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Troostwijk-Troostwijk, Hendrina

bronnen: geen begraafverlof; bevolkingsregisters 1874-’931; wiewaswie.nl2; levie-kanes.com3

31
׳ט׳ּפ
אנעה
יולה השמ םחנמ תב
ביל ׳ירא תשא
יול ךורב ןב
קײװטסהָארט
אלטי המא םשו

Hendrina Troostwijk
Overl. 10 Eloel 5643

hier rust
Henne
dochter van Menachem Mosje halevi
vrouw van Arje Leib
zoon van Baroech Levi
Troostveik
en de naam van de moeder is Jittele

naam
geboren

ouders
gehuwd op

echtgeno(o)t(e)
straat

beroep(en)
overleden

leeftijd bij overlijden
begraven
rij / graf

opmerkingen

Hendrina Troostwijk
Leeuwarden, 29-12-1839
Kosman Abraham Troostwijk en Judik Mozes Boers
Leeuwarden, 26-9-1863
Lion Troostwijk
Kerkstraat
kleermaker
12-9-1883
43

2 / 31 (rijnummer o.g.v. datum ovl.)
Lion hertrouwt drie maanden na Hendrina’s overlijden; op de 
steen staan zowel haar vader als haar schoonvader vermeld, wat 
ongewoon is, en opmerkelijk gezien het feit dat het daarbij (zie 
voetnoot 3) om twee broers lijkt te gaan

de voornaam הירא  is afgekort tot ׳ירא  om de lettercombinatie הי  
te vermijden die voor de naam van God kan staan

1 Hendrina Troostwijk, Leeuwarden 29-12-1839, Kerkstraat 348; eerder op vier andere adressen (even aangenomen dat 
vindplaatsen chronologisch zijn (?)
2   (1) Leeuwarden, 26-9-1863 huwelijk Lion Troostwijk en Hendrina Troostwijk; (2) Leewarden, 29-12-1839, geboorte 
Hendrina, d.v. Kosman Troostwijk en Judik Mozes Boers (id.); (3) geboorte kinderen Hendrina en Lion: Sophie 
(8-10-’63), Carel (23-10-’64),  Estella (1-6-’66), Isidor (29-9-’70), allen in Leeuwarden; (4) Zwolle, 1-1-1867 overlijden 
dochter Estella, 0 j. (id.); (6) 5-12-1883, Amsterdam, huwelijk Lion Troostwijk, 42 jr., weduwnaar van Hendrina 
Troostwijk, z.v. Benedictus Abraham Troostwijk en Esther de Lange, met Josephine Graveur, 36 jr. uit Groningen, d.v. 
Joseph Graveur en Rebekka van Gelder. Carel en Isidor wonen dan in Amsterdam. 
3 (1) geboorte Kosman Abraham Troostwijk en Benedictus Abraham Troostwijk (beiden vermeld op de steen van 
Hendrina), zonen van Abraham Cosman Troostwijk en Roosje Mozes de Jong; (2) Lion Troostwijk, Zwolle 12-9-1841, 
kleermaker. Dezelfde gegevens ook op dutchjewry.org

https://www.voorzanger.nl/gerestaureerdestenenAlfabetisch.html

	Troostwijk-Troostwijk, Hendrina

