Voorwoord

Het is voor mij een eer, om een kort voorwoord te schrijven voor het boek
van de familie de Koning. Vooral ook omdat ik weet, hoe buitengewoon veel
werk het comité, gedaan heeft om van de reünie een succes te maken.
Beste klein- en achterkleinkinderen van Opa en Oma de Koning, ik denk zo
dat de meeste van jullie deze mensen niet of nauwelijks hebben gekend. Als
bijna de jongste van het heel grote gezin, weet ook ik lang niet alles. Daarom
moet ik mij ook beperken tot het laatste huwelijk van Opa.
Op 23 januari 1901 was er heel mooi en ook heel sterk ijs. Op die dag
gebeurde er iets heel moois voor ons allemaal. Voor Oma, toen nog Jakoba
(Koosje van der Meer), is het een dag geweest die haar leven totaal veranderde.
In die tijd werkte zij bij een familie in Sassenheim.
Op die bewuste dag dus bond Opa zijn schaatsen onder, ging vroeg van huis,
voor een tocht naar Sassenheim. Daar ontmoetten de twee elkaar. Ze waren
waarschijnlijk geen vreemden voor elkaar, maar dat heb ik nooit precies
begrepen. * Die dag heeft Opa haar gevraagd zijn vrouw te worden en zij heeft
ja gezegd. Daarom werd altijd 23 januari, als een feestdag gevierd, met een
borrel en gebak. Ze trouwden op 23 mei. Zo is het dus begonnen.
Het zou voor mij een te lang verhaal worden, om alle gebeurtenissen te
vertellen.
Het voornaamste dat ik jullie wil zeggen is, dat wij, op Dorpsstraat 69 een
heel PRETTIG, VEILIG en heel GEZELLIG thuis gehad hebben. Er waren
veel leuke dagen, maar ook heel verdrietige. Veel langdurig ernstige zieken,
waarvan de verpleging toch altijd op Oma neerkwam. Het waren beiden heel
bijzondere mensen waar ik alleen maar, bewondering, achting en een warm
gevoel voor kan hebben. Na het vertrek van Aart naar Indonesië, is Oma hard
achteruit gegaan. In 1943 ging ze van ons heen. De spil was weg.
Iedereen deed z'n best, maar het werd niet meer zo als vroeger. Na de oorlog
zijn Wim, Joop en ikzelf getrouwd. Opa en San zijn toen samen gebleven, tot
Opa in 1954 stierf.
Tot zover de geschiedenis. Ik hoop dat de reünie een geslaagde happening zal
worden, waar we nog veel over zullen napraten.
Nes a.d. Amstel, 18 juni 1992
Nel Gels - de Koning

* Later onderzoek in de burgerlijke stand van Nieuwer-Amstel heeft uitgewezen dat Jacoba van der Meer
van 21 aug. 1896 tot 23 mei 1899 dienstbode was bij Cornelis en Catharina op de Bovenkerkerweg 12;
ze is daarna vertrokken naar Nieuwkoop.
Toen Cornelis haar ter huwelijk vroeg woonde/werkte ze in Sassenheim.
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Handleiding van het handboek (Codering)
Om aan te geven wie de persoon in kwestie is, heeft iedereen een unieke code.
Bij deze codering is Cornelis de Koning als basis gekozen welke ook geldt voor de
paginanummering.
De eerste twee cijfers representeren de kinderen van Cornelis de Koning.
De tweede twee cijfers verwijzen naar de kinderen van de kinderen van Cornelis de Koning,
enz.
Het nummer van het kind is dus afhankelijk van de volgorde van geboorte.
Dus de eerstgeborene heeft nummer 01, de daarop volgende nummer 02, enz.
Samenvattend:
Nummer: aa-bb-cc
aa = het aa ste kind van Cornelis de Koning
bb = het bb ste kind van aa
cc = het cc ste kind van bb
Deze reeks is eindeloos uit te breiden.
Voorbeeld:
Nummer: 15-01-04-02
15 = Krijn
01 = Herman
04 = Irma
02 = Mathijs
Dus 15-01-04-02 is Mathijs van Irma, die een dochter is van Herman die
weer een zoon is van Krijn en Krijn is het vijftiende kind van Cornelis.

Cornelis de koning
Geboren

25 mei 1863

Overleden

24 december 1954

Op 24 december 1860 vestigen Franciscus en
Hendrika zich in Amstelveen, aan de
Dorpstraat 69.
Ze kwamen volgens de burgerlijke stand uit
de gemeente Aalsmeer.
Bij trouwen (1857) woonde Franciscus in de
Haarlemmermeer.
Franciscus begint aan de Dorpstraat een
timmerbedrijf.
De kinderen Hubertus (1862) en Cornelis
(1863) gaan naar de Openbare school.
Cornelis krijgt op 30 maart 1872 een “Eereprijs voor getrouw schoolbezoek”.

Franciscus de Koning

Hendrika Broekhuizen

Burgemeester en Wethouderen van NieuwerAmstel, in overleg met de Plaatselijke
Schoolcommissie, hebben aan C. de Koning
leerling op de Openbare Gemeenteschool
alhier, tot een vereerend bewijs van hunne
goedkeuring en ter verdere aanmoediging,
GETUIGSCHRIFT
en
bijgevoegde
EEREPRIJS toegewezen
Hubertus en Cornelis

00-03

getekend: Burgemeester en Wethouderen, de
Hoofdonderwijzer en de Plaatselijke Schoolcommissie, Nieuwer-Amstel, den 30 maart 1872
De eereprijs was een boekwerkje, getiteld: "De
Splinter"; Vertellingen van C. Schmid met
gekleurde Platen.
Cornelis krijgt orgelles. Op 4 juni 1884, 23 jaar
oud, wordt hij benoemd als organist in de oude
kerk van Bovenkerk. Deze functie blijft hij
vervullen tot en met het jaar 1944. Vanwege de
oorlog wordt hem pas in 1948 voor zijn
diamanten organistenjubileum de pauselijke
onderscheiding van het Erekruis " pro Ecclesia
et Pontifice " verleend.
In 1871 werd Joannes Wilhelmus Brouwers
benoemd tot pastoor van Bovenkerk. Binnen
twee jaar had de Weleerw. Zeergeleerden Heer
Brouwers voldoende geld bij elkaar om een
grote kerk te bouwen. Het ontwerp kwam van
een goede vriend t.w. P.Cuypers.

Erekruis " pro Ecclesia et Pontifice "
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Franciscus heeft een aandeel
gehad in de bouw van de
St. Urbanus te Bovenkerk.
De pastorie van de kerk is in
1875 al klaar. Blijkbaar heeft
Franciscus pastoor Brouwer verhuisd van de oude naar de
nieuwe pastorie. Cornelis heeft in
ieder geval flink geholpen. Een
stichtelijk
boekwerkje
met
voorin
de
tekst:
"Voor
Cornelis de Koning als dank
voor het helpen verhuizen".
Op 20 augustus 1888 wordt de
St. Urbanuskerk te Bovenkerk
ingewijd. De kast van het orgel
waar Cornelis aan speelt is door
hemzelf gemaakt. Uit deze periode dateert de vriendschap met
pastoor J.W. Brouwers. Na de
dood van J.W. Brouwer kreeg
Cornelis het fotoboek met de
portretten van alle koorleden dat
hij bij zijn 25-jarig priesterjubileum als aandenken ontving.
Ook bleef een bidprentje in het
kerkboek van Cornelis de
herinnering aan deze grote man
levend houden.
Cornelis was kennelijk zeer
geïnteresseerd
in
de
kerkgeschiedenis
van
Amstelveen. Van zijn hand is
nog een met de hand geschreven
boekwerkje bewaard gebleven
met alle namen van pastoors uit
de parochie van Amstelveen
vanaf het jaar 1586.
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Op 12 augustus 1886 trouwt Cornelis met Petronella (Pietje) Schrama. Ze gaan wonen
aan de Bovenkerkerweg 12.
Cornelis begint voor zichzelf. Voornamelijk als heibaas. Toen rond 1920 de
Ouderkerkerlaan in Amstelveen bebouwd werd merkte Cornelis op:" Mijn kinderen zullen
hier later nog veel werk aan krijgen". Anno 1992 blijkt hoezeer hij gelijk gekregen heeft.
Het heiwerk was op een enkele uitzondering na van uitzonderlijk slechte kwaliteit. Op de
Ouderkerkerlaan is vrijwel geen huis meer te vinden met de originele fundering.
Het werk van een heier was in die dagen een zwaar beroep. Het heiblok werd met de hand
telkens weer omhoog getrokken. Volgens overlevering stond er dan ook op het werk een vat
jenever waaruit iedereen dagelijks zijn portie kreeg. De liedjes die tijdens het heien gezongen
werden heeft mijn vader zo hij ze al kende thuis nooit willen of durven zingen. Slechts een
enkele uitdrukking is nog bewaard gebleven.
Pas in de zestiger jaren zijn de laatste relicten zoals de heistelling verdwenen. Veel attributen
kregen een geheel andere bestemming. De heistelling diende als nokbalk voor een
schuur waarin neef Joan een boot bouwde. De wielen van de "malle jan", een wagen om
zware bomen of een heistelling te vervoeren, deden dienst als tuinafscheiding. De
palmhouten draaibank en de kaapstander werden gewoon brandhout. De mosterdpotten,
grote houten kisten met rollers om zware lasten te vervoeren, staan nu nog steeds
werkeloos.
In 1890 koopt Cornelis van zijn vader een huis met erf en schuur. Dit was een voormalige
boerderij genaamd "Poel en Polderzicht en ligt op de plaats waar nu tuincentrum
Konijnenburg ligt. In dit huis met erf en schuur heeft hij ook zijn bedrijf gehad. Geleidelijk
aan zal hij het bedrijf van zijn vader overgenomen hebben.
Op 16 mei 1890 overlijdt Maria de Koning, de derde dochter uit het huwelijk, amper 2
maanden oud. De moeder overlijdt op 11 juni van dat jaar. Ruim een jaar later hertrouwd
Cornelis met Catharina Krauwer. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren waarvan 3
kinderen op zeer jonge leeftijd , van 2 tot 9 maanden, komen te overlijden.
Dat Cornelis veel tragiek in zijn leven heeft gekend mag zonder meer duidelijk zijn.
Op 24 februari van het jaar 1899 overlijdt zijn vader op eenenzeventigjarige leeftijd.
Zijn moeder Hendrika Broekhuizen een half jaar later op 3 oktober. Ze was een zwaar astma
patiënt en in haar leven heeft ze zeven maal de sacramenten der stervenden ontvangen. Een
jaar later overlijdt zijn tweede vrouw op 27 september 1900.
Na de dood van zijn ouders vestigt Cornelis zijn bedrijf in de Dorpstraat 69 en trouwt op
22 mei 1901 voor de derde maal met Jakoba van der Meer.Een zeer gelukkig huwelijk dat
42 jaar geduurd heeft.
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Cornelis was een man van
vroeg naar bed en vroeg uit
de veren. In de tijd dat hij pas
begon stond hij om 5 uur 's
ochtends op. Later werd dit 6
uur, dan stak hij het fornuis
aan en zette zijn vrouw thee.
Om 9 uur 's avonds ging hij al
naar bed.
Een van de bekendste bouwwerken in Amstelveen, is het
gemeentehuis uit 1896. De
bouw werd Cornelis gegund,
samen met W. Kroon, voor het
bedrag van F 14.450. Iedere
1/2 cent die aan de bouw
besteed werd is in een boekje
genoteerd. Van een strengetje
touw van 2 cent tot en met
een bezoek aan de stad van 1
gulden en 12 cent. Cornelis
heeft op de bouw van het
gemeentehuis
toegelegd.
Naar verluidt niet zozeer
door een verkeerde calculatie
maar door de bijzonder
lastige opzichter uit die
dagen. Het was in die tijd een
bloeiend bedrijf met gemiddeld
5 a 6 timmerlieden in dienst.
Cornelis had veel werk, niet
alleen in Amstelveen maar
ook in de regio.
Aan het einde van een rijk
leven raakte hij tenslotte
gedementeerd.
Hij
werd
opgenomen in de inrichting "
Groot
Warnsveld"
te
Warnsveld vlakbij Zwolle.
Voor veel van zijn kinderen
een lange reis om vader te
bezoeken.
Hij is op eenennegentigjarige
leeftijd gestorven en na opgebaard te zijn geweest in de
Dorpstraat 69, begraven op het
kerkhof van Bovenkerk.
Peter de Koning

Dorpsstraat 69

Bladzijde uit het kasboek met eindbedrag voor de
bouw van het gemeentehuis te Amstelveen.

00-07

Huwelijk van Cornelis met Petronella

Cornelis de Koning & Petronella Schrama
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Tweede huwelijk van Cornelis met Catharina

Cornelis de Koning & Catharina Krauwer
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Derde huwelijk van Cornelis met Jacoba

Cornelis de Koning & Jakoba van der Meer
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Letterlijke tekst van de voordracht zoals deze is
uitgesproken op 23 mei 1941 tijdens het veertigjarig huwelijksfeest van Cornelis en Jakoba
waarin alle vrijages van de kinderen tot dat
moment worden vermeld.
"Ja bruidspaar en gasten, we stonden te zingen, offe we zatten te zongen, och hoe
moet ik dat ookweer zeggen? In ieder geval, we waren aan't zingen van..eh.."Dat
zingen we over luid". Maar ik stel voor iets te vertellen van wat er in die veertig
jaar zooal is geschied. Er waren natuurlijk vroolijke tijden en minder vroolijke
tijden.
We zullen beginnen met de eersten. Vroolijke tijden zijn bijvoorbeeld de tijden dat er
vrijers en vrijerinnen in huis komen of liever gezegd over de vloer komen. Nou die
zijn er heel wat geweest !
Dat begon al met Heintje die kwam met een schoolmeester aanzetten. Maar
aangezien ze liever op de boerderij was, had ze weldra een andere vrijer, en wel
Willem Raadschelders.
Van Griet hebben we ook nogal lol gehad. Die verscheen ten toonele: ten eerste
met Arie Andriga; no. 2 was Arie Pouw, tot tenslotte op een maandagmiddag Antoon
Harte haar onverwachts bij de wasch kwam helpen. Griet dacht: die neem ik! Hij
helpt mij aan de wasch en brengt raapstelen mee,en helpt Moeder aan zaad voor de
tuin.
Toen kwam Kee met een soldaat op het tooneel en wel met Hein Hoonhout.
Frans dacht, dat gaat goed, dan neem ik Betje Braad dan heb ik tenminste een flinke
moot. Ze is zeker de zwaarste van onze familie.
Maar Annemie kwam toen ook al gauw en wel met Fictor Braad, daarna met Cor
Lehman.
Toen kwam Koba met'n vrijer en bracht Jan de Groot mee naar huis.
Jan of liever gezegd, om niet in de war te raken, Jan de Koning scharrelde al een
beetje met verschillende meisjes, maar was toch nog niet hier met een meisje voor den
dag gekomen, maar toen Koba met een vrijer kwam, dacht Jan, ik laat niet me beurt
voorbijgaan en zocht een meisje wat niet grooter was dan hij en jawel, hij slaagde en
kwam met Cor Hermanns.
In die tijd was Huub ook al op gang en scharrelde met Nel van Velzen.
Het was de vijf en twintig-jarige bruiloft van Vader en Moeder, dat Krijn tot de
conclusie kwam, dat hij vergeten had een meisje te vragen. Maar dat was voor Krijn
geen bezwaar die wist al gauw raad. Hij schreef een briefje aan Mien Wale, liet het per
extra bode wegbrengen, en ziedaar: Eer het avond was verscheen Krijn met zijn eerste
meisje op de bruiloft. Maar aangezien hij liever nog een poosje vrijgezel bleef, was het
maar voor een halve dag. Krijn zocht een meisje dat net zoo oud was, net zoo klein,en
als het kon opdenzelfden dag jarig. Het spreekwoord zegt: "Zoekt en gij zult
vinden" Krijn zocht en slaagde. Zoodoende was Jaan van Kempen zijn
uitverkoorne.
Toen volgde onze Cor, die verscheen het eerst met een meisje op de bruiloft van
Krijn, en wel met Wil Blauwhoff. Maar keek toen de kat nog even uit de boom,

totdat hij op een zekeren dag met Gretha Weiman voor den dag kwam.
Manus kreeg verkeering in Amsterdam en wel met Jaene de Marie.
Toen kwam Koos aan de beurt. Die ging eerst met de dochter van een
groenteboer, genaamd Annie Nienhuis, maar toen hij het groentevak kon, probeerde hij
het met de dochter van een bakker, genaamd Gretha van Leeuwen, daar mocht hij
helpen broodbakken en taartjes opmaken, maar hij was een liefhebber van dansen, en
op een soiree trof hij Gretha Nijhuis, dat was de ware Gretha.
Tot slot van dit gedeelte Nel, de hekkensluiter. En zoo U ziet heeft ze een flinke
krullebol meegebracht, het is Theo Gels. Een hoera-tje voor onze toekomstige
zwager. Hierp, hiep, hiep, hoera 1.
Zoo zijn deze huwelijksdagen voor U Vader en Moeder onvergetelijk. Er zijn er nu al
10 uit dit gezin die Uw goede voorbeeld gevolgd hebben, en zij zijn alle trots en fier
op dit prachtige Ouderpaar.
De mooiste dagen van deze veertig jaren zijn wel geweest de Priesterwijding
en Eerste H.Mis van Uw Priesterzoon Arie. DE KROON VAN UW WERK. Als hij
nu hier was, zou hij een prachtige speech hebben afgestoken, maar nu zal Wim
probeeren iets van hem na te doen."
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Eerste kind van Cornelis
Hendrika Maria (Heintje)

Heintje & Willem
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et eerste kind van Cornelis was Hendrika
Maria, zij zou door het leven gaan onder
de roepnaam Heintje. Zij werd geboren op 18
november 1886. De geboorte vond ruim drie
maanden na de huwelijksvoltrekking tussen
Cornelis en Petronella plaats (niets menselijks
was Cornelis dus vreemd).
Zij moet in haar kinderjaren reeds veel leed
ondergaan want, nog voor zij 14 jaar oud was
had Heintje reeds twee moeders, drie zusjes en
één broertje verloren. Op haar 28e jaar trad
Heintje in het huwelijk met Willem Raadschelders, een agrariër uit Kudelstaart.

Bij de familie Raadschelders had toen het
huwelijksvirus toegeslagen want, binnen 14
dagen trouwde uit deze familie 3 kinderen te
weten Pie Raadschelders welke in het huwelijk
trad met Klaas Bergkamp (de latere ouders van
Tiny de latere vrouw van Wim de Koning), Han
Raadschelders en Willem Raadschelders.
Het huwelijk van Heintje en Willem werd
gezegend met 11 kinderen.

Heintje en Willem met kinderen
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Heintje (+ 25 jaar)

JAN werd geboren op 20 april 1914. Hij trad
in het huwelijk met Mien Kort en zij kregen 10
kinderen, te weten: Hennie, Arnold, Nel,
Marianne, Wim, Corrie, Jan, Jan, Cobi en
Thea.
Jan was kweker van beroep maar is
momenteel gepensioneerd. De kwekerij laat hij
over aan zijn kinderen.

Jan en Mien
NEL werd geboren op 21 juli 1915. Zij was in
haar jonge jaren een vrolijk en zeer intelligent
meisje. Haar noodlot sloeg toe bij de aanvang
van de pubertijd welke zij niet goed
doorkwam. Zij overleed op 16 mei 1988 te
Rosmalen.

Nel
COR werd geboren op 7 augustus 1916. Hij
huwde met Martha Buskermolen en zij kregen
4 kinderen: Henny, Wim, Gerrit en Kees. Het
beroep van Cor is kweker. Ook hij heeft het
"runnen" van zijn kwekerij overgelaten aan zijn
kinderen.

Cor en Martha
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WIM werd geboren op 21 juli 1918 en is
getrouwd met Annie Kok. Wim is winkelier in
zuivel produkten. Welke hij ook in de
beginperiode van zijn zaak uitventen aan hij die
zijn produkten maar wilden kopen.
HAN werd geboren op 4 april 1920. Hem was
geen lang leven toebedeeld daar hij op 19
januari 1923 overleed.

Wim en Annie
MARIE werd geboren op 4 november 1921.
Zij voelde zich aangetrokken tot het meer
religieuze leven. Deze levensstijl had ondermeer een naamswijziging tot gevolg. Ze ging
verder door het leven als Zr. Berarda. Zij
overleed op 26 juli 1955.

Marie (Zr. Berarda)

GREET werd geboren op 7 juni 1923. Zij trad
in het huwelijk met Evert Groot en kregen 6
kinderen, n.1.: Marian, Wim, Hans, Evert,
Henny en Els. Evert is filiaalhouder van een
supermarktketen (die op de kleintjes let) welke
naderhand
is
uitgebreid
met
een
drankenhal.(lekker hé) Evert is overleden op 26
februari 1990.

Greet en Evert
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HAN is geboren op 12 december 1924 en is
vernoemd naar zijn toen nog maar net
overleden broertje. Han is getrouwd met Mien
Hulscher en kregen 4 kinderen. Dit zijn:
Willem, Nel, Jan en Henk. Het beroep van Han
is kweker (hoe bestaat het). Ook Han heeft het
grootste deel van zijn werk in de kwekerij
overgedragen aan zijn kinderen, al werkt hij
nog alle dagen mee in het bedrijf.

Han en Mien
RIEK werd geboren op 26 maart 1927. Ook zij
voelde zich net als haar zus Marie meer tot de
religieuze levensstijl aangetrokken. Zij trad dan
ook toe en word vanaf dat moment Zr. Imelda
genoemd.

Riek (Zr. Imelda)

CORRY is geboren op 27 september 1929. Zij
is getrouwd met Cor Buskermolen, het jongere
broertje van Martha welk getrouwd is met
Cor. Het huwelijk tussen Corry en Cor is
gezegend met 4 kinderen. Hun namen zijn:
Gerard, Wim, Peter en Imelda. Cor is kweker
van beroep, in hoofdzaak bloemen.

Corry en Cor
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COBI is geboren op 23 november 1930. Zij
trad in het huwelijk met Chris Klein. Na
hun trouwen zijn zij geëmigreerd naar
Canada. Daar werd Karla geboren.
Chris is op 24 april 1954 op noodlottige
wijze verongelukt. Deze gebeurtenis was
voor Heintje reden genoeg om haar dochter
in Canada op te zoeken en te ondersteunen.
Cobi trad later in het huwelijk met Wes
McFarlane. Het beroep van Wes is heihaas.
Tijdens dit huwelijk zijn er 4 kinderen
geboren. Hun namen zijn: Wesley, Robert,
Steven en Wilma.
Cobi en Chris

Cobi en Wes met kinderen

01 6

Tweede kind van Cornelis.
Margaretha Maria (Griet)

Griet & Antoon
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ls tweede kind van Cornelis werd geboren
Margretha Maria, GRIET werd ze genoemd. Deze heuglijke dag was 18 november
1886 te Nieuwer-Amstel.
Ze groeide op tot een heel aardige en behulpzame jonge vrouw. Ze heeft op jonge leeftijd
haar moeder verloren en ze heeft zelfs haar
tweede moeder overleefd. Griet was later voor
haar derde moeder, Jacoba van der Meer, een
grote steun

Ze trouwde met Antoon Harte, een tuinder uit
Heemskerk. Uit dit huwelijk is in 1923 één zoon
geboren, Joannes.
Jan heeft zijn moeder nauwelijks gekend, 13
febr. 1926 overleed GRIET in Amsterdam. Ook
Jan werd timmerman (familietrek), Opa Cor was
dol op aardbeien en niet zelden kwam Jan een
slof vol even langs brengen. Jan trouwde met
Maria Geertruida Nijma (Rie). Zeven kinderen
werden geboren.

Griet
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Griet (± 1915)

Anna, van 23 april 1953, bankbediende, trouwde met een bollenkweker, Leo van Strate.
Toon, geboren 23 juli 1954, verwarmingsmonteur, deelt lief en leed met Joanna van Helvoort
ze hebben 1 kind genaamd Sacha.
Margreta, van 23 november 1955, zelf lerares
informatica, trouwde met Dieter Greinke,
werkt in de Horeca.
Marijke, geboren op de eerste mei van 1957,
werkt in een Psychiatrische inrichting en runt
Civiele dienst.
José, van 26 november 1959, werkt op de
administratie van een Woningbouwvereniging,
heeft een zoon Marco.

Jan en Maria

Joannes,geboren op 3 mei 1961, woont nog bij
zijn ouders thuis.
Maria, is arbeidstherapeute, ook geboren in de
maand mei, op de 4e van het jaar 1962.
Getrouwd met Arie Poelstra en heeft een
dochter Esther.

Kinderen van Jan Harte en Maria Nijma

02 2

Derde kind van Cornelis.
Maria (….)

H

et derde kind van Cornelis kreeg de naam Maria. Zij werd
geboren op 30 maart 1890 maar is reeds na 6 weken
overleden en wel op 16 mei 1890. Van haar is in de familie
niets bekend gebleven, ook niet haar roepnaam.

03

Vierde kind van Cornelis.
Cornelia (….. )

H

et vierde kind van Cornelis kreeg de naam Cornelia.
Zij werd geboren op 19 augustus 1892 maar is reeds
na 5 maanden overleden en wel op 25 januari 1893. Van
haar is in de familie niets bekend gebleven, ook niet
haar roepnaam.

04

Vijfde kind van Cornelis.
Franciscus Gerardus ( )

H

et vijfde kind van Cornelis kreeg de naam Franciscus Gerardus.
Hij werd geboren op 16 januari 1894 maar is reeds na 6 weken
overleden en wel op 22 februari 1894. Van hem is in de familie
niets bekend gebleven, ook niet zijn roepnaam.

05

Zesde kind van Cornelis.
Cornelia Maria (Kee / Cor)

Cor

06

A

ls zesde kind van Cornelis en
derde kind van Catharina Krauwer
werd Cornelia Maria geboren, dit was in
1894, KEE werd ze genoemd later werd
deze naam veranderd in COR. Ze
groeide op als een knappe en heel
charmante jonge vrouw en Hein
Hoonhout had daar oog voor en vroeg
haar hand aan vader Cornelis.
Hein was opzichter op de Oosterbegraafplaats waar zij samen nog jaren
hebben gewoond.
Als hobby maakte Hein (als hij vrij
had) prachtige houtsnijwerkjes.
In 1921 werd Basje geboren
Basje werd Bas en verloor zij hart
aan Elisabeth Kok, trouwde met haar
en werd op zijn beurt vader van twee
zoons, Alfred van 1948 en Sebastiaan

Kee

van 1953.
Bas is zelfs grootvader van Christiaan (1982), Claudie (1986) en Hidde(1990).
Bas en Bep wonen de laatste jaren in het zonnige Spanje.

Elisabeth

Bas

06 2

Een jaar na Bas werd Cor geboren,
Cor trouwde met Alice van Deurse en
werd vader van twaalf kinderen, vijf
meisjes, met de prachtige namen:
Eugenia, Desiree, Emily, Monique en
Marie-Louise en zeven jongens: Cor,
Marcel, Maurice, Roger, Raymond,
Silvain en Pierre.

Hein & Cor, Bas & Cor

Cor & Alice

06 3

In 1924 werd ALEIDA geboren, trouwde met Joop van Wezel, zij
werden gezegend met vier dochters, Ria van 1949, Corri van 1951 Louise
van 1955 en Ivonne van 1959.
Aleida overleed op oudejaarsdag 1990.
COBI was de jongste van Cor en Hein, ze werd in 1926 geboren, trouwde
met Henk Pelk. Drie kinderen kregen ze, Ronald van 1950, Carla kwam een
jaar later en in 1956 zag Ingrid het eerste levenslicht.
COR is heden nog in leven en is 98 jaar!
Zij wordt liefdevol verpleegd in huize St.Jacob te Amsterdam.

Hein & Cor Aleida & Cobi

06 4

Zevende kind van Cornelis.
Franciscus Gerardus (Frans)

Frans & Bet

07

H

et zevende kind van Cornelis
kreeg de naam Franciscus Gerardus met als roepnaam Frans. Frans
werd geboren op 30 januari 1896 en
is vernoemd naar zijn zeer jong
overleden broertje welke op zijn beurt
weer was vernoemd naar de vader
van Cornelis, Franciscus. Frans groeide op in de directe omgeving van de
timmerwerkplaats en kreeg al snel de
kneepjes van het timmermansvak onder
de knie en hij werd, wat heel
begrijpelijk was, dan ook timmerman.
In de jaren twintig was er in het
timmervak een flinke cent te
verdienen, waar Frans dan ook
dankbaar gebruik van maakte en in
die tijd dan ook al snel de bijnaam
kreeg van "VROLIJKE FRANS".

Frans

Frans huwde met Elisabeth Braat
en zij kregen zes kinderen.

Hun eerste kind een dochter noemde
zij Riet. Riet trouwde met Ebo Heeres
(let op, Ebo heeft nog een broer) en zij
kregen drie kinderen, Frans, Jan en
Liesbeth.

Riet & Ebo

07 2

Hun tweede kind was ook een
dochter welke zij Tini noemde.
Tini trouwde met Folgert
Heeres (dit is de broer van
Ebo) en zij kregen een kind
welke zij Frans noemde.

Tini & Folgert

Hun derde kind was een zoon die zij
Frans noemde. Frans werd een uiterst
bekwaam monteur met als hobby" Motor
Cross ". Frans heeft aan meerderen
kampioenschappen deelgenomen en velen
gewonnen (hij is meervoudig kampioen
van Nederland geweest). Zijn prijzenkast
puilt dan ook uit van de medailles en
bekers. De huidige hobby van Frans is het
vervaardigen van Crossmotoren. Frans
trouwde met Janny Geerts en zij kregen een
zoon welke zij Rob noemde.

V.l.n.r: Janny, Frans, Rob

Hun vierde kind was ook een zoon
welke zij Cor noemde.
Cor is alleen gebleven en is in 1985
overleden.

Cor
07 3

Hun vijfde kind was ook een zoon die
Jan werd genoemd.
Jan nam dienst bij de Marine en heeft op
deze wijze de gehele wereld bevaren
en verkend. Jan trouwde met Miesje
Bosman en kreeg drie kinderen, Tommy,
Frans en Marco.
Jan ging een tweede huwelijk aan met
Sharom van Eyma en kreeg met haar
een kind, Patricia

Jan

Hun zesde kind was nogmaals een
zoon, welke zij Arie noemde.
Arie trouwde met Riekie Kasteen
en zij kregen een dochter.

Frans is in 1968 in het verpleeghuis
overleden waar Zr Imelda (het
negende kind van Heintje 01-09)
hem met al haar goede zorgen
omringde. Elisabeth Braat is in 1980
overleden.

Arie & Riekie

07 4

Achtste kind van Cornelis.
Petronella (…… )

H

et achtste kind van Cornelis kreeg de naam Petronella. Zij
werd geboren op 1 februari 1897 maar is reeds na 9 maanden
overleden en wel op 18 november 1897. Van haar is in de familie
niets bekend gebleven, ook niet haar roepnaam.

08

Negende kind van Cornelis.
Maria Petronella (Marie)

Marie

09

Het bidprentje van Maria Petronella (Marie)

H

et negende kind van Cornelis kreeg de naam Maria Petronella met
als roepnaam Marie. Zij werd geboren op 21 april 1898. Er is niet veel
bekend gebleven binnen de familie over haar. Zij is op negentienjarige
leeftijd overleden aan een snelle en hevige vorm van tuberculose (in de
volksmond ook wel vliegende tering genoemd). Zij overleed op 2 juni 1917.

09 2

Tiende kind van Cornelis.
Francisca Gerarda (Geert)

Het bidprentje van Francisca Gerarda (Geert)

H

et tiende kind van Cornelis kreeg de naam Francisca Gerarda met
als roepnaam Geert. Zij werd geboren op 28 maart 1899. Tot haar
tiende jaar schijnt zij in goede gezondheid te hebben geleefd. Daarna
heeft zij geleden aan een zogenaamde beender tuberculose wat veel
overeenkomsten heeft met het beeld van de huidige M.S. patiënten.
Vanaf haar twaalfde jaar was zij niet meer in staat te lopen. Ondanks
haar ziekte was Geert een zeer opgewekt en vrolijk meisje welke maar
al te graag een speelkameraad was voor Nel en Joop. Voorlezen en
spelletjes doen was met deze drie dan ook een dagelijkse bezigheid.
Tijdens de meimaand zong haar tweede moeder, Jacoba, altijd het
Marialof voor haar, waar zij veel van genoot. Zij overleed op 25 jarige
leeftijd op 24 juni 1924.

10

Elfde kind van Cornelis.
Anna Maria (Annemie)

Annemie

11

Het

elfde kind van Cornelis kreeg de
naam Anna Maria met als roepnaam
Annemie, maar naar Annamarie
luisterde zij ook wel. Zij werd
geboren op 29 maart 1900. Annemie is
voor haar beroep verpleegster geworden
(en van overlevering een zeer goede
ook). Toch was dit, volgens haar, niet
haar bestemming en daarom besloot zij
om religieuze te worden. Dit is ze dan
ook geweest tot haar laatste vier
levensjaren welke ze thuis heeft doorgebracht. Dit thuis doorbrengen hield
echter in dat zij leed aan de ziekte
tuberculose. Zij heeft deze jaren
doorgebracht in het voor vele nog
bekende draaihuisje in de tuin van de
Dorpsstraat. de nachten bracht zij
echter in huis door. Zij overleed op
36 jarige leeftijd op 3 maart 1937.

v.l.n.r: Annemie, Jakoba, Krijn

Het bidprentje
van
Anna Maria
(Annemie)

11

Twaalfde kind van Cornelis.
Johannes (Jan)

Jan & Cor

12

D

e eerste zoon van Cornelis en
Jacoba van der Meer werd
geboren op 2 maart 1902, Johannes
was zijn naam, dus JAN DE
KONING.
Hij groeide en groeide, deed zijn best,
maar kon net de 1.60 halen. Toch net
goedgekeurd voor de militaire dienst.
Trots droeg hij 's konings wapenrok.
Net zo muzikaal als zijn vader, werd
organist zoals zijn vader en werd
natuurlijk ook timmerman zoals zijn
vader.
Trouwde in 1927 met Corrie Hermanns
uit Bovenkerk en kregen 7 kinderen.

Jan soldaat

Jan & Cor met de kinderen

12 2

COR, de oudste, geboren in 1928,
muzikaal zoals zijn vader en grootvader, werd wel organist, maar geen
timmerman, gepensioneerd gemeenteambtenaar, woont nog samen met zijn
moeder in het ouderlijk huis.

Cor

WILLEMIEN is van 1930, werd
gezinsverzorgster, trouwde met
Theo de Rond en hun zoon
Dick (1958) is heel gelukkig met
Pytsje Kuiken en woont in
Apeldoorn.
Willemien & Theo

Cor & Willemien

12 3

HUUB, geboren in 1932, emigreerde in
1956 naar Tasmanie, keerde in 1960 terug
en zette later de zaak van zijn vader/
grootvader door. In 1982 overleed hij. Hij
heeft een dochter, Gwendoline, geboren in
1967.

Huub
JOAN, geboren in 1933, werd
constructeur bij de Gemeente
Amsterdam en amateur
botenbouwer, woont te
Bovenkarspel.
Hij heeft zijn hart verpand aan de
"VROUWE CORNELIA".
Joan in zijn bootje

JOKE, van 1937, werd boekhoudster,
trouwde met Theo Hodes en kreeg
2 dochters:
Mieke van 1967, is getrouwd met
René de Wit en Hetty, geboren in
1969, is secretaresse en nog single.

Familie van Joke en Theo

12 4

ANNET (Annie) geboren in 1940, lerares
L.O., trouwde met Evert Geijtenbeek en
hun kinderen Arwin (1969) en Heleen
(1972) studeren beiden nog.
HENK, de benjamin, werd geboren in
1942,
opzichter
bij
de
Rijksgebouwendienst, trouwde met Joke
Oostdam.
Hu n zoo n Mart ijn ( 1 97 0) d ra agt
's konings wapenrok en de jongste zoon
Remco (1973) is student.
Jan de Koning overleed in 1970 en Corrie
Hermanns, nu 91 jaar, is in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Henk en Joke met de Kinderen

Jan (±17 jaar)

12 5

Dertiende kind van Cornelis.
Jakoba (Coba)

Coba & Jan

13

A

ls dertiende kind werd Jakoba
geboren, vernoemd naar haar moeder en
werd COBA genoemd, ze leek ook heel
veel op haar moeder. Ze groeide op tot
een knappe en kordate vrouw.
Jan de Groot, een vertegenwoordiger, had
al gauw een oogje op haar en deze mocht
haar al gauw naar het altaar leiden.
Hun huis in Uithoorn was een buitengewoon
gastvrij huis. In het begin van de oorlog
evacueerde Tante San en de familie van
Jan (met zes kinderen) vanuit Amstelveen
en bleven zes weken gewoon bij hun
wonen.

Coba

Coba & Jan met kinderen

13 2

Zelf kregen ze vier kinderen:
COR dateert van 12-01-1928, zijn beroep was
calculator en trouwde met de charmante Kittie
van Saaze.
Beide zijn ze buitgewoon aktief in de
sportorganisatie.
Ze kregen zeven kinderen: Corina, Kitty,
Hans, Coen, Alice, Yvonne en Miranda. En
natuurlijk zijn ze al opa en oma van liefst acht
kleinkinderen.

Cor & Kitty

Kitty met haar kinderen. ( Cor is even weg )

13 3

Huub & Ria
HUUB is van 23-01-29, verdiende zijn boterham als
ambtenaar en trouwde in 1954 met Ria Smits.
Huub en Maria kregen vijf kinderen: Cila, Astrid, André
en de tweeling Guido en Jeroen, hoewel zij de laatste
slechts enkele maanden mochten houden.
Opa en Oma van twee kleuters: Claire Marie en Peter
John.

Huubs kinderen met hun partners

13 4

NEL werd geboren 15-09-1930, had
de vrolijkheid van haar vader en Leo
Aarsman had dat al gauw in de
gaten. Ze trouwden en samen runden
ze een kruideniersbedrijf. Zeven
kinderen kregen ze: Han, Carla,
Marja, Mieke, Kitty, Anita en Peet.
COBY, de benjamin, werd geboren
13-02-1932, met een paar gouden
handen, daarmee heeft ze heel wat
broeken,blouses en noem maar op
mee gemaakt. Niet te vergeten de
vele bruidsgewaden, van de vele
familieleden. Ze huwde de Westfries
Wil Ooteman en Marcel van 1961
en Mariëlle van 1965 zijn hun
kinderen

Nel

Coby met haar oom Henny

13 5

Veertiende kind van Cornelis.
Hubertus (Huub)

Huub & Nel

14

O

p 27 februari 1904 werd het kind
nummer
veertien
geboren,
Hubertus, vernoemd naar de broer
van zijn vader, maar in de wandeling
werd hij toch HUUB genoemd. Hij
ging na de lagere school bij zijn vader
werken in de timmerwerkplaats en in
de avonduren naar de tekenschool.

Huub (± 10 jaar)
Hij trouwde met Petronella (Nel)
van Velzen en vestigde zich, als
zelfstandig timmerman aan de
Amstelveenseweg tegenover de
Augustinuskerk

Huub ( even later )

Hun huis stond altijd open voor
familie, vrienden en buren en er was
altijd gezelligheid en vrolijkheid.
Neven en nichten mochten in de
vakanties komen logeren en velen
hebben daar nog mooie herinneringen
aan.

Nel

14 2

COR, de oudste, geboren op
25 april 1931, werd timmerman
zoals zijn vader en trouwde met
Marrie Barlag.
Cor en Marrie kregen drie
kinderen Huub in 1959, Theo
in 1961 en Irene in 1964.
Cor overleed op 7 mei 1982.

Cor & Marrie

NELLIE werd geboren op 27 april
1935, Nellie werd schoonheidsspecialiste, ze trouwde met Marcel
Kokshoorn, die éénderde van een
drieling was en zij kregen één
zoon, Marcel, geboren in 1960.
Nellie overleed in 1988.

Nel & Ton

Huub, was van 26 september 1939,
ook timmermanbij zijn vader in de
zaak, trouwde met Irene Heysteeg,
waarbij hij twee kinderen kreeg Rob
en Huub jr.,
Huub is in 1986 overleden

Huub & Irene
14 3

JOKE, de jongste en vernoemd naar haar
oma, (Jakoba) werd geboren 22-06-1943,
haar hart ging uit naar het Horecawezen.
Ze trouwde met Herman Schreve en kregen
twee fantastische zoons: Marco van 1965
en Patrick van 1968.

HUUB en NEL hebben drie van hun
kinderen overleefd, ze overleden beiden in
1991, Nel op 3 maart en Huub een
maand later op 7 april.

Nel

Joke & Herman

Cor

14 4

Vijftiende kind van Cornelis
Marinus (Krijn)

Krijn & Jaan

15

K

rijn werd geboren op 16 juni
1905 en is vernoemd naar de
oudste broer van zijn moeder, die
Krijn genoemd werd maar eigenlijk
Marinus Quirinus hete. Dus hij zou
ook zo vernoemd worden, als Opa
maar niet die tweede naam was
vergeten in de drukte (misschien met
een klein borreltje?). Krijn kreeg
enkel maar de naam Marinus toebedeeld. Marinus zonder Quirinus werd
dus Krijn genoemd om het simpel te
houden. Krijn groeide op aan de
dorpsstraat 69 te Amstelveen bij de

Krijn ± 10 jaar

timmerwerkplaats. Hij werd al snel
geboeid door het vak en werd dus
timmerman. Hij heeft ook nog met zijn
broers Frans en Huub gewerkt aan de
Annakerk in Amstelveen en

Krijn ( 70 jaar )
heeft daar over de nok van deze
kerk gelopen met een kruiwagen
vol ankers, beneden aangekomen
kreeg hij van de opzichter op een
niet al te vriendelijke wijze te
horen dat hij zijn biezen kon
pakken bij herhaling hiervan. Een
gewaarschuwd mens is niet alleen,
dus bleef Krijn met beide beentjes
op de grond lopen.

Jaan
15 2

Hij trouwde met Adriana van Kempen
die altijd Jaan genoemd werd. De
bijzonderheid van deze twee was dat zij
precies even oud waren op de dag af, dus
er was per jaar maar één verjaardag van
die twee.
Zij kregen vijf kinderen, als eerste werd
geboren: Herman, ook hij werd
timmerman en trouwde met Agnes
Hendriks en zij kregen vijf kinderen, Jan,
Herman, Irma, Marco en Kim.

Herman & Agnes

Herman & Agnes met kinderen

Het tweede kind dat geboren
werd was ook een zoon,
Chris,
ook
hij
werd
timmerman. Hij trouwde met
Roos van Grevenbroek.In
december 1961 emigreerden
zij naar Nieuw Zeeland, waar
zij nu nog steeds wonen.
Chris & Roos
15 3

Zij kregen daar een zoon
welke zij de naam Monty
gaven. Chris is van zijn vak
timmer man en is dit in
Nieuw-Zeeland tot heden
ten dagen trouw gebleven.

Chris & Roos met Monty

Het derde kind van Krijn en Jaan was
een dochter, Jean en zij werd, hoe kan
dat dan ook anders, geen timmerman
maar verkoopster.
Zij trouwde met Nico Tetteroo en zij
kregen drie kinderen, John, Nancy en
Nico.

Jean & Nico

Jean & Nico met kinderen
15 4

Het vierde kind van Krijn en Jaan
was een zoon,Cor die ,om de tradit ie
weer een beet je op pijl t e
brengen, timmerman werd.
Cor huwde met Mandy Visser en zij
kregen twee dochters, Ingrid en
Brenda.
Cor werkt nu bij de brandweer
Amsterdam.

Cor & Mandy

Cor & Mandy met kinderen

Ingrid & Brenda
15 5

Het vijfde en laatste kind van Krijn en
Jaan was ook een zoon, Joop die, je
raad het nooit, ook timmerman werd.
Joop huwde met Tiny Cornelissen en
zij kregen twee zonen, Edwin en
Jasper. Joop werkt nu ook bij de
brandweer Amsterdam.

Joop & Tiny

Kr ijn was t immerman
maar al zijn zonen ook. Het
was in huize Krijne dan
ook voor mo eder Jaan
een niet aflatende zorg, hoe
zij haar huis in de bestaande
toestand kon laten, wat haar
redelijk afging maar niet altijd
lukte. Krijn, Jaan en hun
gezin zijn in 1955 enige tijd
in het plaatsje Son in Noord
Joop & Tiny met Edwin

Brabant gaan wonen. Door heimwee van
Jaan zijn zij weer snel naar het noorden
vertrokken en hebben enkele jaren op de
Sniep in Diemen gewoond. In 1963
verhuisde zij naar het van Markenplantsoen,
waar Jaan in 1973 overleed. Krijn is na het
overlijden van Jaan , samen met zijn broer Cor
en zwager Theo Gels, naar Aart in Indonesië
geweest, wat de reis van zijn leven is
geweest. In 1977 is Krijn in een bejaarde
tehuis gaan wonen, waar hij in 1978 is
overleden.
15 6

Jasper

Zestiende kind van Cornelis.
Susanna (San)

San

16

S

usanna de Koning, geboren 13 augustus
1906 en overleden 17 mei 1982, ongehuwd.

Op 15 september 1926 verklaarde de directrice
van de modevakschool te Buitenveldert dat: "Een
cursus in het vervaardigen van lingerie en
costumes is gevolgd door Susanna de Koning en
dat in overleg met de inspectrice der vereeniging
aan haar kan worden uitgereikt het getuigschrift
van bekwaamheid.".
Vanaf die tijd ging San de Koning,voor mij
tante San, uit naaien bij verschillende families
thuis. Ze was er bedreven in en deed het
graag. Ze zou het ook haar leven lang doen,
van jongensbroeken tot en met fabeltjeskrantfiguren als meneer de uil.

San (±10

Tante San woonde in het ouderlijk huis aan de Dorpsstraat 69 te Amstelveen.
Na het overlijden van haar moeder in 1943 deed zij het huishouden voor Opa. Zij
verzorgde hem tot aan z'n dood in 1954.
Ze erfde het pand aan de
dorpsstraat.
Tante San voorzag in haar
onderhoud door verhuur van een
deel van het pand "de werkplaats" en door koffie en thee te
zetten voor de timmerlieden.
Vanaf het eind jaren vijftig had
ze regelmatig kostgangers in huis
die tegen betaling kost en
inwoning hadden. Zo was er wat
gezelligheid in huis.

v.l.n.r: San, Joop (als vrijwillige brandweer), Nel

16 2

Het grote huis aan de Dorpsstraat waar het nooit stil was.
Het huis was altijd in beweging,
het piepte, kraakte en kreunde.
Het was niet gebouwd op palen
maar had een fundering van
gestapelde turven, gebruikelijk
in een tijd dat de bussen van
Maarsen & Kroon nog niet op
een afstand van 60 cm aan de
voorgevel voorbij denderden.
Het gehele huis stond te schudden. 's Morgens rond koffietijd
als twee tegemoet komende
bussen elkaar ter hoogte van
v.l.n.r: Cor, San, Greet
no 69 passeerden was
koffie met voetenbad regel en
geen uitzondering. Vreemdelingen, voor het eerst aan de koffie bij tante San, doken verschrikt
onder tafel en vermoedden "de dag des oordeels" nabij. De aanschaf van een bronzen
Christus Koning bij de firma Merxs en de plaatsing aan de voorgevel op een door
vaardige timmermanshand gemaakte console van Slavonisch eikenhout, deed het ergste
vermoeden. Christus Koning heeft één uur los gestaan en is daarna van het plankier
gedonderd. De volgende dag werd de holle bronzen sculptuur voorzien van een gestoomd
beuken stuk rondhout dat stevig in de console verlijmd werd. De beeldenaar heeft hier nog
tot aan de sloop van het huis gestaan met 1 of 2 vingers (dit weet ik niet meer)
opgeheven als het wilde het zeggen; "Gij zult niet morsen". Tante San was klein van
stuk rond de 1,55 meter met een enigszins hoge rug. Bij opwinding, vreugde, afkeuring,
teleurstelling of plezier liet ze altijd een kenmerkend gefluit horen. Iedereen herkende haar
hieraan. Misschien wel juist door haar geringe lichaamslengte dwong ze respect af en kreeg ze
van alles van iedereen gedaan.
Toen ze in 1967 de zeer bekende schilder Schreinder langs de Poel zat te tekenen, keek
tante San over zijn schouder en zij: "Och, meneer wat tekent u mooi. Zou ik dat van u
mogen hebben". Schreinder glimlachte en zei: "Deze aquarel niet, mevrouw, maar ik maak
iets anders voor u.". Hij hield woord. De anekdoten zijn talrijk rond tante San, zoals: De
verjaardag, 13 augustus, waarbij vaak zóveel mensen bleven eten dat de lange tafel door het
raam naar buiten stak zodat men in de tuin verder aan kon schuiven.
Alle anekdoten zijn echter onlosmakelijk verbonden aan de Dorpsstraat 69. Voor velen
het ouderlijk huis dat na de dood van de ouders nog steeds een ontmoetingspunt bleef en voor
mij persoonlijk meer dan alleen maar een jeugdherinnering.
Peter de Koning.

Augustus 1992
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Zeventiende kind van Cornelis.
Cornelis Jacobus (Cor)

Cor & Greet

17

C

ornelis Jacobus, het zeventiende kind
werd naar zijn vader vernoemd, zijn
leven lang zal hij COR heten.
Hij werd geboren op 12 december 1907.
Cor werd monteur/chauffeur bij de
gemeente Nieuwer-Amstel. In de oorlog
40/45 was hij aktief in het verzet. Naast
zijn werkkring was hij een steunpilaar
van de vrijwillige brandweer.

En last but not least, wat zou het
zangkoor van de Annakerk zijn geweest
zonder Cor de Koning?
Hij trouwde met Margaretha Weijman
en vestigde zich aan de Ouderkerker
laan, waar ook al hun kinderen geboren
zijn.
Cor

Cor & Greet met kinderen

17 2

CEES is geboren 21-09-1937, is een
prima chef kok geworden, trouwde met
Miep van der Pol en kreeg 3 kinderen
Huub van 1965, Rob van 1967 en Hans
werd in 1970 geboren.
NIEK is van 05-10-1939, zijn beroep is
accountant. Zijn geluk vond hij in het
zuiden en woont nu met zijn eindhovense Gaby en hun kinderen Nicole van
1974 en Eric van 1975 in het
brabantse Oosterhout.
JOKE één van de tweeling zag het
levenslicht in de donkere oorlogsdagen
van 1942. Joke, de eerstgeborene,
trouwde met Rob Mol en hun dochter
Monique van 1971 en zoon Paul van
1975 groeien op in het zeeuwse Goes.

Cor & Greet

Cees & Miep

Gaby met Nic & kinderen
17 3

HUUB de andere helft van de tweeling,
ging de bouwwereld in. Trouwde met
Lisette Mulder en ze kregen twee zoons,
David en Menno en bleef Amstelveen
trouw.
ADT, is van na de oorlog en is op 8 juni
1945 geboren , als onderwijzer geeft hij
les aan de kinderen van Wijk aan Zee, is
getrouwd en heeft twee zonen, Guido is
van 1977 en Tim is geboren in 1980.
HANS, is geboren in 1949, hij werkt als
ambtenaar Sport en Recreatie-zaken op
het gemeentehuis van Amstelveen. Hij
woont nog in het ouderlijk huis en is een
grote steun voor zijn ouders.
Joke & Rob

Huub & Lisette

v.r.n.l: Cor, Greet, Hans

17 4

Achttiende kind van Cornelis.
Hermanus (Manus)

Manus

18

Het achttiende kind van Cornelis
kreeg de naam Hermanus met als
roepnaam Manus. Hij werd
geboren op 23 oktober 1909.
Manus had als beroep timmerman
en was Cornelis zijn rechterhand.
Cornelis en Manus bespraken
alles betreffende het werk met
elkaar alvorens Cornelis tot een
beslissing kwam. Met zijn oudere
broer
Krijn,
welke
zijn
timmermaat was, had Manus
veel gemeen ook wat afmetingen
betreft. Zo was het, dat zij
samen één goed pak hadden
welke om en om naar de kerk en
andere bijzondere gelegenheden
gedragen moest worden. Manus
was ook zeer muzikaal

Manus (+ 6 jaar)

en met zijn innemend en vriendelijk
karakter kon hij spelend op de
piano de gehele familie amuseren.
Tevens is bekend dat hij een
uitstekend tekenaar was. Hij had
verkering met een meisje uit
Amsterdam, Jaene de Marie
geheten. Zij zijn echter nooit
getrouwd geweest daar Manus vrij
plotseling en zeer jong overleed.
Hij is op 22 jarige leeftijd op
6 maart 1932 overleden.

Manus (iets ouder)
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Negentiende kind van Cornelis.
Jacobus (Koos)

Koos & Greet
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Koos is het negentiende kind van
Cornelis de Koning.
Koos huwde in 1938 met de Amsterdamse
Greet Nijhuis. Na hun huwelijk gingen zij
wonen in de Dorpstraat in Amstelveen.
Vrij snel verhuisden zij naar de
Thorbeckeweg (huidige Badlaan) in
Amstelveen.
Koos was automonteur en had zijn bedrijf
aan de Handweg in Amstelveen. In het
huis aan de Thorbeckeweg werden
Koos, Trees en Nel geboren. Door
gezinsuitbreiding moesten zij verhuizen en
gingen wonen aan de Roemerdorpstraat 5
in Amstelveen, waar Greet nog steeds
woont.
In de Roemerdorpstraat werden Jos
en Marianne geboren.
Door ziekte moest Koos zijn werk als
automonteur opzeggen en ging werken bij
de KLM. De ziekte zorgde er echter
voor dat hij op 48 jarige leeftijd overleed
en stond Greet alleen voor de opvoeding
van haar kinderen, wat zij goed heeft
volbracht.
De eerst geborene van Koos en Greet werd
ook Koos genoemd. Na het gymnasium is
hij afgestudeerd in de theologie. Hij heeft
toch gekozen voor een opleiding als
radiodiagnostisch-laborant. Hij trouwde in
1973 met de Amsterdamse Lineke
Schelling en ging wonen in de overloop
gemeente Purmerend, waar zijn zuster
Marian ook al woonde. Zij wonen er nog
steeds. Momenteel is Koos praktijkdocent
bij het OLVG.
Zij kregen twee kinderen:
Marjon, oud 16 jaar en studerend aan
het Ignatiuscollege in Purmerend en Erna,
oud 14 jaar, die eveneens studeert aan
het Ignatiuscollege. Erna maakt ook nog
furore op de hobo.

Koos

Koos
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Trees, de oudste dochter, heeft de
opleiding tot coupeuse gevolgd. In
1964 trouwde zij met de Weesperling
Piet Terlien en zij gingen wonen in de
gemeente Weesp. Inmiddels woont
Trees in de Hilversumse Meent. Piet is
in 1990 overleden.
Zij hebben drie kinderen:
Marga, oud 27 jaar, na de opleiding
Heao is zij werkzaam geweest bij
diverse bedrijven.
Ringo, oud 24 jaar, en bezig met het
afstuderen op de universiteit in de
scheikunde.
Ingrid, oud 22, die het grootste deel
van de Heao-opleiding
Greet met Koos al gehad heeft.
Greet met Koos

Koos & Greet met kinderen
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Nel, de derde in de rij, heeft
gewerkt bij een drukkerij en
trouwde in 1966 met de vriend van
Piet Terlien, Ad Klijn. Ad was
werkzaam in de bouw en kon een
goede baan krijgen in het noorden
van Noord-Holland. Zij verhuisden
naar het -toen- ver gelegen Ursum,
waar zij nog steeds wonen.
Zij kregen vijf kinderen:
Jose, is helaas op 2 jarige leertijd
overleden; Paulien, oud 21 jaar,
volgt momenteel de dansacademie
in Tilburg. Wij zullen nog veel van
haar te zien krijgen; Irene, oud 19
jaar, die na haar studie bezig is een
aanst elling t e kr ijgen als
radiodiagnostisch laborant; als laatste de tweeling Johan en Miranda,
oud 15 jaar, die onlangs hun
eindexamen middelbare school
hebben gedaan.

Trees & Piet

Nel & Ad

Marian & Dolf
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De tweede zoon is Jos. Hij volgde een studie voor banketbakker en heeft in Amstelveen zijn
beroep uitgeoefend. In 1969 trouwde hij met de Amstelveense Feika van Gelder. Eerst
woonden zij in de Amsterdamse Chasséstraat. Na de Chasséstraat verhuisden zij naar
Amstelveen. Uiteindelijk verhuisden Jos en Feike naar het 'zonnige zuiden' en wonen nu
al velen jaren in het Limburgse Venray. Jos is werkzaam bij het NDI.
Zij kregen drie kinderen:
Manolito, oud 20 jaar, heeft een opleiding gehad in de bloemsierkunst; Mellanie, oud 12 jaar
en nog flink studerend; Danny, oud 7 jaar, die nog lang niet denkt aan een toekomst.
Manolito is geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in Limburg. Mellanie en Danny zijn
geboren in Limburg. Het is wel even wennen, een vader en een moeder met een duidelijk
accent van boven de grote rivieren en kinderen, die spreken met de zachte G.
De jongste is Marian, die tijdens haar kinderjaren tot haar ergernis met Janne werd
aangeduid. Na de middelbare school heeft zij zich aangetrokken gevoeld tot accountancy en
heeft zich daarin verder ontwikkeld. In 1970 trouwde zij met de Amsterdamse Dolf Dijst,
toen al werkzaam bij de Amsterdamse Politie. Na hun huwelijk gingen zij wonen in
Purmerend, waar zij nog steeds wonen.
Zij kregen twee kinderen:
Jeroen, oud 21 jaar, studerend voor econometrist, kennelijk van zijn moeder geërfd en
Jolanda, oud 18 jaar, werkzaam als leerling-verpleegkundige in Amsterdam.
(dd. 31 mei 1992)

De familie van Koos & Greet
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Twintigste kind van Cornelis.
Adrianus (Aart)

Aart

20

Adrianus

de Koning, geboren
23 maart 1912 en overleden 1
mei 1977. Missionaris op Java.
Vader en moeder de Koning zijn
bijzonder trots op hun "priesterzoon" die na z'n wijding op 24
juli 1938 te oudenbosch op 31 juli
1938 feestelijk in het dorp
Amstelveen werd ingehaald en
gehuldigd.
Oom Aart werd afgehaald van het
station aan de Amsterdamseweg en
per open landauer naar de pastorie
van de H.Anna gebracht. Een gebeurtenis waarvoor iedereen uitliep.
Oom Aart vond het echter vreselijk
zo het middelpunt te zijn.
Na de feestelijke gebeurtenissen vertrekt hij 4 september 1938 samen
met een studiegenoot
pater Fr. Iven uit Beek en Donk en
pater Verlaan met de "Oranje"
naar Ned. Oost Indië.
De reis duurt 24 dagen en men
ontscheept in Sabang.

Herinneringsprent bij vertrek naar Java
De tekst geeft de idealen van pater
A. de Koning bijzonder goed weer.
Eén van de eerste foto's die hij
naar Nederland opstuurt getuigt
hiervan:
Een klein fotootje waarop oom
Aart met 5 volwassenen en 2
kinderen voor het altaar.
Op de achterkant de tekst: "enige
pas gedoopten in de nieuwe statie
Djeparo".

Familie de Koning in het seminari te Oudenbosch
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De laatste tekst op het prentje: -"Heer zegen
hen die ik om u verlaat"- geeft blijk van
het besef dat het voor hemzelf, z'n
ouders, met name z'n moeder, bijzonder
moeilijk is hem te verlaten en gezien de
leeftijd van z'n ouders zal het een definitief
afscheid betekenen.
In Indonesië heeft hij tal van zijn
idealen kunnen verwezenlijken. Hij werd
hier enorm om gewaardeerd.
Hij heeft moeilijke tijden meegemaakt zoals
het interneringskamp en de woelige tijden
tijdens de communistische staatsgreep.
Oom Aart is nog twee maal voor
enkele weken in Nederland op verlof
geweest. Hij ging echter weer graag
naar zijn tweede vaderland Indonesië.

Peter de Koning

Aart

augustus 1992

Aart op verlof in Nederland
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Eenentwintigste kind van Cornelis.
Wilhelmus (Wim)

Wim & Tini

21

Het

eenentwintigste kind van
Cornelis werd Wilhelmus (Wim)
genoemd. Hij is geboren op
20 december 1914.
Wim ging naar het seminarie in
Kaatsheuvel. Hij heeft het gymnasium afgemaakt, zijn verdere studie
echter niet. Op het seminarie heeft
hij zijn pianolessen gehad. Tijdens
deze lessen ontwikkelde hij een
voorliefde voor klassieke muziek,
zoals Chopin en Beethoven.

v.l.n.r: Nel, Joop, Wim

Tiny

Zijn eerste baan was bij de firma Van
Lookeren, DE sigarenhandel van
Amsterdam in die dagen. Zijn volgende baan was bij de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam, waar hij
ongeveer 39 jaar heeft gewerkt

.
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Wim

Bijschrift van San voor onderstaande foto

In 1942 ontmoette hij Tiny Bergkamp in het Boemeltje dat van Amstelveen
naar Amsterdam reed. Drie jaar later op 6 augustus 1945 zijn ze getrouwd.
Op 6 juni waren zij al voor de wet getrouwd, dit om in aanmerking te
komen voor een deel van een woning in de Fokkerlaan, later zijn zij verhuist
naar de Oude Karselaan.

Groepsfoto bij huwelijk van Wim & Tiny
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Wim & Tiny met nog onvolledig gezin

Uit het huwelijk zijn zeven kinderen geboren:
Ludi,
Jos,
Wim,
Trees,
Paul,
Rini,
Marcel,

geboren 21 augustus 1946,
geboren 16 maart 1948,
geboren 12 februari 1950,
geboren 18 januari 1952
geboren 7 maart 1953
geboren 11 oktober 1957,
geboren 17 februari 1960,

Administratief medewerkster
Management functie
Systeembeheerder

werkzaam in het onderwijs
Onderhoudsmonteur

Ludi & Ed met de kinderen
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Tweeëntwintigste kind van Cornelis.
Petronella Maria (Nel)

Nel & Theo

22

Het

tweeëntwintigste kind van
Cornelis
kreeg
de
naam
Petronella Maria met als roepnaam
Nel.
Zij werd geboren op 25 februari
1916. Zij is opgegroeid in de Dorpstraat 69 waar zij een heerlijke jeugd
heeft mogen meemaken. Veel broers
en zusters heeft zij zien trouwen

Nel

Theo

welke ook weer kinderen kregen.
Maar helaas is zij ook getuige geweest van meerdere overlijdens van
broers en zusters.
Maar zij is altijd een opgewekte
vrouw geweest met een ruim gevoel
voor humor en een flinke dosis
menselijke nieuwsgierigheid.
Nel
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N

Nel heeft haar middenstandsdiploma
gehaald om de boekhouding van de
timmerzaak van Cornelis te kunnen
runnen. Zij trouwde met Theo Gels
welke ook een timmerman was maar
meer gespecialiseerd was in de
wagenmakerij. Later ging de wagenmakerij over in kassenbouw e.d.
maar ook het bouwen van woningen
behoorden tot de normale bezigheden.

Martin

Kees

Zo h ee ft h i j o o k d e t w e e
woningen van zijn zoons Martin
en Kees gebouwd. Beide in Nes
aan de Amstel. Martin de oudste
trouwde met Cora Stam en zij
kregen twee kinderen een zoon
Peter en een dochter Sasja.
Dirk & Lonneke
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Kees trouwde met Ria
Streng en zij kregen twee
kinderen een zoon Dirk
en een dochter Lonneke.

Kees & Ria met kinderen

Martin & Kees

Nel woont nog steeds in Nes
aan de Amstel in haar woning
aan de Kerkstraat.

Nel & Theo
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Drieëntwintigste kind van Cornelis.
Johannes Maria (Joop)

Joop & Bep
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Johannes

Maria de Koning werd geboren
op 12 juli 1917 uit het huwelijk van
Cornelis de Koning en Jakoba van der
Meer als drieëntwintigste kind uit een
lange rij.
Hij gaat naar de lagere school in Bovenkerk. Na de achtste klas gaat hij bij zijn
vader in de leer om het vak van timmerman te leren.
In zijn jeugd leert hij piano spelen. Hij
krijgt les van een oudere broer, Jan. Hij
blijft zijn leven lang met veel plezier
pianospelen,thuis maar ook op bruiloften
en partijen. In de jaren vijftig zijn Malando en Charly Kunz favoriet. Een enkele
keer heeft hij voor zijn broer Jan ingevallen als organist.
Joop

v.l.n.r: Cornelis, Joop, Jan

Huub & Joop
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Jan en Joop op weg naar een klus

Na het spelen van ragtime in de
kerk werden van zijn diensten
geen gebruik meer gemaakt.
Op twintigjarige leeftijd gaat
hij bij de vrijwillige brandweer
(Zie ook foto bij San). In de
oorlogsjaren ontloopt hij de
gedwongen
tewerkstelling
door
een
brief waarin de
Ortskommandant verklaart dat
J.M. de Koning niet uit
de gemeente Amstelveen mag
vertrekken vanwege
zijn
lidmaatschap
van
het
brandweerkorps.
Hij leert Bep Dekker kennen. Op
30 april 1947 trouwen zij. Zij
krijgen twee kinderen Peter (17
januari 1951) en René (22 juni
1959).
In 1971 viert J.M. de Koning zijn
veertigjarig jubileum bij de firma
De
Koning
en
wordt
onderscheiden in de orde van
Oranje Nassau. Hij viert zelfs zijn
vijftigjarig jubileum nog. Een
uitstekend timmerman die het
oude handwerk nog tot in de
finesses beheerste.
Op negenenzestigjarige leeftijd
overlijdt hij na een kort ziekbed.

Peter & Loes met kinderen

René

Peter de Koning
23 3

Vierentwintigste kind van Cornelis.
Catharina Jacoba (Toosje)

Het vierentwintigste kind van Cornelis kreeg de naam Catharina Jacoba
met als roepnaam Toosje. Zij werd geboren op 12 oktober 1918. Maar is
reeds na 7 weken op 29 november 1918 overleden.

24

Dit is een niet geheel volledige stamboom uitgaande van Cornelis de Koning
bijgewerkt tot ca. 1993.

Generatie 1
Cornelis de Koning, geboren 25 mei 1863 te Nieuwer Amstel, timmerman
aannemer, overleden 24 december 1954 te Warnsveld, trouwt 22 mei 1901 te
Zevenhoven met Jakoba van der Meer, geboren 11 maart 1876 te Zevenhoven,
overleden 13 april 1943 te Nieuwer Amstel, dochter van Jan van der Meer en Jacoba
van der Helm.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes de Koning volgt IXa
2. Jakoba de Koning, geboren 1 maart 1903 te Nieuwer Amstel,
overleden 18 december 1975 te Amstelveen,
trouwt met Johannes Hubertus de Groot, geboren 19 april 1901,
vertegenwoordiger,overleden 11 december 1969 te Haarlem.
3. Hubertus de Koning volgt IXb
4. Marinus (Krijn) de Koning volgt IXc
5. Suzanna de Koning, geboren 13 augustus 1906 te Nieuwer Amstel,
naaister, overleden 17 mei 1982 te Amstelveen.
6. Cornelis Jacobus de Koning volgt IXd
7. Hermanus de Koning, geboren 23 oktober 1909 te Nieuwer Amstel,
timmerman, overleden 6 maart 1932 te Amsterdam.
8. Jacobus de Koning volgt IXe
9. Adrianus de Koning, geboren 23 maart 1912 te Nieuwer Amstel,
priester, overleden 1 mei 1977 in Indonesië.
10. Wilhelmus de Koning volgt IXf
11. Petronella Maria de Koning, geboren 25 februari 1916 te Nieuwer
Amstel, trouwt 20 augustus 1947 te Nieuwer Amstel
met Theodorus Gels, geboren 29 april 1912 te Nieuwer Amstel,
aannemer, overleden 27 maart 1989
te Nieuwer Amstel, zoon van Martinus Gels en Sophia Veenboer.
12. Johannes Maria de Koning volgt IXg
13. Catharina Jacoba de Koning, geboren 12 oktober 1918 te Nieuwer
Amstel., overleden 29 november 1918 te Nieuwer Amstel.

Cornelis de Koning, trouwt eerder 30 september 1891 te Nieuwer Amstel met
Catharina Krauwer, geboren 28 mei 1865 te Haarlemmermeer, overleden 27
september 1900 te Nieuwer Amstel, dochter van Sebastiaan Krauwer en Cornelia
Looze.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia de Koning, geboren 19 augustus 1892 te Nieuwer Amstel,
overleden 25 januari 1893 te Nieuwer Amstel.
2. Franciscus de Koning, geboren 16 januari 1894 te Nieuwer Amstel,
overleden 22 februari 1894 te Nieuwer Amstel.
3. Cornelia Maria de Koning, geboren 30 december 1894 te Nieuwer
Amstel, overleden 26 juni 1993 te Amsterdam,
trouwt 5 november 1920 te Nieuwer Amstel met Hendricus Hermanus
Hoonhout, geboren 18 februari 1897 te Nieuwer Amstel,
opzichter begraafplaats, overleden 4 oktober 1979 te Amsterdam, zoon
van Sebastiaan Hoonhout en Alida Kok.
4. Franciscus Gerardus de Koning volgt IXh
5. Petronella de Koning, geboren 1 februari 1897 te Nieuwer Amstel,
overleden 18 november 1897 te Nieuwer Amstel.
6. Maria Petronella de Koning, geboren 21 april 1898 te Nieuwer
Amstel, overleden 2 juni 1917 te Amsterdam.
7. Francisca Gerarda de Koning, geboren 28 maart 1899 te Nieuwer
Amstel, overleden 24 juni 1924 te Nieuwer Amstel.
8. Anna Maria de Koning, geboren 29 maart 1900 te Nieuwer Amstel,
verpleegster, overleden 3 maart 1937 te Nieuwer Amstel.

Cornelis de Koning, trouwt eerder 12 augustus 1886 te Aalsmeer met Petronella
Schrama, geboren 18 september 1858 te Bloemendaal, overleden 11 juni 1890 te
Nieuwer Amstel, dochter van Wilhelmus Schrama en Margaretha van der Hulst.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maria (Heintje) de Koning, geboren 18 november 1886 te
Nieuwer Amstel, overleden 17 februari 1964 te Haarlem,
trouwt 20 april 1913 te Aalsmeer met Wilhelmus Raadschelders,
geboren 13 januari 1888 te Kudelstaart, landbouwer,
overleden 22 november 1948 te Aalsmeer, zoon van Raadschelders en
Marijtje Maria Boon.
2. Margaretha Maria de Koning, geboren 15 juni 1888 te Nieuwer
Amstel, overleden 13 februari 1926 te Amsterdam,
trouwt met Antonius Johannes Gerardus Harte, geboren 30 september
1892 te Sloten, tuinder, overleden 16 maart 1955 te Heiloo.
3. Maria de Koning, geboren 30 maart 1890 te Nieuwer Amstel,
overleden 16 mei 1890 te Nieuwer Amstel.

Generatie 2
Uit het derde huwelijk met Jacoba van der Meer:
IXa. Johannes (Jan) de Koning, geboren 2 maart 1902 te Nieuwer Amstel,
aannemer, overleden 5 juli 1970 te Amsterdam, trouwt 18 april 1928 te Nieuwer
Amstel met Cornelia Maria Hermanns, geboren 30 september 1901 te Aalsmeer,
dochter van Hubertus Hermanns en Wilhelmina Maria Boerlage.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hubertus de Koning, geboren 18 mei 1929 te Nieuwer
Amstel, ambtenaar.
2. Wilhelmina Jakoba Maria de Koning, geboren 12 oktober 1930 te
Nieuwer Amstel, bank-employe,
trouwt 21 november 1956 te Nieuwer Amstel met Theodorus de Rond,
geboren 27 februari 1923 te Amsterdam,
chef technische dienst, zoon van Nicolaas de Rond en Johanna van
Ruiten.
3. Hubertus Johannes de Koning volgt Xa
4. Joannes Jozef de Koning, geboren 30 april 1933 te Nieuwer Amstel,
betonconstructeur.
5. Jacoba Alida Bernadette de Koning, geboren 27 juli 1937 te Nieuwer
Amstel, boekhoudster, trouwt 28 juli 1965
te Amstelveen met Theodorus Andreas Anthonius Hodes, geboren 24
april 1937 te Den Haag,
weg- en waterbouwkundige, zoon van Theodorus Anthonius Andreas
Hodes en Huberdina Mathea Houdi.
6. Anna Cornelia Theresia de Koning, geboren 18 maart 1940 te
Nieuwer Amstel, lerares, trouwt 29 juli 1966
te Halfweg met Evert Willem Geijtenbeek, geboren 10 augustus 1942 te
Dordrecht, directeur basisschool,
zoon van Teunis Hendrik Geijtenbeek en Theodora Hendrika Johanna
Mussert.
7. Henricus Clemens Maria de Koning volgt Xb

IXb. Hubertus (Huub)de Koning, geboren 26 februari 1904 te Nieuwer Amstel,
timmerman/aannemer, overleden 4 maart 1991 te Amsterdam, trouwt met Petronella
van Velzen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Adrianus de Koning volgt Xc.
2. Petronella (Nel) de Koning, geboren 7 februari 1935, overleden 8
augustus 1988, trouwt met Ton Kokshoorn, geboren 11 juni 1931.
3. Hubertus Joseph (Huub) de Koning volgt Xd
4. Jacoba (Joke) de Koning, geboren 22 juni 1943 te Amsterdam,
trouwt met Herman Schreven, geboren 22 juni 1936.

IXc. Marinus (Krijn) de Koning, geboren 16 juni 1905 te Nieuwer Amstel,
timmerman, overleden 23 april 1979 te Amsterdam, trouwt met Adriana van Kempen,
geboren 16 juni 1905, overleden 27 oktober 1973 te Diemen.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus (Herman) de Koning volgt Xe
2. Chris de Koning volgt Xf
3. Jean de Koning, geboren 31 januari 1940 te Amsterdam, overleden
20 november 1992 te Diemen, trouwt 17 mei 1960
te Diemen met Nico Johannes Tetteroo, geboren 24 september 1941 te
Diemen,
zoon van Johannes Tetteroo en Petronella Maria Martens.
4. Cornelis (Cor) de Koning volgt Xg
5. Johannes (Joop) de Koning volgt Xh

IXd. Cornelis Jacobus (Cor) de Koning, geboren 12 december 1907 te Nieuwer
Amstel, monteur/chauffeur, overleden 6 maart 1993 te Amstelveen, trouwt 24 april
1935 te Nieuwer Amstel met Margaretha Maria Weiman, geboren 11 maart 1912 te
Amsterdam, dochter van Nicolaas Weiman en Bertha van't Klooster.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Maria de Koning volgt Xi
2. Nicolaas Adrianus Maria de Koning volgt Xj
3. Jacoba Agnes Maria de Koning, geboren 13 augustus 1942 te
Nieuwer Amstel, trouwt 5 augustus 1969 te Amstelveen,
trouwt met Cornelis Robertus Mol, geboren 14 juli 1937 te Diemen,
zoon van Cornelis Mol en Wilhelmina de Vries.
4. Hubertus Johannes Jozef de Koning volgt Xk
5. Adrianus de Koning volgt Xl
6. Johannes de Koning, geboren 9 maart 1949 te Nieuwer Amstel,
ambtenaar.

IXe. Jacobus (Koos) de Koning, geboren 2 januari 1911 te Nieuwer Amstel,
automonteur, overleden 12 maart 1959 te Amsterdam, trouwt 28 september 1938 te
Amsterdam met Margaretha Johanna Maria Nijhuis, geboren 13 juli 1911 te
Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Gerardus de Koning volgt Xm
2. Teresia Maria de Koning, geboren 6 juli 1943 te Nieuwer Amstel,
coupeuse, trouwt 25 november 1964 te Amstelveen,
met Petrus Martinus Johannes Terlien, geboren 2 juli 1941 te Weesp,
overleden 14 juli 1990 te Hilversum.
3. Petronella Johanna Maria de Koning, geboren 31 juli 1945 te
Nieuwer Amstel, trouwt 8 januari 1966
te Amstelveen met Adrianus Johannes Klijn, geboren 2 juli 1941 te
Weesp.
4. Josephus Hendrikus de Koning volgt Xn
5. Maria Anna de Koning, geboren 14 augustus 1948 te Nieuwer
Amstel, trouwt 31 maart 1970 te Amstelveen
met Rudolphus Theodorus Maria Dijst, geboren 20 december 1946 te
Amsterdam, politie,
zoon van Josephus Petrus Cornelis Dijst en Maria Anna Vermoolen.

IXf. Wilhelmus (Wim) de Koning, geboren 20 december 1914 te Nieuwer Amstel,
ambtenaar, overleden 6 augustus 1982 te Amsterdam, trouwt 6 augustus 1945 te
Nieuwer Amstel met Catharina Bergkamp, geboren 20 december 1923 te Nieuwer
Amstel, dochter van Nicolaas Wilhelmus Bergkamp en Petronella Catherina
Raadschelders.
Uit dit huwelijk:
1. Liduina Jacoba Catherina de Koning, geboren 21 augustus 1946 te
Nieuwer Amstel, adm.medewerkster,
trouwt met Eduard Cornelis Winter, geboren 31 mei 1944 te Groningen,
zoon van Johannes Henrikus Winter
en Margaretha Christina Keek.
2. Joseph (Jos) de Koning volgt Xo
3. Wilhelmus Adrianus Joseph de Koning, geboren 12 februari 1950 te
Nieuwer Amstel, systeembeheerder,
trouwt 17 augustus 1976 te zie Commentaar met Dosithe Antonia Maria
Keizer, geboren 3 mei 1954
te Nieuwer Amstel, dochter van Gijsbertus Martinus Keizer en
Margaretha Johanna Schalkwijk.
4. Theresia (Trees) de Koning, geboren 18 januari 1952 te Nieuwer
Amstel, trouwt met Gerard Duijn, geboren 6 mei 1948.
5. Paulus Andreas Thomas de Koning volgt Xp
6. Catharina Theresia Maria de Koning, geboren 11 oktober 1957 te
Nieuwer Amstel, onderwijs,
trouwt 15 september 1978 te Amstelveen met Jeroen Brachthuizer,
geboren 30 mei 1955 te Amsterdam,
zoon van Josephus Jacobus Brachthuizer en Johanna Ernestina
Frederika Drechsler.
7. Marcel de Koning, geboren 17 februari 1960 te Nieuwer Amstel,
onderhoudsmonteur.

IXg. Johannes Maria (Joop) de Koning, geboren 12 juli 1917 te Nieuwer Amstel,
timmerman, overleden 17 oktober 1986 te Nieuwer Amstel, trouwt 30 april 1947 te
Nieuwer Amstel met Gijsbertha Wilhelmina Dekker, geboren 31 maart 1921 te
Duivendrecht, dochter van Cornelis Dekker en Gerarda Maria Boerlage.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Cornelis Joseph(Peter) de Koning volgt Xq
2. Reinerus Jacobus de Koning, geboren 22 mei 1959 te Nieuwer
Amstel.

Uit het tweede huwelijk met Catharina Krauwer:
IXh. Franciscus Gerardus (Frans) de Koning, geboren 30 januari 1896 te
Nieuwer Amstel, timmerman, overleden 11 juni 1968
te Amsterdam, trouwt met Elisabeth Braat.
Uit dit huwelijk:
1. Maria (Riet) de Koning, geboren 22 oktober 1925 te Nieuwer Amstel, trouwt met
Ebo Heeres, geboren 8 februari 1923.
2. Catharina (Tini) de Koning, geboren 21 juli 1927 te Nieuwer Amstel, trouwt met
Folgert Heeres.
3. Franciscus de Koning volgt Xr
4. Cornelis (Cor) de Koning, geboren 24 januari 1935 te Nieuwer Amstel, overleden
18 maart 1985.
5. Johannes (Jan) de Koning volgt Xs
6. Adrianus (Arie) de Koning, geboren 22 juli 1939 te Nieuwer Amstel.

Derde generatie:
Zoons van Jan
Xa. Hubertus Johannes (Huub) de Koning, geboren 19 februari 1932 te Nieuwer
Amstel, timmerman/aannemer, overleden 22 april 1982 te Amsterdam, trouwt met
Isabella Verlaan, geboren 5 juli 1935 te Aalsmeer.
Uit dit huwelijk:
1. Gwendoline de Koning, geboren 14 augustus 1967 te Amstelveen.

Xb. Henricus Clemens Maria (Henk) de Koning, geboren 15 februari 1942 te
Nieuwer Amstel, bouwkundige, trouwt18 september 1968
te Rijswijk met Johanna Maria Oostdam, geboren 30 mei 1942 te Den Haag,
apothekers assistente,
dochter van Adrianus Johannes Maria Oostdam en Wilhelmina Cornelia Theodora
van der Voort.
Uit dit huwelijk:
1. Martijn Steven de Koning, geboren 15 augustus 1970 te zie
commentaar, machinist.
2. Remco Arjan de Koning, geboren 22 juni 1973 te zie commentaar.

Zoons van Huub
Xc. Cornelis Johannes Adrianus (Cor) de Koning, geboren 25 april 1931,
timmerman, overleden 7 mei 1982, trouwt met Maria Wilhelmina Barlag, geboren 23
juli 1931 te Ouder-Amstel, dochter van Hendrikus Gerardus Barlag en Adriana
Geertruida Anna de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Maria (Huub) de Koning, geboren 18 juni 1959 te
Aalsmeer.
2. Theodorus Gerardus Hendrikus de Koning, geboren 14 november
1961 te Nieuwer Amstel, trouwt met Simone Maria Bar,
geboren 17 november 1963 te Amsterdam, dochter van Henry William
Bar en Maria Elisabeth Ligtermoet.
3. Irene Elisabeth Emma de Koning, geboren 27 juni 1964 te Aalsmeer,
trouwt met Raymond Kok,
geboren 27 juli 1963 te Amsterdam, zoon van Berardus Nicolaas
Cornelis Kok en Jacoba Kuipers.

Xd. Hubertus Joseph (Huub) de Koning, geboren 26 september 1939 te
Amsterdam, timmerman, overleden 25 oktober 1986 te Amsterdam, trouwt met
Yvonne Johanna Maria Vermaat, geboren 19 juli 1951, dochter van Cornelis Vermaat
en Cornelia van Egmond.
Hubertus Joseph de Koning, trouwt eerder met Irene Elisabeth Emma Heijsteeg,
geboren 5 augustus 1939.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Hubertus Franciscus de Koning, geboren 10 mei 1960 te
Amsterdam, trouwt met Rolinka Blankenstijn,
geboren 26 januari 1965 te Amstelveen, dochter van
Gerardus Blankenstijn en Helena Petronella Pauli.
2. Hubertus (Huub) de Koning, geboren 10 april 1965 te Amsterdam,
trouwt met Johanna Gerarda Roele, geboren 14 juni 1968.
te Amsterdam, dochter van Cornelis Roele en Johanna
Gerarda Scholte.

Zoons van Krijn
Xe. Hermanus (Herman) de Koning, geboren 15 mei 1932 te Amsterdam,
timmerman, overleden 27 mei 1985 te Amsterdam,
trouwt met Agnes Adriana Maria Hendriks, geboren 15 juni 1932 te Amsterdam,
overleden 20 november 1978 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Marinus de Koning volgt XIa
2. Hermanus (Herman) de Koning volgt XIb
3. Marinus (Marco) de Koning, geboren 7 maart 1961 te Amsterdam,
trouwt met Mette Lene Svendsen,
geboren 20 september 1957 te Gamborg (Denemarken),, dochter van
Harry Svendsen en Tove Busk Jesperen.
4. Irma Maria de Koning, geboren 4 december 1962 te Amsterdam,
trouwt 4 oktober 1990 te Amsterdam, met Paulus Felix de Jong,
geboren 17 juli 1962 te Amsterdam, zoon van Willibrordus Marinus de
Jong en Maria Cornelis van Tunen.
5. Kim de Koning, geboren 20 september 1970 te Amsterdam, trouwt
10 april 1992 te Amsterdam met Simon Martin Engel,
geboren 17 juli 1959 te Oostzaan, zoon van Bastiaan Engel en
Theodora van der Schaaf.

Xf. Chris de Koning, geboren 30 december 1935 te Amsterdam, timmerman, trouwt
met Roos Grevenbroek, geboren 3 mei 1937.
Uit dit huwelijk:
1. Monty de Koning, geboren 14 april 1965.

Xg. Cornelis (Cor) de Koning, geboren 4 mei 1941 te Amsterdam,
timmerman/brandweer, trouwt 12 augustus 1965 te Amsterdam met Hermanda
Wilhelmina Visser, geboren 2 november 1942 te Amsterdam, dochter van Hermanus
Egbertus Visser en Wilhelmina Detering.
Uit dit huwelijk:
1. Ingrid de Koning, geboren 24 augustus 1967 te Amsterdam, trouwt
met Johan Boersma, geboren 2 december 1965 te Amsterdam,
zoon van Johannes Boersma en Petronella van Katwijk.
2. Brenda de Koning, geboren 12 december 1969 te Amsterdam.

Xh. Johannes (Joop) de Koning, geboren 23 oktober 1942 te Amsterdam,
timmerman/brandweer, trouwt 7 juli 1965 te Amsterdam met Catharina
Christ.M.Veronica Cornelissen, geboren 22 april 1945 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Edwin de Koning, geboren 21 maart 1970 te Amsterdam.
2. Jasper de Koning, geboren 15 september 1976 te Amsterdam.

Zoons van Cor
Xi. Cornelis Johannes (Cor) Maria de Koning, geboren 21 september 1937 te
Nieuwer Amstel, kok, trouwt 29 mei 1963 te Amsterdam, met Maria Theresia Agatha
van der Pol, geboren 5 september 1941 te Amsterdam, dochter van Hubertus
Johannes Anthonius van der Pol en Clara Maria Huisink.
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Antonius de Koning volgt XIc.
2. Robert Cees de Koning, geboren 19 december 1967 te Amstelveen.
3. Hans Dirk de Koning, geboren 18 maart 1970 te Amstelveen.

Xj. Nicolaas Adrianus Maria (Nico) de Koning, geboren 5 oktober 1939 te
Nieuwer Amstel, accountant, trouwt te Maastricht met
Gabrielle Corn.Hubert.Hel.Mar. Dinjens, geboren 12 februari 1944 te Maastricht,
dochter van Joannes Leonardus Dinjens en Maria Gabrielle Josephine van den
Boorn.
Uit dit huwelijk:
1. Nicole Maria de Koning, geboren 3 januari 1974 te Antwerpen,.
2. Erik Gabriel de Koning, geboren 17 november 1975 te Antwerpen,.

Xk. Hubertus Johannes Jozef (Huub) de Koning, geboren 13 augustus 1942 te
Nieuwer Amstel, timmerman/aannemer, trouwt 23 september 1966 te Amsterdam
met Elisa Maria Mulder, geboren 4 december 1946 te Amsterdam, dochter van
Antonius Johannes Joseph Mulder en Elisa Maria Dils.
Uit dit huwelijk:
1. David Hubertus de Koning, geboren 17 april 1967 te Amsterdam.
2. Menno Johannes de Koning, geboren 21 februari 1972 te
Amstelveen.

Xl. Adrianus (Adri) de Koning, geboren 8 juni 1945 te Nieuwer Amstel,
onderwijzer, trouwt 17 april 1974 te Amsterdam met Mieke Nieuwboer, geboren 25
april 1949 te Amsterdam, dochter van Wilhelmus Petrus Nieuwboer en
Elisabeth Maria Neep.
Uit dit huwelijk:
1. Guido de Koning, geboren 26 maart 1977 te Beverwijk.
2. Tim de Koning, geboren 11 juli 1980 te Beverwijk.

Zoons van Koos
Xm. Jacobus Gerardus (Koos) de Koning, geboren 7 januari 1942 te Nieuwer
Amstel, radiodiagnostisch laborant, trouwt 10 oktober 1973 te Amsterdam met
Lineke Schelling, geboren 28 september 1951 te Duivendrecht.
Uit dit huwelijk:
1. Marjon de Koning, geboren 18 december 1975 te Purmerend.
2. Erna de Koning, geboren 4 maart 1978 te Purmerend.

Xn. Josephus Hendrikus (Jos) de Koning, geboren 10 april 1947 te Nieuwer
Amstel, banketbakker, trouwt 1 april 1969 met Feika van Gelder, geboren te
Amstelveen.
Uit dit huwelijk:
1. Manolito de Koning, geboren 6 juli 1972 te Amsterdam.
2. Melanie de Koning, geboren 1 april 1980 te Venray.
3. Danny de Koning, geboren 18 maart 1985 te Venray.

Zoons van Wim
Xo. Joseph (Jos) de Koning, geboren 16 maart 1948 te Nieuwer Amstel,
management, trouwt met Maria Winter, geboren 14 april 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Rene de Koning, geboren 12 december 1974.
2. Martijn de Koning, geboren 15 maart 1977.

Xp. Paulus Andreas Thomas (Paul) de Koning, geboren 7 maart 1953 te
Nieuwer Amstel, trouwt te Amsterdam met Annemieke Marjolein Eijndhoven, geboren
16 mei 1962 te Amsterdam, dochter van Jan Eijndhoven en Elisabeth Catherina de
Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Sylvester Nathanja de Koning, geboren 12 mei 1990 te Amsterdam.
2. Katinka Francisca de Koning, geboren 12 november 1991 te Amsterdam.

Zoons van Joop
Xq. Petrus Cornelis Joseph (Peter) de Koning, geboren 17 januari 1951 te
Nieuwer Amstel, trouwt met Louise Maria Gitsels, geboren 16 april 1951 te Arnheml,
dochter van Wilhelmus Gitsels en Josephine Leeman.
Uit dit huwelijk:
1. Alexander Wilhelmus Johannes de Koning,
geboren 13 februari 1983 te Amsterdam.
2. Lukas Peter Paul de Koning, geboren 26 mei 1984 te Amsterdam.

Zoons van Frans (tweede huwelijk van Cornelis)
Xr. Franciscus (Frans) de Koning, geboren 16 april 1930 te Nieuwer Amstel,
trouwt met Janny Geerts, geboren 20 juni 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Rob de Koning, geboren 7 november 1956, ambtenaar.

Xs. Johannes (Jan) de Koning, geboren 2 december 1936 te Nieuwer Amstel,
trouwt met Sharon van Eijma, geboren 27 december 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Patricia de Koning, geboren 10 december 1979.

Johannes (Jan) de Koning, trouwt eerder met Miesje Bosman, geboren 22
oktober 1935.
Uit dit huwelijk:
1. Tommy de Koning, geboren 5 maart 1960.
2. Frans de Koning,

geboren 5 januari 1962.

3. Marco de Koning, geboren 16 maart 1966.

Vierde generatie:
Zoons van Herman van Krijn
XIa. Johannes Wilhelmus Marinus de Koning, geboren 25 juli 1957 te
Amsterdam, trouwt 14 december 1984 te Amsterdam met Ingrid van Goethem,
geboren 22 november 1963 te Haarlemmermeer, dochter van
Johannes van Goethem en Wilhelmina van Huizen.
Uit dit huwelijk:
1. Mendy de Koning, geboren 16 maart 1984 te Amsterdam.
2. Amy de Koning,

geboren 20 juni 1985 te Amsterdam.

XIb. Hermanus (Herman) de Koning, geboren 17 juli 1958 te Amsterdam, trouwt
24 september 1987 te Amsterdam met Maria Johanna Ruygrok, geboren 6
september 1957 te Badhoevedorp,, dochter van Hendrikus Theodorus Ruygrok en
Emma Hendrika Scheurs.
Uit dit huwelijk:
1. Sanne de Koning,

geboren 25 april 1986 te Amsterdam.

2. Joachim de Koning, geboren 22 december 1991 te Alkmaar.

Zoons van Cor van Cor
XIc. Hubertus Antonius de Koning, geboren 23 september 1965 te Amstelveen,
trouwt met Johanna Silvia Maria de Langen, geboren 24 mei 1966 te Amstelveen,
dochter van Johannes Cornelis de Langen en Beijer.
Uit dit huwelijk:
1. Marre Maria Margreet de Koning, geboren 26 juli 1993 te Amstelveen.

