
III. FAMILIE LUNSTROO 

 

De vier ‘bevoorregte Herbergen’ in de Watergraafsmeer, waaronder het Rechthuis, lagen 

buiten de zogenaamde Vrijheid van Amsterdam. De ruiter (helemaal rechts) die van de 

Oeterwalerweg (nu Linnaeusstraat) de Meer binnenrijdt, moet aan het tolhuis een gabelle 

(tol) van een halve stuiver betalen: “agt penningen van een man te paard’’. Vele malen in hun 

leven moeten de stamvaders van de Lunstroos en de Konerts dit gebouw voor allerlei zaken 

bezocht hebben. Tekening van Hendrik Keun (1738-1787). 

 

Frederik Willem Lunstroo maakte een begin met het opstellen van de Lunstroo genealogie. 

Hij leerde dat ene Jan Lunstroo de stamvader is van alle Lunstroo’s in Nederland. Hij kon de 

hele lijn in de doopboeken van de Lutherse gemeente, die bewaard werden in Haarlem, tot Jan 

terugvoeren. Hij concludeerde dat hij naar Bielefeld in Duitsland moest om de lijn verder te 

vervolgen, maar achtte de kans op succes klein, omdat naar zijn zeggen in de Tweede 

Wereldoorlog de archieven aldaar zwaar beschadigd werden door bombardementen. Hij 

maakte daarom de reis niet. 

 

Het verhaal gaat dat Jan afstamt van een Zweedse militair, die ten tijde van de dertigjarige 

oorlog (1618-1648) in Duitsland was achtergebleven. Hij heette mogelijk Lindström, dat 

verbasterde tot Lunstroo. Henk Lunstroo ontdekte recentelijk, dat in de omgeving van 

Bielefeld al generaties lang de familie Lünstroth of Luenstroth woonde. Het lijkt 

waarschijnlijk dat Jan in Brockhagen, Westfalen in het toenmalige Pruisen, bekend was onder 

de naam Johann Heinrich Lünstroth, gedoopt op 7 januari 1748 en een zoon van Johann 

Diederich  Lünstroth en Maria Agnese Lücking. 

 

De geschiedenis van de familie Lunstroo kent een aantal bijzondere verhalen. Zo gaat het 

verhaal dat de laatste man, die in Amsterdam de doodstraf kreeg, een Lunstroo was. Hij zou 

tot de strop zijn veroordeeld omdat hij met een bijl zijn broer, schoonzuster en hun kinderen 

zou hebben omgebracht. Hij werd opgepakt toen hij op het punt stond naar Amerika te 

vertrekken. Eén van de kinderen overleefde dit drama en zijn getuigenis leidde tot de 

veroordeling. Dit verhaal blijkt onjuist; alhoewel de moord inderdaad heeft plaats gevonden, 



is het niet een Lunstroo geweest; wel was de dader waarschijnlijk een bekende (zie inzet 

beneden); hij had als knecht bij de slachtoffers gewerkt. 

 

3.1. Jan Lunstroo trouwde met Helena Christina de Wit op 7-11-1784 in Amsterdam. 

 

Jan werd geboren in Bielefeld, Duitsland; hij werd op 6-4-1772 bij de Lutherse kerk in Weesp 

ingeschreven onder de naam Johan Henrich Lijnströth als communicant te Weesperkaspel, 

komend van Horsten (mogelijk Horste bij Halle, Westfalen). Hij was Warmoezier van beroep 

en woonde in 1784 in de Bijlmermeer (zijn ouders waren toen al overleden). Hij is gestorven 

4 -1- 1800 en begraven in Weesp. 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                            

Hij ondertrouwde op 15-10-

1784 met Leena (later Helena) 

Christina de Wit, die in de 

Tuynstraat in Amsterdam 

woonde. Haar ouders waren 

reeds overleden. Getuige voor 

Jan was Hendrik Dissen uit de 

Loyersstraat,; getuige voor 

Leena was haar meuty (=tante) 

Johanna de Wit, woonachtig op 

’t Prince-eiland. Helena was op 

5-11-1752 gedoopt in 

Amsterdam. Haar ouders waren 

Hendrik de Wit en Helena 

Christina Scheepers. 

Kinderen: 

*Hendrik, gedoopt Weesperkarspel 4-2-1786 

Johan Leonard, gedoopt Weesperkarspel 5-10-1788 

Matthijs, gedoopt Weesperkarspel 9-5-1789 

Dirk, geboren Weesperkarspel 4-4-1793 

 

 

Lodewijk Napoleons aankomst bij het 

Rechthuis van de Watergraafsmeer op 10-

4-1808 en de aanbieding van twee 

vergulde zilveren stadssleutels door 

burgemeester Van de Poll. Zoals te doen 

gebruikelijk gaf de koning ze ‘eerlijk’ 

terug. 

 

De grond der Meer, die veenagtig is en in 

welken hier en daar wellen van zoet en 

helder water gevonden worden, is 

aangelegd tot lusthoven, wei- en 

warmoeslanden. De warmoezeniers 

brengen hunne meeste groente op drie 

plaatsen te Amsterdam ter markte. 
 

.  



3.2. Hendrik Lunstroo trouwde met Alida Donker op 11-1-1811. 

 

 
Zicht op Amsterdam in 1773 vanuit het westen naar de Haarlemmerpoort (zie pijl). 

Woonplaats van Hendrik voor zijn huwelijk met Alida 

 

Hendrik was luthers. Hij ging in ondertrouw met Alida Donker in de Louwmaand (januari) 

1811. Op de trouwdatum woonde Hendrik aan de Hogendijk buiten de Haarlemmerpoort bij 

de Salmoniak stokerij. Zijn moeder was getuige; zij was toen weduwe. Getuige voor Alida 

was haar moeder Gerritje Klink, weduwe van Jan Donker.  

Alida werd op 30-9-1787 in Amsterdam geboren, en gedoopt in de Noorderkerk op 3-10-

1787.  

 

 

 

 

De Hogendijk (zie pijl) werd in 1878 

omgedoopt in de Spaarndammerstraat. 

Naast de Westerbegraafplaats lag het 

Westerplantsoen. In 1848 werd tot de 

aanleg van het park besloten.  

 
 

Het Wester-plantsoen was het eerste park van Amsterdam; veel Amsterdammers gingen hier 

in hun vrije tijd wandelen of iets gebruiken in de uitspanning Welgelegen. Het park ging in de 

zeventiger jaren alweer op de schop voor verdere uitbreiding van het havengebied en de stad. 

Hendrik en Alida hebben de ontwikkeling van het park (en begraafplaats) niet van nabij 

meegemaakt; ze waren inmiddels verhuisd. 

 

 
 

Het Smalle pad (nu: Planciusstraat) gezien van de Haarlemmerpoort naar het noorden in 

1816. Hier zullen Hendrik en Alida menig wandelingetje gemaakt hebben. 



 

Ze gingen in de Watergraafsmeer wonen, waar hun kinderen geboren werden. Uiteindelijk 

waren vier van hun negen kinderen een langer leven beschoren. In 1832 lieten ze bij de 

notaris hun wederzijdse testamenten opmaken.  

 

Hij was warmoezier en woonde sinds 1838 in de Watergraafsmeer (Diemermeer), aan het 

Nieuwe Diep onder Diemen en bezat daar een groenboerderij genaamd: ” De Hermitage”. 

Mogelijk was dit de hofstede L’Hermitage gelegen onder Nieuwer Amstel in de Oetewaler 

polder uit de nalatenschap van Gerrit Cover die in 1756 overleed. De heer Corver was ook 

eigenaar van de Reigersburg en vele andere bezittingen in de Watergraafsmeer. De hofstede 

kwam via zijn dochter terecht bij haar zoon Daniël Hooft Geeritz. Hendrik kocht de boerderij 

op 9-7-1838 op een openbare veiling.   

 

Testament van Hendrik Lunstroo ten gunste van zijn vrouw Alida Donker opgetekend door 

notaris mr. Jacobus Philippus van Meerbach Wakker, gedateerd op 21-12-1832 (Amsterdams 

Archief, archiefstuk 5076.WGM – 18B). 

Het testament werd op 17 maart 1847 uitgevoerd (Archiefstuk 5076.WGM 26C): acte no. 

1515 (zie verder). 

 

Het huis bestond uit een voorkamer, een binnenkamer met bedsteden, een keuken, zolder en 

kelder. Op het erf stond een schuur. Naast de tuinderij hielden ze waarschijnlijk voor eigen 

gebruik een koe, varken en kippen. In de Ringsloot waaraan ze woonden lag de groenteschuit 

waarmee hij zijn waar naar de markt vervoerde. 

 



Hendrik overleed op 17-1-1847 waarschijnlijk na een langdurig ziekbed op 60 jarige leeftijd. 

Hendrik heeft waarschijnlijk goed geboerd gezien het feit dat zijn roerende goederen al in 

evenwicht waren met zijn uitstaande lasten

Tekst Acte 1515 (? = onleesbaar)  

Part 1.  

Op heden den Zeventiende Maart des Jaaren achttien honderd zevenenveertig, ter registratie 

en in presentie, in de eerste plaats van Mejufvrouw Alida Donker, weduwe van Hendrik 

Lunstroo, doende warmoeziers beroep, wonende aan het Nieuwe Diep in de gemeente Diemen 

op de groenboerderij genaamd de Hermitage, en comparerende bij registratie in de eerste 

plaats als ? den haren ? boedel  ?, en voorts als zijnde mede erfgename ingevolge deszelfs 

testament op eenentwintigsten December des jaares achttien honderd tweeendertig voor den 

notaris van MeerbachWakker gepasseerd, door hem op den zeventiende January dezes jaares 

? dood bekragtigd en den vijfden February daar aan volgende door de Heer ? te Amsterdam 

geregistreerd; en zij ? mag als moeder en wettige voogdes over haren minder jarigen zoon 

Matthijs Lunstroo, oud dertien jaren, door haar in huwelijk met ? ? 

In de tweede plaats van Frederik Lunstroo van beroep Warmoezier wonende in de 

Watergraafsmeer. 

In de derde plaats van Jan Lunstroo buiten beroep insgelijk in de Watergraafsmeer 

woonachtig. 

In de vierde plaats van Mejufvrouw Naatje Lunstroo weduwe van Johannes Christiaan 

Wiegman, doende groenboers ? en wonende mede in de Watergraafsmeer. 

Zijnde de drie laatst gemelde comparanten alle meerder jarige kinderen door hem wijlen 

Hendrik Lunstroo met haar Alida Donker in huwelijk verwekt. 

In tegenwoordigheid voorts van den comparant Frederik Lunstroo, in kwaliteit als toeziend 

voogd voor het ? gemeld minderjarig kind daartoe aangesteld door de Edel Achtbaren Heer 

kantonregter te Weesp blijkens deszelfs procesvrbaal van den zevenentwintigsten February 

dezes jaares, zijnde ten zelfden dage door den Heer ? ontvangen ter registratie te Weesp 

geregistreerd. 

In ? ? ? taxateur en getuige. 

Alle welke comparanten en getuigen mij notaris bekend zijn. 

Heb ik Mr Jacobus Philippus van MeerbachWakker notaris in  ? ? ? residerende in de 

Watergraafs of Diemermeer mij bevonden ten sterfhuize bovengemeld ten einde aldaar over 

te gaan tot de beschrijving  ? ? specifieke Inventaris van alle de goederen zich aldaar en op 

het omliggende ? ? bevindende en van ? en blijken zal tot deze boedel te behoren. 

 

De aanwijzing der goederen zal gedaan worden door comparante Alida Donker weduwe 

Hendrik Lunstroo voormeld, die beloofd heeft alles te zullen opgeven en aanwijzen zonder iets 

te verbergen noch achter te houden onder besef der straffen ? welke aan haar door mij 

notaris zijn voorgehouden en zij verklaarde te begrijpen. 

De taxatie der goederen zal gedaan worden door A? Nagel van beroep veehouder wonende in 

de Watergraafsmeer, mij notaris bekend, daartoe door de gemagtigden in deze boedel 

verzocht en als zodanig in handen van den voormelden Heer kantonregter den eed hebbende 

afgelegd om die taxatie naar behoren te zullen verrigten, blijkens procesverbaal van 

gemelden Heer kantonregter op den tweeden dezer maand Maart opgemaakt en den zelfden 

dag door den Heer ? te Weesp geregistreerd.  

En hebben allen de bovengenoemde Comparanten, toeziend ? en taxateur ? van Jan Frederik 

Wakker warmoezier en Hendrik Karel ? insgelijks warmoezier, beiden in de gemeente 

Nieuwer Amstel woonachtig, als getuigen hier bij tegenwoordig, ten minste dezes 

onmiddellijk na gedane voorlezing van al het voorstaande getekend, ten dage en jare 



voormeld, met uitzondering van de comparante Alida Donker die verklaard heeft niet te 

kunnen en niet te hebben leeren schrijven. 

 

Handtekeningen 

 

Part 2. 

En zijn wij daarop door de comparante Alida Donker weduwe Hendrik Lunstroo als rendante 

gebragt in een voorkamer zijnde het daagsche vertrek ? hebbende men een schuifraam op den 

omringende? van de Watergraafsmeer; ? aldaar opgegeven en aangewezen door de rendante 

en door den taxateur gewaardeerd ? navolgend meubilair, te weten 

-Een hangklok gewaardeerd op vijftien gulden    1500 

-Een opgeschilderde kast met daarin twee tinnen koffijkannen ? 

op zes gulden         600 

-drie koperen koffijketels en een lamp op vijf gulden   500 

-zes ? borden en een ? twee gulden vijftig cent    250 

-vier theebladen en drie trommels op een gulden    100 

-zeven stoelen op twee gulden      200 

-Een ijzeren doofpot ? ? op een gulden     100 

-vijf kommen op dertig centen       030 

 -twee schoorsteen vallen op tien centen      010 

-een opslagtafel op dertig centen       0 30 

-eene partij gerookte spek en vleesch op vijfenveertig gulden  4500 

 

In de binnenkamer uitzigt hebbende met twee ramen over het bouwland en in den polder. 

- Een glad houten kabinet op tien gulden     1000 

daarin 

 -Een partij linnengoed, tafelgoed en gordijnen geschat op 

 twintig gulden       2000 

 -Een partij mans klederen op twintig gulden  2000 

-Een glazenkast met eenig daarin zich bevindend pocelein en aarde 

werk op acht gulden        800 

-Een lade tafel met theegoed en blad op vier gulden   400 

-Een Engelse lamp en koffijkan op twee gulden    200 

-Zes ? en een spiegel op drie gulden      300 

-Veertien Borden en zes kommen op een gulden    100 

-Twaalf stoelen op vier gulden      400 

-Een koffijketel en Thee ? op een gulden en vijftig cent   150 

-Zes stoven op twee gulden       200 

-Een insteektafel en servies op drie gulden     300 

     Totaal     156,70 

      

     Getranspoort   156,70 

-Een bed en toebehoren op zesentwintig gulden    2600 

-Een dito en toebehoren op tien gulden     1000 

-Vier bedstee gordijnen en twee vallen op twee gulden   200 

-Eenige ? trommel en ? rek op een gulden     100 

 

In de kelder 

-drie potten en een restant ? op tien gulden     1000 

-Een partij aardappelen op vier gulden      400 



-Eenige zuurkool en snijbonen op twee gulden    200 

 

In de ? kombuis? 

-Een tafel, turfkist en eenige ? op tien gulden    1000 

-Twee vleeschkuipen en twee ? op zes gulden    600 

 

Op de zolder boven het huis 

-Twee bedden en toebehoren op dertig gulden     3000 

-Twee koperen ketels op tien gulden       1000 

-Een oude hulp? op vijftig cent      050 

-Al het zaadgoed op vijfenveertig gulden     4500 

 

In de schuur 

-Een koe op negentig gulden       9000 

-Een partij hooi op tien gulden      1000 

-Een partij brandhout op vier gulden      400 

 

Op de werf omtrent de woning 

-Een haan en acht hennen op vijf gulden     500 

-Een varken op drie gulden       300 

-Twee kruijwagens op zeven gulden      700 

-Een slede en tuingereedschappen op dertien gulden    1300 

 

In de ringsloot 

-Een groenteschuit en toebehoren      12000 

-Een dito oude op tien gulden      1000 

-Een dito Aak op vijf gulden       500 

 

Op het bouwland 

-Vier lopen erwten zijn vijftig gulden     5000 

-twee lopen Bonenstaken op dertig gulden     3000 

-Een partij ? op vijftien gulden      1500 

-Een partij ? op twaalf gulden      1200 

      totaal    687,20 

 

      Getransport  687,20 

Vervolgens in het eerst vermelde vertrek teruggekomen heeft 

de rendante te voorschijn gebragt het na vermelde goud en zilverwerk als 

-Een zilveren tabalsdoos, pijp uithaalder, ? , een paar schoen en  

een paar broekgespen, een bonbon en  reukdoosje, een horologie  

met ketting, cachet en sleutels en een ? ? tezamen waard drieen 

vijftig gulden vijftig centen       5350 

-Een kerkboek met zilveren sluiting en een dito met twee dito 

sluitingen waard vier gulden       400 

-Vier gouden handringen, een paar oorbellen, een speldje en een collier  

slootje waard negentien gulden vijftig centen    1950  

 -Voorts nog twee certificaten, drie percents nationale schuld groot 

honderd guldens, kantoor Hetwich? en Vaamberg? Nummers  

3346 en 3347, te zamen waard honderd en veertig gulden   14000 

-zes maanden renten drie gulden      300 



-Voorts heeft de rendante opgegeven dat op het overlijden? 

van haar man zich  ? ? ?  honderd en twintig gulden   12000 

 

En bedragen de ? ? gewaardeerde goederen en courante penningen  

van dezen boedel te zamen eene som van duizend zevenentwintig  

gulden twintig cent        1027,20   

 

Heeft de rendante opgegeven dat in dezen boedel zich bevindt de Warmoezierderij 

al waar  wij thans onze werkzaamheden zijn,  ? ?, door den rendantes overleden man gekocht 

in publieke veiling op de negenden July des jares achttien honderd achtendertig ten overstaan 

van den notaris ? te Amsterdam gehouden ? ? ? ? de bewijzen van Eigendom door haar zijn ? 

en door mij notaris genummerd en gewaarmerkt onder nummero een tot nummero vier. 

Wijders heeft de rendante opgegeven dat ? ? van dezen boedel bestaat in het navolgende 

 

-Dood en begravingskosten van haren overleden man honderd gulden 10000 

-? ? ? van de dienstbode achtenveertig gulden    4800 

-Eene rekening van den geneesheer ? ? wegens medicijnen en visites 

over het verleden jaar negenentwintig gulden vijftig centen  2950 

-Eene van den zelfde over dit jaar tot data van het overlijden 

zestien gulden en zeventig cent      1670 

-Een van Doctor Simons te Amsterdam zes gulden    600  

-Een van ? ? ? vier gulden  tachtig cent     480 

-Eene ? van de weduwe Bierman? Zuster van de rendante wegens  

geleende penningen ter zake ? aankoop dezer boerderij per resto  

groot negenhondered gulden       90000 

 

En bedragende al ? opgegevene lasten van dezen boedel te zamen  

eene som van elfhonderd en vijf gulden     110500 

 

Heeft ? ? ? gedane aanvrager verklaard niets anders te vorderen te hebben van hun en deze 

vermelden minderjarige ? dan de som van elf gulden betaald aan het kantongeregt wegens de 

benoeming van eene toezienden voogd  en dat voorts de door haar gedane opgaven deugdelijk 

en opregt te zijn, dat niets door haar is achtergehouden noch vervreemd, noch ? haar bekend 

is dat iets door anderen ? zijn achtergehouden of vervreemd of dat niets zoude zijn vergeten, 

zulks aan handen van mij notaris bevestigde. Onder belofte om bij ? aan haar nog iets mogen 

te  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? notaris te zullen komen opgeven naar behoren. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten boven gemeld ten dage en jare als boven ? ? te hebben ? ? ? 

? ? half drie ure. 

En hebben na gedane voorlezing van al het voorstaande en bovengemelde comparanten en 

getuigen deze acte onmiddellijk met mij notaris geteekend ten dage en jare voormeld met 

uitzondering van de comparante Alida Donker di als vermeld verklaard heeft niet te kunnen 

schrijven. 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

Alida overleefde hem 32 jaar. De kinderen zetten de tuinderij voort; het lijkt ze voor de wind 

te zijn gegaan. Een donkere bladzijde werd door haar zwager Dirk Lunstroo aan de 

familiegeschiedenis toegevoegd. Hij werd in 1867 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld 

voor oplichting (misbruik van vertrouwen). Hij had een firma voor 18000 gulden opgelicht, 

een niet onaanzienlijk bedrag in die tijd. Het is niet duidelijk of hij die straf heeft uitgezeten. 

Misschien week hij naar Engeland uit, waar hij dat jaar ogenschijnlijk trouwde in 



Whitechapel in Londen met ene Alma Louisa Herzlieb. Er bestaat echter ook een aantekening 

dat hij op 29-12-1869 in Hoorn overleed; een Anna Hertolid staat vermeld als zijn weduwe. 

Anna Hertolid vinden we nergens anders terug in documenten van de burgerlijke stand. Een 

politierapport laat zien dat hij meerdere namen gebruikte, dus wat is waar? We zullen 

waarschijnlijk nooit weten wat er met het zwarte schaap van de familie gebeurde. 

 

De negentigste verjaardag van Alida werd groots gevierd. Ze overleed op 21-11-1879 in de 

Watergraafsmeer kort na het overlijden van haar oudste zoon Frederik. Ze had toen 100 klein- 

en achterkleinkinderen. 

 
Kinderen: 

Frederik, geboren 28-11-1811 in Diemen, getrouwd en nageslacht, 

Gerritje, 14-8-1813 in Watergraafsmeer, ongetrouwd overleden 20-11-1836, 

Jan, 26-9-1815, getrouwd en nageslacht, 

Matthijs, 24-11-1817, overleden 8-6-1819,  

Hendrik, 2-10-1822, overleden 10-2-1823, 

Naatje, 22-11-1823, getrouwd en nageslacht, 

Aaltje, 11-2-1826, overleden 2-11-1830, 

Hendrik, 23-7-1830, overleden 23-2-1838, 

*Matthijs Frederik, geboren op 6-9-1833 in Watergraafsmeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats Hendrik Lunstroo en Alida Donker in de Watergraafsmeer. De Middelweg en de 

Kruisweg zijn voor het grootste gedeelte ter wederzijde beset met hooge ypen- en 

lindenboomen. Langs de Middelweg is vooral des zomers zeer sterke doortogt van rytuigen, 

over Diemerbrug, naar en van Weesp, Muiden, Naarden en de provincie Utrecht. Op den 

zuidwestelyken hoek van den Middelweg staat het Regthuis der Meer, tegen welk het schavot 

wordt opgeregt waarop de lyfstraffen worden uitgevoerd. Ter zijde van het Regthuis staat een 

huisje waarin de brandspuit der Diemermeer bewaard wordt. 



3.3. Matthijs Frederik Lunstroo trouwde met Margaretha Elisabeth Schroeder op 27-2-1853 in 

Watergraafsmeer. 

 

Margaretha werd op 27-9-1829 geboren in de Watergraafsmeer. Haar ouders waren Johan 

Herman Hendrik Schroeder en Johanna Charlotte Hoppe. Johan Herman was tuinder 

(groenboer) van beroep. Ze gaan na hun huwelijk in de Watergraafsmeer wonen in het huis 

staande op de Ringdijk waar hun eerste kind geboren werd. 

 

In 1855 of 56, in ieder geval voor de geboorte van hun tweede kind verhuisden ze naar 

Amsterdam; ze startten een tuinderij op Zeeburg. Hun adres was Zeeburgerdijk, buurt ZZ, 

no.163. 

In 1870 wonen ze op no. 192.  

 

De kinderen gingen naar school, zo 

bezocht hun zoon Matthijs Frederik de 

school met de Bijbel op Wittenburg. De 

schoolwet die kinderen verplichtte 

onderwijs te volgen, werd pas in 1900 

ingevoerd. 

 

 

 

                            
 

Zeeburgerdijk 192 vlak voor de afbraak in 1931 voor de aanleg van het Flevopark; gevelsteen 

in het woonhuis Zeeburgerdijk 192 (foto genomen in 1924); als de huisnummers onveranderd 

zijn gebleven was dit het huis van Matthijs Frederik. 

  

Ze hadden een goed leven; in de krant lezen we dat om de vijf jaar hun huwelijk gevierd 

werd. 

   
 

Doodvonnis. Op 22 november 1854 had de laatste 

terechtstelling in Amsterdam plaats. Het betrof Johann 

Heinrich Kemper, een 22-jarige Duitse knecht, die op de 

morgen van de 20ste juli 1854 had ingebroken in een 

boerderij van zijn vroegere werkgever, de 38-jarige 

warmoezenier Hendrik Frederik Prickwinkel, aan de 

Ringdijk tegenover het Rechthuis in de 

Watergraafsmeer. Met een bijl sloeg hij vijf mensen 

neer, waarvan wie er drie stierven (Hendrik’s vrouw en 

twee dochters). Hij vluchtte en werd in London 

gearresteerd. Op 3 oktober werd hij tot de strop 

veroordeeld. 



Op 2-7-1897 overleed Margaretha. Haar overlijden werd aangegeven door de aanspreker 

Hendrik Jacobus van Driesfel; als getuige trad de barbier Abraham van der Pauvort op. 

Barbiers (kappers) voerden vroeger ook medische handelingen uit en hielpen tijdens het 

afleggen van doden.  

 

Matthijs hertrouwde met Johanna Maria Pinkenie op 

26-1-1899. Johanna was 59 jaar en weduwe. Ze 

woonde in Zaandam en was geboren in Utrecht. 

Matthijs werkte nog steeds als warmoezier.  

 

Matthijs overleed op 19-5-1911 op 77 jarige leeftijd. 

Hij was inmiddels ook weduwnaar van Johanna 

Maria.  

 

Het verhaal ging dat Matthijs en Margaretha een 

koffiehuis bezaten op de hoek Elandsgracht – 

Lijnbaansgracht, maar daarvoor is nog geen bewijs 

gevonden. 

 

Z’n oudere broer Freek bleef in de 

Watergraaafsmeer wonen. Freek heeft zich 

ingespannen om de straatverlichting in de 

Watergraafsmeer te verbeteren, die nog veel te 

wensen overliet in de begin jaren zeventig. 

In 1876 werd een lijst van handtekeningen aan het gemeente bestuur overhandigd met het zeer 

dringende verzoek om verlichting van de Ringdijk, in het bijzonder langs het traject 

Schulpbrug tot Tolbrug. Het verzoek kon niet worden ingewilligd bij gebrek aan geld; het 

verzoek van Freek om een straatlantaarn aan het einde van de buurt te plaatsen werd echter 

wel ingewilligd “omdat er al menschen in de sloot geloopen waren”. Op enkele andere 

plaatsen kwam tenslotte ook een lichtpaal en daarvoor werd een lantaarnopsteker benoemd 

die 25 gulden per jaar ging verdienen. 

 

Kinderen: 

Alida, geboren 30-12-1854 in de Watergraafsmeer, getrouwd en nageslacht,  

Johanna Charlotte, 14-2-1857 in Amsterdam, getrouwd en nageslacht, 

Margaretha Elisabeth, 28-3-1859 in Amsterdam, getrouwd en nageslacht,

Hendrik Johan, 2-4-1861 in Amsterdam, getrouwd en nageslacht, 

*Matthijs Frederik, geboren op 3-8-1862 in Amsterdam. 

Frederika Charlotta, geboren 28-7-1864 in Amsterdam, gestorven 11-11-1864. 

Frederika Charlotta, geboren in 1866 in Amsterdam, getrouwd, gestorven 15-9-1945. 

Jan Lunstroo, geboren 1-2-1869 in Amsterdam, gestorven 29-6-1871. 

Helena Lunstroo, geboren 26-3-1870 in Amsterdam, gestorven 2-7-1870. 

 

3.4. Matthijs Frederik Lunstroo trouwde met Anna Maria Charlotte Redeker op 25-11-1885 in 

Diemen. 

 

Naatje werd geboren op 3-6-1861 in Watergraafsmeer; ze overleed op 20-1-1937 en is 

begraven op “Gedenk te Sterven” te Diemen. Matthijs overleed op 27-7-1944 en ligt begraven 

op de zelfde begraafplaats als zijn vrouw. De begraafplaats is nu een monument. Matthijs was 

een volle neef van Anna. 



 

 

           Matthijs Frederik                 Naatje 

 

Het echtpaar startte een tuinderij op ‘’t Eiland” aan het Nieuwe Diep in de gemeente Diemen, 

waar ook zijn grootouders hadden gewoond. In 1896 stond Diemen het gebied af aan het sterk 

groeiende Amsterdam. De ouders van Anna waren niet onbemiddeld en na hun overlijden 

konden Matthijs en Anna hun bedrijf dankzij de erfenis schuldenvrij voortzetten. Matthijs 

verdiende vooral veel geld gedurende WO I met de verkoop van zijn producten, die 

waarschijnlijk via de Ringsloot rond de Watergraafsmeer naar de markt in Amsterdam werden 

gebracht. 

 

In 1921 moest de tuinderij wijken voor de aanleg van het Flevopark (Amsterdam oost). 

Matthijs verkocht de tuinderij voor 21,000 gulden en het echtpaar ging rentenieren in 

Apeldoorn, waar ook Naatje’s broer woonde. Ze kochten het huis Mheenweg 29. Hun 

kleindochter Elsje herinnert zich een huis met een heuse pronkkamer. Het was een hele reis 

naar opa en oma; toen Elsje vijf was, ging ze met haar moeder op bezoek, een reis om nooit te 

vergeten. Ze staken met de boot de Zuiderzee (nu het Ijsselmeer) over naar Harderwijk; Ome 

Chris stond ze met gehuurde fietsen op te wachten en Elsje werd bij haar moeder achterop in 

een maand gezet. De weg voerde over zandpaadjes door uitgestrekte bossen en langs weide 

gronden. Het werd al snel laat en het begon te schemeren zodat Geertje de paadjes niet goed 

meer kon zien. Ze verloor de macht over het stuur toen ze een boomwortel raakte en onderuit 

ging en Elsje belandde languit op het bospad, blèren. Ze vielen dat laatste stuk nog een paar  
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keer, maar eindelijk waren ze dan bij opa en oma. Daar wachtte de warme maaltijd en nadat 

ze in het bed van tante Aal onder de wol was gestopt, was alles weer goed.  

Ze hadden een rijke oude dag en dat wilde Matthijs best weten. Als hij eens naar Amsterdam 

moest, deed hij dat alleen als hij er op kon rekenen dat hij met een rijtuig van het station 

opgepikt werd.  

 

Misschien mistte Matthijs de ruimte van de polder of wilde hij z’n zoons uitzicht op een 

betere toekomst bieden, wat dan ook de reden, in ieder geval liet hij in 1928 een huis bouwen 

op de Bijlmerringkade (gemeente Diemen) en verschafte hij een hypotheek van tienduizend 

gulden aan zijn zoons Frits, Freek en Marinus om in de naburige Venzer polder land te kopen 

voor een tuinderij. Alfred Hanschke en hun dochter Aal trouwden dat jaar en betrokken het 

huis in Apeldoorn. Matthijs en Naatje sleten in de Bijlmer hun verdere leven.

 

 

 

Naatje met haar dochter Alida (links) en 

schoondochter Coba (geëmigreerd naar 

Australië) en haar zoontjes Jaap en Freek. 

De foto’s van Mattijs Frederik, de man van 

Naatje, en zijn vader Matthijs Frederik (zie 

bladzijden hiervoor) zijn bewaard 

gebleven in Australië. 

 

Matthijs hield zich bezig met klusjes rond het huis. Koken was één van zijn hobby’s. Naatje 

zette zich regelmatig in voor liefdadigheidswerk. Ze bezocht de hulpbehoevenden en de 

zieken. Ze bracht een pannetje soep bij mensen die ziek waren, hielp bij het uitdelen van eten 

aan de armen en toonde belangstelling voor mensen die dat moesten ontberen. Iedereen liep 

met haar weg.  

       
 



De kleinkinderen kwamen graag logeren. Elsje logeerde er vaak met haar neefje Jaap (naar 

Australië (Tasmanie) geëmigreerd). Samen speelden ze op het orgel en zongen liedjes van 

Johannes de Heer. Opa en oma vonden het allemaal prima. De marmeren pendule tikte vredig 

op de schoorsteenmantel. Op nieuwjaarsdag hielden de kleinkinderen verkleedpartijen in de 

kelder, die onder het hele huis doorliep. De oude kleren die hiervoor gebruikt werden, zaten in 

een grote kist. Opa kwam af en toe eens kijken of ze de boel niet afbraken en bracht limonade 

en koekjes.  

 

Naatje’s laatste levensdagen vormden een langdurig ziekbed van misschien een paar jaar; ze  

had enorm veel pijn, werd thuis verpleegd en lag in een bed in de huiskamer. Kleindochter 

Elsje kwam op zaterdagen helpen met de huishouding. Naatje overleed in 1937. Ze werd door 

de mannelijke leden van de familie begraven. Matthijs stond er op dat deze traditie in ere 

werd gehouden.  

 

Omdat Matthijs geen langst levende 

testament had, werd de inboedel gesplitst 

tussen hem en de kinderen; in totaal was er 

ruim 37 duizend gulden te verdelen. 

 

Na haar overlijden zou zijn schoondochter 

Geertje z’n wasje doen. De buurjongen Jan 

Konert nam nadat hij verliefd was geworden 

op Elsje, de dochter van Geertje, de was mee 

als hij bij Elsje op bezoek ging.

 

Freek ging na zijn huwelijk met Jeanne in 

1940 naast Matthijs wonen; ze hielden een 

oogje in het zeil. De oorlog was uitgebroken; 

er was zwaar weer op komst. Matthijs was 

zeer Oranje gezind en kon geen waardering 

opbrengen voor de kritiek die Jeanne op de 

koningin en de regering had. Initieel boterde 

het niet echt tussen hen, maar nadat ze elkaar 

wat beter leerden kennen, konden ze goed met 

elkaar overweg. Toen hij zwakker begon te 

worden en slecht begon te eten, bracht ze hem 

een beschuitje als ze daar aan kon komen.  

 

In 1942 overleed zijn zoon Frits op vijftig 

jarige leeftijd en eind 43 zijn dochter Grietje 

(52 jaar), beide aan maagkanker, een klap die 

hij niet meer te boven kwam.  



 

Grietje getrouwd als een bruid van Christus voor haar geloofsbelijdenis; Freek en zijn vrouw 

Jeanne. 

 

De laatste dagen van zijn leven bracht hij door bij zijn oudste zoon in Amsterdam Noord (op 

de Havikslaan 25b); hier overleed hij in de zomer van 1944. Z’n begrafenis verliep niet geheel 

rimpelloos, plots waren zijn kleren verdwenen, waar Coba van werd verdacht. Na wat ruzie 

tussen de kinderen kleedde Jeanne hem met kleren van Freek.  

De nalatenschap werd door notaris Piccardt na de oorlog in 1946 afgehandeld en alle kinderen 

kregen hun rechtmatige deel. 

 

Thijs emigreerde in 1955 naar Australië, Henk werkte als tuinman bij de gemeente 

Amsterdam en had de melkzaak aan de Nassaukade, Chris en Willem verdienden de kost als 

melkboer en Marinus en Freek zetten de tuinderij in de Venzer polder voort. Aal’s man zat 

ook in de melkhandel. 

 

Kinderen:  

Matthijs Frederik (Thijs), geboren 6-9-1886, getrouwd en nageslacht, emigreerde naar 

Australië;

Frederik Willem, geboren 11-11-1887, 

overleden 6-5-1905; 

*Hendrik Johan, geboren 10-11-1888; 

Margaretha Elisabeth, 1-3-1891, overleden 

op 1-12-1943; 

Frederik, 5-4-1892 (Frits), overleden op 

30-5-1942; 

Christiaan, 24-4-1893, getrouwd en 

nageslacht; 

Frederika Charlotte,26-12-1895, overleden 

16-6-1896; 

Marinus, 8-11-1896, getrouwd; 

Frederik Wilhelm (Freek), 21-10-1897, 

getrouwd en nageslacht; 

Alida, 1-5-1902, getrouwd en nageslacht; 

Frederik Wilhelm (Willem), 23-12-1907, 

getrouwd en nageslacht. 

 



 

  Portret van Alida en Thijs in militair tenue. 

 

 

Kaart van het oosten van Amsterdam (1912); 

Waarschijnlijke woonplaats van Matthijs Frederik en Naatje tot 1922; geboorteplaats van de 

kinderen van Geertje en Henk (zie pijl);  

1. Abattoir, 2. Zeeburgerdijk, 3.Zeeburgerkade (na 1920 heette een andere locatie aldus), 4. 

Israëlische begraafplaats.   

Direct rechts van de familie Lunstroo 

naast de dwarssloot woonde tot 1919  de 

familie Johan Heinrich Pothoff 

(schoonouders van kleindochter Anna 

Maria Charlotte Lunstroo),links woonde 

de familie Hooiveld (man getrouwd met 

een zuster van Johan Heinrich Pothoff); 

rechts van Pothoff woonde de familie 

Pape. 

 

De familie Pothoff verhuisde naar de 

Vinkenbrug waar Johan het vervallen 

lustoord Schoonzigt had gekocht;  jaren 

lang zouden ze tijdens het omspitten van 

het land stenen van de funderingen van 

de verschillende gebouwen die er gestaan 

hadden naar boven brengen (het bracht 

ze de bijnaam “steenezels”) of dikke 

stammen van eiken, maar ook fraai 

aardewerk en soms munten.   
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Hendrik Johan (links) en Frits op de lagere 

school (de foto kostte 1,50 gulden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud-Diemen: nederzetting uit de 

middeleeuwen. Opgravingen hebben 

aangetoond dat zich hier aan het eind van 

de elfde eeuw een van de eerste 

nederzettingen in de regio Amstelland 

bevond. De toenmalige kolonisten 

woonden op huisterpen omdat het toen nog 

woeste en onontgonnen gebied veel te 

lijden had van overstromingen. Rond 1200 

waren de terpen ongeveer drie meter 

hoog.Vanaf de middeleeuwen heeft er op 

het huidige kerkhof Gedenk te Sterven de 

Mariakerk gestaan, waarvan de 

opgemetselde funderingen nog te zien zijn. 

In 1807 moest de kerk wegens 

instortingsgevaar worden gesloopt. 

De meeste Luntroo’s liggen binnen het 

grondvlak van de kerk begraven.



 3.5. Hendrik Johan Lunstroo trouwde met Geertje van den Brink op 21-11-1912 in Soest. 

 

 

 Geertje    Hendrik Johan 

 

 

Geertje is geboren op 24-12-1888 in Soest; ze overleed op 18-8-1968. Hendrik overleed op 1-

1-1976 te West Zaan.  

 

De ouders van Geertje waren Jan van den Brink en Elsje Altena, zijn tweede vrouw. Elsje 

overleed in het kraambed van haar achtste kind (doodgeboren). De nageboorte was vergroeid 

met de baarmoederwand; ze verloor te veel bloed tijdens het losmaken van de nageboorte. Jan 

van den Brink bleef achter met zeven kinderen. Jan’s moeder nam tijdelijk de verzorging van  

de kinderen over, een niet zo plezierige tijd in Geertje’s herinnering. De kinderen moesten 

direct naar bed als ze uit school thuis kwamen, omdat oma de drukte niet goed aankon.  

 

Jan plaatste een advertentie, waarop zijn derde vrouw Grietje reageerde. Grietje had een 

ongelukkig huwelijk achter de rug. Ze was getrouwd met een zeer rijke boer uit Sloterdijk en 

ze kregen één kind, dat echter overleed. Het ging slecht met het bedrijf en haar man raakte aan 

lager wal. Op een zeker moment besloot hij te gaan varen en kwam nooit meer terug. Grietje 

had eigenlijk geen zin om stiefmoeder te worden van Jan’s kinderschare. Daarnaast had Jan 

geen inkomen om over naar huis te schrijven. Hij werkte als koude bakker, i.e. hij betrok 

brood bij de bakkerij “de Korenschoof” en reed dat uit in de omstreken. Grietje liet zich 

uiteindelijk toch overhalen, wat moest ze anders.   

 

Het schijnt nooit geboterd te hebben tussen Grietje en de kinderen. Geertje heeft altijd hard 

moeten meehelpen in het huishouden, waarbij ook taken die normaal gesproken aan de 

jongens toevielen op haar schouders terecht kwamen. Al haar broers waren in meer of 

mindere mate gehandicapt aan één van de armen. In ieder geval heeft Geertje geen van haar 

kinderen naar haar vernoemd, wat Grietje de opmerking ontlokte na de geboorte van Greet, 

dat het kind niet oud zou worden, omdat ze tegen de traditie in niet naar haar was vernoemd. 

 

Kort na het overlijden van Elsje Altena brandde het huis af met het gevolg dat alle familie 

documenten verloren gingen. Jarenlang wist Geertje niet wanneer ze precies geboren was. Als 

jong volwassene werkte ze bij de familie Bonnet als dienstmeisje in Hilversum. 



 

 Drie generaties Lunstroo’s; van links naar rechts Anna, Hendrik 

 Johan, Geertje, Matthijs Frederik, Annie, Jan en op de voor- 

 grond Hennie en Elsje (1933).Hendrik en Geertje waren 

 met hun kinderen op vakantie in Zeist, waar ze op de fiets heen gingen. 

 De bagage werd nagebracht door Van Gend &Loos.   

 

 

 

 

 De ouders en een aantal broers van Geertje van den Brink; van 

 links naar rechts Jan van den Brink, zijn derde vrouw Grietje, Jaap, 

 Hannes, Evert, Harry (man van Mien, zittend) en Henk. 

 Jan z’n eerste vrouw Elsje Lente stierf in het kraambed evenals de baby. Zijn 

tweede vrouw was Elsje Altena; ze kregen de volgende kinderen: Evert, Jaap,  

 Henk, Bartje, Geertje, Hannes en Mien. 

 

                                



  

Portret van Hendrik Johan en Geertje ter gelegenheid van hun huwelijk; lied geschreven door 

mevr. Bonnet. 

 

 

Meneer Bonnet was eigenaar van de bakkerij (waar Jan van den Brink brood betrok) en toen 

hij zijn bedrijf uitbreidde in Amsterdam, verhuisden ze naar  de Omval en Geertje verhuisde 

mee. Mevrouw Bonnet vond het onbegrijpelijk dat iemand niet wist wanneer ze geboren was 

en vroeg alle gegevens op bij het gemeentehuis.  

Eenmaal botste Geertje met mevrouw Bonnet; de portemonnee was verdwenen. Mevrouw 

Bonnet beschuldigde Geertje ervan het gestolen te hebben, maar alras werd de portemonnee 

gevonden onder het matrijs, waar de vrouw des huizes het ’s nachts placht te bewaren. 

 

                       
 

Hendrik Jan werkte in die tijd als tuindersknecht bij de buren van de familie Bonnet op  de 

Omval, de famile Kooi en toen Geertje eens in de tuin was en hij haar zag, was het geluk 



geboren. Hendrik vond een vaste baan bij de dienst Publieke Werken in Amsterdam, bij de 

afdeling Beplantingen. Hij begon op 27-2-1911. Anderhalf jaar later trouwden hij en Geertje. 

Het huwelijk werd groots gevierd in Soest op kosten van Hendrik’s vader en het bruidspaar 

werd in een koetsje door Soest vervoerd.  

 

 
 

Na hun huwelijk woonde het echtpaar eerst op ’t eiland in een huis vlak naast vader Lunstroo, 

waar al hun kinderen werden geboren (behalve Hennie). Hendrik werd kort na de geboorte 

van Freek opgeroepen door het leger en moest zich melden in fort Spijkerboor. Geertje zat 

plotseling alleen met een baby en drie kleine kinderen. Voorheen had hij broerder-dienst 

gehad. Hij heeft slechts een zestal weken in dienst gezeten om een aantal basis vaardigheden 

van het soldaat zijn aan te leren.  

 

Geertje was de eerste negen jaar van het huwelijk bijna permanent zwanger en kreeg zeven 

kinderen op rij. Ze vond dat dit zo niet door kon gaan en besloot raad te zoeken bij de NVSH, 

die haar adviseerden een ring te gebruiken. Sindsdien vergat ze slechts éénmaal de ring te  



Levensverzekering van Elsje 

afgesloten kort na haar 

geboorte. De tuinders waren 

zich meer dan bewust van de 

financiële risico’s die ze 

tijdens het leven liepen. 

 

  

 

   Elsje in de tuin in Tuindorp. 



Vlnr. Voorgrond:Jan, Hennie, Elsje, Annie, 

daarachter Greet en Freek.

 

gebruiken, en was prompt weer zwanger, Hennie. Elsje wilde ze graag hebben omdat ze het 

jaar daarvoor twee kinderen verloren had.  

 

In 1921 verhuisden ze naar Tuindorp Oostzaan, Argostraat 49. De jongens sliepen beneden in 

een kamer naast de keuken, Geertje en Hendrik in de grote slaapkamer op de verdieping, in de 

andere kamer de oudste meisjes, Elsje en Hennie op de overloop. De familie had het goed, 

zeker toen de oudere kinderen begonnen bij te dragen aan de financiën van de familie. De 

Crisis ging aan hen voorbij. Ieder jaar gingen ze een paar weken op vakantie; de oudere 

kinderen regelmatig naar het buitenland tot ongenoegen van de jongsten, die niet mee 

mochten. In het weekend werden  lange wandelen gemaakt of een fietstocht, of men ging 

zeilen op het Twiske. Er werd regelmatig gelogeerd bij de familie in Soest of bij Opa en Opoe 

op de Bijlmer. Opa en Opoe verwenden hun kleinkinderen. Voor hun verjaardag kregen ze 

een gulden; Freek en Annie, vernoemd naar Opa en Opoe, zelfs twee gulden vijftig. Het was 

een rijk leven zonder zorgen. Hendrik genoot van een sigaartje, nam de tijd voor het lezen van 

de krant en was donateur van de Meteoor, waar hij een potje voetbal ging kijken. 

 

Hij was gek op zijn kinderen, zoals blijkt uit een opmerking van Elsje dat ze “verwend was tot 

de afgrond.” Ze was een lastige kleuter, wat haar wel eens in de problemen bracht. Toen Elsje 

een jaar of drie was, stuurde Geertje haar oudste dochter voor een boodschap naar een winkel 

bij het vliegenbos. Ze gaf Elsje aan Annie mee, omdat ze het druk had.

 

 

 

 

De familie Lunstroo voor hun huis in Tuindorp (1933) en de Argostraat in 1935 (derde huis 

van het midden blok aan linker kant van de straat), vlnr. Geertje, Hennie, Hendrik, Elsje 

achter Greet en Jan.  

 



Elsje wilde niet en liep gillend de hele weg achter Annie aan. Bij de winkel aangekomen had 

Annie er schoon genoeg van en liet Elsje buiten voor de deur staan. Krijzen. Een echtpaar, dat 

voorbij kwam, dacht dat Elsje haar moeder kwijt was en nam haar mee, en leverde haar af bij 

het tegenover gelegen politiebureau.  

Vele uren probeerden de agenten Elsje stil te krijgen, maar niets mocht baten. Inmiddels 

waren Annie en Geertje flink in paniek geraakt na uren van zoeken. Ten einde raad besloot 

Geertje naar de politie te gaan. Toen Geertje binnen kwam, vloog Elsje haar in de armen. De 

agenten blij dat ze van die schreeuwlelijk afwaren; Geertje blij dat ze haar dochter terug had. 

Ze moest echter wel een forse stapel formulieren invullen voor ze haar mee kreeg. Ondanks 

hun vreugde wilden de agenten niet hun plicht verzaken. 

 

Elsje doorliep de lagere school op de Meteorenschool. Ze was regelmatig ziek, verkoudheid, 

ontstoken ogen. In de derde klas werd ze in het ziekenhuis geholpen; haar amandelen werden 

gepeld. Sindsdien was ze niet meer ziek. Maar tot haar schrik hoorde ze aan het eind van het 

schooljaar, dat ze niet overging. Dikke tranen: ze bleef zitten samen met de domste jongen 

van de klas, Bassie.  

 

Elsje was een pestkop en haar klasgenootjes vormden vaak haar doelwit. Eén van de moeders 

kreeg daar genoeg van en besloot haar beklach te doen bij Geertje. Toen de moeder bij 

Geertje aanbelde, was Elsje in de tuin aan’t spelen, touwtje springen. Geertje begreep het 

verhaal van de moeder niet helemaal en vroeg: “wie pestte uw dochter?”. “Die rooie daar in 

de tuin”, zei de vrouw. Dat had ze beter niet kunnen zeggen; Geertje pikte dat niet. “Ze is niet 

rood”, beet ze de vrouw boos toe, “ze heeft goudblond haar”. De klacht werd niet 

ontvankelijk verklaard. Elsje zelf vond het niet erg om rooie genoemd te worden of sproeten-

koningin. 

 

 

Schoolreisje van Elsje naar Nunspeet ter afsluiting van de zesde klas (Meteorenschool). 

 

Het was de tijd dat de Nederlandse overheid veel aandacht besteedde aan het bevorderen van 

de persoonlijke hygiëne. In Tuindorp werd het eerste badhuis van Amsterdam opgeleverd. De 

kinderen gingen nu eens per week met de klas naar het badhuis.  

De jassen en de schoenen bleven achter in de garderobe; daarna gingen de jongens en de 

meisjes naar gescheiden kleedlokalen; ze kregen een handdoek en een washandje met het 

wapen van Amsterdam er op en een stukje groene zeep. Daarna liepen ze door naar de douche 



ruimte met in het midden een grote kraan waarbij de badjuffrouw stond te wachten; met de 

kraan kon ze alle waterpunten ter gelijkertijd openen en sluiten.  

Terwijl de kinderen onder de douche stonden controleerde ze of de kinderen hun oren ook 

goed schoon maakten. Na zich afgedroogd en aangekleed te hebben gingen de kinderen 

uitgelaten en frís weer terug naar de les. 

In de zesde klas hoorde ze bij de betere leerlingen en mocht naar de MULO. De meester zei 

wel dat ze hard zou moeten werken; daarom besloot Geertje dat ze naar de huishoudschool 

moest; ze geloofde niet dat hard werken en Elsje compatibel waren. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rapport van Elsje 

 

Elsje ging na de twee jaar huishoudschool volbracht te hebben verder met een twee jarige 

opleiding voor kostuumnaaister, die ze met goed gevolg afsloot.  

 

Elsje vond het naaiwerk niet leuk; ze wilde graag als dienstbode werken. Het was gebruikelijk 

dat potentiële werkgevers zich aanmeldden bij de school. Elsje kreeg drie adressen 

toegewezen voor sollicitatiegesprekken en trad in dienst bij een kostergezin van de 

Remonstrantse gemeente op de Diepenbrockstraat. Mevrouw de Jong werkte als kosteres; 

haar man die effectenhandelaar was op de beurs, had veel geld verloren tijdens de krach. Elsje 

hielp ook regelmatig bij het spreekuur van de predikanten van de gemeente.   

 

De kinderen Lunstroo genoten van het leven. Er werd gesport, zo waren er een aantal lid van 

de tafeltennisvereniging. Hennie was lid van de padvinderij. 

  Annie, Greet en Elsje op het Twiske      Elsje tussen de korenschoven in Soest 

 



De broers en zussen trokken er regelmatig met vrienden op uit, roeien op de Loosdrechtse 

plassen, wandelen op de heide op de Utrechtse heuvelrug of een bezoek aan een 

bezienswaardigheid. 

 

Elsje ging regelmatig op bezoek bij haar nichtjes Teuni, Grietje en Els in Soest. Ome Harry 

Roos, de man van tante Mien, had een tuinderij, akkergrond en hield bijen. Na het werk stapte 

ze zaterdags op de fiets, bleef een nachtje slapen en zondags weer naar huis. De familie in 

Soest was lid van de SDAP. De arbeidsbeweging huldigde het principe “gezond van lichaam 

en geest’’; sport, natuur, cultuur vormde een wezenlijk onderdeel van dit gedachte goed. Ze 

schaamden zich er niet voor dit kenbaar te maken. Eens waren ze aan het winkelen in 

Amsterdam en zag een van de nichtjes een man lopen met het speldje dat het anti-militarisme 

duidde van de beweging, “het gebroken geweertje”.  Ze stak direct een gebalde vuist op en 

riep luidkeels: “Hallo, kameraad.” De meisjes droegen sokken als uiterlijk kenmerk; er werd 

veel gezongen. Elsje begeleidde de liederen met de mondharmonica of op de mandoline en 

danste mee rond de Meiboom. Haar kinderen zouden de mandoline tijdens een stoeipartijtje 

kapot maken. Ze gingen regelmatig op vakantie naar Vorden in de Achterhoek, dan gingen ze 

langs bij tante Grietje in Zutphen, die aldaar in de psychiatrische inrichting ‘Groot Graffel’ 

werkte. 

 

  

De Elsjes in Zelhem in 

de buurt van Vorden. 

De Elsjes (een nichtje) 

in het zwembad in 

Vorden, augustus 1939.  

Elsje in Artis,even later 

zou de kameel Elsje in 

haar gezicht spugen. 



Na het overlijden van zijn moeder in 1937 

kocht Hendrik Johan van de erfenis een 

melkzaak op de Nassaukade 166 in 

Amsterdam voor zijn zoon Jan. De hele 

familie verhuisde naar het huis achter de 

winkel. Toen Jan in dienst moest hielp 

Elsje mee in de winkel met het 

rondbrengen van de melk in de wijk.  

 

Jan werd toen de oorlog uitbrak 

gemobiliseerd, maar weer snel naar huis 

gestuurd toen de strijd gestreden was. 

Gedurende de korte strijd loste een Duits 

vliegtuig, dat aangeschoten was, een aantal 

bommem boven Amsterdam. De bommen 

vlogen gierend over het hoofd van Elsje en 

sloegen in op de Blauwburgwal met vele 

doden tot gevolg. Een paar dagen later trok 

het Duitse leger Amsterdam binnen. Een 

zwijgende menigte, waaronder Elsje, 

aanschouwde de Duitsers toen ze over de 

Nassaukade trokken. In november vlogen 

Engelse bommen gierend over hun huis 

aan de Nassaukade tijdens een 

bombardement op het Wilhelmina 

Gasthuis. 

Elsje zou nog lang bang zijn als ze een vliegtuig aan hoorde komen. Het normale leven kwam 

weer langzaam op gang. De kelder onder de winkel werd een opslagplaats van edele metalen 

en radio’s, die de Amsterdammers van de Duitsers moesten inleveren. Veel klanten gaven Jan 

spullen in bewaring. Zo ook een joods echtpaar, dat vlak voor hun deportatie een koffertje met 

familiepapieren tot hun terugkeer in bewaring gaven. Abraham Stodel en Henderina Stodel 

Rebi, beide geboren in 1905, woonden op de Nassaukade 173 III. Jan verstopte de papieren uit 

het koffertje in de loze ruimte in de muur tussen de midden en achterkamer; hij wilde het 

risico vermijden dat het koffertje met inhoud gevonden zou worden tijdens een inval. Het was 

inmiddels duidelijk geworden, dat hulp aan Joden zwaar gestraft werd. Ze kwamen het 

koffertje nooit ophalen; over hun lot is niets terug te vinden in de archieven.  

 

In de zomer van 1943 werd Jan opgeroepen zich in Amersfoort voor de Arbeitseinsatz te 

melden, zoals allen die tijdens het uitbreken van de oorlog in dienst waren. Jan dacht een 

Ausweis te krijgen omdat hij winkelier was. Hij ging met een lege koffer op reis om op de 

terugweg in de Betuwe kersen te kopen. De Ausweis werd hem geweigerd en Jan werd als 

dwangarbeider naar Duitsland

(Magdeburg) gedeporteerd. Annie, Elsje en Hennie brachten zijn kleren, toilet artikelen en 

andere benodigdheden naar Amersfoort; ze mochten de spullen aan de poort afgeven, maar 

kregen hem niet meer te zien. Ook een wandeling langs het omheinde terrein leverde niets op. 

Jan trof het uiteindelijk niet slecht, het boerengezin waar hij overdag moest werken, verzorgde  

hem goed en na de oorlog onderhielden ze nog vaak contact.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben zo’n 35.000 mensen in ‘polizeiliches Durchgangslager 

Amersfoort’ gevangen gezeten. Het was een ‘schutzhaftlager’ onder leiding van de Sicherheitsdienst, 

officieel een soort huis van bewaring, maar in de praktijk een strafkamp waar ruim elfhonderd mensen 

door mishandeling of executie de dood vonden. Van de gevangenen zijn er via het Kamp Amersfoort 

14.000 in verschillende concentratiekampen beland waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Het kamp 

werd op 19 april 1945 door de Duitsers overgedragen aan het Rode Kruis.  



Elsje deed openbare geloofsbelijdenis op 20 december 1942 in de Hersteld Evangelisch 

Lutherse kerk op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. De dienst werd geleid door ds. Bik. 

Het thema van de dienst was: ‘de Heere is mij verschenen van verre. Ik heb u lief gehad. 

Daarom heb Ik u tot Mij getrokken uit enkel goedertierenheid.’ 

 

Persoonsbewijs van Elsje

 

In Amsterdam ging het inmiddels minder goed. Toen Jan weggevoerd was, moest Elsje weer 

in de winkel werken. Tijdens het rondbrengen van de melk ging soms wel eens wat melk 

verloren. Daar de melk afgepast tegen bonnen geleverd moest worden, kwam Elsje daarom 

soms melk te kort. Ze loste dit probleem op door de melk iets te verdunnen met water. De 

keuringsdienst kwam hier achter en Elsje werd voor het gerecht gedaagd. Het liep gelukkig 

met een reprimande af en de aanbeveling de winkel te verkopen als het te veel werk was om 

de zaak zonder Jan te runnen.  

Toen Elsje trouwde, moest Hennie haar schoolopleiding, de modevakschool, onderbreken om 

het werk in de winkel over te nemen. 

Toen Jan uiteindelijk na het einde van de oorlog lopende vanuit Magdeburg thuis kwam, was 

de winkel net niet failliet, zoals trouwens de rest van Europa. 

 

 

                                    Hennie, Freek, Elsje, moeder Geertje en Annie in 1944

 



Het leven nam weer zijn normale loop; de wederopbouw van Nederland kwam op gang. 

Hendrik werkte tot zijn pensionering bij de afdeling Beplantingen; hij stemde PvdA. Ze 

hadden een volkstuin zoals ook andere familieleden naast de tuinderij van hun dochter Elsje 

en schoonzoon Jan Konert. Hendrik kweekte voornamelijk bloemen.

 

 

Een dagje uit naar IJmuiden met de tafeltennis club vlak na de oorlog; Hennie op de 

voorgrond, Jan helemaal rechts. 

 

Na Hendrik z’n pensionering verhuisden ze naar de Potgieterstraat te Amsterdam; Jan bleef 

alleen in de winkel wonen. Ze kregen een appartement bestaande uit een keuken en huiskamer 

met alkoof. Het toilet werd gedeeld met de dame die “voor” woonde. In de belendende tuin 

hadden ze een kippenren. Op de schuur naast de keukendeur hing markant een manshoge 

witte baro/thermo-meter.  

 

De schare kleinkinderen nam gestaag toe; ze bezochten trouw alle verjaardagen. Tijdens de 

vakanties van de kinderen en hun gezinnen kwamen ze vaak een paar dagen logeren. Zo rustig 

als Hendrik van zijn sigaartje genoot, zo bedrijvig bleef Geertje heen en weer vliegen. Dit 

laatste gaf aanleiding tot de vreemdste ongelukjes. Zo rende ze eens een winkel uit, zag een 

mevrouw met kinderwagen niet, vloog over de kinderwagen heen en landde op haar wang op  

 

 

Geertje in de tuin in de Potgieterstraat (1953).    Volkstuin van Hendrik en Geertje 

 

straat. Alhoewel ze de vrouw flink uitfoeterde voorkwam dat niet dat de helft van haar gezicht 

voor enige weken blauwpaars was. 

 

Zo beklom ze ook eens een trap met het doel het klapraam in de keuken te lappen. Ze verloor 

even haar evenwicht, liet het raam los, sloeg met haar hoofd door het raam en stond een tel 



later boven op de trap met de lijst met vlijmscherpe glassplinters er in om haar nek. Hendrik is 

haar toen maar te hulp geschoten.     

 

Het vijftig jarig huwelijksfeest werd groots gevierd in Marcanti. De gehele familie werd 

uitgenodigd voor een diner - dansant. De kleinkinderen hielden voordrachtjes. Geertje merkte 

tegen haar jongste dochter op dat haar huwelijk haar hele leven goed gemaakt had, haar 

moeilijke jeugd incluis. 

 

vlnr Geertje, Henkie, Hessel Verburg, 

Peter, Geertje, Jan Lunstroo en Hendrik in 

Noordwijk.

 

De laatste jaren van hun leven verbleven ze bij hun jongste dochter in West Zaan. Geertje 

overleed toen ze op de Vinkenbrug logeerden bij haar oudste dochter. Na een lange wandeling 

kreeg ze thuis gekomen een beroerte. Ze overleed na een paar dagen in coma te hebben 

gelegen. Op 21 augustus 1968 werd ze begraven, de dag nadat Russische tanks een einde 

maakten aan de Praagse lente. Het was een prachtige zomer dag en de kinderen van Jan en 

Elsje luisterden in hun nette pak op het achterbalkon naar het nieuws uit Tsjecho-Slowakije, 

in afwachting op het vertrek naar de begrafenis. 

 

Hendrik overleefde Geertje bijna acht jaar. 

De laatste jaren van zijn leven bracht hij 

door in zijn rookstoel voor het raam. Hij 

werd wel slecht horend, maar een gesprek 

over voetbal bleef hem boeien. In de krant 

volgde hij de voetbal verslagen. Zondags 

luisterde hij naar de uitslagen op de radio 

en controleerde of hij de kruisjes op het 

voetbal-toto formulier juist geplaatst had. 

Hij genoot nog steeds van zijn sigaartje en 

at zaterdags gewoonte getrouw een zure 

haring op brood. Eind 1975 vatte hij een 

griepje. Op nieuwjaarsdag lag hij in bed. 

Alle kinderen en kleinkinderen kwamen in 

West Zaan langs en konden nog even met 

hem praten. Hij was al zo oud, dus je wist 

maar nooit.

’s Avonds overleed hij in zijn slaap.   

 

De kinderen van Hendrik en Geertje bleven na hun huwelijk allen initieel met hun gezinnen in 

of in de buurt van Amsterdam wonen. Jo Pothoff bleef als enige het tuindervak trouw. Wim 

Roele en Hessel Verburg werkten op een kantoor, Hessel bij Loos & Co.  



 

Freek werkte als zeepzieder bij de “Vergulden Hand”, in zijn functie kende hij de zeep 

recepten van de firma en kocht als eerste van de familie in de jaren vijftig een auto. 

 

Hun kinderen, neven en nichten trokken veel met elkaar op en logeerden vaak bij elkaar. Jan 

was de enige die ongetrouwd bleef en verdiende zijn brood als melkboer. In de weekenden 

ging hij regelmatig bij zijn jongste zuster langs en at een hapje mee. Hennie deed ook zijn 

was. Hij kocht hij een stenen vakantiehuisje in Noordwijkerhout. In zijn vrije tijd liep hij 

veilingen af en kocht zo af en toe een stukje kunst of een aardig cadeautje. Het eerste 

fototoestel van neefje Geert had hij gekregen van zijn ome Jan, die het op een veiling had 

gekocht. Op wat latere leeftijd begon hij met het verhuren van kamers aan gastarbeiders. Tot 

zijn dood deelde hij zijn huis met hen en raakte met een aantal goed bevriend.  

 

Hij overleed op 12-11-1980. Hennie vond hem zittend in zijn stoel. Het was enorm warm in 

de kamer, omdat de kachel blijkbaar lang zeer hoog had gestaan. Jan was al wat zwart 

geworden. Z’n huisgenoten waren op familie bezoek in Marokko. Ze belde haar broers en 

zusters; gezamenlijk maakten ze het huis aan kant, regelden de begrafenis en maakten een 

afspraak met de notaris. Er was heel wat te verdelen. Jan had goed geld verdiend met de 

kamerverhuur; hij bezat een grachtenpand, waar hij na zijn pensionering was gaan wonen en 

bezat veel kunstvoorwerpen , waaronder veel porselein. Greet zou het huisje in 

Noorwijkerhout krijgen. Gezamenlijk gingen ze bij de notaris langs, die het testament opende. 

Jan had alles nagelaten aan zijn Marokkaanse vriend. Tot ieders verbazing bleek dat Jan 

homoseksueel was geweest. Nadat de eerste schrik was weg gezakt, restte slechts een triest 

gevoel bij zijn broers en zusters dat Jan dat geheim nooit openlijk met ze had willen delen, of 

misschien had gedacht, dat hij dat niet met hun had kunnen delen.   

Er rustte nog een taboe op homoseksualiteit. Ze hadden daar echt geen problemen mee gehad 

en hoopten dat hij ondanks terug kon kijken op een gelukkig leven. 

 

 

 Van links naar rechts: Nel, Jo Pothoff, Annie, Hennie, Wim Roele, 

             Jan Konert; zittend: Elsje, Jan, Greet, Freek 

 



 

Kinderen: 

Anna Maria Charlotte (Annie), 13-9-1913 (overleden 16-2-2003), getrouwd op 13-9-1945 met 

 Johan Heinrich Pothoff (14-9-1911), kinderen: Johan Hendrik (Jan, 1-8-1946), 

Gerard (4-10-1947, ongetrouwd) en Gezina (Ineke, 2-2-1951); 

Jan, 2-9-1914 (overleden 12-11-1980), ongetrouwd gebleven; 

Margaretha Elisabeth (Greet), 27-1-1916 (overleden 21-7-1997), getrouwd op  met Willem 

 Evert Cornelis Roele (21-10-1906, overl. 18-8-1984), kinderen: Cornelis 

(Kees, 7-9-1945), Willem (Wim, 1-12-1947); 

Matthijs Frederik (Freek), 18-5-1917 (overleden 1-6-1983), getrouwd op 25-5-1944 met  

 Petronella (overleden 6-5-1997), kinderen: Henk (3-4-1945), Frans (15-1-

1947); 

Hendrik Johan, 7-12-1918, overleden 17-10-1920; 

Elsje, 6-5-1920, overleden 6-7-1920; 

*Elsje, geboren 10-10-1921; 

Hendrika Johanna (Hennie), 10-6-1927, getrouwd op 9-12-1948 met Hessel Verburg (6-4- 

 1921, overleden 20-12-2001), kinderen: Peter (22-12-1951), Hendrik Johan 

(Henk, 22-10-1954), Geertje (5-4-1956). 

 

3.6. Elsje Lunstroo trouwde met Johan Hendrik Konert op 25-5-1944. 


