
Vak A, grafnr. 5 

Catharina Jacoba van Kampen, weduwe van (eerst) Harmen Teunissen en van Hendrik Strijd 

geb. 10-10-1865 in Leeuwarden                        overl. 23-10-1956 in Zeist (Den Dolder) 

Catharina’s graf was tot eind 2011 ongemarkeerd. De plek tussen de graven 4 en 6 zag er leeg uit, 

maar wij wisten uit ons archief dat dit haar plek is. Op verzoek van haar kleindochter Ina van der Laan-

Akkerman hebben we toen voor een eenvoudig naambordje gezorgd, waarmee voor iedereen 

duidelijk werd dat dit geen plek is waar je zomaar gedachteloos overheen kunt lopen. 

Dankzij Ina en haar man Ben kregen we ook de foto’s en documenten die hieronder staan.  

 

Catharina heeft wellicht, als we de archiefgegevens bekijken, af en toe een ingewikkeld leven gehad 

voordat ze op haar 91e overleed. 

De laatste 10 jaren van dat leven woonde ze hier in Den Dolder op de Pleineslaan 36, bij het gezin 

van haar dochter Margot Akkerman-Teunissen. (Zie voor haar en haar man Jan Akkerman een eigen 

beschrijving, hun graf is in vak D grafnummer 160). Catharina werd op dinsdag 10 oktober 1865 in  

Leeuwarden geboren als derde kind van Jacobus van Kampen en Catharina Jacoba van der Kamp. 

 

Alle kinderen in dat gezin:  

Jacoba Henderica            geb. 22-10-1861 

Jacob                               geb. 03-10-1863 

Catharina Jacoba             geb. 10-10-1865 

Jan                                   geb. 05-09-1867 

 

Jacobus van Kampen en Catharina Jacoba van der Kamp 
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Het gezin zal op enig moment naar Amsterdam verhuisd zijn. 

Op Catharina’s persoonskaart die ik opvroeg bij het CBG staat bij de opsomming van haar adressen 

bovenaan: “Leeuwarden 19 jaar.* 

Daarna: Amsterdam, Bilderdijkkade 87 IIa (twee hoog zal dat zijn). 

En dat adres bleef ongewijzigd totdat ze naar Den Dolder kwam in 1946. Het lijkt er dus op dat 

Catharina er als 19-jarige kwam, later met haar eerste man en dochter heeft ingewoond bij haar 

ouders, en er na het overlijden van haar ouders is blijven wonen. Ook tijdens haar tweede huwelijk en 

nog een tijdlang als weduwe (zie verderop).  

 

*Vanaf 1938 begon de overheid Persoonskaarten bij te houden; in augustus 1993 hield men daar 

weer mee op. 

Van iedereen die tussen die twee data is overleden zijn kopieën op te vragen bij het Centraal Bureau 

voor de Genealogie in Den Haag. Op de kaart van Catharina staat “Leeuwarden 19 jaar”; zo’n 

nauwkeurige aanduiding heb ik op geen enkele andere kaart gevonden. Daarom durf ik er van uit te 

gaan dat zij met haar ouders, zus en broers op haar 19e naar Amsterdam verhuisde.  

 

Op donderdag 28 september 1899  trouwde Catharina Jacoba in Amsterdam met Harmen Teunissen.  

 

 
 

Het beroep van Catharina’s vader was toen winkelier. 

Tien jaar eerder, toen haar broer Jacobus ook in Amsterdam trouwde, was hun vader conciërge. 

Catharina’s man Harmen Teunissen werd geboren in Amsterdam, was “werkman”  en 36 jaar oud toen 

ze trouwden, zij zelf was 34. Van Catharina staat geen beroep genoemd. Wellicht werkte ze mee in de 

winkel van haar vader? 
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Harmen en Catharina kregen samen één kind: hun dochter Margotje Elisabeth Teunissen werd 

geboren op donderdag 19-09-1901. 

Het familieportret hierboven is van ca. 1910.  
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Harmen overleed op woensdag 23 oktober 1918. Hij was pas 55. 

 

Op woensdag 7 januari 1920 trad Catharina voor de tweede keer in het huwelijk. 

Ze trouwde met Hendrik Strijd, die op maandag 5 december 1859 in Zaandam was geboren. 

Op hun trouwdag was Hendrik 60 en Catharina 55 jaar oud. Hendrik was, net als Harmen eerder, 

“werkman” volgens de trouwakte. 

En zoals Catharina weduwe was van haar eerste man, zo was Hendrik weduwnaar, hij had zelfs al 

twéé vrouwen aan de dood verloren.  

 

Op zijn 24e trouwde Hendrik Strijd in Breukelen-Nijenrode met de 22-jarige Matje van Wettum. 

Zij kregen in Amsterdam in elk geval twee dochters, wat blijkt uit huwelijksaktes die ik op internet 

vond: 
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– op 25 september 1907 trouwde de toen 21-jarige Josina Strijd met de 24-jarige Jan Gerrit Hendriks, 

sigarenmaker van beroep. 

Hendrik, de vader van de bruid, is op deze datum geen “werkman” maar bierbottelaar. 

– op 31 juli 1912 trouwde de toen 23-jarige Catharina Strijd met de 25-jarige Cornelis van Es, “kruier” 

van beroep; Hendrik is ook hier “bierbottelaar”. 

Wanneer Hendrik’s eerste vrouw Metje overleed heb ik niet kunnen vinden.  

 

Op woensdag 24 februari 1904 trouwde de toen 44-jarige Hendrik Strijd voor de tweede keer, nu met 

Geertrui van Gog. En zij was op dat moment 

weduwe van Hendrik’s broer Jan Strijd. 

Hendrik trouwde dus met zijn schoonzus. 

Geertrui nam uit haar eerste huwelijk twee kinderen mee: 

Teunis Strijd (dan ca. 11 jaar; als hij in 1919 trouwt is zijn beroep bankwerker) 

Johanna Geertruida Strijd (dan ca. 10 jaar; zij trouwt ook in 1919) 

Wanneer Geertrui overleed kan ik ook nergens vinden; het zal in elk geval vóór 1920 zijn geweest. 

Ik probeer me altijd voor te stellen hoe ingewikkeld familierelaties kunnen zijn bij dit soort gegevens. 

Toen Catharina met Hendrik Strijd trouwde waren er immers: 

– een dochter uit haar eerste huwelijk 

– twee dochters uit zijn eerste huwelijk; 

– twee stiefkinderen uit zijn tweede huwelijk, en die stiefkinderen waren meteen ook zijn neefje en 

nichtje (want Hendriks broer was hun vader). 

Maar alle kinderen van Hendrik waren waarschijnlijk allang de deur uit toen Catharina met Hendrik 

trouwde. 

Ik denk dat Catharina’s dochter Margot nog wel thuis woonde. 

Margot trouwde nl. pas 5 jaar later op woensdag 09-09-1925 in Amsterdam met Jan Akkerman.  

 

Hendrik overleed op 2 december 1937 in Amsterdam, hij was toen bijna 78 jaar oud. 
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Zijn begrafenis kostte 129 gulden 60 cent, incl. 3 volgauto’s en de kosten van de begraafplaats. 

Bijzonder dat zo’n document bewaard is gebleven. 

De waarde van dat bedrag zou (rekening houdend met inflatie etc.) in 1937 bedragen: € 1.201,27,–. 

(berekening via de website van het International Institute for Social Studies). Wat is begraven dan 

tegenwoordig veel duurder geworden!  

 

  
 

Catharina heeft blijkbaar de hele oorlog nog in Amsterdam gewoond, op de Bilderdijkkade 87 2-hoog. 

Pas een jaar ná de oorlog trok ze in Den Dolder in bij haar dochter. Of zou ze in de hongerwinter ’44-

’45 al hierheen gekomen zijn en zich pas veel later officieel hebben laten overschrijven? 

Op deze foto bij het gezin van haar dochter ziet ze er content uit. 

  
Margot Akkerman-Teunissen, Jacob Akkerman, Catharina Strijd-van Kampen, kleinzoon Jan 

Akkerman, schoonzoon Jan Akkerman en vooraan nakomertje Ina Akkerman (foto wrsch. eind 1948). 
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Margot en haar man Jan (van beroep plantsoenarbeider) hadden 5 kinderen gekregen, waarvan de 

jongste drie nog thuis woonden toen Catharina er kwam inwonen. Waarschijnlijk houden de jongens 

foto’s in beeld van de oudste twee zoons, waarvan één met echtgenote. 

Harmen                          geb. vrijdag 9 juli 1926 in Amsterdam 

Arend                             geb. dinsdag 24 januari 1928   idem 

Jan                                 geb. donderdag 7 januari 1932 in Soest 

Jacob                             geb. donderdag 14 december 1933  idem 

Catharina Jacoba (Ina) geb. zondag 27 juli 1947 in Den Dolder (op Pleineslaan 36)  

 

Het nakomertje, de enige kleindochter, werd dus naar oma én overgrootmoeder vernoemd.  

 

Heel fijn dat Catharina bij haar enige kind kon komen inwonen. 

Er bestonden nog geen ouderdoms- en weduwenuitkeringen: de AOW werd in 1957 ingevoerd (ruim 2 

maanden na haar overlijden) en de AWW in 1959.  

 

Deze foto zal van vóór de oorlog zijn, wellicht gemaakt bij een bezoekje van de kleinzoons aan 

Catharina in Amsterdam. De kleding van de jongens oogt erg jaren ’30. En het struweel kan van een 

stadspark zijn. Waarschijnlijk zijn ook dit de twee jongste kleinzoons Jacob en Jan. 
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Op 23 oktober 1956 overleed Catharina thuis. 

Op zaterdag 27 oktober werd ze ‘s morgens om 10 uur begraven op Het Stille Hofje, daar vlak bij. 
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