INLEIDING.
Het is een goede gewoonte in de familie Post, om de familiebanden over en weer nauw aan te
halen. Voor iemand die in de geschiedenis van de familie is geïnteresseerd is dat een ideale
omstandigheid om zonder geloop naar archieven en gesnuffel in oude boeken een groot deel
van de verwantschappen vast te kunnen leggen.
Algemeen leefde het idee, dat de familie Post een echte authentieke Velser familie zou zijn.
Misschien is die gedachte mede veroorzaakt, omdat in het verleden een bekende naamgenoot
als schout van Velsen zijn historische sporen aldaar heeft nagelaten. Bij de gang naar de archieven om de kennis over de familie te verdiepen, bleek - zoals zo vaak bij genealogisch onderzoek - dit alles op een misverstand te berusten, althans onbewijsbaar te zijn.
In 1778 werden de eerste voorvaderen in Velsen gevonden, die
afkomstig bleken uit Soest bij Amersfoort. Bij nader onderzoek,
met name door familielid To Dijkers, blijkt ook daar de familieoorsprong niet te liggen.
In het Rampjaar 1672 blijkt de familie voor de inundatie van de
Hollandse Waterlinie tegen de oprukkende Franse troepen weggevlucht uit Renswoude. In die plaats is (voorlopig) de oorsprong van de familie op de hofsteden Overeem en Ubbelschoten
gevonden.
Na 1672 splitst de familie rond Soest in de Vrijheid van Amersfoort in twee delen:
1. Zij die zich Ubbelschoten, Uppelschoten, Huppelschoten blijven noemen en
2. Zij die zich na korte tijd Post gaan noemen.
Als indeling is daarom voor het volgende gekozen:
Deel I: Post op Ubbelschoten
Deel II: De familie Post
Deel III: De familie Uppelschoten en Huppelschoten
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Hoe duid ik mijn voorouders aan?
Een veel gehoorde vraag is nog de aanduiding van de voorouders in de opeenvolgende, voorgaande generaties. Spraakgebruik en officiële aanduidingen van genealogen kunnen daarover
nog wel eens verschillen. Uit een publicatie in de column ,Wetenswaardigheden' in Dagblad
Tubantia in 1994 en De Telegraaf in kunnen de volgende benamingen voor 15 generaties gegeven worden :
1. probant (persoon van wie uit gekeken wordt)
2. ouders
3. grootouders
4. overgrootouders
5. bet-overgrootouders
6. oud-ouders
7. oud-grootouders
8. oud-overgrootouders
9. oud-betovergrootouders
10. stam-ouders
11. stam-grootouders
12. stam-overgrootouders
13. stam-bet-overgrootouders
14. stam-oud-ouders
15. stam-oud-grootouders
van de 16e tot en met de 33 generatie komt het woord edel- ervoor
dus: 33. edel-stam-oud-betovergrootouders
van de 34e tot en met de 65e generatie komt het woord voor- ervoor
dus: 65. voor-edel-stam-oud -betovergrootouders.
Uit het boekje: Mispelon, Michiel, Klim in je Stamboom, Uitgave Handzame, 1970.

Tenslotte nog dit.
Niemand is volmaakt en een genealogisch onderzoek naar voorouders, de manier waarop ze
leefden, dachten, hun familie, vrienden en bekenden hadden en hoe ze woonden, is nooit echt
af.
Daarom houdt de samensteller zich voor op- en aanmerkingen, aanvullingen en verbeteringen
zeer aanbevolen.
Coen Hamers III.
Kraakenhof 23,
7635 NV Lattrop(-Breklenkamp),
telefoon: 0541 22 93 55,
postgiro NL64INGB0002.345.885.
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