
 

Johann Friederich Meiners (1857-1908) zandgraf 766, vak K; notaris 

Johann Friedrich Meiners (1891-1918) zandgraf 766, vak K; bankdirecteur 

 

Personalia Johann Friederich Meiners 

Geboren: 20 februari 1857 te Den Haag 

Zoon van: Johann Friedrich Meiners en Elisabeth Catharina Cornelia Lander 

Gehuwd met: Helena Margaretha Brondgeest op 18 juni 1890 te Den Haag 

Overleden: 6 augustus 1908 te Leiden 

Begraven: 10 augustus 1908 

 

Personalia Johann Friedrich Meiners 

Geboren: 20 maart 1891 te Leiden 

Zoon van: Johann Friedrich Meiners en Helena Margaretha Brondgeest 

Gehuwd met: Jacoba van Ek op 23 maart 1915 te Amsterdam 

Overleden: 28 oktober 1918 te Schiedam 

Begraven: 31 oktober 1918  

 

Samenvatting 

Johann Friederich Meiners en Johann Friedrich Meiners zijn vader en zoon. De vader 

van de eerste, en dus de grootvader van de tweede, is een stukadoor die halverwege 

de negentiende eeuw naar Nederland komt en in Den Haag gaat wonen. 

 Johann Friederich, geboren in 1857, trouwt in 1890  met de eveneens Haagse 

Helena Brondgeest. Het echtpaar gaat in Leiden wonen. Johann Friederich begint als 

kandidaat notaris en wordt in 1891 notaris. Ook in 1891 wordt hun zoon geboren, die 

naar zijn grootvader wordt vernoemd: Johann Friedrich Meiners. In 1908 overlijdt op 

51-jarige leeftijd notaris Johann Friederich. 

 Zoon Johann Friedrich trouwt op 23 maart 1915 in 

Amsterdam met Jacoba van Ek. Het echtpaar woont 

in Schiedam, waar Johann Friedrich bankdirecteur is. 

Zij krijgen twee kinderen, die in 1916 en 1918 worden 

geboren.  

 In dat laatste jaar slaat het noodlot, zeer waar-

schijnlijk in de vorm van de Spaanse griep, onbarm-

hartig toe. Johann Friedrich overlijdt op 28 oktober en 

zijn vrouw Jacoba van Ek twee dagen later. Beiden 

worden op de begraafplaats Groenesteeg begraven. 

 

 
Graf Johann Friederich Meiners 

 



Volledige versie 
 

De ouders van Johann Friederich Meiners. 

Johann Friederich Meiners wordt in 1857 te ’s-Gravenhage geboren als zoon van 

Johann Friedrich Meiners en Elisabeth Catharina Cornelia Lander. Vader Johann is 

afkomstig uit Wardenburg (Nedersaksen, Duitsland), waar hij in 1818 of 1819 werd 

geboren. Hij is stukadoor en komt kennelijk naar Nederland, want op 26 februari 

1845 trouwt Johann Friedrich sr. in Den Haag met de dan 18-jarige Elisabeth 

Catharina Cornelia Lander. De ouders van Elisabeth hebben een Duitse achternaam; 

haar moeder heet Trumpie. 

 Het stukadoorsbedrijf heeft een uitste-

kende reputatie, want direct nadat koning 

Willem III de verloving met prinses Emma 

van Waldeck-Pyrmont in 1879 bekend 

had gemaakt, wordt de firma “Gebr. 

Meiners” aan het werk gezet in het paleis 

van de koning (Paleis Noordeinde) om 

het op te knappen. Het gaat Meinders 

voor de wind en in 1888 koopt Johann sr. 

een huis, waarvoor hij een hypotheek op-  
 

Paleis Noordeinde 

neemt van 20.000 gulden, wat in die tijd een enorm bedrag was. 

 

Johann Friederich Meiners 

Johann Friederich Meiners trouwt op 18 juni 1890 in ’s-Gravenhage met Helena 

Margaretha Brondgeest, geboren te ‘s-Gravenhage op 8 april 1857.  
 

 
Huwelijksakte Johann Friederich Meiners en Helena Margaretha Brondgeest 

 

Na hun huwelijk vertrekken ze naar Leiden. Een paar maanden voor zijn huwelijk 

heeft J.F. Meiners zich in Leiden ingeschreven op het adres Breestraat 89. Zeer 

waarschijnlijk heeft J.F. Meiners als kandidaat notaris gewerkt op het notariskantoor 

dat gevestigd was op de Breestraat 89. Direct na hun huwelijk zijn ze tijdelijk gaan 

wonen op Rapenburg 102. 
 



  
                    Pand Rapenburg 102 (1974)                         Voordeur Rapenburg 102 (1938) 

 

Een jaar later op 20 maart 1891 wordt hun zoon Johann Friedrich Meiners geboren. 

Het echtpaar woont dan al op de Breestraat 89. Blijkens de geboorteaangifte is vader 

J.F. Meiners dan nog kandidaat notaris. Hij wordt op 24 november 1891 tot notaris 

benoemd. Er is een advertentie in het Leidsch Dagblad, waarin Meiners een ieder die 

hem feliciteerde bij de benoeming bedankt. 
 

 
Leidsch Dagblad (14 december 1891) 

 

In het Leidsch Dagblad in de periode van 1891 tot 1908 staan talloze advertenties 

van onroerend goed veilingen die J.F. Meiners leidt en ook van verzoeken tot het 

doen van betalingen. Opvallend is dat vrijwel al die veilingen in het Notarishuis Den 

Burg (Het Heerenlogement, de huidige BplusC Bibliotheek aan de Nieuwstraat) 

plaatsvinden op zaterdagavond vanaf 7.30 uur.  

 Het echtpaar woont nog steeds in de Breestraat op het moment dat Johann 

Friederich op 6 augustus 1908 op 51 jarige leeftijd overlijdt. 



In het Leidsch Dagblad van 7 augustus stond het 

volgende stukje over hem. 

Reeds geruimen tijd was het in intiemen kring 

geen geheim meer dat onze stadsgenoot de heer 

J.F. Meiners, notaris te Leiden, aan de gevreesde 

suikerziekte lijdende was. 

 In de laatste weken verergerde de toestand 

van de patiënt, die tot dusverre altijd in zijn drukke 

praktijk werkzaam was, meer en meer. Opneming 

in het Hôpital Wallon werd noodig geoordeeld, 

waar, zooals we reeds meldden, een been werd 

geamputeerd, in de hoop dat de lijder zelf nog kon 

worden gered. 

 Dit heeft niet zoo mogen zijn. Gisternamiddag 

is de heer Meiners overleden. Johann Friederich 

Meiners werd geboren te ’s Gravenhage, den 

20sten Februari 1857, en bereikte dus den leeftijd 

van ruim 51 jaren. Hij ontving zijn opvoeding in 

zijn geboorteplaats en kwam als candidaat op het 

kantoor van den notaris mr. H.L.A. Obreen, wien 

hij na diens overlijden opvolgde. 

 
Overlijdensadvertentie 

(Leidsch Dagblad 7 augustus 1908) 

 Zelf notaris geworden, bleef hij zich ook geheel aan zijn notariële werkzaamheden 

wijden, en hield hij een zeer druk kantoor, naast dat van zijn collega mr. Coebergh 

ongetwijfeld het drukste in Leiden.  

 De heer Meiners was als notaris zeer populair, maar ten gevolge zijner 

werkzaamheden op notarieel gebied had hij weinig tijd zich te wijden aan openbare 

aangelegenheden al steunde hij vele instellingen door het lidmaatschap. 

 Een groot liefhebber van zang, was hij korten tijd lid van het bestuur der Leidsche 

afdeeling der Maatschappij tot bevordering van Toonkunst, doch toen hij mede ten 

gevolge van zijn kwaal zich gedwongen zag het zingen na te laten, trok hij zich ook 

uit Toonkunst terug. 

 Het secretariaat van den kerkeraad der Evan-gelische Gemeente bleef hij echter 

tot zijn dood waarnemen en deze Gemeente lijdt door zijn heen-gaan een gevoelig 

verlies. Met notaris Meiners is een populair persoon en een zeer geacht burger van 

ons heengegaan. 
 

Op 10 augustus wordt Johann Friederich Meiners begraven in zandgraf 766 op de 

begraafplaats Groenesteeg. Zijn echtgenote Helena Margaretha Brondgeest verhuist 

daarna naar Haarlem. Uiteindelijk is zij te ’s Gravenhage op 18 april 1937 overleden. 

 

Johann Friedrich Meiners 

Zoon Johann Friedrich Meiners wordt op 20 maart 1891 te Leiden geboren. Hij trouwt 

op 23 maart 1915 in Amsterdam met Jacoba van Ek. Zij is op 31 januari 1891 in 

Haarlem geboren. Haar vader, Hendrik van Ek, is eveneens geboren te Haarlem (in 



1860) en was van beroep koopman. Haar moeder, Catharina Jacoba der Kinderen is 

geboren te Amsterdam (in 1853). 

 Johann Friedrich Meiners geeft bij zijn huwelijk als beroep op ‘directeur ener 

bankinstelling’. Hij woont (en werkt vermoedelijk) toen al in Schiedam. Het echtpaar 

gaat dan ook in Schiedam wonen, waarschijnlijk in de Kerkstraat 76b. Dit is in ieder 

geval hun adres een paar jaar later bij hun veel te vroeg overlijden. 

 Het echtpaar Meiners-van Ek krijgt twee dochters: Maria Catharina Meiners,  

geboren op 19 januari 1916 te Schiedam, en Helena Margaretha Meiners, geboren 

op 11 januari 1918 te Schiedam. En dan gebeurt er iets vreselijks. Hun vader Johann 

Friedrich overlijdt te Schiedam op 28 oktober 1918 en hun moeder Jacoba van Ek 

overlijdt twee dagen later, op 30 oktober 1918. Ze laten twee hele jonge kinderen 

verweesd achter. 

 Het is niet bekend waaraan zij zijn overleden, maar de Spaanse griep heerste 

tussen in 1918 alom. Het is dus heel goed mogelijk dat deze ziekte, die over de hele 

wereld 50 tot 100 miljoen mensen het leven kostte, waaronder 40.000 Nederlanders, 

ook het jonge echtpaar Meiners-van Ek noodlottig is geworden. 

 Zij worden op respectievelijk 31 oktober en 2 november 1918 ter aarde besteld op 

de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 766, waar tien jaar eerder hun 

(schoon)vader al was begraven. Het is opmerkelijk dat op de stèle (staande grafzerk) 

op graf 766 wel de naam van Johann Friederich Meiners is vermeld, maar niet die 

van zijn zoon en   schoondochter. 
 

  
De overlijdensadvertenties uit het Algemeen Dagblad van 30 oktober, resp. 1 november 1918 
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