
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 VII.B.2.) en als zodanig vernoemd naar Coenraad Albertus Post (zie 
VII.B.). Zie ook hoofdstuk VI, ,,Iets over de familie Betting, het gemeentebestuur
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 (IX.J.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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