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We traden in de sporen 

van hen die ons voorgingen. 

Maar toen de tijd verstreek 

zagen wij die sporen meer en meer vervagen. 

 

IJsselmuiden, februari 2023       André Westendorp 
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Zijn jeugd 
Johannes Westendorp is op 1 mei 1846 ’s nachts om half 12 geboren1 als zoon van de 29 
jarige huisschilder Johannes Westendorp en Maria Margaretha de Haan. De geboorte vindt 
plaats in het woonhuis van zijn ouders te Haarlem in de Kleine Houtstraat wijk 3 nummer 

127. Aardig om te vermelden is dat een van de 
getuigen bij de aangifte van deze geboorte de 
23 jarige horlogemaker Daniel Westendorp is. 
Hij is een broer van de vader van Johannes en 
woont eveneens in Haarlem in de Grote 

Houtstraat. De geboorteacte wordt door zowel de vader als de getuige ondertekend. 
Daardoor weten we dat beiden konden schrijven.  

Johannes is het tweede kind in het gezin. Een oudere broer, Daniel, is een jaar eerder in 
1845 geboren. Na hem worden nog Gerardus in 1847, Maria Adriana in 1849 en Adriana in 
1851 geboren. 

Het gezin woonde in de periode 1845 tot 1851 te Haarlem in het huis wat als adres Kleine 
Houtstraat wijk 3 nummer 127 heeft. Zijn vader, ook Johannes Westendorp, heeft al tijd als 
beroep huisschilder gehad. 

In 1851 slaat echter het noodlot toe. De vader van Johannes, ook met de naam Johannes, 
overlijd2 op 23 oktober 1851 ’s avonds om 11 uur op 34 jarige leeftijd te Haarlem in zijn huis 
in de Kleine Houtstraat wijk 3 nummer 127. De kleine Johannes is dan 5 jaar oud. Zijn  

moeder blijft als weduwe 
met 5 jonge kinderen 
achter. Opvallend vind ik 
dat de jonge weduwe een 
dankbetuiging vanwege de 
deelneming bij het 

overlijden van haar man in de krant plaatst3. 

Het zal voor haar gemakkelijk zijn geweest. In die tijd bestonden nog geen sociale 
voorzieningen zoals we die nu kennen. We weten het natuurlijk niet, maar mogelijk heeft ze 
wat steun ontvangen van haar schoonfamilie. 
Het blijft echter niet bij dit verdriet. Acht jaar later overlijd4 Daniel, de oudere broer van 
Johannes, op 1 maart 1859 ’s morgens om half 12 op 14 jarige leeftijd in het huis te Haarlem 
(Kleine Houtstraat wijk 3 nummer 127) waar het gezin dan nog steeds woont. Johannes is 
dan 12 jaar en zal het ongetwijfeld bewust hebben meegemaakt. 

Na het overlijden van zijn vader in 1851 blijft het niet bij alleen maar ellende. Zijn moeder 
trouwt anderhalf jaar nadat zij weduwe is geworden op 6 april 1853 te Haarlem5 met de 27 
jarige te Heemstede geboren huisschilder Jan Smink. Maria Margaretha de Haan, haar 5 
kinderen uit het huwelijk met Johannes Westendorp en haar tweede echtgenoot blijven 
wonen6 te Haarlem in het huis in de Kleine Houtstraat wijk 3 nummer 127. Uit het huwelijk 
met Jan Smink worden 6 kinderen geboren: Aaltje in 1853, Hendrik Willem in 1855, Johanna 
in 1857, Willem Cornelis Evert in 1858, Dirk in 1861 en Johanna Maria in 1863. Het 
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samengestelde gezin woont al die tijd op hetzelfde adres in de Kleine Houtstraat te Haarlem. 
De stiefvader van Johannes, Jan Smink, is reeds op 9 maart 1853 uit Heemstede naar 
Haarlem vertrokken en is in het huis van zijn toekomstig gezin (een maand later vind het 
huwelijk plaats) gaan wonen. Het eerste kind van hen wordt 2 maand na hun huwelijk op 14 
juni 1853 geboren. Opvallend vind ik dat wel omdat Jan Smink voordat hij naar Haarlem 
kwam in Heemstede woonde. Ik heb me dan ook afgevraagd hoe het kan dat ze bij elkaar 
zijn gekomen. De oplossing blijkt eenvoudig te zijn. Jan Smink blijkt een broer te zijn van 
Alida Smink, de vrouw van Johannes Westendorp en dus schoonzuster van Maria Magdalena 
de Haan. 

Jan Smink neemt al eerder intrek bij de weduwe van de schilder J. Westendorp. In het 
Algemeen Handelsblad7 van 28 februari 1853 wordt hij als meesterknecht vermeld. 

 

In bovenstaand artikel wordt melding gemaakt van een ‘Announce’ in het Handelsblad van 
25 januari 1853. Onderstaand8 deze ‘Announce’ die voor zichzelf spreekt. Het geeft ons enig 
inzicht wat er zich moet hebben afgespeeld tussen Jan Smink en de weduwe van Johannes 
Westendorp. Het lijkt er op dat genoemde Jan Smink vrij snel na het overlijden van Johannes 
Westendorp als meesterknecht bij de weduwe in betrekking is gekomen. We weten het niet 
zeker, maar mogelijk heeft hij enig misbruik gemaakt van het verdriet van deze jonge 
weduwe. 
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Ui al het bovenstaande kunnen we eigenlijk best wel concluderen dat onze Johannes 
Westendorp in zijn jeugd veel heeft meegemaakt. Hij blijft tot aan zijn huwelijk in 1870 bij 
zijn moeder in de Kleine Houtstraat wonen. In het bevolkingsregister9 wordt van hem in de 
tijd dat hij bij zijn stiefvader en moeder woonde als beroep smidsleerling opgegeven. 
Blijkbaar lag hem dat niet zo en heeft hij uiteindelijke het beroep van zijn vader en stiefvader 

huisschilder gekozen. Mogelijk 
heeft ook te maken met een 
slechte gezondheid van zijn 
stiefvader en nam hij het 
schildersbedrijf van hem over.  

Zijn stiefvader overleed een jaar na het huwelijk van Johannes op redelijk jonge leeftijd. 
Echter het blijft gissen. Hoewel, toch ook weer niet. In het bevolkingsregister over de 
periode dat hij met zijn vrouw in Haarlem woonde wordt van hem als beroep zowel smid als 
schilder opgegeven. Het beroep van huisschilder voerde hij eerst in Haarlem uit en vanaf 
1879 in Den Haag. 

De vraag die we natuurlijk kunnen stellen is of nog te 
achterhalen is waar het huis in de Kleine Houtstraat, waar 
Johannes opgegroeid is, precies staat of heeft gestaan. In de 
aangifte van memories van successie van Johannes 
Westendorp10 op 16 januari 1852 heb ik gevonden dat hij 
onroerend goed in eigendom heeft gehad waarover 
successiebelasting betaald moest worden. Het onroerend 
goed is daarin als volgt omschreven: “een huis en erve 
staande en gelegen in de Kleine Houtstraat te Haarlem wijk 3 
nummer 127 en bij het kadaster bekend onder sectie D 
nummer 879”. 
Johannes Westendorp, schilder te Haarlem, heeft dit hus en 
erf in 1844 in eigendom verkregen11. Na het overlijden van 
Johannes worden zijn erfgenamen eigenaar, maar na het 
overlijden van zoon Daniel Westendorp in 1859 wordt Maria 
Margaretha de Haan eigenaar van het geheel12. Blijkbaar 
heeft ze haar kinderen als eigenaren uitgekocht. In 1869 
verkoopt zij het huis en erf aan de horlogemaker Martinus 
Jacobus Erdtsieck13. 
Het pand zoals het gezin er gewoond moet hebben en waar 
onze Johannes dus is opgegroeid bestaat nog steeds. Het 
huidige adres is Kleine Houtstraat 54 in Haarlem. Het pand is 
een rijksmonument. Ik heb geen goede afbeelding kunnen 
vinden die gebruikt kan worden, maar google biedt enige 
uitkomst. 

Een bijzonder leuke vondst is wel de hoofdelijke omslag, een gemeentelijke belasting, over 
de jaren 1857 t/m 186714. Hierin vinden we opnieuw een bewijs van de koppeling van het 
huisnummer, Kleine Houtstraat wijk 2 nummer 127, met het kadasternummer sectie D 
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nummer 879. Ook 
wordt vermeld dat 
in de 1857 en 1858 
van twee 
inwonende 
personen ook 
belasting werd 
geheven. Het 
overzicht is te leuk 
om niet als 
afbeelding 
hieronder op te 
nemen. 

Van J. Smink wordt 
opgegeven dat hij 
zowel eigenaar (a) 
als bewoner (b) is 
van het pand. 

 

 

De jeugd van zijn vrouw 
Christina Zwaan is op 29 december 1849 ’s avonds om 8 uur te Haarlem in een huis aan het 
Begijnhof wijk 1 nummer 975 geboren15 als dochter van de 43 jarige werkster Elisabeth 
Zwaan. De aangifte van haar geboorte is gedaan door de 77 jarige vroedvrouw Maike 
Schraders. Dat was in die tijd wel gebruikelijk. Een vrouw mocht eigenlijk in de tijd geen 
aangifte van geboorte doen. Enige uitzondering is als een vroedvrouw bij de geboorte 
aanwezig was en er geen man bekend of aanwezig is. 
Wat er precies rondom deze geboorte gebeurd is geeft de geboorteacte niet prijs, maar in 
de kantlijn is door de ambtenaar van de burgerlijke stand bijgeschreven dat Elisabeth Zwaan 
het kind op 15 maart 1870 als het hare erkend. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met 
het huwelijk van Christina. 

Haar moeder woonde zoals hiervoor vermeld in een huis aan het Begijnhof wijk 1 nummer 
975. Het is wat onduidelijk wat de volgorde van onderstaande woonadressen is. Wat mij wel 
opvalt is dat zij o.a. met een Ludovicus Nijssen, van beroep sjouwerman, in hetzelfde huis 
woont. Een enkele maal wordt dochter Christina ook aangeduid als Christina Nijssen. In 
eerste instantie was het mij onduidelijk wat daarvan de reden kan zijn geweest, maar in een 
van de vermeldingen van het bevolkingsregister wordt zij aangeduid als weduwe van 
Ludovicus Nijssen. Na lang zoeken heb ik een huwelijk van het echtpaar kunnen vinden. Zij 

trouwen16 op 16 april 1828 te Haarlem als 
Ludovicus Nijsse, 23 jaar oud en 
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voermansknecht van beroep, en Elisabeth Swaan, 22 jaar oud en wonende op de Kruisweg te 
Haarlem. De huwelijksakte wordt ondertekend door de bruid Elisabeth Swaam, maar niet 
door de bruidegom. Hij verklaard niet te kunnen schrijven. 
Ludovicus is op 30 jarige leeftijd op 10 oktober 1834 ’s middags om 2 uur overleden aan de 
Zomervaart wijk 1 nummer 37. Opvallend is ook dat bij 2 geboorteakten, van haar zoon 
Willem en haar dochter Christina, geen vader is opgegeven. Een merkwaardige en 
onduidelijke situatie. Temeer omdat in bevolkingsregisters de in 1849 geboren dochter 
Christina soms aangeduid wordt met de geslachtsnaam Nijssen. 
Ik heb een paar woonadressen kunnen vinden waar ook Christina in haar jeugd zal hebben 
gewoond. Duidelijk is mij wel dat zij regelmatig verhuisden. 

Lange Rozenstraat wijk 6 nummer 557 : Dit wordt als haar woonadres genoemd bij de 
geboorte17 van haar zoon Willem op 14 januari 1843. 

Begijnhof wijk 1 nummer 97518 : Zij woont daar in ieder geval in 1849. Van haar vermeld dat 
haar moeder Elisabeth Zwaan schoonmaakster van beroep is en in 1807 is geboren. Zij wordt 
als weduwe genoemd. Zij woont niet alleen in dit huis. Ook een Ludovicus Nijssen 
(sjouwerman), Petrus Hendrik Nijssen, Willem Zwaan en een Johanna Dorothea Nijssen 
wonen in hetzelfde huis.  

Lange Heerenstraat wijk 6 nummer 65519. Hier woonden zij ook in ieder geval na 1849. 

Patientiestraat wijk 2 nummer 80320 : Op dit adres wonen Elisabeth Zwaan van beroep 
werkster en weduwe Lucovicus Nijssen, Ludovicus Nijssen, Petrus Hendrik Nijssen, Willem 
Zwaan en opvallend Christina Nijssen. Naast deze informatie uit het bevolkingsregister ben ik 
haar als de weduwe Nijssing op dit adres ook tegengekomen in het eerder genoemde 
register van hoofdelijke omslag. In 1858 woonde zij er als bijwoner en moest daarvoor een 
bedrag van 30 gulden betalen21. 

Christina is tot haar huwelijk bij haar moeder in Haarlem blijven wonen. Zij verhuisden wel 
met enige regelmaat, maar de bevolkingsregisters geven hierin geen datum van verhuizing. 
In het bevolkingsregister vanaf 1860 woonden22 zij eerst op het adres Patientiestraat wijk 2 
nummer 803. Daarna in de Korte Hofstraat wijk 2 nummer 769. Ook hier geven de registers 
weer wat meer informatie. Zij wonen in ieder geval in de periode 1862 tot 1864 in het huis 
aan de Korte Hofstraat wijk 2 nummer 769. De weduwe Nijssen werd daarvoor als huurder 
aangeslagen voor 41 gulden per jaar23. 

Het gezin 
Het gezinsleven van het echtpaar Johannes Westendorp en Christina Zwaan laat ik beginnen 
bij hun huwelijk. 

Op 30 maart 1870  wordt voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand te Haarlem het huwelijk24 gesloten 
tussen de 23 jarige te Haarlem wonende huisschilder 
Johannes Westendorp, zoon van de reeds overleden 
Johannes Westendorp en de zonder beroep te 
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Haarlem wonende Maria Margaretha de Haan, en de 20 jarige eveneens te Haarlem 
wonende Christina Zwaan, dochter van de te Haarlem wonende Elisabeth Zwaan. Als 
getuigen bij het huwelijk zijn o.a. aanwezig de beide halve broers van de bruid de 37 jarige te 
Haarlem wonende snelpersdraaijer Peterus Hendrik Nijssen en de 41 jarige te Haarlem 
wonende winkelbediende Ludovicus Nijssen. Zowel het bruidspaar als de beide wederzijdse 
moeders ondertekenen de huwelijksacte. 

Het echtpaar zal tot juni 1879 in Haarlem blijven wonen. In deze periode worden te Haarlem 
de volgende kinderen geboren: 

- Johannes, geboren op 1 augustus 1871 ’s morgens om 11 uur in het huis van zijn 
ouders te Haarlem in de Genzenstraat wijk 4 nummer 389 als zoon van de 25 jarige 
huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan25. Bij de aangifte van zijn 
geboorte is als getuige zijn 24 jarige te Haarlem wonende kastenmaker en oom 
(broer van zijn vader) Gerardus Westendorp aanwezig. Een dag later op 2 augustus 
1871 ’s middags om 2 uur overlijd26 dit kindje te Haarlem in een huis in de 
Bereiderstraat wijk 4 nummer 389. 

- Maria Margaretha Christina, geboren op 19 november 1872 ’s nachts om 1 uur in het 
huis van haar ouders te Haarlem in de Genzenstraat wijk 4 nummer 389 als dochter 
van de 26 jarige huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan27. Bij de 
aangifte van haar geboorte is ook hier als getuige haar oom, de 25 jarige 
meubelmaker Gerardus Westendorp, aanwezig. Zij is ongehuwd op 20 februari 1957 
om 22.00 uur op 84 jarige leeftijd overleden te Den Haag28. 

- Elizabeth Christina, geboren op 15 maart 1875 ’s avonds om 11 uur in het huis van 
haar ouders te Haarlem op de Turfmarkt wijk 2 nummer 126a als dochter van de 28 
jarige huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan29. Na een half jaar 
overlijd zij op 18 september 1875 ’s middags om 6 uur in een huis te Haarlem op het 
Spaarne wijk 2 nummer 16530. 

- Elisabeth, geboren op 29 juli 1876 ’s avonds om 10 uur in het huis van haar ouders te 
Haarlem aan het Spaarne wijk 2 nummer 165 als dochter van de 30 jarige 
huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan31. Zij is ongehuwd op 31 
januari 1951 om 17.30 uur op 74 jarige leeftijd te Den Haag overleden32. 

- Johannes, geboren op 12 oktober 1877 ’s morgens om 10 uur in het huis van zijn 
ouders te Haarlem op het Spaarne nummer 65 als zoon van de 31 jarige huisschilder 
Johannes Westendorp en Christina Zwaan33. Een half jaar na zijn geboorte overlijd hij 
op 16 april 1878 ’s middags om 6 uur in het huis van zijn ouders te Haarlem in de 
Bakkerstraat34. 

- Johannes, geboren op 23 maart 1879 ’s middags om 3 uur in het huis van zijn ouders 
te Haarlem aan de Bakkerstraat nummer 53 als zoon van de 32 jarige huisschilder 
Johannes Westendorp en Christina Zwaan35. 

Op 12 jun i 1879 vertrekt het gezin uit Haarlem naar Den Haag. Daar worden de volgende 
kinderen geboren: 

- Christiaan, geboren op 23 januari 1881 ’s nachts om 3 uur te Den Haag als zoon van 
de huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan36. De aangifte van 
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geboorte is gedaan door de 60 jarige te Den Haag wonende vroedvrouw Johanna 
Klijbergen weduwe Wedepoel. 

- Adriana, geboren op 10 juli 1882 ’s middags om 6 uur te Den Haag als dochter van de 
huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan37. De aangifte van geboorte is 
gedaan door de 56 jarige te Den Haag wonende vroedvrouw Maria van den 
Hoogenband weduwe Zwennis. Zij is op 29 november 1882 ‘s avonds om 9 uur in de 
leeftijd van 4 maanden te Den Haag overleden als dochtertje van de verver Johannes 
Westendorp en Christina Zwaan38. 

- Adriana, geboren op 22 augustus 1883 ’s avonds om 11 uur te Den Haag als dochter 
van de huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan39. De aangifte van 
geboorte is gedaan door de 63 jarige te Den Haag wonende vroedvrouw Dina Dentro-
van Buuren. Zij is op 15 november 1883 ’s middags om 1 uur in de leeftijd van 2 
maanden overleden te Den Haag40. 

- Gerardus, geboren op 1 juli 1885 ’s avonds om 8 uur te Den Haag als zoon van de 
huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan41. De aangifte van geboorte is 
gedaan door de 65 jarige te Den Haag wonende vroedvrouw Dina Dentro-van 
Buuren. 

- Adrianus, geboren op 24 juli 1886 ’s avonds om 10 uur te Den Haag als zoon van de 
huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan42. De aangifte van geboorte is 
gedaan door de 72 jarige te Den Haag wonende vroedvrouw Maria Brons weduwe 
Stutterheim. Hij is op 10 augustus 1886 ’s avonds om 8 uur, 2 weken oud, overleden 
te Den Haag43. 

- Albertus, geboren op 31 mei 1888 ’s morgens om 7 uur te Den Haag als zoon van de 
huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan44. De aangifte van geboorte is 
gedaan door de 68 jarige te Den Haag wonende vroedvrouw Dina Dentro-van 
Buuren. Hij is op 3 maart 1890 ’s avonds om 9 uur in de leeftijd van 1 jaar en 9 
maanden overleden te Den Haag45. 

- Adriaan, geboren op 27 december 1889 ’s middags om 2 uur te Den Haag als zoon 
van de 43 jarige huisschilder Johannes Westendorp en Christina Zwaan46. De aangifte 
van de geboorte is gedaan door de vader van de geborene. Adriaan is ongehuwd op 6 
november 1918 ’s morgens om half 7 op 28 jarige leeftijd te Den Haag overleden47. In 
zijn overlijdensacte staat vermeld dat hij dan bleker van beroep is. 

Hoewel kindersterfte in die tijd veel voorkwam en de beleving hiervan anders ervaren werd 
als tegenwoordig zal het verdriet bij ouders er niet minder om zijn geweest. Van de 13 
kinderen die het echtpaar kreeg zijn er 7 op jonge leeftijd overleden. Je leest er snel 
overheen, maar laat het eens op je inwerken. Met het verdriet uit zijn jeugd zal het voor 
Johannes echt geen gemakkelijk leven zijn geweest. Ook verwacht ik dat het voor Christina 
niet eenvoudig zal zijn geweest. Haar jeugd zal ook niet eenvoudig zijn geweest. Ik stel me zo 
voor dat haar moeder best wel in negatieve zin zal zijn aangekeken vanwege 2 
buitenechtelijke kinderen. En dat als weduwe. 
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Op 1 januari 1901 ’s avonds om 11 uur 
overlijd de 54 jarige te Den Haag 
wonende huisschilder Johannes 
Westendorp. In zijn overlijdensacte 
wordt geen adres vermeld waar hij 
woont. Er is gelukkig een bericht van 
overlijden in de Haagsche courant 
bewaard gebleven48. Daaruit weten 
we dat het echtpaar woonde op het 
adres Noord-West Binnensingel 46a in 
Den Haag. Vier dagen na het plaatsen 
van het overlijdensbericht plaatst de 
weduwe van hem, Christina Zwaan, 
een dankbetuiging in dezelfde krant49.  

 

 

De vraag die hierbij direct bij mij 
opkomt is wie de 2 personen zijn 
die speciaal hierin genoemd 
worden en wat hun rol is geweest. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan 
en vermoed gaat het zeer 
waarschijnlijk om Anthonie 
Mattheus Biermasz. Hoewel hij van 
beroep huisschilder was moet hij 
ook een vermogend man zijn 
geweest. Ik ben hem een aantal 
keren als geldverstrekker in het 
notarieel archief van Den Haag 
tegengekomen. Wellicht heeft hij 

Johannes en later zijn weduwe ondersteuning gegeven. 

Christina Zwaan heeft haar man 17 jaar overleefd. Zij is op 4 augustus 1918 ’s morgens om 4 
uur op 68 jarige leeftijd te Den Haag overleden50. Ook van haar is een bericht van overlijden 
in de Haagsche courant opgenomen51. Het jongste kind Adriaan wordt als laatste genoemd. 
Hij is 3 maanden later overleden. In zijn overlijdensacte is aangegeven dat hij dan ongehuwd 
is. Ik verwacht dat de in het overlijdensbericht vermelde J.H.M. van Munnen zijn vriendin of 
verloofde zal zijn geweest en mogelijk een zus van de vrouw van Christiaan Westendorp. 

Hoe het verder gaat met de 3 zonen Johannes, Christiaan en Gerardus en hun nageslacht 
beschrijf ik niet in dit document. Ik wil me, zoals de titel van dit document aangeeft, 
beperken tot het leven van Johannes Westendorp. 
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Woonadressen  
Door gegevens uit de burgerlijke stand en bevolkingsregisters te combineren blijkt dat het 
echtpaar nogal eens verhuisd is. Ik ben tot de volgende opsomming van woonadressen 
gekomen.  

Te Haarlem. 
Onderstaande overzicht is hierbij naast de bij het gezin vermelde adressen vanuit de 
burgerlijke stand gebaseerd ook gebaseerd op vermeldingen in het bevolkingsregister52. 

1870 : Kleine Houtstraat wijk 2 nummer 1033. Na hun huwelijk is dit het eerste adres waar 
het jonge echtpaar is gaan wonen. 

1871 tot 29 mei 1874 : Bereiderstraat wijk 4 nummer 389. Waarom deze straat in de 2 
geboorteacten met Genzenstraat wordt aangeduid is mij niet duidelijk.  

30 mei 1874 tot 16 september 1874 : Kleine Heiligland wijk 3 nummer 466. 

17 september 1874 tot 31 augustus 1875 : Turfmarkt wijk 2 nummer 126a. In het 
bevolkingsregister wordt dit aangeduid als Kranepoort wijk 2 nummer 126a. 

1 september 1875 tot 4 januari 1878 : Spaarne wijk 2 nummer 165. In 1877 is de aanduiding 
wijk 2 nummer 165 vervangen door nummer 65. 

5 januari 1878 tot 28 april 1878 : Papentorenvest 7. Volgens het bevolkingsregister hebben 
zij hier kort gewoond. Dat zij hier ook daadwerkelijk hebben gewoond wordt 
bewezen in de vermelding in het adresboek van Haarlem53 uit 1878. Daarin is de 
volgende vermelding te vinden : “J. Westendorp, huisschilder, Papentorenvest 7. 

29 april 1878 tot 12 juni 1879 : Bakkerstraat nummer 53. 

Op 12 juni 1879 vertrekt het gezin uit Haarlem naar Den Haag. Wat daarvan de reden is 
geweest is niet meer te achterhalen. Ik ga er van uit dat dit met het werk als huisschilder van 
Johannes zal zijn geweest. Mogelijk was er in Den Haag meer werk voor hem. 

Te Den Haag. 
In Den Haag heb eigenlijk geen beeld kunnen krijgen waar het gezin gewoond heeft In de 
burgerlijke stand worden geen woonadressen vermeld. Naast de 2 adressen zoals die in de 
beide berichten van overlijden van het echtpaar zijn aangegeven heb ik een paar 
vermeldingen kunnen vinden. In de bevolkingsregisters komt het gezin / echtpaar niet voor. 
Mij is niet duidelijk wat daar de reden van is. Een mogelijkheid is dat zij, toen zij uit Haarlem 
vertrokken, dachten een beter bestaan in Den Haag te kunnen vinden. Echter in de tweede 
helft van de 19e eeuw trokken veel mensen om die reden naar de steden, maar kwamen 
bedrogen uit. Veelal kwam men terecht in kleine huisjes, eigenlijk krotten. Daarvan zal in 
een stad als Den Haag wel geen registratie van zijn geweest. 

Zo komt J. Westendorp, van beroep schilder, voor in het adresboek van ’s Gravenhage van 
de jaargang 1900-190154. Hij woont dan op het adres van Goghstraat 28. In het 
overlijdensbericht uit januari 1901 staat als adres Noord-West Binnensingel 46a. Ik heb niet 
kunnen vinden wanneer een verhuizing heeft plaatsgevonden, maar dat zal vermoed ik eind 
1900 zijn geweest. 
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Afkortingen 
AK : Archiefviewer Kadaster 
DEL : website www.delpher.nl 
HGA : Haags Gemeente Archief 
NHA  : Noord-Hollands Archief 
 

Noten 

 
1 NHA toegang 358.46 inv.nr.11846 acte 2-05. 
2 NHA toegang 358.46 inv.nr.31851 acte 27-10. 
3 DEL Opregte Haarlemsche Courant 31-10-1851. 
4 NHA toegang 358.46 inv.nr.31859 acte 2-3. 
5 NHA toegang 358.46 inv.nr.21853 acte 31. 
6 NHA toegang 2295 inv.nr.2652 blad 129. 
7 DEL Algemeen Handelsblad 28-02-1853. 
8 DEL Algemeen Handelsblad 25-01-1853. 
9 NHA toegang 2295 inv.nr.15533 blad 1024. 
10 NHA toegang 178 inv.nr.1622. 
11 AK gemeente HLM01 artikel 2442 R1. 
12 AK gemeente HLM01 artikel 6578 R1. 
13 AK gemeente HLM01 artikel 8195 R1. 
14 NHA toegang 2295 inv.nr.3571 fol.33v. 
15 NHA toegang 358.46 inv.nr.11849 acte 31-12. 
16 NHA toegang 358.46 inv.nr.21828 acte 31. 
17 NHA toegang 358.46 inv.nr.11843 acte 16-01. 
18 NHA toegang 2295 inv.nr.2646 blad 836.3 
19 NHA toegang 2295 inv.nr.2667 blad 786. 
20 NHA toegang 2295 inv.nr.2651 blad 1023. 
21 NHA toegang 2295 inv.nr.3570 fol.227. 
22 NHA toegang 2295 inv.nr.15507 blad 363. 
23 NHA toegang 2295 inv.nr.3570 fol.218. 
24 NHA toegang 358.46 inv.nr.21870 acte 43. 
25 NHA toegang 358.46 inv.nr.11871 acte 660. 
26 NHA toegang 358.46 inv.nr.31872 acte 531. 
27 NHA toegang 358.46 inv.nr.11872 acte 1036. 
28 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1766 acte B400. 
29 NHA toegang 358.46 inv.nr.11875 acte 267. 
30 NHA toegang 358.46 inv.nr.31875 acte 733. 
31 NHA toegang 358.46 inv.nr.11876 acte 752. 
32 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1700 acte A296. 
33 NHA toegang 358.46 inv.nr.11877 acte 1031. 
34 NHA toegang 358.46 inv.nr.31878 acte 384. 
35 NHA toegang 358.46 inv.nr.11879 acte 319. 
36 HGA toegang 0335-01 inv.nr.340 acte.303. 
37 HGA toegang 0335-01 inv.nr.345 acte 2650. 
38 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1339 acte 2911. 
39 HGA toegang 0335-01 inv.nr.351 acte 3301. 
40 HGA toegang 0335-01 inv.nr. 1343acte 2900. 
41 HGA toegang 0335-01 inv.nr.360 acte 2529. 
42 HGA toegang 0335-01 inv.nr.366 acte 2960. 
43 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1354 acte 2109. 
44 HGA toegang 0335-01 inv.nr.375 acte 2377. 
45 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1370 acte 769. 
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46 HGA toegang 0335-01 inv.nr.382 acte 5386. 
47 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1500 acte 3959. 
48 DEL Haagsche courant 04-01-1901. 
49 DEL Haagsche courant 08-01-1901. 
50 HGA toegang 0335-01 inv.nr.1499 acte 2770. 
51 DEL Haagse courant 06-08-1918. 
52 NHA toegang 2295 inv.nr.15563 blad 511. 
53 NHA adresboeken Haarlem 1878 blz.192. 
54 HGA toegang 7000-01 inv.nr.186 blz.564. 


