POËZIEALBUM van Margaretha
uit ’s-Gravendeel uit 1891
‘Een zoektocht naar familie van Margaretha’
Door Henk van der Giessen, Leidschendam, 8 februari 2020
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Inleiding
In 1993 is het 400-jarig bestaan van het dorp ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard gevierd. Dit dorp is in
1593 ontstaan na de laatste inpolderingen van De Grote Waard bij Dordrecht.
Een grote werkgroep heeft een prachtig historisch boekwerk samengesteld met een aantal niet volledig
uitgewerkte stambomen van verschillende families. De namen Mol en Van der Giessen staan er ook in
en mijn belangstelling is gewekt. In 1994 organiseer ik samen met een neef van mijn vrouw een reünie
met daarbij de uitreiking van een door mij uitgewerkt Mollen-stamboomboek.
Het verhaal van het poëziealbum uit 1891 start met een briefje van 7 oktober 2019 in Haarlem.
De heer E.M. stuurt dan een in Haarlem opgedoken oud poëziealbum naar een oudere broer van mij,
met een begeleidend briefje erbij. Een oudere zus belt mij over het album. Zij weet dat ik af en toe bezig
ben met diverse stambomen van ’s-Gravendeelse families.
Met de telefonische informatie van mijn zus begint mijn zoektocht naar een achternaam bij de
oud-burgemeester uit ’s-Gravendeel. Een van de versjes-schrijfsters is namelijk Sophia Vaarzon Morel.
Zij is een dochter van de oud-burgemeester Frederik Vaarzon Morel. Op internet vind ik de volgende
gegevens: Sophia Dorothea Vaarzon Morel, geboren 1879 te ’s-Gravendeel, overleden 16-10-1928 te
Dordrecht.
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Haar ouders:
Frederik Eduard Vaarzon Morel, geboren 1830, huwelijk 07-08-1872 te Dordrecht, overleden 1899.
Hij is burgemeester van ’s-Gravendeel van 1868 tot 1899.
Gehuwd met Sophia Dorothea Bemolt, geboren 1842 te Dussen, overleden 01-10-1891 te
’s-Gravendeel.
Haar zus en broer:
Een zus van Sophia in het album heet Margaretha Pieternella Vaarzon Morel: geboren 20-05-1875 te
’s-Gravendeel, overleden 17-01-1953 Dordrecht (begraven op de Algemene begraafplaats Wageningen).
Ze is gehuwd op 8 mei 1901 te Dordrecht met Anne Jans van Loghum Slaterus, geboren 02-03-1868
Oudkerk (Tietjerksteradeel), overleden 12-07-1937 Arnhem (emeritus doopsgezind predikant o.a. in
Dordrecht). (Er was familie met vanaf 1913 een Loghum Slaterus wetenschappelijke uitgeverij)
Samen krijgen zij drie kinderen.
Sophia heeft naast haar zus een broertje (acht maanden oud geworden): Adrianus Vaarzon Morel,
geboren 20-06-1877 te ’s-Gravendeel, overleden 19-02-1878 te ’s-Gravendeel.
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Dit briefje heb ik dan nog niet onder ogen gekregen
De heer E.M. schrijft:

4 / 16

POËZIEALBUM van Margaretha uit ’s-Gravendeel uit 1891

Nieuwe start van mijn zoektocht op zaterdag 26 oktober 2019
Gisteren heb ik het poëziealbum opgehaald in ’s-Gravendeel. Zodra ik het album daadwerkelijk in mijn
bezit heb, kan ik ook met de tekst van het briefje van de heer E.M. op zoek gaan naar een andere
Margaretha. De namen Jacques en Nelly onder de geschreven versjes voor hun zus Margaretha sluiten
namelijk uit dat het poëziealbum van Margaretha Vaarzon Morel kan zijn.
Vandaag vind ik informatie op internet over een Gerrit Jan Breedveld in ’s-Gravendeel.
Bij het raadplegen van een aantal oud-dorpsgenoten die onderzoekswerk doen of hebben gedaan bij de
Historische Vereniging ’s-Gravendeel, worden mijn bevindingen bevestigd. Ik zit op het goede zoekspoor. Zowel de heer J. S. als mevrouw W. v. V. bevestigen beiden dat er een schoolhoofd van de lagere
school in de Schenkeldijk is geweest met een dochter met de naam Margaretha.
Oud-dorpsgenoot de heer J. S. heeft zelf op jonge leeftijd in de Schenkeldijk gewoond, een
buurtschap dat onder de gemeente ’s-Gravendeel valt. Hij schrijft in zijn e-mail het volgende:
“In de Schenkeldijk is vroeger een schoolhoofd geweest die G.J. Breedveld heette. Er is zelfs een
straat naar hem genoemd, een zijstraat van de Zweedsestraat bij de Schenkeldijk. Hij was erg
gezien en vooruitstrevend heb ik begrepen. Zo heeft hij in 1893 het "Leesgezelschap Schenkeldijk"
mee opgericht of nog beter gezegd, hij was de initiatiefnemer. Ik heb over dat Leesgezelschap wel
eens een artikeltje geschreven in het groene boekje van de Historische Vereniging. Groet, J. S.”
Mevrouw W. van V. schrijft mij in haar e-mail:
“Van de familie Breedveld weet ik dat vader Gerrit-Jan Breedveld hoofd van de school in de
Schenkeldijk was en dat al zijn kinderen in zijn voetsporen traden. Naar hem is de Breedveldstraat
in de Schenkeldijk vernoemd.
Hij gaf ook les op de normaalschool in ’s-Gravendeel. Zijn dochter Pieternella was de tweede
leerling die afstudeerde aan de normaalschool. Elisabeth Cornelia Breedveld, de vrouw van Gerrit
Jan, werd benoemd als handwerkonderwijzeres aan de Schenkeldijk, maar zodra dochter
Pieternella was afgestudeerd, kreeg die een aanstelling als schooljuffrouw in de Schenkeldijk en
kreeg haar moeder ontslag. Groet, W. v. V.

Gezin Breedveld
Op basis van deze informatie gaat mijn zoektocht op internet voort en vind ik de volgende gegevens.
Gerrit-Jan Breedveld, geboren 01-08-1839 te Dordrecht, overleden 28-11-1921 te Rotterdam, gehuwd
op 11-09-1867 te Dordrecht met Elisabeth Cornelia Sterkman, geboren 1841 te Dordrecht, overleden
30-11-1921 te Rotterdam. Zij hebben kinderen met de volgende namen (enkele andere kinderen zijn al
als baby overleden). Zowel de namen Nelly als Jacques komen voor in het poëziealbum.
1. Pieternella of Petronella (Nelly) Breedveld, geboren 01-10-1868 te Dordrecht, overleden 10-061953 te Haarlem (was toen weduwe), gehuwd 26-01-1899 te Haarlem met Frederik Ernestus
Nix, geboren 1871 te Haarlem, overleden in 1938.
2. Johannes Mattheus Breedveld, geboren 05-05-1871 te Dordrecht, overleden 17-04-1900 te
’s-Gravendeel.
3. Izaäk (Jacques) Breedveld, geboren 21-06-1873 te Dordrecht, dierenarts, overleden 05-11-1929
te Amsterdam (56 jaar; door vergiftiging vanwege snijwond in hand), gehuwd met Maude
Amalia Carnegij.
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Zij hebben een zoon Gerrit Jan Fairley Breedveld, geboren 1906 te Bindjei (Indonesië), gehuwd
21-03-1933 te Haarlem met Emilie over de Linden, geboren 1915 te Semarang (Indonesië).
4. Daniel Johannes Breedveld, geboren 10-09-1876 te ’s-Gravendeel.
5. Margaret(h)a (Greta) Breedveld, geboren 05-07-1878 te ’s-Gravendeel, overleden 31-10-1972
te Heemstede, gehuwd 27-08-1908 te Amsterdam met Willem van Koppenhagen.
6. Gerrit-Jan Breedveld, geboren 09-06-1880 te ’s-Gravendeel, later onderwijzer, gehuwd op
08-06-1905 te Amsterdam met een onderwijzeres Cornelia Johanna Smits, geboren 24-01-1879
te Amsterdam. Gerrit-Jan studeerde aan de normaalschool (toen de opleiding onderwijzer) en
slaagde voor het examen in Middelburg, waarna hij geplaatst werd in Haarlem op de
rijkskweekschool voor onderwijzers.
Dochter van deze Gerrit-Jan: Maria Elsa Jacqueline Breed(e)veld, geboren 16-08-1910 te
Amsterdam, gehuwd 19-05-1938 met Adolf Colt(h)of, 13-12-1897 te Steenwijk, overleden op
02-11-1970.
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UIT: ‘De Sumatra Post’ van Nederlands Indië over Izaäk Breedveld
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Op de laatste bladzijde van het poëziealbum staat een prachtige tekening met kleuren en de volgende
tekst:
Lieve Moeder
Wat zal ik schrijven?
Wat zal Moeder krijgen?
Een dikken zoen
Voor al haar doen.
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Namen onder de versjes in het album
De volgende namen staan onder de versjes in het poëziealbum:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Schenkeldijk 5 juli 1891: Maria, Geertruida, Maaike (zonder achternamen)
’s-Gravendeel 20 juli 1891: H. St. Nicolaas, Gerardina Jantina Rijerkerk
’s-Gravendeel 22 juli 1891 Cornelia Bentum
’s-Gravendeel 27 juli 1891: Hendrika van der Giessen, Neeltje Barth J.D.
’s-Gravendeel 1 aug. 1891 Sophia Dorothea Vaarzon Morel (uw toegenegen)
Maasdam 2 sept. 1891 Jeane (Lieve Margretha)
Schenkeldijk 1 mei 1892: Broer Jacques en zus Nelly
St. Antoniepolder 6 sept. 1893 Adriaantje Jozina Bestebroer (Margareta)
Schenkeldijk 3 juni 1894 Cornelia
Schenkeldijk 16 juni 1894 Aa van der Linden (Waarde Margretha, Uwe vriendin)
Schenkeldijk 17 augustus 1894 Uw toegenegen Hendrik
Puttershoek 4 oktober 1894 Koosje en verder Gerda (zonder plaatsnaam vermelding)
Maasdam 14 oktober 1894 Adriana
’s-Gravendeel 24 oktober 1894 Grietje Overweel (ter herinnering aan)
’s-Gravendeel 30 oktober 1894 Appalonia Catharina de Jager
Schenkeldijk 13 juli 1896 R. C. van As of Es
Clara en ook Johanna (Lieve Greta) zonder achternamen of datum
3 nov. 1897 Johan (Lieve Greta)

Door mij gevonden informatie over de vermelde namen met achternaam:
Ad b. Gerardina Jantina Rijerkerk, roepnaam Dien, geboren 02-02-1878 te ’s-Gravendeel, overleden op
14-04-1977 te ’s-Gravendeel. Zij trouwde Leendert op 24-05-1902 te ’s-Gravendeel met Cornelis
Landsmeer, geboren 06-10-1873 te ’s-Gravendeel (zoon van Cornelis Landsmeer en Maria Lena
Schalekamp), overleden 26-03-1966, beroep bakker/broodbakker in ’s-Gravendeel. Leendert woonde
met zijn vrouw Gerardina in een huis met winkel en bakkerij, Molendijk 25 te ’s-Gravendeel. Het huis
dateert van begin 1880 maar is sinds 1999 niet meer in het bezit van de familie.
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Ad d. Hendrika van der Giessen, geboren 1878 te ’s-Gravendeel. Zij is een dochter van Adrianus van der
Giessen, geboren 1851 te ’s-Gravendeel, gehuwd met Belia Blok, geboren 1853 te ’s-Gravendeel,
overleden 19-12-1916. Zuivelhandel met eigen koeien in ’s-Gravendeel.
Adrianus is een broer van mijn grootvader Pieter 1845-1917, die als bakkerszoon huwde met een 25-jaar
jongere huishoudster Johanna Bezemer (1870-1947). Als mijn grootvader overlijdt, wordt zij bakker van
1917 tot 1946. Mijn vader Leendert volgt haar dan op tot de sluiting van de bakkerij met winkel in 1975.
Ad d. Neeltje Barth, geboren 1879 te ’s-Gravendeel, gehuwd op 06-03-1909 met Pieter Kaijim, geboren
1876. Neeltje is de dochter van Aaltje Boogaard en Johan Frederik Barth.
Johan Frederik Barth, geboren 21-08-1833 te ’s-Gravendeel, overleden 27-11-1896 te ’s-Gravendeel,
metselaar, wonende Gorsdijk, trouwt (1) op 01-05-1857 te ’s-Gravendeel met Pietertje Naaktgeboren,
geboren 06-08-1835 te ’s-Gravendeel, overleden 21-02-1862 te ’s-Gravendeel, en trouwt (2) op
25-11-1868 te ’s-Gravendeel met Aaltje Boogaard, geboren 29-10-1835 te Hardinxveld, overleden
02-03-1886 te ’s-Gravendeel.
Van dit echtpaar stamt o.a. de metselaarsfamilie Barth uit Mookhoek / Schenkeldijk. Mookhoek als
buurtschap valt onder Strijen en buurtschap Schenkeldijk valt onder de gemeente ’s-Gravendeel.
Ad e. Sophia Dorothea Vaarzon Morel, geboren 03-04-1879 te ’s-Gravendeel, overleden op 16-10-1928
te Dordrecht. Op 08-06-1899 staat zij geregistreerd in Werkendam (vader op 09-03-1899 overleden).
Ad h. Adriaantje Jozina Bestebroer, geboren 1880 te Maasdam. Zij is het jongste kind van Aart
Bestebroer, geboren 1825 te St. Antoniepolder (Maasdam), overleden 1885 te Maasdam. Aart huwt
haar moeder Maria Steenbergen, geboren 1836, na het overlijden van zijn 1e vrouw Cornelia de Regt
(1823-1854).
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Ad n. Grietje Overweel, geboren 29-05-1880 te ’s-Gravendeel (aangegeven op 31 mei), overleden op
10-05-1896 te ’s-Gravendeel (aangegeven op 11 mei).
Ad o. Appalonia Catharina de Jager, geboren 07-05-1881 te ’s-Gravendeel, overleden 26-03-1964 te
Leerdam, huwt op 17-11-1906 te ’s-Gravendeel met Leendert de Zeeuw, geboren 04-09-1881, overleden
op 15-12-1943 te Leerdam.

Stamboom maken van familie Van Koppenhagen (zonder tak Arnhem)
Met ups en downs komt met behulp van informatie van internet een stamboom tot stand van de
aangetrouwde familie van Margaretha Breedveld. Zij was getrouwd met Willem van Koppenhagen.
Op 29 november 2019 besluit ik om een 24-uurs abonnement af te sluiten bij het Centrum voor
familiegeschiedenis (CBG). Het CBG biedt hiermee maximaal 100 downloads van advertenties van
geboorte en overlijden van personen in diverse kranten aan.
Bij de familie Breedveld loopt de zoekgeschiedenis vast, omdat er geen ‘contact’ gegevens te vinden zijn
over mogelijke kinderen van een eerdergenoemde neef van Margaretha, namelijk:
Gerrit Jan Fairley Breedveld, geboren 1906 te Bindjei (Indonesië), gehuwd 21-03-1933 te
Haarlem met Emilie over de Linden, geboren 1915 te Semarang (Indonesië).
Ook verdere informatie over familie van een (achter)nichtje is niet te vinden:
Maria Elsa Jacqueline Breed(e)veld, geboren 16-08-1910 te Amsterdam, gehuwd 19-05-1938
Adolf Colt(h)of, geboren 13-12-1897 te Steenwijk, overleden 02-11-1970.
De CBG-advertenties van de families Van Koppenhagen brengen gelukkig meer duidelijkheid over
zwagers en kinderen van Margaretha van Koppenhagen-Breedveld.

Doorbraak in de zoektocht
Op 19 december 2019 krijg ik via Facebook contact met een ver familielid, de heer F. D. Via hem krijg ik
meer informatie. Zijn tante is Jacomina Clara Maria Dozy, geboren 01-12-1905 te Zwijndrecht. Zij huwt
Lucas van Koppenhagen, geboren 31-07-1888 te Amsterdam. Hij heeft een verre nicht die mogelijk
belangstelling voor het poëziealbum heeft. Zij toont het nodige voorbehoud en aarzelt om in contact te
komen met mij. (Is het wel zuivere koffie?)
Begin januari 2020 komt het contact met deze verre nicht mevrouw M. v. K. uit Apeldoorn tot stand en
op 8 januari 2020 stuur ik haar het oude poëziealbum.

Overblijvende vragen
Eigenlijk is hiermee mijn zoektocht nog niet voltooid. Wie weet nog iets over Margaretha?
Staat deze mevrouw M. v. K. het dichtst bij Margaretha van Koppenhagen-Breedveld?
Hoe gaat de stamboom verder bij een van de zoons van Margaretha?

Stamreeks Van Koppenhagen (zonder tak Arnhem)
Opgemaakt in januari 2020 door Henk van der Giessen, Leidschendam
1.1.

Willem van Koppenhagen Arnhem, 24-05-1758, overleden 27-09-1820 te Rotterdam
1e huwelijk op 25-02-1781 te Rotterdam met Marie Marges (Maria Marsen/Marche) uit
Rotterdam, overleden voor 1796
2e huwelijk: ondertrouw 08-04-1796 in Rotterdam (Cool)met Helena Sibilla Terweij
3e huwelijk op 20-04-1814 R’dam met Maria Catharina Rademaker, geb. 1783 Schaarberg
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(1e huwelijk een dochter Theresia, begrafenis 21-04-1789 te Rotterdam.
Kinderen uit 2e of 3e huwelijk zijn jong gestorven: Johanna Catharina en Franciscus Anthonius
op 05-10-1811 Rotterdam gestorven. Willem, geb. 1814, overl. 19-07-1815 Rotterdam)
2.1.

Anthony van Koppenhagen, geb. 1785, koopman, overleden 20-02-1852 te Utrecht, gehuwd op
10-11-1824 Utrecht met Petronella de Leeuw, geb. 1797, overleden 01-02-1885 te Asten.
Zoon van Willem en Maria Marges. (1e zoon Hendrik is jong overleden op 03-06-1827 te Utrecht)
2.1.1. Hendrik van Koppenhagen, geb. 22-03-1827 te Utrecht, overleden 08-08-1870 te
Utrecht, gehuwd op 26-07-1849 te Amsterdam met Dirkje Maria van Zanten, geb. 1824,
overleden voor 01-12-1888 (Geboren Anthonie Hendrik 16-05-1856 en na 4 mnd. en 8
dagen overleden op 24-09-1856).
2.1.1.1. Petronella Anthonia van Koppenhagen, geb. 15-01-1851, overleden 19-051893 te Utrecht (advertentie), gehuwd op 10-02-1881 te Utrecht met Cornelis
Johannes Klaasen, geb. 21-10-1855 Amersfoort, overleden 05-09-1929 Zeist.
2.1.1.2. Anna Maria van Koppenhagen, geb. 15-6-1852, overleden 01-12-1888 Utrecht.
2.1.2. Anthonie van Koppenhagen, geb. 06-07-1830 te Utrecht, overleden 09-07-1863 te
Utrecht, gehuwd op 19-05-1858 te Utrecht met Petronella Jacoba Everaars, geb.
1830/1831, overleden 25-03-1876 te Utrecht.
2.1.2.1. Hendrika Petronella van Koppenhagen, geb. 21-11-1858 te Utrecht, overleden
22-12-1941 Apeldoorn, gehuwd 23-05-1889 Utrecht met Hendrikus Roep, geb.
30-12-1855 te Utrecht, overleden 31-12-1948 Apeldoorn.
2.1.2.2. Antonie Pieter van Koppenhagen, geb. 25-01-1860, overl. 29-03-1861 Utrecht.
2.1.3. Pieter van Koppenhagen, geb. 09-09-1837 te Utrecht, overleden 23-07-1892 te Utrecht,
gehuwd 27-11-1861 te Utrecht met Jeanette Elisabeth van Rossum, geb. 28-04-1838 te
Utrecht, overleden 31-12-1913 te Utrecht.
2.1.3.1. Antoinette Petronella van Koppenhagen, geb. 1865 Utrecht, overleden op
16-03-1905 te Utrecht, gehuwd Martinus Cornelis Sigal, geb. 24-04-1858
Besoyen (Heusden), overleden 29-06-1921 Rheden.

3.1.

Willem van Koppenhagen, geb. 1825, 1890 hoofdonderwijzer, overleden 29-11-1896 te Tiel,
gehuwd op 30-07-1851 te Nijkerk met Johanna Geertruida Klaasen, geb. 09-04-1821 te Nijkerk
(dochter van bakker Jacob Dirk Klaasen), overleden op 20-10-1878 te Lienden (Buren).
(2e huwelijk: 22-11-1883 te Ophemert met Catharina Cornelia ten Hout (Formijne-), geb. 1830,
overleden 24-12-1902 te Tiel)
3.1.0. Jong overleden kinderen: zoon Anthonie Pieter 08-08-1852 / 27-01-1853, dochter
Johanna Geertruida Jacoba 11-12-1853 / 20-01-1856 te Lienden en dochter Johanna
Geertruida 01-02-1859 / 17-09-1859 te Lienden.
3.1.1. Antonia Petronella van Koppenhagen, geb. 28-10-1855 te Lienden, 1911 register in
Amsterdam, overleden 28-01-1941 te Bloemendaal gehuwd op 31-05-1878 te Lienden
met Johannes van Hattem, geb. 1856 te Lienden, overleden 19-12-1912 te Castricum.
3.1.2. Jacob Derk van Koppenhagen, geb. 13-11-1856 te Lienden, registratie 1874 te
Amsterdam, gehuwd op 15-04-1882 Leeuwarden met Anna Christina Swildens, geb.
1858, overleden 23-11-1919 te Velp (Rheden). Dochter Heeltje, geb. 1884, overleden op
23-08-1885 (Anna: 2e huwelijk met Jacob Cornelis Hofstra, geb. 04-11-1862, gehuwd op
17-05-1900 te Amsterdam).
3.1.2.1. Willem van Koppenhagen, geboren 30-09-1882 te Amsterdam, (in 1911 is hij
nog in Amsterdam), overleden op 19-09-1957 te Heemstede, gehuwd op 2708-1908 te Amsterdam met Margaretha Breedveld, geboren 05-07-1878 te ’sGravendeel, registratie in Amsterdam 1904 (onderwijzeres in 1908), overleden
op 29-10-1972 te Heemstede (ouders Margaretha: Gerrit Jan Breedveld en
Elisabeth Cornelia Sterkman).
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Willem gaat in oktober 1922 naar Indië. Hij is in 1925 benoemd tot leraar bij de
Handelsschool te Soerabaja. Wegens 6-jarig verblijf mag hij met verlof gaan
voor acht maanden naar Europa op 7 mei 1928.
Willem van Koppenhagen wordt ‘eervol uit ’s Lands dienst’ in Nederlands-Indië
ontslagen op 7 mei 1930. Hij gaat met pensioen op 48 jarige leeftijd!

1 Kaart van het Nationaal Archief
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Een deel van een advertentie-verzameling van het CBG:

Kinderen van Willem en Margaretha van Koppenhagen
3.1.2.1.1. Willem van Koppenhagen, geb. 12-02-1911 te Amsterdam,
gehuwd op 26-07-1943 te Leiden met Sara Jacoba Martijn, geb. op
06-04-1917 te Leiden
3.1.2.1.2. Anna Christina Elisabeth Cornelia van Koppenhagen, geboren op
22-07-1919 te Haarlem, overleden 30-12-2009 te Haarlem
(ongehuwd).
Volgens de buurvrouw (zorgverlening) woonde Anna ongehuwd
tot haar overlijden in het ouderlijk huis Clivialaan 22 te
Heemstede. Beide broers zijn al overleden in 2009 op het moment
van haar overlijden, aldus de buurvrouw. Haar graf met beide
ouders is in Heemstede; de grafsteen vermeldt geen jaartallen en
alleen voornamen (zie foto).
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3.1.2.1.3. Cornelis van Koppenhagen, geboren 20-08-1921 te Den Haag,
overleden op 11-09-2013 te Leusden, in 2013 weduwnaar van
Jeanne van Tabak. Geen zoon?
3.1.2.2. Jacob Derk van Koppenhagen, geb. 17-07-1885 te Amsterdam, koopman,
lithograaf in 1907, huwt op 15-05-1907 te Velp (Rheden) met Hermina Johanna
Puijmen, geboren 1883, zonder beroep
3.1.2.2.1. Anna Christina van Koppenhagen, geboren 1908, overleden
07-10-1925 te Arnhem (17 jr. oud)
3.1.2.3. Lucas van Koppenhagen, geb. 31-07-1888 te Amsterdam, overleden 20-031944 te Wassenaar, gehuwd op 21-04-1926 te Zwijndrecht met Jacomina Clara
Maria Dozy, geb. 01-12-1905 te Zwijndrecht, overleden 04-12-1949 te Epe.
3.1.2.3.1. François van Koppenhagen, geboren 17-02-1927 (Loeboe Dalam)
Deli op Sumatra, overleden 13-10-2010 te Utrecht. 1e huwelijk
met Anne-Marie Mook, geboren 18-08-1931, overleden
26-11-1997 (begraven op Tolsteeg Utrecht). 2e huwelijk: Frédy
Schild, geboren 02-10-1943 te Utrecht (werkte in Diakonessen
ziekenhuis).
Er zijn mij 4 kinderen van François met Anne-Marie Mook,
bekend. Privacy AVG 2018.
3.1.3. Pieter Anthonij van Koppenhagen, geboren 01-12-1857 te Lienden (Buren).
Er is ook een Pieter Anthonij geboren op 08-08-1852 te Nijkerk.
3.1.4. Helena Johanna Geertruida van Koppenhagen, geboren 13-11-1861 te Lienden, gehuwd
op 24-09-1890 Lienden met Wouter Johannes Jacobus van Ringelestein, 30-03-1866 te
Deil, onderwijzer in 1890, overleden 06-01-1938 te Utrecht.
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Wie weet er nog meer over deze families?
In het bijzonder over:
a. Maria Elsa Jacqueline Breed(e)veld, geboren 16-08-1910 te Amsterdam, gehuwd 19-05-1938
Adolf Colt(h)of, 13-12-1897 te Steenwijk, overleden 02-11-1970.
b. Gerrit Jan Fairley Breedveld, geboren 1906 te Bindjei, gehuwd 21-03-1933 te Haarlem met
Emilie over de Linden, geboren 1915 in Semarang.
c. Willem van Koppenhagen, geboren 12-02-1911 te Amsterdam, gehuwd op 26-07-1943 te
Leiden met Sara Jacoba Martijn geboren op 06-04-1917 te Leiden. Margaretha’s zoon.
d. Cornelis van Koppenhagen, geboren 20-08-1921 te Den Haag, overleden 11-09-2013 te
Leusden, in 2013 weduwnaar van Jeanne van Tabak. Ook een zoon van Margaretha?
Gaarne reactie!
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