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Een boerengezin in Spengen in de 18de eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Twee maal reeds stond in dit tijdschrift een artikel over Jan Barte Fokkert 
(1721 - 1792), die boer was in Spengen. De eerste keer1 ging het vooral over de 
autobiografie die Fokkert schreef2 en die bijna anderhalve eeuw later - in 
een enigszins verminkte versie - ook in druk werd uitgegeven,3 omdat men 
Fokkerts zoeken naar religieuze zekerheid in piëtistische kring als een be
langrijk getuigenis ervoer. Het tweede verhaal behandelde zijn lotgevallen 
als boer.4 Deze keer wil ik het vooral hebben over zijn jeugd, huwelijk en 
gezin. Ook op deze punten biedt het levensverhaal van Fokkert ons een goed 
tijdsbeeld. Om het eigen verhaal van een man uit de 18de eeuw zo dicht mo
gelijk te brengen bij lezers uit de 20ste eeuw zijn in de hierna volgende tekst 
verscheidene letterlijke citaten uit de autobiografie van Fokkert opgenomen. 

Behalve van Fokker ts eigen biografie is voor dit artikel ook gebruik gemaakt van an
dere archiefgegevens5 en van een familiegeschiedenis over het geslacht Fokker (zoals zijn 
hu id ige nakomel ingen hun famil ienaam spellen).6 

Fokker t s levensverhaal is een van de belangrijkere autobiografieën van een agrar iër 
uit de 18de eeuw. In totaal zijn uit de 17de en 18de eeuw samen omstreeks duizend egodocu
m e n t e n bekend, overwegend brievencollecties en dagboeken ("journaels"). Daa rvan is ca. 
95 % geschreven door mannen en slechts ongeveer 5 % door vrouwen. 

Jeugdjaren 

J a n Barte Fokkert werd op donderdag 10 juli 1721 in Spengen geboren en 
op de eerste zondag daarna, 13 juli 1721, in het fraaie oude kerkgebouw van 
de Nederduits-Gereformeerde kerk van Kockengen gedoopt. Hij schreef later 
in zijn autobiografie dat hij zich er over verheugde dat het de Heere had "be
haagd mijn niet in mijn kindsheijd uijt de tijd na [= naar] de eeuwigheijd 
weg te nemen", zoals met zoveel van zijn "lieve susters en broeders" was ge
beurd7 (zie ook Afbeelding 1). 

Zijn ouders lieten J a n in zijn jeugd lezen en schrijven leren. Hij verheug
de zich er over dat het leren hem gemakkelijk af ging.8 Daarvan getuigt ook 
het fraaie handschrift waarin hij zijn levensverhaal op papier zette.9 

De jonge ja ren van Jan verliepen betrekkelijk zorgeloos; hij is "opgewasse 
gelijk de meeste kindere". Uit de manier waarop hij er over schreef, krijgt 
men de indruk dat hij heel wat kattekwaad heeft uitgehaald, waarover zijn 
moeder hem "gedeurig waarschoude en vermaande". Dat hielp echter hoog
uit voor een beperkte tijd. Met het gereformeerde geloof nam hij het toen nog 
niet zo nauw, hij "was een groote overtreder tegen alle geboden van gods al
le rhe i l igs te wet".10 

Verliefd op een Rooms meisje 

In zijn jongelingsjaren had J a n Barte Fokkert "somtijds" de neiging "om 
de roomse kerk te kiese en de ware kerk waar in ik gedoopt en opgevoed was 
te verlaten".11 Misschien speelden rooms-katholieke vrienden daarbij een 
rol. J a n vertelde onder meer dat hij soms met roomse mensen het kaar tspel 
beoefende; een vermaak dat in gereformeerde kring als ongepast werd be
schouwd. 

Daar kwam bij, toen J an een knaap van omstreeks 17 j aa r was, "dat de 
begeerlijkheijd des vleesses van tijd tot tijd meer toe nam en [ik] vroeg be
geerte kreeg tot het huwelijk en ik geneegentheijd kreeg tot een voorwerp die 
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roomsgezind was en mijn ook gaaren tot haar man en afgodise leer sou 
overgehaald hebben". Het kwam zo ver "met dat voorwerp dat ik de midde
len der genade op des heeren dag [= zondag] menigmaal heb verseuijmt en 
veragt en die kostelijke genadetijd bij haar doorbragt en wel met dat voor
nemen om den heuwelijks band tussen ons beijde vast te maken".11 

Blijkbaar was J a n niet de enige die een gemengd huwelijk overwoog. Hoge k r ingen in 
kerk en s t aa t waren daar niet van gediend. In 1738 vaardigden de "Edelmogende Heren 
van Stad en 's Lants van Utrecht" (dus het stads- en provinciebestuur samen) een resolut ie 
ui t waarbi j huweli jken tussen gereformeerd-gezinden en roomsgezinden werden verbo
den . 1 2 Een afschrift van dit besluit s tuurden ze naar alle gerechtsbesturen, waaronder da t 
van de gerechtsheerl i jkheid Kockengen en Spengen. 

Bart Janse Fokkert 
x 

Aaltje Philips 
den Dubbelden 

Merrigje 
gedoopt 5 maart 1713 

Jannighje 
gedoopt 28 mei 1714 

Merrigje 
gedoopt 28 juli 1715 

Philippijntje 
gedoopt 26 maart 1717 

Jan 
gedoopt 17 december 1719 

Jan 
gedoopt 13 juli 1721 

— Marrighje 
gedoopt 21 december 1723 

- Philips 
gedoopt 11 februari 1725 

— Marrighje 
gedoopt 17 april 1726 

- Bart 
gedoopt 14 april 1727 

- Martje 

gedoopt 16 mei 1728 

Stijntje 
gedoopt 13 november 1729 

L Neeltje 
gedoopt 4 februari 1731 

Afb. 1. Dert ien in de kerk van Kockengen gedoopte kinderen van de Spengense boer Bar t 
J a n s e Fokker t . Uit de namen die aan de kinderen werden gegeven blijkt de hoge k inder
sterfte. Maar liefst vijf keer werd een dochter Merrigje, Marrighje of Martje genoemd, wat 
inhoudt dat in ieder geval de eerste vier draagsters van die naam jong overleden. De n a a m 
J a n werd tweemaal gegeven, met een tussenruimte van anderhal f jaar . 
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Afb. 2. Schoolklas. Houtsnede van I. van der Venne, 17de eeuw. 

De jeugdige verliefdheid van J an Barte liep evenwel niet uit op een verlo
ving en huwelijk, want "die eeuwiglievende god die elk schepsel in sijn 
hand heeft en liet het mijn niet toe maar ik moest soo weer heene gaan om 
dat de heere wat beeters over mijn onweerdige en buijten god omswerfende 
sondaar voorsien hadde".11 

Getrouwd 

Enige tijd na de verbroken verhouding met die rooms-katholieke vriendin 
verscheen er een andere jonge vrouw in het leven van Jan . Zijn moeder, "die 
toen ter tijd een weduwe was want mijn geliefde vader was door de doot weg
genomen in het ijaar 1737 op den 5 december" ging "een dienstmaagd hou
den om haa r werk te doen". Zij is "na verloop van twe ijaren door den be
paalden raad gods mijn lieve egtgenoot geworden".13 

Deze jonge vrouw was Johanna Pieters Borra, die op 9 oktober 1718 in de 
dorpskerk van Kockengen gedoopt was als dochter van Pieter J ans Borra en 
Willemijntje van Breenen (of: Bremen).5 Zij was dus een kleine drie j a a r 
ouder dan Jan. Haar roepnaam was Hanna. 

Na een j aa r ging Hanna bij de weduwe Fokkert weg, "in een andere 
dienst". Niet lang daarna voelde J a n dat zijn genegenheid voor haar steeds 
s terker werd en nam hij zich "vast voor om mijn selve alle de dage mijns le
vens aan haar over te geven". Toen "het rugtbaar wierd onder mijn famile 
dat ons voornemen was ons in den heuwelijks band te begeven wierd het mij 
s te rk afgeraden". J a n suggereert dat dit kwam omdat naa r h u n inzicht 
Hanna te lichthartig door het leven ging. Doch wat "de heere na [= naar] 
sijn raad heeft samengevoegd en scheijde de mense niet, ons heuwelijk 
wierd voltrokke op den 19 november 1741 en een bruijloft gehouden in alle 
idelheijd". Het lijkt dus een groot en opgewekt trouwfeest te zijn geweest. De 
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echtverbintenis "heeft ons tot nog toe nooid berouwt", schreef J an toen hij 58 
j a a r oud was.1 4 

Kockengen en Spengen ten tyde van Jan Barte Fokkert 

De gemeenschap waarin Jan Barte Fokkert en zijn vrouw zich voegden 
was betrekkelijk klein. "In Kokkengen en Spengen telde men, in 't j a a r 1748, 
te zamen zeven en zeventig, en in Kokkengen Lochorst ' s Gereg te ag t 
Huizen". In 1729 was Anthony Frans Godin door de Staten van Utrecht met 
deze gerechten beleend. Het gezag werd overwegend door de schout uitge
oefend, die tevens secretaris was van de plaatselijke besturen. Kockengen, 
gelegen "tusschen de Waterschappen van Byleveld en de lange Vliet" was 
"een redelyk fraai Dorp, met eene aanzienlyke Kerk, welk met een' spitsen 
toorn pronkt . De Predikdienst wordt 'er waargenomen door eenen Predi
kant , die onder de Klassis van Utrecht staat". De gerechtsheer had het recht 
in een predikantsvacature de naam van een nieuwe dominee voor te dragen 
en mocht ook de koster aanstellen.15 

Oudste kinderen 

De jonggetrouwden namen, zo schreef J a n Barte Fokkert, "veel ons ver
maak om onse vrinden te gaan besoeken gelijk dat de ijonkheijd eijgen is 
want ik was ruijm 20 en mijn vrouw ruijm 23 ja ren oud".16 Kinderen gingen 
echter al spoedig hun bewegingsvrijheid beperken. 

Negen maanden na de bruiloft werd het eerste kind van J a n en Hanna 
geboren, dat Aaltje genoemd werd, naar J ans moeder (zie ook Afbeelding 3). 

Inmiddels was J a n zich intensiever met geestelijke zaken gaan bezighouden. Vooral 
een diepgaand gesprek met een zuster van de moeder van Hanna had hem aan het denken 
gezet.17 J a n begon steeds zwaarder te tillen aan zijn met erfzonden18 en eigen zonden belas t 
bes taan en leed onder zijn twijfels omtrent een eeuwig heil . Hanna , hoewel kerkelijk mee
levend, kon J a n op die weg maar ten dele volgen. 

In de tijd waar in J a n geestelijk steeds erger met zichzelf in de knoop zat - waardoor hij 
veel bezig was met bidden en vaak huilde over zijn zondige har t , vrezende "ik ben eeuwig 
verloore" - was zijn oudste dochter Aaltje hem meermaals tot grote s teun. Zij "was toen 
ruijm drie i jaren oud en volgden mij overal na", steeds maar zeggende dat hij niet zo vre
selijk moest wenen. Dit kind had Jan "soo teer lief' da t hij haa r "menig maal op mijn a r m 
of op mijn knieje" nam, en samen met h a a r ook veel voor h a a r zieleheil bad, want hij ging 
geestelijk tevens gebukt onder de erfzonden, waarmee hij op zijn beur t ook zijn kind had 
belast .1 9 

Ruim anderha l f jaa r na de geboorte van Aaltje had het echtpaar inmid
dels ook een zoon gekregen, die naar Jans vader Bart was genoemd. Weer 
ruim anderha l f jaa r later volgde een tweede dochter, die naar J a n s schoon
moeder de n a a m Willemijntje kreeg. Na opnieuw a n d e r h a l f j a a r kwam 
dochter Jannit je , een kleine anderhalf jaar later gevolgd door zoon Pieter, 
waarin J a n s schoonvader werd vernoemd (zie overzicht in Afbeelding 3). In 
de tijd die verliep tussen de geboorten van Jannitje en Pieter kwam J a n in 
godsdienstig opzicht definitief met zichzelf in het reine.20 

Twee en een half jaar na Pieter werd zoon J a n geboren, die vermoedelijk 
naa r vader J a n zelf werd genoemd. In tien en een ha l f j aa r dus zes kinde
ren, die op dat moment allen nog in leven waren. Het gezin voelde zich rijk 
en gelukkig. 

Dat bleef echter niet zo doorgaan. 

Overly den van twee kinderen 

Zoon Pie te r J a n s e Fokkert werd slechts 37 maanden oud. Wan t - zo 
schreef vader J a n - "in het laatste van het ijaar 1752 den 29 desember2 1 doe 
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nam de heere een van mijn lieve kinderen weg een soontje van ruijm drie 
ijaren oud waar over wij heel droevig waren".22 

Zijn droefheid werd echter verzacht door de herinnering, want toen zijn vrouw van dat 
kind zwanger was beleefde J a n Barte Fokkert na veel innerlijke strijd zijn definitieve be
ker ing tot God en de daarop volgende geloofszekerheid. Terwijl dat kind "nog in h a a r 
l ighaam besloten was", k reeg vader J a n tijdens zijn werk de goddelijke ingeving da t hij 

— Aaltje 
gedoopt 19 augustus 1742 
overleden 31 mei 1753 
begraven 5 juni 1753 

- Bart 
gedoopt 30 mei 1744 
trouwde 9 april 1769 met Maria de Haas 
begraven 13 april 1798 

— Willemijntje 
gedoopt 2 januari 1746 
trouwde 25 februari 1770 met Hendrik Spruyt 
overleden 25 augustus 1827 

— Jannitje 
gedoopt 23 juli 1747 
ongehuwd gebleven 
begraven 5 mei 1788 

J a n Barte Fokkert 
(1721-1792) 

— Pieter 
gedoopt 29 nov. 1749 
overleden 30 december 1752 
begraven 4 januari 1753 

— J a n 
gedoopt 9 april 1752 
trouwde 15 maar t 1778 met Neeltje Verwey 
overleden 18 maar t 1780 
begraven 23 maar t 1780 

Johanna Pieters Borra 
(1718-1780) 

— Pieter 
gedoopt 29 nov. 1749 
overleden 30 december 1752 
begraven 4 januari 1753 

— J a n 
gedoopt 9 april 1752 
trouwde 15 maar t 1778 met Neeltje Verwey 
overleden 18 maar t 1780 
begraven 23 maar t 1780 

— Aaltje 
gedoopt 2 december 1753 
begraven 9 augustus 1756 

— Pieter 
gedoopt 8 februari 1756 
begraven 6 mei 1761 

— naamloos kind 
vermoedelijk dood geboren 
begraven 7 oktober 1757 

— Aaltje 
gedoopt 4 februari 1759 
ongehuwd gebleven 
begraven 14 mei 1788 

Afb. 3. Het gezin van Jan Barte Fokkert, boer te Spengen. 
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zijn werk "moest verlaten en haa r gaan seggen dat dat kind het welk sij nu droeg een saa t 
voor den heere sou sijn want ik kreeg in dien tijt die woorden met soo veel k rag t aan mijn 
gemoet alsof de heere he t met een luijtbare stemme mijn toeriep". Daardoor waren de ou
ders er na he t overlijden van Pieter zeker van dat dit k ind "eeuwig gelukkig sou sijn".23 

Na de begrafenis van zoon Pieter in de kerk van Kockengen "behielde wij 
nog vijf kindere waar van de ouijtste ruijm tien ijaaren oud was". Over die 
dochter Aaltje kon vader J a n niet spreken zonder er van te getuigen dat zij 
"van haa r kindsheijd af indrukken van doot en eeuwigheijd op haar her t ge
dragen" heeft. Ook toonde zij "in haar kindsheijd veel vrees te hebben voor 
een eeuwig verderf het welk haar veel biddende maakte in het verborgen, 
waar over ik seer verblijd was en had haar heel lief'.24 

Vijf maanden na Pieter overleed echter ook dit oudste kind, de dochter 
"daar ik mijn her t soo aan gaf'. "De heere besogt haar met een langdeuren-
de derdendaagse koors waar door de heere haar uijt de tijd na de eeuwig
heijd wegnam op den 31 meij 1753. sij was heel rouwig geweest om haa r 
broertje die in het laaste van het ijaar 1752 na de saalige eeuwigheijd was op 
genomen, sij was op haar siekbed heel gewillig om te sterven als sij m a a r 
kon en mögt geloven datse na den hemel sou gaan", "ik en mijn lieve vrouw 
waaren heel bedroeft over dit verlies van dit kind gelijk natuurlijk eijgen is 
aan regtaardige ouders want sij was ons veel tot hulp besonder haa r moeder 
omtrent de kinderen want sij was soo sorgvuldig voor alles wat het huijs 
ende welstand voor ons betrefte dat se r veele te boove ging die vijfentwintig 
ijaaren oud waaren". Vader Jan Barte werd ziek van verdriet , "niet alleen 
mijn siel moest t reurig heene gaan maar ook mijn lighaam voor eenige tijd 
de regte gesontheijd misse".25 

Een huishouden was in die tijd zeer arbeidsintensief. Met de turfvuren kostte he t gaar-
krijgen van een goede maaltijd 5 à 6 uur. De turf moest in een mand uit de schuur worden 
aangesjouwd. De brandstof in de oven diende regelmatig te worden bijgevuld. Water moest 
in emmers bij de pomp op de deel worden gehaald. De kleine k inderen vroegen aandach t . 
De grote was moest met de hand in de sloot worden gedaan en het loodzware nat te goed naar 
de eigen bleek worden gedragen om daar zorgvuldig uitgespreid te worden. Daa rna moest 
he t s tuk voor s tuk worden gemangeld. Bovendien was he t in de regel zelf vervaardigd: zelf 
gesponnen, geweven, genaaid. Zolang dat kon, werden kleding en l innengoed zelf gerepa
reerd. Zieken moesten thuis worden verpleegd. Er moest gezorgd worden voor de kippen en 
het varken. Het vaatwerk en eetgerei moest handmat ig worden gereinigd. En dan moest 
het huis nog worden schoongehouden en de boerentuin gewied en geharkt . Een loodzware 
t aak van zeker 14 uur per dag, waarbij enige hulp zeer welkom was. Als de moeder in he t 
kraambed lag - en dat was ongeveer iedere anderhal f jaar he t geval - werd het vanzelfspre
kend geacht dat een dochter van 10 jaar dit enorme bedrijf gaande hield.26 

Hooglopende echtelijke twist 

Enige tijd daarna deed zich tussen Fokkert en zijn vrouw een echtelijke 
ruzie voor, waar de diepgelovige man het emotioneel erg moeilijk mee had. 
Hij schreef "dat mijn lieve huijs vrouw en ik eens verschil of twist kreegen 
over eenige saaken dat al vrij hooggaande wierd en al eenige uure duur
de".27 Waar dat meningsverschil over ging, valt in de autobiografie niet te 
lezen. Het lijkt er evenwel op dat een nog lang niet volledig verwerkte smar t 
over de dood van twee van hun kinderen er mee toe bijdroeg dat ze uit hun 
balans waren geraakt . 

Fokkert was er van overtuigd dat hij het in dat verschil van mening bij 
het rechte eind had: "ik had in die saak waar over ons verschil was wel ge
lijk maa r dit kon mijn vrouw niet sien nog geloove". Dat werd hem te mach
tig: "de drifte van mijn sondige hert ginge soo hoog dat ik wel weet datse in 
die veertig i jaren2 8 die wij samen geleeft hebben voor of na nooijd soo hoog
gaande geweest sijn".27 
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Liefde gold in piëtistische kringen als de belangrijkste plicht die man en vrouw hun 
hele verdere leven jegens elkaar moesten nakomen. God heeft het huwelijk ingesteld en 
eist van de gehuwden dat zij elkaar liefhebben met een s tandvast ige , duurzame liefde. 
Deze liefde moet zowel heel teer en innig zijn, als zeer sterk; ook al treffen zij bij e lkaar 
niet die perfecte eigenschappen aan die anderen sieren, zij nemen genoegen met "dat deel 
ende lot dat haer van den Heere toegevallen is".29 Om die deugd van de verdraagzaamheid 
in de omgang met e lkaar te beoefenen, moeten de gehuwden beseffen dat "er niet twee 
Engelen in een Houwelick vereenigt zijn"; volmaakte wezens moet men in de hemel zoe
ken . Men moet zo min mogelijk aanstoot nemen aan de ander en wanneer deze zijn of 
h a a r buien heeft, moet men wat door de vingers zien.30 De man moet voor ogen houden dat 
"hy een van Adams dochters heeft ghetrout, met vele swackheden: het Wijf desghelijcx, 
datse geenen Engel, m a a r een Adams kindt heeft getrout oock met ghebreken".31 

Die uitbarst ing van drift zat J an Fokkert daarna vreselijk dwars: "ik kon 
van benouwtheijd niet slapen nog eeten soo had ik mijn weg bedorven voor 
den heere". Hij vroeg zijn vrouw om samen te bidden, want "de liefde band 
tussen mijn en mijn vrouw door de sonde verbroken o dat was mijn on-
draaggelijk". Zij stemde daarmee in en om 10 uur in de ochtend begaven zij 
zich naa r hun gebruikelijke bidplaats. Dat bracht hem evenwel geestelijk 
nog niet tot rust: "ik kon op die tijd mijn schuld wel sien en belijden maar 
mijn her t bleef ha r t en ongevoelig en weij moesten soo weer heene gaan, ik 
bleef al eve benouwt en duijster voor mijn selve en vond nergens rus t of 
vrede". 

Dat duurde zo tot ongeveer vier uur 's middags, toen "het tijd was om 
mijn beesten te voeren, dog ik was soo benouwt dat ik tegen mijn vrouw sijde 
dat ik dat niet kon doen en dat ik liever met haar in het verborgene ging om 
te bidden en dat de meijd de beesten het noodige gaf het welk sij gewillig 
deede". Zij gingen toen niet samen bidden op hun gebruikelijke plekje, maa r 
"op de solder om tog van geen mense gehoort of gestoort te kunne worden". 
Het was daar dat hij "in schaamte voor god wegsmolt en dat ik mijn vrouw 
voor den heere moest vrij verklaren hoewel ik in de saak gelijk hadde en ik 
kreeg te sien wat mijn pligt was om haar gebrek in liefde te draage en over 
te sien". God gaf hem daar weer "versoeninge en vrede" in zijn ziel en bo
vendien ook de zekerheid van het geloof dat "die twee kinderen soo wel mijn 
dogter als dat soontije dat eerst was weggenomen in den hemel ware en 
daar god volmaakt verheerlijkten".32 

Nog drie kinderen geboren 

In "de maand desember van dat selfde ijaar 1753" kreeg het echtpaar 
"weer een dogter waarover wij heel verblijd waaren en konde doen [= toen] 
die twee kinderen die de heere na [= naar] sijn raad had weggenomen na 
[= naar] een sauge eeuwigheijd loslaten en overgeve".33 Deze dochter kreeg 
dezelfde naam als haar ruim een ha l f j aa r tevoren overleden oudste zus: 
Aaltje. Reeds op 2 december 1753 werd zij in de kerk van Kockengen gedoopt. 
Dat kind behielden ze echter slechts ruim 30 maanden; op 9 augustus 1756 
werd het in Kockengen begraven. 

Een ha l f jaar daarvoor hadden Jan en Hanna ook weer een zoon gekre
gen, opnieuw een Pieter, die op 8 februari 1756 in de Kockengense dorpskerk 
ten doop werd gehouden. Opnieuw was de oudervreugd van korte duur: op 6 
mei 1761 moest deze tweede Pieter in Kockengen naar zijn graf worden ge
dragen. 5 

Op 7 oktober 1757 werd volgens het begraafboek van Kockengen een kind 
van J an Barte Fokkert ter aarde besteld, dat in het doopboek niet teruggevon
den werd. Mogelijk ging het om een doodgeboren of kort na de bevalling 
overleden baby. 

Als laats te kind kregen ze een derde dochter Aaltje, in Kockengen ge
doopt op 4 februari 1759. Deze dochter bereikte de leeftijd van 29 jaar, bleef 
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ongehuwd en werd op 14 mei 1788 in Kockengen begraven. 
Uit het verslag van de vergadering van de kerkeraad van Kockengen van 

28 juni 1758 blijkt dat J an en Hanna ook een (naar we mogen aannemen) 
weeskind, Arie Boele, bij zich in huis hadden genomen. Ze kregen daarvoor 
een vergoeding van 20 gulden per jaar.34 

Eerste kleinkind 

In december '1767 werd Jan Barte Fokkert opa, maar blij was hij er niet 
mee, want het betrof een buitenechtelijk zoontje van zijn toen 21-jarige doch
ter Willemijntje. Hij schreef er in zijn autobiografie slechts in bedekte ter
men over, als "bittere dingen" die hij moest meemaken, "welke saek ik om 
reden niet sal uijtdrukke", hoewel het een "weg voor vlees en bloed smerte-
lijk" was.35 

Dit kleinzoontje, vermoedelijk naar de moeder Willem genoemd, werd op 
16 december 1767 in de kerk van Kockengen gedoopt.36 Degene die het 
doopboek bijhield (de koster/schoolmeester?) noteerde er niet bij - zoals elders 
vaak wel gebeurde - of aan de doopbediening een door Willemijntje in de kerk 
afgelegde openbare schuldbelijdenis was voorafgegaan. Vermoedelijk een 
begripvol gebaar van die schrijver, wetende dat een dergelijke toevoeging 
voor het doel waarvoor het doopboek werd bijgehouden niet essentieel was. 

Geslachtsgemeenschap bui ten het huwelijk werd door alle christelijke ke rken afgewe
zen, m a a r in vrome kr ingen was men heel s terk gekant tegen alle "ongeregelde begeer-
l ickheydt des vleesches". Hoewel de Reformatie he t huwelijk niet meer zag als een sacra
ment , beschouwde deze he t wel als een heilige instelling, waarbij heiligheid in de bijbelse 
zin van ' a fgezonderdheid ' (bijzonder, specifiek, gewijd) werd gez ien . De p i ë t i s t i s c h e 
Nadere Reformatie zag he t huwelijk als een heilige instel l ing, die na de zondeval van 
Adam en Eva in tac t was gebleven. De lichamelijke gemeenschap vond men wezenlijk bij 
he t huwelijk behoren, m a a r ook dan moesten de gehuwden er voor zorgen da t het "gebruyck 
van he t Houwelicks-bedde eerbaar , heilig en mat ig zij". Door "vleeschelicke excessen, 
l ichtveerdige onkuysche redenen , onreyne ende geyle l iehtveerdigheden" verontre in igde 
men het huwelijksbed.3 7 

Tegen deze achtergrond valt goed te begrijpen dat de vrome J a n Barte Fokker t u i te rmate 
geschokt was toen hij moest vaststellen dat "ongeregelde begeerlickheydt des vleesches" en 
"onreyne en geyle l ichtveerdigheden" in zijn eigen gezin ingang hadden gevonden, zelfs 
zozeer ontdaan dat hij deze zonde niet eens bij name wenste te noemen. 

Kleinzoon Willem lijkt na zijn geboorte overigens harmonieus in h e t gezin van opa J a n 
en opoe H a n n a opgenomen te zijn en daar te zijn gebleven toen zijn moeder Willemijntje 
enige tijd daa rna h a a r ouderlijk huis verliet. Ook dat zegt iets over J a n s ka rak te r . 

Het aanta l buitenechteli jk geboren kinderen in Nederland was in die tijd relat ief laag, 
gemiddeld ca. 5 %, in de steden iets meer, op het platteland iets minder.38 

Drie kinderen getrouwd 

Toen vader J an Barte Fokkert 48 jaar oud was, maakte hij voor het eerst 
een bruiloft van een van zijn kinderen mee. De oudste zoon Bar t trouwde op 
9 april 1769 te Waarder met de bijna vijfjaar oudere Maria de Haas. 

Een ongehuwde moeder vond in die tijd minder gemakkelijk een echtge
noot dan een maagd. Voor Willemijntje Janse Fokkert ging dat evenwel niet 
op. Zij trouwde op 25 februari 1770, ruim twee jaar na de geboorte van haar 
zoon Willem, in de kerk van Kockengen met de in die plaats wonende Hen
drik Jacobs Spruyt.5 

Willemijntje woonde in die tijd niet in Spengen, m a a r in Breukelen; in de ke rk van 
Breukelen gingen Willemijntje en Hendr ik (roepnaam Hein) in onder t rouw. Na h u n hu
welijk woonden zij tot in 1777 in Breukelen, waar ze zeven kinderen lieten dopen. D a a r n a 
woonden ze in Demmerik, waar ze kerkelijk onder Nieuwer Ter Aa vielen. Na h e t overlij
den van Hendrik (hij werd op 12 mei 1791 in Nieuwer Ter Aa begraven) keerde Wille
mijntje naa r Spengen terug. 3 9 
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Afb. 4. De dorpskerk van Kockengen, waar J a n Bar te Fokkert werd gedoopt, t rouwde, 
negen k inderen liet dopen en werd begraven. Deel van een gewassen tekening in Oost-
Indische inkt, omstreeks 1762 gemaakt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). 

Toen Bart en vervolgens ook Willemijntje trouwden, waren de ouders de 
jarenlange, door de veepest veroorzaakte geldzorgen redelijk te boven geko
men, zodat ze beide kinderen bij hun huwelijk materieel wat op gang kon
den helpen.40 

Vrome voormannen beklemtoonden dat ouders hun kinderen zo ver moesten brengen 
dat zij op een verantwoorde wijze op eigen benen konden staan. Daartoe behoorde ook dat de 
ouders hun daar toe s trekkende middelen meegaven, waaronder een financiële tegemoet
koming aan zoons die een eigen bedrijf wilden beginnen en een uitzet voor de dochters.4 1 
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Iets meer dan acht jaar na zijn zus Willemijntje trad, op 15 maa r t 1778, 
J a n Janse Fokkert in het huwelijk met Neeltje Verwey, waarover - zo schreef 
vader J a n Barte Fokkert - "wij verheugd en vergenoegd waren".42 

De vreugde over he t huwelijksgeluk van deze zoon en naamgenoot verkeerde slechts 
twee j a a r en twee dagen later "in droefheijd gelijk he t hier in dese tegenwoordige weereld 
veelti jds gaat". Hij stierf op 17 m a a r t 1780, waarover "wij alle heel bedroeft en rouwig 
waren , m a a r besonder sijn geliefde egtgenoot die een geruijme tijd lang h a a r t r a a n e h a a r e 
speijse was en geen wonder sij hadden liefde en vreede en sij bleef een bedroefde weduwe 
van twee en twint ig ijaar en twee kleijne weeskinderen sonder vader, dit verlies trof mijn 
en mijn lieve huijs vrouw ook heel swaar". Gelukkig was het allen duidelijk da t de over
ledene op zijn sterfbed vrede voor zijn ziel gevonden had.4 3 

De jonge weduwe hertrouwde na een kleine twee jaar , in januar i 1782, met J a n J a n s e de 
Jong u i t Harmeien. 4 4 

Levenseinde van de beide echtelieden 

Op 30 oktober 1781 stond Jan Barte Fokkert opnieuw bij een open graf, dit
maal gedolven voor zijn vrouw, die kort na haar 63ste verjaardag overleed.45 

Tien kinderen hadden ze samen gekregen, waarvan er zeven de moeder in 
de dood waren voorgegaan. Opmerkelijk is dat J a n in zijn autobiografie 
niets schreef over het overlijden van zijn vrouw en dat terwijl hij toch juis t 
in de j a ren daarvóór en daarna het meeste werk deed aan het op papier stel
len van zijn levensverhaal. 

Op ruim 69-jarige leeftijd schreef J an over het stukje leven dat nog voor 
hem lag: "hoe lang het nog sijn sal is alleen de heere bekent als het maa r 
sijn mag tot godes eer, tot nut voor mijn siel en tot stigting voor mijn even
mens en tot behoudenis voor land en kerk". Dat klinkt alsof hij zich oud of 
ziek voelde.46 

Toen op 25 februari 1792 de ruim 71 jaar oud geworden J a n Barte Fokkert 
te Kockengen in zijn laatste aardse rustplaats werd gelegd, waren alleen 
zoon Bart en dochter Willemijntje nog in leven. 

De eerstgenoemde van deze twee werd 53 jaar oud en is op 13 april 1798 te Kockengen be
g r a v e n . 5 

Willemijntje bereikte de leeftijd van ruim 81 j aa r en overleed op 25 augus tus 1827 te 
Laag-Nieuwkoop. Het zat h a a r ook in h a a r latere jaren in meerdere opzichten niet mee in 
he t leven. Op haar 44ste werd zij al weduwe. Een j aa r daarna stierf h a a r vader, bij wie ze 
toen een schuld van meer dan 1100 gulden had vanwege aan haa r verschafte geldleningen 
en voor h a a r betaalde schulden en gekochte goederen. Vader J a n Barte lijkt h a a r dus twee
maal op eigen benen te hebben gezet. Toen Willemijntje Spruyt-Fokkert stierf bezat ze ru im 
5 morgen wei- en hooiland in Oudhuizen in vrij eigendom, ter waarde van ƒ 1210,-. H a a r 
overlijden werd door twee buren aangegeven, hoewel haar zoon J a n toen in Portengen-Zuid 
woonde, niet ver van Laag-Nieuwkoop. De enige andere van h a a r k inderen die h a a r over
leefde, de eerder genoemde zoon Willem, was sedert eind 1804 boer in "Hollands Loenen", 
m a a r liet kort daarop zijn jongste kind dopen in de kerk van Nieuwer Ter Aa; in 1811 werd 
hij kerkel i jk overgeschreven van Loenen naa r Nieuwer Ter Aa.47 

Testament 

Toen het levenseinde van vrouw Hanna in zicht kwam, lieten J a n Barte 
Fokkert en zijn echtgenote op 20 september 1780 door de Kockengense schout 
Dirck van Schaardenburg een tes tament opmaken. Als getuigen t raden op 
de schepenen Cornelis de Bruijn en Gijsbert Blom.48 

In dat testament werd het volgende vastgelegd: (1) de langstlevende van 
hen beiden zou het vruchtgebruik van de gehele boedel krijgen, tot hertrou
wen; (2) Jannetje, hun ongetrouwde dochter, kreeg extra boven haa r erfdeel 
een legaat van 500 gulden toebedeeld; (3) Willem, de zoon van Willemijntje, 
kreeg een legaat van 100 gulden toegekend, dat bij de boedelscheiding in 
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mindering moest worden gebracht op het erfdeel van Willemijntje; (4) zoon 
Bar t en Hilbrandus van Schaardenburg, bierbrouwer van beroep, werden 
aangewezen tot voogd over eventuele toezichtbehoevende erfgenamen. 

De beperking van het vruchtgebruik tot zolang als de langstlevende der 
echtgenoten niet weer in het huwelijk trad, had te maken met het veiligstel
len van de erfenis van hun gezamenlijke nakomelingen en hun kinderen. 

Slotopmerkingen 

De autobiografie van J a n Barte Fokkert biedt ons geschiedkundig meer 
dan zo maar een verhaal over zo maar een gezin. Er valt ook in meer alge
mene zin het een en ander uit te leren. 

Het is een wijd verbreid misverstand dat de hoge kindersterfte in -vroeger 
eeuwen vooral door zuigelingensterfte werd veroorzaakt.49 Zij die zich in ge
nealogie hebben verdiept, weten wel beter. De dood was levenslang een vaste 
metgezel van de mensen. De leeftijden waarop de kinderen van J a n Barte 
Fokkert overleden illustreren dat nog eens: 0 (naamloos kind), 2 (Aaltje 2), 3 
(Reter 1), 5 (Pieter 2), 10 (Aaltje 1), 27 (Jan), 29 (Aaltje 3), 40 (Jannitje), 53 
(Bart) en 81 (Willemijntje). 

De protestantse boerengezinnen van Bart Janse Fokkert (Afbeelding 1; 13 
geboorten) en Jan Barte Fokkert (Afbeelding 3; 10 geboorten, 5 kinderen die 
de volwassen leeftijd bereikten) waren groter dan in hun tijd het doorsnee 
Nederlandse gezin, met gemiddeld zo'n 5 à 6 geboorten en 2 à 3 kinderen die 
de volwassen leeftijd haalden.50 

In geschiedkundige publikaties komt men nogal eens de opvatting tegen 
dat vroegere ouders, gewend aan een hoge kindersterfte en hoge geboorte
cijfers, zich gemakkelijker dan tegenwoordig schikten in het overlijden van 
hun kinderen en zich spoedig troostten met de komst van een nieuwe bore
ling.51 Het levensverhaal van J a n Barte Fokkert laat ons zien dat het gevoels
leven van ouders in de 18de eeuw nauwelijks verschilde van die uit de 20ste 
eeuw. 

Opmerkelijk is dat J an Barte Fokkert, na in het begin van zijn autobio
grafie zijn grote vreugde te hebben uitgesproken dat zijn ouders hem lezen 
en schrijven hadden laten leren, 8 nergens sprak over het schoolgaan en de 
leerprestaties van zijn kinderen. Toch valt nauwelijks aan te nemen dat hij 
er niet voor zorgde dat zij eveneens leerden lezen en schrijven, al zou het al
leen maar daarom zijn, dat hij hoe dan ook gewenst zal hebben dat ze zelf
standig de bijbel konden lezen. 

Noten 
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