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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 ar-
chieven om de kennis over de familie te verdiepen, bleek - zoals zo vaak bij genealogisch on-
derzoek - 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 familie-
oorsprong niet te liggen. 

In het Rampjaar 1672 blijkt de familie voor de inundatie van de 
Hollandse Waterlinie tegen de oprukkende Franse troepen weg-
gevlucht uit Renswoude. In die plaats is (voorlopig) de oor-
sprong 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, voor-
gaande 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 ge-
geven 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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Begin van het onderzoek
WAT WETEN WIJ VAN DE EERSTE POSTEN

IN VELSEN

Terug zoekend vanuit onszelf vinden we in de trouwboeken van de Rooms Katholieke paro-
chie Driehuis, gelegen in de gemeente Velsen, op 22 augustus 1779 het huwelijk van onze in 
Velsen oudst bekende voorvader vermeld:

CORNELIS POST.

Hij huwt die dag met:

TRIJNTJE JANSE DONKER.

Getuigen zijn daarbij Joannes van Drunen en Anna Buinink. Op diezelfde dag huwen ook nog
te Driehuis Jan Janse van der Heiden en Aagje Louris, waarbij als getuigen Reynier van Dru-
nen en Clara Kinderman optreden.

Uit het Trouwboek van de RK Parochie Driehuis
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In het ' schepenboek ' van Velsen werd het huwelijk ook vastgelegd. Bij Cornelis Post werd 
vermeld, dat hij afkomstig was uit Soest en bij Trijntje Janse Donker, dat zij afkomstig was 
van Velsen. Beiden huwden onder het ' classis pro deo '  (kostenloos).

De verwijzing in het 'schepenboek' naar Soest betekende aanvankelijk een verrassing en was 
een doorbraak in de zoektocht naar onze voorouders.

Maar Cornelis Post was niet de enige in Velsen.

Een jaar eerder, op 8 november 1778, huwden in dezelfde parochie Driehuis:

EVERT POST
en

ANNA GEERTRUIJ MELENS (MELIUS).

De getuigen zijn Klaas en Jacob Hugtenburg. Ook die dag huwde een ander echtpaar: Joannes
van den Boom en Antje Pauwels Hop. Daarbij traden als getuigen Jan van Drunen en Arie 
Hogestein op.
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Het optreden van deze getuigen zou bepaalde verwantschappen kunnen suggereren. 
Het veelvuldig voorkomen van de namen: Antje Kruyer G.D., Clara Kinderman, Her-
mannes van der Wensch en Anna Buinink in diverse combinaties met elkaar en ande-
ren, alsmede hun aanwezigheid bij huwelijken van paren uit Velsen, Schooten, Sand-
poort, Hofgeest, Jan Gijze Vaart en Velserijnde doet echter vermoeden, dat hier van 
"beroeps-getuigen" sprake is. Ook hier is tot nu toe van enige verwantschap niets ge-
bleken.

Op 23 augustus 1789 blijkt Evert als weduwnaar voor de tweede maal te huwen en wel met 
de weduwe 

AAGJE KLAASJE NEUTEBOOM (NOOTE(N)BOOM).

Meer huwelijken, waarbij een mannelijke of vrouwelijke vertegenwoordiger van de familie 
Post partij is, zijn in Velsen in die tijd niet te vinden. 

Wel treden als peter of meter (Kerklatijn voor mannelijke en vrouwelijke doopgetuigen) bij 
de doop van kinderen van Evert Post of Cornelis Post twee naamgenoten op: 
Neeltje Post en Jan Post.
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Neeltje Post is tweemaal meter en wel samen met Dirk Kuiper als peter. Op grond van de 
Rooms Katholieke gebruiken ligt het voor de hand te veronderstellen, dat zij een echtpaar 
vormen.
Jan Post komt als peter driemaal voor. In 1784 met Marretje Vonk, in 1791 met Marijtje de 
Jong en later in 1791 met Heintje. Bij onderzoek blijkt dat Jan met meerdere partners gehuwd
is geweest. Zijn overlijden is op 28 maart 1806 geregistreerd te Velsen, maar van nakomelin-
gen is tot nu toe niets gebleken.
De veronderstelling lijkt gewettigd, dat hier van familiebanden sprake moet zijn. Bij nader 
onderzoek in Soest blijken zij inderdaad zus en broer van Evert en Cornelis Post.

Samenvattend valt uit de eerste schaarse gegevens in Velsen een oudste generatie hypothe-
tisch als volgt samen te stellen:

1. Evert Post huwt:
1. Velsen (Driehuis) 8 november 1778 Anna Geertruij Melens
2. Velsen (Driehuis) 23 augustus 1789 Aagje Klaasje Neuteboom.

2. Cornelis Post huwt:
Velsen (Driehuis) 22 augustus 1779 Trijntje Janse Donker.

3. Neeltje Post huwt:
?? Dirk Kuiper.

4. Jan Post
treedt te Velsen (Driehuis) op als peter met:
Marretje Vonk in 1784
Marijtje de Jong in 1791
Heijntje later in 1791.

Toch is reeds eerder in Velsen sprake geweest van een vertegenwoordiger van de naam Post.
1. Van 1640 tot 1645 was Jan Corneliszoon Post, schout van Velsen. 
2. In een bezittingenregister van 1760 komt een persoon Jan Post voor. 

Van enige verwantschap tussen hen en het uit  Soest afkomstige geslacht Post in Velsen is tot 
nu toe niets gebleken. Mogelijk is bij deze laatste wel sprake van verwantschap, maar dat 
moet nader onderzocht worden.

Omdat volgens het 'Schepenboek' van Velsen in Soest bij Amersfoort verder gezocht moest 
worden, was dit de reden om allereerst een onderzoek rond die plaatsen in te stellen. Naast ar-
chiefwerk, bleken de Eemlandse Klappers (EK) van J.H.M. Putman (tegenwoordig ook in di-
gitale vorm beschikbaar) daarbij van groot gemak. Het vervolmaken van dit onderzoek is ver-
volgens verricht door de eerder genoemde Toos Dijkhuis. Haar materiaal is in deze publicatie 
meegenomen.

Het boek behandelt de mannelijke nakomelingen per generatie, genummerd met Romeinse 
cijfers en hoofdletters. Ongehuwde moeders, dit verschijnsel is beslist niet iets van deze tijd, 
worden in die generatie met een arabisch cijfer aangeduid. Kinderen uit een huwelijk worden 
arabisch genummerd en, als de moeder een Post is, aangeduid met hun achternaam. Kleinkin-
deren daarvan met afwijkende achternamen worden met kleine letters aangeduid.
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ZIJSTAP: De naam Post.

De naam Post wordt door de deskundigen van het Meertensinstituut als volgt verklaard:

1. Beroepsbijnaam voor een bode, een postbesteller of een postmeester; of voor een 
wachter, bewaker, schildwacht.
2. Wonend bij een 'post', een wachtpost of een postplaats aan een postweg waar de 
paarden werden gewisseld; vergelijk de Hollandse Post te Princenhage waar de paar-
den van de postkoets van Antwerpen naar Moerdijk werden verwisseld, en vergelijk 
onderstaand toponiem Ten Post en andere toponiemen hieronder vermeld. Er kan in 
dit verband nog rekening gehouden met een heel andere betekenis van post: 
'(voet)brug'.
3. Pos of Post is de benaming van een vissoort. Het kan de bijnaam van een visser zijn
geweest (vergelijk Pos).
4. Zou Post evenals de namen Posthumus en Postma, die veelvuldig in Friesland voor-
komen, kunnen duiden op een 'postuum geboren kind', dwz. na het overlijden van de 
vader?

naamsvermeldingen en literatuurreferenties: 
• Aghete Poste, uitgaven Dordrecht 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 47].
• Jacob Post, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Joris Adriaensz Post, geb. ca. 1510; zoon van Arent Dircksz, clerck Schieland; zoon van 
Dirck Aernts; zoon van Aernt; zoon van Aernt Post, bode te Overschie. Naam zou dus drie 
generaties niet vermeld zijn! [Boogaard van den-1982, p 440].
• 'Craicht post is een vriman Ind heft een voirwijff gehadt dije ock vri was, Ind daer bij behal-
den enen soen geheijten Johan post ...', Heerde 1520 (Lijst van horige lieden en goederen, RA
Hert. Archief, nr 135). In 1526 werden o.a. Claes, Jacob en Kracht Post vermeld. Anno 1729 
werd Jan Post in het doopboek van Heerde geregistreerd. "De familienaam is ontstaan uit een 
doopnaam; de doopnaam Post is afgeleid van het Latijnse Postumus, 'de laatste'. De naam 
Postumus werd vroeger wel gegeven aan een na de dood van de vader geboren kind" [Ot-
ten-1985, p 112].
• Arijen Huijbrechts Post, geb. ca. 1576, landman, Heilige Geestarmmeester van Overschie, 
huw. voor 1609; zoon van Hubrecht Ariens Post, ovl. voor 1614 [Slootweg-1997, p 72, nr 
8616].
• Salomon Post, gezegd Vlaerdingerwout, brouwer in De Posthoorn, Delft ca. 1650 ['Wapen-
boorden in Maasland', in: GN 13 (1958), nr 12, p 266].
• Egbert Post, ged. Groningen 1680, huw. aldaar 1715, in 1725 leerlooier te Winschoten; 
zoon van Eisse Jans, geb. Ten Post, & Grietien Egberts uit Rolde, huw. Groningen 1674 
[Iongh de-1992, p 170, nr 188].
• Teunis Jacobs (Post), afk. uit Soest, huw. Bussum 1694 [Frans de Gooijer, 'Bussumse fami-
lie Post, vijf generaties zandschippers', in: Bussums Historisch Tijdschrift 21 (2005), nr 3, p 
13-22].
• Cornelis Pietersz Post, huw. Pijnacker 1717, enz. [Markus van-1994, p 27, nr 496].
• Jan Post, ged. Tiel 1750; nakomelingen in Purmerend en Groningen [H.R. van der Woude, 
Van der Woude/Veenwouden, bijlage Stamreeks Post, Zuidlaren 2000; dNL (1924)].
• Jacob Fokkes Post, Urk (1771 of 1798); "maar zeker is, dat de schipper van de schuit die in 
het laatst van de vorige eeuw brieven en pakjes van en naar het eiland bracht 'de post' ge-
noemd werd." [T. de Vries, 'Uit een oud doopboek', in: DMB 22 (1970), p 29].
• Jan Jans Post (Leeuwte 1787-Vollenhove 1851) [Klaas Boes & Max Does: 'Kwartierstaat 
De Lange/Westhuis', in: Kondschap Brederwiede 23 (2007), nr 1].
• In de 17e eeuw ontwikkelden sommige boden zich tot postmeesters. Ze hielden zich voort-
aan bezig met de organisatie van een postverbinding, waarbij ze zelf het kantoorwerk ver-
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richtten. Het postmeesterschap werd uiteindelijk een van de lucratieve ambten die ten tijde 
van de Republiek door notabelen werden bezet en waarvan de taakuitvoering aan anderen 
werd overgelaten [Marc Kleijnen, 'Voor goede krachten goede kansen. Een historische schets 
van het werk bij de posterijen en in de telecommunicatie, met aanwijzingen voor onderzoek 
naar persoonsgegevens', in: Jb. CBG 53 (1999), p 215-253, 227].
• Postführer van de stad Witmond en van de vorst van Oost Friesland [Vragenrubriek, in: GN 
39 (1984), nr 1, p 40].
• Vgl. NNN: 20e-eeuwse bijnamen Jan de Post te Hoornaar = postbesteller Jan Slob, en Jantje
de Post te Wagenberg (NB) = brievengaarder Jan de Jongh.

• Mbt. het toponiem Post:
- Te Berg en Terblijt (Lb.): "Het veld nabij het afsluithek op de Rijksweg werd De Puest, de 
Pust en later de Post genoemd, hetgeen erop wijst dat er één of meer personen op post gesteld 
werden" [V.T.J. Claessens, A.H.H. Houben & H.L. Raven, Berg en Terblijt. Van twee heer-
lijkheden naar een gemeente, Valkenburg 1981, p 155].

• Post:
1. BN naar de visnaam pos(t). Zie Pos. 1224 Willelmi Post, Harelbeke (DEBR. 1980); 1312 
Martiin Post scepenen in Hulsterambacht, Hulst (DEBR. 1999).
2. Mnl. post `post, stijl van deur of raam, paal'.
3. Korte vorm voor van Post. PlN Bost in Webbekom. 1485 Reynder Post = 1479 Reyner van
Post = 1479 Reyner van Bost, Diest (WF).
4. BerBN van de postmeester. 1549 van jufvrouwe Postmeesters weghen = 1550 juffrouwe 
Post, Aartselaar (WF).

Gezien de verdere vondsten in de naspeuringen naar voorvaderen Post is de tweede betekenis 
van de naam het meest waarschijnlijk. Dat blijkt uit het volgende hoofdstuk.
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Overzicht generaties I t/m VIII

I. Jan Arisen
II.A Teunis Janse (Post)

III.A Hendrik Teunisz (Post op Ubbelschoten) ∞ Lammers
IV.A Lammert Hendriksz (Post) ∞ Huyge(s)

=> POST deel II
V.A Hendrik Lammertse Post ∞ Maessen

VI.A Joannes Hendriksz Post 
V.B Huijg Lammertse Post ∞ Schapenburg

VI.B Evert Post ∞ Melens
VI.C Lammert Huigertse Post (1) ∞ Ko(c)k

VII.A Hannes Post 
VI.D Jan Post 
VI.E Cornelius Post ∞ Donker

VII.B Jan Post (2) ∞ Haantjes
VIII.A Cornelis Alexander Post ∞ Andriessen
VIII.B Coenradus Albertus Post ∞ v Roosmalen

VIII.B.2 Dorothea Post ∞ Hamers
VIII.C Machiel Antonie Post ∞ Dam

IX. Willem Jan Post ∞ Arisz
X. Cornelis Egbertus Post ∞ Wessel

X.2 Johanna Theodora Post
VII.C Huig Post (1) ∞ Obee

VIII.D Cornelius Post 
VIII.E Govert Post 

V.C Bart Lammertse Post ∞ Vonk
VI.D Joannis Post 
VI.E Lambertus Post 
VI.F Huijg Post 

V.D Jan Lammertse Post 
IV.B Gerard Hendrikse Uppelschoten 

=> (H)UPPELSCHOTEN deel III
II.B Aris Janse Thonissen
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Overzicht generaties VIII t/m heden

VIII.A Cornelis Alexander Post ∞ Andriessen
VIII.B Coenradus Albertus Post ∞ v Roosmalen

VIII.B.2 Dorothea Post ∞ Piet Hamers
VIII.B.2.7 Coen I Hamers ∞ v Deijck

VIII.B.2.7.7 Coen II Hamers ∞ X.2 Johanna Theodora Post 
VIII.B.2.7.7 = X.E.2.1

VIII.C Machiel Antonie Post ∞ Dam
IX.B Willem Jan Post ∞ Arisz

X.B Casper Cornelis Post ∞ Kneppel
XI.A Wilhelmus Johannes Post ∞ Maarschalk

XII.D Cornelis Wilhelmus Paulus Post ∞ v Dijk
X.E Cornelis Egbertus Post ∞ Wessel

X.E.2 Johanna Theodora Post ∞ Coen II Hamers
X.E.2.1 Coen III Hamers
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Generatie I t/m III
VOORVADEREN IN RENSWOUDE

Bij het onderzoek naar de voorvaderen in Soest voerde het spoor al snel terug naar Renswou-
de. Dank zij het ijverige archiefwerk aldaar van Toos Dijkers uit Julianadorp bij Den Helder 
en de heer Huppelschoten uit Nijkerk bleek een tot nu toe verste oorsprong te liggen in Scher-
penzeel en Renswoude. Met name de daar nog heden ten dage bestaande Hofsteden Groot en 
Klein Ubbelschoten zijn een tijd door de voorvaderen van de familie Post bewoond geweest. 
De oostelijk hiervan gelegen landweer (in die tijd nog actief in gebruik) had in een bocht 
noord-oostelijk van Ubbeschoten een soort bastion, nu nog “de Post (van Ubbelschoten)” ge-
noemd. Tegenwoordig passeert daar nog altijd de van oost naar west lopende Postweg.

Bij de brutale Franse inval in het rampjaar 1672, toen de regering radeloos, het volk redeloos 
en het land reddeloos waren, is de derde generatie, Hendrik Teunisz, naar Leusden gevlucht 
alwaar hij de kinderen te Amersfoort Rooms Katholiek liet dopen. De Staten van Holland lie-
ten de Waterlinie inunderen om Amsterdam, de hoofdstad, te redden voor het Franse gevaar. 
Renswoude lag in dat geïnundeerde gebied. Zijn vlucht is om dezelfde reden vermoedelijk in 
Leusden gestuit.

Vervolgens leidt het spoor verder naar “de Vrijheid van Amersfoort” nabij Soest rond Isselt, 
Laag Birk en Birkhoven (de huidige dierentuin westelijk van Amersfoort).
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Op grond van de gegevens van het onderzoek van Toos Dijkers moet de oudste, bekende 
stamvader van de familie Post zijn geweest:

I. (Kwartier 4320 en 5152 Hamers – Weber)
JAN ARISEN
geboren Renswoude (Overeem) omstreeks 1580

Overeem is een hofstede gelegen ten Noord-westen van het Kasteel Renswoude. Rens-
woude behoorde in het begin van de 17e eeuw tot de gereformeerde gemeente Scher-
penzeel. Pas in 1638 kreeg Renswoude een eigen kerk.

Jan was gereformeerd, want hij deed belijdenis voor de gereformeerde kerk:
'Door mij, Pelrum Christmannum vermaenttot des Heeren H: Avontmael ende de se-
geninge des Heeren aengenomen die haere belijdenisse gedaen hebbendese naer vol-
gende personen met o.a. Kersttijt 1626 Jan Arijssen den olden <obyt>'

overleden zoon van Aris
huwt (1) vóór 1610 met:

JENNEKE EVERTS
geboren omstreeks 1589

dochter van Evert
huwt (2) Scherpenzeel 31 maart 1611 met:

huwelijksafkondigingen 30.12.1610, 1.1.1611 en 6.1.1611 te Scherpenzeel als zijnde 
de weduwnaar van 'saliger Jenneke Everts'

GEEUSJE WILLEM CORNELISSENSDOCHTER
geboren Renswoude

overleden
dochter van Willem Cornelissen

uit het (1) huwelijk:
1. Teunis Janse * Scherpenzeel circa 1609 (geref.)

volgt II.A
uit het (2) huwelijk:
2. Merij Janse ~ Scherpenzeel 25.10.1612 (geref.)
3. Aris Janse ~ Scherpenzeel 26.12.1613 (geref.)

volgt II.B
4. Jangen Janse ~ Scherpenzeel 2.7.1615 (geref.)

Deze gegevens zijn verkregen van de heer Huppelschoten uit Nijkerk, die op zijn beurt daar-
bij gesteund is door de Genealogische Vereniging van Scherpenzeel. Deze vereniging neemt 
deze afstamming met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan.
Mogelijk wordt nog een testament of andere akte gevonden, die aan de onzekerheid een einde
kan maken.

Meer zekerheid hebben we over de volgende generaties.
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II.A (Kwartier 2160 en 2576 Hamers – Weber)
TEUNIS JANSE (POST)
geboren omstreeks 1609
ook Teunis is gereformeerd gedoopt en doet in 1628 zijn belijdenis in Scherpenzeel

“Op 't Hooghtijt van Paeschen aengenomen door de segenninge des Heeren, 13 april-
lis: Thonis Janssen

wonende op de Hofstede Ubbelschoten
Waarschijnlijk woonde hij op het “daghuydershuysje” van Klein Ubbelschoten.

overleden
zoon van Jan Arisen en Jenneke Everts
huwt Scherpenzeel circa 1637 met:

N.N.
geboren

overleden
dochter van 

uit dit huwelijk:
1. Hendrik Teunisz ~ Renswoude 3.6.1639 (geref.)

volgt III.A
2. Maertge ~ Renswoude 3.4.1642 (geref.)
3. Henderijcge ~ Renswoude 27.9.1646 (geref.)

Haar doop is vermeldt achterin het doopboek waar natuurlijke kinderen van onbeken-
de vaders worden vermeld, hoewel in dit geval aangegeven is: dochter van Teunis op 
Ubbelschooten. Was Teunis niet getrouwd, waren er meerdere moeders, of was Teu-
nis niet overtuigend gereformeerd?
In de troebelen van de 80jarige oorlog (1568 -1648) waren de katholieken verplicht te
dopen en te huwen ten overstaan van de dominee, zeker in die gebieden waar de oor-
log het scherpst werd uitgevochten (bible belt!)
In dit licht moet misschien ook de opmerking van een collega-genealoog, Henk Post, 
gezien worden: “Het geslacht Post / Uppel-Huppelschoten is een oud, eerst gerefor-
meerd en sinds circa 1580 rooms-katholiek boerengeslacht, dat stamt uit Eemland, 
een gebied dat ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de stuwwal van de Veluwe. “

Aangezien er sinds 1638 een eigen (gereformeerde) kerk in Renswoude was, moeten de kin-
deren daar zijn gedoopt.
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II.B
ARIS JANSE
gedoopt Scherpenzeel 25 oktober 1612 (geref.)
wonend op de Hofstede Overeem (ten noordwesten van kasteel Renswoude)
overleden
zoon van Jan Arisen en Geeusje Willems Cornelissensdochter
huwt Scherpenzeel met:

GERRITGEN THONNISEN
geboren

overleden
dochter van Thonis Arrisz van Overeem en

uit dit huwelijk:
geen nakomelingen bekend.

Mogelijk is dit dezelfde Aris:
1. Arris/Andries Jansz van Overeem, geb. ca. 1595, ov. voor 1668, tr. Gerritje Teunissen

In 1621 wordt Arris Jansz van Overeem beleend door opdracht van zijn vader Jan Arrissen van 
Overeem met een vierde deel van de helft van Nijborg (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 142vo; 
23-10-1621).
In 1621 wordt Arris Jansz van Overeem beleend door opdracht van Jan Eversz met een vierde deel van 
de helft van Nijborg. (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 142vo; 23-10-1621).
In 1629 eist Arijs Janssen van Overeem betaling van een paard t.w.v. f 106-10 van Huijbert Thonisz Quint, 
borg: de schout, bet. f 106-10 (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 30; 18-06-1629).
In 1630, 1636 en 1638 wordt Arijs Jansen van Overeem genoemd als leenman (Leenboek Huis Scherpen-
zeel 141 fol. 185vo,186vo; 10-09-1630. fol. 195; 24-08-1636. fol. 199; 02-01-1638).
In 1632 wordt Anderies van Overeem beleend door opdracht van Aelbert Tuenissen van Glashoerst met
een stuk bouwland, vier morgen groot, met een stuk land genaamd Haevercamp met het veentje en 
heetveld op 12-03-1624 gekocht van zal. Derck Jordensen, behorende onder de enen helft van Roijwin-
ckel. Nog een stuk land genaamd Croemmestuck met een uitweg over het land dat Evert Jansen gekocht
heeft van Roijwinckel. Nog twee stukken land van Roijwinckel genaamd het Hoege stuck en de Legge 
camp met de weg vanaf Gijsbert Brantsen tot aan het meentveld. Omdat het vier lenen betreft moeten 
vier heergewaden betaald worden (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 190vo; 19-11-1632).
In 1633 verklaren Arijs Jansz van Overeem x Gerritgen Anthonis, momber: Aelbert Anthonissen van 
Glashoerst dat zij hun goederen hebben moeten verkopen om de bovenstaande vier lenen te kunnen ko-
pen. Zij lijftochten elkaar met de gekochte goederen. Na hun dood krijgen de kinderen een gelijk erf-
deel met dien verstande dat de oudste zoon f 200,= extra krijgt. Vier onpartijdige mannen zullen het 
goed taxeren en dan kan de oudste de anderen uitkopen. (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 192; 09-
02-1633).
Lidm. Scherpenzeel Kerst 1633: Arijs Janssen van Overeem en Gerritgen Thonissen.
In 1636 doen Arijs Jansz van Overeem en Cornelis Cornelissen de Jonge, secretaris een eed (Recht. Arch. 
Scherpenzeel 2 fol. 48vo; 21-03-1636).
In 1639 transporteert Erris Jansz, won. Glashorst namens de kinderen van Gerrit Thonisz Overeem het 
erf Nijborg oftewel Klein Overeem op Thonis Cornelis, en Gijsbertge Phaes (Laansma, blz. 57; 11-08-
1639).
In 1639 wordt Thonis Cornelissen beleend door opdracht van Arris Janssen met het vierde deel van de 
helft van Nijborg (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 202vo,204; 13-03-1639).
In 1639 wordt Thonis Cornelissen beleend door opdracht van Arris Janssen met het vierde deel van de 
helft van Nijborg (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 205; 13-03-1639).
In 1639 wordt Arris Jansen van Overeem x Garritjen Thonnis beleend door opdracht van Evert Jansen x
Jannitgen Garritsen met huis, hof, berg, schuur, brink en het nieuwe land van Roijwinckel (Leenboek 
Huis Scherpenzeel 141 fol. 211vo; 05-08-1639).
Lidm. lijst Scherpenzeel 1657: Gerritien Arris Jansen, op Roijwinckel.
In 1668 leent Gerrijtgen Thoenijssen, wed. Arrijs Jansen van Oevereem, momber: Jan van Nijmwegen. 
In presentie van haar zonen Hendrijck Aerissen en Jan Aerssen, mombers van de onmondige Gijesbert-
gen Wijllems, de dochter van haar zuster Gijesbertgen, f 1300,= van Gerrit Thoenijssen, wonende aan 
de Groep onder Ommeringen (Amerongen). Onderpand: Roeijwijnckel (Leenboek Huis Scherpenzeel 
121 fol. 36; 25-02-1668).

uit dit huw.:
1. Hendrick Arissen
2. Jan Arissen
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3. Gijsbertje Arrisdr Overeem, tr. Amerongen 26-10-1651 Willem Jacobs Snack, won. Amerongen
uit dit huw.:
a. Gijsbertgen Willems
Genoemd in 1668, onmondig (Leenboek Huis Scherpenzeel 142 fol. 36; 25-02-1668).

4. Marritien Arrissen, tr. Scherpenzeel 09-11-1662 Aelbert Cornelissen, wed. Grietien Arrissen

Klein Overeem, Utrechtseweg , Renswoude (Historische Vereniging Oud-Renswoude)

Groot Overeem, Molenstraat, Renswoude (Historische Vereniging Oud-Renswoude)
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ZIJSTAP: Renswoude, Kasteel en Hofsteden

Het geslacht Post op Ubbelschoten, later gesplitst in Post, Uppelschoten en Huppelschoten, is 
een oud geslacht. Aanvankelijk zijn de eerste bekende voorvaderen gereformeerd gedoopt en 
doen zelfs belijdenis. Later, na 1672, ontpoppen ze zich rond Amersfoort weer als gedegen 
katholieken. Nu was het tijdens de 80 jarige oorlog vanaf 1568 verplicht voor katholieken 
zich voor dopen en huwen tot de dominees te wenden, maar bleef dan meestal de belijdenis 
uit. Hoe het ook zij: in de troebelen van de periode 1568 – 1648 bleken de voorvaderen Post 
pragmatisch gelovend en keerden zij nà 1672 tot de katholieke kerk terug door na hun vlucht 
naar Leusden en Amersfoort hun kinderen daar katholiek te laten dopen.

De eerste twee bekende generaties woonden in de provincie Utrecht in het zuiden van de Gel-
derse vallei, tegen de grens met de provincie Gelderland in de landbouwgemeente Renswou-
de. Generatie I en II.B op Overeem, Generatie II.A wordt vermeldt op Ubbelschoten. De hof-
stede Overeem ligt net ten zuiden van de plaats en het gelijknamige kasteel, de hofstede Ub-
belschoten noordoostelijk richting Scherpenzeel in Gelderland.

Van oudsher zijn de gronden in en om Renswoude gebruikt voor landbouw en veeteelt. In tal 
van akten worden de gronden gememoreerd als bouwland, veenland, bossen, en houtgewas-
sen en heidevelden. Ook heden ten dage zijn daar voorbeelden van te vinden. Maar ook lag 
oostelijk van dit gebied een landweer en begon westelijk daarvan het inundatiegebied van de 
Hollandse Waterlinie. In WO II maakte dit gebied ook onderdeel uit van de Grebbeberglinies.
Hier lagen diverse oude hofsteden, die allen gelegen waren in het “woud van Rhenen”, het la-
tere Renswoude. Naast het gemengde bedrijf speelde ook de heide een belangrijke economi-
sche rol. De boeren hielden er bijen en gebruikten de heideplaggen vermengd met schapen-
mest als bemesting voor de schrale grond. Daarom had elke boer ook schapen en stonden 
schaapskooien bij vrijwel elke hoeve.
Wat er verbouwd werd hing nauw samen met de al genoemde schrale grond: Haver, boekweit
en rogge waren de hoofdgewassen. Vooral boekweit werd er veel verbouwd, dit omdat scha-
penmest met heideplaggen bij uitstek geschikt was voor de teelt ervan. Het verbouwen van 
boekweit was overigens niet zonder risico: zaaide de boer vóór 10 mei, dan kon de hele oogst 
door de nachtvorst nog vernietigd worden. Was de maand augustus erg vochtig, dan vlogen 
de bijen niet en zonder deze bestuivers was er geen boekweitzaad en geen boekweithoning. 
Tenslotte konden plotselinge en hevige hagel- en onweersbuien in korte tijd de totale oogst 
vernietigen. Met enig geluk had men in 100 dagen de cyclus van zaaien en oogsten voltooid.
Na 1650 verbouwde men ook tabak, het nieuwe gewas uit Amerika, maar in 1740 had dat hier
alweer zijn betekenis verloren.

Op de meeste boerderijen werden een of meer paarden gehouden, als ook varkens en koeien. 
De aantallen hingen af van de welstand die de boer had bereikt. De overval in het Rampjaar 
1672 van dit gebied betekende natuurlijk ook plundering en roof door bezettende troepen.
De Hofsteden Ubbelschoten en Overeem bestonden uit twee delen, aangeduid met Groot en 
Klein.

Kasteel Renswoude is een kasteel en ridderhofstad en bijbehorend landgoed bij Renswoude. 
Waarschijnlijk dateert het eerste huis uit einde 14de eeuw. Wellicht wijst de naam op een 
borgwal die om het kasteel heeft gelegen. In 1654 werd het versterkte huis, dat in de 17e 
eeuw 'Borchwal' werd genoemd, in opdracht van Johan van Reede gesloopt en vervangen 
door het landhuis naar ontwerp van Ghijsbert Theunisz. van Vianen en Peter Jansz. van Coo-
ten. Het huidige huis in Hollands-classicistische stijl is waarschijnlijk op de middeleeuwse 
fundamenten gebouwd.
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ZIJSTAP: Groot en Klein Ubbelschoten.

Naam
In een akte van 1321 
wordt de naam ge-
schreven als Ubbescho-
ten; sprake is dan van 
drie 'goeden'. In het 
Leenregister staat Ub-
belschoten, doch merk-
waardig genoeg ver-
meldt het Vazallenre-
gister als naam Wel-
schoten. Kennelijk is 
dit laatste een ver-
schrijving, aangezien 
in het oude schrift Ub 
makkelijk als W is te 
lezen. De verklaring 
van de naam is minder 
eenvoudig. Een cote is 
een hoeve en Ubbels 
kan als genitiefvorm 

van de naam Ubbo gebruikt zijn: woning van Ubbo. Maar schoot is een hooggelegen stuk 
land, in dit geval weer van Ubbo. Ubbels-coten dus of Ubbo-schoot.

Plaats
In 1663 wordt Ubbelschoten voor het eerst op een kaart vermeldt en in 1710 gebruikt van 
Broeckhuysen op zijn kaart Uppelschoten. Op vrijwel iedere daarna gepubliceerde kaart is de 
hofstede te vinden. Tegenwoordig staan twee boerderijen op deze plaats aan de Ubbeschoten-
weg aan de noordzijde van Renswoude. Opvallend genoeg vlak aan de oude “Post”weg.

Eigenaar
In 1321 was het goed in bezit bij de Graaf van Bentheim. Deze had het in leen gegeven aan 
het geslacht Van Woudenberg, dat het op haar beurt verkocht aan Johan van Brandenborch. 
Volgens de akte, voor komend in het huisarchief van de familie Taets van Amerongen, kwam 
Ubbeschoten in de 14e eeuw aan Claes van Laer, 'knape'. Deze verkocht in 1396 “die tins-
weer ende den rechten eyghendom van den goede Toe Ubbelschoten, dat Jan van Ubbelscho-
ten te wesen plach en nu Heynric sins zoene is” aan laatst genoemde: Herynric Janszoon van 
Ubbelscoten. Hieruit blijkt, dat zowel Heynric als zijn vader Jan het goed in leen bezeten heb-
ben. Het leenregister geeft hier een mooi vervolg op: “Dat guet ende erve tot Ubbelschoten, 
soe dat gelegen is in den Kerspell van Renen, mit eggen, mit eynden ende mit alle sijnen tobe-
horen, soe als Henric vurs ende sijn vader ende oudervader haertoe gebruyct ende dair inne 
geseten hebben”, enzovoort.
Ubbelschoten was inmiddels bezit van de Heren van Abcoude. De officiele belening van 
Henric Jans van Ubbelschoten met dit goed dateert van 18 september 1399. Na het overlijden 
van Henric werd in 1426 diens zoon ermee beleend. Het leenregister noemt hem Evert Freyse
Henrickse, maar het huisarchief van de familie Taets van Amerongen noemt hem: Evert Frey-
se van Dolre Henricsz. Deze droeg op zijn beurt op 22 mei 1443 Ubbelschoten op aan zijn 
zuster Lijsbet Henric Freysendochter, die gehuwd was met Lubbert van Alendorp, heer van 
Bleyenberg. Lubbert was in 1434 Calenderbroeder, in 1441 schepen en in 1454 Raad van de 
stad Utrecht. Hun zoon Lubbert van Alendorpkreeg het goed opgedragen op 14 juli 1480. 
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Zijn moeder behield haar lijftocht op het leengoed. Lubbert kende op 9 september 1493 zijn 
vrouw Johanna Ghijsbert de Gruter een lijftocht toe uit het leengoed, te wqeten 40 gouden 
rijnsguldens per jaar.Na het overlijden van Lubbert werd zijn dochter Hillegont Lubberts van 
Alendorp met Ubbeschoten beleend. Zij was gehuwd met Johan van Wey. De belening ge-
schiedde op 16 januari 1546 door keizer Karen V. Op 3 maart 1581 ontving kleindochter 
Anna van Abcoude van Meerthen het goed.
In 1470 blijkt nog steeds sprake te zijn van “drie goeden” Ubbelschoten. Allereerst het hier 
genoemde dat toen van Lubbert van Alendorp was, ten tweede goed was eigendom van Lam-
bert Ernst en het derde was van Wouter Ernst. In de registers van 1511 en 1536 wordt vervol-
gens slechts één Ubbelschoten genoemd, namelijk dat van de Van Alendorps. Naderhand 
vindt men soms iets over Klein-Ubbelschoten.
Vervolgens zien we als eigenaresse optreden Jonkvrouwe Catharina van Gent, Vrouwe van 
Gent, die het op 1 februari 1634 kreeg opgedragen door haar moeder Jonkvrouwe Anna van 
Essestein, douairière van Gent, dezelfde persoon als de hierboven al genoemde Anna van Ab-
coude van Meerthen. Catharina van Gent huwde met Floris van Meverden, Vrijheer van Gent,
Appeltern, Aeltvorst, enz., van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutfen. Zij waren 
leenman en leenvrouw van Groot en Klein Ubbelschoten.
Op 18 juli 1665 werd Willem Baron de Renesse van Baer met het goed beleend, na de dood 
van zijn tante Catharina van Gent, als oudste leenvolger en erfgenaam. Zijn schoonzoon El-
bert Assueres Baron van Voorst werd op 9 april1680 mee beleend. Drie jaar later, op 12 de-
cember 1683, werd het goed getransporteerd aan Jonkheer Jean Pierre Godin.
Het geslacht Godin bezat Uppelschoten tot 1719. Na het overlijden van Jean Pierre kreeg 
diens broer Paul op 29 oktober 1703 het goed. Twee transportakten uit 1701 geven een goed 
beeld van dit bezit. Na het overlijden van Jonkheer Jean Pierre Godin, in leven Heer van 
Mouliers, verkregen zijn erfgenamen Groot en Klein Ubbelschoten op 12 juli 1701. In die 
transportakten worden ze beschreven als:

seecker erff ende hoffstede, genaempt Groot Ubbelschoten, gelegen onder desen ge-
rechte van Renswoude, bestaende in een hijsinge, twee bergen, drie schuiren, een 
backhuijs en een varkenskot, mitsgaders bouw-, weij- en andere landen, wesende 
thiendt vrij.”
En “seecker erff ende hoffstede, genaempt Cleijn Ubbelschoten, gelegen onder desen 
gerechte van Renswoude, bestaende in eern huijsinge, twee bergen, twee schuijren, 
een backhuijs, nevens een daghuijrdershuijsje, ende een varkenskot, mits gaders 
bouw-, weij- en andere landen.”

Paul Godin werd er dus mee beleend . Het was diens zoon Anthony Godin die het geheel op 
17 februari 1705 kreeg opgedragen. Hij behield het goed tot zijn dood. Op 15 april1719 ver-
kreeg Mr. Cornelis de Wijs de beide Ubbelschotens, maar hij droeg ze per diezelfde datum op
aan Frederik Adriaan baron van Reede. Na diens overlijden ontving zijn weduwe Maria 
Duyst van Voorhout het goed op 23 februari 1740.
Toen zij in 1754 kinderloos overleed kwam Groot Ubbelschoten aan een ver familielid Jan 
Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen. Het goed werd omschreven als een erf en Hofste-
de, bestaande uit een 'huysinge, berg en schuuren en verdere getimmerten, van ouds genaamd 
Groot-Ubbelschoten met de bouw- en weilanden, zijnde leenroerig aan d' edele Moog. Heren 
Staten 's  Lands van Utrecht'. Sindsdien is de familie Taets van Amerongen eigenaar geble-
ven: van het hele goed wel te verstaan, dus drie hofsteden.

Bewoners
Rond 1635 doet Theunis Jansz (Post) zijn intrede op Ubbelschoten. Zijn oudste zoon Hendrik 
Theunisz volgt hem daar, terwijl diens broer Aris op Overeem woont, net als diens grootvader
Jan Arisz. In 1672 vlucht Hendrik Theunisz naar Leusden, alwaar enige van zijn nakomelin-
gen zich om onbekende redenen Uppelschoten gaan noemen en andere nakomelingen van 
hem zich Post gaan noemen. De (wacht)post op Ubbelschoten?
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III.A (Kwartier 1080 en 1288 Hamers – Weber)
HENDRIK TEUNESE (POST)
Hendrik de zoon van Teunis Jansen Post werd waarschijnlijk in het daghuurdershuisje bij de 
boerderij Klein Ubbelschoten geboren
gedoopt op Ubbelschoten (Renswoude) 3 juni 1639 (geref.)

“De kinderen gedoopt in het jaar 1639: 53
Op den 3 junij een kind van Teunis Janssen op Ubbelschoten genaamt Heynderick”

wonend op Ubbelschoten tot 1672 (Rampjaar), na 1672 in Leusden
overleden vóór 1710
zoon van Teunis Janse Post op Ubbelschoten
huwt Scherpenzeel 30 april 1671 met:

JACOBA LAMMERS
Japie / Jacobje

geboren Maarn omstreeks 1650
overleden

dochter van Lambert en N.N. (EK 13, 61)
Als weduwe liet Jacobje zich "weduwe van Hendrik Teunisz. van Ubbeschoten" noe-
men. Zij lieten hun kinderen dopen in de St Joriskerk te Amersfoort. (info: ha.post@-
tiscali.nl)

uit dit huwelijk:
1. Teunis ~ Renswoude 25.2.1672
2. Lammert Hendrikszoon ~ Amersfoort 14.12.1673 (St. Joriskerk)

volgt DEEL II Post IV.A
3. Meus ~ Amersfoort 21.9.1677 (St. Joriskerk)
4. Gerard Hendrikse ~ Amersfoort 21.11.1679 (St. Joriskerk)

volgt DEEL III Uppelschoten IV.B
5. Barbara Hendriks ~ Amersfoort 12.2.1682 (St. Joriskerk)

† begrav. Amersfoort 9.2.1754
huwt Amersfoort 9.5.1733 (2) Lubbert Claassen van Vollenhoven, weduwnaar van 
Annitje Jans Nieuwland, meester schoenmaker, overleden, zoon van
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Op den 7 Meij 1737 compareerden Lubbert, meester schoenmaker, en Barbara voor 
Notaris Bemmel, de eerste comparant 'siekelijk`te bedde leggende'  en de tweede com-
parante 'gesond van lighaam', die verklaarden elkander tot erfgenamen te benoemen 
over hunne na te laten goederen, en als beiden mochten komen te overlijden, de naas-
te vrienden en erfgenamen van de tweede comparante, en dat zij moeten uitkeren bin-
nen zes weken een som van f. 40,00 voor de armen. (GAA AT 031 b 001)

Op den 14 December 1753 laat Barbara van Ubelschoten, dan weduwe van Lubbert 
Claase, voor Notaris Anthonie Methorst opnieuw een testament maken, waarbij zij 
verklaarde over de goederen, haar bij God Almachtig verleend, te willen beschikken 
op de volgende manier:
dat zij tot haar 3enige erfgenaam benoemt haar zuster Aaltje van Ubelschoten, wedu-
we van Jan Jansen Oudbeek, waarbij zij wegens haar zwakheid eens was inwonende, 
en bij vooroverlijden van haar zuster haar kinderen namelijk: 
aan Jan Oudbeek een zilveren .. en 3 lepels en een zilver kalkoentje
aan Henricus Oudbeek een zilveren beker, 3 zilveren lepels en .. en haar grootste gou-
den ring
aan Jacoba Oudbeek haar kast en wat daar op en in is op haar overlijden, nevens 3 
zilveren lepels
aan Neeltje Oudbeek f. 50,00 aan geld
aan haar dochter Leystje van den Posthoorn haar zilveren beugel
en (eindelijk?) de som van f. 40,00 aan de armen. (GAA AT 036 a 003 no 15)

Als Barbara is overleden blijkt bij een akte van verhuur van 17 Februarij 1754, dat zij
woonde in het huis staande aan de noordzijde van de Havikgracht tegenover de brug 
van de Nieuweweg. Het huis behoorde aan haar zuster Aaltje Ubelschoten. (GAA AT 
037 ba 020 no 64)

6. Aleida (Post) ~ Amersfoort 10.12.1685 (Kromme Elleboog)
meter Henrica Boelhouwers

Hoewel Aaltje meestal de naam Uppelschoten gebruikte , komt ook de naam Post in 
enkele akten voor. Bij haar huwelijk in 1710 wordt vermeld, dat haar moeder, Jaapje 
Lammers, weduwe was van Hendrik Teunisz van Ubbeschoten

† begrav, Amersfoort 2.12.1767
huwt Amersfoort (RK 't Zand) 2.9.1710 met Jan Jansen Outbeeck, geboren, tabaks-
kweker, begraven Amersfoort 8.1.1748, zoon van 
De bruidegom, ouderloze jongemen, werd geassisteerd door zijn zuster Stijntje Jans 
Outbeek en de bruid door haar moeder Jacobje Lammers, weduwe van Henrick Teu-
nisz van Ubbelschoten
uit dit huwelijk: (ingeschreven als Oudbeek, Oudenbeek of Oubeek)
a. Cornelia Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 27-02-1712

meter Neltie Jordens
b. Joannes Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 02-10-1713 

meter Neeltie Jordes 
c. Beatrix Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 17-08-1715 

meter Cornelia Jordens
d. Beatrix Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 13-08-1717 

meter Neeltie Jansse
e. Henricus Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 10-02-1722 

meter Weijnanda Hendrix 
f. Jacoba Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 11-11-1723 

meter Barbara Post (zus van moeder)
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moeder genoemd: Post 
g. Barbara Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 2-10-1725 

meter Weijnanda van de Coedijck 
h. Bartholomeus Oudbeek ~ Amersfoort (Kr Elleboog) 16-06-1728 

meter Barbara Post (zus van moeder)
moeder genoemd: Post

Jan Jansen Outbeeck en Aleyda Post hebben in hun 28 jarige huwelijk samen en Aal-
tje na het overlijden van haar man in 1748 als weduwe alleen, heel wat tabaksschu-
ren, huizen, bouw- en weiland gekocht. Sommige na eerst jarenlang gehuurd te heb-
ben. Ook blijkt dat Aaltje woonde in een huis aan de Koningsstraat. Van alle bezittin-
gen zijn de meeste na haar overlijden in het bezit van de kinderen gebleven, die dit 
nog verder aanvulden. Een gezin dus, dat aardig van de gunstige periode van de ta-
baksteelt heeft geprofiteerd.
Na het overlijden van Aaltje zijn het de kinderen b. Joannes, d. Beatrix, e. Hendricus 
en ?. Cristina Oudbeek en de minderjarige Gerrit, Jan en Evert van den Posthoorn, 
kinderen van hun overleden zuster Neeltje (a.), die als erfgenamen van mening waren 
om publiek aan de meestbiedende, bij guldens van 22 stuivers per stuk, op de 29 Janu-
arij te verkopen 
1 en 2. het nagenoemde vee: 2 paarden, een melkkoe, 2 zwartbonte en 2 grijsbonte 
vaarzen en 2 roodbonte vaarzen (een vaars een jonge koe van 7 maanden tot 2 jaar 
oud), een pink (eenjarig rund) en kalveren, welke de kooppenningen bedroegen f. 
281,00 en f. 269,00, alsmede de vaste goederen en twee hooibergen voor guldens van 
22 stuivers het stuk boven een stuiver voor rantsoen.
De vaste goederen bestonden uit:
3. Tabaksland, bouw- en weiland gelegen aan de Groene Steeg, met de bomen staan-
de voor en aan weerszijden van dat land, en het houtgewas daarop en omheen staan-
de, en tabaks- en bouwland mede in de Groene Steeg, met het houtgewas daarop en 
omheen staande tot aan de Liendertseweg toe.
Ingezet (1e bod) door Evert van Grootweede, voor de tweede maal door Henricus 
Oudbeek voor f. 6.200,00, doch opgehouden (niet verkocht voor de geboden prijs). Bij
het overlijden van Hendricus blijkt bij testament, dat hij in het bezit was van dit land 
aan de Groene Steeg. (GAA AT 037 a 015 no 24)
4. Tabaks- en weiland gelegen aan de Hogeweg, tussen de eerste en de tweede steeg, 
voorbij Schuylenburg, met de tabaksschuur van 8 gebinten (lengtemaat van het balk-
werk) en 21 linden daarop staande en de tabaksspijlen en planken daarin behorende, 
en 6 tabakskisten met luiken (schotten waarmee een opening kan worden gesloten) op 
dat land.
Ingezet door Helmig van Deuverden voor f. 5.400,00, doch opgehouden. (GAA AT 
037  a 19 no 40)
5. Een tabaksschuur, groot 14 gebinten met een tabaksschoft daaronder, staande even
buiten de Stads Camperpoort tegenover het Huis Oud Stoutenburg.
Ingezet door Helmig van Deuverden voor F. 1.050,00, doch opgehouden.
6. Een tabaksschuur met lutten en spijlen groot 19 gebinten, met een grote tabaks-
schoft daarachter en 3 tabakskisten en luiken daarin staande, tezamen staande aan 
het begin van de Langeweg, met een huisje behorende bij de schuur, op de hoek van 't 
Lienderse Voetpad.
Gekocht door Jan Oudbeek voor f. 1.750,00. (GAA AT 037 a 020 no 19)
7. Een ruim en sterk huis, erve en grond, een gote stalling voor koeien en paarden, 
een tabaksschuur daarachter en een groot hof, gelegen in de Koningsstraat en door 
de weduwe Jan Jansen Oudbeek bewoond geweest.
Gekocht door Hendrikus Oudbeek voor f. 1.800,00. (GAA AT 037 a 020 no 20)

24



8. Twee huizen onder één dak, staande mede in de Koningsstraat naast het voornoem-
de huis, met een tabaksschuur daarachter en een poort daarnaast, en een hof daar-
achter.
Ingezet en gekocht door Helmig van Deuverden voor f. 800,00. (GAA AT 037 a 020 
no 32)
9. Een huis en erve aan de noordzijde van de Havikgracht, tegenover de Nieuweweg, 
bewoond door Rijk Gerritse, van beroep schuitevoerder. Eerst woonde hier Aaltje's 
zus Barbara. Na haar dood huurde Rijk Gerritse dit huis.
Lammer van de Leuwenkepel, zijn schoonzoon, kocht het nu voor hem voor f. 725,00. 
(GAA AT 037 0 032 no 10)

10. Een huis staande ach-
ter het laatst genoemde 
perceel, in de muurhuizen 
aan de   zuidzijde, tussen 
de Bloemendalse Poort 
(schilderij van Jordanus 
van Hoorn; zie Zijpad: 
Amersfoort) en de Nieu-
weweg, gebruikt door 
Frans Bosselaar. Een 
hooiberg van 4 roeden, 
zijnde de zevende berg 

van de Koningspoort, en na de Kamperpoort toe, onder de stadswal, door de weduwe 
zelf gebruikt geweest.
Gekocht door Hendrikus Oudbeek voor f. 35,00. (GAA AT 037 a 033 no 12)
11. Een hooiberg van 5 roeden, staande mede onder de stadswal buiten de Konings-
poort, zijnde de tweede berg van de laatstgenoemde berg.
Gekocht door Helmig van Deuverden voor f. 58,00. (GAA AT 037 a033 no 31)

Het gezin van Hendrik Teunisz Post op Ubbelschoten en Jacoba Lammers vlucht in het 
Rampjaar 1672, waarschijnlijk ten gevolge van de inundaties rond Renswoude en de aanstor-
mende Franse troepen, via Leusden naar Amersfoort. Ook zien we in dit gezin de splitsing 
tussen de latere families Post ( de nakomelingen van Lammert Hendriksz POST , zie deel II, 
Post IV.A) en Ubbelschoten (de nakomelingen van Gerard Hendrikse Ubbelschoten, zie deel 
III, Ubbelschoten IV.B). Toch blijven aanvankelijk de namen Ubbelschoten en Post door el-
kaar gebruikt worden. Later zal door een verschrijving van de burgemeester van Nijkerk een 
van de kinderen abusievelijk Huppelschoten genoemd worden. Ook deze naam zal apart 
voortgezet worden.

Zeker de jongste dochter van het gezin verkeert in goede doen. Dat zal bij de nakomelingen 
van haar broer Lammert Hendriksz anders blijken te zijn.
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ZIJSTAP: Tabak 'Het duivelskruid'

Columbus en zijn mannen ontdekten in 1492 een hele nieuwe wereld: later genoemd Ameri-
ka. Een wereld ook vol onbekende gebruiken en planten en dieren. Een daarvan was de tabak 
en het roken ervan. Het duurde nog tientallen jaren voor de tabak goed doordrong tot Europa, 
te beginnen in Spanje; men wist aanvankelijk ook niet goed hoe ermee om te gaan. Tot 1550 
werd de plant vooral als sierplant gebruikt. Daarna zag men in de bladeren eerst en vooral een
geneesmiddel. Men noemde het toen: “Indorum sana sancta” of “helend kruid van Indianen”. 
Dokters dachten dat de bladeren een medicijn waren tegen slecht slapen. Jean Nicot 
(nicotine!) een Fransman, werkte aan het Portugese hof en stuurde in 1560 naar koningin Ca-
tharina de Medici tabak als een medicijn om haar van haar hoofdpijn af te helpen.
Langzaam maar zeker volgde de ontdekking als genotmiddel om te snuiven, te kauwen (prui-
men) en te roken.
In de jaren na 1600 schreef men over de snuiftabak zelfs:

“De snuyf verdrijft de zinkens, de kwade humeuren, hoofd- en kiespijn, jaagt den dok-
ter van het bed, versterkt het geheugen, reinigt de harsenen, maakt schrandere 
mensen,verwijdert zorg, kommer en verdriet.”

Als zo vaak lag de toekomst echter in het gebruik als genotmiddel en het is ook zeer waar-
schijnlijk dat er inlandse tabak vermengd met bepaalde kruiden gerookt werd, waardoor men 
'high' werd, zoals men de Indianen zag doen in het nieuwe land.
De kerk was een grote tegenstander van tabak als medicijn. Enkel het feit, dat dit middel zijn 
oorsprong had bij de indianen, was al genoeg om ertegen te zijn. De indianen werden name-
lijk beschouwd als ketters en heidenen. Zij werden op eenzelfde lijn gezet als de duivel. Van-
daar dat sommigen tabak ook duivelskruid noemden. Degenen echter, die de heilzame wer-
king hadden genoten, noemden het wonderkruid.

Jacobus I van Engeland (1603) hield niet van tabak, hij had erge last van de rook en noemde 
het goedje ‘gevaarlijk voor ogen en longen en een walging voor het reukvermogen.’ Buiten 
het feit van de reuk had hij er geen flauw benul van hoezeer hij gelijk zou hebben. de schade-
lijke gevolgen van roken zouden pas veel later weerlegd worden. 
Koning Jacobus I van Engeland werd opgevolgd door zijn zoon Karel I, die er een nogal dure 
smaak op na hield. En dure smaak kost geld, dus vond hij het ideale middel om de schatkist te
vullen. Hij hief de eerste accijnzen op tabak, en rekende zwaar door. Zo komt het dat hij de 
uitvinder is van de tabaksaccijns, die later overal zou doorgevoerd worden. In de jaren 1600 
was tabak erg duur, 1 pond kwaliteitstabak werd verhandeld tegen 1 pond zilver.

Toen door Jacobus I in 1604 het planten van tabak aanvankelijk werd verboden en na hem 
zijn zoon Karel I accijns ging heffen, weken vele Engelsen uit naar de Republiek. Wellicht is 
daardoor de Nederlandse tabaksindustrie op poten gezet. Rond Amersfoort is er in 1615 een 
begin mee gemaakt. De grond en het klimaat (gelijkmatige neerslag) in Amersfoort en om-
streken bleken zeer geschikt voor de tabaksteelt. Ook de aanvoer van mest en de afzet van ta-
bak waren door de goede verbindingen van Amersfoort gemakkelijk. Arbeidskrachten waren 
eveneens voldoende beschikbaar: er was steeds minder werk in de textielbranche en vooral de
bierbrouwerijen hadden steeds minder te doen. Zo werkten kinderen in de winter in de zijde-
weverijen en 's zomers in de tabak. De tabaksteelt kwam daardoor zo snel tot ontwikkeling, 
dat al in 1670 zo'n 170 planters actief waren.
De teelt breidde zich uit tot andere plaatsen in het Utrechtse en het Gelderse. Zelfs in de stad, 
binnen de muren, werd tabak geteeld, zoals bij het Sint Jansklooster en de Beestenmarkt. Vele
Amersfoorters profiteerden ervan. Bij de oogst waren vele handen nodig.
Het waren gouden tijden: de manden makers vlochten de manden waarin de tabaksbladeren 
werden vervoerd, de timmerlieden bouwden de vele schuren om de bladeren in te drogen. Zo-
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veel droogruimte was er nodig, dat zelfs de zolders van de kloosters, het stadhuis en de St. Jo-
riskerk hiervoor werden gebruikt.
Door het toenemende tabaksgebruik  kwam ook de pijpenfabricage op gang. In het jaar 1700 
kreeg Lambert Willemsz Weldrager het Amersfoorts monopolie voor het bakken van pijpen 
in handen. Op die manier kon er ook geïnvesteerd worden. 
Maar niet iedereen
was tevreden. De
poortwachters van de
Bloemendalse- (af-
beelding uit 1729) en
Kamperbuitenpoort
kregen betaald naar
elke voorbijgaande
korenwagen, maar,
omdat de korenakkers
veranderden in ta-
baksvelden, zagen zij
hun inkomsten kelde-
ren. Het stadsbestuur
besloot daarom dat
ook de tabakstelers
poortgeld moesten be-
talen en wel 10 stui-
vers per morgen (ge-
bied, dat in een och-
tend geploegd kon worden, iets minder dan een hectare; een Rijnlandse morgen was 8516 m2)
per jaar.
Toen Nederland in 1813 een koninkrijk werd was het met de inlandse tabak snel gedaan. Er 
werden hier en daar nog wel wat kleine veldjes verbouwd, maar de Amersfoortse tabak kon 
niet concurreren met de betere Javaanse en Amerikaanse soorten. Aanverwante bedrijven, zo-
als de tabakskerverijen en vooral sigarenfabrieken, bvleven volop bestaan

Ook met name Aaltje Uppelschoten, jongste dochter van Hendrik Teunese Post op Uppel-
schoten bezat heel wat tabaks- en bouwland, schuren en huysingen, met name ook bij de 
Bloemendalsepoort. Haar handel en wandel is nu nog goed te volgen in de vele akten door 
haar vele bezoekjes aan haar notaris.
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DEEL II DE FAMILIE POST

Generatie IV
BEGIN VAN DE FAMILIE POST IN AMERSFOORT

IV.A (Kwartier 544 en 640 Hamers – Weber)
LAMMERT HENDRIKSE POST (ook genoemd HOGHLAND/HOOGELAND)
(EK 13, 65)
gedoopt Amersfoort (St. Joris) 14 december 1673

In 1248 werd een parochiekerk gebouwd in de toen op-
bloeiende plaats Amersfoort.  Ze kwam op de plek van
een kapel die naar wordt aangenomen ook al aan Sint
Joris was gewijd. Naast een gedeelte van de onderkant
van de huidige toren is er van deze parochiekerk niets
over. In 1337 werd de kerk tot kapittelkerk verheven. In
de 15e eeuw werd het kerkgebouw verbouwd tot een hal-
lenkerk, waardoor de kerktoren door de zuidbeuk werd
omsloten.  In  1534 kreeg de  kerk  de  huidige  vorm als
driebeukige  hallenkerk.  In  1579  kwam het  gebouw in
protestantse handen. 

woont Hofstede Birkhoven in de Lage Birk bij Soest
Uit een akte van transport van 19 mei 1732: 
verkopende partij mr. Pieter Schaade met zijn vrouw vrouwe Cornelia Elisabeth van
Schoorl woonende tot Utreght ; kopende partij Erasmus van Goudoever notaris alhier
als cooper voor den notaris Anthonij Methorst; object: sodanige twee vijfde portien in
1/3 part als voornoemde vrouwe Cornelia Elisabeth van Schoorl was aangekomen
door 't overlijden van haar vader Cornelis van Schoorl en van haar oom Martinus
van Schoorl van seekere hoffsteede genaamd Birkhoven in de Nederbirkt in huure ge-
bruijkt door  Lambert Post met het Plaisierhuijs en meubelen daar inne mitsgaders
alle de plantagien en getimmer omme de voorschreven hoffsteede en aanhorige lande-
rijen staande groot omtrend vijftien mergen

overleden Soest 28 september 1743
zoon van Hendrik Teunisz Post (op Ubbelschoten) en Jacoba (Japie) Lammertse
huwt Leusden 7 januari 1701 (EK 4, 45) met:

Register van akten van huwelijksaantekening, -afkondiging en -voltrekking van het ge-
recht Leusden 1664-1749: Lambert Henrickszoon, jongeman, en Cornelia Huijgen, 
jongedochter

C(OR)NELIA HUYGE(S)
geboren omstreeks 1680

overleden
dochter van Hugo (Huyg) Janse en Teuntie Evers

Bij haar huwelijk woonde Cornelia vermoedelijk bij haar ouders op Lockhorst. Haar
ouders waren op 13.8.1669 gehuwd als:

Huyg Jansz wonende op Lockhorst, moeder Aeltgen Evertsz, weduwe van Jan Evertsz,
met Theuntgen Evertsz, wonende te Woudenberg, vader Evert Henricksz. 

uit dit huwelijk o.a.: (EK 13, 61 en 96)
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Waar de eerste kinderen van Lambert en Cornelia werden geboren is (nog) niet be-
kend. Zeker is, dat zij in 1705 in Soest woonden, in de Birckt onder de vVrijheid van 
Amersfoort. Waarschijnlijk was dat toen al de hofstede Birkhoven (thans de Amers-
foortse dierentuin), die was gelegen in de Neder of La(e)g(h)e Birkt, waar ook de ver-
dere kinderen zijn geboren en gedoopt in Soest.

1. Hendrik *
volgt V.A

2. Huijg   * Laege Birk 1716
volgt V.B.

3. Aeltie ~ 16.8.1705
meter Marietie Hendriks

huwt Amsterdam (1) (ondertrouw 5.7) 1725 met Lambert Greve
4. Jacoba ~ Lage Birk 25.8.1707

meter Marie Evers
Jacoba is in 1728 meter bij de doop van een zoontje van haar zus Aeltie in Amster-
dam.

5. Bartholomeus ~ Laege Birk 25.1.1710
meter Jannitie van Coote

volgt V.C
Bij de doop van Bartholomeus wordt door zijn ouders van de achternaam POST ge-
bruik gemaakt. Gezien de doopgetuigen bij hem en zijn zus Annitie, de voornamen van
de ouders en zijn geboorteplaats hoort hij wel degelijk tot dit gezin.

6. Eevert ~ Laege Birk 20.5.1712
meter Otie Gerrits

7. Annitie ~ Eijsel 29.12.1714
meter Jannetie van Cookt

8. Jan ~ Laegh Birk 10.1.1718
meter Barbara, dochter van Art Huijsberse 

en Cnelia Ricke
volgt V.D

Gemeentearchief Amersfoort:
(AT 030 b 003) Op 27 februari 1722 verklaarde Lambert Hendrikse Post, voor hem en zijn 
huisvrouw, in huur aangenomen te hebben een camp bouwland, groot omtrent drie morgen, 
gelegen tussen de Hoge en Lage Birckt, op de hoek van het Watersteegje tegenover de Issele 
Steeg, voor de tijd van 6 jaar en voor de som van f 36,00 jaarlijks, te betalen elk jaar aan de 
heer Goudoever. Het houtgewas, staande op en om het land, zal hij, huurder, moeten bewa-
ren voor schade, ook het bosje gelegen aan het einde van het voorschreven land, zodanig, dat
het hout door zijn of andermans beesten, paarden of schapen, niet zal worden beschadigd, en 
bij het overtreden hiervan zal hij het moeten vergoeden, zo zal hij ook niet mogen plaggen, 
graven of opsteken. Ook zal hij de sloten ordentelijk moeten ophalen, en de slootaarde over 
het land moeten brengen, alsmede wegen maken en het land uit de schouwen (=inspectie) 
houden, alles op zijn kosten, en hij zal ook het land zuiver moeten weiden en van onkruid zui-
veren, en het moeten opleveren zo als hij het aanvaard heeft, te weten, de ene helft in welge-
meste stoppelen en de andere helft in boekweit stoppelen.

(AT 035 a 003 nr 1) Op den 10 juni 1737 verklaarde de heer Erasmus van Goudoever, Raad 
in de vroedschap dezer stad, dat Lambert Post, wonende in de Neder Birckt op de hofstede 
Birkhoven, wegens huren of pachten van het gemelde Erf en onderhorige Landerijen heeft af-
gerekend in dezer voegen: Dat Lambert Post na de laatste afrekening met de vorige Eige-
naars aan de heer Erasmus Goudoever verschuldigd is de pachten verschenen Petri (= St 
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Petrus, 2 februari)1727 tot en met 1737, bedragende te samen een som van f 1.690,00, behal-
ve het lopende jaar pacht tot f 140,00 te verschijnen op aanstaande Petri 1738, en behalve de
vorige pachten met de vorige eigenaren nog ongelimiteerd staande, dat hij aan de heer 
Goudoever daar op heeft betaald in het jaar 1727 tot en met 1735 te samen f 747,00, zodat 
Lambert Post behalve het lopende jaar en vorige pachten nog schuldig blijft som van f 920,00
(1690 + 140 – 747 = 1083 ??). Hem werd in mindering gebracht aan Dak gedane strooi, den
Decker gedanen vrachten mest in de boomgaard, sneysel en twee schepels (= ¼ mud) boek-
weit, te samen f 50,00, gevolglijk blijft hij nog verschuldigd de som van f 870,00, en werd de 
huur van de voorschreven Hofstede tussen de comparanten nog verlengd tot aan Petri 1739 
jaarlijks voor f 130,00.

Kaart van Birkho-
ven, januari 2011.

Veel is over Eras-
mus van Goudoever
niet zo één, twee, 
drie te vinden. Hij 
was notaris en procu-
reur te Amersfoort. 
Dat is zeker. Van al-
les wat hieronder 
staat ben ik (nog) 
niet zeker. Verder 
onderzoek nodig, zo-
gezegd.
In 1727 was hij ge-
huwd met Aleyda 
van Brinckesteijn.
Hij wordt op 3 sep-
tember 1731 “verko-
ren” tot Raad van de 
stad Amersfoort (An-
thoni van Goudoever 
is dan burgemeester) 
en blijft dat tot 1744. 
Van 1745 tot 1748 is 
hij schepen. In 1749 
en 1750 is hij weer 
raad.  In 1751 en 
1752 is hij burge-
meester. In 1753 
wordt hij weer sche-
pen. In 1754 en 1755
weer burgemeester.

In 1756 is ie weer raad. In 1757 en 1758 weer burgemeester. In 1759 weer raad. In 
1760 weer burgemeester. Dan is er sprake van een huwelijk met Judith van Birckho-
ven. Zij was eerst getrouwd met Dr. Anthoni van Bemmel, maar die overleed in 1735.
En Erasmus van Goudoever zou ook nog gehuwd geweest zijn met Adriana Margare-
tha (Adriana) Boevius. Volgens dezelfde bron is hij overleden 1761/62 te Afoort (?).
Ik schat zo dat Anthoni van Goudoever (ook notaris) z’n vader was.
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Ik denk dat ie in 1727 op de hoek van de Langestraat en de Varkensmarkt woonde. 
Mogelijk rond 1737 op de Singel bij de Sint Andriesstraat en rond 1750 aan de Muur-
huizen. Ik heb (tot nu toe) nergens gevonden, dat ie zelf op Birkhoven heeft gewoond.

Tekst uit blog van  Boswachter Martijn Bergen van Birkhoven, 
Stichting Het Utrechts Landschap.

(AT 037 a 006 nr 35) Op 22 july 1737 blijkt er door de heer Erasmus (van) Goudoever be-
slag te zijn gelegd op het Haaf, Vee, en Koorn op het veld van Lambert Post wegens de ver-
schuldigde en lopende huren. Bij het inventariseren hadden Bart Post en zijn huisvrouw, die 
bij hun vader respectievelijk schoonvader op dit erf woonden, aangetoond dat verscheidene 
van de meubilen (=roerende) goederen hen toebehoorden. Ook dat zij wegens huurloon nog 
een zekere som van penningen tegoed hadden, en dat zij met elkander waren overeengekomen
in deze voege. Dat Lambert Post verklaarde te cederen en te transporteren en in eigendom 
aan de heer Goudoever over te geven al het resterende Koorngewas, bestaande uit omtrent 
drie en een halve morgen rogge en tien morgen boekweit, alsmede nog twee grijze melkkoei-
en, 2 rood bonte, 1 zwarte koe, 2 pinken, 2 paarden, drie wagens, een ploeg en verdere ge-
reedschappen, welke publiek zullen worden verkocht om dat in mindering of voldoening van 
het verschuldigde te brengen. Dat de meubile goederen van Lambert en Bart Post, die van 
geringe waarde waren, konden worden behouden. Ook een vergoeding van f 40,00 aan ge-
noemde Bart Post en zijn vrouw voor de aanspraak van de verschuldigde en nog te verdienen
arbeidslonen en huurlonen, waarmede partijen verklaren, om verdere kosten te voorkomen, 
het eens te zijn. Hiervan acte.
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ZIJSTAP: Amersfoort

Amersfoort is een oude Stad dewyl men van haar in de Chronyken reeds vind gewag gemaakt
in 't jaar 1006. Zy heeft door Oorlogen en Brand meermaals veel geleden, en plagt van een ta-
melyke Sterkte te zijn, zoo als haare Wallen en Toorens nog genoegzaam aantonen. Men had 

daar eertyds veele Weveryen, en de Brouwneering was 'er zoo groot, dat men 350 Brouwerij-
en telde. Ook was zy vol van Mannen en Vrouwen-Kloosters, die nu tot ander gebruik ge-
schikt zijn. Het Stadhuis met de twee groote Kerken, waar van die van O.L.V. een uitsteken-
den fraaijen en hoogen Tooren heeft, zijn bezienswaardig, en de Koornmarkt is zeer aanzien-
lijk. Om de Stad is de Landsdouwe zoo vermakelyk, dat in onze Nederlanden daar nauwelyks 
weêrga van gevonden word; want men ziet 'er veele vruchtbare Koorn- en Tabakslanden, Ber-
gen, Beemden, Hakbosschen, Heiden en Weiden. Voorts heeft zij den Eemstroom, met een 
goede Scheepvaart, door welke men met de ordinaris Veerschepen zeer gemakkelyk naar 
Amsterdam kan overvaaren. Het planten, bearbeiden, en de Neering van den Tabak, moet 
men hier mede in Aanmerking neemen. Men houd hier Kermis op Zondag Exaudi (6e Zondag
na Pasen). De voornaamste Logementen dezer Stad zijn: De Doelen, De Vergulde Zwaan. De 
Witte Zwaan, enz.
Van Amersfoort nu neemt men den Weg weder met den Postwagen over het Dorp Zoest, en 
Zoesdijk, mede een Vorstelyk Jagthuis van zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prinse 
van Oranje. Hetzelve is waard van naby bezien te worden in alle deszelfs schoone Gebouwen,
en vermakelyke Wandelingen, zo in de principaale Vorstelyke Tuinen en houtryke Planta-
gien, als lustige Gelegenheid, vruchtbare Koornlanden en grasryke Weiden. 

Uit: Reise- en Zak-atlas, te Amsterdam, by Jan Christiaan Sepp, boekverkoper, 1773, 
blz. 96.
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Amersfoort is een van de oudste steden van Nederland en heeft haar naam te danken aan een 
doorwaadbare plaats (voorde) in de Eem (Amer). Door haar gunstige ligging op een kruispunt
van belangrijke handelswegen, zowel over land als over het water, ontwikkelde Amersfoort 

zich in korte tijd tot 
een welvarend han-
delscentrum. De uit-
breiding nam zo in 
omvang toe, dat de 
stad omstreeks 1380 
buiten haar muren was
gegroeid, zodat men 
besloot een tweede 
omwalling aan te leg-
gen. Die kwam gereed
in het midden van de 
15e eeuw. Van de eer-
ste muur bleven frag-
menten bewaard: de 
zogenoemde Muur-
huizen.
De stad heeft in het 
verleden diverse soor-
ten van bestaan ge-
kend, waarvan de 
bierbrouwerij en de 
wol- en lakenindustrie
de voornaamste wa-
ren. In de tweede helft

van de 18e eeuw waren deze neringen echter zeer in omvang afgenomen. Het inwonertal 
schommelde in die tijd tussen de 8100 en 8600 inwoners. De bombazijn (een weefsel in 
kruiskeperbinding, oorspronkelijk een schering van zijde en een inslag van kamgaren, later 
linnen en katoen) industrie, die in het begin van de 18e eeuw tot bloei kwam, kende in de 
tweede helft van die eeuw al weer een neergang. Van groot belang was de tabaksbouw, die 
enkele kooplieden rijk maakte, hoewel Amersfoort niet veel soorten werkelijk rijken kende.
Reizigers, die rond het jaar 1650 van Utrecht naar Amersfoort trokken, zullen ongetwijfeld op
het hoogste punt van de (Amersfoortse) Berg halt gehouden hebben. Voor hen ontvouwde 
zich een uniek gezicht. Een stad met indrukwekkende muren en poorten, met talrijke torens, 
met als letterlijke en figuurlijke uitschieter de Onze Lieve Vrouwetoren en het lieflijk land-
schap van de Gelderse Vallei met de naar de Zuiderzee slingerende Eem. Op de weg naar de 
stad een enkele kar, wat zeilen en een trekschuit op de rivier en, onder de muren, de duidelij-
ke witte stroken van het textiel op de bleekrijen. Hier lag een stad, die haar middeleeuwse ka-
rakter heel sterk had behouden en waar het economisch hart heel rustig klopte. Hoewel er nog
geld verdient werd met het voortreffelijke bier en ook in de textiel, was de bloeitijd echter 
voorbij. De steden rond de Zuiderzee, Amersfoort voorop, maakten een ongekende bloei 
door. Hun schepen voeren over de hele wereld en brachten waren aan, waarvan men tevoren 
zelfs niet gedroomd had. Maar Amersfoort lag net iets te ver weg om van de economische 
groei en bloei in het westen van het land te kunnen profiteren. De Eem was te kronkelig en te 
ondiep voor een goede aansluiting op de Zuiderzee. Reden voor zorg was dat voorlopig nog 
niet. Bovendien was dat nieuwe gewas geïmporteerd, dat in de omgeving van Amersfoort 
wonderbaarlijk gedijde: de tabak.
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Op godsdienstig gebied is Amersfoort altijd een tolerante stad geweest. Een groot aantal be-
woners beleed de Rooms Katholieke godsdienst en werd daarin niet noemenswaardig gehin-
derd. Heel wat leden van de families Uppelschooten en Post zijn gedoopt in de R.K. Paro-
chies 't Zand en Kromme Elleboog. De oud-katholieken konden in de Muurhuizen hun semi-
narie bouwen.

Tussen 1753 en 1833 leefde in Amersfoort een bekende kunstenaar (schilder), Jordanus van 
Hoorn, die bij zijn huwelijk in 1795 de Keershof, “eene zeer ruime, propere en zeer wel door-
timmerde Huisinge ende grote pakhuizen daar agter”aan de Camp 2 kocht. Bij de openbare 
verkoop van dit pand werd vermeld, dat het kleine pakhuis achter de Keershof, uitkomende 
aan de Pothstraat, aan de ene zijde werd “geëgendomd”door Johannes Post. Bij de volkstel-
ling in 1840 woonde deze Johannes, die boerenknecht/daghuurder was, daar nog steeds sa-
men met zijn zuster Grietje, van beroep spanster.
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Vanuit Amersfoort vestigden veel Posten zich in de polder Het Hoogland, ten noorden van de
stad. Het waren voornamelijk de Posten, die zich 'van Uppelschoten' zijn gaan noemen en 
waarvan er ook een aantal naar de stad Utrecht verhuisde. Vele Uppelschotens, die zich Hup-
pelschoten gingen noemen, woonden in Barneveld.
Ook woonden er Posten in de Vrijheid van Amersfoort en wel ten westen van de stad,  in Is-
selt (de Birckt), wat tot de gemeente Soest behoorde. Van hieruit vertrokken in ieder geval 
Evert en Cornelis Post naar Velsen en stichtten daar de tak “Posten in Velsen”.
Verder vertrokken er Posten naar Eemnes, wat betekent buitendijks land (nes) langs de Eem. 
Eemnes bestaat uit twee dorpen: Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten.

In Eemnes woonden ook andere Posten, die afstamden van Jan Post, geboren omstreeks 
1650. Zijn zoon, Cornelis Post, huwde in 1709 te Soest met Neeltie Willems Bouwman. Hun 
zoon, Gijsbert Cornelisse Post, die gehuwd was met Fhijtje Hannisse Hoefsloot, liet heel wat 
nakomelingen achter in deze twee plaatsen. Of er familiebanden bestaan tussen deze Jan Post 
en onze Hendrik Teunisz Post is niet aangetoond.

Ook in Baarn vestigden zich Posten, Baarn zou zijn naam ontlenen aan het Saksische 'bearo', 
wat heilig bos betekent. Een aanvaardbare verklaring, want het plaatsje ligt midden in uitge-
strekte bossen. Zijn voorname karakter dankt Baarn voorla aan de vroegere stadhouders en 
vorstelijke families, die hier verbleven. In 1812 vertrok een zekere Gerrit Post, geboren in 
Baarn, op veldtocht met Napoleon naar Rusland, waar hij, net als zoveel andere Nederlanders,
nooit van terug keerde.

Hoewel de Posten zich behalve in het Eemland, ook in vele andere plaatsen van de provincie 
Utrecht vestigden, zijn de genoemde plaatsen toch het meest vertegenwoordigd.

Samenvatting van To Dijkers – Geldermans.
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Generatie V
DE EERSTE GEBROEDERS POST IN ,LAEGH BIRK'

V.A HENDRIK LAMMERTSE POST
geboren ca 1701
wonende Birckhoven (1725)
overleden na 1770
zoon van Lammert Hendrikse Post (ook genoemd Hoogland) en Cnelia Huge

ondertrouw Soest 14 en 28 september 1725
huwt te Soest 28 september 1725 (EK 26,240) met

Hendrik Lammertsen minderjarige jongeman, wonende te Birkt onder Amersfoort 
werd geassisteerd door zijn vader Lammert Hendriksz;
Jannetje Hendrikse meerderjarige jongedochter, wonende te Isselt door haar vader 
Hendrik Maessen.

JANNITJE HENRIKS MAESSEN
Jannetje Hendrikse Maessen

geboren IJsselt
gedoopt (RK) Hoogland 16 januari 1695

doopgetuige Geert Willems  
overleden tussen 1758 en 1776

dochter van Hendrik Maessen en Geertgen Hendrix
(EK 14,71) Soest 14.9/28.9.1725
Post, Hendrik Lammertsen, mi j.m., w. de Birkt onder Af, RA 1151
va Lammert Hendriksz Post, en
Jannitje Hendriksz Maessen, me j.d., w. Is, va Hendrik Maessen
N.B. geëcht soon van vier weken.

uit dit huwelijk:
1. Joannes Hendriksz ~

volgt VI.A
2. Cornelia Henderickse ~ Amersfoort 18.11.1726; RK Kromme Elleboog

doopgetuige Gertrudis Hendricks
huwt op 28-jarige leeftijd Stoutenburg 10.11.1755, RK huwelijk Amersfoort (Kromme
Elleboog) 10.11.1755 met Hendrik Jans Boertsen, minderjarige jongeman, wonende te
Stoutenburg, zoon van Jan Dirksen Boertsen.
Zij waren wonende onder het gerechte van Stoutenburg.

3. Gertrudis ~ Amersfoort 16.3.1728; RK Kromme Elleboog
doopgetuige Gertrudis Hendricks

† voor 1758
4. Aaltje Henderick ~ 
5. Hendrik Hendriksen ~

Hendrik Lammertse Post genoot blijkbaar enig aanzien te Stoutenburg. Op de 4.12.1735 
werd hij namelijk genomineerd voor schepen. Ook werd in 1735 met goedvinden van het ge-
recht aan Hendrik Lammertse Post betaald F 9.-10- wegens het doen begraven van een arme 
man, die op de 'Swarte Goor' (zie zijstap: Stoutenburg) gestorven was.
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Hoewel van de eerste jaren van Hendrik en Jannetje hun huwelijk in 1725 niet zoveel bekend 
is, is hun leven sinds 1732 wegens de vele bezoekjes van Hendrik aan de notaris aardig te 
volgen. In 1732, zij woonden toen in de Lage Birkt, verhuizen zij naar Stoutenburg.

Gemeente Archief Amersfoort:
AT 030 b 008 nr. 26; AT 030 b 009 nr. 6;AT 036 a 004 nr. 19; AT 037 a 002 nr. 12; AT 037 a
007 nr.23; AT 037 a 008 nr. 7 en 70; AT 037 a 016 nr. 72; AT 037 a 019 nr. 19; AT 037 a 
020 nr. 59; AT 037 a 022 nr. 37; AT 037 a 035 nr.7; AT 040 a 001 nr. 52 en 93; AT 040 a 
002 nr.13; AT 040 a 003 nr. 113; AT 044 a 001 nr. 7 en 13
Op den 8 februari 1732 verklaarde Hendril Lambertsen Post namelijk van de notaris Eras-
mus van Goudoever in huur aangenomen te hebben het Erf en goed 'de Swartegoor', met de 
Landerijen daarbij behorende, en dat voor de tijd van drie achtereenvolgende jaren voor f 
215,-- jaarlijks, plus een achtste deel boter tot toepacht. Hij moet de duiven in de honger-
maanden voeren en de jongen, die bekwaam zijn om gegeten te worden, aan de verhuurder 
thuis brengen en betalen alle reële zowel personele ongelden, uitgezonderd het reële morgen-
geld, het dubbele huisgeld, het halve haardstedegeld en twee derde part slaperdijkgeld, welke
blijven tot last van de verhuurder. Al het houtgewas blijft buiten de huur, maar hij zal het 
haar van de knoten, vier jaar oud zijnde, mogen kappen en alleen gebruiken voor heiningen, 
en hij zal het hout dat de verhuurder voor eigen brand laat kappen naar zijn huis brengen, zo
zal hij ook de verhuurder met zijn gezelschap viermaal mer jaar met een wagen met vier 
paarden moeten uithalen, doch niet tracteren, maar alleenlijk dienen.
De huurder zal de landerijen naar behoren moeten gruppen en sloten en het huis, de berg en 
schuren, en daaronder mede de wagenschuur die met riet bedekt is, dak en glasdicht houden, 
doch als het ongeluk wil, dat het huis of een van de schuren omver komt te waaien, in dat ge-
val zal de verhuurder dat omgewaaide op zijn kosten laten dekken. De halve oogst blijft de 
huurder gehouden aan de verhuurder huis te leveren, en behoudende de verhuurder ook aan 
hem het vrije gebruik van het spijswijn keldertje, dat in de kelder gemaakt is.
Verklaarden de comparanten verder, dat de huurder van de tegenwoordige bruiker, Hendrik 
Rijksen, nemen zal f 500,-- van de pachten, die voornoemde Hendrik Rijksen verschuldigd is, 
voor welke som hij publiek of uit de hand vee en bouwgereedschappen etc. zal kopen of over-
nemen, en komen zij niet overeen, dan zal de huurderdat geld ontvangen om elders tot aan-
koop van vee etc. over te gaan om dit gehuurde te gebruiken, en van welke f 500,-- de huur-
der jaarlijks rente zal betalen. Eindelijk compareerde alhier ook mede Lambert Post, vader 
van voorschreven huurder, die verklaarde tot voldoening en nakoming van al het voorschre-
vene, zich bij dezen te constitueren als borg voor de huurder.

Hendrik zal tot aan zijn dood op deze Hofstede blijven wonen, evenals zijn vrouw Jannetje. 
Zij pachten telkens opnieuw deze hofstede, onder andere in 1739, 1740, 1749, in 1766, dan 
voor F 260,--, alsmede in 1768 en 1769.

Op de 25ste May 1737 huurt hij van de Heren Borger- en Oudborgermeesters der stad 
Amersfoort, als superintendenten van 't Convent van St. Agatha, en van de Rentmeester van 
dien negen dammaten (=een dam is 10 meter) weiland, gelegen in de polder de De Hair, 
waarvan 3 dammaten gelegen zijn voor en zes dammaten achter de wetering tot aan de Bis-
schopsweg, en dat voor de tijd van vier jaar voor de som van f 67.-10-, op conditie dat de 
huurder dit land voor de helft jaarlijks zal mogen hooien en de andere helft met koebeesten 
zal moeten weiden. Hij mag het niet aan anderen verhuren buiten de heren verhuurders om, 
alles op poene (=straffe) van vervallen te zijn van verdere Huur.
Op den 6 januari 1740 huurt Hendrik dit opnieuw voor nog eens vier jaar, nu voor f 72,-- 
jaarlijks.
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Ook huurt hij op 1 july 1740 van de heer Aloisius, wonende te Utrecht, drie en een halve 
dammaat land gelegen onder Bunschoten, in de Bekayde maaten voor de tijd van zes jaar en 
voor de som van f 53,-- jaarlijks.

Op den 25ste oktober 1748 koopt Hendrik negentig stokken bijen met de daartoe behorende 
materialen van planken en doeken, staande op de 'ouden Rijst', gelegen onder Stoutenburg, 
voor de som van f 200,--.

Op den 7de april 1752 huurt hij van de heer Willem van Geyn een Huis en Hofstede met de 
oude Hofstede daarnaast aanleggende, staande bij de Haarse Brug met omtrent een dam-
maat land daarbij behorende en nog zestien dammaten land, allen gelegen in de polder 'de 
Haar' voor de tijd van twee jaar voor de som van f 115,-- jaarlijks en in januari te leveren 
een jong, vet, sog lam. Voorts zal de huurder het land voor de helft moeten beweiden met koe-
beesten en niet met paarden en zal hij de andere helft mogen hooien, mits het gras vóór janu-
ari wordt afgemaaid. Op den 23ste november 1753 huurt hij er ook nog 4 ½ dammaat, ge-
naamd 'de Smalle Haar bij, en betaalt nu de som van f 120,-- per jaar. Hij huurt dit in 1755 
en 1757, alsmede in 1759, doch betaalt dan f 130,-- per jaar. In 1769 huurt hij dit opnieuw 
voor zes jaar voor jaarlijks f 220,--, en zal het de huurder gepermitteerd zijn om zijn zoon 
Hannes Hendrikse Post in het huis te laten wonen en enig land te doen gebruiken.

Op den 20ste augustus 1770 echter geeft Hendrik te kennen, dat hij, wonende op 'de 
Swartegoor', aan “dan zijn landvrouw Juffrouw Anna van Goudoever, weduwe van Deven-
ter”, wegens verschuldigde en lopende pacht, alsmede wegens gekochte bomen en hout, een 
som penningen schuldig is, welke hij niet in staat is om prompt te voldoen. Zo verklaarde hij 
bij dezen in volle en vrije Eigendom over te geven al het Koorngewas, aardappelen en hooi, 
zo te velde staande als op de balk en in de barg leggende, mitsgaders de Melk- en bouwge-
reedschappen, schapen, wagens, paarden,koeien, kalveren, varkens, zoals alles door zijn ge-
noemde landvrouw is gearresteerd op den 15 augustus 1770 door den Pand en 's Hoofs van 
Utrecht. Dat zijn Landvrouwe alles eerdaags publiek of uit de hand zal verkopen en de pen-
ningen daarvan zal ontvangen en de overschietende penningen aan de comparant zal restitu-
eren.

Op den 13 september 1770 heeft Anna van Goudoever publiek verkocht verscheidene perce-
len Koorn zo te veld staande als in de bargen leggende waarvan de koop en randsoenpennin-
gen samen bedragen f 1.044, – 6 –, alsmede verscheidene perceelen koorn, te velde als in de 
bargen leggende, waarvan de kooppenningen bedragen f 994,– 11 –.
Ook werden nog publiek aan de meestbiedende verkocht de Melkbeesten, kalveren en var-
kens, weit in de barg en rogge op de balk, mitsgaders nog zeventien morgen boekweit en ha-
ver te velde staande.

In februari en april 1771, Hendrik was toen vermoedelijk overleden, worden nog enige paar-
den, melk- en bouwgereedschappen door Anna van Goudoever publiekelijk verkocht voor f 
771,--, waarvan de 50ste penning was betaald.

De L G (ook wel 50e penning; liberaal omdat men ook meer mocht geven) was een 
vermogensbelasting (heffing van 2 % op alle vermogen boven ( 2000,-) die in 1747 
geheven werd om de kosten van de oorlogsvoering tegen Frankrijk (de Oostenrijkse 
Successie-oorlog - [1740-1748] -) te dekken. Onder vermogen werd verstaan de 
waarde van geld, waardepapieren, rariteiten, bibliotheken en medailles; inkomsten 
werden volgens een bepaalde sleutel, met in achtname van leeftijd, tot vermogen her-
leid. De Staten van Utrecht vroegen 2% over vermogen > (2000,-; 1% over (2000,- / 
(1000,- en wat men wilde missen voor vermogens onder (1000,-. De opbrengst was 
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echter onvoldoende; de oorlog verzandt en de Vrede van Aken wordt gesloten; dit was
het einde van de Republiek als grote mogendheid. 

Ook wordt er nog verkocht onder andere een ruin paard, een merrie, een ruin f 85,--, zwarte 
koeien, een kalfdragende koe, hooi, een bed met toebehoren f 12,--, een horloge, een bank, 
een baktafel, een ploeg, een boerewagen, een trekpot f 18,-- gekocht door Aaltje Post (Hen-
driks dochter), die ook borden en schotels koopt, evenals Hannes en Hendrik Post (zijn zo-
nen). Hannes koopt ook een Koffiemolen, een tinnen kan, een koekepan, een ijzeren pot, em-
mers, een vloot, een karn, bijltjes, harken, vlegels, kaasvaten en een keteltje.
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ZIJSTAP: Stoutenburg en de Swartegoor.

Stoutenburg is de naam van een dorp en een land-
goed in de Nederlandse provincie Utrecht. Tot 1 juni 
1969 was Stoutenburg een zelfstandige gemeente. In 
1812 was zij bij Hoevelaken gevoegd tot ze in 1818 
weer zelfstandig werd. Sinds 1969 valt het onder de 
gemeente Leusden. In 2004 had het dorp 340 inwo-
ners. Sinds 2000 is het landgoed Stoutenburg eigen-
dom van Het Utrechts Landschap. 
Stoutenburg heeft zijn naam ontleend aan het kasteel 
dat Walter van Amersfoort rond het jaar 1250 liet 
bouwen. Walter bouwde het op eigen grond en de 
omvang van zijn bezit kwam ongeveer overeen met 
dat van de latere gemeente Stoutenberg.
Op 12 juni 1259, de dag dat Amersfoort stadsrechten 
kreeg van bisschop Hendrik I van Vianden, vestigde 
Walter (of Wouter), de heer van Amersfoort en 
schout van Eemland, zich op Stoutenburg.

Stoutenburg tussen 1650 en 1833. 
Mogelijk uitgaand van een oudere woontoren uit de 11e eeuw bouwde Walter een versterkt 
huis, in welk de bisschop voortaan het recht zou hebben krijgsknechten te legeren. Het huis 
werd aangeduid met de naam Stuthenborch of Stoutenborch, "trotse burcht". Op die gronden 
waren reeds een aantal vroegmiddeleeuwse boerderijen of erven gevestigd. 
Algemeen wordt aangenomen, dat namen eindigend op 'laar' (=een open plek in het bos) het 
oudste zijn. Emelaar, Daatselaar, Vinselaar en misschien ook Middelaar behoren tot deze 
groep. 

Daatselaar is een boerenerf ten noorden van Renswoude. Pachter daar was Hannes 
Hendrikse Post.
Fort Daatselaar in Renswoude is in 1799 aangelegd en is het best bewaarde verdedi-
gingswerk van de Grebbelinie uit de Frans-Bataafse periode. In de aarden wal zijn de 
schietsleuven voor de kanonnen nog steeds te zien en ook de opritten om de kanonnen 
in stelling te brengen zijn nog herkenbaar. Daarmee is het Fort een mooi voorbeeld 
van de manier waarop de rebbelinie verdedigd moest worden.
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog raakte het fort ernstig in verval. Fort Daat-
selaar is gedurende de periode 'Grebbelinie boven water' echter hersteld en beter toe-
gankelijk geworden voor het publiek. Ook de directe omgeving van het fort is in het 
project meegenomen. Betrokken partijen waren de gemeente Renswoude, provincie 
Utrecht, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei & Eem, Stichting Grebbelinie en Ge-
biedscoöperatie O-gen (destijds onder de naam SVGV).

Andere boerderijen eindigen veelvuldig op 'horst', wat oorspronkelijk betekende takken of 
kruipelhout. Zo worden ook nog steeds de grove takkennesten van roofvogels horsten ge-
noemd. Later betekende deze naam ook 'met struiken en bomen begroeide zandruggen'. Deze 
ruggen strekten zich soms tot ver in het veen uit en waren door hun begroeiing goed herken-
baar. De Horst, Hondhorst, Strijdhorst, Hoolhorst en Hilhorst zijn hier voorbeelden van. Een 
aantal van deze namen en een aantal andere namen van middeleeuwse erven zijn bekend, om-
dat zij in de archiefstukken worden genoemd: 
Vinselaar (Vincelar) in 1286, Zwarte Goor (Swarte gore) in 1326, later ook 's Heerenloo ge-
noemd, Ter Beke in 1326, Korte Niep (Cnordeniip) in 1329, Achteveld (Willem van Achte-
velde) in 1326, De Eng in 1345, Oldenrijst (Riest) in 1394 en Ouden Reysch in 1447.
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Stoutenburg bezat tot ongeveer 1625 een Meent (=gemeenschappelijke weide), een flink stuk 
grond, dat de geërfden in gemeenschappelijk eigendom bezaten. Zij mochten, binnen gestelde
regels, van deze meent gebruik maken, bijvoorbeeld om hun vee te laten weiden. De meent 
werd rond 1625 verdeeld, een vrij vroeg stadium voor Stoutenburg. De meent of Almende 
van Leusden werd pas aan het einde van de 19e eeuw verkaveld, zoals ook elders in Neder-
land.
In de eerste helft van de 17e eeuw werd een zogenaamde Hessenweg aangelegd, die men op 
enige afstand tussen de oude boerderijen liet door slingeren. De latere boerderijen werden 
meestal vlak langs die nieuwe weg gebouwd, evenals de daggeldershuisjes en de woningen 
van de kleine neringdoenden. De oorspronkelijke middeleeuwse boerderijen liggen voor het 
merendeel nog steeds van de weg af, vaak op een kleine verhoging in het landschap.

Zwarte Goorderweg
De inmiddels verdwenen hoeve Swarte Goor is van middeleeuwse oorsprong. Een 
goor is een laaggelegen stuk grond, een moeras. Deze weg ging na een grenswijziging
in 1998 van de gemeente Leusden over naar Amersfoort.
Raadsbesluit van de gemeente Stoutenburg van 23 mei 1950

Wanneer Hendrik Lammertse Post de Swarte Goor pacht is notaris Erasmus van Goudoever 
de eigenaar, terwijl Daatselaar, die door zijn zoon Hannes Hendrikse Post gepacht werd, toe-
behoorde aan de Regenten van het Pietergasthuis te Amersfoort.
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V.B
HUIJG LAMBERTSEN POST 
Hugh Lammerse
geboren Laegh Birk 1702
wonende Laag Birk en Soest in de vrijheid van Amersfoort
zoon van Lammert Hendrikse Post (ook genoemd Hoogland) en Cnelia Huge

ondertrouw Soest 7 en 16 oktober 1735
huwt Soest 23 oktober 1735 (RK kerk Soest 26 oktober 1735) (EK 14,71; 26,240) met:

Huyg Lambertsen Post jongeman wonend in de vrijheid dezer stad werd geassisteerd 
door zijn vader Lambert Post;
Grietje Everts, wonende te Soest met haar moeder Grietje Selve, huisvrouw van Jan 
Aartsen en voorens van Evert Petersen.

GERTRUDIS EVERTSE SCHAPENBURG
Margrieta, Grietje

geboren
wonende te Soest

overleden
dochter van Evert PetersenSchapenburg en Grietje Selve

uit dit huwelijk:
1. Cornelia Huyge * Lag Birk

~ Soest 25.5.1737
doopgetuige Jacoba Janse Vonk

Blijkens een akte van indemniteit vertrekt op 2 juni 1738 Huijgh Lambertsen Post, on-
dersteund ten laste van het stadsbestuur van Amersfoort, met onbekende bestemming. 
Bijzonderheden: met zijn echtgenote Grietje Everts en hun dochter Cornelia, oud 1 
jaar en geboren te Amersfoort, met hun vader en schoonvader Lambert Hendriksen 
Post. Zij mogen te allen tijde terugkeren naar Amersfoort.

2. Johanna Huyge * aen de kerk
~ Soest 4.10.1738

doopgetuige Oetje Mense (Meynse)
3. Everardus * bij de kerk

~ Soest 20.1.1740
volgt VI.B (POST in Velsen)

Willemina * Engendal
~ Soest 25.9.1741

huwt Soest (ondertrouw 7 en 14.6) 26.6.1770 (EK 14,7; 26,146) met Jan Joosten van
den Berg, zoon van van den Berg
uit dit huwelijk:
a. Joanna van den Berg ~ Soest 10.5.1774
b. Barbara van den Berg ~ Soest 26.5.1776
c. Gerrit van den Berg ~ Soest 21.1.1778
e. Oetje of Oda van den Berg ~ Soest 23.1.1779
f. Grietje van den Berg ~ Soest 2.11.1780
g. Antonius van den Berg ~ Soest 18.2.1782

5. Lambertus Huygertse ~ Soest 25.3.1743
volgt VI.C

6. Jo(h)annes ~ Soest 6.12.1744
volgt VI.D
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7. Maria Huyge ~ Soest 15.3.1746
doopgetuige Jacoba Janse

† Soest 8.9.1786
huwt Soest (ondertrouw 1 en 8.11) 18.11.1782 met (1) Tijmen Zandertse van Zijl,

meerderjarige jongeman ouderloos geassisteerd door oom Claas Barten van 
Zijl; meerderjarige jongedochter geassisteerd door haar vader

zoon van Sander Barten van Zijl en
hij huwt (2) Soest 10.2.1789 met (2) Aaltje Peterse, eerder (1) gehuwd met Gerrit Arissen

8. Aleijdis Huyge ~ Soest 15.12.1747
† Soest 25.3.1780

volgens andere gegevens zou zij in 1782 nog doopgetuige zijn bij bij IV.B.4.f
9. Antonius ~ Soest 11.9.1749

doopgetuige Trijntje Cornelisse 
10. Cornelius ~ Soest 13.1.1752

volgt VI.E (POST in Velsen)
11. Cornelia (Neeltje) Huyge ~ Soest 15.6.1754

huwt Soest (ondertrouw 12 en 19.4) 30.4.1782 (akte RA 1144) met Dirk Barendse 
Kuijper, wonende te Baarn, zoon van Barend Kuijper

In dit gezin zien we alle elementen van de hypothetisch geformuleerde oudste 
generatie in Velsen terug in de kinderen 3, 6, 10 en 11. Het vertrek van Evert 
en Cornelis naar Velsen kan mogelijk mede verklaard worden uit het zeer 
vroege huwelijk van het vijfde kind Lambertus en zijn zeer talrijk nageslacht.
Ook zijn er al voor en rond deze tijd Posten bekend in Velsen. Familierelaties 
daarmee zijn tot op heden nog niet vastgesteld. Zie ook de aantekeningen bij 
V.D
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V.C
BART(HOLOMEUS) LAMMERTSE POST
geboren Soest 25 januari 1710
wonende Laagh Birk en na 1739 Hoogh Birk
overleden voor november 1760
zoon van Lammert Hendrikse Post (ook genoemd Hoogland) en Cnelia Huge

huwt Soest (RK: 11 februari 1735) (EK 13, 65; EK 14,71; EK 26,240) met:
bij het huwelijk in de kerk in Soest wordt hij ook genaamd: Hoghland

JACOBA JANS VONK/ FONK
Coba

geboren
overleden voor 29 september 1763

dochter van Jan Wouterse Vonk en Geertie Jans

uit dit huwelijk:
1. C(or)nelia * Laagh Birk 2.7.1735

Cornelissen, Hessel, laatst wednr. Evertje Jans, w. Valkenhoeff onder Em, en
Cornelia Barten Post, j.d., geb. vrijh. v. Af, w. Valkenhoeff onder Em, va Bart Lambert-
sen Post, mo Jacoba Jans    07-11/25-11-1760 (EK 6, 56)

Hessel Cornelissen huwt:
(1) 3.2.1750 met Geertje Cnelis
(2) 23.10.1753 met Evertje Joriz
(3) 25.11.1760 met Cornelia Barten Post. Zij wonen dan in Valkenhoeff onder Emmeklaar
(4) 19.10.1763 met Evertje Jordens Emmeklaar

2. Joannis * Lag Birk 26.7.1737
volgt VI.D

3. Geertruda * Hoogh Birk 25.8.1739
4. Johanna * Hogh Birk 16.6.1741
5. Lambertus * 2.5.1744

† voor 1747
6. Lambertus * 14.1.1747

volgt VI.E
7. Huijbertus (Huig) * Hoogland 10.1.1751

† Baarn 23.6.1819 (akte 17)
volgt VI.F
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V.D
JAN LAMMERTSE POST
gedoopt (RK) Soest 10 januari 1718

meter Barbara dochter van Art Huybertsz Hilhorst en Cnelia Ricke
overleden
zoon van Lammert Hendriksz Post en Cnelia Huijge

Mogelijk is deze Jan ook al naar Velsen getrokken, want in 1738 en 1739 wordt al
melding gemaakt van Jan Post in Velsen. Het zou de reden kunnen zijn van het latere
vertrek van neven en een nicht vanuit Soest naar Velsen. Zijn zus Aeltie laat in Am-
sterdam in 1728 een zoontje dopen waarbij haar zus Jacoba meter is. Er is dus wel
degelijk een connectie van dit gezin naar west Nederland.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #1008, Publ.Verkopen, Velsen, 10 dec.1738:
Jacob Verzijlberg koopt in publieke veiling een huijs, erf en thuijntie inde Sandpoort, 
belend ten oosten de Heereweg, ten suijden Abraham Duijvensz, ten westen Jan Post 
en Aagt Jansz en ten noorden de weg, met een somme van f 665.-
Als borgen treden op Jacob Borst en Jacob Brama. 

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 7 jan.1739:
Jan Lokerman, wonende in de Sandpoort, verkoopt in publieke veiling aan Jacob Ver-
zeijlberg, eveneens wonende in de Sandpoort een huijs, erf en thuijntje, staande en ge-
legen in de Sandpoort, belend ten oosten de Heereweg, ten suijden
Abraham Duijvensz, ten westen Jan Post en Aegt Jansz en ten noorden gemelde weg, 
voor de somma van f 665.- 

WGCK IMPOST HUWELIJKEN VELSEN 1742 – 1779 17-177:
Aangegeven op 18 oktober 1754 Gerrit Lambertsz van der Siftkamp, wonende te Hil-
legom,
met Grietje Post , wonende te Velsen.
In de klasse van … pro deo.
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ZIJSTAP: Iets over de geschiedenis van Soest.

Gezien het belang van de kerk in het leven van de rooms-katholieke mensen van toen volgt 
hier een overzicht van de pastoors van Soest uit die tijd.
Johannes Hage (of Haga) (Deventer) 1690 - 1703
Justus van Beest (Utrecht) 5.1.1704 - 2.3.1742
Petrus van Zuylen van Nijvelt

(Maarssen) 1.11.1742 - 1.9.1760
Henricus du Tromp ('s Hertogenbosch) 1760 - 1764
Thomas Duwooz (Boekhout) 1764 - 1778
Matteus Dashorst (Amersfoort) 17.12.1778 - 26.7.1826

Uit: Knaapen, F.S.I., Uit de Geschiedenis van Soest, deel 3, De Petrus en Paulusparo-
chie, Historische Vereniging Soest,ISBN 90-800321-3-1.)

Hoe Soest en met name de Birk eruit gezien moeten hebben in de jeugd van Eeverardus, Jo-
annes en Cornelius is bekend. In het boek: "Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlan-
den. Twaalfde Deel, Vervolgende de Beschryving van de Provincie van Utrecht" is ook Soest 
beschreven. Het volgende citaat uit dit, oorspronkelijk in 1772 uitgegeven, boek vertelt het 
ons:

"Te  Zoest  hadt  men,  voortyds,  een  Mannen  Klooster,  Birk  genoemd,  en  een
Klooster  van  Brigittyner  Nonnen,  Marienburg  geheeten.  Het  MannenKlooster
werdt, in het jaar 1419, gestigt,  door Augustyner  Monniken, die hun Konvent,
welk aan de vesten van Amersfoort stondt, uit vreeze voor den vyand, herwaarts
verplaatsten. De naam van dit Klooster, Birk, of Bircht, wordt thans gegeeven aan
een aangenaamen en lommeryken oort, vol van laanen en fraaie wandeldreeven,
tusschen Zoest en Amersfoort.
Van 't Nonnen-Klooster is de tijd der stigtinge onbekend. Men ziet er nog een
overblyfzel van. Beide de Kloosters werden, in den jaare 1543, door Maarten van
Rossum, uitgeplonderd, de Monniken verjaagd, en eenige Nonnen geschonden.
Behalve deeze Godshuizen, heeft nog een oud adelyk Kasteel gestaan, Hamelen-
burg genoemd, welk reeds voor den jaare 1370 gebouwd was, en bewoond werdt,
door een geslacht van dien naam, uit Amersfoort gesprooten. De gemeente Zoest
wordt bediend, door een eigenen Predikant, die onder de Klassis van Amersfoort
staat. Ook hebben de Roomschgezinden hier ene Statie. Volgens eene Ordonnan-
tie, by de Staaten in den jaare 1603 vastgesteld, zijn de Ingezetenen van dit Dorp
vry van den Tol te Eembrugge, mits dat zij de brug te Zoestdyk op hunne kosten
onderhouden. Ook zyn alle goederen te Zoest, gelyk te Baarn, al van ouds, voor
heerlyke en vorderlyke Goederen verklaard.
In het jaar 1748, telde men, in deeze plaatse honderd zes en negentig huizen.

Uit: "Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Twaalfde Deel, Vervol-
gende de Beschryving van de Provincie van Utrecht." Met Landkaarten, en Print-
verbeeldingen versierd. Te Amsterdam, by de Wed. Isaak Tirion. MDCCLXXII 
(= 1772!) Met Privilegie.
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ZIJSTAP: Soest.

De Eng met zijn golvende akkers, de uitgestrekte heidevelden, de stuifduinen met hun jene-
verbessen, het Veen met zijn plassen en moerassen, de wijde maatlanden langs de Eem, met 
zijn sloten waarlangs grillige knotwilgen stonden, zo was Soest.
Voor meer dan 100 jaar bestond Soest hoofdzakelijk uit boeren en boertenarbeiders. Nering-
doenden en ambachtslieden en een paar veekooplui maakten verder deel uit van de beroeps-
bevolking en voorzagen in de dagelijkse terugkerende behoefte van de bevolking. Aan de 
Brink, in de Birk en rond de Eng lagen de boerderijen en boerderijtjes. Achter de Eng woon-
den de kleine boeren en daggelders, die op de schrale zand- en veengrond ploeterden, dag in, 
dag uit, om de kost voor hun gezin te verdienen. Ook een van de Posten verbleef daar.
Hoog op de Eng stond de korenmolen “de Windhond”. In de zomer temidden van wuivende 
rogge en boekweit. 's Winters in de witte pracht van de sneeuw, die akkers en velden bedekte.
Tussen de veldgewassen liepen paden en paadjes, waarover de boeren en ook anderen naar de
molen gingen om hun koren te laten malen. De boeren deden dit met paard en wagen. Ande-
ren, die daar niet over beschikten, vervoerden hun koren met de hondenkar of de kruiwagen. 
Sommigen droegen hun koren in een zak op de rug naar de molen toe. Haast iedereen liet zijn
koren op de molen malen. Op de achtergrond van de Eng verrijst de oude Soester toren, die al
heel wat mensen in de wisselende jaargetijden naar de akkers heeft zien gaan om daar te zaai-
en, te maaien en te oogsten.
's Morgens in alle vroegte, wanneer het nauwelijks licht was, kwam men reeds zijn bed uit, 
want het daglicht moest benut worden, en 's avonds, wanneer het begon te schemeren, ging 
men naar bed. Er bleef nauwelijks tijd over voor beschouwingen van het natuurgebeuren, al 
zal er toch altijd wel iemand geweest zijn, die bekoord werd door een mooie stille ochtend of 
een prachtige zonsondergang, die de Eng in gloed zette.
In de vroege morgen werd er gedorst.Rogge dorsen was het eerste werk dat verricht moest 
worden, want er werd in vele boerengezinnen 's morgens rogge- of boekweitpap gegeten. De 
roggeschoven werden van de hilt gegooid op de deel of het achterhuis en daar uitgespreid om 
met de dorsvlegels of knuppels te worden bewerkt. Het dorsen behoorde tot het arbeidsritme 
op de boerderij in de vroege morgen.Na het ontbijt bestaande uit pap, waarin roggebrood 

werd gebrok-
keld, begonnen
de boer en zijn 
knechten met 
de verdere 
werkzaamhe-
den op het 
bouwland, de 
deel of in de 
stallen.
De oogsttijd 
was wel de 
drukste tijd 
voor de boer. 
Dan werd met-
man en macht 
het gras ge-
maaid en het 
koren gezicht.
De vrouwen 
verzorgden het 
huishouden.
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Pannen en ketels werden geschuurd en geboend. Iedere morgen werd het melkgerei schoon 
gemaakt en het kleinvee werd gevoerd. In de drukke tijd hielpen vele vrouwen op het land bij 
het binden en op schoven zetten van de rogge en het keren van het hooi.
Soest met zijn schrale zandgronden en uitgestrekte heidevelden veranderde maar langzaam. 
De boer had wel zand, dat wil zeggen: land, maargeen geld om zich economisch te ontwikke-
len. De invoer van kunstmest en andere landbouwmethoden bracht verandering. Het aantal 
schapen en de schapenhokken op de Eng verdwenen. De veeteelt werd naast de landbouw de 
hoofdbron van het bestaan voor de boeren. Door betere voeding en bemesting werden de le-
vensvoorwaarden voor mens, dier en plant verhoogd en verdwenen de erbarmelijke omstan-
digheden volkomen. De tijd van de plaggenhutten en de geitenboeren was voorbij in Soest.

HISTORISCHE TOPOGRAFIE VAN SOEST EN OMGEVING door P. Veen 
Oude kaarten vormen het bronnenmateriaal voor het beschrijven van de historische topogra-
fie. De meest uitgebreide en betrouwbare informatie levert ons de topo- grafische kaarten van 
het vroeger zogenoemde Ministerie van Oorlog. De eerste kaartserie verscheen in grijsdruk 
op een kaartschaal van 1:50.000. Kaartblad Amersfoort, waarop ook Soest gelegen is, werd 
verkend in 1847 en 1848 en uitgegeven in 1855. Een zogenaamde Facsimile-uitgave ver-
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scheen in de jaren 70 van deze eeuw. Bij deze bijdrage is afgebeeld een uitsnede, door mij op-
nieuw gete- kend, van de eerste topografische kaart, schaal 1:25.000. Deze kaart werd ver-
kend in 1885. 
Bezien we beide kaarten wat nader dan vallen enkele zaken direct op. De Engeberg strekt 
zich uit van De Bund in het zuiden tot Nieuwer- hoek in het noorden. De ontsluiting van de 
Engeberg is vooral noord- zuid gericht - de Molenweg - terwijl de oostwest wegen nergens 
door- lopen. : Holleweg, Turfweg, weg naar het R.K. Kerkhof, weg naar de korenmolen etc. 
lopen alle dood op de centrale Molenweg. Dit bewijst m.i. dat de relatie tussen de boerderijen 
aan de Brink en het land achter de Engeberg, dus het Veen, nooit zo groot geweest zal zijn. 
De Engeberg was kaal en onbebost. De boerderij strook lag ingeklemd tussen de Brinkwegen 
en het kerkpad. 
Het gebied richting Eem vertoont een opmerkelijk strakke percele- ring, veelal bestaande uit 
noordoost-zuidwest lopende sloten. In dit strakke patroon komen echter enkele opvallende af-
wijkingen voor. Het zijn de restanten van beken die drangwater uit de Utrechtse Heuvelrug 
afvoeren. Zeer gaaf is dit aanwezig in het verlengde van de haakse bocht in de Zwarteweg (= 
P.v.d. Breemerweg ) en plaatselijk nabij de Eem, onder meer in de Langeindse Maten. Vol-
gens E. Heupers moeten deze beken ook tussen Korte Brinkweg en Achterweg (= Noorder- 
weg) hebben voorgekomen (artikel toponijmen over Camerbeek). Langs de sloten lagen hout-
singels, ongeveer tot de grens waar de klei aan het oppervlak komt. Aan de westelijke zijde 
van de Engeberg en Lazarusberg ligt het buurtschap Den Eng: zeer verspreide bebouwing op 
de grens van berg en lagere gronden. Op de kaart van 1855 wordt het Soesterveen niet ver-
meld. Opvallend is de zeer plotselinge overgang tussen lagere zandgronden tegen de Enge-
berg en de lage veengronden. De grens wordt precies gemarkeerd door de Veensloot, volgens 
Gottschalk gegraven rond 1398. De hogere zandgronden vallen op door de forse houtwallen 
en bosjes met daartussen het akkerland; het Veen door lage heidegronden die toch reeds door-
sneden worden met een stelsel van sloten. De kaart van 1885 geeft echter een geheel ander 
beeld aan. Het gebied is dan zeer sterk verveend, waardoor een stelsel van veenputten is ont-
staan. 
Wij nemen aan, dat de kaart van 1855 de situatie toch enigszins ver- tekent .Gezien de dras-
sigheid van het gebied kan op dat moment nog moeilijk sprake zijn van een intensief sloten-
patroon. Wij komen op de geschiedenis van dit gebied nog terug. 
Westelijk van het Veen het gebied Hees, thans op die plaats beter bekend als Pijnenburg. 
Reeds in 1855 een uitgestrekt bosgebied met rondom forse lappen heidegrond. In het bos be-
bouwing met namen als Gasthuisveld, Het Hoogehuis, Het Schoonhek, Haagat, Het Binne-
veld, Koudhoorn, Andrieshoeve, Kleinhoeve, Lodewijkshoeve, de Kooi. Alleen de laatste 
naam komt nog voor op de recente kaarten. Men kan dus constateren dat de bebouwing in Pij-
nenburg sterk is teruggelopen, is hiervoor een oorzaak aan te wijzen?
Ten zuiden van Engeberg ligt het uitgestrekte heidecomplex met De lange Duinen. De pais (=
Paltz) ligt geïsoleerd op de heide omgeven door een forse houtwal. Ten noorden van De Pais 
boerderij Veldlust is een waterkolk. Het laat- ste is een teken van een hoge waterstand op die 
plek. Niet voor niets begon hier reeds in de vorige eeuw de drinkwaterwinning. Nabij de wa-
terkolk het Wittemansveen. Een integrerende naam: duidt de naam op alternatieve "witte wie-
ven"? 
Oostelijk van De Pals het Koebosch en Monnikenbosch. De naam Koebosch kan betrekking 
hebben op de begrazing van de heide door vee (schapen) of zelfs teruggaan op de gewoonte 
in de middeleeuwen om bossen te la- ten begrazen door vee met als gevolg de "afbraak" van 
bos en het ont- staan van heide. Het Monnikenbosch is in 1855 een geïsoleerd bos op de hei-
de. Waarschijnlijk te beschouwen als een stuk "oerbos", dat behouden werd door de afwijken-
de eigendomssituatie. Tegen de Eempolders liggen de brede eikenwallen, die de akkers moe- 
ten beschermen tegen het stuivende zand. 
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Hoofdstuk V

ACHTERBLIJVERS IN SOEST EN OMSTREKEN.

VI.B 
LAMMERT HUYG(ERTSE) POST
geboren te Laag Birk 25 maart 1743
overleden
zoon van Huijg Lammertse Post en 
huwt (1) Soest 19 maart 1760 met

HENDRIKJE HANNISSE (HEYNTJE) KO(C)K
geboren Hogh Birk 21 juni 1734

overleden
dochter van Hannes Hendrikse en Hendrijntje Janse Artze

bij het huwelijk waren aanwezig haar broer Jan Hannisse Kok en haar oom Aart Jan-
sen

huwt (2) Soest 18 juli 1781 met
NIES(T)JE CORSSE DE BRUIJN

geboren
overleden

dochter van Cors Jansen en Rijkje Cornelissen.

Uit: Lijste off opgave van ‘t getall der huijsgeZinnen en persoonen onder den geregte 
Van Zoest sonder onderschijt van jaaren met bijvoeginge zo veel mogelijk van der zel-
ver handwerk of neeringe als onder den zelve geregte het geheele jaar door hunne vaste
woonplaats hebben volgens aanschrijvinge van haar Ed. Mog.: De heer gedepieteerde 
Staaten S’lans Van Utregt.
Van dato den 4 juli 1786:
Lammert Post, 4 personen, daghuurder (arm).

Idem 1798:
no. 22, Lambert Post, 3 kinderen

Idem 1802:
Lambert Post

Uit het eerste huwelijk:
1. Henrica * Soest 15.5.1760
2. Hendrijntje * Soest 2.11.1761
3. Jannitje (Janna) * Soest 17.11.1763

Volgt VI.1 Janna “emigreert” naar Haaksbergen in Twente. 
Zie het hoofdstuk Post in Twente.

† Haaksbergen 3.5.1831 (akte 34) 68 jaar
4. Joannes * Soest 23.3.1765
5. Hannes * Soest 6.4.1766

† Soest voor 1768
6. Hannes * Soest 18.3.1768

volgt VII.A.
7. Johanna * Soest 7.6.1769
8. Hugo (Huig) * Soest 20.9.1771 

† Soest 25.12.1811 (akte 15)
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9. Arnoldus * Soest 15.3.1773
10. Grietje * Soest 20.2.1774

† Soest voor 1776
11. Cornelia * Soest 22.3.1775

† Soest voor 1778
12. Grietje(n) * Soest 14.11.1776

† Haaksbergen 2.3.1842 (akte 23)
Volgt VI.2 Grietje “emigreert” naar Haaksbergen in Twente. 
Zie het hoofdstuk Post in Twente.

13  Cornelia * Soest 28.7.1778
14. Antonius * Soest 1.9.1779

† Soest voor 1784
Uit het tweede huwelijk:
15. Cors * Soest 12.6.1782

† Soest voor 1783
16. Cors * Soest 6.5.1783

† Soest voor 1785
17. Antonius * Soest 19.5.1784

† Soest voor 1788
18. Cors * Soest 3.9.1785
19. Rijkje * Soest 21.11.1786
20. Antonius * Soest 25.2.1788
21. Neeltje * Soest 16.1.1789
22. Maria * Soest 17.3.1791

In 1791 willen schout en schepenen van Soest overgaan tot het aanstellen van een vaste 
nachtwacht van vijf personen in plaats van de tot dan toe uit tien mannen bestaande nacht-
wacht samengesteld uit de verplichte levering van één weerbare man per huishouden. Die 
nieuwe nachtwacht zou middels het heffen van belasting van de meervermogenden betaald 
moeten worden. Bij het verzoek aan ,De Heeren Staten 's Lands van Utrecht' werd meegezon-
den een:

Lijst van de Personen welke in Soest ter Nagtwagt zijn ingeschreven; daaronder 
moeten tot de betalingen der vaste wagt 's weeks contribuëren (waaronder):
Lammert Post ......... nihil

Als op 1 juli 1812 het gemeentebestuur van Soest een ,Garde Champêtre de cette Commune' 
of wel een dorpsveldwachter wil aanstellen wordt een lijst opgesteld van ,Propietaires ou ex-
ploitants de bienfond non enclos' (eigenaren of gebruikers van onroerende goederen, niet een 
omheind erf of heem zijnde) als zijnde de belastingplichtigen voor de salariëring van de func-
tionaris. Op deze lijst komt geen Post voor.

Uit: Haar, ter, W., Soester Politie Historie, Drukkerij Practicum B.V. Soest, ISBN 90 
900 35 745/CIP, 1 april 1990.
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VI.D
JOANNIS BARTENS POST
Jan
geboren te Lag Birk (Isselt) in de vrijheid van Amersfoort 26 juli 1737
wonende voorheen Eemnes binnendijks
overleden Baarn 20 maart 1819 (akte 9)
zoon van Batholomeus Lambertse Post en Jacoba Vonk

huwt Hoogland 18 oktober 1765 (RK: Eemnes 4 november 1765) met 
HENDRIKJE TEUNISSE

geboren te Hoogland
wonende Eemnes buitendijks

overleden
dochter van Teunis Geurtse Vuijken en Geertruij Gerrit Willems

uit dit huwelijk:
1. Geertruij * Eemnes 7.11.1765

+ voor 1769
2. Bert * Eemnes 15.9.1766
3. Teunis * Eemnes 1.5.1768
4. Geertruij * Eemnes 9.10.1769
5. Jan * Eemnes 21.11771
6. Guert * Eemnes 15.1.1773
7. Gerrit * Eemnes 1.3.1774

+ voor 1778
8. Jacob * Eemnes 12.2.1777
9. Gerrit * Eemnes 20.10.1778
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VI.1
JANNA  POST

geboren Soest 17 november 1763
ongehuwd

overleden Haaksbergen 3 mei 1831 (akte 34)
in het huis staande in de Blankenburg no. 103

dochter van Lammert Huygertse Post en Hendrikje Hannisse (Heyntje) Kock
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VI.2
GRIETJE BOS / LAMMERS / POST

geboren Soest 14 november 1776
spinster

overleden Haaksbergen 2 maart 1842 (akte 23)
in het huis staande in de Oosterstraat no. 27

dochter van Lammert Huygertse Post en Hendrikje Hannisse (Heyntje) Kock
Zij wordt meestal in de akten aangeduid als Grietje(n) Lammers(e), pas bij haar over-

lijden komt haar echte naam Post weer naar voren
huwt Amersfoort met 
CHRISTIAAN LEFERINK/LIEFRINK/LIEVERINK/LEVELING
geboren 1777
timmerman (1813 en 1832)
overleden Haaksbergen 7.12.1813 (akte 79)
zoon van Lieferink en

Uit dit huwelijk:
1. Heintje(n) Leferink * Amersfoort 23.3.1808 (Kr. Elleboog)

meter Jannitje Post
† Honesch (Haaksbergen)18.6.1837 (akte 70)

vernoemd naar haar grootmoeder aan moeders kant,

volgt Zijstap: Post in Twente

2/1. Margaretha Leveling ~ Amersfoort 9.9.1809 (Kr. Elleboog)
(DTB_Archief_Eemland_13 – inv no 
32e/pag 142)

meter Lijsje Bellici

† Haaksbergen 21.6.1860 (akte 61)
gedoopt als Leveling; overleden als Leferink

3/2. Hanna Leveling ~  Amersfoort 9.9.1809
(DTB_Archief_Eemland_13 – inv no 
32e/pag 142)

meter Lijsje Bellici
† Amersfoort 22.10.1811 (akte 97)

4. Joanna Liefrink/Lievering ~ Amersfoort “in de Naghtegaal Steeg”
26.11.1810 (Kr. Elleboog)
(DTB_Archief_Eemland_13 – inv no 
32e/pag 146)

meter Maria Lievering
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† Amersfoort 22.10.1811 (akte 97)
5. Willem Liefrink * Amersfoort 5.2.1812 (akte 31)

† Haaksbergen 16.3.1814 (akte 26)
gedoopt als Liefrink; overleden als Leferink
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VII.A
HANNIS LAMMERZE POST
geboren Soest 18 maart 1768
overleden
huwt Soest 1 oktober 1805 (RK: 30 september 1805) (akte 1926 pag 88) met (2)

 
LIJSJE HENDRIKSE BELLIKOO

ook wel: Birckhoven of Bellikhoven of Belkhooven of Belghoven
geboren Soest 1 juni 1759

overleden 
dochter van Hendrik Bellikoo en Metje Aarts

huwt (1) met Toon Tunisse van de Barg
uit dit huwelijk geen oir

Een blik in het telefoonboek van Soest en Amersfoort doet vermoeden dat nu nog in dat deel 
van het Eemland meerdere nakomelingen van deze voorvaderen leven. Nader onderzoek moet
deze afstamming duidelijk maken.
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ZIJSTAP: Post in Twente

Paff I
JOHANNES PAF
wever
landbouwer
overleden Haaksbergen 12 januari 1870 (akte 4)
zoon van Jan Hendrik Paf en Agnes Jong(e)bloed
huwt Haaksbergen 13 november 1832 (akte 24) met 

VI.2.1
HEINTJE(N) LEFERINK

geboren Amersfoort 23 maart 1808 (Kromme Elboog)
meter Jannitje Post

vernoemd naar haar grootmoeder aan moeders kant
spinster

overleden Honesch (Haaksbergen) 18 juni
(akte 70)

Honesch is een buurtschap in de Twentse gemeente Haaksbergen in de Nederlandse 
provincie Overijssel. De buurtschap ligt net zuidelijk van de bebouwde kom van 
Haaksbergen. In het verleden vormde Honesch samen met Haaksbergen een marke, 
die gelegen was in het midden van de huidige gemeente en die reikte van noord tot 
zuid. Deze marke werd in 1841 gesplitst in twee aparte marken, een marke Honesch 
en een marke Haaksbergen. Het dorp Haaksbergen is ontstaan en was gelegen in de 
buurschap Honesch.

uit dit huwelijk:
1. Agnus Paf * Haaksbergen (Honesch) 1834

† Haaksbergen (Honesch) 4.3.1838 (akte 22)
2. Christiaan Paf * Haaksbergen 1834

† Haaksbergen 2.11.1907 (akte 74)
metselaar (1869), landbouwer (1905), huwt Haaksbergen 19.11.1869 met Berendina 
ten Hagen, * Haaksbergen 1842, † Haaksbergen 12.1.1910 (akte 2), dochter van Al-
bertus ten Hagen en Hendrika Laarveld
uit dit huwelijk:
a. levenloze dochter Paf */†  Haaksbergen 9.1.1877 (akte 3)
b. Johannes Lambertus Paf * Haaksbergen 1879

volgt Paf II
c. Johanna Paf * Haaksbergen 1882

dienstmeid, huwt Haaksbergen 6.6.1908 (akte 20) met Berend Jan Eisink, * 
Haaksbergen 1869, landbouwer, † Haaksbergen 24.12.1949 (akte 102), zoon 
van Jan Derk Eisink, landbouwer, en Joanna Ellenbroek
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Paf II
CHRISTIAAN PAF
geboren Haaksbergen 1834
overleden Haaksbergen 2 november 1907 (akte 74)
metselaar (1869), landbouwer (1905)
zoon van Johannes Paf en Heintje Leferink
huwt Haaksbergen 19 november 1869 met

BERENDINA TEN HAGEN
geboren Haaksbergen 1842

overleden Haaksbergen 12\ januari 1910 (akte 2)
dochter van Albertus ten Hagen en Hendrika Laarveld

uit dit huwelijk:
1. levenloze dochter Paf */†  Haaksbergen 9.1.1877 (akte 3)
2. Johannes Lambertus Paf * Haaksbergen 1879

volgt Paf III
3. Johanna Paf * Haaksbergen 1882

dienstmeid, huwt Haaksbergen 6.6.1908 (akte 20) met Berend Jan Eisink, * Haaksber-
gen 1869, landbouwer, † Haaksbergen 24.12.1949 (akte 102), zoon van Jan Derk Ei-
sink, landbouwer, en Joanna Ellenbroek
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Paf III
JOHANNES LAMBERTUS PAF
geboren Haaksbergen 1879
fabrieksarbeider (1905)
overleden Haaksbergen
zoon van Christiaan Paf en Berendina ten Hagen

huwt Haaksbergen 24 juni 1905 (akte 27) met
HERMINA WAANDERS
geboren Haaksbergen 1876

overleden Haaksbergen 30 december 1953 (akte 78)
dochter van Arend Jan Waanders en Berendina Reimerink

uit dit huwelijk:

In 2014 wonen nog tien personen met de achternaam Paf in Haaksbergen.
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Hoofdstuk VI

DE EERSTE GENERATIE POST IN VELSEN.

VI.A
EVERT POST
geboren op de Lage Birk bij Soest 20 januari
1740
wonende te Driehuis  (1782), Tolsduin  (1791),
"op den Blink "

Met de naam "Blink" wordt een kale
duinhelling aangegeven, die in het zon-
licht oplichtte. Met Driehuis, Tolsduin en
"op den Blink" is hetzelfde bedoeld. Aan
de huidige ingang van het park Velser-
beek aan de VerLoren van Themaatlaan
was een boerderij met die naam. Zuid-
westelijk bij het landgoed Tolsduin op de
grens van het tegenwoordige IJmuiden
en Driehuis aan de Zeeweg bevond zich
ook een dergelijke duinhelling.

Grenspaal die in april 1981 in de Heerenduinen 
werd opgegraven. Een van de weinige herinne-
ringen van de buitenplaats Tolsduin, waarvan de 
oprijlaan liep langs de tegenwoordige sportvel-
den van Driehuis via de huidige Lijsterlaan.

landman
overleden Velsen 19 maart 1796
zoon van Huijg Lambertsen Post en Gertrude (Grietje) Evertse Schapenburg

huwt (1) 8 november 1778 voor schout en schepenen te Velsen en RK te Driehuis (gemeente 
Velsen) met:

getuigen Klaas Hugtenburg en Jacob Hugtenburg
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 ANNA GEERTRUIJ MELENS 
ook Mellens en Melius

geboren Steenwijk
overleden Velsen 17 april 1782

dochter van Melens
huwt (2) 23 augustus 1789 voor schout en schepenen te Velsen en RK te Driehuis  met (2): 

AAGJE KLAASJE NEUTEBOOM 
ook Nootenboom

geboren
woont Santpoort (1801)

overleden Haarlem na 1822
dochter van Neuteboom

Op 26.6.1822 woont
Aagje Klaasje Neute-
boom, blijkens de akte
van het huwelijk van
haar dochter Cornelia
(Keetje) met Pieter
van der Hulst, aan de
Kraijenhorstergragt te
Haarlem. 

Afbeelding: Kruys
Poort te Haerlem.
1676 : [afbeelding van
de noordelijke stads-
wal in afbraak tussen
de v.m. Kruispoort en
de Pinkmolen] / L.V.-
Vinne Delin. ; V.V.-
Vinne Fec. - [ca.1700]. - 1 tekening op papier : zwart krijt en penseel in grijs ; 21x27 cm Co-
pie door V.J.v.d.Vinne naar tekening van L.V.v.d.Vinne, waarschijnlijk 53-000140 K. Waar-
schijnlijk werd ca.1676 een begin gemaakt met de afbraak van de Kruispoort, doch pas na 
1683 voltooid, immers nagenoeg identieke tekening van L.V.v.d.Vinne (53-000143 K) draagt 
het jaartal 1683. Oriëntatie: ziende naar het zuidwesten. Rechts van het midden de water-
poort over de v.m. Kraaienhorstergracht; daarachter de v.m. Magdalenakapel van het Arme 
Kinderhuis; links daarvan de huizen ter hoogte van de tegenwoordige Nassaustraat. Verso: 
"No.153". Herkomst: geschonken in 1852 door Thomas Wilson. Komt voor in: [Overzicht van
de tekeningen in 1852 geschonken door Thomas Wilson]. - [tussen 1852 en 1863]. - in: In-
ventaris Archief Frans Halsmuseum nr.1, Kunstboek 1 nr.16. - en in: Catalogus der Teeke-
ningen en Prenten op het Museum der Stad Haarlem. - [1864]. - nr.153. Identificatienum-
mer: 53-000958 K

zij huwt (1) Haarlem rond 1784 met 
Jan Tuneke(s)
overleden Velsen 20.2.1788

uit dit huwelijk:
1. Aleids(Aaltje) * Sandpoort 29.11.1784
naaister
overleden Haarlem 2.10.1827 (akte 5-10) 
huwt Haarlem 27.9.1820 (akte 114) met (2) 
Abraham Lepoeter (Lapieter/ Le Poeter), geboren Oudelande 1771, schoenmaker, 
zoon van Josias Lepoeter en Barbara Duinwijk / Durije

huwt (3) Velsen 22.11.1801
Jan Jaspers
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wonend Breesaap
In 1801 verschijnt de weduwe Aagje Claasje Post - Neuteboom voor de Weesmeesteren 
van Velsen teneinde toestemming te vragen voor haar derde huwelijk met Jan 
Jasper(sen). Zij is dan woonachtig in den Sandpoort  onder Velsen en heeft de volgende
kinderen:
1. Aleida (Aaltje) Tunekes  oud 17 jaar.
2. Clasina Evertje (Klaasje) Post oud 11 jaar.
3. Cornelia (=Neeltje) Post oud 7 jaar.

Everts oudste dochter Grietje moet dan ergens anders verblijven (mogelijk bij haar 
peetouders Cornelis Post en Catharina Donker?).

uit het (1) huwelijk:
1. Margaritha  (Grietje) ~ Driehuis 3.4.1782

peter en meter: Cornelis en Neeltje Post
† Velsen 16.6.1812 (akte 22) in het Armenhuis

uit het (2) huwelijk:
2. Clasina Evertje (Claasje , Klasina) * Tolsduin 1791

~ Driehuis 7.2.1791
peter en meter: Jan Post en Marijtje de Jong
† Haarlem 5.12.1820

huwt Haarlem 15.2.1815 met (1) Pieter Smits, ~ Haarlem 30.5.1791, werkman, sjouwer,
overleden, zoon van Hendrik Smits en Maria Eenhaus.
uit dit huwelijk:
a. Catharina Maria Jacoba Smits * Haarlem 1816
Zij huwt Heijboer. => de bekende schilder Anton Heijboer is een nakomeling 

3. Neeltje (Cornelia) * "op den Blink 1794
~ Driehuis 3.10.1794
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peter en meter Bart Neuteboom en Carolina van Zanten
† Norg 26.2.1862

wonend Haarlem Garenkokerssluis (1822)
uit een buitenechtelijke relatie met Seijme Lookerman werd gedoopt in de Engelmun-
duskerk te Driehuis:
a. Simon Lookerman * Hofgeest 11:1:1819

peter en meter Pieter Smits en Klaasje Post
† Willemsoord 2.7.1839
(akte Weststellingwerf A 69)
ongehuwd

huwt (1) Haarlem 26.6.1822 met (2) Pieter van der Hulst, eerder gehuwd (1) met Catha-
rina Wijdogen, * 1771 (!), aardwerker, overleden Veenhuizen (Norg) 9.8.1847 (akte 
Norg 559), zoon van Gerrit van der Hulst en Anna Claarhout.

Akte 60  Op heden den zesentwintigsten Juny des jaars achttien-honderd-twee-en-twin-
tig, des voormiddags om elf uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Stand der stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:
Pieter van der Hulst, weduwnaar van Catharina Wijdogen, oud een en vijftig jaren, 
Aardwerker, geboren alhier, woont aan de Garenkokerssluis; meerderjarige zoon van 
Gerrit van der Hulst en Anna Claarhout, beiden overleden; 
En Cornelia Post; jongedochter, oud zeven en twintig jaren, buiten beroep, geboren te 
Velsen, woont aan de Garenkokerssluis, doch onlangs gewoond hebbend te Velsen, 
meerderjarige dochter van Cornelis Post, overleden, en van Catharina Donker, buiten 
beroep, woont aan de Kraijenhorstergragt.
De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de 
wet van 25 Ventose van ’t XI de  jaar, voorgelezen zijn, bestaan, te eersten in een extract
uit het register der afkondigingen, gedateerd den Negentienden dezer maand, waar uit 
blijkt,dat dezelve alhier behoorlijk zijn geschied; ten tweeden, in een dito, waar uit 
blijkt, dat dezelve te Velsen insgelijks hebben plaats gehad, gedateerd als voren; ten 
derden, in een doopcedel van de eerste contractant; ten vierden, in een doodcedel van 
deszelfs overleden vrouw; ten vijfden, in een dito van deszelfs vader; ten zesden, in een 
dito van deszelfs moeder; allen in dato den Tienden dezer maand; ten zevenden, in een 
certificaat van den Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, houdend dat de eerste con-
tractant aan de wet op de Landsmilitie van ’t jaar 1814 heeft voldaan, in dato den vier-
den dezer maand; ten agsten, in een doopcedel van de tweede contractante; ten negen-
den, in een doodcedel van derzelver Vader, beiden den vierde dezer maand te Velsen af-
gegeven. _ Zijnde door den eerste contractant onder eede verklaard, dat zijne grootou-
ders zo van vaders als moeders zijde zijn overleden,dog niet wetende den tijd of plaats 
van dat overlijden. _ En is door de moeder van de tweede contractante, welke hier bij 
tegenwoordig is, in dit Huwelijk geconsenteerd.
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen 
als man en vrouw, het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, 
hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn veree-
nigd; alles ingevolge het derde hoofdstuk der wet van 20 Ventose van ’t XI de  jaar, en in
tegenwoordigheid van Jan Wijdogen, oud negen en veertig jaren, wever, woontop de 
Jansweg, behuwdbroeder, ₫ Hendrik de Leeuw, oud vijf en dertig jaren, onder suppoost
van het Diaconiehuis, woont in de Kinderhuisstraat, neef 

₫ Pieter Cornelisse, oud vijf en veertig jaren, lettergieter, woont op de 
Kondantroon (slecht leesbaar??), goede bekende.

van de bruidegom, welken deszelfs verklaring omtrend den dood zijner grootouders be-
vestigden; Abraham Lapouter, oud vijftig jaren, schoenmaker, (echtgenoot van haar halfzus-
ter: Aaltje Tunekes) woont aan de Kraijenhorstergragt, behuwdbroeder, en Andries Haze-
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voet, oud negen en dertig jaren, schoenmaker, woont als voren, goede bekende van de 
Bruid._
Zijnde deze Acte door mij vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met 
ons hebben geteekend.

Dit renvooy met de nevenstaande doorhaling goed gekeurd.
(Was getekend) J.C. Sibmacher (ambtenaar?)
pieter Van der hulst, Cn Post,
J. Wijdoogen, Pr Cornelisse, Abran la Poeter, As Hazevoet, 
Catharina Donker verklaart niet te kunnen schrijven.

In deze akte staan een aantal volstrekte onjuistheden. De ouders van Neeltje zijn Evert 
Post en Aagje Klaasje Neuteboom. Bij het maken van een doopbewijs is zij (door de 
pastoor van Driehuis?) verwisseld met haar nicht Cornelia, dochter van Cornelis Post en
Trijntje Janse Donker. Daarom noemt de akte als ouders van Neeltje: Cornelis Post 
(overleden) en Catharina Donker (wonend te Haarlem). Maar beiden zijn dan al overle-
den in respectievelijk 1809 en 1810. Dat de fout gemaakt is bij het uittreksel van de 
doopakte is waarschijnlijk mogelijk door het gebruik van de formele naam Cornelia 
door Neeltje, hoewel zij wel degelijk Neeltje gedoopt is en door het feit, dat beide nicht-
je, Cornelia en Neeltje, samen in het doopboek links en rechts op de pagina staan. 
Blijft dat dochter en moeder verzwegen hebben, dat de geboortedatum afwijkt van de 
doopdatum (ongebruikelijk in die tijd) en dat Aagie Neuteboom zonder blikken of blo-
zen verklaart Catharina Donker te zijn.  In ieder geval moet Aagje in 1822 nog in leven 
zijn geweest.

uit dit huwelijk:
b. Evert van der Hulst * Haarlem 3.3.1823

† na 1842 (niets meer bekend)
c. Gerrit van der Hulst * Willemsoord 22.9.1825

Weststellingwerf akte A 176)
† Willemsoord 31.3.1846
(Weststellingwerf acte A 42), ongehuwd

d. Nicolaas / Klaasje van der Hulst * Willemsoord 29.8.1829
(Weststellingwerf acte A 148) als vrouw

Klaasje werd ingeschreven als meisje. Bij vonnis van de arrondissementsrecht-
bank te Heerenveen van 1 maart 1848 werd zij alsnog ingeschreven als ‘man-
nelijk’ in plaats van ‘vrouwelijk’. De voornaam Klaasje werd tevens veranderd
in Nicolaas (akte A313/1-1, de dato 21:3:1848). Vermoedelijk kwam men ach-
ter een foute inschrijving door de verhuizing naar Veenhuizen op 29:5:1847? 
Deze “verhuizing” was uitgevoerd als strafmaatregel.

† Veenhuizen (Norg) 22.9.1849
(acte 596), als man, ongehuwd

e. Cornelia (Keetje) van der Hulst * Willemsoord 2.9.1832
(Weststellingwerf acte A 150)
† Veenhuizen (Norg) 30.6.1850
(acte 119), ongehuwd

f. Pieter van der Hulst * Willemsoord 15.10.1835
(Weststellingwerf akte A 194)

dagloner (1866), kolonist (1867, 1868), gewoond hebbend in Haarlem voor 1866?
† na 1868, onbekend waar, 

huwt Ambt Almelo 11.8.1866 met Petronella Petius, * vondelinge in Amsterdam op 
21.10.1839
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In het Aalmoezeniersweeshuis kwamen de allerarmste kinderen terecht. De 
kinderen kregen onderwijs in het weeshuis zelf. Op hun 15de jaar werden jon-
gens bij een baas in de leer gedaan. Meisjes bleven tot hun 18de en maakten 
kleding voor de verkoop en voor de bewoners van het weeshuis. In 1824 is het 
weeshuis opgeheven. De wezen werden toen naar veenkoloniën in Drente ge-
stuurd.

uit dit huwelijk:
1. Levenloos geboren zoon van der Hulst */† Veenhuizen (Norg)

6.5.1867
2. Levenloos geboren zoon van der Hulst */† Veenhuizen (Norg)

2.10.1868
3. Pieter van der Hulst * Amsterdam 1876

werkman
huwt Amsterdam 14.6.1916 (akte reg.3D; fol. 41) met (2)Anna Maria Hutters, 
* Amsterdam, * Amsterdam  1865, dochter van Johann Hutters, bakker, en 
Willemina Siemons
(Zie: CCM Hamers, Een bewoner van de Blink op Tolsduin en zijn nakomelin-
gen, eigen publicatie www.hamers.nl, 2009)

huwt (1) Amsterdam 23.5.1889 (akte Reg.12 fol.5)met 
(2)/echtscheiding Rechtbank Rotterdam 25.9.1899 Rotter-
dam 5.12.1899 (akte s57v) van Jacobus Johannes van den 
Bosch, koffiehuishouder, zoon van Pieter van den Bosch en
Maria Wildenberg
hij huwt (1) Hendrika Maria Hutters

Blijkens een op 28 juni 1862 te Velsen geregistreerde overlijdensakte is zij op 26 fe-
bruari 1862 als "koloniste" te Norg in het tweede gesticht te Veenhuizen als weduwe 
overleden. Mogelijk twee zonen, maar zeker één zoon was toen nog in leven.
Zoon Evert van der Hulst was op 14.12.1842 als militair op 19 jarige leeftijd gedeser-
teerd en verdwenen, zoon Pieter van der Hulst huwde in Ambt Almelo in 1866 met de 
vondelinge Petronella Petius. Na twee doodgeboren kinderen (1867 en 1868) in Norg 
zijn zij beiden naar Amsterdam verhuist, waar in ieder geval nog een kind werd gebo-
ren in 1876.

Wat het ook zij: de tak van Evert Post is in de mannelijke én vrouwelijke lijn met de achter-
naam POST door de dood van dochter Cornelia uitgestorven in 1862. 

Zowel via de doch-
ter Claasje als via
dochter Cornelia
zijn nakomelingen
bekend. Van Claas-
je o.a. de beroemde
kunstenaar Anton
Heijboer.

Woonplaats van 
Neeltje van der
Hulst - Post bij
haar trouwen.
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Gaarenkooker Sluisje 1762". 
Tekening met pen in zwart en 
penseel in grijs door C.van 
Noorde, [1762]. Gesigneerd 
rechtsonder: C.V.N.
Afm.: h.9, br.18 cm. Her-
komst: onbekend.

NB. De blekershuisjes liggen hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de Zijlweg en de
molen op de achtergrond is of de Zijlmolen of molen de Haan. Zie ook: 53-002463 K, 53-
002464 M en: Vervolg van Aangenaame Gezichten
in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, door H.Spilman en
C.v.Noorde, Haarlem, 1762 nr.40. Identificatienummer: 53-002469
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Zijstap: Simon Lokerman.

Simon Lokerman werd geboren te Velsen 25 juni 1799. Zijn vader Manes huwde met Maria 
Klaver te Driehuis op 25 september 1791. Uit een relatie van Simon met de vijf jaar oudere 
Neeltje (Cornelia) Post werd een zoon geboren op 11 januari 1819.  Een jaar later trouwt hij 
met Maria Droog.

I. MANES LOKERMAN
geboren
overleden
zoon van
huwt Velsen 25 september 1791 met 

MARIA KLAVER
geboren

overleden 
dochter van

uit dit huwelijk o.a.:
1. Johannis * Velsen 27:3:1790
2. Jacoba * Velsen 19:10:1792
3. Hermanus * Velsen 1798
4. Simon * Velsen 25:6:1799

volgt II.

II. SIMON LOKERMAN,
geboren Velsen 25 juni 1799
overleden Velsen 14 september 1835
zoon van Manus Lookerman en Maria Klaver
huwt Velsen 12 november 1820 met 

MARIA DROOG
geboren Velsen 12 april 1799

overleden
dochter van 

uit een buitenechtelijke relatie met Cornelia Post:
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1. Simon * Hofgeest 11:1:1819
peter en meter Pieter Smits en Klaasje Post 
(zijn oom en tante)

Frappant is, dat de moeder van Neeltje, Aagje Neuteboom, aangifte doet bij de bur-
gerlijke stand van de geboorte van haar kleinzoon en hem de namen Simon Lokerman
laat geven. Van enige toestemming van de natuurlijke vader blijkt niets.
Later verblijft hij in het gezin Smits – Post (zijn moeder) in Veenhuizen, alwaar hij
ongehuwd is overleden 

† Willemsoord 2.7.1839 
(akte Weststellingwerf A 69), ongehuwd

uit het huwelijk o.a.:
2. Jacoba (Jannetje) * Velsen 1830

uit een buitenechtelijke relatie:
a. Simon * Velsen 22:6:1850 (5.00 uur)
Van zijn geboorte wordt door zijn grootmoeder Maria Droog aangifte gedaan. 

3. Geertrui * Velsen 1833
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VI.F
JOHANNES POST
Jan
geboren te Soest 6 december 1744
overleden te Velsen 28 maart 1806

aangifte van zijn overlijden werd gedaan door Cornelis Post
huwt met:

MARIJKE DE JONG
geboren

overleden
dochter van N.N.

uit dit huwelijk:
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VI.G (Kwartier 160 Hamers-Weber)
CORNELI(U)S POST
geboren Soest 13 januari 1752
landman
overleden Velsen 18 januari 1809 "nalatende 4 kinderen"
zoon van Huijg Lammertse Post en Grietje Evers Schapenburg

huwt Velsen voor de schepenen en Driehuis kerkelijk 22. augustus 1779 met

getuigen Joannes van Drunen en Anna Buinink

TRIJNTJE JANSE DONKER
geboren te Velsen 1755

overleden te Velsen 16 januari 1810 “op 55 jarige leeftijd”
als "weduwe met 4 kinderen"

Verklaring van aangeven van lijken van de 16e van de Louwmaand 1810
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dochter van Jan Dirksz Donker en Haasje Cornelis Kraakman
Deze kinderen moeten dan geweest zijn:
1. Margaretha (* 1779); 3. Johannes (* 1782); 8. Hugo (* 1791); 10. Cornelia (* 
1794).

Uit een akte in het Wesenregister van Velsen blijkt dat de kinderen op 19 januari 1811(!) af-
stand doen van de nalatenschap.

Alzoo op den 19 January 1811 in den Santpoort dorp in Velsen is komen te over-
lijden Trijntje Donker Weduwe van Cornelis Post zonder eenige den minsten or-
der op hunne Zaaken te stellen en door haeren nagelaten kinderen afstand van
den Nalatenschap is gedaan ten behoeve van den Crediteuren en diegeenen die
daar toe vermeenen geregtigd te zijn.
Zoo ist dat Schout en Scheepenen van Velsen tot beneficieering van deezen Nala-
tenschap hebben gecommiteerd en aangesteld gelijk zij steeds aanstellen en com-
miteeren bij deezen tot Curatoren in dezelven Boedelen de Heeren Marcus Hen-
drik Ogelwight en Jacob Lengaker met allen Zodanige Lasten magt ende gezag
als aan den Curatoren na(a)r Regten eenigzins kan volgen en gegeven mag wor-
den.
Doenden Zijlieden na afloop deezer hunner Commissien behoorlijken Reekening
bewijs en Reliquaen en Zal (een) behoorlijken acte van Commissien aan hun lie-
den worden ter hand gesteld.

Velsen den 6 february 1811
M.H. Ogelwight
Secret.

uit dit huwelijk:
1. Margaretha ~ Driehuis 30.10.1779

peter en meter Evert Post en Anna Geertruij Melens
2. Cornelius ~ Driehuis 15.4.1781

meter Mietje Donker (zus Marijtje?), peter Cornelis Kraane
† Velsen 21/24.3.1804

3. Joannes ~ Driehuis 21.10.1782
volgt VII.B.

4. Antonius (Toon) ~ Driehuis 5.3.1784
peter en meter Jan Post en Marietje Vonk (familie uit Soest?)

† Velsen 3.9.1806 "ongehuwd"
5. Maria ~ Driehuis 4.8.1785

peter en meter Barend Donker en Marrijtje Leenders (oom en tante)
† Velsen 13.8.1789

6. Hugo ~ Driehuis 6.2.1787
peter en meter Barth Zonneveld en Caatje (Catharina) Janse Donker (oom en 
tante)

† Velsen 20.3.1788
7. Cornelia ~ Driehuis 17.3.1789

peter en meter Barth Zonneveld en Caatje (Catharina) Janse Donker (oom en 
tante)

† Velsen 15.12.1789
8. Hugo * Velsen

~ Driehuis 14.8.1791
volgt VII.C.

9. Maria * Velsen
~ Driehuis 30.12.1792

peter en meter Barth Zonneveld en Caatje (Catharina) Janse Donker (oom en 
tante)
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† Velsen 25.11.1801
10. Cornelia * Velsen

~ Driehuis 23.8.1794
peter en meter Arie Stet en Cornelia Havik

†

In de winter van 1794 op 1795 trekken de Franse legers via de bevroren rivieren de Neder-
landen binnen. Voorafgaand daaraan maakt de pauselijke nuntius Mgtr Theodore Brancadoro
een reis langs de rooms katholieken in noordelijk Nederland om hen te waarschuwen tegen
het naderende Franse gevaar. 
De eerste gezinnen in Velsen zijn van de Franse intocht en de komst van de Bataafse Repu-
bliek getuigen geweest. In hoeverre het hun dagelijkse leven beïnvloedde is niet aan te tonen,
maar over het algemeen was door de blokkade van Engeland deze periode het begin van een
tijd van grote armoede in Nederland.
De veldtocht naar Rusland van Napoleon kostte in ieder geval bijna 20.000 jonge mannen uit
de Nederlanden het leven!

In 1799 vielen vervolgens de Engelsen en Russen Noord-Holland binnen, omdat zij met Na-
poleon in Frankrijk in oorlog waren. Ook in en rond Velsen zijn deze bezettingslegers aanwe-
zig en actief geweest. Pas in 1814 werd Napoleon definitief verslagen en deed het Konink-
rijk der Nederlanden onder koning Willem I zijn intrede.
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Zijstap: De familie Donker in Velsen.

Over Trijntje Janse Donker, de echtgenote van Cornelis Post zijn enige interessante gegevens 
bekend uit het voogdijregister en het schepenboek van de Ambachtsheerlijkheid Velsen. Het 
geeft tevens enig licht op de familieverhoudingen.
Blijkens gegevens in de Schepenboeken van Velsen stamde de familie Donker uit Son in de 
Meijerij van 's-Hertogenbosch. Meerdere leden van deze familie bevinden zich gelijktijdig te 
Velsen.

Voogdij en bewijs N. 56
Huijden den 19 Februarij 1764, compareerde voor mij, Jacobus van Kalker, secretaris van 
de Ambagts Heerlijkheid Velsen, ten overstaan van de nagenoemde Scheepenen als getuijgen,
de Eerbare Haasje Cornelis Kraakman, Wedue en Boedelhoudster van wijlen Jan Dirksz 
Donker, mitsgaders Testamentaire aangestelde Voogdesse over de vier minderjarige kinde-
ren aan deselve haare overledene Man in Huwelijk verwekt, woonende in de Breesaap onder 
deesen Ambagt:
Ende verklaarde zij comparante ingevolge van de magt aan haar gedefereert ende gegeven 
bij het mutueele Testament, tusschen haar Comparante en gemelde haare overledene Man op
den veertiendeDecember 1761 voor den Notaris Jan van der Cocq in presentie van zeekere 
getuijgen te Beverwijk gepasseert, te hebben verkoorenende aangesteldd, mitsgaders bij haar
Comparantes overlijden in haar plaatse gesubstitueert, soo als zij was verkiesende, aanstel-
lende ende substitueerende mits desen, tot Voogden over deselve haaren vier minderjaarige 
kinderen, genaamt Marijtje, Catharina, Trijntje en Barent Jansz Donker, oud omtrent seven-
tien Jaaren, vijftien Jaaren, dertien Jaaren, en ruijm seven Jaaren, en Administrteurs van 
hunne goederen, en dat soo wel over het bewijs van Vaderlijke goederen, ’t geen zij Compa-
rante hier agter aan de voornoemde vier kinderen voorneemens is te doen, als ook over de 
goederen deselve vier kinderen van haar Comparante bij haar overlijden nog zoude mogen 
komen te erven,
den(?) Eersaamen Dirk Woutersz Duijn, woonende in de Breesaap voornoemt, Barent Dirksz 
Donker, woonende aan Velserduijn, en Fredrik Cornelisz Vonk, woonende tot Bergen, aan 
deselven daartoe soo te saamen als elk in ’t bijsonder, geevende ende verleenende ..nigen ge-
neraalen ende specialen last, magt ende gesag, als aan Voogden en Administrateuren kan 
ofte vermag te volgen, ende wel specialijk mede sodanigen magt van adsumptie, surrogatie 
ende bubstitutie successivelijk als aan haar Comparante bij de voorschreve mutueele Testa-
mente zelvs is gedefereert ende gegeeven geweest ende wijders aan deselve Voogden alsmede
gedefereert ende gegeeven bij de voorschreve Testamente.

Daaromme alsnog dan ook uit haaren Boedel ende Sterfhuijsst..tende met alle eerbiedigheid 
de Geregte en Weeskamer van Velsen, en alle andere Weeskameren ende Geregten, daar 
haar Comparantes sterfhuijs zoude mogen komen te vallen, of haare goederen gelegen mog-
ten zijn.

Ende alsoo zij Comparante van voorneemens was, eerlange tot een ander huwelijk te bege-
ven, zoo verklaarde zij aan de voornoemde haaren vier minderjarige kinderen voor der selver
Vaderlijke goederen ende Erffenisse te hebben beweesen, soo als zij aan deselven was be-
wijsende mits desen, ieder de somme van vijf en twintig guldens, ende dus voor hun vieren te 
zaamen de somme van eenhonderd guldens; mits dat indien een van deselve kinderen mogte 
komen te overlijden, voor haar ofte sijn mondig dagen, eerder huwelijk, of andere geappro-
beerde Staate, dat derselver hier voorenstaande Vaderlijk Bewijs zal moeten komen op d’ an-
dere als dan nog in Leefen zijnde kind ofte kinderen: Egter onder conditie, dat ’t zelve Capi-
tal onder de handen en administratie van haar Comparante zal moeten blijven berusten, en 
de Vrugten daar af koomende Jaarlijks zullen moeten strekken tot de alimentatie en opvoe-
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dinge van haaren gemelde vier kinderen , ter tijd en wijlen toe deselve kinderen zijn gekomen
tot den ouderdom van vijfentwintig Jaaren, eerder Huwelijk of anderen geapprobeerden 
Staate, en omme als dan het zelve beweesene Capitaal aan deselve uijtgereijkt ende ter han-
den gesteld te worden: Neemende Sij Comparante ondertusschen de schulden en lasten haar-
es Boedels, voor haare particuliere Reekening, en beloovende haare gemelde vier kinderen 
desweegens schaadeloos te houden. Ende al verder met de last, dat zij Comparante ge-
duurende het leeven van haar gehouden en 

verpligt zal zijn, ingevolge de meergemelde mutueele Testamente, haare onge-
lukkige en gebrekkelijke Dogter Marijtje Jans Donker voornoemt, alschoon 
deselve mogte wesen geworden meerderjaarig en ongehuwt blijvende, boven 
en behalve gesegde Vaderlijk Bewijs en Erffenisse te alimenteren, en verder te 
onderhouden van alle het gunt deselve nodig zal hebben, ende dat wel bij en 
ten huijse van haar Comparante, sonder deselve te mogen besteeden bij imand
anders. Item dat zij Comparante al mede gehoude verpligt zal zijn, om de de-
selve Marijtje Jans Donker het ambagt of handwerk nan Naijster te moeten 
..leeren, mits dat zij daartoe in staat ..verden bevonden; alsoo  wanneer de 
Comparante haar devoir hiertoe niet doet en ..t aangewend, en zulks nalatig is
geweest, zal de Comparante als dan aan de voorschreve Marijtje Jans Donker 
nog moeten uijtkeeren en betaalen een somme van eenhonderd  vijf-en-seven-
tig guldens, boven  .. behalve haar voornoemde Vaderlijk Bewijs.

Compareerden mede voor mij secretaris en de naargenoemde Scheepenen, de voornoemde 
Dirk Woutersz Duijn, Barent Dirksz Donker, en Fredrik Cornelisz Vonk, allen op ’t passeren 
dese alhier mede present, dewelken verklaarden de voorschreve voogdije aan te nemen, en 
met het voorschreve gedaane bewijs, in consideratie van de aan hun gedaane openinge des 
Boedels, te neemen genoegenende contentement; egter met expressereservatie ten behoeven 
van de voornoemde hunne minderjaarige Pupillen van sodanigen legaal verband en regt van 
prferentie, als de minderjaarigen na regten op den Boedel van hunne ouders en Voogden is 
competeerende.
En op dat hier van ten allen tijde zoude kunnen blijken, versogten en consenteerden zij Com-
paranten hier van te worden gemaakt en aan hun geleverd afschrift in forma.

Aldus gedaan ende gepasseert ter secretarije van Velsen, in tegenwoordigheid van Jan Crou-
wel en Lubertus Grotekamp, scheepenen van de Ambagts Heerlijkheid Velsen, en als getuigen
ten desen versogt.

dit Merk + is selvs gesteld
bij Haasje Cornelis Kraakman, dit Merk Җ is zelvs gesteld

bij Dirk Woutersz Duijn
dit Merk + is zelvs gesteld
bij Barent Dirksz Donker,

Jan Crouwel Lubertus Grotekamp
J.V. Kalker, secrets:

Vierentwintig jaar later laten een drietal van de in deze akte genoemde kinderen een nieuwe 
verklaring opstellen:

OP Huijden den 5 September 1788.
Compareerde voor mij Cornelis van Diepen, secretaris van de Ambagts Heerlijkheid Velsen, 
ten overstaan van de nagenoemde Scheepenen als getuigen
Bartel Sonnevelt als in huwelijk hebbende Catharina Donker, woonende onder Velsen, Cor-
nelis Post, als in huwelijk hebbende Trijntje Donker, mede woonende te Velsen, en Barent 
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Donker, woonagtig te Wijk aan Zee; zijnde de voornoemde Catharina, Trijntje en Barent 
Donker de drie eenige overgebleevene kinderen van wijlen Jan Donker, in huwelijk verwekt 
bij Haasje Cornelisz Kraakman, in Leeven Eghtelieden, woonagtig onder deeze Heerlijkheid.

Dewelke verklaarden op de nkragtigste wijze te constitueren en magtig te maken, de voorn.de
Cornelis Post specialijk, omme voor zig zelvs, en dan nog uit Naame van haar Comparanten;
de Goederen zoo Onroerende als Roerende, welke hun van hunne Grootvader Dirk Donker, 
in Leeven woonagtig te Bok onder Zon, in de Meijerije van ’s Hertogenbosch, zijn competee-
rende, met den anderen te verdeelen, ofte zoo ’t de noodzaakelijkheid mogte komen te Vereis-
schen, dezelve Goederen publica of uit de hand te Verkoopen, de onroerende Goederen voor 
de Geregten waar onder deselve mogten gelegen zijn na stijle Locaal te transporteeren, de 
koop-penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, vrijwaaringe te beloven, de gebrecki-
ge Debiteuren doormiddelen van Rechten tot de betaalinge  te constringeeren, te liquideeren,
accordeeren en transigeeren, de nadeelige schulden te betaalen en de voordelige in te vorde-
ren, en voorts alles meerder te doen en te verrigten, ’t geene de noodsaakelijkheid eenigsints 
zoude komen te vereijsschen en zij Comparanten zelve present zijnde, zoude kunnen, mogen 
en moeten doen, ofschoon daar toe nader en speciaalder magt mogte werden vereischt, de-
welke zij Comparanten voor hier inne geïnsereerd willen gehouden hebben.
Belovende zij, Comparanten, voorgoed vast en van waarden te zullen houden, alle hetgeene 
door de voornoemde Cornelis Post uijt kragten deezes zal werden gedaan en verrigt, onder 
verband en submissie als na Regten.
Aldus gepasseerd, ten Comptoire van mij Secretaris, ter presentie van Daniel Meijer en Dirk 
Gaykema, Scheepenen van de Ambagts Heerlijkheid Velsen, en als getuigen ten deezen ver-
zogt.
bartel sonne velt Daniel Meijer
Cornelis post Dirk Gaykema
dit + Merk is zelve
gesteld door Barend Donker C. van Diepen

secret.s

Hoe het is afgelopen met de erfenis in Bok(t) bij Son en Breughel is niet bekend. Wel zijn op 
grond van deze gegevens en sporadische andere gegevens de volgende afstamming van Trijn-
tje Jans Donker, de echtgenote van Cornelis Post, te construeren:

I. DIRK DONKER
geboren Bok onder Son in de Meierij van ’s Hertogenbosch
overleden Velsen
zoon van Donker en
huwt met:
??

geboren
overleden

dochter van ??
uit dit huwelijk:
1. Jan

volgt II.A
2. Barent

volgt II.B

II.A JAN DIRKSZ DONKER
geboren 
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landman in de Breesaap in de Ambachtsheerlijkheid Velsen
overleden Velsen 4 juni 1762
zoon van Dirk Donker en 
huwt Velsen rond 1746 met:

HAASJE CORNELIS KRAAKMAN
geboren

overleden voor 1788
dochter van Cornelis Kraakman en

uit dit huwelijk:
1. Marijtje * Velsen 1747

“ongelukkig en gebrekkig”
in 1781 is zij samen met Cornelis Kroone peter en meter bij de doop van een kind van 
haar zus Trijntje.

† Velsen 18.11.1783
2. Catharina (Caatje) * Velsen 1749

† Velsen 24.5.1805
huwt Velsen 31.12.1772 met Bartel (Barth) Jansz Sonnevelt, geboren, overleden, zoon
van Jan Sonnevelt

3. Trijntje * Velsen 1751
† Velsen 16.1.1810 “op 55 jarige leeftijd”

huwt Velsen 22.8.1778 met Cornelis Post, geboren Soest 13.1.1752, landman, overle-
den Velsen 18.1.1809, zoon van Huijg Lambertsen Post en Grietje Evertse Schapen-
burg  Stammoeder van de familie Post in Velsen

4. Barent * Velsen 1757
volgt III.A

II.B BARENT DIRKSZ DONKER
geboren
overleden
zoon van Dirk Donker en

III.A BARENT JANSZ DONKER
geboren Velsen 1757
overleden  
zoon van Jan Dirksz Donker en Haasje Cornelis Kraakman
huwt Velsen 13 april 1781 met 

MARIA SCHAR
geboren te Wijk aan Zee

dochter van Schar en 
uit dit huwelijk:
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Verder zijn nog bekend:

I. CORNELIS DONKER
geboren 1793
overleden Velsen 24 augustus 1819
zoon van Barend Donker 

oud 26 jaar, overleden ten huize van Klaas Arisz; getuigen Klaas Arisz en Cornelis
Arisz beiden bekenden van de overledene

I. ANTHONY DONKER
geboren te Son in de Meijerij van 's-Hertogenbosch
huwt Velsen 23 juli 1741 (622 Schepenboek 1724-1741 / blz 86) met 

ANNEKE WIJNE
geboren te Nisselrojen

dochter van Wijne

I. BARENT DONKER
geboren te Zon in de Meyerij van 's-Hertogenbosch
wonende onder Velserduyn
overleden Velsen 22 december 1779
huwt (1)  met 

JENNE MIE FRANSE VAN DUYNHOVEN
dochter van van Duynhoven

huwt (2) Velsen 25 februari 1759 met 
MARIJTJE JANS CAPEL

geboren te Hillegom
dochter van Capel

uit het tweede huwelijk:
1. Klaasje Barents † Velsen 19.1.1760

Uit de imposten op het begraven zijn nog bekend:
Marijtje Teunis † Velsen 24.5.1740
Dirk Janse † Velsen 17.6.1760
Dirk † Velsen 18.11.1760
Willem † Velsen 8.11.1785
Catharina † Velsen 18.7.1789

77



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.
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VII.C
HUGO POST
Huijg, Huig 
gedoopt Velsen 14 augustus 1791
arbeider (1812), werkman (1824)
overleden Velsen 3 juni 1846
zoon van Cornelis Post en Trijntje Janse Donker
huwt (1) Velsen 13 mei 1810 met 

FRANCIJNTJE OBEE
ook wel geschreven als Obe, Obée, Opé, Opee, Hoebe, Hoebé of Hoube

gedoopt Bloemendaal oktober 1787
overleden Velsen 27 april 1833 (akte 10)

dochter van 

huwt (2) Velsen 8 juli 1838 (akte 10) met:
MARIA ADRIANA VAN 'T ROODT

ook wel geschreven van Troot of van Trood
geboren te Beverwijk 1796

overleden Velsen 19 april 1852 (akte 15) 
dochter van Cornelis van 't Roodt en Geertruij ter Hal

Uit hun huwelijksacte:
Op heden den 8 juli 1838 zijn voor mij ambtenaar van de burgerlijke stand van de ge-
meente Velsen verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan Hugo of Huig Post, we-
duwnaar van Francijntje Hoebé, werkman, oud ruim 46 jaar, alhier geboren en woon-
achtig, meerderjarige zoon van Cornelis Post en Trijntje Donker, beide overleden, en 
Maria Adriana van 't Roodt, jongedochter oud ruim 41 jaar, zonder beroep, geboren te 
Beverwijk en alhier woonachtig, meerderjarige dochter van Cornelis van 't Roodt of 
Cornelis van Troot en Geertruij of Geertruijda ter Hal, beide overleden.
In tegenwoordigheid van Matthijs van Troot, schipper, oud 40 jaar, broeder van con-
tractante, Jan Schoenmaker, tuinman, oud 55 jaar, goede bekende van beiden, Cornelis
Alexander Post, kleermaker, oud 25 jaar en Coenradus Post, schoenmaker, oud 24 
jaar, neven van de contractant, allen te Velsen woonachtig.

Uit het (1) huwelijk:
1. Cornelius * Velsen 7.9.1810

volgt VIII.E.
2. Pieter * Velsen 7.5.1812 (akte 17)

† 
3. Catharina * Velsen 10.1.1814 (akte 6)

† Velsen 28.12.1833 (akte 43)
4. Jans (Johanna) * Velsen 14.12.1815 (akte 55)

† Velsen 3.4.1838 (akte 12)
5. Grietje * Velsen 8.6.1818 (akte 30)

† Velsen 23.12.1819 (akte 34)
6. Margaretha Cornelia * Velsen 28.2.1820 (akte 15)

dienstbode
† Haarlem vóór 1889

gehuwd Velsen 15.6.1845 (akte 7) met Johannes Bernardus Abeelen, geboren Velsen, 
metselaar, zoon van Johannes Hendricus Abeelen en Maria Catharina Tibbe
uit dit huwelijk:
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a. Johannes Bernardus Abeelen * Velsen 28.3.1846 (akte 27)
†  voor 1849

b. Francisca Abeelen * Velsen 6.4.1847 (akte 27)
c. Johannes Bernardus Abeelen * Velsen 22.8.1849 (akte 50)
d. Catharina Hendrika Abeelen * Schoten 12.5.1852 (akte 3r)
e. Joannis Hugo Abeelen * Schoten 8.10.1853 (akte 4r)
f. Johannes Theodorus Abeelen * Haarlem 1864

7. Govert/d * Velsen 14.2.1822 (akte 7)
volgt VIII.F.

8. Geertruijda * Velsen 27.2.1824 (akte 16)
† IJmuiden (Velsen) 8.2.1902 (akte 25)

gehuwd Velsen 3.2.1850 (akte 2) met Theodorus (Dirk) Smakman, geboren 13.6.1824
te Lisse, schippersknecht (1850), sluismeester te IJmuiden 

Zij waren de ,eerste' bewoners van IJmuiden. Eerst op de Palsterhof in de 
Breesaap en later, na 1876, in de nieuw gebouwde sluiswachterswoning bij de
sluis in het pas gegraven Noordzeekanaal

overleden IJmuiden 7.5.1896 (akte 47), zoon van Margaretha (Grietje) Smakman
uit dit huwelijk:
a. Francisca * Lisse 4.5.1850
b. Remigius * Lisse 16.7.1851
c. Hugo * Lisse
d. Theodorus Koenraad * Beverwijk 9.3.1857
e. Cornelia Joanna * Velsen 5.12.1858

Peter en meter waren Willebrordus Kuit en Cornelia Post (zie V.E.10).
f. Anna Cornelia * Velsen 18.7.1860
g. Johanna Catharina * IJmuiden 11.5.1862
h. Catharina Margaretha * IJmuiden 29.3.1864
i. Geertruida (Gertrudis) * IJmuiden 23.11.1866
j. Alida * IJmuiden 6.12.1867

Alida Smakman legde officieel de eerste steen van IJmuiden.
9. Johanna * Velsen 12.2.1826 (akte 7)

† Velsen 8.5.1826 (akte 10)
10. Johanna * Velsen 25.9.1828 (akte 56)

† Velsen 30.11.1832 (akte 43)
uit het (2) huwelijk:
11. Geertruida Fransisca * Velsen 10.12.1839 (akte 75)
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ZIJSTAP: De woning van het echtpaar Jan en Door Post-Haan-
tjes in het dorp Velsen.

Over het algemeen is het onmogelijk de juiste plaats of uiterlijk van de woning van bewoners 
van het dorp Velsen goed aan te geven. Vooral in het begin van de 19e eeuw werd een door-
lopende nummering van de huizen in de gehele gemeente aangehouden en zijn (nog) geen 
kaarten of kadastrale gegevens met die nummering bekend. Pas later in die eeuw zijn eigena-
ren van panden via kadastrale gegevens achterhaalbaar. Dat hoeven dan nog niet altijd de be-
woners te zijn.
Soms kunnen speciale aanduidingen helpen, soms het beroep van de bewoner en soms het feit
dat de woning zo bekend is, dat namen van bewoners en/of eigenaren bewaard zijn gebleven.

In het geval van het woonhuis van Jan Post en zijn echtgenote Door Haantjes is sprake van 
zo'n bekende woning en geeft het kadaster in 1865 eenduidige gegevens.
Het bekende ,,schoutshuis'' in het dorp Velsen op de hoek van de Noorderdorpsstraat en de 
Meervlietstraat is dan eigendom van de weduwe van kleermaker Jan Post.

Gezien de aanduiding in de overlijdensacte van Door Post-Haantjes uit 1865 moet dit huis be-
kend zijn geweest als wijk K, no. 89.

Vlak ten noorden van het laatste huis aan de Meervlietstraat, waar nu het Noordzeeka-
naal is, lag het pleintje aan de Noorderdorpsstraat, met de in 1880 geplante Wilhelmi-
naboom. Aan dit plein lagen verschillende winkels en werkplaatsen. Nog weer verder 
stonden ooit de huizen van de notaris en de dokter en de school.
De oorspronkelijke achttiende eeuwse vorm van het dorp is door de opeenvolgende ka-
naalverbredingen drastisch aangetast. Het logische en evenwichtige stratenpatroon is 
verdwenen. Het Noorderpad vormt nu de begrenzing van het dorp. Nabij het steigertje 
ter hoogte van de Hoofdbuurtstraat bevindt zich een plaquette waarop duidelijk is te 
zien welke invloed de verbredingen van het kanaal hebben gehad. Aan het eind van het 
Noorderpad staat op de hoek van de Toren-straat het voormalige schoutshuis. Oor-
spronkelijk stond dit pand aan het einde van de Noorderdorpsstraat hoek Meervliet-
straat. Vanaf medio 1700 werd het bewoond door de schout, later was er het schilders-
bedrijf Bresser in gevestigd.
Bij de kanaalverbreding van 1969 werd het pand gesloopt en later op de huidige plek 
herbouwd. De lange muur tegenover het schoutshuis beschermt de erachter liggende 
volkstuinen tegen de wind. Ook dit vroegere moestuincomplex behoorde eens tot de bui-
tenplaats 's-Gravenlust.
Uit: Maandag, Arthur, Rob Stam, Een wandeling door het Dorp, Stichting Het Dorp 
Velsen, 1991.

In het bevolkingsregister van 1848 van Velsen staat Door Post-Haantjes vermeld als inwo-
nend bij haar zoon Machiel Anthony in het huis no. 201A in het dorp Velsen. Zonder twijfel 
is hier sprake van dezelfde woning.
Frappant is ook, dat in het oud-archief van Velsen een stuk berust uit 1642, waarin sprake is 
van hetzelfde huis én een naamgenoot ,Post'. Van enige verwantschap is echter tot nu toe 
niets gebleken.
Na haar dood in 1865 zal de woning verkocht zijn. Machiel Anthony verhuisde naar een nieu-
we woning met boerderij in Driehuis, genaamd ,,'t Magazijn'', aan de Driehuizerkerkweg. 
Daarmee kwam hij meer in de richting van de secretarie van Velsen te wonen die tot 1893 in 
de oude openbare school aan de Achterbuurtweg in Santpoort was gevestigd. Machiel Antho-
ny was namelijk sedert 1855 gemeenteontvanger van de gemeente Velsen. Vanaf 1862 oefent
hij, naast dat ontvangerschap, ook het beroep van landbouwer uit.
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ZIJSTAP: Iets over de familie Betting, het gemeentebestuur in 
Velsen en de voornaam Coen.

Door het huwelijk van Jan Post en Door Haantjes ontstond een familierelatie tussen Jan Post 
en Arnoldus en Bernardus Betting, chirurgijnen van Haarlem en Velsen. Behalve chirurgijn 
was Bernardus Betting ook schepen in Velsen.

Op 11 december 1798 werd ten overstaan van F.J. Prince, secretaris van Velsen, en de 
schepenen B. Betting en D. Gaykema, als getuigen, door dominee Broedelet en pastoor 
Allebé, beide vergezeld door drie kerkbestuurders, na ,,Amicaale Conferentien'' de 
schikking getroffen, dat de hervormde kerkgenootschap de volle en vrije eigendom ver-
kreeg van het kerkgebouw in het dorp Velsen, met het daarbij behorende pastoriehuis, 
de tuin, de landerijen en alle verdere bezittingen. De toren en de klokken bleven, krach-
tens de additionele artikelen van de Staatsregeling van 1798, eigendom van de burgerlij-
ke gemeente.

Uit: Rolle, S. en J.H.A.M. Anten, Driehuis, R.K. Kerkbestuur St. Engelmundus, Drie-
huis 1975.

Via de familie Betting is de voornaam Coen, Coenraad, Coenradus in de familie Post geïntro-
duceerd. Onduidelijk is of hier sprake is van een vernoeming naar de neef Coenradus Henri-
cus, zoon van Bernardus Betting en/of de neef Coenraad Dominicus Betting, zoon van Arnol-
dus Betting (Bernardus en Arnoldus zijn ooms van Door Post-Haantjes), of de grootvader van
Door Post-Haantjes. Hoe het ook zij, het eerste kind van Jan en Door Post werd volgens 
gangbaar gebruik genoemd naar zijn beide grootvaders Cornelius Post en Alexander Haan-
tjes: Cornelis Alexander. Het tweede kind: Coenraad Albertus, in ieder geval naar zijn peter 
Coenraad Betting, maar een vernoemde Albertus is onbekend.
Uit de kennissenkring van schepen en geneesheer Bernardus Betting is ook Coenraad Schreu-
der, notaris te Velsen, na 1817 enige tijd burgemeester en daarna lange tijd raadslid, bekend.

De Franse revolutie had ook zijn invloed op de inrichting van het gemeentebestuur. De 
oude bestuursvormen werden overboord gegooid en onder de leuze vrijheid (liberté), 
gelijkheid (egalité) en broederschap (fraternité) werden in de oude Engelmunduskerk 
tijdens massale volksvergaderingen verkiezingen gehouden, tot verdriet van het Her-
vormde kerkbestuur.
De schout Doelman en de schepenen van het afgedankte stadhouderlijke gezag verdwe-
nen van het toneel. De ,burger' François Jacob Prince van de buitenplaats Schoonenberg
werd de nieuwe schout, bijgestaan door nieuw verkozen schepenen.
Het ging slecht. Armoe heerste. Reorganisaties in het staatsbestel volgden elkaar op. 
Krachtens de Grondwet van 1805 werd voor Velsen een reglement vastgesteld, dat on-
dermeer bepaalde, dat ,het gemeentebestuur' uit ,zeven leden' en een schout ,schout' zal 
bestaan. Voor het eerst verdwijnt hier de term 'schepenen' en later zou blijken voorgoed.
Dit gemeentebestuur was, tot de invoering van de rechterlijke organisatie, tot 31 decem-
ber 1810 belast met de civiele rechtspraak. Tijdens de Franse inlijving veranderde de ti-
tel ,schout' in die van ,maire' en die functie bekleedde notaris Marcus Hendrik Ogel-
wight van de buitenplaats Roosenstein.

Zie zijn optreden bij het huwelijk van Jan Post en Door Haantjes als ambte-
naar van de burgerlijke stand in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden.

Bij het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 keerde krachtens Koninklijk Besluit 
van 19 februari 1817 de schout terug, bijgestaan door twee ,assessoren', die tevens lid 
waren van de zeven leden tellende gemeenteraad.
Per 1 mei 1817 werd notaris Coenraad Schreuder ,Schout en Secretaris voor de Ge-
meente Velzen, Zandpoort, Jan Gijsenvaart en de Breesaap.
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Het Reglement van 1817 werd in 1825 vervangen, waarbij ondermeer de eeuwenoude 
betiteling ,Schout' definitief plaats moest maken voor ,burgemeester'. De naam ,wethou-
der' kreeg bij de Gemeentewet van 1851 zijn beslag.

Uit: Rolle, S., Memoriaal van Velsen, Een Sociaal Economische beschrijving 
tot 1900, Drukkerij Groen IJmuiden B.V., 1985, ISBN 90 6645 55 1 9.

De afstammingsreeks van de voornaam Coen(radus) is dan als volgt:

b.?? (COENRADUS??) BETTING, gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:

c.ARNOLDUS BETTING, geboren 1749, chirurgijn te Haarlem

d.BERNARDUS BETTING, geboren 1754, chirurgijn te Santpoort, schepen van Velsen van 
1795-1805, gehuwd met BERNARDINA HENDRIKS, dochter van N. en N.N.
Uit dit huwelijk:
1. COENRADUS Henricus

volgt III.A.

e.JOHANNA ELISABETH BETTING, gedoopt te Amsterdam 20 augustus 1782, overle-
den voor 1812, gehuwd met ALEXANDER HAANTJES, overleden voor 1812.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Gezina

volgt III.B.
2. Dorothea Maria

volgt III.C.

f.COENRADUS HENRICUS BETTING, geboren 17??, gehuwd 4 september 1810 met 
ELISABETH RUTTE, dochter van N.N.

Uit dit huwelijk:
1. Bernardina * Velsen 2:11:1811, doopgetuigen Bernardus Bet-
ting en Bernardina Hendriks

g.MARGARETHA GEZINA HAANTJES, geboren 17??, gehuwd met JOANNES TOBIAS 
(TEBBE) HOOGGREEF, zoon van N.N., wonend te Roosweijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes COENRADUS * Velsen 9:10:1811, doopgetuigen Coenradus 
Henricus Betting en Elisabeth Rutte

h.DOROTHEA MARIA HAANTJES, zie Post VI.B.
Uit dit huwelijk:
2. COENRADUS Albertus Post, zie Post VIII.C.

Via zijn dochter:
Alle COENEN die afstammen van het echtpaar Pieter Hamers - Dorothea Post (zie ook 
VIII.C.2.).
1. Coenraad Theodorus Hamers * Velsen 20:8:1871
2. Coenraad Cornelis I Hamers * Velsen 17:2:1872
3. Coenraad Cornelis II Hamers * Velsen 8:3:1919
4. Coenraad Cornelis Eijman * Velsen
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5. Coenraad Cornelis Hermans * Velsen
6. Coenraad Cornelis van Schinkel * Velsen
7. Coenraad Cornelis Anthonius Ruijter * Velsen
8. Coenraad Cornelis Johannes Bernardus Hamers (Benzoon)

* Tilburg
9. Coenraad Cornelis Maria III Hamers * Velsen 21:6:1946
10. Coenraad Cornelis Maria Velders * Tiel 30:3:1950
11. Johannes Coenraad Petrus Hamers * Tiel 5:5:1950
12. Wilhelmus Theodorus Coenraad Melkert * 's-Hertogenbosch 27:5:1950
13. Coenraad Johannes Franciscus Schoots * Velsen 4:3:1951
14. Coenraad Cornelis Franciscus Hamers (Pietzoon)

* Tiel 9:5:1954
15. Coenraad Cornelis Wilhelmus Melkert * 's-Hertogenbosch 6:5:1955
16. Coenraad Johannes Petrus Hamers * Velsen 30:11:1972
17. Coenraad Cornelis IV Hamers * Breklenkamp 2:2:1976
18. Jérome Coenraad Cees Carpentier* Velsen 8:1:1983
19. Koen Roland Koster * IJsselstein 8:8:1991

3. Machiel Anthony Post, zie Post VII.C.
Uit dit huwelijk

a. Cornelis COENRADUS, zie Post VIII.D.
en diens kleinzoon:
Cornelis COENRADUS Petrus Blom, zie Post VIII.D.10.b.

Vernoemd werd ook nog een zoon van Govert Post: Hugo COENRADUS, zie Post VII.E.7. 
en een zoon van zijn zus Geertruida: Theodorus KOENRAAD Smakman, zie Post VI.C.8.e.
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Generatie VIII
DE DERDE GENERATIE IN VELSEN

VIII.A
CORNELIS ALEXANDER POST
geboren Velsen 19 juli 1813
kleermaker (1841)
overleden Velsen 16 december 1843
zoon van Jan Post en Dorothea Maria Haantjes
huwt Velsen 10 mei 1840 met 

WILHELMINA ELISABETHA ANDRIESSEN
geboren 1807 te Deventer

wonende Amsterdam
overleden 14 september 1861 (akte 50)

dochter van Wilhelmus Cornelis Andriessen en Johanna van de Pol

Getuigen bij het huwelijk waren Coenraad Albertus Post, schoenmaker en broer, Huigo
Post, arbeider en oom, Jacob van den Berg, koetsier en zwager van de bruid, en Mat-
thijs van 't Root, schipper en goede bekende. Zie verwantschap VIII.C en VIII.B

uit dit huwelijk:
1. Dorothea Johanna * Velsen 25.2.1841

† Velsen 25.4.1902
huwt Velsen 15.4.1875 (akte 7) met Josephus de Goede
Getuigen bij het huwelijk waren o.a. Michiel Anthony Post, landbouwer, en Hendrikus 
van Roosmalen, kruidenier, ooms van de bruid.
* Den Helder 1851, timmerman, † Velsen 5.10.1897 (akte 113) zoon van Simon de 
Goede en Cornelia Jol
uit dit huwelijk:
a. Simon Cornelis de Goede * Velsen 18.4.1877 (akte 78)

† Velsen 9.6.1877 (akte 56)
b. Elisabeth Johanna Cornelia de Goede * Velsen17.7.1879 (akte 187)

zij huwt 10.11.1904 Reinier van der Wiele, zoon van de vletterman Willem van der 
Wiele en Trijntje Dalmeijer

† Velsen 18.2.1935 (akte 59)
c. Simon Cornelis de Goede * Velsen 12.7.1882 (akte 134)

† Velsen 12.3.1884 (akte 32)
2. Johanna Philippina * Velsen 9.6.1843

† Velsen 9.12.1843
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VIII.B (Kwartier 34 Hamers-Weber)
COENRA(A)D(US) ALBERTUS POST

geboren Velsen 4 januari 1816 
peter en meter bij zijn doop op 3 januari 1816 in de Engelmunduskerk te Driehuis wa-
ren Coenradus Henricus Betting en Elisabeth Rutte (neef van zijn moeder en diens 
echtgenote, zie Genealogie Betting) 

wonende Dorp Velsen no. 180 (1846), no 280 (1862), 
schoenmaker (1841), kramer en tapper (1846), koopman (1847), tapper (1850), herbergier 
(1862 en 1868) 
overleden Velsen 26 oktober 1905 (akte 192) 
zoon van Jan Post en Trijntje Janse Donker
huwt Velsen 24 november 1847 (akte 8) met 

PETRONELLA VAN ROOSMALEN
geboren te Uden 1820

dienstbode (1847)
overleden Velsen 25 oktober 1887 (akte 77)

dochter van Johannes van Roosmalen, "slagter te Uden", en Helena van de Hoogen

getuigen bij het huwelijk waren Machiel Anthonie Post, broer van de bruidegom, Johan
Hendrik Gottman, vleeshouwer en bekende van de bruidegom, Gerrit Rutte, landman en
bekende van de bruidegom en Jacob Handgraaf, veldwachter en bekende van de brui-
degom
Op 8 maart 1850 vestigde uit Uden zich in hun gezin haar zuster Geertruida

uit het huwelijk:
1. Johannes Cornelius Franciscus * Velsen 25:12:1848 (akte 67)

† Velsen 21:5:1849 (akte 14)
2. Dorothea Helena Anthonia * Velsen 11:2:1850 (akte 9)

† Velsen 7:9:1911
vanaf 8.2.1868 is zij tot haar huwelijk in betrekking te Castricum
huwt Velsen 15:11:1877 (akte 44) met Pieter Hamers, geboren Beverwijk 2:2:1851, 
timmerman, overleden Beverwijk 14:3:1927, zoon van Hermanus Hamers en Margare-
tha (Grietje) Timmer
uit dit huwelijk:
a. Hermanus  Hamers * Velsen 8:9:1878

† Beverwijk 5:6:1960
b. Coenraad Theodorus Hamers * Velsen 20:8:1879

† Velsen 22:1:1881
c. Johannes Hamers * Velsen 22:7:1880

† Velsen 29:1:1944
d. Coenraad Cornelis Hamers * Velsen 17:2:1882

rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen, huwt Velsen 17.9.1903 met Sara
Maria van Deijck, dochter van Petrus van Deijck en Anna Talboom

uit dit huwelijk o.a.:
7. Coenraad Cornelis Hamers huwt met XI.E.2.

† Velsen 6:1:1955
e. Margaretha Hamers * Velsen 1:6:1883

† Velsen 26:11:1883
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f. Margaretha Petronella Hamers * Velsen 26:5:1884
† Den Helder 12:10:1922

g. Petronella Helena * Velsen 21:9:1886
† Velsen 9:9:1958

h. Maria Henderika Hamers * Velsen 24:2:1888
† Velsen 15:11:1965

i. Jacobus Petrus Hamers * Velsen 22:7:1889
† Dordrecht 27:1:1954

j. levenloos geboren zoon Hamers */† Velsen 6:10:1890
k. Helena Dorothea Hamers * Velsen 2:12:1891

† Velsen 20:6:1964
l. Cornelis Antonius Hamers * Velsen 4:4:1893

† Noordwijkerhout 1970
3. Helena Geertruida * Velsen 7:9:1852 (akte 60)

† Velsen 22:1:1877 (akte 12)
4. Johannes Cornelis Franciscus * Velsen 12:9:1853 (akte 61)

† Velsen 29:9:1857 (akte 60)
5. Hendrika Maria * Velsen 4:4:1855 (akte 23)

† Velsen 3:5:1856 (akte 19)
6. Cornelis Alexander * Velsen 6:10:1856 (akte 66)

volgt IX.A.
7. levenloos geboren dochter */† Velsen 20:12:1857 (akte 91)
8. Petronella Maria * Velsen 11:11:1858 (akte 60)

† Velsen 13:11:1858 (akte 91)
9. Maria Petronella * Velsen 28:6:1860 (akte 38)

† Velsen 24:7:1860 (akte 40)
10. Maria Elisabeth * Velsen 24:7:1862 (akte 38)

† Haarlem 27.2.1900 (akte 274)
huwt Velsen 10:2:1887 (akte 2) met Johannes Petrus de Laat, * Haarlem 1860, schilder,
overleden, zoon van Johannes de Laat en Catharina Maria van den Bogaard

11. levenloos geboren zoon */† Velsen 20.6.1864 (akte 29)
12. Geertruida Maria * Velsen 21:11:1868 (akte 134)

† Velsen 4:9:1869 (akte 63)

Coenraad Post is door zijn tweede dochter Dorothea een stamvader van de familie Hamers te
IJmuiden Oost en de naamgever van alle Coenen in die tak. Hij is vernoemd naar de neef van
zijn moeder: Coenradus Betting. Mogelijk is die op zijn beurt vernoemd naar zijn grootvader
Betting.
Zijn neef  Goverd (VII.E.),  zijn nicht Geertruida (VI.C.8.)  en zijn broer Machiel  Anthonie
(VII.C.) vernoemden een zoon naar hem in de tweede naam.

In de vergadering van de gemeenteraad van Velsen komt op 12 juli 1864 de sollicitatie van 
de dan 48-jarige Coen Post naar het opzichterschap over de Algemene Burgerlijke Begraaf-
plaats der gemeente Velsen, gelegen in het dorp rond de Nederlands Hervormde Engelmun-
duskerk, aan de orde. Aan deze betrekking was een jaarwedde van ƒ50,00 verbonden.

“...wordt tot de benoeming overgegaan, waarvan de uitslag is dat bij eerste stemming 
van de zeven uitgebragte stemmen, vier stemmen zich verenigen op W. Steen en drie 
stemmen op C.A. Post...”

Deze Algemene Burgerlijke Begraafplaats werd in latere jaren volgens raadsbesluit van 7 ok-
tober 1873 verplaatst naar ,,het Biezenland''. 
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VIII.C (Kwartier 20 Hamers-Weber)
MACHIEL ANTHONIE POST

Giel
geboren Velsen 19 oktober 1818

getuigen bij de geboorteaangifte bij Coenraad Schreuder, schout van Velsen, waren
Huig Post, arbeider en broer van de vader, en Willem Steen, winkelier en latere se-
cretarieambtenaar.
Bij zijn doop onder de namen Michaël Antonius op 17 oktober 1818 in de Engelmun-
duskerk te Driehuis waren peter en meter de eerwaarde heer Michaël Antonius van
Steenwijk, pastoor in Goes, Zeeland, en Margaritha Gesina Haantjes

wonende Dorp Velsen no. 201A, 
koopman en winkelier (1846), winkelier (1848), landbouwer (1862), secretaris (Armmeester) 
van het Parochiaal Armbestuur voor de R.K. gemeente van Velsen (1856-1865), gemeente-
ontvanger van Velsen (1855-1886)
overleden Velsen 14 juni 1886 's morgens om 10.00 uur in het huis staande te Driehuis no. 
397

Aangifte van het overlijden werd gedaan door Johannes Michael Post, bloemkweker
en zoon van de overledene, en Antoine Daniel Charles Clarion, gemeentesecretaris en
bekende van de overledene.

huwt Velsen 18 juni 1848 met 
ANNA MARIA DAM / CORSDAM

geboren Schooten 2 februari 1826
naaister (1848) 

overleden te Velsen 21 januari 1889
dochter van Willem Dam, landman, gemeenteraadslid van Velsen, 

en Pieternella van Schooten

getuigen bij het huwelijk waren Cornelis van Schooten, landman te Bloemendaal en 
oom van de bruid, Johannes Dam, boerenknecht en neef van de bruid, Coenraad Al-
bertus Post, tapper en broer van de bruidegom, en Gerrit Rutte (zie voetnoot over Ger-
rit Rutte bij VIII.B.), landman en bekende van de bruid en de bruidegom

uit het huwelijk:
1. Dorothea Petronella * Velsen 9:1:1850

† Velsen 4:12:1855
2. Willem Jan * Velsen 20:6:1851

volgt IX.C
3. Petronella Maria * Velsen 17:6:1853

† Velsen 24:1:1917
huwt Velsen 28:3:1880 met Johannes Arisz, geboren , overleden, zoon van Jan Arisz en
Maria Heistek, wonende op Schoonenberg
Broer van Neeltje Arisz (echtgenote van IX.D). Zie ook IX.C en de opmerking over de 
familie Arisz aldaar.

4. Johannes Michael * Velsen 30:9:1856
volgt IX.D

5. Cornelis Coenradus * Velsen 23:3:1858
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volgt IX.E
6. Maria Anna * Velsen 20:12:1862

Raadsvergadering van 11 juni 1873, nummer XXV: Verzoekschrift van M.A. Post, landbou-
wer alhier, tot vergunning tot gebruik van de brandput, gelegen voor de hem toebehorende 
woning in het dorp Velsen
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ZIJPAD: Familie van Willem Dam

Drie vertegenwoordigers van de familie Post, Machiel Anthonie (VII.C.), Cornelis Petrus 
(IX.J.) en Alida Ida (X.C.3.) zijn gehuwd met een Dam. Van een vertegenwoordiger, Cornelis
Wilhelmus (X.D.) is de schoonmoeder een Dam.
Of al deze naamgenoten Dam werkelijk familie van elkaar zijn is niet onderzocht. Wel is rond
enige vertegenwoordigers van die naam iets meer te vertellen, alsmede zijn enige relaties aan 
te geven. De gegevens zijn ontleend aan de doopboeken van de R.K. Parochie Driehuis.

DI.
GERRIT DAM
zoon van Dam
huwt met

GUURTJE MEIJER / MIJJER
dochter van Meijer

uit dit huwelijk o.a.:
1. Wilhelmus * Velsen 31.8.1794

doopborgen Philp Mijjer en Agie Mijjer
volgt DII.A

2. Dirk Gerritse * Velsen ??
volgt DII.B

3. Maria
4. Johannes

DII.A
WILHELMUS DAM
geboren Zandpoort 31 augustus 1794

Blijkens andere archiefgegevens zou dit 1795 moeten zijn
landman, gemeenteraadslid van Velsen
overleden Santpoort 2 december 1880
zoon van Gerrit Dam en Guurtje Meijer
huwt Velsen 7 november 1819 (akte 13) met 

PETRONELLA VAN SCHOOTEN
Pieternella

geboren Bloemendaal 1795
overleden Velsen 22 maart 1855 11.00 uur (akte 12)

dochter van Simon van Schooten, † Bloemendaal 8.2.1818, en Lijsje van Velsen
uit dit huwelijk:
1. Ginertje (Guurtje) * Schooten 13.2.1822 (akte 1v)

doopborgen Dirk Dam en Johanna de Vries
huwt Velsen 18.4.1850 (akte 5) met 
huwelijksgetuigen:
Machiel Antonie Post, 31 jaar, winkelier, zwager van de bruid
Dirk Bakker, 49 jaar, landman, oom van de bruid
Hendrik Jan Herman Schneider, 46 jaar, logementhouder, zwager van de bruidegom
Pancras Kaasenbrood, 38 jaar, tolgaarder, zwager van de bruidegom
de eerste drie uit Zandpoort, de laatste uit Schoten
Arie Traan, * Velsen 1817, landman, zoon van Jan Traan, tapper, en Aagje Limmen

2. Elisabeth * Schooten 8.9.1824 03.00 uur(akte 5r)
doopborgen Cornelis Termetz en Catharina van Schooten

† Santpoort (Velsen)  5.3.1863 (akte 13)
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3. Anna Maria * Schooten 2.2.1826
Ingeschreven in het geboorteregister als van Dam
doopborgen Cornelis van Schooten en Trijntje van Schooten

huwt Velsen 18.6.1848 met Machiel Anthonie Post (VIII.C)
4. Gerardus (Gerrit) * Schooten 9.11.1828 (akte 4v)

doopborgen Cornelis Janszen en Marijtje (Maria) Dam
† voor 1832 ?

5. Maria * Zandpoort 3.1.1831 (akte 1)
doopborgen Cornelis Janszen en Maria Dam
huwt Velsen 30.4.1854 (akte 9) met 
huwelijksgetuigen:
Johannes Oosthuizen, 31 jaar, landbouwer
Petrus Oosthuizen, 29 jaar, landbouwer
Adrianus Traan, 38 jaar, landbouwer, zwager van de bruid
Machiel Antonie Post, 35 jaar, winkelier, zwager van de bruid
Johannes Bakker, * Velsen 1829, landbouwer, zoon van Jacobus Bakker en Antje van 
Vleuten, boerin

6. Gerardus * Zandpoort 16.6.1832 18.30 uur (akte 27)
doopborgen Johannes Dam en Joanna Geberts

volgt DIII.A.
7. Anna * Zandpoort 2.10.1833 16.00 uur (akte 51)

doopborgen Petrus van de Boot en Catharina Bieberleg
huwt Velsen 9.5.1858 (akte 11) met 
huwelijksgetuigen:
Antonie Rutte, 32 jaar, landbouwer
Christiaan Uijtendaal, 29 jaar, landbouwer
Machiel Antonie Post, 39, winkelier, (zwager van de bruid)
Adrianus Traan, 41 jaar, landbouwer, (zwager van de bruid)
Nicolaas Rutte, * Velsen 1833, landbouwer, zoon van Reinier Rutte, landbouwer, en 
Catharina Kors
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DII.B
DIRK GERRITSE DAM
geboren Bloemendaal
zoon van Gerrit Dam en Lijsje van Velsen 
huwt Velsen met

JOHANNA DE VRIES
dochter van de Vries

uit dit huwelijk o.a.:
1. Johannes * 12.11.1820 (akte 51)

volgt DIII.B

DIII.A
GERARDUS DAM
geboren Velsen 16 juni 1832
zoon van Willem Dam en Petronella van Schooten
huwt Velsen met 

CATHARINA DE ROOIJ
dochter van de Rooij

uit dit huwelijk o.a.:
1. Wilhelmus * Blekerhoven 19.5.1851

doopborgen Arie de Rooij en Gerretje van Zwieten

DIII.B
JOHANNES DAM
geboren 12 november 1820 (akte 51)

in 1848 is hij getuige bij het huwelijk van zijn nicht Anna Maria Dam met Machiel
Anthonie Post (VII.C.)

boerenknecht (1848)
zoon van Dirk Gerritse Dam en Johanna de Vries
huwt met N.N..
uit dit huwelijk:
1. Theodorus * 1858

volgt DIV.A.

DIV.A
THEODORUS DAM, gehuwd met JOHANNA SPANJAARD, dochter van N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
i.Helena * Velsen 14.2.1891

gehuwd Velsen 22.5.1919 met Cornelis Petrus Post (IX.J.)

In de geboorteregisters van de gemeente Velsen is nog gevonden een Theodorus Dam, zoon 
van Gilles Corz Dam en geboren Hofgeest 22 januari 1858.
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VIII.E 
CORNELI(U)S POST
geboren Velsen 7 september 1810
werkman
overleden 1836
zoon van Hugo Post en Fransje Obee/Francijntje Hoebe
huwt Velsen 1 maart 1835 (akte 4) met (1)

MARIA SENTENIE / SINTENIE
geboren Purmerend 1810

dienstbaar (1835), veehoudster (1836)
overleden 

dochter van Derk Sentenie en Sijtje Jans Braak

huwt (2) Sloten 21 mei 1836 (akte10) met
Arie Swaning
geboren Sloten 1811
landman
overleden
zoon van Jan Swaning en Marreijtje Heijte

uit het (2) huwelijk:
a. Maria Swaning * Sloten 1838
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VIII.F 
GOVERT POST
Govert / Goverd
geboren Velsen 14 februari 1822

Govert is gedoopt als Godefridus maar komt in officiële stukken ook wel voor als
Goverd.

arbeider (1846), tuinman (1873)
overleden Velsen 15 december 1876
zoon van Huig Post en Francijntje Obee
huwt (1) Velsen 26 december 1841 (akte 12) met 

AL(E)IDA HUIJG/HUYG
geboren Velsen 1807

overleden Velsen (op Beekenstein) 8 juni 1872 (akte 118)
dochter van Jan Huijg en Joanna van der Linde

Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Alexander Post, kleermaker, en Coenraad Al-
bertus Post, schoenmaker, beiden neven van de bruid, Hendrik Hulscher, tuinder te Be-
verwijk, zwager van de bruid, en Johan Coert Hendrik Meyer, veldwachter en bekende

van de bruidegom.
huwt (2) Velsen 13 november 1873 (akte 29) met

HELENA MARIA KEESE
geboren te Bloemendaal 17 maart 1827 (akte 5r)

wonende te Haarlem
overleden Velsen (op Hogergeest) 17 juni 1874 (akte 40)

dochter van Jan Keese en Maria Wubben
huwt (3) Velsen 28 januari 1875 met

MARIA CATHARINA HOOGEBOOM
geboren Haarlem 1829

wonende te Monster
dochter van Hendrikus Gijsbertus Johannes Hoogenboom en Catharina Tweehuijzen

Uit het (1) huwelijk:
1. Francina Johanna * Velsen 15.3.1842 (akte 14)

† Haarlem 19.5.1885 (akte 530)
huwt (1) Velsen 12.11.1868 (akte 23) met Petrus Jacobus Schreurs, * Beverwijk, arbei-
der, † Velsen 8.9.1882 (akte 99, de dato 15.9.1882)

Op genoemde datum is het lijk gevonden van Petrus Johannes Schreurs die de 
achtste september is verdronken in het Noordzeekanaal. 

zoon van Jan Schreurs en Francina van He/orrik
huwt (2) Haarlem 11.7.1883 (akte 174) met (2) Dirk Stokman, * Haarlem 1845, werk-
man, weduwnaar van Anna Dam, zoon van Petrus Stokman en Agata van der Wensch
uit het (1) huwelijk:
a. Johannes Jacobus Schreurs * Velsen 4.9.1869 (akte 108)

† Velsen (de Heide) 23.9.1869 (akte 69)
b. Alida Francina Schreurs * Velsen 27.11.1870 (akte 179)

† Velsen (de Heide) 7.8.1871 (akte 66)
c. Alida Francina Schreurs * Velsen 28.12.1871 (akte 200)

† Velsen (de Heide) 2.2.1873 (akte 9)
d. Johanna Francina Schreurs * Velsen (de Heide) 23.7.1873

(akte 123)
† Haarlem 21.10.1892 (akte 1055)
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e. Alida Johanna Schreurs * Velsen (de Heide) 1.9.1874 (akte 123)
† Velsen 2.3.1879 (akte 42)

f. Godefridus Johannes Schreurs * Velsen (de Heide) 23.10.1875 
(akte 172)

† Velsen (de Heide) 2.9.1876 (akte 88)
g. Maria Catharina Schreurs * Velsen 2.3.1877 (akte 42)
h. Elisabeth Alida Schreurs * Velsen 1.9.1879 (akte 223)

† Velsen 20.10.1879 (akte 141)
i. Petrus Jacobus Schreurs * Velsen 22.8.1880 (akte 163)

† Haarlem 10.3.1884 (akte 250)
j. Godefridus Johannes Schreurs * Velsen 16.2.1882 (akte 36)

† Velsen 18.4.1883 (akte 47)
2. Johanna Margaretha * Velsen 15.6.1843 (akte 32)

† Beverwijk 10.9.1873 (akte 69)
huwt Monnickendam 8.1.1873 (akte 1; vader Gerrit Post) met (1) Lucas Mattheus 
Blom, * 23.5.1836 (akte 12r), smid, zoon van Johannes Wilhelmus Blom en Maria Ca-
tharina Vosse

huwt (2) Hoorn 26.4.1875 (akte 21) met Sara Maria Anthonia van der Horst, dochter 
van Walterus van der Horst en Johanna Maria Borremen

uit het (1) huwelijk:
a. levenloos geboren dochter */† Beverwijk 10.9.1873 (akte 70)

3. Margaretha * Velsen 11:11:1844
gehuwd Velsen 9.2.1865 (akte 1) met Hendrik Burger uit Beverwijk, tuinder, zoon van 
Johannes Petrus Burger en Hendrika Nieman

4. Alida Gesina * Velsen 3.7.1848 (akte 28)
Na de dood van haar moeder in 1871 en vervolgens die van haar grootvader, waar ze 
in huis werd opgevoed, vertrekt zij op 21 april 1877 als tienjarige naar Beverwijk, 
waar haar tante Francine inmiddels is gehuwd met Petrus Jacob Schreurs.

† Beeckestein (Velsen) 31.12.1871 (akte 138)

Zij heeft in haar korte leven (23 jaar) vele betrekkingen vervuld:
vertrekt 25.2.1865 naar Haarlem;
komt 8.11.1865 van Haarlem;
vertrekt 15.11.1865 naar Bloemendaal (14 dagen na haar oudste zus Francina);
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komt 9.4.1867 van Bloemendaal (in verwachting!?);
vertrekt 2.5.1870 naar Amsterdam;
komt 2.12.1871 uit Amsterdam weer thuis en overlijdt nog dezelfde maand.

uit een buitenechtelijke relatie:
a. Alida Gesina * Velsen 13.12.1867 (akte 212)

Heden, den 14 december 1867, is verschenen Frans Ludwig Eduard Kaul-
bach, van beroep genees- en heelkundige, welke ons heeft verklaard, dat op 
den dertienden december des morgens ten 7.30 ure, in het huis staande op 
Beekenstein 140 is geboren uit Alida Gezina Post, welk kind zal genaamd wor-
den Alida Gezina. ....deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Derk Slebos en Jacob Gravenkamp, veldwachter,....

Geneesheer F.L.E. Kaulbach was als zodanig nog maar kort in functie in Vel-
sen. Bijna 40 jaar later treedt hij opnieuw op als verloskundige bij de geboor-
te en -aangifte van Joanna Cornelia Post (zie VIII.B.6.).

† Velsen 3.3.1950 (akte 62)
gehuwd Amsterdam 27.8.1891 (akte reg.21; fol.30) met Karel Fercken, * Roo-
sendaal en Nispen 14.11.1867, † Velsen 2.4.1929 (akte 110), zoon van Caspa-
rus Roxinus Fercken en Anna Catharina Coremans

5/1 Hugo Godefridus * Velsen 3.4.1850 10.00 uur
† Velsen 18.2.1851

6/2 Cornelis Johannes * Velsen 3.4.1850 11.00 uur (akte 22)
† Velsen 11.2.1851 (akte 5)

In het algemeen is de geboorte van een-eiige tweelingen erfelijk bepaald. Gezien het 
gegeven, dat dergelijke geboorten na die tijd meer in de familie Post voorkomen, lijkt 
deze erfelijke eigenschap hier aanwezig. Deze factor moet dan vanaf de nakomelingen
van Cornelis Post en Trijntje Janse Donker aanwezig zijn

7. Hugo Coenradus * Velsen 31.1.1852
† Velsen 8.10.1853

Deze Hugo werd zonder twijfel als eerste vernoemd naar zijn vaders neef Coenraad 
Albertus Post (VIII.C.). De relatie tussen Huig Post, zijn zoon Goverd en diens neef 
Coenraad Albertus heeft waarschijnlijk met het beroep van kastelein, tapper en her-
bergier te maken. Nader onderzoek zal dit uit moeten wijzen.

Met Govert Post sterft in 1876 te Velsen de laatste mannelijke vertegenwoordiger van de tak 
van Huig Post uit. Met de dood van zijn kleindochter Alida Gesina Fercken – Post sterft in 
1950 de laatste naamdrager van die tak.
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Iets over de familie van 't Root en de familie Huijg.

Tussen de families Post (zie VI.C. en VII.A. en VII.C.), van 't Root (van Troot) en Huijg
blijkt een relatie te bestaan.

Jan Huijg Cornelis Hugo Post
(schipper!)  van 't Roodt ∣
∣ ∣
x 1. van der Linde x → 1. Obee
 2. Schoenmaker x 2.→ Matthijs     Adriana ↓

(schipper!)  x 1838 ←------ 2.

uit 1.      uit 1.
Aleyda (*1807) ←                              1841 x    → (*1822) Goverd
uit 2.
Jan Huijg (schippersknecht!)

Gezien het vermelde beroep (schipper) van Huijg en van 't Roodt is het volgende citaat van P.
van Heist vermeldenswaard.

Aan de oostzijde van het dorp (=Velsen), achter de boerderij van Duineveld, was
een groepje huizen waar men tevergeefs naar bestrating of riolering zou zoeken.
Er was ook een huis bij met aangebouwde schuur, waarvan men vertelde dat daar
de laatste Turfschipper (zijn naam was Huyg) zou hebben gewoond.

Gemser, Haije en Siem Schaafsma, Een Kerk en een handvol Huizen, Uitgeve-
rij Vermande, Velsen, augustus 1975.

Ook de volgende historie over van 't Rood en Huijg is wetenswaardig.

Uit de notulen van de raad van Velsen van 19 december 1856:
Ter tafel worden gebragt en voorgelezen de twee navolgende requesten, als:
1e van de weduwe Matthijs van 't Rood, alhier woonachtig, waarbij zij kennis geeft af te
zien van de betrekking van schipperesse van het buurtveer van Amsterdam op Velsen,
en verzoekt dat in hare plaats Johannes Huijg, moge aangesteld worden;
en
2e van Johannes Huijg, schipper te Beverwijk, om als Buurtschipper op het veer van
Amsterdam op Velsen, benoemd te worden.

Naar aanleiding van deze verzoeken schrijft de Heer W.J. Baron d'Ablaing van Giessenburg
de raad dat hij:

tegen alle bemoeyenissen van de zijde van het gemeentebestuur in de zaak van het aan-
stellen van de bedoelden Beurtschipper, geprotesteerd heeft, doch tevens de raad aan-
biedende om het regt van aanstelling alhier bedoeld, van hem te koopen.

De burgemeester stelt de raad staande de vergadering voor een onderzoek door hem in te la-
ten stellen over deze bewering van de baron.

Op 11 maart 1857 bericht de burgemeester aan de raad aan de hand van een door hem met de
baron gevoerde briefwisseling over het benoemingsrecht:
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welk regt de Heer W.J. Baron d'Ablaing van Giessenburg vermeent dat hem toekomt,
krachtens een door de Staten van Holland en Westvriesland den 5. April 1664 verleend
octrooy.

De raad van Velsen wijst het vermeende recht van de baron daarop unaniem af als uit de tijd
zijnde en besluit de zaak met de gemeente Amsterdam zelf te regelen.
Aanstelling van Johannes Huijg als beurtschipper volgt door de raad vervolgens op 3 oktober
1857.
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Zijstap: GEMEENTEONTVANGER GIEL POST

Bij het overlijden op 14 juni 1886 van Machiel (Giel) Anthonie Post vermeldt Burgemeester 
J.C. Enschedé in zijn functie van ambtenaar van de burgerlijke stand in de overlijdensacte het 
volgende:

Heden, den veertienden Junij, achttienhonderd zes en tachtig, zijn voor mij onder-
geteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen: 
Johannes Michaël Post, oud achtentwintig jaren, van beroep bloemkweeker, wonende te
Velsen, zoon van de na te noemen overledene, en Antoine Daniel Charles Clarion, oud 
éénenveertig jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Velsen, bekende van de 
overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den veertienden Junij, des vóórmiddags,
ten tien ure, in het huis staande te Driehuis, in den ouderdom van achtenzestig jaren, is 
overleden Machiel Antonie. Post, van beroep Gemeenteontvanger, geboren en wonen-
de te Velsen; echtgenoot van Anna Maria Dam, zonder beroep, wonende te Velsen, 
zoon van Jan Post en Dorothea Maria Haantjes, beiden overleden.

Giel Post blijkt dus gemeenteontvanger van Velsen te zijn geweest. Terugbladerend in de be-
grotingen van Velsen blijkt hij zelfs lange tijd deze functie uitgeoefend te hebben want in de 
specificatie bij de Begrooting der Inkomsten en Uitgaven van de Gemeente Velsen voor de 
dienst van 1857 is onder de uitgaven vermeld:

22. f.150,00 Jaarwedde van den Gemeente-Ontvanger; goedgekeurd bij 's Konings be-
sluit van 12. Januarij 1854, No. 50. (De tegenwoordige Gemeente-Ontvanger is ge-
naamd M.A. Post.)

De omvang van de bevolking van Velsen bedroeg op dat moment 2339 zielen.

Nader onderzoek naar de feitelijke datum van indiensttreding voert dan verder terug naar de 
raadsnotulen van april 1855.
In maart 1855 blijkt namelijk dat de toenmalige gemeenteontvanger van Velsen, Hendrik Op 
der Heijde, ...plotseling in een voortdurende krankzinnige ongesteldheid... is komen te verke-
ren. Burgemeester J.C. Enschedé en zijn wethouders aarzelen niet. Zij stellen op 27 maart 
1855 in de raadsvergadering voor de zieke ontvanger te schorsen in zijn functie en een onder-
zoek in te stellen. De raad besluit conform. Het onderzoek wordt meteen de volgende dag op 
28 maart 1855 gehouden en van de bevindingen wordt een proces verbaal opgemaakt.

Proces-verbaal, bedoeld bij artikel 118 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad, Nº 85).
Op heden, Woensdag, den 28 Maart 1856, des morgens ten half elf ure, hebben wij on-
dergeteekenden, Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen, naar aanleiding 
van 's raads besluit van den 27. dezer, ons vervoegd ten kantore van den Gemeente-Ont-
vanger, Hendrik Op der Heijde, den 27. dezer, in zijne betrekking geschorst, ten einde 
zijne kas op te nemen, zijne boeken te sluiten, en die kas en die boeken te bewaren tot 
dat in de dienst zal zijn voorzien.
Tot deze werkzaamheden overgegaan zijnde hebben wij bevonden:

1º; dat het saldo der rekening over 1853, bedraagt:
ƒ   437,30½

2º; dat het saldo verantwoord op de begrooting 
van 1854, bedraagt ƒ   234,73
3º; dat over 1854 is ontvangen ƒ 4.878,77½
4º; dat over 1855 is ontvangen ƒ    17,34
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Totaal ƒ 5.568,15

Dat daarentegen       1854 ƒ 4.997,54
is uitgegeven over:   1855 ƒ   189,30 ƒ 5.186,84½

En dat alzoo in de kas behoort te zijn ƒ   381,30½
Hetwelk overeenkomt met de aan ons vertoonde gelden.

Wijders bleek ons dat volgens de staten van begrooting nog moest ontvangen worden:
over 1854 ƒ  615,95½ en
over 1855 ƒ 5.744,96½

Dus in het geheel nog ƒ 6.360,92

Hierna hebben wij, na opneming der boeken, over 1854 en 1855, dezelven met de voor-
handen zijnde dagregisters gesloten; de gequiteerde bevelschriften tot betaling, bene-
vens eenige tot het archief van den Ontvanger behoorende stukken, medegenomen en 
onder onze bewaring gesteld.
En is hiervan door ons dit proces-verbaal opgemaakt.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
J.C. Enschedé
H.J. ter Burg Weth.

Dat deze gebeurtenissen niet onopgemerkt bleven voor de burgerij mag duidelijk zijn. Boven-
dien blijkt de functie van ontvanger een aantrekkelijke te zijn. Een aantal burgers, D.M. Lan-
geveld, D. Gaijkema, M.A. Post, H.A. Slot, G. Steen, J.F. Taunaij, L.H. Geveke, J. Braun, G. 
Bruggink, J.H. Kuneman, H. van Donselaar en H. Slegtkamp schrijven Requesten om tot Ge-
meente-Ontvanger benoemd te worden, in plaats van H. Op der Heijde.
Ook Giel Post dus. Of het zitting hebben van zijn schoonvader Willem Dam in de raad er mee
te maken heeft is niet duidelijk. Zijn sollicitatiebriefje op met 5 cent gezegeld papier, met ka-
pitale spellingsfout en een grote inktvlek door een hakende pen bij zijn handtekening, is be-
waard gebleven.

Geven met verschuldigde eerbied, te kennen, dat de post van ontvanger der gemeente 
Velsen volgens gerugte hem ter ooren gekomen, is komende te vaceeren, zoo is het dat 
hij ondergetekende, de vreihijd (sic !!!) neemt zig voor de waarneming, dezer betrek-
king aan U Ed. ?: nederig aan te beveelen.
Het welk doende M.A. Post

Velsen den 4 April 1855
Aan den E: ? Heeren Burgemeester en Wethouders van Velsen b.D.
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Tussen alle sollicitanten maakt Giel Post blijkbaar een nette en betrouwbare indruk want bij 
brief van 5 april 1855 stellen B&W hem als eerste op een voordracht van twee voor aan de 
raad ter benoeming.

Aan den raad der gemeente Velsen.
Velsen, den 5. April 1855.
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe vergadering over te leggen de ingekomen requesten 
van personen, die bij de eventuëele benoeming van eenen Gemeente-Ontvanger, wen-
schen in aanmerking te komen, in plaats van Hendrik Op der Heijde, ten gevolge Uw 
besluit van den 27. Februarij ll. in zijne betrekking geschorst.
Aangezien wij ons hebben overtuigd dat de ongesteldheid van den geschorsten Ontvan-
ger van dien aard is, dat hem ook later niet langer het ontvangerschap vermag toever-
trouwd te worden, zoo achten wij het noodzakelijk dat onverwijld tot de benoeming van
een ander persoon voor die betrekking worde overgegaan, nadat Hendrik Op der Heijde,
op grond van de bekende voortdurende ongesteldheid, eervol zal zijn ontslagen.
Ingeval Uwe vergadering zich met deze onze meening mogt vereenigen, bevelen wij, 
naar aanleiding van het bestaande wettelijk voorschrift, bij deze aan:
Machiel Anthonie Post en
Dirk Meland Langeveld,
om tot de te vaceeren betrekking benoemd te worden.
Burgemeester en Wethouders van Velsen.
J.C. Enschedé.
D. van Lith Weth.

Toch verliep de benoeming niet zonder slag of stoot hetgeen uit de raadsnotulen van 5 april 
1855 duidelijk valt te lezen.
De gemeenteraad van Velsen bestond op dat moment uit zeven personen onder voorzitter-
schap van burgemeester J.C. Enschedé. Voor zover traceerbaar maakten de volgende perso-
nen deel uit van de gemeenteraad: wethouder H.J. ter Burg, wethouder D. van Lith, J. van 
Brussel, W. Dam, C. Schreuder, Taunaij en ??.

Jan van Brussel was de molenaar van ,,de Santhaes'' in Santpoort. Willem 
Dam was de schoonvader van Giel Post. Coenraad Schreuder was van 1817 
tot 1853 schout en later burgemeester van Velsen. Van beroep was hij notaris. 
In latere vergaderingen schittert hij nogal eens door afwezigheid. J.F. Taunaij
solliciteerde zelf, of een familielid, ook naar de functie van gemeente-ontvan-
ger.

Vergadering gehouden op Donderdag den 5. April 1855. Ter vergadering zijn aanwezig 
de Heer J.C. Enschedé, Burgemeester, Voorzitter, benevens al de Heeren leden van den 
raad.
De vergadering wordt geopend, waarna de notulen van het verhandelde in de zitting van
den 27. Maart ll. worden gelezen en goedgekeurd.
Door overlegging van het proces-verbaal, bedoeld bij artikel 118 der wet van 29 Julij 
1851, (Staatsblad Nº 85) wordt door den Voorzitter kennis gegeven van de bevinding 
van Burgemeester en Wethouders van de boeken en de kas van den geschorsten Ge-
meente-Ontvanger. Na voorlezing van dit proces-verbaal wordt het aangenomen voor 
informatie.
De Commissie benoemd in de vergadering van den 30. November 1854, tot het ontwer-
pen van instructiën  zoo voor den Secretaris als voor den Ontvanger der gemeente, be-
rigt met hare taak gereed te zijn en legt de betrekkelijke ontwerpen ter tafel. Wordt be-
sloten dezelven bij de leden ter lezing te zenden en ze in de eerst te houden vergadering 
in behandeling te nemen.
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Hierna wordt ter tafel gebragt en voorgelezen een brief van Burgemeester en Wethou-
ders van den 5. April 1855 Nº 494, waarbij (onder het overleggen van de ingekomen re-
questen van personen, die bij eene eventuëele benoeming van een Gemeente-Ontvanger,
wenschen in aanmerking te komen, in plaats van Hendrik Op der Heijde, thans in zijn 
betrekking geschorst) wordt voorgesteld dezen op grond van de bekende voortdurende 
ongesteldheid eervol te ontslaan, en onverwijld tot de benoeming van een anderen Ont-
vanger over te gaan, waartoe zij, volgens het wettelijk voorschrift, twee personen aan-
bevelen.
Met goedvinden van al de leden wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders in 
behandeling gebragt. Bij stemming over hetzelve wordt het met 4 tegen 3 stemmen af-
gewezen en wel op grond met (= men ?) zich ongezind verklaart tegen de onverwijlde  
benoeming van een nieuwen Ontvanger.
Daar de vergadering zivh niet verklaart tegen het voorgestelde ontslag van den geschor-
schten Ontvanger en het blijkt dat de vergadering dat ontslag noodig oordeelt, wordt 
door den Voorzitter voorgesteld, Hendrik Op der Heijde, ter zaken van de bekende 
voortdurende ongesteldheid, eervol, als Gemeente-Ontvanger, te ontslaan, en den 11. 
April 1855 bepaaldelijk over te gaan tot de benoeming van eenen nieuwen Gemeente-
Ontvanger.
Met algemeene stemmen wordt goedgevonden dit voorstel dadelijk in behandeling te 
nemen, en wordt hetzelve daarna ook met algemeene stemmen aangenomen. Wijders 
wordt goedgevonden van het aan H. Op der Heijde, verleend eervol ontslag te doen blij-
ken bij het hierna vermelde besluit, als:

De raad der gemeente Velsen;
Mededeling ontvangen hebbende van de voortdurende ongesteldheid, waarin zich be-
vindt Hendrik Op der Heijde, den 27. Maart 1855, in zijne betrekking van Gemeente-
Ontvanger geschorst;
Overwegende dat het belang der gemeente vordert dat in de dienst door eenen ander 
wordt voorzien;
Gelet hebbende op het bepaalde bij artikel 106 der wet van 29. Junij 1851, (Staatsblad 
Nº 85)
Gelet zijnde op het besluit van den 27. Maart 1855;
Besluit:
Hendrik Op der Heijde, ter zake van ongesteldheid, waardoor hij geacht wordt de ge-
schiktheid voor zijne betrekking te hebben verloren, bij deze eervol te ontslaan, als Ge-
meente-Ontvanger van Velsen.
Afschrift dezer zal gezonden worden aan Hendrik Op der Heijde voornoemd.
Velsen, den 5. April 1855.

De raadsvergadering van 5 april gaat dan verder over een kennisgeving van de oprichting van 
een Parochiëel-Armbestuur van de R.K. parochie te Driehuis. Saillant, aangezien datzelfde 
armbestuur voor de op dat moment tot gemeenteontvanger voorgedragen en nog niet benoem-
de Giel Post later nog een ,twee-petten-conflict' zal opleveren. Ook wordt nog gesproken over
de aanbesteding van enige reparaties die aan de school in Santpoort verricht moeten worden.
Op het einde van de raadsvergadering komt opnieuw de gemeenteontvangersvacature aan de 
orde.

Met het oog op het aldra benoemen van een nieuwen Gemeente-Ontvanger en het be-
paalde bij artikel 109 der gemeentewet, doet de Voorzitter opmerken het wenschelijke 
om bij tijds het bedrag te regelen van den zakelijken borgtogt door den Ontvanger te 
stellen.
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Gezien de grote sommen geld van de gemeente die door de handen van een ge-
meenteontvanger gingen en bij hem in bewaring waren, moest een ontvanger 
een borgtocht stellen. Volgens de wet bedroeg deze borgtocht minstens 10% 
van de gemeenterekening. Daarmee was deze functie beperkt tot redelijk ver-
mogende personen.

Hij legt dien ten gevolge ter tafel over eene opgave, waaruit blijkt dat het gemiddeld be-
drag der inkomsten van de gemeente, gedurende de laatste vijf jaren, (volgens de goed-
gekeurde rekeningen) heeft bedragen de som van ƒ 5.816,55. Dat alzoo, volgens de wet,
het bedrag der borgtogt minstens voor deze gemeente zal kunnen bedragen ƒ 581,65½.
Hij stelt alzoo voor die borgtogt voor den nieuw te benoemen Ontvanger te bepalen op 
ƒ 600,00, en aan Burgemeester en Wethouders over te laten toe te zien dat het te stellen 
verband behoorlijk geschiede.

De raad van Velsen besluit aldus.

Dan volgt binnen een week op woensdag 11 april 1855 een volgende raadsvergadering. Aan 
de orde zijn de instructies voor de secretaris en de ontvanger en de aanstelling van een nieuwe
ontvanger. Van deze vergadering zijn de notulen zo sprekend, dat ze hier bijna in zijn geheel 
zullen volgen. Enerzijds, omdat delen ervan jaren later weer een rol spelen; anderzijds, omdat
hieruit een aardig beeld kan worden verkregen hoe zo'n anderhalve eeuw geleden het er in 
raadsvergaderingen aan toe kon gaan. Diverse belangen van raadsleden en hun achterban zijn 
in het stemgedrag waarneembaar. Helaas zijn de beweegredenen niet altijd te doorgronden.

Vergadering, gehouden op Woensdag, den 11. April 1855. Ter vergadering zijn aanwe-
zig de Heer J.C. Enschedé, Burgemeester, Voorzitter, benevens al de Heeren leden van 
den raad.
De vergadering geopend zijnde, zoo wordt overgegaan tot het lezen der notulen van het 
verhandelde in de zitting van den 5. dezer, welke zonder aanmerking worden goedge-
keurd.
Worden ter tafel gebracht de ontworpen instructiën, zoo voor den Secretaris als voor 
den Ontvanger der gemeente, welke ingevolge het besluit, in de voorgaande vergade-
ring genomen, bij de leden ter lezing zijn geweest en alsnu aan de orde van behandeling
worden gesteld.
Tegen het dadelijk in behandeling nemen dier ontwerpen, worden door een der leden 
bedenkingen gemaakt, waarop de Voorzitter de vergadering verzoekt zich bij stemming 
te willen verklaren of zij al dan niet verlangt gevolg te geven aan het in de vergadering 
van den 5. April ll. genomen besluit om alsnu deze instructiën in behandeling te nemen.
Bij de hierover plaats hebbende stemming blijkt, dat 5 leden zich verklaren vóór het ge-
volg geven aan het voornoemde besluit, en dat 2 daartegen zijn.
Met de behandeling dier ontwerpen wordt mitsdien een aanvang genomen en wel in de 
eerste plaats de Instructie voor den Gemeente-Ontvanger.
Nadat de Voorzitter het geheele ontwerp dier instructie had voorgelezen, en er de bepa-
lingen van had toegelicht, wordt het ontwerp artikels-gewijze behandeld, en over elk ar-
tikel gestemd, met dat gevolg dat de instructie wordt vastgesteld. Zijnde bij de artikels-
gewijze stemming gebleken, dat zijn aangenomen geworden: met algemeene stemmen 
de artikelen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, en 14; met 5 tegen 2 stemmen, de artikelen 1, 12 en 
13; met 6 tegen 1 stem, artikel 7; zijnde artikel 4 aangenomen met 6 stemmen, hebben-
de één lid zich over dit artikel van stemming onthouden.

Blijkbaar verdedigt hier een raadslid het belang van de plaatselijke horeca. 
Het lijkt niet aannemelijk dat iemand hier tegen de eerste zin van dit artikel 
stemt. Waarom bij het artikel 4 zich iemand van stemming onthoudt is een 
raadsel. Helaas zijn stemverklaringen niet in de raadsnotulen opgenomen.

105



De alzoo vastgestelde instructie, welke aan de Gedeputeerde Staten zal worden medege-
deeld, luidt als volgt:
Instructie voor den Ontvanger der gemeente Velsen.
Artikel 1.
Het kantoor van den Gemeente-Ontvanger zal dagelijks, met uitzondering van zon- en 
feestdagen, geopend zijn.
Artikel 2.
De plaats, waar het kantoor zal worden gehouden, alsmede de tijd van opening en slui-
ting van hetzelve, zal, op voordragt van den Ontvanger, door en onder goedkeuring van 
Burgemeester en Wethouders, worden bepaald. Deze zorgen dan van het hieromtrent 
door hen te nemen besluit kennisgeving worde gedaan aan het publiek.
Artikel 3.

In de kantlijn is hier later geschreven: Zie de notulen van 27 Juli 1886.
De Ontvanger geniet een jaarwedde, welke volgens de gemeente-wet, wordt geregeld en
vastgesteld.
Artikel 4.
Hij is verpligt voldoenden zakelijken borgtogt te stellen, welke geregeld zal worden 
volgens Artt. 109 en 111 der gemeente-wet.
Artikel 5.
De door hem benoodigde registers, kennisgevingen en zegels, komen voor rekening der 
gemeente, behoudens zijne verpligting tot verantwoording der zegels, welke door de be-
lastingschuldigen moeten worden terug gegeven.
Artikel 6.
Bij het, volgens Art. 181 der gemeente-wet, opnemen der gemeente-kas, is hij behulp-
zaam in het opmaken van het proces-verbaal.
Artikel 7.
Hij zal buiten de hem toegelegde jaarwedde geene leges, emolumenten of iets dergelijks
van de belastingschuldigen mogen aannemen.
Buiten toestemming van den gemeente-raad mag hij geene nering doen in goederen on-
derhevig aan plaatselijke belastingen der gemeente.
Ook mag hij het tappersbedrijf niet uitoefenen.
Artikel 8.
Alle bij hem inkomende officiële stukken, het zij van het gemeente-bestuur of van ande-
re autoriteiten, worden door hem zorgvuldig in zijns te houden archief bewaard.

Artikel 9.
Van den ontvangst en korte inhoud derzelven, houdt hij, in behoorlijke volgorde, aante-
kening op een daartoe te bestemmen register.
Artikel 10.
Ook van de brieven door hem in zijne betrekking geschreven, zal hij in een brievenboek
afschrift houden.
Artikel 11.
Hij zorgt voor het net en zindelijk houden en behoorlijk bergen, van al de tot zijn beheer
behoorende stukken.
Artikel 12.
Bij eene ongesteldheid of onstentenis van den Ontvanger van langer dan één dag, zullen
al de registers en verdere stukken tot zijne ontvangst en archief betrekking hebbende, 
terstond gesteld worden onder bewaring van Burgemeester en Wethouders, door wie 
onverwijld maatregelen zullen worden genomen om in de geregelde dienst te voorzien.
Artikel 13.
Deze zorgen evenwel, dat de dienst alsdan worde waargenomen, door iemand, die vol-
doet aan de persoonlijke vereischten, welke de wet van een Ontvanger verlangt.
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Is de ontvanger slechts één dag ongesteld of afwezig, dan is hij verpligt iemand be-
schikbaar te stellen ten genoege van Burgemeester & Wethouders.
Artikel 14.
Bijaldien deze instructie later mogt worden gewijzigd, zal de Ontvanger gehouden zijn 
zich dien overeenkomstig te gedragen.

Hierna wordt het ontwerp van Instructie voor den Secretaris der gemeente in behande-
ling gebragt.
Ook dit ontwerp wordt in zijn geheel voorgelezen en door den Voorzitter toegelicht,

Saillant detail is, dat toendertijd de burgemeester tevens ook de gemeentese-
cretaris was.

waarna over elk artikel afzonderlijk beraadslaagd en gestemd wordt, met dat gevolg dat 
het geheele ontwerp wordt aangenomen. Van de 11 artiklen van het ontwerp, worden 
aangenomen: met algemeene stemmen, de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9, en met 6 te-
gen 1 stem, de artikelen 5, 10 en 11.
De alzoo vastgestelde instructie, die aan Heeren Gedeputeerde Staten zal worden mede-
gedeeld, luidt als volgt:

Instructie voor den Secretaris der gemeente Velsen.
Artikel 1.

De Secretaris is verpligt dadelijk na de aanvaarding zijner betrekking, van zijnen voor-
ganger of die tijdelijk met het secretariaat mogt zijn belast geweest, tegen behoorlijk 
reçu, ingevolge bestaande inventaris over te nemen, het archief van de gemeente, en al 
wat tot de secretarie behoort, en volgens die inventaris het eigendom is der gemeente.
Hij is gehouden deze inventaris, op de wijze, waarop zij is te zamengesteld, successie-
velijk aan te vullen met al de stukken, waarmede het archief, gedurende de waarneming 
zijner bediening, wordt vermeerderd.

Artikel 2.
Hij is tegenwoordig bij alle vergaderingen van den raad en van Burgemeester en wet-
houders, en houdt van het verhandelde in die vergaderingen, de notulen.

Artikel 3.
Hij verleent zijne hulp aan de Commissiën uit den raad, en vergezelt, wanneer hij daar-
toe gerequireerd wordt, den Burgemeester en de Wethouders, wanneer deze in hunne 
ambtsbetrekking zich elders moeten bevinden, en houdt de noodige aantekeningen der 
handelingen, door deze ambtshalve gedaan.

Artikel 4.
Hij zorgt dat de secretarie dagelijks, met uitzondering van zon- en feestdagen, behoor-
lijk geopend zij.
De plaats waar de secretarie zal gehouden worden, alsmede de tijd van opening en slui-
ting derzelve, zal, op zijne voordragt, door en onder goedkeuring van Burgemeester en 
Wethouders, worden bepaald.
Deze zorgen dat van het hieromtrent te nemen besluit, kennisgeving worde gedaan aan 
het publiek.

Artikel 5.
Bij zijne afwezigheid, ongesteldheid of onstentenis, wordt hij vervangen door een per-
soon, daartoe door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen, en zulks naar aanleiding
van het bepaalde bij artikel 105 der gemeente-wet, in verband met artikel 17 van het 
vastgestelde reglement van orde voor den raad.

Artikel 6.
Hij zorgt voor den geregelden gang van alle werkzaamheden ter secretarie; voor het 
houden en bijhouden van de vereischte registers, zoo van ingekomen als van uitgegane 
stukken; van genomen beschikkingen en besluiten en afgekondigde verordeningen; als-
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mede dat van alle verzonden wordende brieven, in behoorlijke volgorde en met vermel-
ding van datum en nummer, afschrift worde gehouden in een daartoe te bestemmen re-
gister.

Artikel 7.
Hij is belast met de opmaking der bevelschriften tot betaling uit de kas der gemeente, 
zooals die door Burgemeester en Wethouders worden bevolen.
Alvorens deze af te geven zal hij daarvan aantekening houden op een daartoe te bestem-
men boek of register, waarin de posten van ontvang als van uitgaaf zullen moeten ver-
meld staan, in dezelfde orde als die voorkomen op den staan van begrooting van inkom-
sten en uitgaven der gemeente.

Artikel 8.
Aan hem is opgedragen de zorg voor het aanschaffen der bureau-behoeften en van het 
drukwerk. Wanneer de daarvoor toegestane sommen niet toereikende zijn, geeft hij 
daarvan kennis aan Burgemeester en Wethouders.

Artikel 9.
Hij draagt zorg dat de leden van den raad kennis kunnen nemen van de stukken be-
hoorende tot het archief der gemeente.
Zonder goedvinden van Burgemeester en Wethouders, zal hij evenwel geene stukken uit
het archief mogen afgeven. Wanneer hij hiertoe mag overgaan zal zulks moeten ge-
schieden tegen ontvangst van een behoorlijk reçu.

Artikel 10.
Hij is het hoofd der secretarie en als zoodanig zijn de klerken bij dezelve aan hem on-
dergeschikt, zullende hij, bij reden van klagten over hun gedrag, daarvan aan het college
van Burgemeester en Wethouders kennisgeven.

Artikel 11.
In het algemeen is hij tot alles verpligt wat de gemeente-wet en het reglement van orde 
van den raad voor den Secretaris voorschrijft.

Aldus vastgesteld door den raad der gemeente Velsen, in zijne vergadering van den 11 
April 1855.
Geteekend   J.C. Enschedé.

 D. van Lith, Wethr.

Na zo de eerste instructies voor ontvanger en secretaris van Velsen vastgesteld te hebben gaat
de raad over tot de benoeming van een nieuwe gemeente-ontvanger. De eerder genoemde 
brief van 5 april 1855 van B&W aan de raad met een voordracht van twee benoembare perso-
nen is herhaald door een brief op 11 april. Opnieuw staat Machiel Anthonie als nummer een 
op de voordracht vóór Dirk Meland Langeveld.

Wordt hierna ter tafel gebragt een brief van Burgemeester en Wethouders van den 11. 
April 1855, Nº 498, waarbij de personen van M.A. Post en D.M. Langeveld, worden 
aanbevolen om benoemd te worden tot de open zijnde betrekking van Gemeente-Ont-
vanger.
Onder overlegging van al de te dezer zake ingekomen requesten van sollicitanten voor 
die betrekking, stelt de Voorzitter voor, om overeenkomstig het vroeger genomen be-
sluit alsnu over te gaan tot de benoeming van eenen Ontvanger.
Hij benoemt hierop de Heeren Schreuder, Taunaij, ter Burg en van Brussel tot stemop-
nemers.
De stembriefjes worden rondgedeeld. Uit de zeven opgehaalde stembriefjes blijkt dat 
vier stemmen zich hebben vereenigd op M.A. Post, twee op D.M. Langeveld en één op 
Langeveld.
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Tien jaar later blijkt Dirk Meland Langeveld het tot wethouder gebracht te 
hebben.

Machiel Anthonie Post alzoo tot Gemeente-Ontvanger benoemd zijnde, stelt de Voor-
zitter voor hem onverwijld hiervan kennis te geven en hem te vragen of hij bereid is, 
overeenkomstig de bepalingen der wet, gemelde betrekking te aanvaarden.
Deze wordt hierop ter vergadering toegelaten. 

Blijkbaar heeft Giel Post al in de ,wandelgangen' klaargestaan om binnen ge-
roepen te worden.

De Voorzitter doet hem de voorgestelde vraag, welke hij bevestigend beantwoordt. 
Daarop wordt hij door de Voorzitter toegesproken en met zijne nieuwe betrekking ge-
lukgewenscht, nadat hij, in handen van dezen, had afgelegd de eeden, voorgeschreven 
bij artikel 108 der wet van 29. Junij 1851. (Staatsblad, Nº 85).

De Voorzitter berigt hierop gereed te zijn met de taak, hem in de vergadering van den 
27. Februari 1855, opgedragen tot het doen van voordragten tot het heffen van leges en 
van begravenisregten.
Hij brengt de ten deze door hem ontworpen besluiten ter tafel, waarvan voorlezing 
plaats heeft, en stelt voor deze ontwerpen dadelijk in behandeling te nemen, dan wel, 
daarvoor eene andere zitting te bestemmen.
Met algemene stemmen wordt tot het eerste besloten, en wordt vervolgens tot de behan-
deling der ontwerpen overgegaan.

Vervolgens wordt in een langdurige bespreking en vaststelling van de teksten het heffen van 
leges in Velsen ingevoerd. Deze eerste legesverordening zal in werking treden op  ,,1º Janua-
rij 1856 ten behoeve van de kas der gemeente''. Ook de invoering van begravenisrechten op 
de algemene burgerlijke begraafplaats stuit niet op verzet in de raad. Ter complementering 
worden ook nog twee verordeningen voor het invorderen van de leges en de begravenisrech-
ten vastgesteld.

Aan het einde van de vergadering komt nog het punt van de armenzorg aan de orde. Een on-
derwerp waar Giel Post later ook nog mee te maken krijgt. Dit verhaal zal als apart onderwerp
behandeld worden later in dit hoofdstuk.

Volledigheidshalve volgt hier de tekst van het raadsverslag over het einde van de vergade-
ring.

Het verslag omtrent den toestand der gemeente over 1854 wordt hierop door Burge-
meester en Wethouders overgelegd.
Wordt besloten hetzelve voor den tijd van drie dagen ter lezing te zenden bij de leden.

De Voorzitter berigt te hebben ontvangen een brief van het Parochiaal Armbestuur voor
de Roomsch Catholijke gemeente van Velsen, van den 9. April 1855, waarbij verzocht 
wordt dat het bestuur voor de Roomsch Catholijke armen onder Velsen, zal gemagtigd 
worden tot de overgifte van het beheer en de goederen dezer instelling aan het Parochi-
aal Armbestuur.
Alvorens dien brief te beantwoorden deelt de Voorzitter zijne meening te dezer zake 
mede, kortelijks hierop nederkomende, dat: "wanneer het nieuw ingestelde Parochiaal 
"Armbestuur, van het bestuur van de Roomsch Catholijke armen, onder Velsen, wen-
scht "over te nemen en te beheeren de goederen van de gemelde armen, hetzelve zich tot
dat "einde met verzoekschrift direct zal te wenden hebben aan den raad, waarbij alsdan 
"tevens zal behooren overlegd te worden een gemeenschappelijk voorstel van het alhier 
"en ook welligt te Schooten opgerigte Parochiaal Armbestuur, om die goederen (welke 
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"de Roomsch Catholijke Armen, onder de gemeente Velsen, toekomen, zoowel die, 
welke "parochieëren onder de kerkelijke gemeente van Schooten, als onder die van 
"Driehuizen) te beheeren of zoo nodig te verdeelen."

Deze meening wordt algemeen door den raad gedeeld.
De vergadering wordt hierop door den Voorzitter gesloten.

Op 18 april vindt blijkens een daarover opgestelde verklaring de overdracht van boeken en 
kas plaats. In zwierige letters verklaart de nieuwe gemeenteontvanger alles naar behoren aan-
gereikt gekregen te hebben van Burgemeester en Wethouders.
Conform het bepaalde in artikel 118 van de gemeentewet hebben zij de boedel van de oud-ge-
meenteontvanger tijdelijk in bewaring genomen hadden. Het aanwezige kassaldo bedroeg ƒ 
333,62½. Blijkens een tegelijkertijd opgemaakt voorgedrukt proces-verbaal had de nieuwe 
ontvanger over de jaren 1854 en 1855 nog ƒ 6.335,22 aan onbetaalde belastingen en uitstaan-
de rekeningen te vorderen. Gezien de ferme ondertekening moet Giel Post zich over zijn nieu-
we positie bijzonder tevreden gevoeld hebben. Gezien het toenmalige jaarsalaris van de bur-
gemeester, ƒ 400,00, de secretaris, ƒ 400,00, en de wethouders, ƒ 100,00, zal Giel Post zich 
met het salaris van de ontvanger, ƒ 150,00 ook niet ongelukkig gevoeld hebben.

In de raadsvergadering van 23 augustus 1855 wordt de laatste formaliteit vervuld.
De Voorzitter doet mededeling dat door den nieuw benoemden Gemeente-Ontvanger, 
M.A. Post, zijn ingezonden de stukken, waaruit blijkt dat door hem voldoenden zakelij-
ken borgtogt is gesteld, ter waarde van ƒ 600,--, zooals door den raad bij besluit van den
5. April 1855 was bepaald geworden.
Deze mededeling wordt aangenomen voor informatie.

Vervolgens stelt de Voorzitter voor de vereischte magtiging te verleenen ten behoeve 
van den eervol ontslagenen Gemeente-Ontvanger, H. Op der Heijde, tot losmaking van 
het door hem gestelde verband als borgtogt.
De voorgestelde magtiging wordt door den raad verleend.

Giel Post zou ruim 31 jaar lang, tot zijn dood, gemeenteontvanger van Velsen blijven. In de 
raadsvergadering van 27 juli 1886 komt hij voor het laatst ter sprake in de gemeenteraad on-
der agendapunt 30.

Nº 30. Vervolgens geeft de voorzitter kennis van het op den 14. Junij 1886 plaats gehad 
hebbende overlijden van den Gemeente-ontvanger de Heer M.A. Post, en van de maat-
regelen welke als toen door Burgemeester en Wethouders genomen zijn, krachtens het 
bepaalde van art. 118 der gemeente-wet;
Deze mededeling wordt mede voor informatie aangenomen.

En in de kantlijn is bij de notulen aangevuld:
Voorts wordt op voorstel van den voorzitter met a.s. (=algemene stemmen) besloten aan
den Heer J.M. Post, die tijdelijk is belast met de waarneming van de betrekking van Ge-
meente-ontvanger, eene gratificatie te verleenen van ƒ 25,--.

Dat niet zijn oudste zoon Willem Jan (zie VIII.B.) maar diens jongere broer Giel (zie VIII.C.)
met de waarneming werd belast is niet zo verwonderlijk. De reputatie van Willem Jan zal 
toen al geen beste zijn geweest.

Naar Giel Post zijn geen straten of pleinen in de gemeente Velsen genoemd, zoals naar burge-
meester J.C. Enschedé. In tegendeel zelfs. De herinnering aan zijn functie is in zijn nageslacht
verloren gegaan. 
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Zijstap: De armenzorg in Velsen 
en het vreemde ,,ontslag'' als armmeester van Giel Post

In Velsen bestond sedert 28 januari 1739 een scheiding in de zorg voor de hervormde
armen enerzijds en de rooms-katholieke armen anderzijds. 
Ontleend aan: Rolle, S., J.H.A.M. Anten,  Driehuis, R.K. Kerkbestuur St. Engelmun-
dus, Velsen, 1974/1975, bladzijden 16 en 29. 

Aanleiding daarvoor was het feit, dat de rooms-katholieke kinderen onder toezicht en zorg
van de aalmoesmeesters of armmeesters van de algemene armen hervormd werden opgevoed.
Aanvankelijk werden de hervormde en rooms-katholieke armmeesters uit een voordracht van
twee via schout en schepenen door de Heer van Velsen benoemd.
De armmeesters legden rekening en verantwoording af aan het gemeentebestuur. In de Patri-
ottentijd ging ook de benoeming van de armmeesters aan dit bestuur over. Met de inwerking-
treding van de Armenwet van 1854 werden de beide administraties als gemeentelijke instel-
lingen aangemerkt. In 1804 kochten de rooms-katholieken een armenhuis in het gemeentedeel
Santpoort. De kosten van dit huis werden bestreden uit de armenkas, welke bestond uit rente
van effecten, opbrengsten van verhuur en verpachting van land en schaalcollectes in de kerk
en huis-aan-huis.

Na het herstel van de Kerkelijke Hiërarchie op 4 maart 1853 poogt de parochie Driehuis (offi-
ciëel pas opgericht op 17 november 1858 als de St. Engelmundusparochie te Velsen) in 1855
de rooms-katholieke armenzorg aan het gemeentebestuur te onttrekken en naar zich toe te ha-
len. De hierover geschreven brief aan het gemeentebestuur wordt door de burgemeester aan
de orde gesteld aan het slot van de eerder in dit hoofdstuk genoemde raadsvergadering van 11
april 1855.

Door een veeleisende opstelling van burgemeester en raad ketsen de pogingen van het paro-
chiëel armbestuur van Driehuis (en ook van het later zich daarbij gevoegde armbestuur van de
parochie Schooten) in 1857 af. Voorlopig blijft de rooms-katholieke armenzorg onder ge-
meentelijk toezicht staan.

In de raadsvergadering van 4 juli 1856 zijn ondertussen nieuwe armbesturen gepresenteerd.

De voorzitter doet berigt, dat, naar aanleiding van het bepaalde bij artikel 8 van de in de
vergadering van den 5. October 1855 vastgestelde Reglementen voor de beide burgerlij-
ke armbesturen in deze gemeente, door gemelde besturen is kennisgegeven dat zijn be-
noemd:
bij de instelling ten behoeve der Roomsch Catholijke - Armen,
tot Voorzitter W. Dam (tevens raadslid van Velsen)
tot Onder-Voorzitter J. Traan,
tot Penningmeester A.M. Janse, en
tot Secretaris M.A. Post (de gemeente-ontvanger); 

en bij de instelling ten behoeve van de Schaalarmen (armen waarvoor met de collecte-
schaal huis-aan-huis gecollecteerd werd)
tot Voorzitter S. Mooij,
tot Onder-Voorzitter J.H. Kuneman (ook een der sollicitanten naar de
functie van gemeenteontvanger in 1855!)
tot Penningmeester M. Verschoor, en
tot Secretaris J. van Brussel (tevens raadslid van Velsen)
Dit berigt wordt voor informatie aangenomen.
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Hier ontvouwt zich een netwerk aan contacten en posities in het Velsen van 1856. Enige jaren
later zal bijvoorbeeld de (enige) ambtenaar ter secretarie, Willem Steen, ook tot hervormde
armmeester benoemd worden. Met enige regelmaat zijn de be- en herbenoemingen van leden
van deze besturen terug te vinden in de raadsnotulen. Giel Post wordt voor de laatste keer her-
benoemd in de raadsvergadering van 29 december 1864.

In 1865 is dan iets gebeurt waardoor aan de loopbaan van Giel Post als rooms-katholiek arm-
meester een einde komt. Op 28 september van dat jaar dienen de rooms-katholieke armmees-
ters L. Uitendaal, P. Gerrits en J.H. Klauwers collectief hun ontslag in bij de gemeente. De
zaak blijft rusten, tot op 22 december van dat jaar Giel Post met een kort briefje aan de raad
eveneens zijn zetel ter beschikking stelt. In de vergadering van 27 december 1865 worden, op
verzoek van M.A. Post de dato 22 december 1865 en van L. Uitendaal, P. Gerrits en J. Klau-
wers de dato 28 september 1865, de personen: A. Traan, J.H. Klauwers, L. Uitendaal, P. Ger-
rits en M.A. Post als armmeesters voor de rooms katholieke armen van Velsen ...eervol... en
...met dankzegging aan elk hunner, voor de goede diensten in die betrekking bewezen... ont-
slagen!

Vreemd is het wel dat vervolgens in die zelfde vergadering als nieuwe armmeesters ingaande
1 januari 1866 benoemd worden:
A. Traan (!), Jacs. Graaman, P. Gerrits (!), Casper Arisz (in 1874 schoonvader geworden van
de zoon van Giel Post, Willem Jan) en J.H. Klauwers (!).

Wat de oorzaak is van deze gebeurtenissen is (nog) onbekend. In 1865 komt Velsen min of
meer op zijn kop te staan door de werkzaamheden rond de aanleg van het Noordzeekanaal en
de aanleg van de spoorlijn Haarlem - Uitgeest. De hoeveelheid werk die dit met zich mee-
bracht deed veel arbeiders naar de gemeente Velsen trekken. Voor het dorp Velsen en de pa-
rochie Driehuis had dit uiteraard gevolgen. Zo steeg in dat jaar het aantal parochianen tot bo-
ven de duizend.

Nader archiefonderzoek kan mogelijk meer uitwijzen. De ontslagen en benoemingen geven
wel te denken.
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Generatie XI
DE FAMILIE VERSPREIDT ZICH

XI.A
CORNELIUS ALEXANDER POST

Hij is ongetwijfeld vernoemd naar zijn oom Cornelis Alexander, die weer vernoemd is
naar diens beide grootvaders Cornelius Post en Alexander Haantjes

geboren Velsen 6 oktober 1856 (akte 66)
RK gedoopt Velsen 6.10.1856

peter en meter: Godefridus Post (Goverd zoon van Huijg) en Dorothea Joanna Post 
(dochter van de eerste Cornelis Alexander)

koetsier (1887 en 1893), agent van politie (1894), los werkman
vertrekt naar Voorhout 14.12.1871, vestigt uit Amsterdam 3.9.1877; vertrekt naar Sittard 
7.12.1877, vestigt ambtshalve 1.1.1880; vertrekt naar Roermond 28.4.1883, vestigt uit Waal-
wijk 20.6.1887; vertrekt naar Bennebroek 16.11.1887, sinds 28.2.1893 woont hij in Haarle-
maan de Spaarnwoudestraat en kwam op dat moment uit Brussel. Op 6.7.1893 ging hij naar 
het Kranke Gesticht in Utrecht, bij terugkomst woont hij in Haarlem Pijlslaan 103. In 1916 
woont hij in Amsterdam, op 2.6.1925 vestigt hij zich vanuit Nijmegen weer in Haarlem aan 
de Pijlslaan 103

overleden Haarlem 29 april 1934 17.45 uur (akte 503)

Hij is overleden  in het ziekenhuis aan de Maerten van Heemskerkstraat 2, aangifte 
van zijn overlijden wordt gedaan door Cornelis Lomans en Klaas Hoogland (beroeps-
aanzeggers)

zoon van Coenraad Albertus Post en Petronella van Roosmalen
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huwt Haarlem 14 november 1894 (akte 413) met (1)

ondertrouw 4 en 11 november 1894; getuigen bij het huwelijk waren: Cornelis Coen-
radus Post, 36, landbouwer en neef van de bruidegom, Pieter Hamers, 43, besteller 
van goederen en behuwdbroeder van de bruidegom, Antonie van Wienen, 45, winke-
lier te Haarlem en aangehuwde oom van de bruid, Frans Johan Denekamp,66, laar-
zenmaker te Amsterdam en aangehuwd oom van de bruid

echtscheiding Arr. Rechtbank Haarlem 8 mei 1906 van

AGATHA SUSANNA MEIJER
geboren Haarlem 22.12.1870

werkster
overleden Haarlem 24 juni 1945 (akte A1906)

dochter van Gerardus Jacobus Meijer, smid, en Hendrica Knaapen
huwt (2) Haarlem 2 oktober 1907 met (2):
Cornelis Jacobus de Wilde
geboren Haarlem 1854
tuinman (1907)
overleden Haarlem 6 februari 1933 (akte 164)
zoon van Jacobus de Wilde en Anna Overmeijer
sinds 7.7.1903 weduwnaar van Clara Maria Ruigrok

uit het (1) huwelijk:
1. Gerardus Coenradus * Haarlem 14.1.1896

volgt XII.A

In de Hamers-Post-tak is een "Ome Cees" bekend wegens zijn zwervende bestaan. Dit 
slaat vermoedelijk op deze persoon. In 1928 is hij nog gezien door C.C. Hamers (1919).
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IX.B
WILLEM JAN POST
(kwartier 20; familie Post)
geboren Velsen 20 juni 1851
landbouwer, arbeider (1876)
wonend Houtrakpolder (Haarlemmerliede), Velsen Schoo-
nenberg, Velsen “De Heide”
overledenen te Velsen “De Heide” 21 juli 1898 (akte 89), 47
jaar

Bij een van zijn beruchte kroegentochten, (met een
van de jonkheren van Boreel), zouden hij en zijn ka-
meraden bij het elkaar veelvuldig telkens opnieuw
thuisbrengen dwars door weilanden en sloten ge-
trokken zijn. Daarbij liep hij een longontsteking op
die hem fataal werd.
Van zijn dood werd op het gemeentehuis van Velsen
aangifte gedaan door zijn aangetrouwde neef Pieter
Hamers, arbeider (1876)

zoon van Machiel Antonie Post en Anna Maria Dam

huwt Velsen 6 mei 1874 met: 
Getuigen bij het huwelijk waren Willem Arisz, oud 46 jaren, landbouwer, wonende te 
Velsen, oom van de comparante, Dirk Arisz, oud 50 jaren, landbouwer, wonende te 
Velsen, oom van de comparante, Coenraad Albertus Post, oud 58 jaren, tapper, wo-
nende te Velsen, oom van den comparant en Gerrit Dam, oud 41 jaren, landbouwer, 
wonende te Velsen, oom van den comparant.

KEETJE ARISZ
Cornelia, Neel(tje)

geboren Velsen 27 november 1850 om 19.00 uur op de
boerderij 'Lievendaal'

In tegenstelling tot het vermelde in hun huwelijksakte
was Keetje op het moment van haar huwelijk pas drieën-

twintig in plaats van vierentwintig jaar oud.
Werd zij bij de burgerlijke stand ingeschreven onder de

naam Keetje (getuigen waren haar ooms Dirk en Willem
Arisz), bij haar doop werd zij in de parochieregisters on-

der de naam Cornelia opgenomen. Dit had tot gevolg,
dat zij in haar latere leven ook wel 'Neeltje' (haar kinde-

ren spraken altijd over 'moeder Neel') werd genoemd.
De naam Cornelia was in de burgerlijke stand echter

ook aan drie zusters van haar gegeven, die echter allen op zeer jeugdige leeftijd overleden
(1851, 1854 en 1859)

Desondanks is zij bij haar overlijden ingeschreven als Cornelia!
 

overleden Velsen op de 'Hei' 30 maart 1920 (akte 87)
Na haar overlijden lag ze thuis opgebaard. De familie had een olielampje bij haar baar aan-

gestoken om het nachtelijke duister te verdrijven. In de nacht is het lampje gaan loeven,
waardoor moeder Neel de volgende morgen geheel zwart beroet bleek te zijn

 
dochter van Casper Arisz en Marijtje Kors
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Vertegenwoordigers van de familie Post hadden familiebanden met de familie Arisz op de 
boerderij 'Lievendaal' bij Waterland en de familie Arisz op een boerderij bij Schoonenberg. 
Zie hiervoor Zijstap: De familie Arisz.

Bij hun huwelijk boden de wederzijdse ouders het bruidspaar een in de pas drooggelegde 
Houtrakpolder gelegen boerderij, aan de Lagedijk 14, aan waarnaar zij 30 mei (andere mel-
dingen zeggen 1 juni) 1874 vertrokken. Maar door het drankgebruik van Willem Jan trok het 
echtpaar, berooid, met de eerste twee kinderen na twee jaar terug naar Velsen.
Blijkens het bevolkingsregister van Velsen, zij wonen dan in wijk K, nummer 155, vertrekt 
Willem Jan zonder zijn gezin op 12 april 1880 naar Amsterdam en op 20 april 1881 vestigt 
hij zich, komende uit Rotterdam, weer in Velsen. In het tussen liggende jaar werd op 11 juli 
1880 zijn dochter Johanna Cornelia geboren.
Van zijn vader mochten zij een deel van het huis “Hoogergeest” huren. Na 1889 werd dit 
huis uit de nalatenschap van zijn ouders verkocht, waarna zijn van de Jonkheer van Boreel, 
eigenaar van het landgoed Schoonenberg, mochten wonen in het boerderijtje op Schoonen-
berg, thans meer bekend als het ,van der Heiden-huisje', genoemd naar de laatste bewoners.
Tussen 1895 en 1898, het sterfjaar van Willem Jan, verhuisden zij naar een huisje op 'de Hei'
of wel ,het Hanenland', de huidige hoek van de Tussenbeeksweg en het Tiberiusplein in IJ-
muiden Oost.

uit dit huwelijk:
1/2 Casper Cornelis * Houtrakpolder (Haarlemmerliede) 18.11.1875

volgt X.B
2/2 Michael Antonius Johannes * Houtrakpolder (Haarlemmerliede) 18.11.1875

volgt X.C
3. Anna Maria * Velsen (op Schoonenberg) 11.12.1876

 (akte 203)
† Heemstede 20.12.1957 (bidprentje)

huwt (1) Haarlem 1.8.1900 met Johannes Cornelis Janszen, geboren 1879, landbou-
wer, overleden, zoon van Karel Janszen en Grada Lamboo, het huwelijk is door echt-
scheiding ontbonden Haarlem 17.6.1913
(2) Haarlem 18.8.1915 met Willem Leder, geboren Den Haag 26.7.1886, overleden 
Bloemendaal 5.2.1980, zoon van Willem Leder en Alberta Johanna Figge 
uit het (1) huwelijk:
a. Karel Janszen *
b. Willem Janszen *
c. Gerard Janzsen *
uit het (2) huwelijk:
d. Ab Leder *

4. Maria Johanna * Velsen 27.1.1878
Thuishaler bij de familie Leijding - Arisz in de Rijp

† Warmerhuizen 21.9.1933
huwt Oude Niedorp 28.8.1901 (akte 10) met Hendrik (Hein) Vlugt, geboren Warmen-
huizen 4.3.1874, landbouwer, overleden Warmenhuizen 11.2.1963, zoon van Simon 
Vlugt, landbouwer, en Catharina Hoogeboom
Uit dit huwelijk 2 dochters.

5. Petronella Dorothea * Velsen 11.2.1879
† Beverwijk 5.4.1955

huwt Velsen 14.11.1901 (akte 86) met Machiel van 't Hoff, geboren Alkmaar 
19.12.1875, slager aan de Zeestraat te Velsen, seinhuiswachter (1932), overleden Be-
verwijk 30.11.1949, zoon van Gerardus van 't Hoff en Anna Sophia Tijs
uit dit huwelijk:
a. Sophia Cornelia van 't Hoff * Velsen 23.9.1902
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† Alkmaar 12.6.1989
b. Wilhelmus Gerardus van 't Hoff * Velsen 22.9.1903
c. Cornelia Alida Maria van 't Hoff * Velsen 7.10.1904
d. Alida Johanna van 't Hoff * Velsen 2.7.1906

† Heemskerk 23.12.1986
e. Johanna Maria van 't Hoff * Velsen 5.8.1907
f. 1/2 Maria Sophia van 't Hoff * Velsen 2.3.1909

huwt Amsterdam 14.9.1932 (acte Reg.8E fol.17) met (2) Wilhelmus Johannes 
Nolte, kunstschilder, * 1893, zoon van Johannes Albertus Nolte en Hendrika 
van Drongelen

g. 2/2 Gerardus Antonius van 't Hoff * Velsen 2.3.1909
† Beverwijk 23.11.1971

h. Hermanus Cornelis van 't Hoff * Velsen 21.1.1911
† Velsen 15.8.1911

i. Hermanus Cornelis Johannes van 't Hoff * Velsen 21.10.1914
† Velsen 9.12.1983

j. 1/2 Johanna van 't Hoff * Velsen 29.7.1917
 huwt Jan van Ewijk, schoenmaker, overleden 10.8.1997

k. 2/2 Euphemia van 't Hoff * Velsen 29.7.1917
l. Johannes Jacobus van 't Hoff * Velsen 25.9.1918

† Velsen 11.1.1919
m. 1/2 Anthonia Maria van 't Hoff * Velsen 27.4.1920
n. 2/2 Petronella Maria van 't Hoff * Velsen 27.4.1920

† Velsen 8.7.1921
o. Petronella Hermina van 't Hoff * Velsen 17.8.1921

6. Joanna Cornelia * Velsen 11.7.1880 (in het huis op Hoogergeest)

Heden, den veertienden Julij, achttienhonderd en tachtig, is voor mij ondergeteeken-
de, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen Frans 
Ludwig Eduard Kaulbach, oud vijfenveertig jaren, van beroep verloskundigen, wo-
nende te Velsen, bij de natemelden bevalling tegenwoordig geweest, welke mij heeft 
verklaard, dat op den elfden Julij des namiddags, ten vier ure, in het huis staande op 
Hoogergeest, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Keetje Arisz, van 
beroep zonder, wonende te Velsen, echt wonende te genoote van Willem Jan Post, ar-
beider, wonende te Velsen, die door afwezigheid verhinderd is de aangifte in persoon 
te doen, welk kind zal genaamd worden Johanna Cornelia.

Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den verloskundige. Van welke verkla-
ring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Steen, oud eenenveertig 
jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Velsen, en van Antoine Da-
niel Charles Clarion, oud vijfendertig jaren, van beroep Gemeentesecretaris, wonen-
de te Velsen en is deze acte, na voorlezing, door ons geteekend, na goedkeuring der 
doorhaling van twee woorden.

De Comparanten. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
F.L.E. Kaulbach der gemeente Velsen.
W. Steen J.H. Enschedé.
A.D.C. Clarion. Velsen 14.9.1889
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† Velsen 14.9.1889 (akte 119)

Volgens familie-overlevering is zij na een ern-
stig ziekbed aan de gevolgen van, door een 
hondenbeet opgelopen, hondsdolheid overle-
den. Op het hoogtepunt van haar lijden zou zij 
'met het kussen gesmoord' zijn.

De afwezigheid van de vader kan misschien 
verklaard worden door de volgende, latere 
melding uit de vonnissen van de Arrondisse-
mentsrechtbank van Haarlem:

Post, Willem Jan
Datering: 1888
Toegangsnummer 452 Arrondissementsrechtbank

Haarlem
Inventarisnummer 344, vonnisnummer 408 (zie

onderstaand)

7. Cornelia Maria (Cor, Kee) * Velsen 23.1.1882 (in het huis op Hoogergeest)
† Velsen 2.1.1950, ongehuwd

Haar levenswandel is niet geheel onbesproken gebleven in de familie, aangezien zij 
veelvuldig genoot van de belangstelling van mannen.
Bij haar overlijden heeft haar broer Cornelis Egbertus (XII.E.) alle verplichtingen 
voor de begrafenis op zich genomen. 
Aardig is het volgende briefkaartje van 19 februari 1915:
Aan Mejuff C. Post,
Kenaupark 1,
Haarlem.
Nu Kee, we zitten er leelijk in hoor. We komen voor eerst niet bij jelui. Ik kom woens-
dag weer vrij, maar Kees (bedoeld is Cornelis Egbertus Post (XII.E.)) die heb z'n ei-
gen ziek gemeld en die heb twee dagen kwartierziek gehad. Dus die komt er twee da-
gen later uit als ik. Dus we komen niet eerder dan over een dag of 14.
Zeg Stien en Bets gedag.
Met hartelijke groeten,
P. Arisz.

8. Dorothea Petronella * Velsen 5.2.1883 (in het huis op de 
Schoonenberg) (akte 30)

† Velsen 29.3.1883 (akte 36)
9. Maria Petronella * Velsen 8.2.1884 (in het huis op de 

Schoonenberg)
In 1894 wordt zij vermeld in het bevolkingsregister als dochter in huis bij de weduwe 
Cornelia Arisz (XI.B).

† Beverwijk 3.3.1936 (akte 21)
huwt Velsen 29.10.1908 (1) met Johannes Cornelis Korsman, * Beverwijk 15.4.1882, 
bankwerker, overleden Beverwijk 22.7.1949, zoon van Cornelis Korsman, caféhouder,
en Immetje Kämper, (* Wijk aan Zee en Duin 17.12.1856, † Beverwijk 25.9.1935).

huwt (2) Beverwijk met Agatha Baars
uit het huwelijk:
a. Cornelis Johannes Korsman * Beverwijk 18.9.1909
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huwt Cornelia Katharina Terluin, † Beverwijk 30.12.1956 (bidprentje), dochter
van Gerbrand Terluin en Helena Jacoba Milatz
uit dit huwelijk een kind
Cornelis was eigenaar van "Drankenhandel Terluin"

b. * Beverwijk
c. Wim Korsman * Beverwijk
d. Joop Korsman * Beverwijk

huwt met Cornelia Katharina Terluin
10. Nicolaas Hubertus * Velsen 8.3.1885 (in het huis op de

Schoonenberg)
volgt X.D

11. Geertruida Anna * Velsen 13.5.1886 (in het huis op de
Schoonenberg) (akte 94)

† Velsen 30.10.1886 (akte 116)
12.1/2 Johannes Cornelis * Velsen 2.7.1887 9.00 uur (akte 130)

† Velsen 7.9.1887 (akte 71)
13.2/2 levenloos geboren zoon gedoopt Egbertus

*/† Velsen 2.7.1887 (akte 155)
14. Johannes Egbertus * Velsen 10.9.1888 (akte 169)

volgt X.E
15. Egbertus * Velsen 1.10.1889 (akte 194)

† Velsen 17.2.1894 (akte 36), ruim 4 jaar
16. Johanna Cornelia * Velsen 9.3.1892 (akte 59)

† Velsen 8.9.1899 (akte 134) “De Heide”

17. Cornelis Egbertus * Velsen 18.7.1895 (akte 179)
volgt X.F (Mijn Grootvader!)
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Over Willem Jan en Neel.
Na hun huwelijk vertrok het bruidspaar
op 1 juni 1874 naar Haarlemmerliede
en Spaarnwoude, waar zij in een huis
aan de Lagedijk 14 gingen wonen (zie
afbeelding). Dit was een flinke boerde-
rij, die circa 1964 is gesloopt. Nu staat
er een scheepswerf, die in het bezit is
van Stevin. Waarschijnlijk was het een
huurhuis, daar zij in het register van
eigenaren niet voorkomen. Het familie-
verhaal wil, dat de boerderij hun ge-
schonken was door hun wederzijdse ou-
ders. In 1876 vertrokken zij er weer
met de tweeling, Cas en Giel, die daar
geboren was, terug naar Velsen waar
ze gingen wonen in een huis op Schoo-
nenberg. Willem Jan's vader, Machiel
Antonie, had dit in een veiling gekocht,
als zijnde een huizinge genaamd

“Hoogergeest”, en  
ingericht tot twee (la-
ter drie) woningen 
met erf en tuingrond. 
Het huis behoorde na
1890 tot het landgoed
Schoonenberg. In 
1943 is het  door de 
Duitse bezetting ge-
sloopt!

Op 28 september 
1883 (akte 73 en 74) 
wordt bij Willem 
Jan's vader op de 
boerenhofstede “Het 

Magazijn” een veiling gehouden van de goederen, die daar waren opgeslagen, van Casper 
Arisz, Neel's vader. Casper Arisz woonde tot zijn dood op 20 mei 1883 op de boerderij “Lie-
vendaal'. Willem Jan koopt enkele goederen uit de nalatenschap van zijn grootvader: een wij-
waterbakje en diverse dingen voor Hfl. 0,25 (€0,11), alsmede een theepot en een koffiepot 
voor Hfl. 0,20 (€0,09).

Op 11 december 1883 koopt Willem Jan een partij hakhout voor Hfl. 11,25 (€5,11) en in 
1884 koopt hij tezamen met zijn broer Cornelis Post een partij voor Hfl. 15,75 (€7,14).

Na het overlijden van zijn vader Machiel Antonie in 1887 blijkt, dat bij de boedelscheiding op
6 juli 1887 (akte 57) hij bij zijn ouders wegens aan hem geleverde goederen en voorgescho-
ten gelden een schuld had van Hfl. 710,00 (€322,18). Aangezien zijn erfdeel in de nalaten-
schap de somma van Hfl. 462,82 bedroeg, bleef hij aan zijn moeder nog een bedrag van Hfl. 
247,17 schuldig en erkende hij, dat de uitkering, die door hem wegens overbedeling aan zijn 
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moeder had moeten geschieden, nog niet plaats had gehad en dat het door hem verschuldigde
bedrag op de eerste vordering door hem zal worden voldaan.

Na het overlijden van zijn moeder in januari 1889 wordt bij een procesverbaal van veiling de
dato 26 maart 1889 (akte 125)in het logement “De Prins” te Velsen een openbare verkoping 
gehouden van de onroerende goederen, nl. het huis genaamd “Hoogergeest” en de huizen 
(waaronder het “Schoutshuis”) te Velsen.De percelen werden voor de uitgeloofde prijzen 
echter niet verkocht.
Uit de akte blijkt ook, dat het huis “Hoogergeest” toen bewoond werd door drie gezinnen en 
dat Willem Jan en Neel een van deze woningen op het landgoed Schoonenberg met een deel 
van de tuin mondeling huurden, eerst met mondelinge instemming van zijn vader en na diens 
dood van zijn moeder voor Hfl. 7,50 per maand. Zijn buren waren toen Hendrik den Otten, 
die een der woningen voor het bedrag van Hfl. 6,25 per maand huurde, en Willem Arisz, die 
de andere woning huurde voor Hfl. 0,75 per week. Dit alles op basis van een mondelinge af-
spraak.
Als op donderdag 21 april 1889 ten sterfhuize van zijn moeder op de boerenhofstede “Het 
Magazijn”een openbare veiling van de roerende goederen wordt gehouden, koopt hij enkele 
van deze goederen namelijk een pan, een doos en een bus, borden, 'rommeling', bekers, 2 
hanglampen, een comfoor, een pijpen- en een horlogestandaard (waaruit blijkt dat hij dus 
ook wel een pijpje tabak lustte), een trommel, vorken, een spiegel en een schilderij, een de-
ken, een karpet, vloermatten, een tafel, stoven en een zinken plaat, alles voor zo'n Hfl. 11,00. 
Ook zijn broers en zwagers kochten diverse goederen.

Op 1 augustus 1889 verklaren de kinderen van wijlen Machiel Antonie Post en wijlen Anna 
Maria Dam, dat zij van plan zijn de nalatenschap van hun ouders onderling te willen schei-
den en verdelen, blijkens een akte van scheiding (akte 46). Opok verklaren zij, dat de roeren-
de goederen openbaar zijn verkocht en dat de opbrengst daarvan onder de contanten zal 
worden verantwoord. Het actieve deel van de nalatenschap was Hfl. 7.804,05 (€3.541,32) en 
het passieve gedeelte Hfl. 4.750,96, waardoor het zuivere gedeelte van de nalatenschap een 
bedrag van Hfl. 3,053,96 (€1.385,83)bedroeg. Ieder der vier kinderen was hierin gerechtigd 
voor een gedeelte van Hfl. 763,49 (€346,46).
Aan Willem Jan werd uit het actieve deel van de nalatenschap de onroerende goederen 
staande en liggende onder Velsen toebedeeld, kadastraal sectie H 1325, 1326 en 1327. Dit 
werd door de partijen onderling gewaardeerd op Hfl. 2.000,00, een vorderen ten laste van 
hem wegens geleend geld van Hfl. 247,17 en nog een vordering wegens de koopprijs van on-
roerende goederen van Hfl. 46,65, alsmede de huur verschuldigd door Hendrik van Roosma-
len ad Hfl. 65,00. Uit het passieve gedeelte neemt hij voor zijn rekening de schuld ten behoe-
ve van Gerrit Dam ad Hfl. 500,00 en keert hij in contanten uit een bedrag van Hfl. 1.095,33, 
zodat zijn zuiver aandeel bedraagt de voornoemde Hfl. 763,49 met welke scheiding en verde-
ling hij verklaart volkomen genoegen te nemen.

Tussen 1895 en 1898 (het sterfjaar van Willem Jan) verhuisden hij en Neel naar een huisje 
“op de Heide”, de huidige hoek van de Tussenbeeksweg en het Tiberiusplein in IJmui-
den-Oost.

Getuige een tweetal vonnissen van de Rechtbank in Haarlem en uit de familieoverlevering 
was Willem Jan niet slechts een stevige alcoholgebruiker, maar een echte alcoholist te noe-
men.
“Op 13 oktober 1888 houdt de Arrondissementsrechtbank van Haarlem zitting onder leiding 
van Mr. Jonkheer Prins, vice-president en de rechters Mr. 't Hooft en Mr. Court van Krim-
pen. Zij worden geassisteerd door Mr. Schroever, substituut-griffier.
Verdachte is Willem Jan Post, oud 36 jaar en arbeider. De verdachte laat verstek gaan.
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Door de officier van justitie wordt hem, bij verstek dus, het misdrijf van wederspannigheid 
ten laste gelegd. De officier eist 14 dagen gevangenisstraf en een veroordeling van verdachte
in de kosten.
De rechtbank overweegt:
“Overwegende, dat den beklaagde is ten laste gelegd, dat hij in de voormiddag (sic!) van de 
tweede Augustus 1888 op den openbare weg te IJmuiden, toen de surveillerende gemeente-
veldwachter Klaas Hoorns hem had aangegrepen om hem wegens openbare dronkenschap en
vechterij naar het politiebureau over te brengen, zich tegen die ambtenaar heeft verzet door 
gewelddadig, ten einde de voorgenomen overbrenging te verijdelen, zich op den grond te 
doen vallen, en van zich af te schoppen en te slaan en al rukkende en trekkende uit de handen
van die beambte te trachten te ontkomen, zoodanig, dat de overbrenging eerst met behulp van
de brigadier Kors kon plaats hebben;
overwegende, dat in een ter terechtzitting voorgelezen ambtelijk proces verbaal van Klaas 
Hoorns, gemeente veldwachter te IJmuiden, door de declarant als getuige ter terechtzitting 
onder eede bevestigd, staat gedeclameerd, dat hem uit eigen waarneming gebleken is het feit,
den beklaagde bij dagvaarding ten laste gelegd, …...”
Het vonnis wijst de verdachte schuldig en veroordeelt hem bij verstek tot 14 dagen gevange-
nisstraf, te vermeerderen met 3 dagen voor de kosten.”

Uit: Gerechtelijk Archief bij het Noord-Hollands Archief, Haarlem.

De familieoverlevering vertelt, dat, bij een van zijn kroegentochten met een van de jonkheren 
van Boreel van Waterland, hij en zijn kameraden, bij het veelvuldig elkaar telkens opnieuw 
thuisbrengen, dwars door weilanden en sloten  zijn getrokken. Door het natte pak liep hij een 
longontsteking op, die hem fataal werd.
In 1890, als er een kind geboren en een kind net ervoor gestorven is, en op 10 maart 1897 
heeft Neeltje Arisz in arren moede haar kinderen Maria Johanna en Nicolaas Hubertus on-
dergebracht in het gezin van haar zus Johanna (Jansje) Arisz, die gehuwd was met Egbertus 
Leijding en geen eigen kinderen had. De kinderen hebben daar een gastvrij “pleeggezin”ge-
vonden (zogenaamde “thuishalers”). Ook de jongste, Cornelis Egbertus, twee jaar oud, zou 
bij die laatste keer mee gegeven worden. Hij was echter onvindbaar, omdat hij onder een 
kast weggekropen was, waarvandaan hij pas tevoorschijn kwam toen de familie weer vertrok-
ken was. Hij was wel naar de beoogde “thuishalende” oom Egbertus in zijn tweede voor-
naam vernoemd.

Schoonenberg bestond al als hofstede aan het begin van de zeventiende eeuw. Het oude huis 
werd in 1827 gesloopt en op de gronden van het landgoed is in 1860 een ander huis verrezen,
dat ook de naam “Schoonenberg” draagt. Daartoe behoorde ook het in oorsprong achttien-
de-eeuwse huis, gebouwd als dubbele dienstwoning, dat van oudsher bewoond is geweest 
door tuinlieden.

Bij opoe Post – Arisz stond thuis bij het H. Hartbeeld op de schouw op een bordje 
(plank) geschreven:

Wilt in uw huis
aan Christus Kruis
de plaats van ere geven,
want menig kruis
werd uit uw huis
door Christus Kruis verdreven!
Amen.

Later kwam dat in het huis van dochter Anna Leder – Post (IX.B.3) aan de Zijlweg in 
Haarlem.

bijgewerkt: 04-03-17
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XI.1
PETRONELLA MARIA POST

Pietje
geboren Velsen 17 juni 1853

overleden Velsen 23 januari 1917 (akte 17)
dochter van Machiel Antonie Post en Anna Maria Dam

huwt Velsen 28 maart 1880 (akte 9) met:

JOHANNES ARIS
(Jan)
geboren Velsen 13 april 1853 (akte 25)
overleden Haarlem 24 juni 1934 (akte 190)
zoon van Jan Aris en Maria Hei(j)stek

Vermoedelijk is  Johannes Egbertus Post (XII.D) een thuishaler in dit gezin (bij zijn 
tante, zus van zijn vader, en bij zijn oom, achterneef van zijn moeder) na het jong over-
lijden van zijn vader

uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana Aris * Velsen 18.7.1881 (akte 133)
2. Machiel Wilhelmus Aris * Velsen 2.9.1882 (akte 167)
3. Johannes Josephus Aris * Velsen 7.5.1884 (akte 86)

† Velsen 24.12.1885 (akte 162) 19 mnd
4. Wilhelmus Johannes Aris * Velsen 6.10.1885 (akte 194)

† Wijk aan Zee en Duin 29.8.1934 (akte 47)
huwt Wilhelmina Brouwer

5. Johannes Cornelis Aris * Velsen 15.4.1887 (akte 83)
† Velsen 9.5.1890 (akte 53) 3 jaar

6. Anna Aris * Velsen 8.4.1888 (akte 75)
† Velsen 18.9.1888 (akte 104) 5 mnd

7. Nicolaas Johannes Aris * Velsen 4.4.1889 (akte 66)
8. Anna Maria Aris * Velsen 29.3.1890 (akte 57)

† Velsen 19.12.1890 (akte 145) 9 mnd

bijgewerkt: 24-02-17
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XI.C
JOHANNES MICHAEL POST
geboren Velsen 30 september 1856
bloemkweker, waarnemend gemeenteontvanger van Velsen

vertrekt naar Bloemendaal 1 juli 1870, komt
terug
overleden Amsterdam 7 mei 1894
huwt te Velsen 28 maart 1880 (akte 10)
met 

CORNELIA ARISZ
Keetje

geboren Velsen 29 maart 1858 op de Hof-
geest

Getuigen bij de geboorteaangifte waren
Cornelis van Zutphen (tolpachter) en Jacob

Gravenkamp
overleden Driehuis (Velsen) 13 oktober

1930 (akte 296)
dochter van Jan Arisz en Maria Heijstek 

(zie zijstap: De familie Arisz)

Op 27 maart 1893 vertrekt het gezin naar 
Amsterdam, waar Johannes Michael over-
lijdt. Op 20 juni 1894 vestigt Cornelia zich 
vanuit Amsterdam als weduwe aan de Drie-
huizerkerkweg 22 (boerderij het 
Magazijn?).

uit dit huwelijk:
1. Anna Cornelia * Velsen 15.7.1881 (akte 131)

† Velsen
huwt Velsen 11.5.1904 met Simon Bol, geboren 22.11.1881 (akte 221), tuinder, zoon van 
Willem Bol en Alida Dam
2. Johannes Hendrik * Velsen 10.11.1882 (akte 215)

volgt XII.G
3. Michael Johannes * Velsen 25.10.1884 (akte 203)

volgt XII.H
4. Hendrikus Johannes * Velsen 2.6.1887 (akte 108)

volgt XII.I
5. Wilhelmus Cornelis * Velsen 30.7.1888 (akte 143)

volgt XII.J
6. Maria Dorothea * Velsen 10.9.1889 (akte 177)

huwt Velsen 28.11.1912 met Antonius Nan
7. Cornelis Petrus * Velsen 18.2.1892 (akte 33)

volgt XII.K
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ZIJSTAP: De families Arisz in Velsen

Dat nogal wat keren in deze generatie de familie Arisz uit Velsen een rol speelt en dat meer-
dere Posten met een lid van de familie Arisz in het huwelijk zijn getreden, is alle aanleiding 
om de verbanden in de familie Arisz - voorzover bekend - nader te belichten.
Bovendien blijkt, dat het vertrek van enige kinderen uit het gezin van Willem Jan Post, na 
zijn overlijden, naar 'de Noord' alles met de relaties met deze families Arisz te maken heeft.

De familie Post had contact met twee gezinnen Arisz, een op 'Lievendaal' bij Waterland (een 
thans nog bestaand huis en particulier bewoond; het terrein bij Lievendaal is thans in gebruik 
als manege) en een op een in 1928 verdwenen pachtboerderij op het goed Schoonenberg 
(thans het gebied rond de Lijsterlaan tussen de Meeuwenlaan en de Zeeweg te IJmuiden 
Oost).
Beide families hebben een gemeenschappelijke oorsprong.

I. JAN ARIS KORSWAGEN
geboren vóór 1730
overleden ná 1750
huwt 

JANNETJE KLAASE
uit dit huwelijk:
1. Arie * Zuid Schalkwijk omstreeks 1786

volgt II.

II. ARIE JANSE / JANSZ
geboren Zuid Schalkwijk omstreeks 1748
aangifte van overleden Velsen 3 februari 1795, 47 jaar oud
huwt Schooten 12 mei 1776 met

CORNELIA CORNELIS HENNEMAN
Keetje

geboren Heemskerk 29 oktober  1751
gedoopt Heemskerk 30 oktober 1751

overleden Velsen 6 oktober 1801, 49 jaar oud
begraven Driehuis 9 oktober 1801

dochter van Crelis Engelsz Henneman en Marijtje Bankris Hofland
Crelis werd geboren 7 juli 1705 en is ná 1758 overleden. Hij huwde Heemskerk 4 juni

1748. Marijtje werd geboren vóór 1733 en is overleden ná 1758
uit dit huwelijk:
1. Nicolaas * Santpoort 19.7.1786

volgt Arisz op Lievendaal III.A
2. Cornelis Janse * Santpoort 1788

† Santpoort 27.4.1854
huwt Velsen 10.2.1828 met Maartje Dam, geboren Velsen 1804, overleden, dochter 
van Gerrit Dam en Guurtje Meijer
Zij is een tante van Anna Maria Dam, de echtgenote van Machiel Antonie Post 
(VIII.C)

3. Michiel Jansz * Santpoort 1789
4. Michiel Janse * Santpoort 1790
5. Machiel Jansz * Santpoort 13.4.1791

volgt Arisz op Schoonenberg III.B
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Het gezin ARISZ op LIEVENDAAL

Rond Lievendaal is het nog steeds aan fraai gebied. Hoe mooi het in de vorige eeuw was rond
Lievendaal illustreert de volgende tekst.

Verlaten we Velsen thans, om voorbij Velserbeek den eerst in 1859 gelegden straatweg 
en vervolgens den Doodweg langs te wandelen, welke laatste ons naar de buurtschap 
Driehuis leidt en dus genoemd wordt, omdat de lijken, die op 't R.K. kerkhof bij ge-
noemde buurtschap begraven worden, langs dien weg derwaarts worden gebracht.
Wat lieve wandeling onder die rijzige eiken, niet waar; en moge ons pad hier en daar 
ook tamelijk los en lastig zijn, toch geeft ook deze wandeling ons menige pittoreske 
groep te aanschouwen. Ei, staak hier eens een oogenblik uwen gang, en zie eens in 't 
rond, hier, bij de boerderij Lievendaal, die tot het buitengoed Waterland van Jhr. Mr. 
Boreel van Hoogelanden behoort. Dat Lievendaal ligt daar, dicht belommerd als het is,
werkelijk allerliefst, en zijne omgeving vormt een der schoonste partijen, welke we 
langs deze weg ontmoeten. Elke plaats op zich zelf biedt bovendien de schoonste wan-
delingen aan, en waar ge u heen wendt, of links, in den richting van den straatweg, of 
rechts, het mullig duinpad in, overal vindt ge een natuur, die rijk is aan treffend 
schoon, een landschap dat u bindt en boeit. Ook deze beide zijwegen bieden een aange-
name wandeling aan; we treden ze evenwel niet in, maar volgen nu den Straatweg. 
Daar zien we de duinen weer, die ten deele zijn afgezand ten behoeve van den Noord-
hollandsche Spoorweg. Wat aangename afwisseling biedt die door hoog opgaand ge-
boomte en door kreupelhout begrensde weivlakte ons aan, waar de lichte boterbloem 
het donkergroen grastapeet bevallig siert, alsof ze ons zeggen wil, dat de noeste vlijt 
van den landzaat zelfs den dorren zandbodem goud weet te ontwoekeren! 
Allan, F, Geschiedenis van Haarlem, 1874.

III.A
NICOLAAS ARISZ
Klaas
geboren Santpoort 19 juli 1786
gedoopt Driehuis 20 juli 1786
overleden Velsen 9.5.1835 (akte 12), 48 jaar oud
zoon van Arie Janse en Cornelia (Keetje) Cornelis Henneman
huwt Velsen 29 maart 1812 (RK Driehuis) met 

JANSJE CASPERS ALDERS
Jannetje

geboren Santpoort 17 januari 1790
gedoopt Driehuis 

boerin (1844)18 januari 1790
overleden Santpoort 12.1.1845 (akte 6)

begraven Driehuis 16 januari 1845
dochter van Casper Casperse Alders (1) en Jannetje Lucasz Termets

Caspar huwde (2) Velsen 29.10.1809 met Aagje Willems Dam
op de boerderij Slingermuur

uit dit huwelijk:
1. Arie Klaas Jans * Velsen 16.8.1813 (akte 39)

in 1875 op 61 jarige leeftijd getuige bij het huwelijk Leijding - Arisz als oom van de 
bruid

2. Casper * Velsen 3.2.1815 (akte 7)
volgt IV.A

3. Cornelia * Velsen 7.10.1816 (akte 49)
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† Velsen 5.1.1849 (akte 1)
4. Jan * Velsen 6.2.1819 (akte 7)

huwt Elisabeth Graman
† Velsen 21.3.1849 (akte 9)

5. Dirk * Velsen 21.4.1820 (akte 29)
† Velsen 16.3.1822 (akte 7)

6. Dirk * Velsen 26.6.1823 (akte 35)
landbouwer, getuige bij het huwelijk van Willem Jan Post en Keetje Arisz, alsmede bij
het huwelijk van Egbertus Leijding en Johanna Arisz

† Velsen 11.2.1895 (akte 38)
huwt (1) Velsen 24.5.1855 met Margareta van Wees, geboren Schoten 1830, dochter 
van Gerrit van Wees en Elisabeth Dernison
huwt (2) Velsen 27.1.1858 (akte 3) met (2) Cornelia Lokerman, geboren Velsen 
16.1.1828 (akte 3), landbouwster, overleden aan de Jan-Gijsenvaart 7.2.1900 (akte 
27), dochter van Hermanus Lokerman en Anna Alders, eerder gehuwd met Gerrit van 
Leeuwen

7. Jannetje * Velsen 18.12.1821 (akte 59)
8. Maria * Velsen 22.3.1825 (akte 25)
9. Willem * Velsen 2.11.1827 (akte 50)

volgt IV.B
10. Alida * Velsen 3.6.1831 (akte 39)

huwt Velsen 1.6.1856 (akte 17) met Petrus Wilhelmus van der Lem, geboren Bever-
wijk 1828, zoon van Anthonie van der Lem en Johanna van der Kroft

IV.A
CASPER ARISZ
geboren Velsen 3 februari 1815
gedoopt Driehuis Engelmunduskerk 20 juli 1786
landman op Lievendaal
overleden Velsen 26 mei 1883 (akte 58)
begraven Driehuis 29 mei 1883
zoon van Nicolaas (Klaas) Arisz en Jansje Caspers Alders
huwt Velsen 5 mei 1844 (akte 7) met 

MARIJTJE / MARIA KORS
Maartje

geboren Velsen 8 september 1817 (akte 40)
bij haar huwelijk wordt als geboorteplaats opgegeven: Schoten

dienstbode
overleden Velsen 16 januari 1876 op Schoonenberg

begraven Driehuis 27 september 1867
dochter van Sijbert Kors (boerenknecht) en Neeltje de Ruiter

uit dit huwelijk:
1. Johanna * Velsen 14:3:1845

† Velsen voor 1854
2. Nicolaas * Velsen 23:4:1846

† Velsen voor 1848
3. Nicolaas * Velsen 15:11:1848

† Velsen 7:8:1850
4. Cornelia * Velsen 21:11:1849

† Velsen 13:4:1851
5. Keetje * Velsen 27:11:1850

volgt bij XI.B met Willem Jan Post
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6. Cornelia * Velsen 10:4:1852
† Velsen 4:11:1854

7. Johanna * Velsen 17:9:1854
† de Rijp 3:4:1921

huwt (1) Velsen 28:4:1875 met Egbertus Leijding, geboren Schagen 18.10.1847, bij zijn
huwelijk wees en wonende te Velsen, overleden Oude Niedorp 9.4.1902, zoon van Ger-
rit Leijding en Trijntje Schrijver,

Het is dit gezin Leijding - Arisz in Zijdewind, waar, na de dood van Willem Jan Post, 
zijn kinderen Nicolaas Hubertus (zie: XII.C.), vernoemd naar zijn grootvader Nico-
laas Arisz!, en Maria Johanna (zie: VIII.B.2) als 'thuishalers' een gastvrij pleeggezin 
hebben gevonden.
Daardoor is de tak "Post uit Zijdewind" ontstaan.

huwt (2) de Rijp met Arie Boots, geboren de Rijp 3:7:1855, landman, zoon van Evert 
Boots en Eefje de Wit

8. Nicolaas * Velsen 25:9:1856
† Haarlem 9.7.1884 (akte 608)

(Velsen akte 101)
aangifte van het overlijden is gedaan in Haarlem, adres Gasthuisvest 47!

9. Siebrand * Velsen 16.12.1857 (akte 87)
† Velsen 13.2.1858 op Waterland (akte 9)

10. Cornelia * Velsen 4:7:1859
† Velsen 1:12:1859

IV.B
WILLEM ARISZ
geboren Velsen 2 november 1827 (akte 50)
landbouwer
overleden na 1910
zoon van Nicolaas Arisz en Jansje Caspers Alders
huwt (1) Velsen 4 mei 1859 (akte 6) met 

JOHANNA MARIA GESKER
geboren Velsen 27 juli 1832 (akte 37)

overleden Velsen 6 april 1861 (akte 19)
dochter van Jan Gesker en Alida Henneman

huwt (2) Velsen 6 november 1861 (akte 22) met
MARIA GERRITS

geboren
overleden

dochter van Jan Gerrits, landbouwer, en Anna Maria Weijers
uit het (1) huwelijk:
1. Nicolaas * Velsen 28.3.1861 (akte 23)

volgt V.A
uit het (2) huwelijk:
2. Johannes * Velsen 1862
3. Petrus * Velsen 1864

volgt V.B
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V.A
NICOLAAS ARISZ
geboren  Velsen 28 maart 1861 (akte 23)
tuinder (1894)
overleden Beverwijk 19 februari 1940 (akte 30)
zoon van Willem Arisz en Johanna Maria Gesker
huwt (1) Beverwijk 18 augustus 1887 (akte 19) met 

CORNELIA KLARA EIJKING
geboren

overleden
dochter van Johannes Laurentius Eijking, landbouwer, en Johanna Eeken

huwt (2) Beverwijk 22 november 1894 (akte 38) met
ANNA WEBBE

geboren 1867
overleden

dochter van Adrianus Webbe en Gerrigje Jansen

V.B
PETRUS ARISZ
geboren 1864
arbeider (1890)
overleden Velsen 2 april 1929 (akte 109)
zoon van Willem Arisz, arbeider (1890) en Maria Gerrits
huwt Velsen 23 oktober 1890 (akte 47) met

huwelijksgetuigen:
1. Nicolaas Arisz, 29 jaar, winkelier, broer van de bruidegom
2. Johannes Arisz, 28 jaar, tuinder, broer van de bruidegom
3. Franciscus Heeremans, 31 jaar, tuinder, broer van de bruid
4. Hendrikus Heeremans, 30 jaar, tuinder, broer van de bruid 

ANNA HEEREMANS 
geboren Velsen 23 september 1865 (akte 99)

overleden Velsen 13 september 1933 (akte 265)
dochter van Frederikus Heeremans, tuinder, en Maria Molenaar

uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Fredericus * Velsen 26.4.1893 (akte 103)

† Haarlem 9.9.1899 14.00 uur (akte 802)
in het huis staande aan de Kamperlaan
(akte Velsen 16.9.1899 138)

2. Frederikus Petrus * Velsen 15.8.1895 (akte 204)
tuinder, huwt Velsen 28 mei 1925 (akte 83) met 
getuigen: Johannes Franciscus Koks, 29 jaar, kruidenier, zwager van de bruidegom 
en Wilhelmus Frederikus Arisz, 25 jaar, tuinder, broer van de bruidegom
Cornelia van Schinkel, dochter van Reinier van Schinkel, veehouder, en Femma van 
der Kolk
zij is een zus van Gijsbertus van Schinkel, gehuwd met Dorothea Hamers (zie genea-
logie Hamers)

3. Petrus Hendricus * Velsen 9.8.1896 (akte 214)
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groentehandelaar, huwt Velsen 11.10.1928 (akte 213) met 
getuigen Frederikus Petrus Arisz, 33 jaar, tuinder, broer van de bruidegom en Jacoba
Stet, 40 jaar, rijwielhersteller, broer van de bruid
Anna Stet, * Egmond Binnen 1898, dochter van Job Stet en Catharina Bakkum
uit dit huwelijk o.a.
1. Catharina Arisz
huwt Joop Pijl, neef van Anna Maria Hamers-Weber (zie genealogie Weber en Ha-
mers)

4. Maria Katharina * Velsen 12.12.1897 (akte 336)
huwt Velsen 30.8.1921 (akte 162) met Johannes Franciscus Koks, * Velsen 1895, 
kruidenier, zoon van Johannes Petrus Koks, kruidenier, en Cornelia Maria Gomes

5. Wilhelmus Frederikus * Velsen 21.12.1899 (akte 377)
6. Hendericus Johannes * Velsen 15.7.1902 (akte 246)
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Gezin ARISZ op SCHOONENBERG.

De boerderij van Arisz bestaat niet meer en is vervangen door de huizen aan de Lijsterlaan.
De boerderij van Arisz was gesitueerd aan de oostzijde van de Zeeweg. Het was een 
vroeg 17e-eeuwse boerderij, waarvan het woongedeelte kruisvensters vertoonde met 
stukjes zandsteen in de ontlastingsbogen en een console in de topgevel met profielsteen.
De stelphoeve, ook wel ,stolp' genoemd, had een uitgebouwd combof of bakhuis. Dit 
type boerderij kwam veelvuldig in Noord-Holland boven het IJ voor.
Uit: Rolle, Siebe, Gisteren... haast onherkenbaar, Velsen toen en thans, Uitgeverij 
Groen IJmuiden B.V., 1982, ISBN 90 6645 501 2.

III.B MACHIEL ARISZ JANSE
Michiel
geboren Santpoort 13 april 1791
gedoopt Driehuis 14 april 1791
overleden Velsen 31 januari 1847 op de Hofgeest
zoon van Arie Janse en Cornelia (Keetje) Cornelis Henneman
huwt Heemskerk 28 februari 1813 met:

ADRIANA JANSE SCHERMER
Adriaantje

geboren Heemskerk 15 januari 1789
gedoopt Heemskerk 18 januari 1789

overleden Santpoort 7 september 1827
begraven Driehuis 10 september 1827

dochter van Jan Florisz Schermer en Hillegond Jans Knaap
uit dit huwelijk:
1. Jan * Santpoort 30.3.1815

volgt IV.B

IV.B JAN ARISZ
geboren Velsen 30 maart 1815 (akte 13)
gedoopt Driehuis 31 maart 1815
landman, landbouwer
overleden Velsen 30 mei 1871 op de Hofgeest (akte 44)
zoon van Machiel Arisz Janse en Adriaantje Janse Schermer
huwt Velsen 7 mei 1848 (akte 11) met

MARIA HEIJSTEK
geboren Velsen 26 mei 1824 (akte 30)

gedoopt Driehuis 27 mei 1824
dienstbode

overleden Santpoort 10 oktober 1885 (akte 126)
begraven Driehuis 13 oktober 1885

dochter van Jan Heijstek en Annaatje Duijts
uit dit huwelijk:
Een aantal van de kinderen is bij de inschrijving ARIS genaamd!
1. Adriana * Velsen 3.10.1849 (akte 56)

huwt Velsen 3.5.1871 (akte 6) met Hendrik Graaman, geboren Velsen 1838, zoon van 
Jacobus Graaman en Jansje Penning

2. Anna * Velsen 11.3.1851 (akte 14)
huwt Velsen 29.4.1874 (akte 9) met Johannes Traan, geboren Velsen 1853, zoon van 
Arie Traan en Guurtje Dam
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3. Johannes (Jan) ARIS! * Velsen 1854
huwt Velsen 28.4.1880 (akte 9)  met Petronella Maria Post (XI.1)
Vermoedelijk is  Johannes Egbertus Post (XII.D) een thuishaler in dit gezin (bij zijn 
tante, zus van zijn vader, en bij zijn oom, achterneef van zijn moeder) na het jong over-
lijden van zijn vader

4. Cornelia * Velsen 29:3:1858 (akte 19)
huwt Velsen met Johannes Michael Post (XI.C)

Boerderij van Arisz (thans Zeeweg, Lijsterlaan)
“volgens mij is mijn vader daar geboren hij had er ook een schilderijtje van (Willem 
Post (1954), zoon van Willem Post, kleinzoon van Jan Post (XII.D) x Lena Roels)”

5. levenloos geboren zoon */† Velsen (de Hofgeest) 15.2.1864 (akte 8)
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XI.E
CORNELIS COENRADUS POST
ook geschreven: Cornelis (overlijdensakte) of Cornelis Conradus (bidprentje)
Coen
geboren Velsen 23 maart 1858
landbouwer
wonende Haarlem wijk H nummer 15
overleden Haarlemmermeer 7 juli 1900, 20.00 uur (akte 204); begraven te Hoofddorp (ge-
meente Haarlemmermeer) op 11 juli 1900

… dat op de zevenden dezer, des namiddags ten acht uur aan den kruisweg binnen 
deze gemeente tegenover het huis staande alhier, nummer zesendertig J, in den ouder-
dom van tweeenveertig jaren is overleden Cornelis Post, van beroep stalknecht, gebo-
ren te Velsen ...

Nadat Cornelis Coenradus ten gevolge van overmatig drankgebruik, een kwaal waar-
aan ook zijn oudste broer Willem Jan leed, van een hooiwagen was gestort en daarbij 
om het leven was gekomen, woonde zijn weduwe op boerderij , Het Magazijn' te Drie-
huis gemeente Velsen. Mededeling van haar kleinzoon Johannes Cornelis Oudendijk.

zoon van 
gehuwd Zandvoort 10 januari 1885 (akte 11) met:

PETRONELLA MARIA VAN DER VELDEN
meestal geschreven: van der Velde

Pietje
geboren te Bentveld, gemeente Zandvoort, 30 juli 1861

overleden Haarlem 6 april 1938
dochter van Dirk van der Velden en Antje van der Veld

Blijkens de bevolkingsregisters woonden vanaf 8 september 1893 bij hen in: Anna Pe-
tronella van der Wart, weduwe van ?? Planteydt, met haar kinderen Cornelis en The-
odorus en een Jacob Aafjes, allen afkomstig uit Krommenie. Op 26 september 1896 is 
de weduwe Planteydt met aanhang vertrokken naar Bergen. Op 18 mei 1896 is dan 
het gezin Post vertrokken naar Haarlem. 

Uit dit huwelijk:
1. Machiel Antonie * Velsen 20.3.1884 (akte 50)

volgt XII.K
2. Theodorus Boudewijn * Velsen 6.10.1885 (akte 195)

† Velsen 30.1.1886 (akte 10)
3. Theodorus * Velsen 16.7.1888 (akte 134)

†  Driehuis (Velsen) 31.10.1888 (akte 123)
4. Anna * Velsen 29.7.1889 (akte 137)

†  Velsen 7.1.1959
gehuwd Velsen 1.7.1920 met Pieter Nicolaas Oudendijk, * Velsen 27.8.1889, tuinder, † 
Velsen 23.5.1968, zoon van Johannes Oudendijk en Margaretha Veenboer
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Cornelis Oudendijk * Velsen 13.5.1921

Gehuwd met Petronella (Nel) van der Pieterman, dochter van Adrianus en Her-
mina (Mien) Heeremans

b. Cornelis Johannes Oudendijk * Velsen 29.10.1922
c. Jacobus Fredericus Oudendijk * Velsen 15.10.1923
d. Theodorus Johannes Oudendijk * Velsen 20.10.1924
e. Nicolaas Hendrikus Oudendijk * Velsen 9.2.1926
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f. Petrus Nicolaas Oudendijk * Velsen 23.1.1927
†  Velsen 17.7.1928

g. Petrus Theodorus Cornelis Oudendijk * Velsen 18.8.1929
h. Anna Bernarda Maria Oudendijk * Velsen 7.3.1936

Gehuwd met Theodorus van Veen, veehouder aan de Driehuizerkerkweg 117 te 
Driehuis, gemeente Velsen

5. Petronella Hendrika * Velsen 13.7.1890 (akte 123)
†  Haarlem 5.9.1961

gehuwd (1)Haarlem <datum> met Johannes van Roode, geboren <plaats> 19.10.1882, 
overleden <plaats> 18.1.1935, (2) Spaarnwoude <datum> met Mattheus Cornelius Bou-
ma, weduwnaar, veehouder, wonend op een boerderij bij de Stompetoren te Spaarnwou-
de.
Uit deze huwelijken geen oir.

6. Theodorus * Velsen 6.11.1892 (akte 245)
volgt XII.L.

7. Wilhelmus Johannes * Velsen 4.1.1895 (akte 3)
volgt XII.M.

8. Hendrica Petronella * Haarlem <datum>
gehuwd Haarlem <datum> met Hendricus Hesseling, het gezin woonde laatstelijk aan 
de Karolingenstraat 30 te Haarlem
Uit dit huwelijk:
a. Hendricus N (Henk) Hesseling * Haarlem <datum>
b. Maria (Ria) Hesseling * Haarlem <datum>

9. Alida * Haarlem 12.1.1900
gehuwd Haarlem 6 januari 1926 met Franciscus Gerardus Josef Blom, geboren Haarlem
25 maart 1899, rijksambtenaar, wonend aan de Casteleijnstraat 11 te Haarlem, overle-
den Haarlem 10 juni 1989, zoon van ?? en ??
Uit dit huwelijk:
a. Gerardus Johannes Blom * Haarlem 26.2.1928
Priester in Duitsland, o.a. pastoor van Lauenstein en Hölten.

Is dit  dezelfde? George Johan Blom, * 1928, kapelaan te Egmond aan Zee 1953-
1958, pastoor te Krommenie 1958-1961, pastoor te Gouda 1961-1966, pastoor van
Oudewater en Schoonhoven 1961-1966, pastoor te Dordrecht 1966-1970, pastoor te
Rotterdam 1970-1976, pastoor van Dordrecht  1974-1976, pastoor te  Egmond aan
Zee 1976-1986, pastoor te Hilversum 1986-heden ….

b. Franciscus Theodorus Blom * Haarlem 27.8.1931
c. Maria Petronella Hendrica Blom * Haarlem 1.5.1933

† Haarlem 16.6.1979
gehuwd met Johannes Schols, geboren Haarlem 16.9.1930, loodgieter.
d. Alida Margaretha Jacoba Blom * Haarlem 16.9.1934
e. Cornelis Coenradus Petrus Blom * Haarlem 24.7.1930
f. Johannes Gerardus Blom * Haarlem 17.3.1936
Bij hem is een schilderij van zijn grootmoeder Petronella van der Velde in bezit
g. Wilhelmus Joseph Blom * Haarlem 30.3.1937
h. Alfons Hendricus Blom * Haarlem 30.10.1938
i. Petronella Anna Blom * Haarlem 17.12.1940
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Geneatie XII
HET BEGIN VAN DE 20e EEUW

XII.A
GERARDUS COENRADUS POST
geboren Haarlem 14 januari 1896 14.00 uur

in het huis staande aan de Harmenjansweg 67A
stoker (1816), stoker koopvaardij (1917), meterstandopnemer Gemeentelijk Gasbedrijf Haar-
lem
woont Haarlem, Den Helder (10.5.1916 tot 11.6.1918, Haarlem
overleden
zoon van Cornelis Alexander Post en Agatha Susanna Meijer
huwt Haarlem 10 mei 1916 (akte 171) met

huwelijksgetuigen:
Johannes Hurkmans, 45 jaar, werkman, neef van de bruidegom
Leendert Boer, 27 jaar, sociëteitsbediende, broer van de bruid 

MARIA ANNA BOER
geboren Bodegraven 29 oktober 1894 (akte 128)

overleden 
dochter van Johannes Boer, kolentremmer, en Aaltje van Dam

uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes * Haarlem 3.9.1916

† Den Helder 23.2.1917 06.00 uur (akte 63)
 vier maanden oud

135



Verdere gegevens en nakomelingen zijn niet bekend.

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.B
CASPER CORNELIS POST
Cas (vernoemd naar grootvader Arisz)
geboren te Houtrakpolder (Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude) 18 november
1875 (eerste van een tweeling) (akte A
62a)
metselaar, erelid zangkoor St. Cecilia,
erelid “Stille Omgang”
overleden Velsen 17 januari 1945 (akte
9) St. Antoniusziekenhuis
begraven Driehuis RK 22 januari 1945
zoon van Willem Jan Post en Cornelia
Arisz

huwt Velsen 4 juli 1901 (akte 38) met 
JOHANNA HENDRIKA KNEPPEL

geboren Zaandijk 1 augustus 1877
overleden Velsen 29 maart 1928 (akte 91)

dochter van Cornelis Kneppel en Hendrika Wilhelmina de Boer
uit dit huwelijk:
1.Wilhelmus Casper * Velsen 28.4.1902

volgt XIII.A
2. Cornelis Jacobus * Velsen 1.12.1903

volgt XIII.B
3. Michaël Anthonius Johannes * Velsen 19.7.1905

† Velsen 26.8.1905 5 weken (akte 156)
4. Hendrika Gerarda * Velsen 8.11.1906

huwt Velsen 24.5.1934 met Martin Gerrit Eugene Kramer, * Venlo 29.1.1912, veldpoli-
tieagent, zoon van Gerrit Kramer en Johanna Fischer
uit dit huwelijk: twee zoons en twee dochters o.a.
1. Hannie Kramer * Velsen 15.1.1936

† Velsen 29.8.1954 (bidprentje)
zij is aan TBC overleden 

5. Cornelia Maria * Velsen 9.8.1908
huwt Velsen met Hendrik van Leuven, * Velsen, stukadoor te Santpoort, † .7.1985, 
zoon van van Leuven
uit dit huwelijk: een dochter.

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.C
MICHAEL ANTONIUS JOHANNES POST
Giel (vernoemd naar grootvader Machiel Antonie)
geboren te Houtrakpolder (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 18 november 1875 (tweede 
van een tweeling) (akte A 62a)
spoorwegbeambte bij de HIJS (Hollandsche IJzeren Spoorweg), later N.S.
overleden Velsen 18 februari 1928
zoon van Willem Jan Post en Keetje Arisz
huwt Velsen 26 augustus 1909 (akte 69) met 

MARIA JOHANNA GRAAMAN
geboren Velsen 6 januari 1877 (akte 6)

overleden Velsen 23 mei 1950 (akte 138)
dochter van Hendrik Graaman en Adriana Arisz

Adriana is een dochter van Jan Arisz en Maria Heijstek
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana * Velsen 14.8.1910

gehuwd 11.8.1938 Velsen met Hendrikus Geldermans, geboren Beverwijk 5.9.1905, 
overleden Velsen 8.11.1976, zoon van N. en N.N.
Uit dit huwelijk: twee zoons en een dochter.

2. Hendrik Willem * Velsen .4.1912
†  Velsen 17.8.1912 4 maanden (akte 165)

De verwantschap tussen Michael Antonius Johannes en Maria Johanna

Arie Jansze
|

---------------------------------------------------------
| |
Nicolaas Arisz Machiel Arisz
| |
Casper Arisz (Lievendaal) Jan Arisz (Schoonenberg)
| |

Cornelis Arisz x Willem Jan Post Adriana Arisz x Hendrik Graaman
                |    |

Michael Antonius Post x Maria Graman

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.D
NICOLAAS HUBERTUS POST
Klaas
geboren Velsen 8 maart 1885 (akte 51)
arbeider (1908), landbouwer
overleden Alkmaar 6 november 1955
zoon van Willem Jan Post en Cornelia Arisz
huwt Zijpe 15 juni 1908 (akte 22) met 

ALIDA SNEEKES
Daat(je)

geboren Schagen 4 juli 1885
overleden Zijdewind (gem Zijpe) 6 maart 1961

dochter van Cornelis Sneekes en Catharina (Trijntje) Heddes

uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Cornelis * Zijpe 8.6.1909

volgt XIII.C
2. Cornelis Wilhelmus * Niedorp 27.11.1910

volgt XIII.D
3. 1/2 Cornelia Catharina * Oude Niedorp 9.9.1914

† Oude Niedorp 29.8.1930
4. 2/2 Petrus Michiel * Oude Niedorp 9.9.1914

volgt XIII.E
5. Egbertus Nicolaas * Oude Niedorp 2.9.1918

volgt XIII.F
6. Catharina Alida * Oude Niedorp 1.8.1920

† Oude Niedorp 9.4.1921
7. Catharina Anna (Trien) * Oude Niedorp 17.3.1923

† Zijdewind 1.3.2006 (annonce)
huwt Oude Niedorp 30.4.1947 met Johannes Jacobus Droog, * , zoon van 
uit dit huwelijk:
a. Catharina (Tiny) Droog

huwt Siemen Dekker
b. (Vrony) Droog

huwt Piet Wijnker
c. (Liek) Droog 

huwt Piet Koopman
d. Petrus (Piet) Droog

huwt Sylvia
e. (Nel) Droog 

huwt Piet Meijer
f. (Gret) Droog 

huwt Gerrit Zwart
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8. Michiel * Oude Niedorp 8.4.1927
volgt XIII.G

9. Nicolaas Hubertus * Oude Niedorp 28.2.1930
volgt XIII.H
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XII.E
JOHANNES EGBERTUS POST
Jan
geboren Velsen 10 september 1888 (akte 169)
los werkman (1918), opperman

Jan Post hield ervan op zijn tijd een konijn in het duin te verschalken. Ook tijdens de 
oorlogsjaren van 1940 tot 1945 zette hij deze ,hobby' voort vanuit zijn aan de duin-
rand grenzende moestuin. Op een van die escapades trapte hij op een door de Duit-
sers gelegde landmijn en verwondde zijn been. Met tegenwoordigheid van geest legde
hij een knevelverband rond zijn been waardoor hij niet doodbloedde en geholpen kon 
worden. Uiteindelijk kostte het hem wel zijn been, zodat hij verder met een houten 
been door het leven moest. Bij werkzaamheden voor zijn broer Cornelis Egbertus, het 
afbikken van stenen, gebruikte hij dit been als een praktisch hulpmiddel ter ondersteu-
ning. 
Herinneringen van C.C. Hamers (1919-2007) en C.C.M. Hamers (1946- )

overleden Velsen 23 juli 1969
zoon van Willem Jan Post en Cornelia Arisz
huwt Velsen 23 mei 1918 (akte 56) met 

LENA DELPHINA ROELS
Leen

geboren Velsen 5 september 1890 (akte 163)
overleden Velsen 7 mei 1963

dochter van Aloysius Augustinus Roels en Catharina Maria van Borre (* Velsen 26.4.1867)

De moeder van Catharina Maria van Borre was een Böhm,
wier vader uit Terneijden kwam en kanaalwerker van bijna het eerste uur was.

Een broer van haar was Piet van Borre, rond 1914 eigenaar en uitbater van
Herberg 't Rode Hert in Velsen. Van hem zijn met zijn nichtjes Lena en Rietje

Roels enige foto's uit de periode 1914-1918 bewaard gebleven.
Op de achtergrond is zijn etablissement zichtbaar.

,,Deze herberg stond blijkens foto's toen niet op de plaats waar hij nu anno
1990 staat, maar aan de Meervlietstraat, aan dezelfde kant als ,,De Zwarte

Os'', maar zo'n 200 meter noordelijker. In het pand zat, toen wij het kenden,
mogelijk de schilder Bresser. Het is afgebroken voor de verbreding van het

Noordzeekanaal in de na-oorlogse jaren. De noordelijke buurman aan de
Meervlietstraat was Notaris Boerlage met zijn kantoor-villa ,,Meershoef'', op
zijn beurt weer gebouwd op de resten van ….......die ook later werd afgebro-

ken voor kanaal-verbreding.''
(Bron: C.C. Hamers (1919-2007) in een brief van 9 januari 1990).

uit dit huwelijk:
1. Willem Jan * Velsen 30.5.1920

volgt XIII.I
2. Catharina Maria * Velsen

uit een buitenechtelijke relatie met een Duits militair:
a. ? * Velsen 194?

Bij de geboorte is dit kind gestorven of de moeder ontnomen. Volgens een getuige 
(mevrouw Ooms, van Sigarenmagazijn Corona in de Cederstraat, IJmuiden) zou - in 
tegenstelling tot de verklaring toentertijd aan de moeder - het kind wel degelijk ge-
leefd hebben.
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huwt Velsen 30.08.1947 met Theodorus Anthonius (Theo) Loevendie, geboren 1920, 
wonend Bandoeng (Java), Bengawanlaan 21, overleden Velsen 3.10.1990, zoon van 

uit dit huwelijk geen kinderen.

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.F
CORNELIS EGBERTUS POST
Cees, bijgenaamd: ,,Zwarte Cees''
geboren Velsen 18 juli 1895 (akte 179)

Nº 179 Heden, den negentienden Juli, achttienhon-
derd vijf en negentig, is voor mij ondergeteekende,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der ge-
meente Velsen Velsen, verschenen Willem Jan
Post, oud vier en veertig jaren, van beroep arbei-
der, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard,
dat op den achttienden Juli des namiddags, ten
half drie ure, in het huis staande op Schoonen-
berg, is geboren een kind van het mannelijk ge-
slacht, Uit Keetje Arisz van beroep zonder, wonen-
de te Velsen zijne echtgenoote
welk kind zal genaamd worden Cornelis Egbertus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van
den vader.
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in te-
genwoordigheid van
Gijsbert van Schinkel, oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeentebode, wonende 
te Velsen, en van Willem Steen, oud zes en vijftig jaren, van beroep commies ter Se-
cretarie, wonende te Velsen; en is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend.

De Comparanten. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
W.J. Post der gemeente VELSEN.
G. van Schinkel J.C.A. Weerts.
W. Steen

gemeenteambtenaar, handkar- en bakfietsverhuurder, eigenaar en oprichter van Post-benzine-
station aan de Heerenduinweg
overleden Haarlem (ziekenhuis Joannis de Deo) 25 mei 1968
zoon van Willem Jan Post en Cornelia Arisz

huwt Velsen 3 oktober 1918 met 
JOHANNA WESSEL

Jo, Jopie
geboren Den Helder 16 april 1898
overleden Velsen 10 oktober 1979

dochter van Johannes Petrus Wessel en 
Johanna Theodora Boom

uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna * Velsen 25.4.1919

† IJmuiden-Oost (Velsen)
 12.3.2009

huwt Velsen 13.5.1942 (R.K. Velsen 6.1.1943) met 
Johannes Hendricus Kok, * Mijdrecht <datum>, over-
leden Velsen 11.3.1989, zoon van Johannes Nicolaas 
Kok (* Wilnis 1884) en Petronella Groeneveld 
(*Mijdrecht 1887 (akte 8)); gehuwd Mijdrecht 
4.4.1913 (akte 8).
uit dit huwelijk:
a. Petronella Maria Kok * Velsen 2.9.1946
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huwt 1979 met Peter Groot. Uit dit huwelijk een dochter (Sandra Groot, gehuwd met 
Kenny van het Ende) en een zoon (Jeroen, gehuwd met )

b. Johannes Hendricus Maria Kok * Velsen 11.1.1949
c. Cornelis Egbertus Maria Kok * Velsen 4.7.1950
d. Wilhelmus Johannes Maria Kok * Velsen 16.7.1954
e. Michaela Anthonia Maria Kok * Velsen 27.11.1956
f. Johanna (levenloos aangegeven) Kok */† Velsen 14.3.1960

2. Johanna Theodora * Velsen 17.3.1921
draagster van het Verzetsherdenkingskruis, huwt Velsen 23.8.1945 Velsen met Coen-
raad Cornelis Hamers, * Velsen 8.3.1919, procuratiehouder, medevennoot, zoon van 
Coenraad Cornelis Hamers (* Velsen 17.2.1882) en Sara Maria van Deijck

Deze Coenraad Cornelis Hamers is een zoon van Dorothea Helena Anthonia 
Post (zie VIII.C.2.) en als zodanig vernoemd naar Coenraad Albertus Post (zie 
VIII.C.). Zie ook hoofdstuk VI, ,,Iets over de familie Betting, het gemeentebe-
stuur in Velsen en de voornaam Coen''.

uit dit huwelijk:
a. Coenraad Cornelis Maria Hamers * Velsen 21.6.1946

Huwt Velsen 20.2.1970 met Anna Maria Weber, geboren Velsen 23.5.1947, 
dochter van Pieter Weber (* Velsen 16.1.1900) en Anna Wilhelmina Christina 
Demmers (* Velsen 5.2.1908). Anna Maria Weber is een nicht van Hendricus 
Weber (XII.K.7.)

b. Wilhelmus Johannes Maria Hamers * Velsen 16.7.1947
c. Cornelis Egbertus Maria Hamers * Velsen 3.1.1949
d. Maria Johanna Sara Hamers * Velsen 4.5.1950
e. Petrus (levenloos aangegeven) Hamers

*/† Velsen 20.3.1953
f. Johanna Maria Paula Hamers * Velsen 23.7.1954
g. Angelica Johanna Theodora Maria Hamers

* Velsen 14.4.1957
3. Wilhelmus Johannes * Velsen 13.1.1923

volgt XIII.J
4. Hermina * Velsen 10.9.1924 Gezinsblad XIIF4

draagster van het Verzetsherdenkingskruis, huwt Velsen 15.9.1948 met Johannes Beck, 
* Tiel 25.5.1922, † Rolde 6.7.2013 's namiddags, zoon van Jacobus Nicolaas Beck en 
Helena Albarta Houkes
uit dit huwelijk:
a. Johanna Maria Beck * Djakarta (Ned. Indië) 26.2.1950
b. Helena Albarta Maria Beck * Djakarta (Ned. Indië) 9.10.1951
c. Cornelis Egbertus Beck * Velsen 12.8.1953

† Assen  2001
Timothy Beck spreekt openhartig over zijn jeugd in de serie Sportgasten, op zaterdag-
avond tussen 22.00 uur en 23.00 uur in Langs de Lijn. De oud-atleet en bobsleeër 
spreekt voor het eerst publiekelijk over zijn atypische jeugd en de aparte levens van 
zijn ouders. Natuurlijk passeren ook de sportprestaties van de drievoudig olympiër de 
revue. En het moment dat hij als vlaggendrager de Nederlandse equipe aanvoerde in 
Vancouver. "Ik was zo trots op dat moment."
"Ik heb een nogal aparte opvoeding gehad. Mijn vader is denk ik aan alles verslaafd 
geweest wat je je maar kunt voorstellen. Heroïne, cocaïne, alcohol. En ik kan  me 
voorstellen dat mensen daar van alles bij denken. Maar wij, mijn twee broers en ik, 
zijn juist goed terechtgekomen. Wij hebben toen nooit het gevoel gehad dat we heel 
vreemd leefden. Maar als ik er nu op terugkijk, was het natuurlijk heel apart."
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Blonde hippie en Amerikaanse studente
Zijn vader, een blonde hippie uit Assen, trouwde al jong met een Afro-Amerikaanse 
studente, die op studiereis was in Nederland. Het begon zeer romantisch, maar al snel
ontstonden de eerste barsten. Intussen waren er al drie zoons geboren, waarvan Ti-
mothy de middelste is. Er gebeurde van alles in het gezin, waarna Becks moeder toen 
hij nog jong was naar Amerika vertrok en jarenlang spoorloos was. Ook voor haar 
kinderen.
"Mijn moeder was in Amerika. Dat was wat we wisten. Ze had geen vaste woon- of 
verblijfplaats. Als kind denk je alleen maar aan spelen en sporten. Maar nu ik terug-
denk, is het toch vreemd. Ze had een hele goede opleiding, was superintelligent en 
kwam uit een hele goede familie", aldus Beck.
"Maar ergens is er iets fout gegaan. Als je op straat kijkt en je ziet mensen die zwer-
ver zijn, vraag je je ook wel eens af: hoe komt zoiets? Ik veroordeel nooit iemand, 
want je weet nooit wat zich heeft afgespeeld." Het overlijdensbericht van zijn moeder 
kwam in 2006.
In de serie Sportgasten spreekt radio-presentator Robbert Meeder telkens een vol uur 
met een een bekende uit de sportwereld. Dit gebeurt aan de hand van een vijftal ge-
luidsfragmenten die de gast zelf kiest. Deze fragmenten hebben een rol gespeeld in het
leven van de sportgast, op een vormende, heftige of inspirerende manier.

Troy Douglas, Patrick van Bal-
kom en Timothy Beck na de 
WK-finale van 2003 ANP 

'Mijn vader was pas 48, 
veel te jong' 
"Mijn vader probeerde al-
les uit. Hij overleed ook 
veel te jong door zijn ver-
slavingen, was pas 48. Hij
zei altijd: 'Ik geef het 

slechte voorbeeld. Dan weten jullie hoe jullie het niet moeten doen.' Maar naast die 
humor, zorgde hij er altijd voor dat het goed met ons ging. Al was hij de hele nacht 
wakker, hij maakte ontbijt voor ons. Daarna - vertelde hij ons jaren later pas - dook 
hij zijn bed in om zijn kater uit te slapen."
Maar er was meer. "Hij las heel veel. Ging altijd in gesprek met ons, over van alles en
nog wat. Hij had ook veel aandacht voor onze vrienden. Wie je ook meenam. Hij 
maakte echt contact, was echt geïnteresseerd, onthield alles. We gingen ook veel de 
natuur in. Leuke dingen doen. Hij had alleen helaas een verslavingsprobleem. Het 
heeft me geen trauma opgeleverd. Want sport was zo’n goede uitlaatklep. Als het 
slecht ging thuis, ging ik gewoon nog harder trainen."
Arend Glas en Edwin van Calker
Beck is bezig aan een autobiografie en kijkt nu ook met nieuwe ogen naar zijn jeugd. 
"Als je ouder wordt, zie je wel dat je raar woont. Bij anderen is de koelkast wat voller,
haha. En zit er niet alleen bier in. En er zitten geen gaten in de vloerbedekking." Hij 
heeft nog brieven van zijn vader en e-mails van zijn moeder. "Die ben ik nu allemaal 
aan het lezen. Ik hoop dat steeds meer duidelijk wordt. Bijvoorbeeld waarom mijn 
moeder precies is vertrokken."
In de serie Sportgasten gaat het zaterdagavond niet alleen over de ouders van Beck en
zijn jeugd. Met bobslee-piloot Arend Glas, die rechts-extremistische sympathieën had,
had Beck een haat-liefde-relatie. "Het is een apart figuur. En ik heb veel met hem ge-
discussieerd over zijn ideeën. Maar ik heb ook veel aan Arend te danken."
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Uiteraard ontbreekt ook niet het verhaal van Edwin van Calker die niet naar beneden 
durfde op de bobbaan in Vancouver, bij wie Beck in de bob zat. Maar ook de bronzen 
WK-medaille van Parijs (4x100 meter) komt ter sprake. Terwijl iedereen feestvierde, 
bleef Beck op het oog heel cool. Nu zegt hij: "Iedereen was euforisch. Logisch. Maar 
ik dacht aan mijn moeder. Ik wist niet waar ze was."

d. Jacoba Nicolette Maria Beck * Velsen 11.6.1955
5. Johannes Petrus * Velsen 4.9.1926

volgt XIII.K
6. Anna Maria * Velsen 15.3.1928

huwt Velsen 24.9.1953 met Job Johannes Schoorl, * Velsen <datum>, zoon van Jaco-
bus Johannes en Anna Stet, (zij is verwant aan Marie Stet, echtgenote van Hendrikus 
Johannes Weber (zie Genealogie Weber).)
uit dit huwelijk:
a. Jacobus Johannes Schoorl * Velsen 18.7.1954
b. Cornelis Egbertus Schoorl * Velsen 17.10.1955
c./1 Anna Maria Schoorl * Velsen 30.3.1957
d./2 Johanna Maria Schoorl * Velsen 30.3.1957

7. Theodora Johanna * Velsen 16.4.1931
huwt Velsen 22.10.1953 met Johannes Schabbing, * Haarlem 1.2.1925
uit dit huwelijk:
a. Maria Sophia Schabbing * Velsen 12.4.1954
b. Cornelis Egbertus Schabbing * Velsen 2.6.1955

8. Cornelis Egbertus * Velsen 27.9.1933
volgt XIII.L

9. Adriana * Velsen 14.10.1935
huwt Velsen (RK: IJmuiden Oost 2.9.1959) met Augustinus Jozephus Anthonius 
Booms, * Heemstede 16.4.1932
uit dit huwelijk:
a. Cornelis Augustinus Maria Booms * Heemstede 19.10.1960
b. Johanna Maria Booms * Heemstede 31.5.1962

zij huwt Haarlem 4.9.1987 met Willem de Winter
uit dit huwelijk een zoon en een dochter

10. Michael Antonius Johannes * Velsen 18.6.1938
volgt XIII.M
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XII.G
JOHANNES HENDRIK POST 
Jan
geboren Velsen 10 november 1882 (akte 215)
spoorarbeider bij de HIJS
overleden Velsen 2 januari 1962
begraven RK Kerkhof Driehuis
zoon van Johannes Michaël Post en Cornelia Arisz
huwt Beverwijk 4 oktober 1906 (akte 48) met

GRIETJE NOOM
geboren Beverwijk 30 juni 1882 (akte 75)

overleden Velsen 27 februari 1976
begraven RK Kerkhof Driehuis

dochter van Dirk Noom en Geertruida Duin
Dirk Noom is een zoon van Gerrit Noom en Trijntje Bruijn. Deze Gerrit Noom is een

zoon van Dirk Gerritsz Noom en Guurtje Sijmensd Koome.
Dit laatste echtpaar is het ouderpaar van Dirk Noom gehuwd met Eke Blom

(zie genealogie Weber – Demmers).

uit dit huwelijk geen oir.

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.H
MICHAEL JOHANNES POST
Giel
geboren Velsen 25 oktober 1884 (akte 203)
sergeant-majoor-instructeur
overleden 1960
zoon van Johannes Michaël Post en Cornelia Arisz
huwt Velsen 15 juli 1914 (akte 72) met

JOHANNA MARIA BONARIUS
geboren Velsen 1 oktober 1885 (akte 185)

overleden
dochter van Johannes Cornelis Bonarius en Anna Catharina de Jong

uit dit huwelijk geen oir.

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.I
HENDRIKUS JOHANNES POST
Hein
geboren Velsen 2 juni 1887 (akte 108)
tramconducteur
overleden
zoon van Johannes Michael Post en Cornelia Arisz
huwt Velsen 3 november 1910 (akte 120)met 

MARIA ANNA CATHARINA VOS
geboren Velsen

overleden
dochter van Johannes Vos en Anna Maria Duijn

uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrikus * Velsen 1914

†  Haarlem 3.8.1917 (akte Velsen 189)
2. Anna Maria * Velsen 1921

†  Beverwijk 31.5.1945 (akte 127)

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.J
WILHELMUS CORNELIS POST
Wim
geboren Velsen 30 juli 1888 (akte 143)
conducteur (1917), tramconducteur (1920)
overleden 
zoon van Johannes Michael Post en Cornelia Arisz
huwt (1) Alkmaar 28 november 1917 (akte 154) met

MARIA DUIVES
geboren Bovenkarspel 27 februari 1894

dienstbode te Castricum van 4.3.1915 (inschrijving BS 7.4.1915) tot 24.9.1917
woont daarna bij vader: Uittenboogstraat 45, Alkmaar

overleden Velsen 24.1.1919 (akte 24)
dochter van Cornelis Duives en Marijtje Pater

huwt (2) Wijk aan Zee en Duin 28 april 1920 (akte 10) met
HELENA MARIA AARDENBURG

geboren Wijk aan Zee (Wijk aan Zee en Duin) 5 mei 1895 (akte 37)
overleden

dochter van Willem Aardenburg, tuinder, en Antje de Wildt
uit het (1) huwelijk:
1. levenloze zoon */† Velsen 22.1.1919 (akte 21)

uit het (2) huwelijk:
2. Cornelia * Velsen

huwt Velsen <datum> met Joop de Meza, ondernemer Bijenstand Adelshoeve/Mellona

bij dit bedrijf werkte Coenraad Cornelis Hamers, gehuwd met Johanna Theo-
dora Post van 1959 tot 1956 en schreef toen het boekje: "Het leven van Melie-
ke de Honingbij"

3. Wilhelmus
volgt XIII.N.

4. Johannes
volgt XIII.O.

bijgewerkt: 27-02-17
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XII.K
CORNELIS PETRUS POST
Cees, bijgenaamd: ,,Rooie Cees''
geboren Driehuis (Velsen) 18 februari 1892 (akte 33)
caféhouder op café Spoorzicht in Velsen-Noord (1923-1926), bloembollenkweker
overleden Velsen 20 augustus 1981
zoon van Johannes Michaël Post en Cornelia Arisz
gehuwd Velsen 22 mei 1919 met:

HELENA DAM
Leen

geboren Velsen 14 februari 1891
overleden Velsen 18 december 1963

dochter van Theodorus Dam en Johanna Spanjaard.
uit dit huwelijk:
1. Johannes Theodorus * Velsen 29.5.1920

volgt XIII.P
2. Johanna Cornelia * Velsen 6.11.1921
3. Theodorus Johannes * Velsen 16.8.1923

volgt XIII.Q
Geboren op café Spoorzicht in Velsen Noord. Dit café had vader Cornelis Petrus over
genomen van Hermanus Hamers (VII.B.2.1.), oudste kleinzoon van Coenraad Al-
bertus Post, VIII.C.

4. Cornelia Johanna * Velsen 29.1.1925
Geboren op café Spoorzicht in Velsen Noord. 

gehuwd Velsen 4.11.1948 (R.K. Driehuis 16.2.1950) met Arnoldus van Wolferen
Uit dit huwelijk:
a. Gerardus van Wolferen * Velsen 31.12.1955
b. Helena Maria Anna van Wolferen * Velsen 28.1.1962
c. Simone Anthonia Maria van Wolferen * Velsen 22.11.1964

5. Anna Cornelia * Velsen 17.5.1926
† Velsen 9.1.2015

Geboren op café Spoorzicht in Velsen Noord. 
huwt met Jacobs

6. Catharina Maria * Velsen 14.1.1928
7. Helena Maria * Velsen 10.5.1930

gehuwd met Hendricus Weber, * Velsen <datum>, zoon van Johannes (Jan) Weber (* 
Velsen 23.6.1893) en Hendrica van Roon (Zie genealogie Weber).
Uit dit huwelijk:
a. Margaretha Martina Weber * Velsen 20.11.1954
b. Helena Maria Weber * Velsen 26.5.1959

8. Cornelis Petrus * Velsen 12.9.1931
volgt XIII.R.

9. Jozephina Maria * Velsen 19.3.1933

bijgewerkt: 27-02-17

151



XII.L
MACHIEL ANTONIE POST
Giel
geboren Velsen 20 maart 1884
timmerman
overleden Haarlem 25 mei 1935
zoon van Cornelis Coenraad Post en Petronella Maria van der Velden
gehuwd Haarlem 21 april 1915 (akte 127) met

MARIA ELIZABETH KLOMP
geboren Halfweg (Haarlemmerliede) 1887

overleden Haarlem 6 september 1963
dochter van Cornelis Klomp en Gerarda Petronella Hanon

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis (Cees) * Haarlem 30.7.1913

volgt XIII.S.
2. Petronella (Nellie) * Haarlem 10.4.1916

volgt XIII.1.
3. Maria (Marietje) * Haarlem 10.12.1924

Zij leefde in de Psychiatrische Inrichting 'St. Antonius', Bergenplein 39, Etten-Leur.
†  Etten-Leur <datum> 1979

4. Wilhelmina (Willie) * Haarlem 26.3.1926
† Haarlem <datum> 1989

gehuwd <plaats> <datum> met Johannes Lammertsma, geboren <plaats> <datum>, 
overleden Haarlem <datum> 1990

5. Magdalena (Lientje) * Haarlem 29.12.1929
gehuwd <plaats> <datum> met Christiaan van Soest, geboren <plaats> <datum>, wo-
nende Zalmplaat 238, Rotterdam
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XII.M
THEODORUS POST
Dirk
geboren Velsen 6 november 1892 (akte 245)
wonend aan de Klaverstraat 22 te Haarlem
pensionhouder aan de Stadhouderskade 102 te Amsterdam
overleden te Amsterdam 4 mei 1973 om 14.55 uur
begraven op zijn verzoek bij zijn broer Wim op de Algemene Begraafplaats ,Duinhof' te Drie-
huis-Velsen
zoon van Cornelis Coenradus Post en Petronella Maria van der Velde

Ongehuwd, zonder oir.

Aangifte van zijn overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Amster-
dam gedaan door: Lemkes, Johannes Antonius, oud 53 jaar, begrafenisondernemer, 
wonende te Amsterdam.

Zijn pension had hij voor zijn dood al over gedaan aan zijn huisgenoot Peter Gerardus 
Coenen.
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XII.N
WILHELMUS JOHANNES POST
Wim
geboren Velsen 4 januari 1895 (akte 3)
kaashandelaar
overleden in de St. Janskliniek te Haarlem 1 juni 1972
begraven op zijn verzoek op de Algemene Begraafplaats 'Duinhof' te Driehuis-Velsen
zoon van Cornelis Coenradus Post en Petronella Maria van der Velde

Ongehuwd, zonder oir.
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Generatie XIII
EEN FAMILIE ROND DE HELE WERELD.

XIII.A
WILHELMUS CASPER POST
Wim
geboren Velsen 28 april 1902
bloemist (1925), metselaar (1930)
wonend Amstelveen (1930), na 1950 geëmi-
greerd naar Zuid-Afrika
overleden
zoon van Casper Cornelis Post en Johanna
Hendrika Kneppel

huwt Velsen 26 november 1925 (akte 228)
met 

PETRONELLA CLASINA MAARSCHALK
geboren Velsen 18 december 1901

overleden Stilfontein (ZA) 2 april 1981
dochter van Mattheus Cornelis Maarschalk en

Agatha Maria Margaretha Peters

uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Cornelia (Hannie) * Velsen 27.9.1926

huwt Amsterdam 18.11.1948 met Hermanus van der Hulst, zoon van
uit dit huwelijk:

a. Wilhelmus Casper Antonius vd Hulst* Amsterdam 
23.2.1950
b. Rudolphus Petrus Cornelis vd Hulst * Amsterdam 
1.2.1951
c. Clemens Maria Mattheus vd Hulst

* Amsterdam 10.12.1952
d. Hermanus Tarcisius Martinus vd Hulst

* Amsterdam 22.7.1956
e. Johanna Elisabeth Henrica vd Hulst (Jose) (foto)

* Amsterdam 7.7.1958
huwt met Lindsay

f. Mattheus Johannes Jacobus vd Hulst
* Amsterdam 14.1.1961
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2. Mattheus Jacobus Gertrudis * Velsen 21.1.1928
volgt XIV.A

3. Agatha Petronella (Atty) * Velsen 5.4.1929
huwt Zuid-Afrika met Hendricus Smout
uit dit huwelijk:
a. Harry Smout * (SA) 1.12.1962

4.1/2 Casper Cornelis * Nieuwer-Amstel 12.8.1930
volgt XIV.B

5.2/2 Wilhelmus Jacobus * Nieuwer-Amstel 12.8.1930
volgt XIV.C

6. Petronella Henrica Mathea (Nellie) * Velsen 5.10.1932
huwt Zuid-Afrika met Jan Brancart, zoon van
uit dit huwelijk:
a. Francisca Patricia Jacoba Brancart * (ZA) 30.5.1959

My name is Francisca Patricia Jacoba van Niekerk (née Brancart) born 30 
May 1959 ZA. Baie Dankie.

b. Johnny Brancart * (ZA) 21.3.1963
c. Tony Brancart * (ZA) 7.7.1965

7. Cornelis Wilhelmus Paulus * Velsen (Santpoort) 15.1.1934
volgt XIV.D

8. Jacobus Gertrudis Josef (Jaap) * Velsen 1.3.1935
volgt XIV.E

9. levenloos kind */† Velsen 3.5.1936 (akte 143)
10. Tarcisius Maria Michael * Velsen 5.10.1937

volgt XIV.F.
11.Martinus Joannes Engelmundus * Velsen 24.2.1940

volgt XIV.G.

van links naar rechts: zittend: Hannie; staand: Cor/Cees, Nellie, Tarcies, Atty, Jaap
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bijgewerkt: 04-03-17
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XIII.B
CORNELIS JACOBUS POST, 
geboren Velsen 1 december 1903
metselaar (1930)
geëmigreerd naar Zuid-Afrika in 1937
woonde Brakpan, Springs
overleden
zoon van Casper Cornelis Post en Johanna Hendrika Kneppel

huwt Beverwijk 24 april 1930 (akte 19) met
ANNA VAN BALEN

geboren Beverwijk
overleden

dochter van Rijndert van Balen en Johanna
Markx

uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Petronella (Hannie) * <plaats> 30.6.1933

huwt <plaats> <datum> met Ronnie Cooke, * <plaats> <datum>, † <plaats> 
<datum>, zoon van 
uit dit huwelijk
a. Hedley Cooke * <plaats> <datum>

†
b. Stafford Cooke * <plaats> <datum>

2. Reindert Franciscus Nicholas * <plaats> 19.6.1935
volgt XIV.H

3. Casper Cornelis Martinus * <plaats> 2.3.1937
volgt XIV.I
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Info Cor Post: 
Dit zijn links Cees Post en An van Balen. Zijn Vader is Casper Cornelis Post, de Vader van 
mijn Pa en van Cees, want Willem en Cees waren 2 broers. De heer in het midden kwam op 
bezoek bij de familie in Sorings. Hij is Klaas Pirovani uit Beverwijk. Hij is de zwager van 
tante Annie uit Beverwijk. Er waren ook nog 2 zusjes, Rika Kramer-Post en Corrie Leuven- 
Post.

bijgewerkt: 04-03-17
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XIII.C
WILHELMUS CORNELIS POST
geboren Zijpe 8 juni 1909
landarbeider (1920)
overleden Waarland 27 december 1971
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Alida Sneekes
huwt Oude Niedorp 14 juni 1933 met

IDA TAKKEN
geboren Nieuwe Niedorp 31 mei 1912

overleden Waarland 30 september 1998
dochter van Cornelis Takken en Ida Kruyer

uit dit huwelijk:
1. Cornelia Catharina * Harenkarspel 31.3.1934

huwt Harenkarspel 7.10.1959 met Nicolaas Broersen
2. Cornelis Nicolaas * Harenkarspel 31.8.1935

volgt XIV.J
3. Alida Ida * Harenkarspel 30.9.1942

huwt Harenkarspel 25.11.1964 met Nicolaas Dam
4. Ida Maria * Harenkarspel 19.10.1953

huwt Harenkarspel 31.10.1973 met Johannes Petrus Ursem
5. Nicolaas Hubertus Johannes * Harenkarspel 27.4.1955

volgt XIV.K
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XIII.D
CORNELIS WILHELMUS POST
Cees
geboren Oude Niedorp 27 november 1910
overleden 't Veld 14 juli 1992
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Alida Sneekes
huwt Harenkarspel 1 juni 1939 met 

CORNELIA WESTER
geboren Heerhugowaard 14 juni 1915

overleden
dochter van Petrus Wester en Regina Dam

uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Petrus * Oude Niedorp 8.3.1940

volgt XIV.L
2. Petrus Nicolaas * Oude Niedorp 23.1.1943

volgt XIV.M
3. Cornelia Resina Alida * Oude Niedorp 25.7.1946

huwt Nieuwe Niedorp 25.2.1971 met Johannes Antonius Smit
4. Cornelis Wilhelmus * Oude Niedorp 9.7.1949

volgt XIV.N
5. Laurentia Alida * Oude Niedorp 15.6.1952

huwt met / scheiding van Maarten Kapitein
samenwonend met Theodorus Andreas Langedijk

6. Alida Anna * Oude Niedorp 19.10.1955
huwt Niedorp 24.5.1977 met Nicolaas Bakker
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XIII.E
PETRUS MICHIEL POST
geboren Oude Niedorp 9 september 1914
overleden Den Helder 23 september 1981 (crematie te Haringhuizen)
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Alida Sneekes
huwt Den Helder 3 december 1945 met

PETRONELLA VAN DER ZOUW
geboren Zegveld 3 december 1913

overleden Den Helder 21 februari 1977 (crematie te Haringhuizen)
dochter van Lammert van der Zouw en Wilhelmina Blok

na 1977 huisgenoot van 
SANDRA VAN TIL – VAN HANEGEM

uit het huwelijk geen nakomelingen.
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XIII.F 
EGBERTUS NICOLAAS POST
geboren Oude Niedorp 2 september 1918
overleden Zijdewind 8 januari 1988
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Alida Sneekes
huwt Harenkarspel 12 mei 1942 met

ANNA MARIA WESTER
geboren Heerhugowaard 26 februari 1919

overleden Niedorp 18 juli 1985
dochter van Johannes Wester en Maria Kuypers

uit dit huwelijk:
1. Maria Alida * Oude Niedorp 17.5.1943

huwt Oude Niedorp 5.8.1965 met Nicolaas Theodorus Smit
2. Alida Duvera * Oude Niedorp 16.4.1945

huwt Oude Niedorp 29.4.1966 met Johannes Cornelis Kruyer
3. Cornelia Catharina * Oude Niedorp 9.1.1949

† Oude Niedorp 9.1.1949
4. Divera Cornelia * Oude Niedorp 10.3.1951

huw Oude Niedorp 20.10.1972 met Johannes Petrus Jacobus Groenland
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XIII.G
MICHIEL POST
geboren Oude Niedorp 8 april 1927
overleden Haringhuizen 5 juni 2011
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Alida Sneekes
huwt (1) Oude Niedorp 21 oktober 1954 met 

ANNA VERONIKA BRUIN
geboren Harenkarspel 1 april 1928
overleden Schagen 16 maart 1985

dochter van Johannes Bruin en Emerentia Jong
huwt (2) ?? met 

BERTHA VEUL – LIMMEN
geboren

dochter van

uit het (1) huwelijk:
1. Alida Emerentia * Oude Niedorp 2.9.1955
2. Nicolaas Johannes * Oude Niedorp 3.12.1958

volgt XIV.O
3. Emerentia Anna Maria * Oude Niedorp 27.4.1960

huwt Zijpe 30.6.1983 met Johannes Petrus Maria Dignum
4. Anna Veronica * Oude Niedorp 9.9.1961
5. Catharina Cornelia * Barsingerhorn 28.6.1964
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XIII.H
NICOLAAS HUBERTUS POST
geboren Oude Niedorp 28 februari 1930
overleden Waarland 3 juni 1978
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Alida Sneekes
huwt Harenkarspel 17 februari 1955 met

VERONICA BRUIN
geboren Harenkarspel 15 mei 1929

overleden Waarland 10 mei 1986
dochter van Johannes Bruin en Emerentia Jong

uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Johannes Fransiscus * Alkmaar 24.10.1960

volgt XIV.P
2. Emerentia Alida Catharina * Alkmaar 9.8.1965

relatie met Rene Kouwenberg
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XIII.I
WILLEM JAN POST
Willem
geboren Velsen 30 mei 1920
tewerkgesteld in de Arbeitzeinsatz in Duitsland, naar Frankrijk voor bouw van de Atlantik 
Wal (als SS-er?)

De Atlantikwall (Nederlands: Atlantische wal) was een 2685 kilometer lange verdedi-
gingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden 
heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. 

rijwielhersteller, pompbediende
overleden 20??
zoon van Johannes Egbertus Post en Lena Delphina Roels

huwt Velsen 21 maart 1947, kerkelijk huwelijk Velsen 21 juli 1948 met
ALIDA JOHANNA MARIA SMAKMAN

Alie
geboren Velsen 10 juli 1922

overleden
dochter van Hendrikus Smakman en Maria Anna Theodora Riesenbeck

Hendrikus Smakman is een nakomeling van het echtpaar Hooggreef – Haantjes
(zie VII.B Jan Post en Dorothea Maria Haantjes)

uit dit huwelijk:
1. Johannes Egbertus * Velsen 13.6.1949

volgt XIV.Q
2. Maria Johanna * Velsen 13.2.1953

huwt Velsen 16.8.1973 met Johannes Lammers
uit dit huwelijk:
a. Sandra * Velsen 1.3.1975
b. Michael * Velsen 26.4.1978

3. Willem Jan * Velsen 12.4.1956
volgt XIV.R
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XIII.J 
WILHELMUS JOHANNES POST
Wim
geboren Velsen 13 januari 1923
broodbakker, oorlogsvrijwilliger, korporaal Kwartiermeester Generaal Leger Technische 
Dienst Koninklijke Landmacht
postuum onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede 1 april 1949
postuum begiftigd met de Oorkonde ter Nagedachtenis door de Minister van Oorlog, I. C. 
Staf 25 juni 1952
postuum onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis in 1984
overleden aan de tyfus te Batavia, Nederlands Indië, 19 januari 1947
begraven op het Nederlandse Ereveld Menteng Pulo te Jakarta
zoon van Cornelis Egbertus Post en Johanna Wessel

Op de foto op zijn RK legerpas staat een gezinsfoto van zijn ouders, broers en zussen. 
De foto is waarschijnlijk gemaakt bij de verloving van zijn oudste zus Cor met Jan 
Kok (beiden staan rechts boven). Op vallend is de afwezigheid van zus Jo Post.

In het archief van de StAPH bevinden zich in bruikleen van Cees Schabbing enkele 
van zijn laatste persoonlijke bezittingen uit Indië (schaartje, aansteker, sigarettenko-
ker). Eveneens zijn uitgebreide correspondentie met het “thuisfront” uit die tijd.

Na zijn dood werden enkele neven naar hem vernoemd: Wim Kok en Wim Hamers.

Geen nakomelingen.
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XIII.K 
JOHANNES PETRUS POST
Hans
geboren Velsen 4 september 1926
monteur, gemeentelijk ambtenaar fitter, meter-
opnemer, garagehouder, medewerker huishou-
delijke dienst en nachtportier in het Zeeweg-
ziekenhuis te IJmuiden Oost
wonend Velserduinweg 221 IJmuiden
drager van het ereteken voor Orde en Vrede,
van het Mobilisatieoorlogskruis en van het
Verzetsherdenkingskruis
overleden Velsen 21 februari 1986, begraven
op “Duinhof, IJmuiden
zoon van Cornelis Egbertus Post en Johanna
Wessel

huwt Velsen 21 juni 1957 met
MARTINA ANNA BÖHM

Tiny
geboren Santpoort 14 maart 1926 op de Voorplaats

overleden Velsen 24 juli 1977, begraven op “Duinhof' (IJmuiden)
dochter van Cornelis Nicolaas Böhm en Hendrika Bart

Zie: Böhm-Kortekaas, An,”Genealogie van de familie Böhm”, december 1997,
Uitgeverij Pirola Schoorl, ISBN: 90 6455 260 6

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Maria (Joke) * Velsen 24.7.1959

huwt (1) Velsen 28.3.1980 met Ed Zonneveld, gescheiden ??.2.1988
huwt (2) Lake Tahoe (Sacramento USA) 1.7.1989 met James Avery, gescheiden 1990
relatie (3) met Irfan Güner
relatie (4) sinds 1998 met (2) Jan Visser, geboren Santpoort (Velsen) 27 juni 1949, wo-
nend Alkmaar, werkbegeleider, zoon van Klaas Visser en Rosa Schoen (zij werd gebo-
ren als Rosa Maud (joods) en erkend als Rosa Schoen bij het huwelijk Schoen – Maud)
uit de (4) relatie:
a. Dave Visser * Alkmaar 15.9.1998
b. Sem Visser * Alkmaar 3.11.2000

2. Cornelis Egbertus * Velsen 25.4.1962
volgt XIV.S

3. Henriette (Jet) * Heemskerk (ziekenhuis) 19.6.1964
huwt Haarlem 7.9.1989 / echtscheiding 1992 met Peter Schelvis

† Amsterdam 19.8.2007
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Henriëtte kwam in 2004 in het nieuws, doordat zij in Velsen-Noord 
leefde afgesloten van gas, water en elektra wegens grote schulden. 
Drie jaar nadien overleed zij aan de gevolgen van aids

4. Esther Christel Sophia Delia * Velsen 23.7.1967
huwt (1) Amsterdam 15.12.1988 / echtscheiding 1996 met Rob Roelofs, woont Trans-
vaalplein 34, zoon van Roelofs, 
huwt (2) met Tobias Dringenberg
huwt (3) Zweden 2011 met Martin Adolfsson, geboren , zoon van Adolfsson

uit geen der huwelijken oir.

Esther is met de namen Christel, Sophia en Delia vernoemd naar drie zusters 
van het St. Antoniusziekenhuis in IJmuiden Oost, die haar moeder verzorgd 
hebben toen ze zwanger was van haar. Tante Tiny ging hoogzwanger op een 
trapje ramen lappen en viel vervolgens zodanig, dat ze haar been brak. Lang-
durige ziekenhuisopname was daarvan het gevolg.
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XIII.L
CORNELIS
EGBERTUS
POST
geboren Velsen
27 september
1933
pompbediende,
ondernemer

foto van 17 maart 2013!!
Esther Adolfsson-Post: 
Hij had altijd die pret glim in zijn ogen. En hij was niet alleen mijn Ome Kees, maar 
ook mijn eerste 'baas'... Ik mocht altijd sigaretten bijvullen en op de lampjes van de 
pompen drukken... Daarna kreeg ik een reep….. 

overleden Beverwijk Witte Donderdag vroeg tussen 04.00 en 05.00 uur 28 maart 2013

Tijdens een van de vele verblijven in het ziekenhuis voor zijn longen of zijn nierdialyse
is hij 's nachts naast zijn bed terecht gekomen en overleden

zoon van Cornelis Egbertus Post en Johanna Wessel
huwt Heemstede 29 april 1961 met 

MARIA CATHARINA JANSEN
geboren Heemstede 20 augustus 1936

dochter van Jacobus Johannes en Klazina Elisabeth Schreurs
Uit dit huwelijk:
1. Klazina Elisabeth (Karin) * Velsen 27.1.1962

balletdanseres, kunstenaress, vormgever
2. Cornelis Egbertus * Velsen 26.6.1963

volgt XIV.T
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XIII.M
MICHAEL ANTONIUS JOHANNES POST
Ton
geboren Velsen 18 juni 1938
chef de bureau van een notariskantoor
overleden Heemstede 24 mei 1979
zoon van Cornelis Egbertus Post en Johanna Wessel

huwt Beverwijk 12 december 1964 met:

MARIA GOVERDINA VAN DER STEEN
Marian

geboren Beverwijk 31 mei 1940

dochter van Johannes Christiaan van der Steen en Maria Catharina van Diepen

uit dit huwelijk:
1. Cornelis Egbertus * Heemskerk 22.10.1965

volgt XIV.U
2. Maria Catharina (Carla) * Heemskerk 9.8.1967

huwt Heemstede 22.3.1991 met Paul van Geuns, geboren 6.3.1957, zoon van van Geuns
uit dit huwelijk:
a. Bas van Geuns * Heemstede 27.4.1999
b. Nikki van Geuns * Heemstede 1.5.2001

173



XIII.N 
WILHELMUS POST,
geboren
zoon van Wilhelmus Cornelis Post en Helena Maria Aardenburg
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XIII.O
JOHANNES POST
geboren
zoon van Wilhelmus Cornelis Post en Helena Maria Aardenburg
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XIII.P
JOHANNES THEODORUS POST
geboren te Velsen 29 mei 1920
zoon van Cornelis Petrus Post en Helena Dam

huwt Velsen 1945 met
ELISABETH WEIJERS

geboren
dochter van 

Uit dit huwelijk:
1. levenloos geboren */† Velsen 8.7.1946 (akte 193)
2. levenloos geboren */† Velsen 8.11.1947 (akte 290)
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XIII.Q 
THEODORUS JOHANNES POST
geboren te Velsen 16 augustus 1923
tuinder (1949)

zoon van Cornelis Petrus Post en Helena Dam

huwt Velsen meter
WILLEMIEN KLEINHOUT

geboren 
dochter van Kleinhout en

uit dit huwelijk:
1. levenloos geboren */† Velsen 21.3.1949 19.00 uur (akte 84)

bijgewerkt: 27-02-17
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XIII.R 
CORNELIS PETRUS POST
geboren te Velsen 12 september 1931
zoon van Cornelis Petrus Post en Helena Dam
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XIII.S
CORNELIS POST
Cees
geboren te Haarlem <datum>
zoon van Machiel Antonie Post en Maria Elizabeth Klomp
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XIII.1
PETRONELLA POST

geboren te Haarlem 10 april 1916
dochter van Machiel Antonie Post en Maria Elizabeth Klomp 

uit een onbekende relatie geboren:
1. Frits * Haarlem 1.9.1936

volgt XIV.V
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Generatie XIV
POSTEN OVER DE HELE WERELD

XIV.A
MATTHEUS JACOBUS GERTRUDIS POST
Theo
geboren Velsen 21 januari 1928
wonende te Staphorst
overleden Springs (SA) 2 juli 1995 (info CP)
zoon van Wilhelmus Casper Post en Petronella Clasina Maarschalk

huwt Springs (Zuid-Afrika) 27 juli 1957 met 
PAULA CORNELIA TURKSMA

Paula
geboren Den Haag 17 maart 1929

overleden Staphorst 27 februari 1994
dochter van Marcus Moses Turksma (joods) en Trijntje Hederik

uit dit huwelijk:
1. Mary-Ann * Springs (ZA) 23.11.1958

huwt te <plaats> 5.11.1977 met  Philip Sargeant, zoon van 
uit dit huwelijk:
a. Yvonne Sargeant * <plaats> 14.6.1979
b. Clair Sargeant * <plaats> 23.6.1983

2. Martin * Springs (ZA) 26.11.1960
volgt XV.A.

3. Irene * Boksburg (ZA) 20.3.1962
huwt te <plaats> 25.4.1987 met Andre du Randt, zoon van 
uit dit huwelijk:
a. Shawn du Randt * <plaats> 8.2.1990
b. Charne du Randt * <plaats> 28.7.1992

Info Cor Post:
May I help to figure
this out, Left Ryan 
Post onze zoon, dan
Irene Post du 
Randt, Charne du 
Randt (dochter van 
Irene), Anky Post – 
van Dijk, moeder 
van Ryan, Andre du
Randt en Shawn du 
Randt (zoon van 
Irene).
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4. Paul * Benoni (ZA) 12.3.1965
volgt XV.B

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.B
CASPER CORNELIS POST
geboren Nieuwer-Amstel 12 augustus 1930
overleden te Jansenpark, Boksburg (Zuid-Afrika) ?? oktober 1983
zoon van Wilhelmus Casper Post en Petronella Clasina Maarschalk

huwt <plaats> met

uit dit huwelijk:
1. Willem Casper *

volgt XV.C

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.C
WILHELMUS JACOBUS POST
geboren te Nieuwer-Amstel 12 augustus 1930
overleden Songloed, Klerksdorp (Zuid-Afrika) ?? maart 1974
zoon van Wilhelmus Casper Post en Petronella Clasina Maarschalk

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.D
CORNELIS WILHELMUS PAULUS POST, 
geboren Santpoort (gemeente Velsen) 15 januari 1934, 
vanaf 1946 wonende te Zuid-Afrika, vanaf 1975 wonende te Oosterhout (NB), 
eigenaar Post Tweewielerbedrijf Oosterhout (NB)
in 1955 en 1956 kampioen Wielrennen voor Amateurs van Zuid-Afrika

zoon van Wilhelmus Casper Post en Petronella Clasina Maarschalk
huwt Alberton (Zuid Afrika) 29 juli 1962 met 

ANNA MARIA BEATRIX VAN DIJK
geboren Dordrecht 25 juni 1941

overleden Oosterhout NB 26 februari 2015
dochter van Adrianus van Dijk en Maria Gelens

uit dit huwelijk:
1. Adrianus Gerhardus Maria (Ryan) * Boksburg (ZA) 12.05.1963

volgt XV.D
2. Catharina Antonia Maria (Kathleen) * Germiston (ZA) 13.06.1964

huwt te Oosterhout (NB) 19.04.1985 met Bennie (Ben) Kruithof
uit dit huwelijk:

a. Renske Kruithof *
†

b. Robbert Kruithof * Breda 1.7.1992
c. Karlijn Kruithof * 1.3.

3. Thomas Cornelius Maria (Tommy) * Boksburg (ZA) 21.03.1966
volgt XV.E.

4. Mary-Ann Petronella (Mary-Ann) * Alberton (ZA) 11.06.1971
huwt met Jurriejan 
uit dit huwelijk:
a. Eva
b. Thijs
c. Danique
d. Mayke
e. Reyno

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.E
JACOBUS GERTRUDIS JOSEF POST
geboren Velsen 1 maart 1935
wonende Erasmia, Pretoria (Zuid-Afrika)

zoon van Wilhelmus Casper Post en Petronella Clasina Maarschalk
huwt Erasmia 11 januari 1969 met 

MARIANNE PFAFF
geboren <plaats> 12 mei 1942

dochter van August Joseph Pfaff en Alma Maria Anna ten Cate

uit dit huwelijk:
1. Marcus Martin * Erasmia (ZA) 11.11.1969

volgt XV.F.
2. Monique Therese * Erasmia (ZA) 08.10.1971
3. Alma Caroline * Erasmia (ZA) 06.06.1974
4. Peter Jozef * Erasmia (ZA) 14.11.1975

volgt XV.G.
5. Lindy Mary * Erasmia (ZA) 03.07.1978
6. Mary Christine * Erasmia (ZA) 13.06.1980

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.F
TARCISIUS MARIA MICHAEL POST
geboren Velsen 5 oktober 1937,

Hij werd vernoemd naar een zekere Cornelius van der Kamp, bekende van de familie. 
Deze van der Kamp trad in als trappist in West-Malle onder de naam van Tarcisius. 
Later werd Tarcisius van der Kamp abt te West-Malle en als zodanig de grote promo-
tor van het Trappistenbier. Tarcisius (Cornelius) van der Kamp (Amsterdam 1891 - 
Weert 1939), abt van 17/08/1929 tot 19/12/1939

“Abt Tarcisius van der Kamp was mijn verre oudoom. Mijn broer is naar hem 
vernoemd want dat deed men vroeger: Een Heeroom in de familie. Zijn graf is 
op de begraafplaats in de tuin. Zijn gedachtenis is altijd met ons. Zijn moeder 
was getrouwd met mijn Opa's broer. Een mooie geschiedenis en hij was een 
goede man. De brouwerij gaf hij de tegenwoordige vorm en uitstraling. Bid 
voor Hem !“
(Cornelis Post - zaterdag, 26 juni 2010)

wonende Eveleigh, Boksburg (Zuid-Afrika)

zoon van Willem Willem Casper Post en Petronella Clasina Maarschalk
huwt met

JENTJE BIERMAN
geboren 2 april 1944

dochter van Bierman en
uit dit huwelijk:
1. Tarcisius * (Zuid Afrika) 1.7.1961

volgt XV.H
2. Johnny * (Zuid Afrika) 4.4.1963

volgt XV.I

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.G
MARTINUS JOANNES ENGELMUNDUS POST
Martien
geboren Velsen 24 februari 1940
ambtenaar op een goudmijn
overleden New Castle (Zuid-Afrika) 1 juni 1959
zoon van Wilhelmus Casper Post en Petronella Clasina
Maarschalk

ongehuwd en zonder oir.

Cor Post (XIV.D, 24-2-2017):
So, here is our boetie, Martien Post and today is his birthday R I P . Born just 2
months before the World War started and he was a friendly chappie, Gave me a hand
when we walked to school in Amsterdam and never fighted or quarled with other
boys. His dead in June 1959 in Newcastle was a drama for us all but life goes on. !We
will never forget him ! 

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.H
REINDERT FRANCISCUS NICHOLAS POST
geboren Zuid Afrika 19 juni 1935

hij is vernoemd naar de vader van zijn moeder

zoon van Cornelis Jacobus Post en Anna van Balen
huwt 

SYBEL
geboren 

overleden
dochter van 

uit dit huwelijk:
1. Sebastion

volgt XV.J

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.I
CASPER CORNELIS MARTINUS POST
geboren Zuid Afrika 2 maart 1937
overleden Zuid Afrika 26 juli 2009
zoon van Cornelis Jacobus Post en Anna van Balen
huwt Zuid Afrika met 

MARGARET 
geboren

overleden
dochter van 

uit dit huwelijk:
1. Marcus

volgt XV.K
2. Meagan
3. Marcia

huwt Caldecott

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.J
CORNELIS NICOLAAS POST
geboren Harenkarspel 31 augustus 1935
overleden 20 maart 1970
zoon van Wilhelmus Cornelis Post en Ida Takken
huwt Oude Niedorp 15 januari 1958 met 

MARIA CATHARINA TAMIS
geboren Oude Niedorp 7 mei 1932

dochter van Hendrik Tamis en Maria Jonker

uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Hendrikus * Schagen 25.12.1959

volgt XV.L
2. Maria Ida * Schagen 20.1.1962

† Schagen 19.5.1998
3. Cornelia Geertruida Maria * Schagen 26.8.1965

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.K
NICOLAAS HUBERTUS JOHANNES POST
geboren Harenkarspel 27 april 1955
zoon van Wilhelmus Cornelis Post en Ida Takken
huwt Harenkarspel 20 december 1977 met 

ANGELINA LIDWINA MARIA ROOZENDAAL
geboren Harenkarspel 5 september 1958

dochter van Simon Nicolaas Roozendaal en Elizabeth Maria Westmeyer

uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Wilhelmus * Alkmaar 1:2:1987

volgt XV.M
2. Alida Ida * Harenkarspel 16:3:1989
3. Kim * Waarland 6:1:1992

bijgewerkt: 24-02-17
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XIV.L
NICOLAAS PETRUS POST
geboren Oude Niedorp 8 maart 1940

zoon van Cornelis Wilhelmus Post en Cornelia Wester
huwt Harenkarspel 21 april 1965 met 

MARIA SMIT
geboren Harenkarspel 1 april 1939

dochter van Cornelis Smit en Elizabeth Smit

uit dit huwelijk:
1. Monica Cornelia Elizabeth Maria

* Niedorp 24.7.1966 
2. Elizabeth Anna Petronella * Niedorp 11.4.1968 
3. Ingrid Alida Maria * Alkmaar 12.3.1972

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.M
PETRUS NICOLAAS POST
geboren Oude Niedorp 23 januari 1943 

zoon van Cornelis Wilhelmus Post en Cornelia Wester
huwt Schagen 21 oktober 1969 met

CATHARINA LIDWINA DIVERA KOOPMAN
geboren Alkmaar 19 juni 1940

dochter van JacobusKoopman en Cornelia Sjerps

uit dit huwelijk:
1. Cornelis Maria * Schagen 10.9.1970

volgt XV.N
2. Petrus Nicolaas * Schagen 29.12.1971

volgt XV.O
3. Catharina Cornelia Maria * Schagen 2.4.1973

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.N
CORNELIS WILHELMUS POST
Cees
geboren 9 juli 1949 in Oude Niedorp
woont Havenstraat 32, Zijdewind
medewerker Autobedrijf Alewijn Ott B.V. Alkmaar
overleden Łódź (Polen) 22 augustus 2013

zoon van Cornelis Wilhelmus Post en Cornelia Wester
huwt Alkmaar 9 september 1982 met

JOHANNA WILHELMINA DROOG
geboren 1 oktober 1960 te Alkmaar

dochter van Jan Droog en Wilhelmina Agatha Bakker
uit dit huwelijk:
1. Sharon Johanna Cornelia * Niedorp 14.8.1986 
2. Richard Cornelis Johannes * Niedorp 28.6.1988 
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volgt XV.P

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.O
NICOLAAS JOHANNES POST
geboren Oude Niedorp 3 december 1958
zoon van Michiel Post en Anna Veronica Bruin
relatie met

EDITH WIT 
geboren 10 april 1960 te Niedorp

dochter van Jaap Wit en Meinoutje van Stipriaan

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.P
NICOLAAS JOHANNES FRANCISCUS POST
Nico
geboren Alkmaar 24 oktober 1960
woont: Waarland, Leliestraat 12
zoon van Nicolaas Hubertus Post en Veronica Bruin

huwt Den Helder 27 augustus 1985 met
JOHANNA CORNELIA PHILIPS

Joke
geboren Den Helder 6 juni 1960

dochter van Wilhelmus Cornelis Hendrik Philips en Martha Johanna Ran

in dit huwelijk geadopteerd:
1. Inoka *
2. Anandi * Tiruthani (India) 10.1.1997

bijgewerkt: 04-03-17
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XIV.Q
JOHANNES EGBERTUS POST
geboren Velsen 13 juni 1949
gemeenteambtenaar, ondernemer
zoon van Willem Jan Post en Alida Johanna Maria Smakman

huwt Bloemendaal 26 mei 1972 met
MARJAN VAN DER SON

geboren Bloemendaal 6 oktober 1949
dochter van ?? en ??

uit dit huwelijk:
1. Johnny * Velsen 16.12.1973

volgt XV.Q
2. Mirjam * Velsen 28.5.1979

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.R
WILLEM JAN POST
geboren Velsen 12 april 1956

zoon van Willem Jan Post en Alida Johanna Maria Smakman

huwt Velsen 25 juli 1980 met
YOLANDA VADER 

geboren Velsen 24 juni 1959
dochter van

uit dit huwelijk:
1. Jessica * Beverwijk 22.9.1982
2. Stevan * Velsen 23.5.1986

volgt XV.R

bijgewerkt: 27-02-17
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XIV.S
CORNELIS EGBERTUS POST
Kees
geboren 25 april 1962 te Velsen
musicus, tekstschrijver
wonende te Utrecht, Amsterdam (1994- )
zoon van Johannes Petrus Post en Martina Maria Böhm

heeft relatie met 
MARTINE DUWEL

geboren

dochter van
uit deze relatie:
1. Laura Ann * Amsterdam 2009
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XIV.T
CORNELIS EGBERTUS POST
geboren Velsen 26 juni 1963
pompbediende, ondernemer
wonende IJmuiden, Heerenduinweg 56

zoon van Cornelis Egbertus Post en Maria Catharina Jansen

huwt Velsen met (2)
IRMA SCHOORL

geboren

dochter van Schoorl en

uit dit huwelijk:
1. 
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XIV.U
CORNELIS EGBERTUS POST
Cees
geboren  Heemskerk 22 oktober 1965
mode-inkoper
wonende Heemstede,

zoon van Michael Antonius Johannes Post en Maria Goverdina van der Steen
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XIV.V
FRITS POST
geboren Haarlem 1 september 1936

zoon van Petronella Post

huwt met
MARGARETHA HOPMAN

Greet
geboren 

dochter van Hopman en

uit dit huwelijk:
1. Debora * Haarlem 29.9.1959

huwt 
met Willem Blokker, geboren <plaats> <datum>, zoon van 
uit dit huwelijk:
a. Debora * Nieuw Vennep 29.10.1986

2. Frits * Haarlem 29.12.1960
volgt XV.S
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Generatie XV
DE HUIDIGE GENERATIE

XV.A
MARTIN POST
geboren Springs (Zuid-Afrika) 26 november 1960

zoon van Mattheus Jacobus Gertrudis Post en Paula Cornelia Turksma

huwt 9 maart 1985 met
CHARLENE DE JAGER

geboren 
dochter van de Jager en

uit dit huwelijk:
1. Zahn Tyrone * (ZA) 1.7.1985

volgt XVI.A.
2. Meghan Dawn * (ZA) 29.4.1988

volgt XVI.B.

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.B
PAUL POST
geboren Benoni (Zuid-Afrika) 12 maart 1965
woont Nederland

zoon van Mattheus Jacobus Gertrudis Post en Paula Cornelia Turksma

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.C
WILLEM CASPER POST
geboren

zoon van Casper Cornelis Post en 

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.D 
ADRIANUS GERHARDUS MARIA POST
Ryan
geboren Boksburg (Zuid Afrika) 12 mei 1963

zoon van Cornelis Wilhelmus Paulus Post en Anna Maria Beatrix van Dijk

huwt Breda met 
MARTINE

geboren
dochter van

uit dit huwelijk:
1. Chislaine *
2. Rochelle *
3. Karsten *

volgt XVI.
4. Dagmar *

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.E
THOMAS CORNELIUS MARIA POST
Tommy
geboren Boksburg (Zuid Afrika) 21 maart 1966
beroepswielrenner, winnaar van de klassieker Parijs-Roubaix voor ATB-fietsen in 1992,
Nederlands kampioen ATB-fietsen in 1991, ondernemer
woont Oosterhout (NB)
zoon van Cornelis Wilhelmus Paulus Post en Anna Maria Beatrix van Dijk

huwt met 
SASKIA
geboren

dochter van

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.F
MARCUS MARTIN POST
geboren Erasmia (Zuid Afrika) 11 november 1969

zoon van Jacobus Gertrudis Josef Post en Marianne Pfaff

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.G
PETER JOZEF POST
geboren Erasmia (Zuid Afrika) 14 november 1975

zoon van Jacobus Gertrudis Josef Post en Marianne Pfaff

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.H
TARCISIUS POST
geboren (Zuid Afrika) 1 juli 1961
woont Tholen
zoon van Tarcisius Maria Michael Post en Jentje Bierman

huwt met
ALIDA JANSE VAN VUUREN

geboren 
dochter van van Vuuren en 

uit dit huwelijk:
1. Wendy * 8.1.1988
2. Johannes * 28.2.1990

volgt XVI.

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.I
JOHNNY POST 
geboren (Zuid Afrika) 4 april 1963
woont
zoon van Tarcisius Maria Michael Post en Jentje Bierman
huwt met 

SUE
geboren

dochter van
uit dit huwelijk:
1. Richard * 1.7.1987

volgt XVI.
2. Marius * 3.2.1992

volgt XVI.

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.J
SEBASTION POST
geboren 

zoon van Reindert Franciscus Nicholas Post en Sybel

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.K
MARCUS POST
geboren Zuid-Afrika

zoon van Casper Cornelis Martinus Post en Margaret

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.L
WILHELMUS HENDRIKUS POST
geboren Schagen 25 december 1959

zoon van Cornelis Nicolaas Post en Maria Catharina Tamis

huwt Schagen 12 maart 1982 met
PETRONELLA ELIZABETH CORNELISSEN

geboren Zijpe 23 oktober 1960
dochter van Arnoldus Gerardus Adrianus Cornelissen  en Geertruida Laurentia Smit

uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Cornelis Adrianus * Schagen 10.3.1987

volgt XVI.C
2. Robertus Adrianus * Schagen 30.11.1989

volgt XVI.D

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.M
NICOLAAS WILHELMUS POST
geboren Alkmaar 1 februari 1987

zoon van Nicolaas Hubertus Johannes Post en Angelina Lidwina Maria Roozendaal

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.N
CORNELIS MARIA POST
geboren Schagen 10 september 1970

zoon van Petrus Nicolaas Post en Catharina Lidwina Divera Koopman

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.O
PETRUS NICOLAAS POST
geboren Schagen 29 december 1971

zoon van Petrus Nicolaas Post en Catharina Lidwina Divera Koopman

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.P
RICHARD CORNELIS JOHANNES POST
geboren Niedorp 28 juni 1988

zoon van Cornelis Wilhelmus Post en Johanna Wilhelmina Droog

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.Q
JOHNNY POST
geboren Velsen 16 december 1973

zoon van Johannes Egbertus Post en Marjan van der Son

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.R
STEVAN POST
geboren Velsen 23 mei 1986

zoon van Willem Jan Post en Yolanda Vader

bijgewerkt: 28-02-17
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XV.S
FRITS POST
geboren te Haarlem 29 december 1960
woont

zoon van Frits Post en Margaretha Hopman
huwt met 

MONIQUE VAN BALEN
geboren 

dochter van van Balen en
uit dit huwelijk:
1. Marco * 

volgt XVI.E.
2. Angela * 
3. Michelle * 

bijgewerkt: 28-02-17
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Generatie XV
DE NIEUWSTE GENERATIE POST.

XV.A
ZAHN TYRONE POST
geboren <plaats> Zuid-Afrika 1 juli 1985
zoon van 
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XV.B 
MEGHAN DAWN POST
geboren <plaats> Zuid-Afrika 29 april 1988
zoon van 
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XV.C 
BASTIAAN CORNELIS ADRIANUS POST
geboren Schagen 10 maart 1987
zoon van
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XV.D 
ROBERTUS ADRIANUS POST
geboren Schagen 30 november 1989
zoon van 
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XV.E
MARCO POST
geboren <plaats> <datum>
zoon van
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Generatie XVI
Het begin van de 21e eeuw

XVI.
POST 
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Achternamen het hoofdletters zijn de hoofdpersonen van het gezinsblad. Namen met kleine 
letters zijn ouders of kinderen.
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