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M A R K E T E N T S T E R 
 

(Door Elise Wensvoort-Oranje)  

 
 

Johanna Kriek 
gedoopt te Leyden op 23 december 1781 

marketentster  
heeft de Slag bij Waterloo meegemaakt 

gehuwd met Nicolaas van den Agtersloot 
fuselier 

Johanna Kriek is te Delft overleden op 
5 februari 1869 

87 jaar oud 
 
 
 
 

       
 

een marketentster en kanonnier 
 
 

Het waarom Johanna Kriek zoveel aandacht heeft gekregen in de pers is niet 
duidelijk er waren meer marketentsters.  
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Marketentster 
De naam marketentster is afgeleid van het Latijnse “mercatare” dat handeldrijven 
of onderhandelen betekent. Ook wel genaamd: cantinière, vivandière of zoete-
laarster.  
Al in de legers van Napoleon waren marketentsters actief. De dames trokken in de 
16e en 17e eeuw met de schutterijen en legers te velde mee om de militairen voor, 
tijdens en na veldtochten te voorzien van voedsel en drank. De vrouwen volgde de 
eenheden door heel Europa en ondergingen dezelfde ontberingen als de militairen. 
De rats, kuch en bonen moesten de huursoldaten indertijd veelal zelf zien te 
regelen; de marketentster – de vrouw van de wasbaas – maakte van de nood een 
deugd en bood ook anderen dan haar eigen echtgenoot voedsel en drank als 
koopwaar aan. De wasbaas was vaak een oudere militair beneden de rang van               
onderofficier. Niet alleen werden de benodigdheden voor de maaltijden geleverd, 
vaak werden ze ook klaargemaakt. Met hun werk ondersteunden de marketentsters 
het moreel van de militairen, terwijl zijzelf in de buurt van haar echtgenoot kon 
zijn. Op de kazerne verzorgde de marketentster de cantinedienst en het was- en 
naaiwerk aan de kleding van de militairen. 
Van lieverlede kreeg de marketentster een eigen uniform dat overeen kwam met het 
uniform van haar legeronderdeel.  

Na de nederlaag van Napoleon bepaalde Koning Willem I bij  
Koninklijk Besluit van 15 april 1831: 

“Eene vrouw per compagnie, gehuwd aan ene korporaal of soldaat,  
kan tot het wasschen van het linnen op marsch medegenomen worden. 

De vrouwen genieten huisvesting en voeding evenals de mannen”.  
 

- dat per compagnie één gehuwde vrouw toegelaten mocht worden als wasvrouw. 
Daarnaast vervulde ze meestal de functie van marketentster.  
Onder Koning Willem I werd de marketentster een formele functie, zo kreeg ze 
ook een legpenning die aangaf uit welk legeronderdeel ze kwam. Dit bleef tot aan 
het einde van de 19e eeuw. 
Bron: Boekje-Pienter- marketentster. 
 
 
 
 
De naam marketentster is bekend, ook de omschrijving zoetelaarster, meestal in 
een andere betekenis…..maar de marketentster was over het algemeen een officiële 
functie. De zoetelaarsters waren –  niet altijd – dames die de soldaten een beetje 
vertroetelden. Ook niks mis mee… 
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Uit: Delftsche Courant van 11 februari 1869 
       Binnenlandse Berigten:  
J.L. Dingsdag is alhier op het kerkhof der R.C. gemeente ter aarde besteld het lijk 
van Johanna Kieke, weduwe van Nicolaas van de Agtersloot. 
Zij had de ouderdom van 84 jaren bereikt en in der tijd als marketentster deel 
genomen aan de Slag van Waterloo. 
Voor het lijk uit ging de muziek der artillerie. 
Op de doodskist waren de insignes van haar beroep als marketentster vast- 
gehecht.  
Het lijk werd gevolgd door enige leden van de vereniging het zilveren kruis alhier. 
Een deser, de heer commissaris van politie J.W. Krüller, hield bij het graf een 
passende aanspraak. 

 
 

Johanna Kriek 
Geboren te Leyden en aldaar gedoopt in kerk De Zon op 23 december 1781 als 
Joanna, dochter van Jacobi Kriek en Catharina Esseles.  
 
Nicolaas van den Agtersloot is geboren in Utrecht en aldaar gedoopt op dingsdag  
4 april 1786 als “onechte zoon van Aletta van Noord, wonende in de Watersteeg. 
Geëcht door opgevolgde huwelijk van deze Aletta van Noord met Nicolaas van 
den Agtersloot te Utrecht in augustus 1787”. Vader Nicolaas is soldaat onder 
Generaal Majoor van den Burch. 
 
Johanna en Nicolaas leren elkaar kennen, waar is niet bekend en krijgen een 
dochter: Catharina Kriek, gedoopt te Leiden 30 december 1804:  
dochter Catharina – hodie nata (vandaag) filia Joanna Kriek, suspectore: Paulus 
Kriek en Antonia van Es,  oom en tante van Johanna.    
Het huwelijk van Johanna en Nicolaas is echter pas in 1817 in Den Haag:  
Den Haag 17 september 1817, huwelijksakte 111: Nicolaas van den Agtersloot, 31 
jaar, fuselier, geboren te Utrecht, in guarnisoen alhier, zoon van Nicolaas van den 
Agtersloot en Aletta van Noordt, beide aanwezig.  
En Joanna Kriek, 35 jaar, waschvrouw, geboren en laatste gewoond hebbende te 
Leyden, dochter van Jacobus Kriek, overleden, en Catharina Esseles, hier tegen-
woordig, wonende te Leyden. 
 
Bij het huwelijk de nodige bijlagen waaronder ook toestemming van de kolonel: 
5e Afdeeling Infanterie Battaillon Nationale Militie N. 10 
 Den Majoor Commandeerende voorz. Batt. Permitteert met goedkeuring 
van den Heeren Colonel Comm. der 5e afdeeling Inf. aan den Fuselier Nicolaas van 
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Agtersloot, dienende bij de 3e comp. van deszelfs onderh. Batt. om zig in den 
huwelijken staat te begeven met Johanna Kriek. 

 
 

 Het huwelijk vindt plaats ná Waterloo, in Den Haag, er is echter een woning-
kaart van Delft waar zij dan wonen op de Paardenmarkt 509 wijk 6. De op deze 
kaart vermelde geboortedata van beide klopt niet, Johanna zou geboren zijn in 
1790, Nicolaas in 1789. Dochter Catharina staat ook op deze kaart met als 
geboortejaar 1809.  
 
Stamboek van Nicolaas van den Agtersloot: 
stamboek 147: image 102, stamboeknr 565/4103, ouders staan vermeld als 
Nicolaas van den Agtersloot en Let van Oord, Nicolaas is 5 voet en 2 duim lang 
wat neerkomt op ca 1m en 56cm, niet echt lang, heeft een vol aangezicht, plat 
voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus en mond, rond kin, zwart haar, als 
kenmerken staat vermeld dat Nicolaas pokdalig is en dat er op beide armen 
getekend is.  
Nicolaas is voor zijn militie opgeroepen in het jaar 1814, het nummer der trekking 
is niet bekend, wel dat hij plaatvervanger wordt voor Dirk Schouten, wonende te 
Nieuwewetering. Op 28 maart aangesteld als fuselier, de veldtocht Braband in 1815 
en Nicolaas gaat 6 juni 1819 met paspoort. Braband is Waterloo, toen nog Hollands 
grondgebied, maar verder staan er geen veldtochten bij. Aan de twee stam-
boeknummers is af te leiden dat hij eerder in een stamboek voorkomt en wel met 
het nummer 4103, nummer 565 is van het stamboek 147: 5e afdeling Infanterie – 
10e Battallion  1814-1818. Niet bekend is welk stamboek dit is. Jammer, het zou 
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ons meer kunnen vertellen. Maar!  Wel is zijn stamboek waar hij in Franse dienst is 
gevonden:  
Nicolas Akkersloot 
124e Regiment Infanterie van Linie 
stamboeknr. 715 
geb.dat. 27-08-1785 te Utrecht 
vader: Nicolas Akkersloot, moeder Allette van Oort 
invoeringsnr: SHD. 21 Yc 871 – franse stamboeken 
 

 
 
Het geeft nog niet veel meer prijs, er zou nog een boek moeten zijn! Wel is 
duidelijk dat Nicolaas er soms genoeg van had:  

                           
gedeserteert 11 oktober 1811 en later 

in 1813 nog een keer 
  
Nicolaas van den Agtersloot overlijdt te Delft op 18 april 1849, ’s morgens om 
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vijf uur in het ziekenhuis aan de Koornmarkt, 74 jaar oud, van beroep sjouwer, 
geboren te Utrecht, wonende te Delft op de Paardenmarkt 490 wijk 6. Zoon van 
Nicolaas van den Agtersloot, in leven militair, en van Annetta van Oort, beide te 
Utrecht overleden, echtgenoot van Johanna Kriek, zonder beroep, wonende binnen 
deze gemeente Delft. 
 
Negen jaar later overlijdt dochter Catharina te Delft:  
Delft, 10 maart 1858, is overleden op 8 maart 1858 des avonds ten negen ure aan 
de Paardenmarkt 491 overleden Catharina van den Agtersloot, oud 54 jaren, van 
beroep haarpluister, geboren te Zeist, wonende alhier, ongehuwde dochter van 
Nicolaas van den Agtersloot, in leven sjouwer en mede alhier overleden en van 
Johanna Kriek, zonder beroep binnen deze stad woonachtig. Dat haarpluister is wel 
mooi, maar wat is het? Kon dit in de Grote van Dale niet vinden! 
Johanna is weduwe, haar enige kind overleden, is zonder beroep en heeft de 
respectabele leeftijd van 76 jaar bereikt. (dit is de goede leeftijd, in haar over-
lijdensakte staat haar leeftijd onjuist, alle aktes zijn ter controle in een aparte bijlage 
gezet). 
Het is dan 1858, zeven jaar later is het grote feest te Leyden om te vieren dat 50 
jaar geleden de Slag bij Waterloo plaatsvond. Johanna is bij de Slag zelf aanwezig 
geweest en wil ook graag naar het feest. 
Maar…. dat stuit op veel problemen zoals blijkt uit diverse krantenartikelen:  
 
 Delftsche Courant: onder de personen, te Delft woonachtig, die tegenwoor-
dig waren bij den slag van Waterloo behoort ook Johanna Kriek, weduwe van 
Nicolaas van den Agtersloot. Zij stond toen als marketentster bij de 3e compagnie 
van de 5e afdeeling Infanterie en was op het slagveld tegenwoordig. Deze vrouw 
heeft zich aangemeld ter bijwoning van het feest op 25 juni a.s. te Leiden. Daar de 
uitnoodiging echter alleen gerigt is tot de “oud soldaten” zal het te bezien staan of 
aan dit verzoek wel gevolg zal kunnen worden gegeven. 
  
 Schager Courant: 15 juni 1865: Eenige Nederlandsche Belgen hebben zich 
bij request aan onze Koning gewend, met het verzoek om te mogen ontvangen de 
nieuwe decoratie voor de strijders, die, op 18 junij 1815 onder het Nederlandsche 
leger aan den slag van Waterloo deelnamen.  
 Zekere Johanna Kriek te Delft, marketentster tijdens den slag van Waterloo 
heeft het verzoek gedaan om op 27 junij e.k. bij het feest te Leijden te mogen 
worden toegelaten. 
 
 Middelbursche Courant 6 juni 1865: artikel met dezelfde strekking. Maar met 
een aanvulling: “haar echtgenoot nam als soldaat mede deel aan de slag en over-
leed kort na zijne terugkomst in het vaderland”.  Nicolaas is in 1849 overleden, dat 
zou betekenen dat ze al die tijd in het leger hebben gediend! 
 idem: Zierikzeesche Nieuwsbode 10 juni 1865 
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Maar gelukkig, een bericht in de NRC van 24 juni 1865:  
 Delft, 22 juni 1865: Men verneemt dat onze stadgenoote, de 82 jarige 
 Johanna Kriek, weduwe van Nicolaas van den Agtersloot, die, als marke- 
 tentster bij den slag van Waterloo tegenwoordig was, ook de feesten te 
 Leyden, op aanstaanden dingsdag, zal bijwonen. 
 In behoeftige omstandigheden verkeerende, zal er worden gezorgd, dat zij,  
 doelmatig gekleed, en wel in een kostuum als waarin zij vroeger hare  
 functiën uitoefende, zich derwaarts zal kunnen begeven. 
 
Een zelfde bericht in de Heldersche Courant van 25 juni 1865 die meldt dat de 
dan 82 jarige Johanna Kriek, de feesten te Leiden zal bijwonen. 
 
Ik kreeg onverwacht, maar o zo fijn, hulp van Peter Krul, hij is bijna dagelijks in het 
archief van Delft om van alles en nog wat uit te zoeken, soms voor zichzelf, soms 
voor wie het graag wil. Ben er blij mee, het geeft steeds wat meer informatie over 
Johanna. Peter heeft verschillende stadsboeken doorgenomen en o.a. het volgende 
gevonden:   
 
22-05-1865 – no.41 
Naar wij vernemen heeft zich hier ter stede een vijftigtal oud-soldaten, die aan de 
krijgsverrichtingen van 1813-1815 hebben deelgenomen, aangemeld de festivi-
teiten die in het invalidenhuis te Leiden op Zondag den 25e Juni zal worden 
aangeboden. 
 
02-06-1865 – no.44 
Onder de personen die hier ter stede woonachtig zijn en die tegenwoordig waren 
bij de Slag van Waterloo behoord ook Johanna Kriek, weduwe van Nicolaas 
Agtersloot. Zij stond toen als marketentster bij de 3e comp. van de 5e afdeling en 
was op het slagveld aanwezig tegenwoordig, terwijl hare andere beroepsgenoten 
zich naar Brussel hadden begeven. Haar echtgenoot nam als soldaat bij dezelfde 
compagnie mede deel aan de slag en overleed kort na zijne terugkomst in het 
Vaderland (klopt niet, er is wel een Nicolaas Agtersloot overleden op 5 september 
1819, dat was zijn vader…Johanna’s echtgenoot Nicolaas is in Delft overleden op  
18 april 1849, 74 jaar oud ) 
 Deze vrouw heeft zich aangemeld ter bijwoning van het feest op den 25e 
Juni a.s. te Leiden. Daar de uitnodiging echter alleen gericht is tot de “oud-
soldaten” zal het te bezien staan of aan dit verzoek wel gevolg zal kunnen worden 
gegeven. 
 
23-06-1865 – no.50 
Wij vernemen, dat onze stadgenote, de 82-jarige Johanna Kriek, weduwe van 
Nicolaas Agtersloot, die als marketentster bij de slag van Waterloo tegenwoordig 
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was, ook de feesten te Leiden op aanstaande Dingsdag zal bijwonen. In behoeftige 
omstandigheden verkerende, zal er worden gezorgd dat zij doelmatig gekleed, en 
wel in een kostuum als waarin zij vroeger hare functie uitoefende, zich derwaarts 
zal kunnen begeven.  
 
30-06-1865 – no. 52 
Ingevolgde daartoe gedane uitnodiging verenigde zich Dingsdagmorgen, ten half 
negen ure, de oud strijders van 1813-1815 op het raadhuis alhier. De officieren, 
onderofficieren en korporaals der schutterij die, met de muziek van dat corps in-
middels op den Doelen bijeen waren gekomen, begaven zich daarna in optocht, 
waarbij ook de leden van de 2e afd. van het metalen kruis met hun banier zich 
hadden aangesloten onder het vrolijk spelen der muziek, alsmede naar het raadhuis 
om vandaar de oude krijgslieden ten geleide te verstrekken op hun tocht naar het 
spoorwegstation.  
Nadat deze hartelijk verwelkomd waren door de heer burgemeester, Johannes 
Kuijt; de heer P. Oosthout, 1e drager van de Militaire Willemsorde, in rode 
krijgsmantel waren toegesproken en enkele verversingen waren gebruikt, verklaarde 
de heer kapitein Maas Geesteranus, waarnemend commandant der schutterij, dat de 
officieren en het kader der schutterij bereid waren en het zich tot een eer rekende, 
om de oud strijders naar den feesttrein te geleiden. 
Aan het hoofd van de stoet een deputatie van het gemeentebestuur, de wethouders 
van Berkel, en Aart van der Leeuw alsmede de raadsleden Overvoorde en Van 
Blommesteijn en de secretaris der gemeente. 
Al de huizen die de optocht passeerde waren versierd met nationale en oranje-
vlaggen, terwijl allerwege een juichende menigte de meest ondubbelzinnige blijken 
van hartelijke deelneming gaf. Op het stationsplein – Houttuinen – schaarde zich 
thans nog een twaalftal knapen, versierd met Oranje en voorzien van banieren met 
toepasselijke opschriften bij de optocht, ter afwachting van de feesttrein die, na 
enig toeven arriveerde en met luide vreugdegalmen, onder het spelen van het volks-
lied werd verwelkomt. Spoedig hadden nu allen plaats genomen en nadat men den 
trein die van ‘s Gravenhage moest komen had afgewacht, vertrokken de feest-
vierders, onder een hartelijk vaarwel, dat hun uit duizenden kelen werd 
toegeroepen, naar Leiden. 
 Onze stadsgenoten, de oud strijders, die des avonds met den spoortrein 
huiswaarts keerden, werden door hun vrienden en andere belangstellenden aan het 
station afgewacht en, als het ware in triomf, naar hunne woningen geleid. 
 
En dan nog… zonder datum)  
(ook van Peter Krul) 
 Een geacht ingezetende alhier, de heer Lambertus Zegers Veeckens, heeft 
van zijne milde gezindheid jegens de oud-strijders doen blijken door, voor zijn 
rekening aan eenieder, voor zoverre hunne omstandigheden dit wenselijk maakten, 
door tussenkomst van het gemeentebestuur vijf gulden doen uitreiken, Dien 
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vervolgens j.l. Maandag aan 32 hunner, alsmede aan de oud marketentster ter hand 
gesteld. 
Toen deze lieden den heer V. daarvoor gisteren hunne erkentelijkheid kwamen 
betuigen, zette de heer V. de kroon op zijn edelmoedig werk door hen uit te 
nodigen zich des avonds te verenigen in de uitspanning De Prins (a/d Kanaalweg, 
t/o de draaibrug bij de Oostpoort). 
Aldaar werden zij door den heer onthaald op wijn en brood, terwijl door zijn goede 
zorgen, de muziek der artillerie niet weinig ter opluistering van dit onverwachts 
geïmproviseerde feest bijdroeg. Recht verheugd en tevreden brachten de oud 
strijders tezamen enige uren door in het gezelschap van hun gastheer en in dat van 
verscheidene andere notabele ingezetenen die, door hunne tegenwoordigheid blijk 
wilden geven van hunnen ingenomenheid met het onthaal dat aan die oude lieden 
zo onbekrompen ten deel viel. 
Ten 9 ure begaven zij zich met de muziek aan het hoofd stadwaarts en brachten, 
om hunne dankbaarheid jegens de heer V. aan den dag te leggen, dien heer een 
serenade. Vervolgens werd nog door hen als een blijk van hulde, ene serenade 
gebracht aan de heer burgemeester, zomede de heer Blommesteijn, 
Als toen begaf de stoet zich, altijd onder het geleide der muziek, naar de Markt, 
vanwaar een ieder zich hoogst voldaan over het gesmaakte genoegen, rustig 
huiswaarts begaf.  
 
Jammer genoeg geen artikelen gevonden dat zij ook daadwerkelijk aanwezig was bij 
de festiviteiten. Onder het artikel uit de Heldersche Courant staat nog wel vermeld 
dat er “hier ten lande” thans nog ongeveer 2800 personen leven die aan de veld-
togten van 1813-1815 hebben deelgenomen waaronder, voor zover bekend is, vijf 
marketentsters, allen ongeveer 80 jaar oud. Al deze personen hebben aanspraak op 
het eereteken dat thans ingesteld is.  
 
Johanna is bij de feesten geweest, oud als ze al was, wat zal ze zich verrukt hebben 
gevoeld! en helemaal in nieuwe kledij gestoken mocht ze nog één keer laten zien 
dat zij marketentster was; heeft ook het zilveren erekruis gekregen wat blijkt uit de 
krantenartikelen na haar overlijden, nog geen vier jaar later(alhoewel er verschillend 
over gedacht werd).  
 
Eerst haar overlijdensakte:  
Op 6 februari 1869 des voormiddags ten elf ure verschenen voor ons Aart van der 
Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, Leendert 
Koster, 43 jaar, bode bij een begrafenisfonds en Antonius Fransiscus Ashman, 60 
jaar, bedienaar van begrafenissen, welke verklaren dat is overleden op vijf februari 
1869 des voormiddag ten tien ure aan de Paardenmarkt 491 wijk 6, 
Johanna Krieke, oud 84 jaar (klopt niet, Johanna is 87 jaar geworden), zonder be-
roep, geboren te Leijden en wonende alhier. Weduwe van Nicolaas van den 
Agtersloot, zonder beroep alhier overleden, dochter van Hubertus Krieke, in leven 
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arbeider en van Catharina Azier, beide te Leijden overleden (namen van haar 
ouders kloppen niet). 
 
Het overlijden van Johanna Kriek wordt nieuws in heel Nederland, verschillende 
kranten maken melding van haar overlijden:  
 
De mooiste eerst: Dagblad van Zuid-Holland:  
 Berigten uit de Provincien.  
 Delft: 9 februari 1869 – Heden had hier eene ongekende en welligt nimmer 
 vroeger binnen onze stad aldus plaats gehad hebbende plegtigheid plaats.  
 Er werd namelijk eene vrouw – zegge eene vrouw ! – met militaire treur- 
 muziek begraven. 
 Johanna Krieke, weduwe van Nicolaas van den Agtersloot, oud 84 jaar, in  
 leven marketentster, die niet alleen de Russischen veldtogt, maar ook de 
 veldslagen van Leipzig en Waterloo bijwoonde, werd met het uitvoeren 
 eener treurmarsch door de stafmuzikanten der artillerie, welke de lijkkoets 
 voorafgingen, en de insigniën hare betrekking, haar veldhoed, medaille, en 
 het tonnetje, door haar zoo vele jaren in het veld gebruikt, - alles op haar 
 lijkkist bevestigd – op het R.Cath. kerkhof ter aarde besteld, te voet gevolgd 
 door de oud-strijders van Waterloo met hun zilveren kruisen en in een 
 rijtuig door den commissaris van politie, den WelEd. Gestr. heer J.W. 
 Kröller, ridder van verschillende orden en daaronder ook van het zilveren 
 kruis van Waterloo. 
 Wij zochten te vergeefs naar dit zilveren kruis der dappere marketentster, 
 die met haar man toch ook zoo menig malen den kruiddamp had geroken. 
 En de gedachte kwam bij ons op, of, waar wel Vorstinnen met dergelijke 
 eereblijken worden begiftigd, deze vrouw, bij de uitdeeling van zilveren 
 kruisen aan al degenen die den veldtogt van Waterloo bijwoonden, niet 
 eveneens geregtigd tot de ontvangst daarvan zou geweest zijn, zoo als men  
 na haar dood haar – zeker tot veler genoegen met militaire honneurs –  
 grafwaarts geleidde. (onderstreping van mij) 
 
Hulde! Johanna was haar tijd ver vooruit, laat ik voorzichtig zeggen: Johanna was 
een hele vroege feministe van de zuiverste graad.  
 
In de NRC van 10 februari 1869 staat o.a. vermeld dat de heer J.W. Kröller een 
zeer gepaste aanspraak maakte die op de talrijke aanwezigen en vooral op de ouden 
van dagen, die zich om het graf geschaard hadden, een diepen indruk maakte.   
 
Hoe jammer dat ik dit pas 18 juni j.l. wist, dit had zo mooi in het boek over de 
soldaten van Delft gepast.  
 
Augustus 2016 is er een nieuwe site van net Nederlands Instituut voor militaire 
historie het NIMH. Op deze site staan maar liefst 53.000 Nederlandse mannen die 
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met/onder Napoleon gediend hebben. En.. hier staat Nicolaas van de Agtersloot 
bij. (zie eerder het stamboek van Nicolaas in Franse dienst) 
 
 

Bijlagen bij Johanna Kriek, marketentster 
 

Johanna Kriek 

 
huwelijk ouders Johanna Kruik 29 juli 1774 te Leyden: Jacobus Kriek, 

schrobbelaar,  

jongman van Leijden wonende in de Vestestraat, geassist. met Bartholomeus 

Kriek zijn vader, wonende als vooren, met 

Catharina van Es, jongedame van Leijden, wonende in de Vestestraat geassist. 

met Marijtje Nagel haar moeder, wonende als voren 
 

1781 – Leijden, doop Johanna Kriek 

 
Leijden, 23 december 1781, baptisate est Joanna, filia Jacobi Kriek et Catharina Esseles. 

getuigen zijn Stephanus van Esseles en Maria Nagel 

 

overlijden vader van Johanna Kriek: Jacobus Kriek 
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          overleden 15 februari 1810 te Leijden, begraven de 17e, 61 jaar, op de Zijlgracht. 

 

 

Catharina Esseles huwt na het overlijden van haar echtgenoot Jacobus Kriek, te Leiden met de 

weduwnaar Huibert Kil(m), oud 70 jaar, als Christina Essenes, oud 61 jaar, weduwe van 

Jacobus Kriek, overleden te Leijden den 15
e
 februari 1810, spinster, geboren te Leijden, 

wonende in de Singelstraat wijk 8 nr. 343, dochter van Steven Essenes, begraven te Leijden 

tussen  22-29 december 1781, en van Maria Nagel, overleden te Leijden op 27 december 

1811. 

 
eerste stuk huwelijksakte moeder van Johanna Kriek; als Christina Essenes 

 

Catharina Essenes overlijdt te Leijden op 14 maart 1845 als Catharina van Esseles, geboren te 

Leijden, oud 92 jaar, zonder beroep, weduwe van Huibert Kil, eerder weduwe van Jacobus 

Kriek, dochter van Steven van Esseles en van Maria Nagel, beide overleden. 
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overlijdensakte Catharina Essenes als Catharina van Esseles 

 

Nicolaas van den Agtersloot 

 
doop Nicolaas van den Agtersloot, Utrecht in de Catharina kerk op 4 april 1786 als onechte 

zoon van Alette van Noord in de Watersteeg. 

Geëcht bij huwelijk met Nicolaas van den Agtersloot, ondertrouw 5 augustus 1787 te Utrecht 

huwelijk is de 21
e
 augustus. 

 

Nicolaas van den Agtersloot en Johanna Kriek huwen  te Den Haag op 17 september 1817:  
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Nicolaas van den Agtersloot 31 jaar, fuselier, geboren te Utrecht, in guarnisoen alhier, zoon 

van Nicolaas van den Agtersloot en Aletta van Noorde, en 

Johanna Kriek, 35 jaar, waschvrouw, geboren te Leijden, dochter van Jacobus Kriek, over-

leden en van Catharina Esseles, wonende te Leijden. 

Toestemming Commandant van het 10
e
 Batt. Nationale Militie. 

Bijlagen bij het huwelijk de doopextracten van bruid en bruidegom: 

 

doopextract Nicolaas van den 

Agtersloot bij zijn huwelijk 

met Johanna Kriek. 

Doop op 4 april 1786 te 

Utrecht, Nicolaas, zoon van 

Nicolaas van den Agtersloot 

en Aletta van Noordt. 
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doop Joanna, dochter van 

Jacobus Kriek en van 

Catharina Esseles te Leijden 

in de R.Cath. kerk De Zon op 

23 december 1781. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Kriek en Nicolaas van den Agtersloot krijgen een dochter, volgens haar overlijdens-

akte in Delft is zij geboren/gedoopt in Zeist, deze doop niet gevonden. 

Overlijdensakte: Catharina van den Agtersloot,  

Delft, 10 maart 1858 verscheen voor Jacobus Vernee, Wethouder, ambtenaar van den Burger-

lijken Stand der Stad Delft: Lodewijk van IJperen, 34 jaar, bode bij een begrafenisfonds en 

Jacobus Riebert, 59 jaar, gepensioneerd onderofficier der Artillerie, beiden wonende alhier,  

welke verklaren dat op 8 maart 1858 des ’s avonds ten negen ure aan de Paardenmarkt in  

in wijk 6 nommer 491 is overleden: Catharina van den Agtersloot, oud 54 jaar, van beroep 

Haarpluister, geboren te Zeist, provincie Utrecht en wonende alhier, ongehuwde dochter van 

Nicolaas van den Agtersloot, in leven sjouwer, mede alhier overleden, en van Johanna Kriek, 

zonder beroep, binnen deze stad woonachtig. 
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overlijdensakte Catharina van den Agtersloot 8 maart 1858 te Delft 

 

 

Haar vader, Nicolaas van den Agtersloot is overleden te Delft 18 april 1849 in het Gasthuis:  

 
overlijdensakte Nicolaas van den Agtersloot 18 april 1849 te Delft 
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woningkaart van Nicolaas van den Agtersloot en Johanna Kriek uit Delft 

 

 

Johanna Kriek is te Delft overleden op 5 februari 1869  

       (gedoopt te Leiden op 23 december 1781) 

In haar overlijdensakte staat dat zij 84 jaar oud is geworden, maar Johanna is 87 jaar oud 

geworden. 

overlijdensakte 80, Delft 6 februari 1869, verscheen voor Aart van der Leeuw, Wethouder etc. 

 
overleden als Johanna Krieke, 84 jaar, weduwe van Nicolaas van den Agtersloot, 

dochter van Hubertus Krieke, en Catharina Azier (beide namen zijn onjuist) 
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Als laatste alle krantenartikelen die gevonden zijn mbt Johanna Kriek 

 

Als eerst de artikelen t.a.v. het feest in Leiden juni 1865 

(niet helemaal op volgorde) 

 
uit: Heldersche en Nieuwedieper Courant 4 juni 1865 

 

 
Schager Courant 15 juni 1865 
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Middelburgsche courant 6 juni 1865 

 

 

 
Dagblad voor Zuidholland 3 juni 1865 
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dit stuk staat precies onder het stuk hierboven, Dagblad voor 

Zuidholland 3 juni 1865 

 

 

 
NRC – 24 juni 1865 

 

tot zover de artikelen over Johanna mbt tot het feest in Leiden, enkele niet 

opgenomen, zijn exact hetzelfde. 

 

Als laatste de berichten over Johanna Kriek naar aanleiding van haar overlijden: 
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Dagblad voor Zuidholland 11 februari 1869 

hier staat dat Johanna ook de Russische veldtogt en die van 

Leipzig heeft meegemaakt! 

Hoe mooi in dit artikel de verwijzing naar de Vorstinnen!  

 

 
NRC 10 februari 1869 
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Noordbrabander 13 februari 1869 

ook: Weekblad van Tilburg zelfde tekst zelfde datum 

 

 

 
De Tijd, 11 februari 1869 
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oké, deze staat er al bij, maar….. dit artikel komt wel 

uit Samarangsch Dagblad van 4 april 1869! 

 

 

Tot zover alle aktes en krantenartikelen mbt Johanna Kriek, hoe indrukwekkend, 

en hoe onontdekt!  Alsnog hulde aan deze dappere vrouw. 
 

 

 

 


