
Generatie VII
DE TWEEDE GENERATIE IN VELSEN

VII.B (Kwartierstaat 80 Hamers-Weber)
JOANNES POST
Jan
geboren Velsen
gedoopt Driehuis 21 oktober 1782, peter en meter: Dirk Kuiper en zijn vrouw Neeltje Post
beroep "kledermaker"
gestorven te Velsen 15 oktober 1824 na de middag om 2 uur
aangifte van het overlijden 's avonds om 7 uur, door Huig Post, broer, en Jan Coenraad Vorst, 
buurman
huwt (1) Driehuis 14 januari 1810 met:

CHRISTINA VAN BRAGT
Stijntje

geboren Jan Gijsen Vaart 1790
gedoopt Velsen 4 maart 1790

peter en meter Gerrit Merkes en Jannetje de Meijer
overleden 14 januari 1811, bijna 21 jaar oud

dochter van Mathijs van Bragt en Sophia Merkes
huwt (2) Velsen 12 juli 1812 (akte 12) met:
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Hun huwelijksakte is de twaalfde na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1812 te
Velsen:
Heeden den Twaalfde Jyly des jaars achttien honderd twaalf zijn voor mij Maire van
Velsen als ambtenaar van Burgerlijke Stand in tegenwoordigheid van Huig Post oud
21 jaaren van beroep arbeider en Frans Heeremans oud 43 jaren van beroep land-
bouwer beide wonende alhier Arnoldus Betting oud 63 jaaren van beroep Chirurgijn
woonend  te  Haarlem  en  Bernardus  Betting  oud  53  jaren  van  beroep  Chirurgijn
woonende alhier, de eerste broeder en de tweede goede bekende van de comparant ter
eenre de derde en vierde ooms van de comparant ter andere zijde . . Verscheenen om
een huwelijk aan te gaan Jan Post oud 29 jaren woonende in Velsen weduwnaar zoon
van wijlen Cornelis Post en wijlen Trijntje Donker van beroep kledermaker met Doro-
thea Maria Haantjes oud ruim 29 jaren meerderjarige jonge dochter woonende in
Velsen dogter van wijlen Alexander Haantjes en Johanna Elisabeth Betting wijders
geleezen zijnde-----------
Vooreerst de doopcedelle uit het register der Roomsch Catholike Gemeente van Vel-
sen waaruit blijkt dat Jan Post van wie als vader te boek staat Cornelis Post & als
moeder Trijntje Jans Donker op den 21e Oktober 1782 is gedoopt.  Ten tweede de
doodcedeelle van de vader & moeder van de comparant ter eenre. Ten derde de dood-
acte van de comparant zijn overleedene vrouw ten vierde de doopacte van de compa-
rante ter andere zijde uit het register der Rooms Catholique Gemeente te Amsterdam
waar uit blijkt dat Dorothea Maria Haantjes van wien als vader en moeder te boek
staan Alexander Haantjes en Johanna Betting op 20e Augustus 1782 is gedoopt.  ten
vijfde de doodcedeelle van de vader & moeder van de comparante ter andere zijde ten
zesde het consent van de voogd van de comparante ten zevende de acte van afkondi-
ging der Trouwbeloften tusschen de voorschrevene Echtgenooten opgemaakt door de
Maire den 28 Junij en den vijfde Julij 1812 en aangeplakt aan het Huis der Gemeente
ten zelve dage.---------------
En vermits aan mij is gebleken dat er geene oppositie teegen het voornoemde huwelijk
heeft plaats gehad zo heb ik Maire voorn nadat gemelde persoonen aan mij duidelijk
hebben verklaard dat zij zig onderling tot Echtgenooten neemen, ingevolge de wet uit-
spraak gedaan dat gemelde Jan Post en Dorothea Maria Haantjes door het huwelijk
vereenigd zijnde deeze teegenwoordige acte door mij vervaardigd, en door de echtge-
nooten  en  Getuigen te  gelijk  met  mij  onderteekend ten  dage maand en  Jaare als
booven-----------------
de Maire van Velsen
M.H. Ogelwight
Huig Post
F.Heeremans
As Betting
Bernds Betting

DOROTHEA MARIA HAANTJES
Door

gedoopt te Amsterdam 20 augustus 1782
wonende bij haar zoon Machiel Antony in huis no. 201A in Dorp Velsen (1848)

"kledermaakster" (1826)
overleden te Velsen 12 januari 1865 in wijk K no. 89 thans nog bekend als het Schoutshuis in

Velsen
dochter van Alexander Haantjes en Johanna Elisabeth Betting

In het jaar 1848 staat in het bevolkingsregister van Velsen genoteerd:
folio 318: Dorothea Haantjes, weduwe van Jan Post;
folio 319: Hugo Post;
folio 320: Margaretha Haantjes, weduwe van Tebbe Hooggreef
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Zij werd bij haar huwelijk begeleid door haar ooms Arnoldus en Bernardus Betting, 
beiden van beroep chirurgijn, respectievelijk te Haarlem en Velsen.
Bernardus Betting was ook patriottisch Schepen en gehuwd met Bernardina Hendrikz 
en had een zoon Coenradus Henricus, vernoemd naar de grootvader van hem en van 
Door Haantjes
Zie voor de voornaam Coen, Coenraad, Coenradus: Zijstap: over de familie Betting

uit het (2) huwelijk:
1. Cornelis Alexander * Velsen 19.7.1813

volgt VIII.B.
2. Coenradus Albertus * Velsen 4.1.1816

volgt VIII.C.
3. Machiel Anthonie * Velsen 19.10.1818

volgt VIII.D.
4. Maria Johanna * Velsen 31.10.1821

† Velsen 27.6.1823
5. Maria Dorothea * Velsen 8.1.1824 (akte 2)

† Velsen 14.3.1907
huwt Velsen 22.4.1863 (akte 4) met Hendricus van Roosmalen, geboren Uden 1825,  
arbeider, overleden, zoon van Johannes van Roosmalen en Helena van de Hoogen.

Getuigen bij het huwelijk waren: Machiel Antonie Post, winkelier en broer van
de bruid, Coenraad Post, tapper en broer van de bruid, Willem Dam, landbou-
wer en bekende van de bruid, Arie Traan, tapper en bekende van de bruid. De 
bruidegom is ook zwager van 2. Coenraad Albertus Post (zie VIII.B),

uit dit huwelijk:
geen nakomelingen bekend.

bijgewerkt: 04-03-17
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