirinius Adrianus (*25-07-1925) [Zoon van XII-f]  XII-f,2 

Kreike, Quirinus Cornelis (*?-10-1904, †17-06-1905) [Zoon van XI-f]  XI-f,6 

Kreike, Theodorus Wilhelmus (*28-10-1931) [Zoon van XII-h]  XII-h,11 

Kreike, Theresia Christina Elisabeth (*02-08-1934) [Dochter van XII-f]  XII-f,7 

Kreike, Wies Derkje Elisa (*11-03-2012) [Dochter van XV-b]  XV-b,2 

Kreike, Wilhelmina (*20-01-1935) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,1 
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Kreike, Wilhelmina Anna (*14-11-1927) [Dochter van XII-h]  XII-h,7 

Kreike, Wilhelmus (*25-03-1827, †12-12-1905) [Nummer X-g]  X-g; XI-d; XI-e; 

XI-f 

Kreike, Wilhelmus Adrianus (*10-12-1881, †20-06-1967) [Nummer XII-b]  XII-b; 

XIII-a 

Kreike, Wilhelmus Theodorus Antonius (*18-04-1933) [Zoon van XII-h]  XII-h,12 

Kreike, Wilhelmus Theodorus Augustinus (*30-03-1892, †20-11-1974) [Num-

mer XII-h]  XII-h 

Kreike, Wouter (*01-08-1867, †07-01-1872) [Zoon van X-j]  X-j,5 

Kreke, Albert [Zoon van I]  I,1 

Kreke, Alheit (†1624) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d 

Kreke, Alheit [Nummer IV-a]  IV-a 

Kreke, Alheit (*22-04-1687) [Dochter van VI-a]  VI-a,2 

Kreke, Aloys Frederick (*06-08-1897, †14-08-1954) [Zoon van XI-m]  XI-m,8 

Kreke, Alphonse Johan (*12-09-1900, †17-09-1959) [Zoon van XI-m]  XI-m,9 

Kreke, Anna (†1625) [Nummer IV-b]  IV-b 

Kreke, Anna (*01-10-1833) [Dochter van IX-b]  IX-b,8 

Kreke, Anna Aleid (*31-12-1714) [Dochter van VI-c]  VI-c,3 

Kreke, Anna Catharina (*25-08-1709) [Dochter van VI-c]  VI-c,2 

Kreke, Anna Catharina (*13-02-1752, †14-11-1772) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1 

Kreke, Anna Margaretha (*02-03-1728) [Dochter van VI-c]  VI-c,9 

Kreke, Anna Margaretha Elisabeth (*05-03-1761) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,3 

Kreke, Anna Margaretha Elisabeth (*18-05-1796) [Nummer X-a]  X-a 
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Kreke, Anna Maria Adelheid (*21-09-1734) [Dochter van VII-a]  VII-a,5 

Kreke, Annen (†1615) [Nummer III-b]  III-b 

Kreke, Arent (†1624) [Nummer IV-c]  IV-c; V 

Kreke, Berendt (*±1652) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a 

Kreke, Bernhard Herman (*30-04-1892, †04-04-1946) [Zoon van XI-m]  XI-m,6 

Kreke, Catharina Elisabeth (*16-11-1834, †17-11-1900) [Nummer X-o]  X-o 

Kreke, Catharine Wilhelmina Elisabeth (*25-06-1898, †28-07-1898) [Dochter 

van XI-n]  XI-n,7 

Kreke, Catherine (*04-12-1869, †10-06-1873) [Dochter van X-m]  X-m,6 

Kreke, Cordt Hinrich (*25-12-1677, †29-12-1761) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-c 

Kreke, Elizabeth Mary (*12-04-1890, †09-05-1963) [Dochter van XI-m]  XI-m,5 

Kreke, Elsche [Dochter van III-a]  III-a,4 

Kreke, Elsche.Gert. [Dochter van IV-d]  IV-d,2 

Kreke, Elschen (†1541) [Nummer I]  I; II 

Kreke, Eugina (*1903, †09-03-1984) [Dochter van XI-m]  XI-m,10 

Kreke, Fenneke [Nummer IV-d]  IV-d 

Kreke, Fenneke [Dochter van IV-d]  IV-d,1 

Kreke, Fredeick Aloys (*08-12-1896, †01-05-1897) [Zoon van XI-n]  XI-n,6 

Kreke, Friedrich Johann (*09-03-1861, †29-02-1944) [Nummer XI-n]  XI-n 

Kreke, Gerd (*16-11-1807) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,3 

Kreke, Gerhard (*25-03-1856, †20-02-1933) [Nummer XI-m]  XI-m; XII-r 

Kreke, Gerhardus Bernardus (*12-01-1721) [Zoon van VI-c]  VI-c,6 

Kreke, Gerhardus Jacobus (*14-06-1724) [Zoon van VI-c]  VI-c,8 
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Kreke, Gert (*1621, †29-09-1691) [Nummer V]  V; VI-a; VI-b; VI-c 

Kreke, Heinrich (*22-02-1854, †10-04-1925) [Nummer XI-l]  XI-l 

Kreke, Heinrich Anton (*20-03-1806) [Nummer X-b]  X-b 

Kreke, Henry Fred (*12-05-1894, †29-10-1952) [Zoon van XI-n]  XI-n,5 

Kreke, Henry Herman (*28-05-1885, †23-08-1968) [Nummer XII-r]  XII-r 

Kreke, Herman Frederick (*19-01-1888, †02-11-1889) [Zoon van XI-m]  XI-m,4 

Kreke, Hermana (*04-06-1803) [Dochter van IX-a]  IX-a,4 

Kreke, Hinderich (†>1615) [Zoon van II]  II,3 

Kreke, Joan Herm Derik (*03-09-1771) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,1 

Kreke, Joannes (*12-10-1717) [Zoon van VI-c]  VI-c,4 

Kreke, Joannes Gerhardus Bernardus (*23-10-1754, †25-12-1754) [Zoon van 

VIII-a]  VIII-a,2 

Kreke, Joannes Gregorius (*14-06-1724) [Zoon van VI-c]  VI-c,7 

Kreke, Joannes Henricus (*12-01-1721) [Zoon van VI-c]  VI-c,5 

Kreke, Joannes Hermannus (*17-06-1723, †1760) [Zoon van VII-a]  VII-a,2 

Kreke, Johan Berend Heinrich (*15-04-1797) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,10 

Kreke, Johan Berendt (*03-08-1681) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a 

Kreke, Johan Berendt (*09-12-1731) [Zoon van VII-a]  VII-a,4 

Kreke, Johan Bernardus (*01-05-1718, †22-01-1766) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-

a 

Kreke, Johan Friderich Gerhard (*08-12-1801) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,12 

Kreke, Johan Gerd Dirk Henr (*17-02-1801) [Zoon van IX-a]  IX-a,3 

Kreke, Johan Gerd Philip (*11-01-1763) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b 

file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p347
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p347-vi_a
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p347-vi_b
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p347-vi_c
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p348
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p349
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p350
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p351
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p352
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p353
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p550
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p354
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p537
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p355
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p540
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p538
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p356
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p357
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p358
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p358-viii_a
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p359
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p360
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p360-ix_a
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p360-ix_a
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p361
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p362
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p363
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p363-x_a
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p363-x_b


 

- 125 - 

Kreke, Johan Herm Gerd (*02-04-1799, †09-05-1799) [Zoon van IX-a]  IX-a,2 

Kreke, Johan Jürgen (*16-02-1675, †28-04-1748) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-b 

Kreke, Johann Gerard (*03-10-1888, †06-02-1890) [Zoon van XI-n]  XI-n,3 

Kreke, Johannus Gerhard Philipp (*05-12-1826, †24-12-1910) [Nummer X-

m]  X-m; XI-l; XI-m; XI-n 

Kreke, Johannus Hermannus (*19-05-1708) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-c 

Kreke, Johannus Hermannus Theodorus Dirk (*15-01-1754) [Nummer VIII-

c]  VIII-c; IX-d 

Kreke, Johannus Hermanus Anton (*18-12-1823) [Zoon van IX-d]  IX-d,1 

Kreke, Johannus Hermanus Henricus (*25-03-1799, †27-09-1847) [Nummer IX-

d]  IX-d; X-m; X-n; X-o 

Kreke, John Phillip (*24-04-1884, †26-05-1884) [Zoon van XI-m]  XI-m,2 

Kreke, Lesli (*1879) [Dochter van XI-l]  XI-l,1 

Kreke, Margaret (*14-04-1884, †16-05-1905) [Dochter van XI-n]  XI-n,1 

Kreke, Margaretha Adelheid (*13-07-1837) [Dochter van IX-d]  IX-d,5 

Kreke, margaretha Elisabetha (*01-09-1726, †23-11-1729) [Dochter van VII-

a]  VII-a,3 

Kreke, Margretha (*1871) [Dochter van X-m]  X-m,7 

Kreke, Maria Catharina (*13-11-1802) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,2 

Kreke, Maria Catharina Elisabeth (*15-05-1774) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,2 

Kreke, Maria Elisabeth (*12-12-1831, †28-03-1886) [Nummer X-n]  X-n 

Kreke, Maria Elisabetha (*11-07-1886, †03-12-1887) [Dochter van XI-n]  XI-n,2 

Kreke, Maria Eugenia (*14-04-1891, †28-10-1893) [Dochter van XI-n]  XI-n,4 

Kreke, Mary Elizabeth (*04-07-1858, †17-07-1942) [Dochter van X-m]  X-m,3 

file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p364
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p365
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p365-vii_b
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p345
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p366
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p366-xi_l
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p366-xi_m
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p366-xi_n
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p532
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p532-viii_c
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p527
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p527-ix_d
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p526
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p524
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p524-x_m
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p524-x_n
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p524-x_o
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p367
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p369
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p370
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p525
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p371
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p372
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p530
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p373
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p374
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p336
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p340
file:///C:/Users/Kreike/AppData/Local/Temp/maak_boeken/boek.htm%23p376


 

- 126 - 

Kreke, Otto [Zoon van I]  I,2 

Kreke, Otto [Zoon van II]  II,5 

Kreke, Otto (*30-09-1691) [Zoon van VI-a]  VI-a,3 

Kreke, Philipp Bernard Maria (*03-08-1786, †18-12-1853) [Nummer IX- 

b]  IX-b; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h; X-i 

Kreke, Regina Josephine (*23-09-1899, †20-07-1901) [Dochter van XI-n]  XI-n,8 

Kreke, Roleff (†1554) [Nummer II]  II; III-a; III-b 

Kreke, Roleff [Zoon van II]  II,4 

Kreke, Theodore (*10-01-1867, †08-10-1869) [Zoon van X-m]  X-m,5 

Kreke, Wilhelmina (*?-02-1882, †1959) [Dochter van XI-m]  XI-m,1 

Kreke, Wilhelmina Hermanana (*24-11-1799) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,11 

Kreke, William John (*15-07-1894, †09-06-1970) [Zoon van XI-m]  XI-m,7 

Kroezen, Cornelia Christina (*24-08-1896, †22-03-1982) [Partner van XII-f]  XII-f 

Kroezen, Dirk [Schoonvader van XI-f]  XI-f 

Kroezen, Geertruida (*25-09-1869, †24-09-1936) [Partner van XI-f]  XI-f; XII-h; 

XII-i; XII-j; XII-k; XII-l; XII-m 

Kroezen, Quirinius [Schoonvader van XII-f]  XII-f 

Kueneke, Catherine [Partner van XII-r]  XII-r 

Kuijper, Daniel [Schoonvader van XI-i]  XI-i 

Kuijper, Jacobus Gerardus (*1861) [Partner van XI-i]  XI-i 

Laarhoven, Maria Helena Carolina van (*11-02-1950, †06-06-2001) [Schoon-

moeder van XV-c]  XV-c 

Levarht, Philippus Johannes (*08-07-1897) [Partner van XII-g]  XII-g 
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Loogman, Leonardus (*1871, †30-08-1932) [Partner van XI-h]  XI-h 

Loogman, Pieter [Schoonvader van XI-h]  XI-h 

Luissingh, Gert  IV-c 

Manen, Jantje van [Schoonmoeder van XIV-a]  XIV-a 

Meer, Hein van der [Schoonvader van XI-a]  XI-a 

Meer, Johannes van der (*1855, †17-08-1931) [Partner van XI-a]  XI-a 

Mencke, Christina Aleid (*1720, †13-03-1781) [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-

b 

Meyer, Cordt [Schoonvader van IV-c]  IV-c 

Meyer, Trineke [Partner van IV-c]  IV-c; V 

Miltenburg, Trijntje van [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a 

Monkelbaan, Jantje Johannes [Schoonmoeder van XI-k]  XI-k 

Mueller, Mary (*29-03-1861, †04-03-1930) [Partner van XI-m]  XI-m; XII-r 

Möller, Catharina Adelheid [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d 

Neve, Paulina (*10-06-1843, †24-12-1927) [Schoonmoeder van XII-c]  XII-c 

Nieuwendijk, Cornelia van den [Schoonmoeder van X-j]  X-j 

NN, Maria Elisabetha Megaliening [Partner van X-b]  X-b 

NN, Trincke [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a 

Oosterom, Alida van (*21-04-1828, †17-06-1880) [Partner van X-g]  X-g; XI-d; 

XI-e; XI-f 

Oosterom, Arie van (*1791) [Schoonvader van X-g]  X-g 

Oostrom, Hendrica van (*1833, †06-03-1872) [Partner van X-j]  X-j; XI-i; XI-j; XI-

k 
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Overbecke, Johan Hermann (†1804) [Schoonvader van IX-c]  IX-c 

Overbecke, Maria Gertrud (*29-11-1788, †02-07-1876) [Partner van IX-c]  IX-c; 

X-j; X-k; X-l 

Paprotny, Emilie (*25-10-1906, †08-02-1993) [Partner van XIII-c]  XIII-c 

Paprotny, Karl [Schoonvader van XIII-c]  XIII-c 

Primak, Anfisa (Anna) (*12-01-1923, †20-04-2003) [Partner van XIII-f]  XIII-f 

Rehkamps, Anna Margaretha (*1681) [Partner van VI-c]  VI-c 

Ruijgrok, Cornelia Margaretha (*27-06-1901) [Partner van XII-n]  XII-n 

Santen, Anna van [Schoonmoeder van XII-p]  XII-p 

Scherder, Maria Catharina ([]1816) [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-c 

Schone, Ludeke [Partner van IV-b]  IV-b 

Schoneberg, Annen [Partner van II]  II; III-a; III-b 

Schoneberg, Herman [Schoonvader van II]  II 

Schulte [Partner van III-b]  III-b 

Schulten zu Rüssel, Maria Catharina [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a 

Schönhage, Gerrit (*18-04-1896) [Partner van XII-k]  XII-k 

Schönhage, Joseph [Schoonvader van XII-k]  XII-k 

Segstro, Immetje [Schoonmoeder van X-d]  X-d 

Skorski, Agnes (*17-04-1914, †23-12-2002) [Partner van XIII-e]  XIII-e; XIV-a; 

XIV-b 

Skorski, Joseph (*05-02-1885) [Schoonvader van XIII-e]  XIII-e 

Slootweg, Jacoba [Schoonmoeder van XI-e]  XI-e 

Smidts, Lucia AnnaMaria Elisabeth [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-d 
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Soppe, Maria Adelheid [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c 

Spengler, Mary (*24-07-1863, †12-12-1932) [Partner van XI-l]  XI-l 

Stammen, Mathilda (*03-04-1856, †29-03-1881) [Partner van XI-l]  XI-l 

Steinlage, Gerlach [Partner van IV-b]  IV-b 

Terma(a)ten, Wilhelmus Bernardus (*10-12-1771, †14-01-1806) [Schoonvader 

van IX-b]  IX-b 

Termaten, Gerarda (*28-02-1794, †10-05-1838) [Partner van IX-b]  IX-b; X-c; X-

d; X-e; X-f; X-g; X-h; X-i 

Tye, Trincke (†20-11-1713) [Partner van V]  V; VI-c 

Unland, Jan (*25-10-1906)  XIII-e 

Uphoff, Anna Elisabeth ([]08-04-1785) [Partner van VIII-b]  VIII-b 

Veen, Alida van [Schoonmoeder van XI-c]  XI-c 

Veen, Helena van [Schoonmoeder van XI-i]  XI-i 

Velsen, Adriana van [Schoonmoeder van XI-b]  XI-b 

Verweij, Maria (*07-10-1889, †09-08-1964) [Partner van XII-c]  XII-c 

Visser, Rosalia Dora Maria (*25-03-1909) [Partner van XIII-g]  XIII-g 

Vogelwedde, Johan Gerd Henrich (*19-11-1820) [Zoon van X-a]  X-a,2 

Vogelwedde, Maria Elisabeth (*06-03-1816) [Dochter van X-a]  X-a,1 

Vogelwedde geb: Woistmann, Johan Henrich [Partner van X-a]  X-a 

Vogelwede, Tepe [Partner van IV-a]  IV-a 

Wageman, Aaltje (†08-07-1802) [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b 

Wakker, Johannes Willem (*1907) [Partner van XII-m]  XII-m 

Walstein, Cornelia van [Schoonmoeder van XI-f]  XI-f 
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Wassenberg, Maria (*1835, †1892) [Schoonmoeder van XI-d]  XI-d 

Weenink, Grada Johanna Derkje [Schoonmoeder van XV-b]  XV-b 

Wegbrands, Gerrardus (*1845, †14-12-1914) [Partner van XI-c]  XI-c 

Wegbrands, Gerrit [Schoonvader van XI-c]  XI-c 

Weiman, Jan (*1807) [Partner van X-c]  X-c 

Wels, Hendrika Maria (*29-06-1890, †14-10-1950) [Partner van XII-b]  XII-b 

Wesseling, Hermanus Johannes (*1898) [Partner van XII-j]  XII-j 

Wesseling, Maria Klasina (*08-03-1896) [Partner van XII-i]  XII-i 

Wijtenburg, Clara Dina (*07-12-1880) [Partner van XII-d]  XII-d; XIII-g; XIII-h 

Willen, Elisabetha von (*1716, †23-05-1782) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-b 

Winters, Cornelis [Schoonvader van X-l]  X-l 

Winters, Willem (*1832) [Partner van X-l]  X-l 

Wisniewski, Gisela Wilhelmina (*02-01-1930) [Partner van XII-h]  XII-h 

Zethof, Pleuntje [Schoonmoeder van X-f]  X-f 

zu Hoine, Gerdt (†1624) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d 
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Schematisch overzicht kwartierstaat 

De mannelijke lijn is met de Parenteel van hoofdstuk 5 en de nazaten van 

hoofdstuk 3 belicht. In dit hoofdstuk wordt de afstamming van de stam-

reeksechtgenotes gepresenteerd door hun kwartierstaat. De kwartierstaten 

zijn bij lange na niet volledig daar ze niet echt deel uitmaakten van het onder-

zoek. De hier gepresenteerde gegevens zijn bijvangst van het onderzoek naar 

de stamouders. Ze zijn echter interessant genoeg om in dit boek te worden 

opgenomen. 

Eerste vijf stamreeksechtgenotes  

Allereerst vijf echtgenotes waar geen kwartierstaat voor te maken is omdat 

hun voorouders niet te achterhalen zijn. De reden hiervoor is het ontbreken 

van familienamen van vrouwen in de DTB boeken en andere bronnen. Deze 

beperking geldt niet voor alle vrouwen. Er werd een uitzondering gemaakt 

voor vrouwen met een erfrecht. Deze werden om financieel economische re-

denen wel met de familienaam vermeld. Na 1750 worden de familienamen van 

vrouwen structureel genoteerd. 

1 Alheit Kreke; van haar kennen we alleen haar moeder Annen Kreke, stief-

dochter van Schoneberg en haar oma Elschen Kreke.  

2 Trineke Meyer; is de dochter van Cordt Meyer. Er zijn vele Meyers in het 

bestuursgebied van het klooster. De voorouders van Cordt zijn niet te achter-

halen omdat in het Lagerbuch regelmatig de namen van de kinderen niet  wor-

den vermeld slechts het aantal.  
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3 Catharina; Helaas voor ons, worden in de beschikbare bronnen vaak alleen 

de voornamen van de echtgenotes vermeld. Met Catharina alleen kom je niet 

zover, er zijn er n.l. vele van.  

4 Anna Keyßer; het Lagerbuch verhaalt over een Johan Keyßer die als gevolg 

van de Dertigjarige Oorlog alles verloren heeft (boerderij, land, geld en eerste 

vrouw Anna). Hij had bij zijn eerste vrouw vier kinderen. Waar die gebleven 

zijn wordt niet aangegeven. Samen (beide waren vrijgekocht) met zijn 2e 

vrouw, Lisbeth auf der Rieden, gaat hij in 1652 weer in lijfeigenschap bij het 

klooster. Op die manier kan hij in zijn dagelijkse levensbehoefte voorzien. Ze 

hadden een zoon.  

5 Elisabetha von Willen; de naam von Willen komt in het Lagerbuch (1516-

1639) niet voor. In het begraafboek van de Pfarrei St. Vincentius wordt 6 maart 

1755 melding gemaakt van een Anna von Willen die gestorven is op 72 jarige 

leeftijd. De von Willen verschijnen in Bersenbrück tussen 1640-1683. Het is 

mogelijk dat ze in de verslagperiode van het Lagerbuch al in Bersenbrück aan-

wezig waren. Dat kan omdat het Lagerbuch alleen de personen registreert die 

direct aan het klooster waren verbonden. Bekend is dat handwerklieden, die 

van elders kwamen en voor het klooster werkten, niet werden opgenomen. 

Kwartierstaat van Anna Maria Adelheid Husseren 

Generatie 1 (Proband) 

1 Anna Maria Adelheid Husseren, geboren op zaterdag 27 december 1760 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück]. Anna is overleden op zaterdag 19 december 1795 in 

Priggenhagen (D), 34 jaar oud (oorzaak: Kraambed overlijden) [bron: Kirchen-

bücher Beerdigungen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück]. 

Anna trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 8 november 1785 [bron: Kirchenbücher 

Trauungen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück] met Joes 

Hermanus Krecke, 40 jaar oud. Joes is geboren op donderdag 25 maart 1745 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück], zoon van Johannes Hermannus Krecke en Elisabetha 

von Willen. Joes is overleden op maandag 27 januari 1812 in Bersenbrück (D), 

66 jaar oud [bron: Kirchenbücher Beerdigungen, St. Vincentius Bersenbrück. 

Diözesanarchiv Osnabrück]. Joes is weduwnaar van Anna Elisabeth Uphoff (ovl. 
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1785), met wie hij trouwde op maandag 15 januari 1770 in Bersenbrück (D) 

[bron: Kirchenbücher Trauungen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv 

Osnabrück]. Joes trouwde later op woensdag 13 april 1796 in Bersenbrück (D) 

[bron: Kirchenbücher Trauungen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv 

Osnabrück] met Maria Catharina Scherder (ovl. 1816).  

Kinderen van Anna en Joes:  

I. Philipp Bernard Maria Kreke, geboren op donderdag 3 augustus 1786 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück]. Philipp is overleden op zondag 18 december 1853 in 

Aalsmeer, 67 jaar oud.  

Beroepen: 

  tapper   

  veenman   

Philipp:  

(1) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 2 oktober 1816 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1816 nr.8] met 

Gerarda Termaten, 22 jaar oud. Gerarda is geboren op vrijdag 28 februari 1794 

in Uithoorn [bron: DTB RK. gemeente Thamen, noord-hollands archief], doch-

ter van Wilhelmus Bernardus Terma(a)ten en Aaltje Wageman. Gerarda is 

overleden op donderdag 10 mei 1838 in Aalsmeer, 44 jaar oud.  

(2) trouwde, 52 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1839 in Aalsmeer [bron: Noord-

Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1839 nr. 4] met Jacoba 

Celie, 52 of 53 jaar oud. Jacoba is geboren in 1786 in Nieuwer-Amstel.  

II. Joanna Maria Elisabeth Krecke, geboren op zondag 22 juni 1788 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück.].  

III. Hermannus Gerhardus Krecke, geboren op vrijdag 21 augustus 1789 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück].  
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IV. Johannus Hermannus Henricus Krecke, geboren op woensdag 3 oktober 

1792 in Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenb-

rück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

V. Maria Elisabeth Krecke, geboren op zaterdag 19 december 1795 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück].  

Generatie 2 (Ouders) 

2 Joannes Hermannus Husseren, geboren [bron: Kirchenbücher Trauungen, St. 

Vincentius Bersenbrück. Diözesanarchiv Osnabrück].  

Notitie bij Joannes: Notitie: Verder terug in de tijd kunnen we niet komen. We 

weten wel dat de naamdragers Husseren, (andere schrijfwijzen: Husem, Huser, 

Husern, Huseren), in 1615 voorkomen in het Lagerbuch van het klooster. Daarin 

is opgetekend dat Husern voor dat jaar twee molt rogge, twee emmers boter 

en twee schilling geld betaald als pacht voor zijn boerderij in de boerenge-

meenschap Höhne. In het vervolg van het lagerbuch alsmede in de latere DTB 

boeken komt de naam regelmatig voor. De hypothese dat de voorouders van 

Anna Maria Adelheid terug te voeren zijn op de naamdragers van begin 1600 is 

valide. 

Hij trouwde op maandag 23 oktober 1747 met de 26 of 27-jarige 

3 Christina Aleid Mencke, geboren in 1720. Christina is overleden op dinsdag 

13 maart 1781 in Bersenbrück (D), 60 of 61 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Joannes Gerhardus Husseren, geboren op zondag 17 februari 1754.  

II. Anna Maria Adelheidis Husseren, geboren op dinsdag 10 augustus 1756 in 

Bersenbrück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St.  Vincentius Bersenbrück. Diö-

zesanarchiv Osnabrück].  

III. Anna Maria Adelheid Husseren, geboren op zaterdag 27 december 1760 in 

Bersenbrück (D) (zie 1).  
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Index 23 personen 

Celie, Jacoba (*1786) [Schoondochter van 1]  1,I 

Husseren, Anna Maria Adelheid (*27-12-1760, †19-12-1795) [Nummer 1]  1 

Husseren, Anna Maria Adelheidis (*10-08-1756) [Dochter van 2 en 3]  2,II 

Husseren, Joannes Gerhardus (*17-02-1754) [Zoon van 2 en 3]  2,I 

Husseren, Joannes Hermannus [Nummer 2]  2 

Krecke, Hermannus Gerhardus (*21-08-1789) [Zoon van 1]  1,III 

Krecke, Joanna Maria Elisabeth (*22-06-1788) [Dochter van 1]  1,II 

Krecke, Joes Hermanus (*25-03-1745, †27-01-1812) [Partner van 1]  1 

Krecke, Johannes Hermannus (*18-09-1698, †02-04-1781) [Schoonvader van 

1]  1 

Krecke, Johannus Hermannus Henricus (*03-10-1792, †1841) [Zoon van 1]  1,IV 

Krecke, Maria Elisabeth (*19-12-1795) [Dochter van 1]  1,V 

Kreke, Philipp Bernard Maria (*03-08-1786, †18-12-1853) [Zoon van 1]  1,I 

Mencke, Christina Aleid (*1720, †13-03-1781) [Nummer 3]  3 

Scherder, Maria Catharina ([]1816)  1 

Terma(a)ten, Wilhelmus Bernardus (*10-12-1771, †14-01-1806)  

[Schoonvader van zoon van 1]  1,I 

Termaten, Gerarda (*28-02-1794, †10-05-1838) [Schoondochter van 1]  1,I 

Uphoff, Anna Elisabeth ([]08-04-1785)  1 

Wageman, Aaltje (†08-07-1802) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,I 

Willen, Elisabetha von (*1716, †23-05-1782) [Schoonmoeder van 1]  1 
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Kwartierstaat van Gerarda Termaten 

Generatie 1 (Proband) 

1 Gerarda Termaten, geboren op vrijdag 28 februari 1794 in Uithoorn [bron: 

DTB RK. gemeente Thamen, noord-hollands archief]. Gerarda is overleden op 

donderdag 10 mei 1838 in Aalsmeer, 44 jaar oud. Gerarda trouwde, 22 jaar 

oud, op woensdag 2 oktober 1816 in Aalsmeer [bron: Noord-Hollands archief, 

Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1816 nr. 8] met Philipp Bernard Maria Kre-

ke, 30 jaar oud. Philipp is geboren op donderdag 3 augustus 1786 in Bersen-

brück (D) [bron: Kirchenbücher Taufen, St. Vincentius Bersenbrück. Diözesan-

archiv Osnabrück], zoon van Joes Hermanus Krecke en Anna Maria Adelheid 

Husseren. Philipp is overleden op zondag 18 december 1853 in Aalsmeer, 67 

jaar oud. Philipp trouwde later op vrijdag 8 februari 1839 in Aalsmeer [bron: 

Noord-Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1839 nr. 4] met 

Jacoba Celie (geb. 1786).  

Beroepen: 

  tapper   

  veenman   

Kinderen van Gerarda en Philipp:  

I. Meintje Kreike, geboren in 1821 in Aalsmeer. Meintje trouwde, 27 of 28 jaar 

oud, op donderdag 15 februari 1849 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-

Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 1, 

gemeente Aalsmeer, aktenummer: 1] met Johannis Ceelie, 26 of 27 jaar oud. 

Johannis is geboren in 1822 in Aalsmeer, zoon van Jan Ceelie en Immetje Seg-

stro.  

II. Agatha Kreike, geboren op zondag 24 november 1822 in Aalsmeer. Agatha 

trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 29 september 1853 in Aalsmeer [bron: 

Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 358, 

inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 12] met Willem Gij-

sen, 26 of 27 jaar oud. Willem is geboren in 1826, zoon van Pieter Gijsen en 

Aaltje Blesgraaf.  
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III. Hermanus Kreike, geboren op zaterdag 15 oktober 1825 in  

Aalsmeer. Hermanus trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1855 in 

Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangs-

nummer: 385, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 21] 

met Johanna Baars, 22 of 23 jaar oud. Johanna is geboren in 1832, dochter van 

Arie Baars en Pleuntje Zethof.  

IV. Wilhelmus Kreike, geboren op zondag 25 maart 1827 in Aalsmeer. Wilhel-

mus is overleden op dinsdag 12 december 1905 in Sloten, 78 jaar oud. Wilhel-

mus:  

(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1853 [bron: Noord-

Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1853 nr. 10] met Alida van 

Oosterom, 25 jaar oud. Alida is geboren op maandag 21 april 1828 in Nieuwer-

Amstel, dochter van Arie van Oosterom en Helena Bruigom. Alida is overleden 

op donderdag 17 juni 1880 in Nieuwer-Amstel, 52 jaar oud.  

(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 28 juli 1882 in Sloten [bron: Burgerlijke 

stand-Huwelijk, noord-hollands archief, inventarisnummer: 358.116 gemeente 

Sloten, aktenummer: 37] met Cornelia van der Horst, 45 of 46 jaar oud. Corne-

lia is geboren in 1836 in Vinkeveen en Waverveen, dochter van Pieter van der 

Horst en Maria van Deutikum.  

V. Hendrik Kreike, geboren op donderdag 4 februari 1830 in Aalsmeer. Hen-

drik:  

(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 30 april 1857 in Aalsmeer [bron: Bur-

gerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 385, inven-

tarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 6] met Cornelia Gijsen, 24 

of 25 jaar oud. Cornelia is geboren in 1832, dochter van Pieter Gijsen en Aaltje 

Blesgraaf.  

(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 23 april 1873 in Nieuwer-Amstel [bron: 

Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 358, 

inventarisnummer: 87 gemeente Nieuwer-Amstel, aktenummer: 24] met Maria 

Houweling, 37 of 38 jaar oud. Maria is geboren in 1835 in Ouder-Amstel, doch-

ter van Gijsbertus Houweling en Maria van Gog.  
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VI. Gerrarda Kreike, geboren op zaterdag 16 december 1837 in Aalsmeer. Ger-

rarda trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 februari 1863 in Aalsmeer [bron: 

Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 385, 

inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 1] met Adrianus van 

Gijlswijk, 23 of 24 jaar oud. Adrianus is geboren in 1839, zoon van Jan van 

Gijlswijk en Dirkje Celie.  

Generatie 2 (Ouders) 

2 Wilhelmus Bernardus Terma(a)ten, geboren op dinsdag 10 december 1771 

in Uithoorn. Wilhelmus is overleden op dinsdag 14 januari 1806 in Uithoorn, 34 

jaar oud [bron: DTB RK. gemeente Thamen, noord-hollands archief]. Wilhelmus 

trouwde (2), 31 jaar oud, op zondag 13 februari 1803 in Thamen [bron: Regi-

stre Civique Thamen, noord-hollands archief] met Geertrij Dusseldorst. Hij 

trouwde (1), 21 jaar oud, op maandag 20 mei 1793 in Uithoorn [bron: DTB RK. 

Statie Uithoorn, noord-hollands archief] met 

3 Aaltje Wageman. Aaltje is overleden op donderdag 8 juli 1802 in Uithoorn 

[bron: DTB RK. gemeente Thamen, noord-hollands archief].  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Gerarda Termaten, geboren op vrijdag 28 februari 1794 in Uithoorn (zie 1).  

II. Antje Termaten, geboren op vrijdag 4 december 1795 in Uithoorn.  

III. Agatha Termaten, geboren op maandag 15 september 1800 in Uithoorn.  

Generatie 3 (Grootouders) 

4 Henricus(Henrieg) ter Maat(en).  

Notitie bij Henricus(Henrieg): De naam van de echtgenoot bij de datum 20 Maij 

1770 in het trouwboek van de RK Statie Uithoorn is: Henrieg ter Mate. Deze 

schrijfwijze lijkt erg op een fonetische weergave van Henrich Termathe. Bekend 

is dat een aantal leden van de familie Termathe uit Südlohn, Alstätte, Vreden 

e.o. tijdens de Hollandgangerij naar Amsterdam e.o zijn vertrokken en niet 

meer teruggekeerd zijn naar hun geboorteplaats. De RK Statie Uithoorn is het 

dopen gaan registreren vanaf 1690 en het trouwen vanaf 1693. De eerste ver-
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melding van een “Termaten” is 8 mei 1760, de huwelijksdatum van de hierbo-

ven genoemde Henrieg. 

Henricus(Henrieg) is weduwnaar van Hendrina(Henrica) B(e)unen, met wie hij 

trouwde (1) op donderdag 8 mei 1760 in Uithoorn [bron: DTB RK. Statie Uit-

hoorn, noord-hollands archief]. Hij trouwde (2) op zondag 20 mei 1770 in Uit-

hoorn [bron: DTB RK. Statie Uithoorn, noord-hollands archief] met 

5 Gerarda van Aalst.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Wilhelmus Bernardus Terma(a)ten, geboren op dinsdag 10 december 1771 

in Uithoorn (zie 2).  

II. Clara Maria ter Maat(en), geboren op zondag 15 augustus 1773 in  

Uithoorn. Clara is overleden op maandag 1 november 1773 in Thamen aan de 

Amstel, 2 maanden oud [bron: Register der Lijken die in de kerk als op het 

kerkhof van Thamen aan de Amstel begraven werden archief Noord-Holland].  

III. Bernardus Henricus ter Maat(en), geboren op donderdag 15 september 

1774 in Uithoorn. Bernardus is overleden op maandag 12 oktober 1789 in 

Thamen aan de Amstel, 15 jaar oud [bron: Register der Lijken die in de kerk als 

op het kerkhof van Thamen aan de Amstel begraven werden, archief Noord-

Holland].  

 

Index 43 personen 

Aalst, Gerarda van [Nummer 5]  5 

B(e)unen, Hendrina(Henrica) [Partner van 4]  4 

Baars, Arie [Schoonvader van zoon van 1]  1,III 

Baars, Johanna (*1832) [Schoondochter van 1]  1,III 

Blesgraaf, Aaltje [Schoonmoeder van dochter van 1 en 1]  1,II; 1,V 
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Bruigom, Helena (*1798) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,IV 

Ceelie, Jan [Schoonvader van dochter van 1]  1,I 

Ceelie, Johannis (*1822) [Schoonzoon van 1]  1,I 

Celie, Dirkje [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,VI 

Celie, Jacoba (*1786)  1 

Deutikum, Maria van [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,IV 

Dusseldorst, Geertrij [Partner van 2]  2 

Gijlswijk, Adrianus van (*1839) [Schoonzoon van 1]  1,VI 

Gijlswijk, Jan van [Schoonvader van dochter van 1]  1,VI 

Gijsen, Cornelia (*1832) [Schoondochter van 1]  1,V 

Gijsen, Pieter [Schoonvader van dochter van 1 en 1]  1,II; 1,V 

Gijsen, Willem (*1826) [Schoonzoon van 1]  1,II 

Gog, Maria van [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V 

Horst, Cornelia van der (*1836) [Schoondochter van 1]  1,IV 

Horst, Pieter van der [Schoonvader van zoon van 1]  1,IV 

Houweling, Gijsbertus [Schoonvader van zoon van 1]  1,V 

Houweling, Maria (*1835) [Schoondochter van 1]  1,V 

Husseren, Anna Maria Adelheid (*27-12-1760, †19-12-1795) [Schoonmoeder 

van 1]  1 

Krecke, Joes Hermanus (*25-03-1745, †27-01-1812) [Schoonvader van 1]  1 

Kreike, Agatha (*24-11-1822) [Dochter van 1]  1,II 

Kreike, Gerrarda (*16-12-1837) [Dochter van 1]  1,VI 

Kreike, Hendrik (*04-02-1830) [Zoon van 1]  1,V 
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Kreike, Hermanus (*15-10-1825) [Zoon van 1]  1,III 

Kreike, Meintje (*1821) [Dochter van 1]  1,I 

Kreike, Wilhelmus (*25-03-1827, †12-12-1905) [Zoon van 1]  1,IV 

Kreke, Philipp Bernard Maria (*03-08-1786, †18-12-1853) [Partner van 1]  1 

Oosterom, Alida van (*21-04-1828, †17-06-1880) [Schoondochter van 1]  1,IV 

Oosterom, Arie van (*1791) [Schoonvader van zoon van 1]  1,IV 

Segstro, Immetje [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I 

ter Maat(en), Bernardus Henricus (*15-09-1774, †12-10-1789) [Zoon van 4 en 

5]  4,III 

ter Maat(en), Clara Maria (*15-08-1773, †01-11-1773) [Dochter van 4 en 5]  4,II 

ter Maat(en), Henricus(Henrieg) [Nummer 4]  4 

Terma(a)ten, Wilhelmus Bernardus (*10-12-1771, †14-01-1806) [Nummer 2]  2 

Termaten, Agatha (*15-09-1800) [Dochter van 2 en 3]  2,III 

Termaten, Antje (*04-12-1795) [Dochter van 2 en 3]  2,II 

Termaten, Gerarda (*28-02-1794, †10-05-1838) [Nummer 1]  1 

Wageman, Aaltje (†08-07-1802) [Nummer 3]  3 

Zethof, Pleuntje [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III 

Kwartierstaat van Alida van Oosterom 

Generatie 1 (Proband) 

1 Alida van Oosterom, geboren op maandag 21 april 1828 in Nieuwer-Amstel. 

Alida is overleden op donderdag 17 juni 1880 in Nieuwer-Amstel, 52 jaar oud. 

Alida trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1853 [bron: Noord-

Hollands archief, Kennemerland Aalsmeer Akte Jaar 1853 nr. 10] met Wilhel-

mus Kreike, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zondag 25 maart 1827 in 
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Aalsmeer, zoon van Philipp Bernard Maria Kreke en Gerarda Termaten. Wil-

helmus is overleden op dinsdag 12 december 1905 in Sloten, 78 jaar oud. Wil-

helmus trouwde later op vrijdag 28 juli 1882 in Sloten [bron: Burgerlijke stand-

Huwelijk, noord-hollands archief, inventarisnummer: 358.116 gemeente Slo-

ten, aktenummer: 37] met Cornelia van der Horst (geb. 1836).  

Kinderen van Alida en Wilhelmus:  

I. Adrianus Kreike, geboren op woensdag 9 april 1856 in Nieuwer-Amstel 

[bron: Persoonskaart CBG]. Adrianus is overleden op donderdag 3 maart 1932 

in Aalsmeer, 75 jaar oud [bron: Bidprentje NVG].  

Beroepen: 

  boerenarbeider   

  pluimgediertenhandelaar   

Adrianus:  

(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14 oktober 1880 in Aalsmeer [bron: 

Persoonskaart CBG] met Johanna Hilders, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 

dinsdag 8 februari 1859 in Aalsmeer [bron: Persoonskaart CBG], dochter van 

Adrianus Hilders en Maria Wassenberg. Johanna is overleden op woensdag 2 

maart 1892 in Nieuwer-Amstel, 33 jaar oud. (2) trouwde, 37 jaar oud, op 

woensdag 4 oktober 1893 [bron: Persoonskaart CBG] met Johanna Maria Bom, 

30 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 5 april 1863 in Diemen [bron: Per-

soonskaart CBG, van kinderen]. Johanna is overleden op maandag 20 juli 1931 

in Aalsmeer, 68 jaar oud.  

II. Gerarda Kreike, geboren op maandag 15 maart 1858 in Nieuwer-Amstel.  

Beroep: 

  dienstbode   

Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 februari 1882 in Nieuwer-

Amstel [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangs-

nummer: 358, inventarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, aktenum-
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mer: 12] met Adrianus de Heij. Adrianus is een zoon van Antonie de Heij en 

Jacoba Slootweg.  

III. Leonardus Kreike, geboren op maandag 29 april 1861 in Nieuwer-Amstel.  

Beroep: 

  boerenarbeider   

Leonardus trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 12 juni 1891 in Sloten [bron: Bur-

gerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangs-nummer: 358, inven-

tarisnummer: 358.116, gemeente Sloten, aktenummer: 43] met Geertruida 

Kroezen, 20 of 21 jaar oud. Geertruida is geboren in 1870 in Haarlemmermeer, 

dochter van Dirk Kroezen en Cornelia van Walstein.  

IV. Alida Wilhelmina Kreike, geboren op zaterdag 3 december 1870 in Nieu-

wer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG]. Alida is overleden op maandag 23 april 

1945 in Stoutenburg, 74 jaar oud. 

Generatie 2 (Ouders) 

2 Arie van Oosterom, geboren in 1791 in Woerden.  

Beroep: 

  werkman   

Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op dinsdag 27 juli 1819 in Nieuwer-Amstel 

[bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 

358, inventarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, aktenummer: 21] met 

de 20 of 21-jarige 

3 Helena Bruigom, geboren in 1798 in Nieuwer-Amstel.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Willemijntje van Oostrum, geboren in 1825 in Nieuwer-Amstel.  

II. Alida van Oosterom, geboren op maandag 21 april 1828 in Nieuwer-Amstel 

(zie 1).  
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Generatie 3 (Grootouders) 

4 Arie van Oosterom, geboren op woensdag 3 mei 1758 in Woerden. Arie is 

overleden in 1795 in Zegveld, 36 of 37 jaar oud [bron: Notariëleakte d.d. 21-01-

1796, Streekarchief Rijnstreek]. Arie is weduwnaar van Anthonia van 

Schalkwijk, met wie hij trouwde (1), ten hoogste 28 jaar oud, vóór zaterdag 3 

juni 1786 [bron: Akte van renuntiatie Zegveld, RHC Rijnstreek en Lopiker-

waard]. Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op dinsdag 1 juni 1790 in Zegveld [bron: 

Trouwboek gerecht van Zegveld, Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied] met 

de 27 of 28-jarige Willemeijntje van Sprangh (zie 5 hieronder).  

Notitie bij het huwelijk van Arie en Willemeijntje: Arie is weduwnaar van An-

thonia van Schalkwijk  

5 Willemeijntje van Sprangh, geboren in 1762 in Harmelen. Willemeijntje is 

overleden op zondag 5 juli 1835 in Nieuwer-Amstel, 72 of 73 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Arie van Oosterom, geboren in 1791 in Woerden (zie 2).  

II. Leendert van Oosterom, geboren in 1795 in Harmelen. Leendert trouwde, 

32 of 33 jaar oud, op zaterdag 9 februari 1828 in Nieuwer-Amstel [bron: Bur-

gerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 358, Inven-

tarisnummer: 87, gemeente Nieuwer-Amstel, aktenummer: 7] met Maria 

Jonkman, 30 of 31 jaar oud. Maria is geboren in 1797 in Ankeveen, dochter van 

Gerrit Jonkman en Henrica Spaan.  

6 Abraham Brugom.  

Hij trouwde met 

7 Seeletje de Heus.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Helena Bruigom, geboren in 1798 in Nieuwer-Amstel (zie 3).  
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Generatie 4 (Overgrootouders) 

8 Arie van Oostrum.  

Hij trouwde op maandag 23 mei 1757 in Woerden met 

9 Annegje Cornelia van der Laan.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Arie van Oosterom, geboren op woensdag 3 mei 1758 in Woerden (zie 4).  

II. Cornelis van Oostrum, geboren op dinsdag 24 mei 1763 in Woerden.  

 

Index 34 personen 

Bom, Johanna Maria (*05-04-1863, †20-07-1931) [Schoondochter van 1]  1,I 

Brugom, Abraham [Nummer 6]  6 

Bruigom, Helena (*1798) [Nummer 3]  3 

Heij, Adrianus de [Schoonzoon van 1]  1,II 

Heij, Antonie de [Schoonvader van dochter van 1]  1,II 

Heus, Seeletje de [Nummer 7]  7 

Hilders, Adrianus (*15-07-1827, †1907) [Schoonvader van zoon van 1]  1,I 

Hilders, Johanna (*08-02-1859, †02-03-1892) [Schoondochter van 1]  1,I 

Horst, Cornelia van der (*1836)  1 

Jonkman, Gerrit [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,II 

Jonkman, Maria (*1797) [Schoondochter van 4 en 5]  4,II 

Kreike, Adrianus (*09-04-1856, †03-03-1932) [Zoon van 1]  1,I 

Kreike, Alida Wilhelmina (*03-12-1870, †23-04-1945) [Dochter van 1]  1,IV 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385377
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1060202733
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385379
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385369
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385438
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385439
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385380
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1060103001
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1060089844
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385309
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385383
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1077385382
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1060087262
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707837/aldfaertmp.html%23p1060202718


 

- 147 - 

Kreike, Gerarda (*15-03-1858) [Dochter van 1]  1,II 

Kreike, Leonardus (*29-04-1861) [Zoon van 1]  1,III 

Kreike, Wilhelmus (*25-03-1827, †12-12-1905) [Partner van 1]  1 

Kreke, Philipp Bernard Maria (*03-08-1786, †18-12-1853) [Schoonvader van 

1]  1 

Kroezen, Dirk [Schoonvader van zoon van 1]  1,III 

Kroezen, Geertruida (*1870) [Schoondochter van 1]  1,III 

Laan, Annegje Cornelia van der [Nummer 9]  9 

Oosterom, Alida van (*21-04-1828, †17-06-1880) [Nummer 1]  1 

Oosterom, Arie van (*03-05-1758, †1795) [Nummer 4]  4 

Oosterom, Arie van (*1791) [Nummer 2]  2 

Oosterom, Leendert van (*1795) [Zoon van 4 en 5]  4,II 

Oostrum, Arie van [Nummer 8]  8 

Oostrum, Cornelis van (*24-05-1763) [Zoon van 8 en 9]  8,II 

Oostrum, Willemijntje van (*1825) [Dochter van 2 en 3]  2,I 

Schalkwijk, Anthonia van [Partner van 4]  4 

Slootweg, Jacoba [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,II 

Spaan, Henrica [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,II 

Sprangh, Willemeijntje van (*1762, †05-07-1835) [Nummer 5]  5 

Termaten, Gerarda (*28-02-1794, †10-05-1838) [Schoonmoeder van 1]  1 

Walstein, Cornelia van [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III 

Wassenberg, Maria (*1835, †1892) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,I 
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Kwartierstaat van Johanna Hilders 

Generatie 1 (Proband) 

1 Johanna Hilders, geboren op dinsdag 8 februari 1859 in Aalsmeer [bron: 

Persoonskaart CBG]. Johanna is overleden op woensdag 2 maart 1892 in Nieu-

wer-Amstel, 33 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 ok-

tober 1880 in Aalsmeer [bron: Persoonskaart CBG] met Adrianus Kreike, 24 

jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 9 april 1856 in Nieuwer-Amstel 

[bron: Persoonskaart CBG], zoon van Wilhelmus Kreike en Alida van Oosterom. 

Adrianus is overleden op donderdag 3 maart 1932 in Aalsmeer, 75 jaar oud 

[bron: Bidprentje NVG]. Adrianus trouwde later op woensdag 4 oktober 1893 

[bron: Persoonskaart CBG] met Johanna Maria Bom (1863-1931).  

Beroepen: 

  boerenarbeider   

  pluimgediertenhandelaar   

Kinderen van Johanna en Adrianus:  

I. Wilhelmus Adrianus Kreike, geboren op zaterdag 10 december 1881 in 

Nieuwer-Amstel [bron:Persoonskaart CBG]. Wilhelmus is overleden op dinsdag 

20 juni 1967 in Amsterdam, 85 jaar oud. Wilhelmus:  

(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 september 1906 in Diemen [bron: Per-

soonskaart CBG] met Anna Maria Glas, 22 of 23 jaar oud. De scheiding werd 

geregistreerd op zondag 3 juli 1921 in Diemen (Overlijden vrouw) [bron: Per-

soonskaart CBG]. Anna is geboren in 1883 in Diemen.  

(2) trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 11 januari 1924 in Diemen [bron: Per-

soonskaart CBG] met Hendrika Maria Wels, 33 jaar oud. Hendrika is geboren 

op zondag 29 juni 1890 in Heteren. Hendrika is overleden op zaterdag 14 okto-

ber 1950 in Amsterdam, 60 jaar oud.  

II. Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op woensdag 15 augustus 1883  

in Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG]. Adrianus is overleden op don-

derdag 26 januari 1967 in Vinkenveen, 83 jaar oud [bron: Persoonskaart CBG].  
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Beroepen: 

  gasfitter   

  boerenarbeider   

Adrianus:  

(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1907 in Amsterdam [bron: 

Gezinskaart Adrianus Wilhelmus Kreike, stadsarchief Amsterdam] met Rosalia 

van Gijzel, 22 jaar oud. Rosalia is geboren op zaterdag 14 maart 1885 in Am-

sterdam [bron: Persoonskaart CBG], dochter van Joseph van Gijzel en Paulina 

Neve. Rosalia is overleden op dinsdag 15 oktober 1940 in Amsterdam, 55 jaar 

oud [bron: Persoonskaart CBG echtgenoot].  

(2) trouwde, 76 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1960 in Amsterdam [bron: Per-

soonskaart CBG echtgenoot] met Maria Verweij, 70 jaar oud. Maria is geboren 

op maandag 7 oktober 1889 in Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG]. Maria is 

overleden op zondag 9 augustus 1964 in Amsterdam, 74 jaar oud [bron: Per-

soonskaart CBG echtgenoot].  

III. Cornelis Leonardus Kreike, geboren op dinsdag 4 augustus 1885 in Nieu-

wer-Amstel. Cornelis trouwde [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-

hollands archief, gemeente Sloten, aktenummer: reg. 3E; fol. 8v24] met Clara 

Dina Wijtenburg. Clara is geboren in 1881 in Helder.  

IV. Alida Maria Kreike, geboren op zaterdag 11 februari 1888 in Nieuwer-

Amstel.  

V. Maria Alida Kreike, geboren op zaterdag 16 februari 1889 in Nieuwer-

Amstel.  

VI. Alida Johanna Kreike, geboren op woensdag 2 april 1890 in Nieuwer-

Amstel [bron: Persoonskaart CBG]. Alida is overleden op donderdag 20 decem-

ber 1956 in Amstelveen, 66 jaar oud. Alida trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 

20 mei 1914 in Aalsmeer [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands 

archief, toegangsnummer: 358, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, 

aktenummer:14] met Stephanus van den Hoek, 22 jaar oud. Stephanus is ge-

boren op zaterdag 11 juli 1891 in Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG 

echtgenote], zoon van Hermanus van den Hoek en Anna Catharina van Dijk.  
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VII. Johanna Kreike, geboren op woensdag 2 maart 1892 in Nieuwer-Amstel 

[bron: Persoonskaart CBG]. Johanna is overleden op donderdag 27 juni 1974 in 

Huize "Mariaoord" te Vinkeveen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 

gedaan op donderdag 27 juni 1974 [bron: Notariele akte, notariskantoor Hes-

sel Huibert Gerrit van Everdingen gemeente Haarlemmermeer d.d. 19-07-

1976]. 

Generatie 2 (Ouders) 

2 Adrianus Hilders, geboren op zondag 15 juli 1827 in Zevenhoven en Noor-

den. Adrianus is overleden in 1907 in Aalsmeer, 79 of 80 jaar oud.  

Beroep: 

  schoenmaker   

Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 2 november 1854 in Aalsmeer [bron: 

Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 385, 

inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 27] met de 18 of 19-

jarige 

3 Maria Wassenberg, geboren in 1835 in Aalsmeer. Maria is overleden in 1892 

in Aalsmeer, 56 of 57 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Johannes Hilders, geboren in 1859 in Aalsmeer. Johannes trouwde, 29 of 30 

jaar oud, op donderdag 4 juli 1889 in Aalsmeer [bron: Burgelijke stand-

Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 385, inventarisnummer: 1, 

gemeente Aalsmeer, aktenummer: 19] met Dirkje de Jeu, 28 of 29 jaar oud. 

Dirkje is geboren in 1860 in Aalsmeer.  

II. Johanna Hilders, geboren op dinsdag 8 februari 1859 in Aalsmeer (zie 1).  

III. Hendrikus Hilders, geboren in 1863 in Aalsmeer. Hendrikus is overleden in 

1927 in Ter Aar, 63 of 64 jaar oud.  

Beroep: 

  arbeider/karreman/vrachtrijder   
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Hendrikus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op donderdag 10 mei 1894 in Aalsmeer 

[bron: Burgelijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnummer: 

385, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 8] met Johanna 

van der Voort, 22 of 23 jaar oud. Johanna is geboren in 1871 in Rijnsaterwou-

de.  

IV. Adrianus Hilders, geboren in 1866 in Aalsmeer. Adrianus is overleden in 

1905 in Mijdrecht, 38 of 39 jaar oud.  

Beroep: 

  schoenmaker   

Adrianus trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1887 in Aals-

meer [bron: Burgelijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangsnum-

mer: 385, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 30] met 

Apolonia Maria van Zwietering, 22 of 23 jaar oud. Apolonia is geboren in 1864 

in Aalsmeer.  

V. Johannes Hilders, geboren in 1868 in Aalsmeer. Johannes is overleden in 

1944 in Lisse, 75 of 76 jaar oud.  

Beroep: 

  koopman/kastelein/gem.werkman   

Johannes trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1895 in Aals-

meer [bron: Burgelijke stand-Huwelijk, noord-hollands archief, toegangs-

nummer: 385, inventarisnummer: 1, gemeente Aalsmeer, aktenummer: 18] 

met Maria Apolonia van Zwietering, 27 of 28 jaar oud. Maria is geboren in 

1867 in Aalsmeer.  

VI. Elisabeth Hilders, geboren in 1871 in Aalsmeer. Elisabeth is overleden in 

1947 in Ter Aar, 75 of 76 jaar oud. Elisabeth trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 

donderdag 7 oktober 1920 in Aalsmeer [bron: Burgelijke stand-Huwelijk, 

noord-hollands archief, toegangsnummer: 385, inventarisnummer: 1, gemeen-

te Aalsmeer, aktenummer: 47] met Cornelis Stolwijk, 54 of 55 jaar oud. Corne-

lis is geboren in 1865 in Aalsmeer.  
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Generatie 3 (Grootouders) 

4 Cornelis Hilders, geboren in 1769 in Middoge im Jeverland (D). Cornelis is 

overleden in 1843 in Zevenhoven en Noorden, 73 of 74 jaar oud.  

Beroep: 

  arbeider   

Cornelis is weduwnaar van Adriana Rochers (ovl. vóór 1826).  

Hij trouwde (2), 56 of 57 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1826 in Zevenhoven en 

Noorden [bron: Burgerlijke stand-Huwelijken Zevenhoven 1823-1832, streek-

archief Rijnlands Midden, aktenummer: 10] met de 40 of 41-jarige 

5 Geertje Tijsterman, geboren in 1785 in Nieuwkoop. Geertje is overleden in 

1849 in Zevenhoven en Noorden, 63 of 64 jaar oud.  

Beroep: 

  werkster   

Kind uit dit huwelijk:  

I. Adrianus Hilders, geboren op zondag 15 juli 1827 in Zevenhoven en Noorden 

(zie 2).  

6 Johannes Wassenberg.  

Beroep: 

  boer/daggelder   

Hij trouwde met 

7 Antje Torken.  

Beroep: 

  boerenmeid   
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Kind uit dit huwelijk:  

I. Maria Wassenberg, geboren in 1835 in Aalsmeer (zie 3).  

Generatie 4 (Overgrootouders) 

8 Memme Hilders. Memme is overleden in 1783 in Middoge im Jeverland (D). 

Hij trouwde [bron:Huwelijksakte Cornelis Hilders-Geertje Tijsterman] met 

9 Maria Jurgens/Martens. Maria is overleden in 1773 in Middoge im Jeverland 

(D).  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Cornelis Hilders, geboren in 1769 in Middoge im Jeverland (D) (zie 4).  

10 Gerrit Tijsterman.  

Hij trouwde met 

11 Marritje van Staveren.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Geertje Tijsterman, geboren in 1785 in Nieuwkoop (zie 5).  

 

Index 43 personen 

Bom, Johanna Maria (*05-04-1863, †20-07-1931)  1 

de Jeu, Dirkje (*1860) [Schoondochter van 2 en 3]  2,I 

Dijk, Anna Catharina van [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,VI 

Gijzel, Joseph van (*30-10-1844, †1931) [Schoonvader van zoon van 1]  1,II 

Gijzel, Rosalia van (*14-03-1885, †15-10-1940) [Schoondochter van 1]  1,II 

Glas, Anna Maria (*1883) [Schoondochter van 1]  1,I 

Hilders, Adrianus (*15-07-1827, †1907) [Nummer 2]  2 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060103004
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060259073
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060259077
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060202733
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1077385507
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1077385424
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060103014
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060085017
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1077385491
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1328707838/aldfaertmp.html%23p1060103001


 

- 154 - 

Hilders, Adrianus (*1866, †1905) [Zoon van 2 en 3]  2,IV 

Hilders, Cornelis (*1769, †1843) [Nummer 4]  4 

Hilders, Elisabeth (*1871, †1947) [Dochter van 2 en 3]  2,VI 

Hilders, Hendrikus (*1863, †1927) [Dochter van 2 en 3]  2,III 

Hilders, Johanna (*08-02-1859, †02-03-1892) [Nummer 1]  1 

Hilders, Johannes (*1859) [Zoon van 2 en 3]  2,I 

Hilders, Johannes (*1868, †1944) [Zoon van 2 en 3]  2,V 

Hilders, Memme (†1783) [Nummer 8]  8 

Hoek, Hermanus van den [Schoonvader van dochter van 1]  1,VI 

Hoek, Stephanus van den (*11-07-1891) [Schoonzoon van 1]  1,VI 

Jurgens/Martens, Maria (†1773) [Nummer 9]  9 

Kreike, Adrianus (*09-04-1856, †03-03-1932) [Partner van 1]  1 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*15-08-1883, †26-01-1967) [Zoon van 1]  1,II 

Kreike, Alida Johanna (*02-04-1890, †20-12-1956) [Dochter van 1]  1,VI 

Kreike, Alida Maria (*11-02-1888) [Dochter van 1]  1,IV 

Kreike, Cornelis Leonardus (*04-08-1885) [Zoon van 1]  1,III 

Kreike, Johanna (*02-03-1892, †27-06-1974) [Dochter van 1]  1,VII 

Kreike, Maria Alida (*16-02-1889) [Dochter van 1]  1,V 

Kreike, Wilhelmus (*25-03-1827, †12-12-1905) [Schoonvader van 1]  1 

Kreike, Wilhelmus Adrianus (*10-12-1881, †20-06-1967) [Zoon van 1]  1,I 

Neve, Paulina (*10-06-1843, †24-12-1927) [Schoonmoeder van zoon van 

1]  1,II 

Oosterom, Alida van (*21-04-1828, †17-06-1880) [Schoonmoeder van 1]  1 
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Rochers, Adriana (†<1826) [Partner van 4]  4 

Staveren, Marritje van [Nummer 11]  11 

Stolwijk, Cornelis (*1865) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,VI 

Tijsterman, Geertje (*1785, †1849) [Nummer 5]  5 

Tijsterman, Gerrit [Nummer 10]  10 

Torken, Antje [Nummer 7]  7 

van der Voort, Johanna (*1871) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,III 

van Zwietering, Apolonia Maria (*1864) [Schoondochter van 2 en 3]  2,IV 

van Zwietering, Maria Apolonia (*1867) [Schoondochter van 2 en 3]  2,V 

Verweij, Maria (*07-10-1889, †09-08-1964) [Schoondochter van 1]  1,II 

Wassenberg, Johannes [Nummer 6]  6 

Wassenberg, Maria (*1835, †1892) [Nummer 3]  3 

Wels, Hendrika Maria (*29-06-1890, †14-10-1950) [Schoondochter van 1]  1,I 

Wijtenburg, Clara Dina (*1881) [Schoondochter van 1]  1,III 

Kwartierstaat van Rosalia van Gijzel 

Generatie 1 (Proband) 

1 Rosalia van Gijzel, geboren op zaterdag 14 maart 1885 in Amsterdam [bron: 

Persoonskaart CBG]. Rosalia is overleden op dinsdag 15 oktober 1940 in Am-

sterdam, 55 jaar oud [bron: Persoonskaart CBG echtgenoot]. Rosalia trouwde, 

22 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1907 in Amsterdam [bron: Gezinskaart 

Adrianus Wilhelmus Kreike, stadsarchief Amsterdam] met Adrianus Wilhelmus 

Kreike, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 15 augustus 1883 in 

Nieuwer-Amstel [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Kreike en Jo-

hanna Hilders. Adrianus is overleden op donderdag 26 januari 1967 in Vinken-

veen, 83 jaar oud [bron: Persoonskaart CBG]. Adrianus trouwde later op vrijdag 
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22 juli 1960 in Amsterdam [bron: Persoonskaart CBG echtgenoot] met Maria 

Verweij (1889-1964).  

Beroepen: 

  gasfitter   

  boerenarbeider   

Kinderen van Rosalia en Adrianus:  

I. Johanna Paulina Kreike, geboren op maandag 3 augustus 1908 in Amster-

dam [bron: Persoonskaart CBG vader]. Johanna is overleden op donderdag 11 

november 1965, 57 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 

april 1931 in Amsterdam [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, noord-hollands 

archief, gemeente Amsterdam, aktenummer: reg. 4A; fol. 43] met Gerrit Wil-

lem Eijsten, 26 of 27 jaar oud. Gerrit is geboren in 1904, zoon van Nicolaas 

Eijsten en Elisabeth Gesina Jaburg.  

Beroep: 

  electriciën   

II. Josephus Kreike, geboren op dinsdag 19 oktober 1909 in Amsterdam 

[bron:Persoonskaart CBG vader]. Josephus is overleden op woensdag 2 april 

2008 in Ouder-Amstel, 98 jaar oud [bron: Akte van overlijden gemeente Am-

sterdam, aktenummer:  2G0234, d.d. 04-04-2008].  

Beroep: 

  timmerman/aannemer   

Josephus trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 september 1932 in Amster-

dam [bron: Persoonskaart CBG] met Emilie Paprotny, 25 jaar oud. Emilie is 

geboren op donderdag 25 oktober 1906 in Bottrop (D) [bron: Persoonskaart 

CBG], dochter van Karl Paprotny en Martha Antonczijk. Emilie is overleden op 

maandag 8 februari 1993 in Ouder-Amstel, 86 jaar oud.  

III. Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op zondag 21 mei 1911 in Water-

graafsmeer [bron: Persoonskaart CBG]. Adrianus is overleden op donderdag 6 
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maart 1913 in Watergraafsmeer, 1 jaar oud [bron: Gezinskaart Adrianus Wil-

helmus Kreike, stadsarchief Amsterdam].  

IV. Paulus Kreike, geboren op maandag 13 januari 1913 in Amsterdam [bron: 

Persoonskaart CBG]. Paulus is overleden op zaterdag 17 december 1949 in 

Amsterdam, 36 jaar oud. Paulus trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 19 de-

cember 1946 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Paulus Kreike, stadsarchief 

Amsterdam] met Wilhelmina Boer, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 

dinsdag 11 maart 1919.  

V. Adrianus Wilhelmus Kreike, geboren op donderdag 11 maart 1915 in Wa-

tergraafsmeer [bron: Persoonskaart CBG]. Adrianus is overleden op dinsdag 20 

juni 2000 in Amsterdam, 85 jaar oud.  

Beroep: 

  huisschilder   

Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 januari 1942 in Amsterdam 

[bron: Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam] met Agnes 

Skorski, 27 jaar oud. Agnes is geboren op vrijdag 17 april 1914 in Bottrop (D) 

[bron: Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam], dochter van 

Joseph Skorski en Martha Antonczijk. Agnes is overleden op maandag 23 de-

cember 2002 in Amsterdam, 88 jaar oud [bron: Akte van overlijden gemeente 

Amsterdam, aktenummer: 2A6313, d.d. 30-12-2002]. Agnes trouwde voorheen 

op woensdag 15 februari 1939 in Amsterdam [bron: Gezinskaart, stadsarchief 

Amsterdam] met Jan Unland (geb. 1906). De ontbinding van dit huwelijk werd 

geregistreerd op donderdag 27 februari 1941 in Amsterdam (Echtscheiding) 

[bron: Vonnis Arrondissements-Rechtbank Amsterdam].  

Beroep: 

  dienstbode/huisvrouw   

VI. Maria Paulina Kreike, geboren op donderdag 11 maart 1915 in Water-

graafsmeer. Maria is overleden op dinsdag 23 mei 1916 in Watergraafsmeer, 1 

jaar oud (oorzaak: val van de trap die toegang gaf tot de woning) [bron: Over-

lijdensakten Nieuwer-Amstel  Watergraafsmeer, stadsarchief Amsterdam].  
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VII. Cornelis Kreike, geboren op dinsdag 25 november 1919 in Amsterdam 

[bron: Persoonskaart CBG]. Cornelis is overleden op woensdag 27 november 

1996 in Den Helder, 77 jaar oud.  

Beroep: 

  huisschilder/eigenaar schildersbedrijf   

Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 september 1945 in Amsterdam 

[bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam] met Anfisa (Anna) Primak, 22 jaar 

oud. Anfisa is geboren op vrijdag 12 januari 1923 in Mariopol (USSR, bij de zee 

van Azov). Anfisa is overleden op zondag 20 april 2003 in Almere, 80 jaar oud.  

Generatie 2 (Ouders) 

2 Joseph van Gijzel, geboren op woensdag 30 oktober 1844 in Hontenisse 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam]. Joseph is over-

leden in 1931 in Amsterdam, 86 of 87 jaar oud [bron: Gezinskaart Joseph van 

Gijzel, stadsarchief Amsterdam].  

Beroepen: 

  polderwerker   

  koffiehuishouder   

  Winkelier   

  Notitie bij Joseph: Koffiehuishouder en caféhouder te Amsterdam. Afkomstig 

uit Hontenisse die samen met zijn vrouw Paulina Neve uit Hengstdijk zich op 

08-12-1870 vestigde in Amsterdam. Ze hadden eerst d.d. 8-12-1870 in de 

Nieuwebrugsteeg 7 een etablissement en daarna in de Weesperstraat, d.d. 04-

01-1895 op nummer 129 en vanaf 08-05-1915 op nummer 125. Als weduwnaar 

woont Joseph vanaf 20-01-1928 in bij zijn zoon Theodorus op de Nieuwe Prin-

sengracht 83. Joseph en Paulina moeten een gastvrij en behulpzaam echtpaar 

zijn geweest. De gezinskaart van de gemeente Amsterdam toont dat aan. Van-

af 1891-1893 woont zijn zoon Petrus, die d.d.26-08-1891 getrouwd is met Jan-

tje Neve, geboren 12-09-1869 te Amsterdam, samen met hun dochters Paulina, 

geboren 14-04-1890 te Amsterdam en Anna Catharina, geboren 11-09-1892 te 
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Amsterdam bij hen in. Petrus is RK, Jantje NH. Vanaf 1907-1909 woont zijn 

dochter Rosalia die getrouwd is (1907) met Adrianus Wilhelmus Kreike samen 

met hun twee eerstgeboren kinderen Johanna Paulina en Josephus bij hen in. 

Vanaf 1913-1915 woont hun kleindochter Paulina (*1890) die in 1913 ge-

trouwd is met Albertus Jansen, geboren 30-01-1891 in Amsterdam, samen met 

hun zoon Petrus, geboren 04-04-1914 in Amsterdam bij hen in. De zwager van 

Joseph, Johannes Franciscus Neve, geboren 15-12-1837 in Hengstdijk staat als 

inwonende weduwnaar geboekt. Hij was 09-05-1868 getrouwd in Boschkapelle 

met Maria Aarssen, geboren 1843 in Boschkapelle. Tevens hebben twee nich-

ten, Elisabeth Neve geboren 21-10-1873 in Rotterdam en Paulina Catharina 

Neve geboren 10-05-1900 in Rotterdam, bij hen ingewoond. Elisabeth vertrekt 

1892 en Paulina Catharina in 1917. 

Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1870 in Hontenisse [bron: Bur-

gerlijke stand-Huwelijk, Zeeuws Archief, toegangsnummer: 25.51, gemeente 

Hontenisse, aktenummer: 1] met de 26-jarige 

3 Paulina Neve, geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Hengstdijk [bron: Per-

soonskaart CBG echtgenoot]. Paulina is overleden op zaterdag 24 december 

1927 in Amsterdam, 84 jaar oud.  

Beroep: 

  dienstmeid, werkvrouw   

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Petrus van Gijzel, geboren op zaterdag 26 maart 1870 in West Souburg 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam]. Petrus trouw-

de, 21 jaar oud, op woensdag 26 augustus 1891 in Amsterdam met Jantje Ne-

ve, 21 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 12 september 1869 in Amsterdam.  

II. Catharina van Gijzel, geboren op zondag 25 oktober 1874 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam].  

III. Johannes van Gijzel, geboren op zondag 13 februari 1876 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam].  
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IV. Maria Coletta van Gijzel, geboren op vrijdag 20 januari 1882 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam]. Maria is over-

leden op donderdag 19 oktober 1899 in Amsterdam, 17 jaar oud.  

V. Theodorus van Gijzel, geboren op dinsdag 6 maart 1883 in Amsterdam 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam].  

VI. Rosalia van Gijzel, geboren op zaterdag 14 maart 1885 in Amsterdam (zie 

1).  

Generatie 3 (Grootouders) 

4 Pieter Jan van Gijzel, geboren in 1811 in Hontenisse.  

Beroep: 

  werkman   

Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zaterdag 13 januari 1844 in Hontenisse 

[bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Zeeuws Archief, toegangsnummer: 25.51, 

gemeente Hontenisse, aktenummer: 2] met de 28 of 29-jarige Rosalia Non-

nenman.  

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Rosalia: Bruid is weduwe van Johannes 

Plats  

5 Rosalia Nonnenman, geboren in 1815 in Kieldrecht. Rosalia is overleden op 

zaterdag 6 maart 1880 in Vinkeveen en Waverveen, 64 of 65 jaar oud [bron: 

Burgerlijke stand-Overlijden, Utrechts Archief, gemeente Vinkeveen en Waver-

veen, toegangsnummer: 481, inventarisnummer:  1210, aktenummer: 22].  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Joseph van Gijzel, geboren op woensdag 30 oktober 1844 in Hontenisse (zie 

2).  

II. Johannes van Gijzel, geboren in 1851 in Hontenisse [bron: Burgerlijke stand-

Huwelijk, Zeeuws Archief, toegangsnummer: 25.51, gemeente Hontenisse, 

aktenummer: 7]. Johannes trouwde [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Zeeuws 
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Archief, gemeente Hontenisse, toegangsnummer: 25.51, aktenummer: 7] met 

Catharina Struijlaart. Catharina is geboren in 1858 in Hontenisse.  

6 Johannes Neve, geboren op maandag 2 oktober 1815 in Hontenisse. Johan-

nes is overleden op woensdag 2 december 1868 in Hontenisse, 53 jaar oud.  

Beroep: 

  dagloner, winkelier   

Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 21 september 1837 in Hontenisse met 

de 20-jarige 

7 Maria Colette de Kok, geboren op dinsdag 21 januari 1817 in Hontenisse. 

Maria is overleden op donderdag 27 april 1882 in Hontenisse, 65 jaar oud.  

Beroep: 

  dienstmeid, werkvrouw   

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Johannes Francies Neve, geboren op vrijdag 15 december 1837 in Hengstdijk 

[bron: Gezinskaart Joseph van Gijzel, stadsarchief Amsterdam].  

II. Judoca Neve, geboren op zondag 24 februari 1839 in Hengstdijk. Judoca is 

overleden op vrijdag 22 maart 1839 in Hengstdijk, 26 dagen oud.  

III. Anna Catharina Neve, geboren op maandag 24 mei 1841 in Hengstdijk. 

Anna is overleden op zaterdag 24 december 1927 in Amsterdam, 86 jaar oud.  

IV. Paulina Neve, geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Hengstdijk (zie 3).  

V. Maria Anna Neve, geboren op zaterdag 19 april 1845 in Hengstdijk. Maria is 

overleden op zaterdag 28 februari 1925 in Hulst, 79 jaar oud.  

VI. Gerardus Neve, geboren op donderdag 4 februari 1847 in Hengstdijk. Ge-

rardus is overleden op donderdag 25 februari 1847 in Hengstdijk, 21 dagen 

oud.  
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VII. Gerardus Ludovicus Neve, geboren op zondag 10 september 1848 in 

Hengstdijk. Gerardus is overleden op donderdag 21 oktober 1880 in Amster-

dam, 32 jaar oud.  

VIII. Appolonia Neve, geboren op zaterdag 10 augustus 1850 in Hengstdijk. 

Appolonia is overleden op donderdag 12 september 1850 in Hengstdijk, 1 

maand oud.  

IX. Willem Frederik Neve, geboren op maandag 26 december 1853 in Honte-

nisse. Willem is overleden op zondag 7 februari 1943 in Amsterdam, 89 jaar 

oud.  

X. Theodorus Neve, geboren op maandag 12 maart 1860 in Hontenisse. Theo-

dorus is overleden op woensdag 13 december 1944 in Bergen op Zoom, 84 jaar 

oud.  

Generatie 4 (Overgrootouders) 

8 Gilles Franscois van Geijsel, geboren in 1768 in Hulst. Gilles is weduwnaar 

van Jeanne Jacqueline Huijgens (geb. 1779), met wie hij trouwde (1), 28 of 29 

jaar oud, op zaterdag 23 september 1797 in Hulst [bron: Burgerlijke stand-

Huwelijk, Zeeuws Archief, toegangsnummer: 25.54, gemeente Hulst, akte-

nummer: 1]. Gilles is weduwnaar van Petronille Jacqueline Philippus (geb. 

1778), met wie hij trouwde (2), 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 30 november 1798 

in Hulst [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, Zeeuws Archief, toegangs-nummer: 

25.54, gemeente Hulst, aktenummer: 3]. Gilles trouwde (4), 55 of 56 jaar oud, 

op zaterdag 13 maart 1824 in Hontenisse [bron: Burgerlijke stand-Huwelijk, 

Zeeuws Archief, toegangsnummer: 25.51, gemeente Hontenisse, aktenummer: 

2] met Anna Catharina Herman (geb. 1793), 30 of 31 jaar oud. Hij trouwde (3), 

40 of 41 jaar oud, op maandag 13 november 1809 in Hontenisse [bron: Burger-

lijke stand-Huwelijk, Zeeuws Archief, toegangsnummer: 25.51, gemeente Hon-

tenisse, aktenummer :22] met de 27 of 28-jarige 

9 Marie Madelaine Huijgens, geboren in 1781 in Stoppeldijk.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Pieter Jan van Gijzel, geboren in 1811 in Hontenisse (zie 4).  
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Generatie 5 (Betovergrootouders) 

16 Andreas van Geijsel, geboren in 1739 in Hulst [bron: Zeeuws Archief: DTBL, 

Hulst 8A folio: 27r, RK Doopboek 1726-1767]. Andreas is overleden in 1827 in 

Hulst, 87 of 88 jaar oud. Andreas trouwde (2) in Hulst met Maria Anna de Graaf 

(ovl. 1831).  

Hij trouwde (1) met 

17 Maria Parmentier, geboren op zondag 23 februari 1744 in Hulst [bron: 

Zeeuws Archief: DTBL Hulst 8A (RK doopboek 1726-1767)]. Maria is overleden 

in 1782 in Hulst, 37 of 38 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Gilles Franscois van Geijsel, geboren in 1768 in Hulst (zie 8).  

II. Josina Maria van Geijsel, geboren op maandag 29 januari 1770 in Hulst.  

III. Petrus Joannes van Geijsel, geboren op zondag 28 april 1771 in Hulst.  

IV. Johannes Baptist van Geijsel, geboren op vrijdag 30 december 1774 in 

Hulst.  

18 Guillaume Huijgens.  

Hij trouwde met 

19 Elisabeth Boon.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Marie Madelaine Huijgens, geboren in 1781 in Stoppeldijk (zie 9).  

Generatie 6 (Oudouders) 

32 Egidius van Geijsel, geboren in 1716 in Waasse Klinge(De klinge, de Cling) 

(B). Egidius is weduwnaar van Katharina Weijns. Hij trouwde (2), 19 of 20 jaar 

oud, op maandag 9 juli 1736 in Hontenisse [bron: DTBL Hontenisse 8F, folio: 

29r, Zeeuws Archief] met 
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33 Apolonia Crombeen, geboren in Polder Sint Kruis(Hontenisse).  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Andreas van Geijsel, geboren in 1739 in Hulst (zie 16).  

II. Petronella van Geijsel, geboren op zondag 20 augustus 1741 in Hulst.  

III. Johannes Baptist van Geijsel, geboren op dinsdag 3 december 1743 in 

Hulst.  

IV. Petrus Augustinus van Geijsel, geboren op zaterdag 21 januari 1747 in 

Hulst.  

34 Franciscus Parmentier.  

Hij trouwde met 

35 Josijna Kriekaert.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Maria Parmentier, geboren op zondag 23 februari 1744 in Hulst (zie 17).  

Generatie 7 (Oudgrootouders) 

64 Gillis(Egidius) van Geijsel, geboren omstreeks 1685 in Hulsterse Clinge. 

Gillis(Egidius) trouwde (1), ongeveer 18 jaar oud, op woensdag 24 januari 1703 

in De Klinge [bron: Parochieregister De Klinge in het Land van Waas, akte-

nummer/folio k-55] met Maria De Keijser. Hij trouwde (2), ongeveer 19 jaar 

oud, op vrijdag 20 juni 1704 in De Klinge [bron: Parochieregister De Klinge in 

het Land van Waas, aktenummer/folio cl-49] met de ongeveer 19-jarige 

65 Jacoba Elaert, geboren omstreeks 1685.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Egidius van Geijsel, geboren in 1716 in Waasse Klinge(De klinge, de Cling) (B) 

(zie 32).  
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Index 70 personen 

Antonczijk, Martha (*27-01-1883) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,II; 1,V 

Boer, Wilhelmina (*11-03-1919) [Schoondochter van 1]  1,IV 

Boon, Elisabeth [Nummer 19]  19 

Crombeen, Apolonia [Nummer 33]  33 

De Keijser, Maria [Partner van 64]  64 

Eijsten, Gerrit Willem (*1904) [Schoonzoon van 1]  1,I 

Eijsten, Nicolaas [Schoonvader van dochter van 1]  1,I 

Elaert, Jacoba (*±1685) [Nummer 65]  65 

Geijsel, Andreas van (*1739, †1827) [Nummer 16]  16 

Geijsel, Egidius van (*1716) [Nummer 32]  32 

Geijsel, Gilles Franscois van (*1768) [Nummer 8]  8 

Geijsel, Gillis(Egidius) van (*±1685) [Nummer 64]  64 

Geijsel, Johannes Baptist van (*03-12-1743) [Zoon van 32 en 33]  32,III 

Geijsel, Johannes Baptist van (*30-12-1774) [Zoon van 16 en 17]  16,IV 

Geijsel, Josina Maria van (*29-01-1770) [Dochter van 16 en 17]  16,II 

Geijsel, Petronella van (*20-08-1741) [Dochter van 32 en 33]  32,II 

Geijsel, Petrus Augustinus van (*21-01-1747) [Zoon van 32 en 33]  32,IV 

Geijsel, Petrus Joannes van (*28-04-1771) [Zoon van 16 en 17]  16,III 

Gijzel, Catharina van (*25-10-1874) [Dochter van 2 en 3]  2,II 

Gijzel, Johannes van (*1851) [Zoon van 4 en 5]  4,II 

Gijzel, Johannes van (*13-02-1876) [Zoon van 2 en 3]  2,III 
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Gijzel, Joseph van (*30-10-1844, †1931) [Nummer 2]  2 

Gijzel, Maria Coletta van (*20-01-1882, †19-10-1899) [Dochter van 2 en 3]  2,IV 

Gijzel, Petrus van (*26-03-1870) [Zoon van 2 en 3]  2,I 

Gijzel, Pieter Jan van (*1811) [Nummer 4]  4 

Gijzel, Rosalia van (*14-03-1885, †15-10-1940) [Nummer 1]  1 

Gijzel, Theodorus van (*06-03-1883) [Zoon van 2 en 3]  2,V 

Graaf, Maria Anna de (†02-10-1831) [Partner van 16]  16 

Herman, Anna Catharina (*1793) [Partner van 8]  8 

Hilders, Johanna (*08-02-1859, †02-03-1892) [Schoonmoeder van 1]  1 

Huijgens, Guillaume [Nummer 18]  18 

Huijgens, Jeanne Jacqueline (*19-06-1779) [Partner van 8]  8 

Huijgens, Marie Madelaine (*1781) [Nummer 9]  9 

Jaburg, Elisabeth Gesina [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I 

Kok, Maria Colette de (*21-01-1817, †27-04-1882) [Nummer 7]  7 

Kreike, Adrianus (*09-04-1856, †03-03-1932) [Schoonvader van 1]  1 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*15-08-1883, †26-01-1967) [Partner van 1]  1 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*21-05-1911, †06-03-1913) [Zoon van 1]  1,III 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*11-03-1915, †20-06-2000) [Zoon van 1]  1,V 

Kreike, Cornelis (*25-11-1919, †27-11-1996) [Zoon van 1]  1,VII 

Kreike, Johanna Paulina (*03-08-1908, †11-11-1965) [Dochter van 1]  1,I 

Kreike, Josephus (*19-10-1909, †02-04-2008) [Zoon van 1]  1,II 

Kreike, Maria Paulina (*11-03-1915, †23-05-1916) [Dochter van 1]  1,VI 
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Kreike, Paulus (*13-01-1913, †17-12-1949) [Zoon van 1]  1,IV 

Kriekaert, Josijna [Nummer 35]  35 

Neve, Anna Catharina (*24-05-1841, †24-12-1927) [Dochter van 6 en 7]  6,III 

Neve, Appolonia (*10-08-1850, †12-09-1850) [Dochter van 6 en 7]  6,VIII 

Neve, Gerardus (*04-02-1847, †25-02-1847) [Zoon van 6 en 7]  6,VI 

Neve, Gerardus Ludovicus (*10-09-1848, †21-10-1880) [Zoon van 6 en 7]  6,VII 

Neve, Jantje (*12-09-1869) [Schoondochter van 2 en 3]  2,I 

Neve, Johannes (*02-10-1815, †02-12-1868) [Nummer 6]  6 

Neve, Johannes Francies (*15-12-1837) [Zoon van 6 en 7]  6,I 

Neve, Judoca (*24-02-1839, †22-03-1839) [Zoon van 6 en 7]  6,II 

Neve, Maria Anna (*19-04-1845, †28-02-1925) [Dochter van 6 en 7]  6,V 

Neve, Paulina (*10-06-1843, †24-12-1927) [Nummer 3]  3 

Neve, Theodorus (*12-03-1860, †13-12-1944) [Zoon van 6 en 7]  6,X 

Neve, Willem Frederik (*26-12-1853, †07-02-1943) [Zoon van 6 en 7]  6,IX 

Nonnenman, Rosalia (*1815, †06-03-1880) [Nummer 5]  5 

Paprotny, Emilie (*25-10-1906, †08-02-1993) [Schoondochter van 1]  1,II 

Paprotny, Karl [Schoonvader van zoon van 1]  1,II 

Parmentier, Franciscus [Nummer 34]  34 

Parmentier, Maria (*23-02-1744, †1782) [Nummer 17]  17 

Philippus, Petronille Jacqueline (*30-11-1778) [Partner van 8]  8 

Primak, Anfisa (Anna) (*12-01-1923, †20-04-2003) [Schoondochter van 1]  1,VII 

Skorski, Agnes (*17-04-1914, †23-12-2002) [Schoondochter van 1]  1,V 
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Skorski, Joseph (*05-02-1885) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V 

Struijlaart, Catharina (*1858) [Schoondochter van 4 en 5]  4,II 

Unland, Jan (*25-10-1906)  1,V 

Verweij, Maria (*07-10-1889, †09-08-1964)  1 

Weijns, Katharina [Partner van 32]  32 

Kwartierstaat van Agnes Skorski 

Generatie 1 (Proband) 

1 Agnes Skorski, geboren op vrijdag 17 april 1914 in Bottrop (D) [bron: Fami-

lieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam]. Agnes is overleden op 

maandag 23 december 2002 in Amsterdam, 88 jaar oud [bron: Akte van over-

lijden gemeente Amsterdam, aktenummer: 2A6313, d.d. 30-12-2002].  

Beroep: 

  dienstbode/huisvrouw   

Agnes:  

(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 15 februari 1939 in Amsterdam [bron: 

Gezinskaart, stadsarchief Amsterdam] met Jan Unland, 32 jaar oud. De schei-

ding werd geregistreerd op donderdag 27 februari 1941 in Amsterdam (Echt-

scheiding) [bron: Vonnis Arrondissements-Rechtbank Amsterdam].  

Notitie bij het huwelijk van Agnes en Jan: Met dit huwelijk is iets bijzonders aan 

de hand. Dit huwelijk is nooit geconsumeerd. Uit het vonnis van de rechtbank 

blijkt dat de heer Unland nooit z’n verplichtingen als echtgenoot is nagekomen. 

Er is geen sprake geweest van samenwonen en/of samen slapen. Financiële 

ondersteuning heeft er niet plaatsgevonden. Tijdens de echtscheidings proce-

dure heeft hij niets van zich laten horen. Hij is bij verstek veroordeeld. Naar alle 

waarschijnlijkheid is hier sprake van een schijnhuwelijk. Bekend is dat de Duitse 

regering de in Nederland werkende meisjes heeft laten weten in 1939 terug te 

keren naar Duitsland op straffe van het verlies van het Duitse staatburger-
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schap. Agnes Skorski heeft daaraan willen ontkomen om door middel van een 

huwelijk het Nederlandse staatsburgerschap te verkrijgen.  

Jan is geboren op donderdag 25 oktober 1906 in Amsterdam [bron: Gezins-

kaart, stadsarchief Amsterdam], zoon van Jan Unland en Wilhelmina Marga-

retha Lodder.  

(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 28 januari 1942 in Amsterdam [bron: 

Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam] met Adrianus Wilhel-

mus Kreike, 26 jaar oud. Adrianus is geboren op donderdag 11 maart 1915 in 

Watergraafsmeer [bron: Persoonskaart CBG], zoon van Adrianus Wilhelmus 

Kreike en Rosalia van Gijzel. Adrianus is overleden op dinsdag 20 juni 2000 in 

Amsterdam, 85 jaar oud.  

Beroep: 

  huisschilder   

Kinderen van Agnes en Adrianus:  

I. Leonora Kreike, geboren op dinsdag 3 november 1942 in Amsterdam [bron: 

Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam].  

Beroep: 

  naaister/huisvrouw   

Leonora trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 18 januari 1963 in Amsterdam met 

Karel Groesz, 26 jaar oud. Karel is geboren op donderdag 6 februari 1936 in 

Amsterdam, zoon van Wouter Gerrit Groesz en Jantje van Manen. Karel is op 

16 oktober 2004 overleden in Amsterdam.  

II. Adrianus Josephus Kreike, geboren op zaterdag 22 juni 1946 in Amsterdam 

[bron: Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam]. Adrianus is 

overleden [bron: Burgerlijke Stand Amsterdam, geboorteaktenummer: 256, 

d.d. 24-06-1946].  

Beroep: 

  vakbondsbestuurder/organisatieadviseur   



 

- 170 - 

Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20 september 1968 in Amsterdam 

[bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam] met Pierina Sophia Elisa Hellinx, 

21 jaar oud. Pierina is geboren op zaterdag 7 december 1946 in Amsterdam 

[bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam], dochter van Dirk Hellinx en Pieri-

na Rosa Cristofoli.  

Beroep: 

  chemisch analiste/huisvrouw/vrijwilligster   

Generatie 2 (Ouders) 

2 Joseph Skorski, geboren op donderdag 5 februari 1885 in Kankel (Kako-

lewo,Pl). Joseph is overleden in Bottrop (D).  

Beroep: 

  mijnwerker   

Hij trouwde, 25 jaar oud, op maandag 9 mei 1910 in Bottrop (D) [bron: Stande-

samtes Bottrop Heiratsbuch nr. 98] met de 27-jarige 

3 Martha Antonczijk, geboren op zaterdag 27 januari 1883 in Mschanna (Ms-

zana, Pl). Martha is overleden in Bottrop (D). Martha is weduwe van Karl 

Paprotny.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Agnes Skorski, geboren op vrijdag 17 april 1914 in Bottrop (D) (zie 1).  

II. Martha Skorski, geboren op vrijdag 17 april 1914 in Bottrop (D). Martha is 

overleden in Eemnes.  

Generatie 3 (Grootouders) 

4 Thomas Skorski, geboren op zondag 22 december 1816 in Kankel (Kako-

lewo,Pl). Thomas is overleden op zondag 24 mei 1896 in Kankel (Kakolewo,Pl), 

79 jaar oud.  
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Beroep: 

  dagloner   

Hij trouwde, 59 jaar oud, op zondag 10 september 1876 in Kankel (Kakolewo, 

Pl) [bron: DTB Kakolewo archief Aartsdiocees Poznan] met de 26 of 27-jarige 

5 Marianna Piafsczynska, geboren in 1849 in Kankel (Kakolewo,Pl). Marianna is 

overleden op donderdag 3 juli 1913 in Kankel (Kakolewo, Pl), 63 of 64 jaar oud.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Joseph Skorski, geboren op donderdag 5 februari 1885 in Kankel (Kako-

lewo,Pl) (zie 2).  

6 Leopold Antonczijk.  

Beroep: 

  keuterboer   

Hij trouwde [bron: DTB Kakolewo archief Aartsdiocees Poznan] met 

7 Marianna Menzijk.  

kind uit dit huwelijk:  

I. Martha Antonczijk, geboren op zaterdag 27 januari 1883 in Mschanna (Ms-

zana,  Pl) (zie 3).  

Generatie 4 (Overgrootouders) 

8 Petrus Skorski.  

Hij trouwde [bron: DTB Kakolewo archief Aartsdiocees Poznan] met 

9 Marianna.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Thomas Skorski, geboren op zondag 22 december 1816 in Kankel (Kakolewo, 

Pl) (zie 4).  
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10 Josephus Piafsczynski.  

Hij trouwde [bron: DTB Kakolewo archief Aartsdiocees Poznan] met 

11 Thecla Glapiak.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Marianna Piafsczynska, geboren in 1849 in Kankel (Kakolewo, Pl) (zie 5).  

 

Index 27 personen 

Marianna [Nummer 9]  9 

Antonczijk, Leopold [Nummer 6]  6 

Antonczijk, Martha (*27-01-1883) [Nummer 3]  3 

Cristofoli, Pierina Rosa (*16-11-1908, †27-06-2003) [Schoonmoeder van zoon 

van 1]  1,II 

Gijzel, Rosalia van (*14-03-1885, †15-10-1940) [Schoonmoeder van 1]  1 

Glapiak, Thecla [Nummer 11]  11 

Groesz, Karel (*06-02-1936, †16-10-2004) [Schoonzoon van 1]  1,I 

Groesz, Wouter Gerrit [Schoonvader van dochter van 1]  1,I 

Hellinx, Dirk (*17-10-1905, †25-11-1980) [Schoonvader van zoon van 1]  1,II 

Hellinx, Pierina Sophia Elisa (*07-12-1946) [Schoondochter van 1]  1,II 

Kreike, Adrianus Josephus (*22-06-1946) [Zoon van 1]  1,II 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*15-08-1883, †26-01-1967) [Schoonvader v.1]  1 

Kreike, Adrianus Wilhelmus (*11-03-1915, †20-06-2000) [Partner van 1]  1 

Kreike, Leonora (*03-11-1942) [Dochter van 1]  1,I 
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Lodder, Wilhelmina Margaretha (*11-11-1878) [Schoonmoeder van 1]  1 

Manen, Jantje van [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I 

Menzijk, Marianna [Nummer 7]  7 

Paprotny, Karl [Partner van 3]  3 

Piafsczynska, Marianna (*1849, †03-07-1913) [Nummer 5]  5 

Piafsczynski, Josephus [Nummer 10]  10 

Skorski, Joseph (*05-02-1885) [Nummer 2]  2 

Skorski, Martha (*17-04-1914) [Dochter van 2 en 3]  2,II 

Skorski, Petrus [Nummer 8]  8 

Skorski, Thomas (*22-12-1816, †24-05-1896) [Nummer 4]  4 

Kwartierstaat van Pierina Sophia Elisa Hellinx 

Generatie 1 (Proband) 

Pierina Sophia Elisa Hellinx is geboren op zaterdag 7 december 1946 in Am-

sterdam [bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam], dochter van Dirk Hellinx 

en Pierina Rosa Cristofoli.  

Beroep: 

  analiste/huisvrouw/vrijwilligster   

Pierina trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 september 1968 in Amsterdam 

[bron: Trouwboekje, gemeente Amsterdam] met Adrianus Josephus Kreike, 22 

jaar oud. Adrianus is geboren op zaterdag 22 juni 1946 in Amsterdam [bron: 

Familieboekje Burgerlijke stand gemeente Amsterdam], zoon van Adrianus 

Wilhelmus Kreike en Agnes Skorski. Adrianus is overleden [bron: Burgerlijke 

Stand Amsterdam, geboorteaktenummer: 256, d.d. 24-06-1946].  
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Beroep: 

  vakbondsbestuurder/organisatieadviseur   

Kinderen van Pierina en Adrianus:  

I. Joost Kreike, geboren op zaterdag 5 mei 1973 in Rotterdam.  

Beroep: 

  therapeutischmedewerker   

Joost trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 29 april 2011 in Zwolle met Henrique 

Wilma te Kiefte, 38 jaar oud. Henrique is geboren op maandag 11 september 

1972 in Zelhem, dochter van Herman te Kiefte en Grada Johanna Derkje Wee-

nink.  

II. Bas Kreike, geboren op donderdag 25 september 1975 in Rotterdam.  

Beroep: 

  radiotherapeut-oncoloog   

Bas trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 2006 in Amsterdam met 

Karlijn Maria Duijvelaar, 30 jaar oud. Karlijn is geboren op vrijdag 5 december 

1975 in Helmond, dochter van Gerardus Petrus Elisabeth Maria Duijvelaar en 

Maria Helena Carolina van Laarhoven.  

Beroep: 

  geriater   

Generatie 2 (Ouders) 

2 Dirk Hellinx, geboren op dinsdag 17 oktober 1905 in Amsterdam. Dirk is 

overleden op dinsdag 25 november 1980 in Amsterdam, 75 jaar oud.  

Beroep: 

  boekhouder met procuratie   
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Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28 mei 1930 in Amsterdam [bron: Per-

soonskaart] met de 21-jarige 

3 Pierina Rosa Cristofoli, geboren op maandag 16 november 1908 in Amster-

dam.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Dirk Hellinx, geboren op zaterdag 25 december 1937 in Amsterdam.  

II. Pierina Sophia Elisa Hellinx, geboren op zaterdag 7 december 1946 in Am-

sterdam (zie 1).  

Generatie 3 (Grootouders) 

4 Dirk Hellinx, geboren op dinsdag 18 oktober 1870 in Amsterdam.  

Beroep: 

  schilder   

Dirk trouwde (2), 68 jaar oud, op woensdag 19 april 1939 in Soest [bron: Per-

soonskaart] met Klasina van Oosten (geb. 1870), 68 jaar oud. Hij trouwde (1), 

29 jaar oud, op woensdag 28 maart 1900 in Amsterdam [bron: Persoons-kaart] 

met de 22-jarige 

5 Sophia Frederika Mathilda van Oosten, geboren op maandag 18 juni 1877 in 

Schoonhoven.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Petronella Johanna Hellinx, geboren op dinsdag 7 augustus 1900 in Amster-

dam. Petronella is overleden op maandag 24 november 1980 in Haarlem, 80 

jaar oud. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 8 oktober 1924 in Am-

sterdam [bron: Persoonskaart] met Pieter Francies van Huffel, 29 jaar oud. 

Pieter is geboren op zondag 29 september 1895 in Uithoorn. Pieter trouwde 

voorheen op woensdag 15 augustus 1917 in Amsterdam [bron: Persoonskaart] 

met Trijntje Zagt (geb. 1893). De ontbinding van dit huwelijk werd geregi-

streerd op dinsdag 1 juli 1924 in Amsterdam (Scheiding) [bron: Persoonskaart]. 

II. Dirk Hellinx, geboren op dinsdag 17 oktober 1905 in Amsterdam (zie 2).  
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Generatie 4 (Overgrootouders) 

8 Pieter Johannes Hellinx, geboren op zaterdag 20 mei 1837 in Amsterdam. 

Pieter is overleden op woensdag 14 november 1883 in Amsterdam, 46 jaar 

oud.  

Beroep: 

  schilder   

Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 februari 1861 in Amsterdam [bron: 

Stadsarchief Amsterdam Trouwakte] met de 20-jarige 

9 Petronella Maria van de Velde, geboren op vrijdag 25 december 1840 in 

Amsterdam. Petronella is overleden op dinsdag 7 april 1914 in Amsterdam, 73 

jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Pieter Hendrik Johannes Hellinx, geboren op dinsdag 4 september 1866 in 

Amsterdam. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 28 september 1893 in 

Uitgeest [bron: Persoonskaart] met Guurtje Kooij, 20 jaar oud. Guurtje is gebo-

ren op dinsdag 11 maart 1873 in Uitgeest.  

II. Dirk Hellinx, geboren op dinsdag 18 oktober 1870 in Amsterdam (zie 4).  

III. Maria Catharina Hellinx, geboren op vrijdag 24 februari 1882 in Amster-

dam.  

IV. Petronella Johanna Hellinx, geboren op vrijdag 22 februari 1884 in Amster-

dam. Petronella trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 juli 1907 in Amster-

dam [bron: Persoonskaart] met Cornelis Johannes Wortel, 24 jaar oud. Cornelis 

is geboren op dinsdag 7 november 1882 in Amsterdam.  

Generatie 5 (Betovergrootouders) 

16 Petrus Henricus Hellinx, geboren op zondag 23 mei 1813 in Amsterdam 

[bron: Stadsarchief Amsterdam geboorteakte]. Petrus is overleden op maan-

dag 26 maart 1855 in Amsterdam, 41 jaar oud [bron: Stadsarchief Amsterdam 

overlijdenseakte].  
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Beroep: 

  rijtuigschilder   

Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 8 februari 1837 in Amsterdam [bron: 

Stadsarchief Amsterdam Trouwsakte] met de 19-jarige 

17 Maria Catharina Gijger, geboren op zondag 25 mei 1817 in Amsterdam.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Pieter Johannes Hellinx, geboren op zaterdag 20 mei 1837 in Amsterdam (zie 

8).  

II. Maria Engelina Cornelia Hellinx, geboren in 1839 in Amsterdam. Maria 

trouwde, 37 of 38 jaar oud, op woensdag 2 mei 1877 in Amsterdam [bron: 

Stadsarchief Amsterdam Trouwakte] met Roelof Laatsch, 41 of 42 jaar oud. 

Roelof is geboren in 1835 in Amsterdam, zoon van Roeloff Laatsch en Jacoba 

Susanna Sachs.  

III. Johannes Jacobus Hellinx, geboren in 1841 in Amsterdam.  

Beroep: 

  stoker   

Johannes:  

(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op woensdag 3 mei 1871 in Amsterdam [bron: 

Stadsarchief Amsterdam Trouwakte] met Geertruij Geesthuijsen, 23 of 24 jaar 

oud. Geertruij is geboren in 1847 in Amsterdam, dochter van Johannes Geest-

huijsen en Geertruij Staartjes.  

(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, op woensdag 24 september 1890 in Amsterdam 

[bron: Stadsarchief Amsterdam trouwakte] met Johanna Cornelia Volkers, 48 

of 49 jaar oud. Johanna is geboren in 1841, dochter van Volker Volkers en 

Magdalena Visser.  

IV. Dirk Cristiaan Hellinx, geboren in 1843 in Amsterdam.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1351155233/aldfaertmp.html%23p14
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kreike/Local%20Settings/Temp/1351155233/aldfaertmp.html%23p14


 

- 178 - 

Beroep: 

  drogist   

Dirk trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 17 februari 1870 in Amsterdam 

[bron: Stadsarchief Amsterdam Trouwakte] met Christina Maria Ponstijn, 18 of 

19 jaar oud. Christina is geboren in 1851 in Amsterdam, dochter van Gijsbert 

Ponstijn en Amerens Dirks.  

V. Cornelia Josephina Lucia Maria Hellinx, geboren in 1844 in Amsterdam. 

Cornelia trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 15 mei 1867 in Amsterdam 

[bron: Stadsarchief Amsterdam Trouwakte] met Frederik Seelemeijer, 45 of 46 

jaar oud. Frederik is geboren in 1821 in Amsterdam, zoon van Geertruij Seele-

meijer.  

VI. Magdalena Hellinx, geboren in 1847 in Amsterdam. Magdalena trouwde, 

21 of 22 jaar oud, op donderdag 4 februari 1869 in Amsterdam [bron: Stadsar-

chief Amsterdam Trouwakte] met Gerrit Vrijer, 25 of 26 jaar oud. Gerrit is ge-

boren in 1843 in Waverveen, zoon van Adriaan Vrijer en Marijtje Gorter.  

18 Dirk van de Velde, geboren op woensdag 5 april 1809 in Edam. Dirk is over-

leden op maandag 22 juni 1846 in Amsterdam, 37 jaar oud. Hij trouwde, 25 

jaar oud, op woensdag 8 oktober 1834 in Amsterdam met de 21-jarige 

19 Maria Elisabeth van Dieren, geboren op donderdag 12 augustus 1813 in 

Amsterdam. Maria is overleden op zondag 24 juli 1898 in Amsterdam, 84 jaar 

oud.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Petronella Maria van de Velde, geboren op vrijdag 25 december 1840 in 

Amsterdam (zie 9).  

Generatie 6 (Oudouders) 

32 Jacobus Hellinx. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1771 in Amsterdam. Ja-

cobus is overleden op woensdag 6 december 1826 in Amsterdam, 55 jaar oud 

[bron: Stadsarchief Amsterdam overlijdenseakte].  
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Beroep: 

  boekdrukkersknecht   

Jacobus is weduwnaar van Geesje Hoenders (geb. 1758), met wie hij trouwde 

(1), 25 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1796 in Amsterdam. Hij trouwde (2), 37 jaar 

oud, op vrijdag 3 juni 1808 in Amsterdam [bron: Stadsarchief Amsterdam 

Trouwakte] met de 35-jarige 

33 Maria Elisabeth Beekman, geboren op zondag 7 juni 1772 in Amsterdam. 

Maria is overleden op donderdag 6 juli 1843 in Amsterdam, 71 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Hermina Carolina Hellinx, geboren op zaterdag 20 augustus 1808 in Amster-

dam.  

II. Petrus Jacobus Hellinx, geboren op vrijdag 14 december 1810 in Amster-

dam.  

III. Petrus Henricus Hellinx, geboren op zondag 23 mei 1813 in Amsterdam (zie 

16).  

34 Johannes Gijger.  

Hij trouwde met 

35 Maria Angelina Visser.  

Kind uit dit huwelijk:  

I. Maria Catharina Gijger, geboren op zondag 25 mei 1817 in Amsterdam (zie 

17).  

Generatie 7 (Oudgrootouders) 

64 Jacobus Hellinx, geboren op woensdag 19 april 1747 in Amsterdam. Jaco-

bus is overleden op woensdag 12 september 1810 in Amsterdam, 63 jaar oud. 

Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1770 in Amsterdam met de 25 of 26-jarige 

Harremijntje Vos. Jacobus en Harremijntje gingen op vrijdag 26 oktober 1770 

in Amsterdam in ondertrouw. 
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65 Harremijntje Vos, geboren in 1744 in Enschede. Harremijntje is overleden 

op woensdag 22 oktober 1800 in Amsterdam, 55 of 56 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Alida Hellinx. Zij is gedoopt op donderdag 28 februari 1771 in Amsterdam. 

II. Jacobus Hellinx, gedoopt op zondag 28 april 1771 in Amsterdam (zie 32).  

III. Hendrikus Hellinx. Hij is gedoopt op woensdag 4 oktober 1775 in Amster-

dam. 

IV. Lambarta Hellinx. Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1777 in Amsterdam. 

V. Hendrik Nicolaas Hellinx. Hij is gedoopt op woensdag 10 juni 1778 in Am-

sterdam. 

VI. Hendrina Hellinx. Zij is gedoopt op vrijdag 28 juli 1780 in Amsterdam. Hen-

drina is overleden op vrijdag 17 november 1826 in Beverwijk, 46 jaar oud. 

Hendrina trouwde, 39 jaar oud, op zondag 7 mei 1820 in Beverwijk met Corne-

lis Johannes Barbas.  

VII. Hendrick Hellinx. Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1783 in Amsterdam. 

VIII. Elisabeth Hellinx. Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1783 in Amsterdam. 

IX. Gerrit Hellinx. Hij is gedoopt op woensdag 30 juli 1788 in Amsterdam. 

Generatie 8 (Oudovergrootouders) 

128 Jacobus Hellingh, geboren in 1714. Jacobus is weduwnaar van Leijsje 

Heunders (geb. 1710), met wie hij trouwde (1), 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 24 

april 1744 in Amsterdam. Hij trouwde (2), 31 of 32 jaar oud, op vrijdag 15 april 

1746 in Amsterdam met de 28 of 29-jarige 

129 Aaltje Snuijverings, geboren in 1717 in Enschede?.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Jacobus Hellinx, geboren op woensdag 19 april 1747 in Amsterdam (zie 64).  

II. Lammert Hellingh, geboren op zondag 2 november 1749 in Amsterdam.  
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III. Anna Hellingh, geboren op woensdag 31 maart 1751 in Amsterdam.  

IV. Barendina Hellingh, geboren op woensdag 2 februari 1757 in Amsterdam.  

 

Index 67 personen 

Barbas, Cornelis Johannes [Schoonzoon van 64 en 65]  64,VI 

Beekman, Maria Elisabeth (*07-06-1772, †06-07-1843) [Nummer 33]  33 

Cristofoli, Pierina Rosa (*16-11-1908) [Nummer 3]  3 

Dieren, Maria Elisabeth van (*12-08-1813, †24-07-1898) [Nummer 19]  19 

Dirks, Amerens [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,IV 

Geesthuijsen, Geertruij (*1847) [Schoondochter van 16 en 17]  16,III 

Geesthuijsen, Johannes [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,III 

Gijger, Johannes [Nummer 34]  34 

Gijger, Maria Catharina (*25-05-1817) [Nummer 17]  17 

Gorter, Marijtje [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,VI 

Hellingh, Anna (*31-03-1751) [Dochter van 128 en 129]  128,III 

Hellingh, Barendina (*02-02-1757) [Dochter van 128 en 129]  128,IV 

Hellingh, Jacobus (*1714) [Nummer 128]  128 

Hellingh, Lammert (*02-11-1749) [Zoon van 128 en 129]  128,II 

Hellinx, Alida (~28-02-1771) [Dochter van 64 en 65]  64,I 

Hellinx, Cornelia Josephina Lucia Maria (*1844) [Dochter van 16 en 17]  16,V 

Hellinx, Dirk (*18-10-1870) [Nummer 4]  4 

Hellinx, Dirk (*17-10-1905, †25-11-1980) [Nummer 2]  2 
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Hellinx, Dirk (*25-12-1937) [Zoon van 2 en 3]  2,I 

Hellinx, Dirk Cristiaan (*1843) [Zoon van 16 en 17]  16,IV 

Hellinx, Elisabeth (~04-05-1783) [Dochter van 64 en 65]  64,VIII 

Hellinx, Gerrit (~30-07-1788) [Zoon van 64 en 65]  64,IX 

Hellinx, Hendrick (~04-05-1783) [Zoon van 64 en 65]  64,VII 

Hellinx, Hendrik Nicolaas (~10-06-1778) [Zoon van 64 en 65]  64,V 

Hellinx, Hendrikus (~04-10-1775) [Zoon van 64 en 65]  64,III 

Hellinx, Hendrina (~28-07-1780, †17-11-1826) [Dochter van 64 en 65]  64,VI 

Hellinx, Hermina Carolina (*20-08-1808) [Dochter van 32 en 33]  32,I 

Hellinx, Jacobus (*19-04-1747, †12-09-1810) [Nummer 64]  64 

Hellinx, Jacobus (~28-04-1771, †06-12-1826) [Nummer 32]  32 

Hellinx, Johannes Jacobus (*1841) [Zoon van 16 en 17]  16,III 

Hellinx, Lambarta (~02-02-1777) [Dochter van 64 en 65]  64,IV 

Hellinx, Magdalena (*1847) [Dochter van 16 en 17]  16,VI 

Hellinx, Maria Catharina (*24-02-1882) [Dochter van 8 en 9]  8,III 

Hellinx, Maria Engelina Cornelia (*1839) [Dochter van 16 en 17]  16,II 

Hellinx, Petronella Johanna (*22-02-1884) [Dochter van 8 en 9]  8,IV 

Hellinx, Petronella Johanna (*07-08-1900, †24-11-1980) [Dochter van 4 en 

5]  4,I 

Hellinx, Petrus Henricus (*23-05-1813, †26-03-1855) [Nummer 16]  16 

Hellinx, Petrus Jacobus (*14-12-1810) [Zoon van 32 en 33]  32,II 

Hellinx, Pierina Sophia Elisa (*07-12-1946) [Nummer 1]  1 

Hellinx, Pieter Hendrik Johannes (*04-09-1866) [Zoon van 8 en 9]  8,I 
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Hellinx, Pieter Johannes (*20-05-1837, †14-11-1883) [Nummer 8]  8 

Heunders, Leijsje (*1710) [Partner van 128]  128 

Hoenders, Geesje (*1758) [Partner van 32]  32 

Huffel, Pieter Francies van (*29-09-1895) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,I 

Kooij, Guurtje (*11-03-1873) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I 

Laatsch, Roelof (*1835) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,II 

Laatsch, Roeloff [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,II 

Oosten, Klasina van (*27-07-1870) [Partner van 4]  4 

Oosten, Sophia Frederika Mathilda van (*18-06-1877) [Nummer 5]  5 

Ponstijn, Christina Maria (*1851) [Schoondochter van 16 en 17]  16,IV 

Ponstijn, Gijsbert [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,IV 

Sachs, Jacoba Susanna [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,II 

Seelemeijer, Frederik (*1821) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,V 

Seelemeijer, Geertruij [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,V 

Snuijverings, Aaltje (*1717) [Nummer 129]  129 

Staartjes, Geertruij [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,III 

Velde, Dirk van de (*05-04-1809, †22-06-1846) [Nummer 18]  18 

Velde, Petronella Maria van de (*25-12-1840, †07-04-1914) [Nummer 9]  9 

Visser, Magdalena [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,III 

Visser, Maria Angelina [Nummer 35]  35 

Volkers, Johanna Cornelia (*1841) [Schoondochter van 16 en 17]  16,III 

Volkers, Volker [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,III 
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Vos, Harremijntje (*1744, †22-10-1800) [Nummer 65]  65 

Vrijer, Adriaan [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,VI 

Vrijer, Gerrit (*1843) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,VI 

Wortel, Cornelis Johannes (*07-11-1882) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,IV 

Zagt, Trijntje (*25-11-1893)  4,I 

 

 

 

 
Huwelijksakte 24 april 1744 van Jacobus Hellingh (Nr. 128, Generatie 8 van stamreeks-

echtgenote Kreike-Hellinx) en Leijsje Heunders te Amsterdam. Bron: Stadsarchief Am-

sterdam. 
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7 

 

 

 

 

 

De boerderij 

pachters, erfopvolgers, lijfeigenen 
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De Erb Kotten Kreke is de oerbakermat van alle Kreike’s in Nederland en Kre-

ke’s  in Noord-Amerika. Reden om er wat langer bij stil te staan.  

Wat weten we van deze boerderij?  

Waar stond hij? 

Wie waren de pachters? 

Wat weten we van hun bestaan? 

Het begin 

De boerderij stond en staat nog steeds in Hertmann. Een gebied een paar ki-

lometer ten noorden van het klooster St. Marien te Bersenbrück. Thans een 

deel van de stad Bersenbrück. Archeologisch onderzoek toont aan dat de boe-

rengemeenschap Hertmann ontstaat tijdens de heerschappij van Karel de Gro-

te (768-814). Het begint als een kleine gesloten landelijke nederzetting. Hert-

mann wordt in 977 voor het eerst in een oorkonde genoemd. Keizer Otto II 

(973-982) schenkt aan zijn vazal “Herigius” goederen in het “Osnabrücker 

Nordland”. Waaronder “Hirithunun” (Hertmann). Vanaf 1200 worden in Hert-

mann Erb Kotten gebouwd waaronder die van de familie Kreke. In 1302 is deze 

“Drittelerbe” kloostereigendom (Rep. 15  Nr. 115. Staatsarchief Osnabrück). 

 Vandaag ligt de boerderij van Kreke op de rechteroever van de rivier 

de Hase. Oorspronkelijk lag hij op de linkeroever. De Hase heeft in de loop der 

eeuwen zijn bedding verlegd met bovengenoemd resultaat. Lange tijd was 

links van de boerderij een eiland. Dat was gevormd door een oude loop van de 

rivier. Het was een gesloten ovaal van 30x40meter. Hierdoor werd dit gedeelte 

ook Äuf der Insel” genoemd (Freiherr v.d. Horst, aaO. S165). Deze oude loop 

was er nog in 1747. Toen mocht boer Kreke een tijdelijke brug over de Hase 

aanbrengen om zijn schapen vanaf de “Kreke Ümmelaup” (het ovale deel gras-

land) naar de dorpsweide te brengen. 

 Hof Kreke, zoals de boerderij later genoemd wordt, ligt in Hertmann 

maar het gebied waar hij staat wordt in de volksmond Quadenort genoemd. 

Door het veelvuldig overstromen van de Hase was dit een moeilijke en ook ge-

vaarlijke plek om te wonen.  
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De rivier de Hase ter hoogte van Hof Kreke anno 2011. De stalen golfbreker links leidt 

de stroom zodanig dat de oever bij Hof Kreke niet afkalft. De bedijking voorkomt over-

stromingen. Van een Quadenort is vandaag de dag geen sprake meer. © foto Kreike. 

Dat verhinderde echter niet dat de familie Kreke zich ontwikkelde tot een van 

de rijkste in de streek. Het “Viehschatzregister -belasting op vee- des Amtes 

Fürstenau” (Rep. 100-88 Nr. 3, Staatsarchief Osnabrück) met einddatum 1458, 

meldt dat Hanneke Kreeck negen paarden, tien koeien, 12 jonge runderen en 

17 varkens heeft. Dat is in die tijd een rijk bezit. Alleen Hof Thye was rijker. 

 Als cartograaf Joh. Wilh. Du Plat in 1784 een kadastrale kaart van de 

streek Hertmann-Lobeck maakt wordt de Erbkotten Kreke weer gemeld. 

Pacht 

Vanaf begin 1200 is er een boerderij Kreke die in 1302 horig is aan het kloos-

ter. Deze “Drittelerbe” Kotten is één van de 183 Höfe en Kotten die omstreeks 

1400 op het grondgebied van het klooster stonden en eigendom was van het 

klooster. Vanaf de schenking door Graaf Otto von Ravensberg in 1231 is de 

bezitstand van 38 Höfe en Kotten uitgebreid naar 183 op een oppervlak van 52 

vierkante km. Nadien is het niet veel groter geworden. 

 Iedere Höfe en Kotten moesten pacht betalen aan het klooster. Dat 

bestond veelal uit een afdracht aan Rogge, Gerst en Haver vaak aangevuld met 

Boter, klein en groot vee. Voor de lijfeigenen van het klooster, dat waren tot 

ver in de 18e eeuw bijna alle pachters, kwam daar nog de “Ungewisse Fälle” 

bij. Dat waren betalingen in geld dan wel natura voor huwelijk, sterfgeval, vrij-
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koop uit lijfeigenschap, leges plus hand en spandiensten ten behoeve van het 

klooster. Alle lasten samen waren niet gering. 

 Er was tussen de verschillende Höfe en Kotten een aanzienlijk verschil. 

Een aantal werd naar “Ritterrecht” behandeld en een aantal naar “Hausgenos-

senschaft”. Ongeveer 38 voor het overgrote deel de oorspronkelijke Höfe en 

Kotten van Graaf Otto von Ravensberg werden behandeld naar Hausgenossen-

schaft de rest naar Ritterrecht. Dit betekende dat bij een sterfgeval van een 

lijfeigene het klooster bij Ritterrecht de helft kreeg van alle vee en roerend 

goed. Bij Hausgenossenschaft werd alleen de helft van het vee gevorderd. De 

erfgenaam mocht de gevorderde goederen en het vee wel behouden maar 

moest daarvoor dan betalen. Ondanks deze hoge lasten zien we dat op veel 

boerderijen één familie eeuwenlang het boerenbedrijf uitoefende. Dat een 

dergelijke familie zo lang dezelfde boerderij in handen bleef houden werd me-

de mogelijk gemaakt door het verbod de erfenis te verdelen onder de kinde-

ren. Het klooster had bepaald dat gebouwen en land niet mochten worden 

opgedeeld. Dat betekende dat één erfgenaam alles kreeg en de rest van de 

kinderen niets. Het ouderpaar moest zodra de erfgenaam ging huwen de boer-

derij verlaten en naar de “Leibzucht” gaan. 

Leibzucht 

Leibzucht is een klein gebouw in de directe omgeving van de boerderij. Het 

ouderpaar werd onderhouden door het nieuwe boerenechtpaar. Kinderen die 

nog niet uitgehuwelijkt waren gingen vaak mee naar de Leibzucht. Zij moesten 

echter wel in hun eigen onderhoud voorzien en werden tot de bezitloze klasse 

gerekend die het vaak economisch slecht hadden. 

Mahljahre 

Een andere regeling die van de “Mahljahre”, behoedt ook de opsplitsing van de 

boerderij. Als de erfgenaam minderjarig is en één van zijn/haar ouders over-

lijdt en de overlevende hertrouwd, mag het nieuwe echtpaar de bedrijfs-

voering over de boerderij voortzetten voor een met het klooster afgesproken 

tijd (Mahljahre). Daarna moeten ze de boerderij overdragen aan de erfge-

naam. Zowel de Leibzucht als de Mahljahren komt regelmatig voor in de door 

het klooster geregisseerde sociale structuur. Dus ook bij de familie Kreke. Als 

Arent in 1624 sterft en zijn weduwe Trineke hertrouwt met Gert Luissingh 
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wordt het aantal mahljahren op 27 gesteld en Gert de zoon van Arent blijft 

erfgenaam. Even zo bij Johan Bernardus die in 1766 sterft. Zijn weduwe Maria 

Catharina Schulten zu Rüssel hertrouwt met Johan Henrich Haverkamp. Het 

aantal mahljahren wordt op 25 gesteld.  

Erfrecht 

Dat Hanneke Kreeck de belasting betaald volgens het eerdergenoemde Vieh-

schatzregister toont aan dat zij de eigenaar/pachter van de boerderij is. In haar 

tijd is het niet ongewoon voor een vrouw om pachter te zijn. Haar nazaat Els-

chen die 1541 sterft is ook eigenaar/pachter. 

 Omstreeks 1210 was de Saksenspiegel in het noord Duitse gebied van 

kracht. Een rechtsboek in de volkstaal met het geldende gewoonterecht. Het 

was geen officieel wetboek maar werd zo hoog aangeslagen dat het eeu-

wenlang werkte alsof het door de overheid uitgevaardigd was. Vrouwen wer-

den daarin als groep uitgesloten van het leenrecht. Omstreeks 1400 kwam 

daar verandering in. Het vrouwenerfrecht (spilleleen) werd geïntroduceerd. 

Eerst als uitzondering later als regel. Dit recht kreeg een equivalent in het land-

recht waar de boerenbevolking mee te maken had. Een dochter kon erfge-

naam zijn van de boerderij. Ze moest de jongste dochter zijn en mannelijke 

erfgenamen moesten niet voorhanden zijn. Dat laatste was natuurlijk het geval 

als er alleen maar dochters waren. Als er broers waren erfde de jongste doch-

ter als deze broers al met een erfdochter getrouwd waren of ergens anders 

leefden danwel om gezondheid redenen niet in staat waren het boerenbedrijf 

te leiden.  

 Wat ik hiervoor over het erfrecht opmerkte was van toepassing in het 

Fürstbistum Osnabrück. Andere gebieden kenden andere regels. 

Relatie Gezag-Lijfeigene 

Hoe was de relatie tussen de kloosterleiding en de lijfeigene? Betekende de 

sluiting van het klooster ook het einde van de lijfeigenschap? 

 Op 2 september 1832 stuurt boer Heinrich Anton Krecke een brief aan 

het bestuur van het Bisdom, een verzoek om zich zelf en zijn boerderij vrij te 

kopen. Het bisdom is niet bevoegd en stuurt het verzoek door aan de seculiere 
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Koninklijke Hannoversche Kloosterkamer v/h Koninklijke Grootbritannische 

Kloosterkamer. De boerderij was op dat tijdstip nog horig eigendom naar rid-

derrecht en na sluiting van het klooster in 1787 overgegaan in handen van de 

kloosterkamer. Opmerkelijk is dat de lijfeigenschap ook onder seculiere leiding 

gewoon doorgaat. 

 Het bedrag dat hij moest betalen werd berekend op basis van de prijs 

voor land en gebouwen en een compensatie voor het verlies van het niet meer 

kunnen innen van betalingen ten gevolge van. Weinkauf (leges), Sterfgeval, 

Freibrief, Auffahrt(introuwen) e.a. de zogenaamde "Ungewisse Fälle". Tevens 

wilde de kloosterkamer compensatie voor het niet meer kunnen innen van een 

deel van de koren opbrengst. Daar die inkomstenderving geen vast bedrag 

was, omdat de hoogte wisselde van jaar tot jaar, werd een gemiddelde bere-

kend over de looptijd 1541-1832. Deze berekening heeft nogal wat voeten in 

de aarde gehad. Partijen zijn het niet met elkaar eens over opgevoerde bedra-

gen evenals de hoogte daarvan. In het bijzonder een voor die tijd groot bedrag, 

500 reichstaler, is punt van discussie. Heinrich Anton vindt dat het ten onrech-

te wordt meegenomen in de berekening van het gemiddelde. Het dispuut 

sleept dan ook jaren voort.  

Lijfeigene 

Interessant is de discussie rond de 500 reichstaler wel als voorbeeld van wat 

de lijfeigenschap aan het klooster zoal kan inhouden. De opgevoerde 500 

reichstaler betreft een betaling in 1760. In een extract staat het volgende te 

lezen: 

“Extract aus den älteren Stifts Bersenbrückschen Dingungsprotokollen,  dievon 

Krecken Halberbe Erbkotten in der Bauerschaft Hertmann Kichspiels Bersen-

brück in den letzten 100 Jahren ungewisen Eigethums Gefälle betreffend”. 

(…) 

“1760 in Monat Februar ist das durch un […] Ablebens des Johann Krecke erle-

digten und der Gutsherrschaft anheim gefallenen Krecken praedium dem be-

reits frey gekauften Johan Berend Krecke, nachdem derselbe sich wiederum 

dem Kloster eigen gegeben und seiner Frau Anna Maria Schulte von Rüssel, 

nachdem dieselbe ihren Freibrief produziert und sich eigen gegeben, ex nova 
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gratia verliehen, und haben dieselben dafür an Auffahrt und für den Sterbfall 

des letzten Coloni inclusiv iuribus bezahlt------500rth”. 

(…) 

 Kortom als je broer, de pachter van de boerderij, kinderloos sterft en 

geen weduwe achter laat vervalt de boerderij aan het klooster jij erft dus niets. 

Als je die boerderij wil gaan pachten moet je de vrijheid van jezelf en je vrouw 

inleveren en een behoorlijke som geld betalen. Johan Bernardus Kreke *1718, 

no. IX van de erfopvolgingsrij werd geen andere keus gelaten. Niemand in die 

tijd vond dat het klooster onacceptabele eisen stelde. Het was heel gewoon 

want zo ging dat al eeuwen.  

Schikking dispuut 

Uiteindelijk wordt op 23 juni 1840 het definitieve contract door partijen gete-

kend en is Heinrich Anton Kreke de “Königlich Hannoverische Kloster-Kammer” 

1015 Reichstaler, 8 Gute Groschen en 9 Pfennige verschuldigd. Voor de volle-

digheid vermeld ik dat de 500 rth niet zijn meegewogen. Na betaling is Hein-

rich Anton Kreke de eerste onafhankelijke eigenaar van de boerderij. Daarmee 

komt er een definitief einde aan de eeuwenlange horigheid van de familie Kre-

ke. De boerderij zal tot 1907 in handen blijven van de familie Kreke. 

 

Akker behorende bij Hof Kreke. Links op de achtergrond is een deel van de boerderij 

zichtbaar. Het bouwland staat er kaal bij en de bomen zijn zonder bladeren. Deze foto 

is november 2011 gemaakt. © foto Kreike. 
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Erfopvolging op boerderij Kreke 

Hanneke Kreeck is omstreeks 1458 de eerste, ons bekende pachter van de Erb 

Kotten. Gelet op de tijdsspanne en gegevens uit het kornregister is het moge-

lijk dat er nog een generatie tussen Hanneke en Elschen zit. Vanaf Elschen is 

een ononderbroken erfgenamenlijn mogelijk. Elschen wordt volgens het Din-

gell en Kornregister en het Lagerbuch opgevolgd door Roleff, Otto, Arent en 

Gert. Wie zijn de erfopvolgers van Gert?  

 Belangrijk voor deze vraag is een brief uit het Acten dossier Kreke van 

de Kloster Kammer (Rep. 556, Nr. 85, Staatsarchief Osnabrück). Als we Heinrich 

Anton als uitgangspunt nemen en terug in de tijd gaan, op basis van het Acten 

dossier, Lagerbuch incl. Dingell en Kornregister en de DTB boeken, krijgen we 

een aaneensluitende erfgenamenlijn langs de volgende ijkpunten. 

 

 

 

 

 

1302  Drittelerbe Kreke wordt in een 
akte vermeld. 

1458 Lijfeigene Hanneke Kreeck pacht de 
boerderij. 

1840  Boer Kreke koopt de horigheid af 
en is vrij en zelfstandig. 

1907  Mannelijke erfgenamen uitgestor-
ven. Hof Kreke wordt verkocht. 
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Hanneke Kreeck, oudst bekende 

pachter van Hof Kreke 

± 1458 nog in leven, Hertmann (D) 

? Kreke  

Op basis van het Kornregister we-

ten we dat tussen Hanneke en Els-

chen nog een generatie zit.  Met 

uitzondering van de naam Kreke 

ontbreken verdere gegevens. 

I 

Elschen Kreke 

† 1541 Hertmann (D) 

II 

Roleff Kreke 

†1554 Hertmann (D) 

X 1546 Bersenbrück (D) 

Annen,stiefdochter  

van Schoneberg 

III 

Otto Kreke 

Hij blijft kinderloos en wordt 

opgevolgd door de enige zoon van 

zijn zuster Alheit. 

 

IV 

Arent Kreke  

†1624 Hertmann (D) 

X 1615 Bersenbrück (D) 

Trineke Meyer 

V 

Gert Kreke 

*1621 Hertmann (D) 

†29-09-1691 Hertmann (D) 

relatie met onbekende vrouw 

VI 

Berendt Kreke  

*±1652  

X 

Gretke Frekers 

VII 

Johan B. Kreke  

*03-08-1681 Hertmann (D) 

X 1708 Bersenbrück (D) 

Trincke NN  
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VIII 

Joannes Hermannus Kreke 

 *17-06-1723 Hertmann (D) 

Joannes erft de boerderij wat op 

zich afwijkt van de geldende regel 

omdat hij nog een gezonde levende 

oudere broer, no. IX, had. Deze 

broer was vrijgekocht zo blijkt uit 

een acte van 1760. Hij kon dus 

gaan en staan waar hij wilde. Een 

vrijgekochte man kreeg van het 

klooster geen boerderij in pacht. 

Mogelijk is dat de reden dat zijn 

jongere broer de boerderij in pacht 

had. 

IX 

Johan B. Kreke  

*01-05-1718 Hertmann (D) 

†22-01-1766 Hertmann (D) 

X 18-02-1760 Bersenbrück (D) 

Maria C. Schulten zu Rüssel 

Joannes no. VIII sterft in 1760, 36 

jaar oud. Hij sterft kinderloos. 

Daardoor gaat het recht op de 

boerderij terug naar het klooster. 

Het klooster is gerechtigd dit bezit 

te verpachten naar goeddunken. 

Dan meldt Johan, no. IX, zich met 

zijn bruid Maria Catharina en pacht 

de boerderij van het klooster. Ze 

moesten daarvoor wel hun vrijheid 

opgeven en lijfeigenen van het 

klooster worden. 

X 

Johan G.P. Kreke  

*11-01-1763 Hertmann (D) 

X 05-05-1795 Bersenbrück (D) 

Lucia M.A. Greswinkel  

~17-03-1772 Notrup (D) 

 

XI 

Heinrich A. Krecke 

*20-03-1806 Hertmann (D) 

X 1828 Bersenbrück (D) 

Maria Elisabetha Megaliening NN 
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1907 einde erfopvolging door uitsterven mannelijke naamdragers Kreke van 

deze familietak. 

 De zoon van Heinrich Anton Krecke, Bernard sterft in 1866, 26 jaar 

oud. Diens vrouw, geboren Meyer zum Farwick was al gestorven in 1864, 20 

jaar oud. Hij was al geruime tijd ziek en als ook zijn kinderen niet blijven leven 

geeft hij het boerenbedrijf op en verpacht het aan zijn buurman Mescher. Zelf 

woonde hij tot aan zijn dood bij zijn zuster die getrouwd was en verbleef op 

Otto-Sandbrink Hof. In 1907 verkoopt deze zuster Hof Kreke aan Mescher die 

Hof Kreke samenvoegt met zijn naast gelegen stambezit en daarmee een van 

de grootste landbouwbedrijven van Hertmann-Lobeck wordt. 

Hof Kreke 

 

Voormalig Hof Kreke zoals het er anno 2011 bij staat aan de Quadenorterweg te Ber-

senbrück. Deze gevel aan de deelzijde is van 1826. In de gevel zijn, met baksteen, de 

initialen van Heinrich A. Kreke , Nr. XI erfgenamenlijn, en zijn vrouw aangebracht en het 

jaartal 1834. In de balk boven de deeldeur de namen van zijn vader en moeder. © foto 

Kreike. 
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Kopie van de eindafrekening waarmee de horigheid werd opgeheven en Hof Kreke en 

de pachters vrij waren. Bron: Rep.556 Nr. 681, Staatsarchief Osnabrück. 
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8 

 

 

 

 

 

Vlucht voor Napoleon 

deserteur, onderduiker? 
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Inleiding 

In hoofdstuk 1 wordt de vraag gesteld of Philipp Bernard Maria wel een echte 

Hollandganger is. Deze vraag werd opgeroepen omdat Philipp's leefomstan-

digheden in Bersenbrück goed waren. Welke betekenis moet er gehecht wor-

den aan het in de familie Kreike mondeling overgeleverde verhaal over een 

desertie van Philipp en twee van zijn broers uit de Grande Armée van Napole-

on?  

Opmaat 1811 

Op 31 december 1810 liet Rusland weten geen bondgenoot meer te willen zijn 

van Frankrijk. Napoleon was het hier niet mee eens, en trok naar Rusland. Hij 

had het plan om heel Europa te veroveren. In 1812 maakten Frankrijk en Rus-

land zich dan ook klaar voor de oorlog. 

Russische veldtocht  

Napoleon stelde een leger van circa 600 000 man van verschillende nationali-

teiten samen aan de oostgrens van het huidige Polen bij de plaats Kaunas. 

Naast Fransen (50 procent bij infanterie, 35 procent bij cavalerie) waren ook 

Italianen, Polen, Pruisen, Zwitsers, Nederlanders, Duitsers en Spanjaarden ver-

tegenwoordigt. Het leger werd: "La Grande Armée" genoemd. Veel van de 

soldaten waren nog onder de twintig en waren geronseld. Op 22 juni 1812 

verklaarde Napoleon aan Rusland de oorlog. Veel soldaten van de Grand Ar-

mée zouden niet terugkeren. Slechts 35000 soldaten keerden terug naar hun 

moederland.  

Situatie in Bersenbrück  

Wat voor een effect had het voornemen van Napoleon, om Europa en Rusland 

te veroveren, op het lokale niveau in het bijzonder de omgeving van Bersen-

brück?  

 Het opvallendst is de verandering van de bestuurlijke indeling in het 

gebied waar Bersenbrück toebehoort, zie onderstaande tabel. Deze indeling 

ging gepaard met een verandering van de rechtsorde. 
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Arrondissement Canton 

Osnabrück 

Bramsche, Dissen, Essen, Iburg, Lengerich, Melle, Osnab-

rück-Stadt, Osnabrück-Land , Ostbevern, Ostercappeln, 

Tecklenburg und Versmold 

Lingen 

(ook: Arr. Mep-

pen) 

Bevergern, Freren, Fürstenau, Haselünne, Ibbenbüren, Lin-

gen, Meppen, Papenburg und Sögel 

Minden 
Bünde, Enger, Levern, Lübbecke, Minden, Petershagen, 

Quernheim, Rahden, Ucht und Werther 

Quakenbrück 
Ankum,  Cloppenburg,  Diepholz, Dinklage, Friesoythe, Lö-

ningen,  Quakenbrück,  Vechta,  Vörden und  Wildeshausen 

 

Met zijn decreet van 14 december 1810 verandert Napoleon de politieke land-

kaart van Noordwest-Duitsland. Om zijn militaire macht te effectueren wilde 

hij een totale controle langs de kustlijn van zijn rijk tot aan de Oostzee. Daartoe 

en als voorbereiding op zijn Russische veldtocht wordt het hele gebied, dat tot 

dan een deel is van de Rijnbond (een verzameling zelfstandige vazalstaten), 

geannexeerd door het Franse Keizerrijk. Bersenbrück, Alfhausen en Ankum 

vormen samen het Canton Ankum dat op zijn beurt weer een deel is van het 

arrondissement Quakenbrück en dat is weer een onderdeel van het Departe-

ment Ober-Ems.  

 Ook voert hij een algemene dienstplicht (conscriptie) in. Jaarlijks moest 

ieder Canton, na rato inwoners, een aantal mannen leveren voor het leger. 

[Bron: Staatsarchief Osnabrück Rep.  240]  

 Vrijwel alle dienstplichtigen worden ondergebracht bij het 129e Regi-

ment d`infanterie de ligne gelegerd in het garnizoen van het 129e depar-

tement Ober-Ems te Osnabrück, zo blijkt uit laatstgenoemde bron.  
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L' Ems Supérieur 

 

De administratieve indeling in arrondissementen van het Departement Ober-Ems 

(L'Ems-Supérieur). Bersenbrück was nu een deel van het Keizerrijk. Bron: Kaartontwerp 

en tekening: Unterrichtsmaterialien zur Regionalgeschichte, vorgelegt von E..Becker-

mann, H.Hachmöller, K.Sieverding 1985, hrsg. vom Heimatbund für das Oldenburger 

Münsterland.  
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Betrokkenheid Philipp 

De bron: Rep. 240 bevat diverse dossiers om precies te zijn de signaturen Nr. 

454, 456, 475-486, 495. Deze bron geeft inzicht in het handelen van de diverse 

actoren tijdens de rekruteringsgolf van oktober 1811 in het Departement Ober 

Ems waar Bersenbrück deel van uitmaakt. 

 Diverse burgemeesters proberen hun mannelijke inwoners te bescher-

men met ontheffingsverzoeken. Daarbij worden allerlei ziektes en sociale om-

standigheden aangevoerd als argument om onder de dienstplicht uit te komen. 

De meeste verzoeken worden afgewezen. Ook maken diverse burgemeesters, 

zoals die van Bersenbrück, bekend dat vele mannen die volgens de criteria 

gerekruteerd moeten worden onvindbaar zijn en hun ouders ook niet weten 

waar ze zich ophouden.  

 Toen het Fürstbistum nog een onderdeel was (vanaf 1807) van het 

Koninkrijk Westphalen had men ook al van doen met de dienstplicht en de 

daarbij behorende rekrutering. Die ervaring hebben vele jonge mannen ge-

bruikt om zich nu uit de voeten te maken. Vele gingen, volgens rapporten van 

de Quakenbrücker onderprefect v. Schmising, naar de ontoegankelijke venen 

in Ostfriesland en Oldenburg om daar onder te duiken. Hij adviseert de prefect 

van het departement om krachtdadige maatregelen te treffen. Uit de bron 

blijkt dat er door het bevoegde gezag hard werd gestraft zowel naar weigeren-

de rekruten als naar burgemeesters die zich niet genoeg inspanden om aan het 

bevel tot rekrutering mee te werken. 

 Ook bij diegenen die zich regulier laten rekruteren gaat het weleens 

anders dan het bevoegde gezag verwacht. Zo wordt er gewag gemaakt van het 

feit dat de op transport naar Osnabrück gestelde rekruten bij aankomst in 

Osnabrück niet allen aanwezig zijn. Waar ze gebleven zijn blijft voor het gezag 

een raadsel. 

 Deze weerstand tegen de conscriptie was op zich niet zo vreemd en 

goed te verklaren. Ook elders in het Franse Rijk, in het bijzonder de bezette 

delen, ondervond het gezag bij de uitvoering van de conscriptie soortgelijke 

weerstand. De conscriptie ging immers gepaard met de invoering van een be-

stuurlijk apparaat dat men tot dan niet kende en het instellen van een handha-

vingsmacht zoals de gendarmerie en douane, vaak geassisteerd door het leger. 
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Dat deze veranderingen de orde van de samenleving grondig veranderde laat 

zich raden. Dat deze verandering weerstand oproept ook. Wie de conscriptie 

op microniveau wil bestuderen moet de dissertatie van Joost Welten lezen (zie 

literatuur). 

 De bron: Rep. 240 bevat ook vele conscriptielijsten (rekrutering) van de 

diverse Cantons. Philipp komt in deze lijsten niet voor hoewel hij gelet op zijn 

leeftijd wel voor rekrutering in aanmerking kwam. Alle gezonde mannen tus-

sen 20 en 25 jaar waren kandidaat in 1811. Philipp was toen 25 jaar. Opge-

merkt moet worden dat niet alle conscriptielijsten bewaard zijn gebleven. Een 

alternatief om dat hiaat te corrigeren biedt het volgende archief, de SHD te 

Vincennes. 

 In het archief van de Service Historique de la Défense, departement de 

l`armée de Terre te Vincennes, Frankrijk, bevindt zich het dossier van het 129e 

regiment, bron: SHD/GR 21Yc, 887-888. Dit is het volledige regimentsregister 

met de namen/personalia en diverse andere opmerkingen betreffende offi-

cieren en soldaten die in het 129e hebben gediend tussen 1 maart 1811 en 15 

augustus 1813. In totaal zijn er 4512 personen geregistreerd. Ook in dit dossier 

wordt geen gewag gemaakt van Philipp noch van zijn broers of andere familie-

leden.  

Rekrutering 

De gegevens uit de archiefstukken: 21 Yc, 887 en 888 betreffende het 129e 

regiment geven wel een beeld van de bereidheid binnen het Canton Ankum, 

waaronder Bersenbrück valt, om mee te werken aan de conscriptie. Daartoe 

het volgende; 

 a) De rekruteringslichting 1810 opkomst 11 oktober 1811 moest voor 

het Canton Ankum 30 mannen opleveren. Er arriveerden 12 rekruten waarvan 

één uit Hertmann, Jean Georg Gerard Schumaker geboren: 24 augustus 1790 

te Hertmann. Drie van de rekruten waren dienstweigeraars; Conrad Wand-

strotts geboren: 12 oktober 1786 te Ankum. Refractaire (dienstweigeraar). 

Gevlucht naar Amsterdam en naar zijn regiment teruggebracht op 23 augustus 

1811. Henry Herman Surlage geboren: 24 juni 1788 te Bersenbrück. Refractai-

re. Hij was sinds de lichting 1809 voortvluchtig en is in de nabijheid van Ber-

senbrück opgepakt en naar zijn regiment teruggebracht op 02 oktober 1811. 
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Jean Philippe Gorsch geboren: 14 juli1790 te Heeke. Refractaire. Gevlucht naar 

Groningen en naar zijn regiment teruggebracht op 11 oktober 1811. De schrijf-

wijze uit het regimentsregister is aangehouden evenals de overige data. Dat de 

registratie niet helemaal overeenkomt met de DTB gegevens blijkt uit het vol-

gende: Schumaker=Schomacker, Wandstrotts=Wanstroth, Surlage =Zurlage. De 

voornamen hebben een Franse inslag gekregen. Ook de geboortedata zijn af-

wijkend. 

 b) De rekruteringslichting 1811 opkomst 1 december 1812 moest ook 

weer 30 mannen opleveren. Er arriveerden 18 rekruten en daar bevonden zich 

geen mannen uit Hertmann of Bersenbrück onder. Als we bedenken dat dit het 

jaar van de veldtocht is en Napoleon iedere man nodig had is de opkomst op-

merkelijk. 

 c) De rekruteringslichting 1812 opkomst 21 juli en 8 augustus 1813 

leverde 7 mannen op waaronder vier uit Bersenbrück.  

 Jean Henry Fisse geboren: 03 mei1 793 te Bersenbrück in augustus 

1813 overgegaan naar het 128e regiment. Jean Henry Heijdemann geboren: 16 

september 1793 te Bersenbrück in augustus 1813 overgegaan naar het 128e 

regiment. Jean Theobald Niemeijer geboren: januari 1793 te Bersenbrück in 

augustus 1813 overgegaan naar het 127e regiment. Jean Gerard Henry Hede-

man geboren: 09 mei1793 te Bersenbrück in augustus 1813 overgegaan naar 

het 128e regiment. Hoewel van deze personen de familienamen overeenko-

men met de gegevens uit de DTB boeken zijn hun geboortedata weer enige 

dagen afwijkend. Ook hun voornamen klinken weer zeer Frans. De periode 

rond de opkomstdata is nogal chaotisch. Het leger staat immers voor de terug-

trekking uit Osnabrück. Deze chaos uit zich onder andere door slordigheid bij 

het registreren. Duidelijkheid over de vereiste opkomst is uit de gebruikte 

bronnen voor het jaar 1812 niet te verkrijgen. Dat het Napoleontisch bestuur 

blij was met deze 7 mannen valt te betwijfelen. Maar dat zullen ze ook niet 

geweest zijn met de opkomst bij de vorige lichtingen.  

 Ankum blijkt een weerbarstig Canton te zijn. De gegevens a, b en c uit 

de archiefstukken: 21 Yc, 887 en 888 bevestigen het beeld dat hierboven uit 

bron: Rep. 240 werd geschetst. 
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Conclusie 

Is er een conclusie te trekken op basis van de gememoreerde bronnen? Hoe-

wel het mogelijk is dat de conscriptielijst waarop Philipp geregistreerd stond 

niet bewaard is gebleven is het vrijwel uitgesloten dat, bij vervulling van zijn 

dienstplicht, zijn naam niet is opgenomen in het regimentsregister. We moeten 

daarom concluderen dat zeer waarschijnlijk Philipp één van de mannen was 

die onvindbaar waren voor het gezag. Met andere woorden, hij was vrijwel 

zeker een dienstweigeraar. Zou hij zich niet hebben onttrokken aan de con-

scriptie dan had hij gediend in het 1e of 2e bataljon van het 129e regiment. Dat 

hij en twee van zijn broers de Russische veldtocht van dit regiment zouden 

hebben overleefd is onwaarschijnlijk. Ook het vluchtgedrag van andere, uit zijn 

woonomgeving, dienstweigeraars naar onder andere Amsterdam en Gronin-

gen, zoals hierboven aangegeven, maken de conclusie zeer aannemelijk. 

Vlucht 

Of hij, om de vervulling van zijn dienstplicht te ontlopen, eerst naar de venen is 

gegaan en van daaruit naar Holland is onbekend. Verwijzend naar het geen ik 

hierboven vermelde betreffende de onderduikervaring tijdens het Koninkrijk 

Westphalen moet hij bekend zijn geweest met het onderduiken in de venen en 

gelet op de grote aantallen Hollandgangers uit zijn eigen woonplaats is ook dat 

fenomeen hem niet onbekend. Op wat voor manier hij deze kennis heeft ge-

bruikt om succesvol onder te duiken moeten we het antwoord schuldig blijven. 

Feit is dat hij te voorschijn komt omringd door Hollandgangers. 

Einde van het onderduiken 

De eerste Pruisische en Russische troepen arriveren half november 1813 in 

Nederland. Op 30 november verlaten de Fransen Arnhem en 3 mei 1814 verla-

ten ze Maastricht. Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder Willem 

V keert na zijn landing in Scheveningen terug naar Den Haag, om er op 2 de-

cember 1813 de titel van Soeverein Vorst van het Soeverein Vorstendom der 

Verenigde Nederlanden te ontvangen. Het congres van Wenen zal in 1815 de 

precieze grenzen van Nederland bepalen.  

 Philipp Bernard Maria Kreke hoeft zich eind 1813 niet meer schuil te 

houden en komt uit de bronnen te voorschijn. Uit het register van belasting-
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plichtigen in Bersenbrück voor het jaar 1815 weten we dat Philipp en zijn broer 

Hermannus Gerhardus Kreke geboren 1789 zich in Nederland ophielden. De 

trekkingslijst(loting) van 1814 ten behoeve van de landmilitie vertelt ons ook 

waar, Rijnsaterwoude. De loting is 4, 5 en 6 januari 1814 gehouden in de gere-

formeerden kerk van Woubrugge ten overstaan van de presidenten van de 

lokale besturen. Deze trekkingslijst is een register van personen die in het Can-

ton Woubrugge (Woubrugge, Oudshoorn, Rijnsaterwoude, Alkemade, Ter Aar, 

Koudekerk) door het lot zijn aangewezen voor de landmilitie. Philipp had lo-

tingnummer 344, alphabetischnummer 44. Hij staat vermeld onder de naam 

Barend Keijke, arbeider(veender) van beroep en wordt door de militieraad 

vrijgesteld van actieve dienst. De aangevoerde reden voor verschoning is: 

“Heeft opgegeven een enige broeder in militaire dienst te hebben”, [bron: 

Gemeentearchief Rijnsaterwoude, inventarisnummer 901, Streekarchief Rijn-

lands Midden]. Rijnsaterwoude is een dorp waar veel veenders werk vonden. 

Bekend is dat veel Hollandgangers daar werk vonden.  

Nieuw begin 

Uiteindelijk vestigde Philipp zich blijvend in Aalsmeer. Daar sticht hij zijn gezin 

en is de familie Kreike in Nederland een feit. 

 

Aalsmeer gezien vanaf de Oosteinderweg. In de tijd dat Philipp daar aankwam moet 

het er ongeveer zo uit hebben gezien. Een waterrijk gebied.Vele mensen moesten over 

een bruggetje om bij hun huis te komen. Afdruk kopergravure. Maker onbekend. Bron: 

Beeldbank Noord-Hollandsarchief. 
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Samenvatting 

De oudst bekende gegevens over onze voorouders brengen ons naar de boe-

rengemeenschap Hertmann nabij Bersenbrück in Duitsland. Daar staat begin 

13e eeuw een boerderij die omstreeks 1458 bewoond wordt door Hanneke 

Kreeck. Zij is de oudst bekende voorouder van de familie Kreike in Nederland 

en de familie Kreke in Amerika. De boerderij blijft tot 1907 in handen van de 

familie Kreke. Anno 2012 staat hij, met een gerestaureerde deelgevel uit 1824, 

nog steeds op dezelfde plek als begin 13e eeuw.  

 De gezinnen zijn groot in de 16e,17e,18e en19e eeuw. Het erfgoed mag 

van overheidswege niet gesplitst worden. Resultaat, alle niet ervende kinderen 

moeten een andere arbeidsplaats opzoeken om in hun onderhoud te kunnen 

voorzien. Zo ook Johan Jürgen Kreke. Zijn vader Gert is de pachter van de 

boerderij maar zijn broer Berendt erft. Johan Jürgen moet de boerderij verla-

ten, niet bekend is wat hij precies gaat doen. Dat weten we ook niet van zijn 

zoon Johannes Hermannus maar wel van diens zoon Joes Hermannus. Hij 

woont in Priggenhagen een buurtschap een paar kilometer zuidwest van het 

klooster. Hij bouwt het eerste woonhuis van de stad Bersenbrück en heeft een 

timmerwerkplaats. Zijn zoon Philipp Bernard Maria probeert zeer waar-

schijnlijk te ontkomen aan rekrutering voor het leger van Napoleon en vlucht 

naar Holland. Daarbij maakt hij gebruik van de arbeidsmigratiestroom “Hol-

landgangers”. Als hij wel gerekruteerd was zou hij mee hebben gevochten in 

de Russische Veldtocht. De kans dat hij die veldslag zou hebben overleefd is 

nihil. Gelukkig voor ons vlucht hij. Laat weer van zich horen eind 1813 en krijgt 

verkering aan een “Nederlands” meisje. Hij trouwt haar, Gerarda Termaten, 

daarbij wordt zijn naam veranderd in Kreike en vestigt zich in Aalsmeer. Daar-

mee is de familie Kreike een feit in Nederland. Nakomelingen van Cordt Hen-

rich, broer van Johan Jürgen Kreke vestigen zich 1846/49 in Amerika tijdens de 

grote migratiestroom vanuit Duitsland naar Noord-Amerika.  

 Anno 2012 zijn we zeventien generaties verder en in theorie 65536 

voorouders. De volkstelling van 1947 levert 104 naamdragers Kreike op en de 

gemeentelijke basisregistratie van 2007, 190 naamdragers Kreike. We zijn nog 

lang niet uitgestorven.  
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Slotwoord 

Een belangrijk thema in dit boek is de arbeidsmigratie. Een thema dat ook in 

onze huidige maatschappij aan de orde is. Kan het verleden ons iets wijzer 

maken, minder angstig? Daartoe het volgende. 

 Enige nazaten van de stamouders hebben hun thuisland verlaten. Een 

aantal van hen is getrouwd met een partner uit het emigratieland. Voelen de 

huidige familieleden zich nog “Duits” of hebben ze nog Duitse sentimenten? 

Kortom wat is hun identiteit?  

 De familie Kreike zal op die vraag antwoorden dat ze Nederlanders zijn. 

De familie Kreke in Duitsland, Duitsers en de familie Kreke in de USA, Ameri-

kanen. Deze gevoelens ontstaan door identificatie met de staat.  

 Dat betekent dat iemand 'meedoet' in de nieuwe maatschappij waarin 

hij leeft. Er ontstaat dan een Nationale identiteit. Het maakt dat iemand zich 

betrokken voelt bij het land waarin hij of zij woont. Hij voelt een loyaliteit met 

het land, identificeert zich met het land en voelt solidariteit met het land en de 

andere burgers van dat land. Mensen die afstammen van families die al gene-

raties in een land wonen, voelen zich bijna automatisch betrokken bij 'hun' 

land. Ze hebben een gedeelde geschiedenis, spreken dezelfde taal, kennen de 

normen en waarden van de gemeenschap. Nieuwkomers hebben nog een 

sterke binding met het land van herkomst en worstelen met de loyaliteits-

vraag.  

 Loyaliteit met het nieuwe land en benodigde tijd zijn de actoren voor 

het ontstaan van de nationale identiteit. Het duurt enige tijd, vaak meer dan 

één generatie, voor die identiteit zich genesteld heeft.  

 Kenmerken als lokale cultuur en religie, die men meebrengt uit het 

land van herkomst, creëren een pluriforme samenleving. Ze zorgen voor cultu-

rele verrijking en economische impulsen in het nieuwe land. Mondiaal zijn daar 

vele voorbeelden van te vinden.  

 Voor zover deze kenmerken afwijken van het reguliere gebruik in de 

nieuwe staat hinderen ze het nestelen van de nationale identiteit niet. Het 

Amsterdam met 28 procent bruiden en bruidengommen uit Duitsland (hoofd-

stuk 1), de Polen in Bottrop (hoofdstuk 4) hebben dat aangetoond. 
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Bijlage I. 

Familiewapen Kreike 

Op verzoek van A.J. Kreike geboren 1946, is dit wapen in 2004 ontworpen door 

H.K. Nagtegaal. Het is geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie 

d.d. 09 maart2004, onder Nr. 886. Dit wapen mag alleen gebruikt worden door 

A.J.Kreike en zijn naamdragende nazaten. 

 

Het wapen symboliseert afkomst familie Kreike en de persoon A.J. Kreike. De 

kleuren rood en zilver staan voor Bersenbrück en verwijzen naar de kleuren 

van het huis Ravensberg. De buffelhoorns zijn een illustratie voor het agra-

rische verleden van onze oudste voorouders. De beeldhouwerhamer versus de 

dieren (ramskop en bijen) verbeelden het gewenste evenwicht tussen inner-

lijke en uiterlijke natuur.  
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Bijlage II. 

Boerderij indeling en belastingstelsel 

 

Erbkotten Kreke. Rechts naast de scherpe knik, in de rivier, het erf van Kreke. De perce-

len van Kreke zijn gemerkt met de letter l+nummer. Ze bezaten, toen deze kaart werd 

gemaakt in 1784, tweeënvijftig percelen aan de rechterkant van de Hase (Quadenort) 

en een perceel aan de linkerkant. Van het in cultuur gebrachte land aan de rechterkant 

namen de tweeënvijftig percelen 75 procent van het oppervlak in. Bron: Rep. 100 a, I, 

Nr. 17II, Staatsarchief Osnabrück. 
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Bij Kreke spreken we over een Erbkotten of Drittelerbe. In de voorgaande 

hoofdstukken zijn ook andere termen gebruikt voor het indelen van boerde-

rijen. Op basis waarvan werd er ingedeeld en waarom deden ze dat? 

 Afhankelijk van de grootte van een boerderij en de daaraan verbonden 

Markennutzungsrechte -met hoeveel vee je gebruik mocht maken van de ge-

meenschappelijke weidegrond- werd een boerderij in een categorie inge-

deeld. In het Fürtsbistum Osnabrück waren omstreeks 1450 de volgende cate-

gorieën van kracht, van groot naar klein: Vollerben, Halberben, Drittelerben, 

Viertelerben. Drittelerben werden ook aangeduid als Erbkotten en Vierteler-

ben als Markkotten. Doordat een Erbe soms terugviel aan het gezag kon deze 

het naar goeddunken weer verpachten. Als de nieuwe pachter al een Erbe had 

werd zijn bezit daardoor groter en promoveerde het bezit. Zo zien we dat de 

Drittelerbe-Erbkotten van Kreke later een Halberbe wordt. Na 1850 spreekt 

men niet meer over Erben maar wordt de algemene term Höfe gebruikt zo ook 

bij Hof Kreke. 

 Deze indeling maakte het mogelijk om, op basis van de grootte van een 

boerderij, belasting (Erbschatz) te heffen. Het gezag dat belasting inde was zich 

bewust van de draagkracht van haar pachters. Het kleinere oppervlak bouw-

land van een Viertelerbe, ten opzichte van bijvoorbeeld een Vollerbe, leverde 

minder op. Om daar rekening mee te houden heeft het gezag een verdeelsleu-

tel opgesteld: 1 : 1/2 : 
1/4 : 

1/8. De Vollerben betaalden het volledige belasting-

bedrag, of leverden goederen in natura, en de Viertelerben een achtste deel 

daarvan. Deze belasting schijven zijn tot 1850 van kracht gebleven. Er werden 

verschillende belastingen geheven op basis van deze ver-deelsleutel. Naast de 

eerder genoemde Erbschatz was er de:  

 “Feuerstättenschatz”, belasting op basis van het aantal bewoonde 

huizen op een erf en de “Kopfschatz”, belasting op basis van het aantal perso-

nen per huis. Ook was er de Viehschatz, een belasting op basis van je veebe-

stand. Voor de Viehschatz moest men vaste bedragen betalen. Er werd daarbij 

niet gekeken naar de grootte van de boerderij of de kwaliteit van het dier. 

Voor ieder levend dier moest men een vast bedrag betalen. Per diersoort was 

dat een ander bedrag.  

 Vaste bedragen waren er ook voor bijvoorbeeld, begraven, vrijbrief en 

introuwen. Vaak gepaard gaand met Weinkauf (leges).  
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Bijlage III. 

Vererving: Gesloten systeem of evenredig verdelen 

Bij het onderzoek naar het bezit (boerderij, land, vee) van de agrarische sa-

menleving, in het "Duitse gebied" in de 16-18e eeuw, en de daaraan verbon-

den sociale structuren is het erfrecht een belangrijke factor. Er waren twee 

rechtsregels op grond waarvan men een familieboerderij kon erven. Het geslo-

ten systeem en de evenredige verdeling. 

 Bij het gesloten systeem kreeg de erfgenaam, één persoon binnen de 

familie met uitsluiting van alle andere familieleden, de ongedeelde boerderij 

met bijbehorend land en indien aanwezig het vee. Op deze wijze bleef het 

aantal en de grote van de boerderijen in een bepaald gebied nagenoeg con-

stant. De erfgenaam moest wel zijn zusters afkopen. Deze financiële tege-

moetkoming kwam zelden overeen met een evenredige deel van de totale 

waarde van de boerderij en werd meestal voldaan middels een afbetalings-

regeling. Als het vertrekkende boerenechtpaar nog in leven was bij de over-

dracht, beruste op de erfgenaam de plicht hen te ondersteunen bij hun le-

vensonderhoud. Meestal betekende dit gratis verstrekking van huisvesting, 

eten en verzorging bij ziekte. 

 Wie er in aanmerking kwam om als enige erfgenaam aangewezen te 

worden werd per regio verschillend ingevuld. Vele regio's hanteerden het oud-

ste zoon recht. Ook het minoraat (jongste zoon) werd toegepast. Als er geen 

mannelijke erfgenamen beschikbaar waren, niet aanwezig, uitgehuwelijkt of 

invalide, dan kon een dochter erven of via haar de echtgenoot. In sommige 

gevallen werd van de bovenstaande regels afgeweken en koos het boeren-

echtpaar een favoriet kind.  

 Het gesloten systeem bevorderde een sterke sociale segmentering 

binnen de boeren gemeenschap. Het ervende kind, de latere boer, kwam geï-

soleerd te staan t.o.v. de niet ervende kinderen en daarmee tot alle niet er-

vende personen binnen de landelijke gemeenschap. In feite kregen de erven-

de kinderen een elite status. De niet ervende kinderen en in het bijzonder de 

meisjes vervielen tot de onderlaag van de samenleving. Introuwen op een an-

dere boerderij met een erfgenaam was voor hun een levensdoel. Voor de niet 

ervende mannen bestond er ook de mogelijkheid te trouwen met een erfdoch-
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ter van een andere boerderij. Gelet op het beperkte aantal erfdochters moest 

de grootste groep niet ervende mannen aan het werk als boerenknecht of 

dagloner. 

 Het evenredig verdelen van de boerderij bestond uit het onder alle 

kinderen opdelen van de boerderij, grond en vee. Of het uitbetalen overeen-

komstig de reële waarde van het evenredige erfdeel. Hierdoor werd het bezit 

versnipperd en daardoor ontstonden er vele kleine boerderijtjes met weinig 

hectare grond en vee. De bezitters daarvan konden nauwelijks in hun levens-

onderhoud voorzien. Ook ontstond daardoor een hoge bevolkingsdichtheid 

per oppervlak. Naast deze nadelen was er een voordeel. In tegenstelling tot 

het gesloten systeem ontstond er bij de evenredige verdeling een homogene 

sociale structuur.   

 Voor het Duitse gebied kwam het gesloten systeem vooral voor in het 

noorden en oosten terwijl het evenredig verdelen plaats vond in het zuiden en 

westen. De voorgaande regionale duiding is een schematische voorstelling. In 

de praktijk waren er vloeiende overgangen tussen de gebieden. Het kwam zelfs 

voor dat binnen een dorp verschillende systemen werden gehanteerd. 

 Voor het Fürstbistum Osnabrück geldt, dat er over het algemeen gedu-

rende het besproken tijdvak, sprake is geweest van het gesloten systeem. Dit 

gesloten systeem was in het belang van de adel (groot grondbezitters) en 

overheid (staat en kerk). Immers het bestaan van grote financieeldraag-

krachtige boerderijen garandeerde de afdracht van pacht en belastingen. Om 

dat veilig te stellen heeft o.a. het Fürstbistum Osnabrück in 1618 het wettelijk 

verbod op de erfdeling afgekondigd. 
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Bijlage IV.  

Genealogische begrippen  

DTB-registers  
In doop-, trouw- en begraafregisters (dtb-registers) legden kerken van oudsher 

de belangrijkste momenten in de levensloop van hun leden vast. Predikanten, 

pastoors en kosters beschreven chronologisch wie er in hun kerken werden 

gedoopt, trouwden en wie er begraven werden. De dtb-boeken zijn de belang-

rijkste genealogische bronnen van persoonsgegevens van voor de invoering 

van de burgerlijke stand in 1811. Toen zijn de dtb-registers overgegaan naar 

gemeentelijke overheden. 

 

Genealogie 
De term genealogie staat voor de wetenschappelijke variant van stamboom-

onderzoek en voor een bepaalde soort van stamboomonderzoek. Bij genealo-

gie als wetenschap wordt de kritische genealogische onderzoeksmethode ge-

volgd. Bij genealogie als vorm van stamboomonderzoek worden verwant-

schapsbanden van een stamvader alleen in de rechte mannelijke lijn geïnven-

tariseerd. Van de zonen wordt steeds het gehele gezin, en van dochters enkel 

de partners in kaart gebracht. 

  

Gezinskaarten (1920-1939) 
In 1920 werd besloten het bevolkingsregister op losse kaarten bij te houden 

zodat de gegevens niet meer overgeschreven hoefden te worden bij een nieu-

we registratie. Elk huishouden kreeg een eigen gezinskaart die met het gezin 

meeverhuisde. Wijzigingen werden op dezelfde kaart bijgehouden. Een gezins-

kaart bevat dezelfde informatie als het bevolkingsregister in boekvorm. 

 

Kwartierstaat 

In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of 

probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in 

mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. 

Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgedraaid parenteel. De naam is 

afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wa-

pens van de vier grootouders plaatste. 
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Wat veel mensen leuk vinden aan kwartierstaat onderzoek, is dat men allerlei 

familienamen tegenkomt, die uit grote delen van je eigen land of daarbuiten 

kunnen komen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stamreeks, die in prin-

cipe beperkt is tot de eigen familienaam. 

 

Parenteel 

Een parenteel is een vorm van stamboomonderzoek, waarbij alle afstammelin-

gen van een stamvader en zijn echtgenote(s) in kaart worden gebracht. Een 

parenteel bevat een overzicht van mannelijke- en vrouwelijke nakomelingen 

van de stamouders. 

 

Persoonskaart 

Vanaf 1939 werd de bevolkingsregistratie per persoon bijgehouden. De per-

soonskaarten reisden bij verhuizingen met de persoon mee. Zij bevatten gro-

tendeels dezelfde informatie als de eerste bevolkingsregisters. Nieuw was de 

vermelding van naam, geboortedatum en geboorteplaats van de ouders. De 

gegevens gaan daarmee tot ver in de negentiende eeuw terug. 

  

Stamboom 

Een stamboom is een overzicht van de verwantschap tussen personen in een 

familie. Er zijn verschillende vormen van stambomen, zoals een kwartierstaat, 

een stamreeks of een parenteel. 

  

Stamreeks 

Een stamreeks is een overzicht van de opeenvolgende voorouders van een 

persoon (proband) in rechte mannelijke lijn. Bij het maken van een stamreeks 

ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader, de stamvader. Als de 

familienaam in de stamreeks alleen via de rechte mannelijke lijn is doorgege-

ven, is de stamreeks ook de naamreeks. 

 

Symbolen en afkortingen 

Voor het verkorten van de geschreven tekst worden veel voorkomende woor-

den in genealogische verslagen vervangen door symbolen en afkortingen. In 

tabellen en staten geven deze ruimtewinst. 
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Benaming Symbool Afkorting 

Geboren 

Gedoopt 

Omwettig geboren 

Dood geboren 

Ondertrouw 

Gehuwd/getrouwd 

Gescheiden 

Overleden 

Gesneuveld 

Begraven 

Man 

Vrouw 

Zoon 

Dochter 

Tak uitgestorven 

* 

~ 

(*) 

+* 

O 

X 

)( 

+ of † 

 

[] 

 

 

- 

- 

++ of †† 

Geb 

Ged 

- 

- 

otr 

geh/tr 

gesch 

overl 

gesn 

begr 

m 

v 

zn 

dr 

- 
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Register

Arbeidsmigratie, 32/33 

Belastingstelsel,  213 

Bersenbrück,  7/10/11/12/13/14 

Boerderij Indeling,  213 

Conscriptie,  199/201/202/204 

Danneboom,  15/16 

De Wetbuurt,  28/30 

Dienstweigeraar, 202/204 

DTB registers, 217 

Duitse 

Dienstmeisjes, 

46/47 

Erfrecht, 189 

Erfopvolging, 192 

Familienamen: Krei-

ke,  Kreke, zu Hoine, 

17/18/19/20 

Familiewapen, 212 

Genealogie,  217 

Germantown, 42 

Gezinskaart, 217 

Hanneke Kreeck, 10/187/192/193/206 

Hertmann, 7/10/186/187/190/193/194/195/202/203/206/209 
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Hof Kreke,  187/195/214 

Hollandganger, 13/14/16/33/35      

Index: parenteel  en 

stamreeksen, 

110/136/140/146/153/165/172/181 

Klooster,  7/8/10/11/12/13/14/16/20/137/139/192/193/194/195 

196/197/200  

Kwartierstaten,  132/217 

Leibzucht, 188 

Leifeigenen, 187 

L'Ems-Supérieur,  200 

Loting,  205 

Mahljahre,  188 

Nazaten, 22/26/132/207/212/218 

Nieuwe 

Nederlanders, 

48 

Amerika,  37/186/206/208 

Pacht, 193 

Persoonskaart, 218 

Parenteel, 49/218  

Polen,  43/44/45/46/198/207/210 

Rekrutering, 202 

Russiche veldtocht, 198 

Samenvatting,   206 
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Stamboom, 218 

Stamreeks,  218 

Symbolen, 218 

Trekarbeid, 12 

Trekarbeiders, 32/37 

Trekkingslijst, 205 

Tussendek, 41 

Vererving, 215 

 

Tot slot.  

Ik zou graag meer willen weten over de reis die weduwe Kreke-Klatte met haar 

zoon en drie dochters maakte, zie pg. 71 nummer IX-d. Tot op heden is het niet 

gelukt om te achterhalen met welke boot en waar en wanneer ze vertrokken 

uit Duitsland en aankwamen in Amerika. Ik zou nog zoveel meer willen weten 

van de behandelde personen in dit boek. Voorlopig moet ik het hierbij laten.  

Onder het motto " de aanhouder wint"  sluit ik dit verhaal. 
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Naschrift 

Met dit boek heb ik het verleden van de familie Kreike willen laten herleven. 

Een kanttekening is hierbij op zijn plaats. Daartoe het volgende. 

Geschiedschrijving is de geschreven interpretatie van het verleden. Een heel 

groot gedeelte van het verleden is volledig onbekend doordat het letterlijk en 

figuurlijk spoorloos verdwenen is. Geschiedschrijving is altijd een interpretatie. 

De historicus maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande materiaal. 

Een zekere mate van subjectiviteit is onvermijdelijk, omdat de geschiedschrij-

ver de materie vanuit zijn eigen wereld, vanuit zijn eigen opvattingen en zijn 

eigen maatschappelijke situatie benadert (standplaatsgebondenheid). 

Standplaatsgebondenheid betekent dat ieders denken en handelen bepaald 

wordt door de positie die zij of hij inneemt ten opzichte van anderen en door 

zijn persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opvoeding, oplei-

ding, godsdienst en persoonlijke ervaringen, de sociale positie (heerser of de 

geregeerde, rijk of arme, autochtoon of allochtoon) en de historische situatie 

waarin iemand leeft (economische crisis, oorlog, standenmaatschappij). 

De geschiedenis van de familie Kreike die in dit boek is opgeschreven is dus 

mijn interpretatie van het verleden! 
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