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HOE OUD WERD JAN PRACTISEER? 

In den jare 1745 bereisde de teekenaar I. M. Quinkhard ver
schillende steden in ons land, speurend naar zeer oude lieden. 
Ontdekte hij een meer dan 100-jarige, dan haastte hij zich diens 
beeltenis nauwkeurig ten papiere te brengen. 

Ook in Utrecht zocht en vond hij zulk een begeerlijk man. Het 
was „Jan Kuiper, gemeenlijk genaamd Jan Practiseer, Geboren 
10 Maart, 1638, oude Styl, te Klein Ammers, by Schoonhoven". 

Zoo luidt het begin van het onderschrift, aangebracht onder 
's mans portret, door J. Houbraken naar de teekenning gegraveerd. 
Wan t het was de bedoeling al die portretten in koper over te bren
gen en dan te vermenigvuldigen, gelijk ook geschied is. Daaraan 
danken wij nu voor een deel de bekendheid met de toen bewon
derde exemplaren der menschheid. 

Voor een deel. Want er bestaan — althans wat Jan Kuiper 
betreft — nog eenige gegevens, die opgespoord konden worden, 
en die hier volgen. 

Laat ik eerst het andere gedeelte van het onderschrift onder het 
portret geven: „Hij heeft in zyn eerste huwelijk gewonnen Acht
tien Zonen, en in zijn tweede Twee Zonen en Twee Dochters: 
zynde hy Ao 1745 noch in 't leven, en Disgenoot in het Hiobs 
Gasthuis, buiten Utrecht". 

Of Jan Kuiper werkelijk op 10 Maart 1638 is geboren? Het is 
niet na te gaan, want van Klein Ammers bestaan geen doopboeken 
meer. Een onderzoek in die van Schoonhoven en nog een paar 
aanliggende plaatsen bleef zonder uitkomst. 

Het is ook niet bekend wanneer hij naar Utrecht is gekomen; 
evenmin is met zekerheid te zeggen of hij werkelijk burger van 
Utrecht is geworden en wanneer. Den datum van zijn eerste huwe
lijk heb ik hier niet kunnen vinden. 

Van de kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn er drie hier gedoopt: 
op 4 Juli 1675 een Gerardus, op 9 Augustus 1677 een Willem en 
op 15 November 1679 een Cornelis. Als moeder wordt genoemd: 
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eerst Margrita Willems, daarna Mariechjen Willems en eindelijk 
Maria Jans. Alleen de tweede doopakte vermeldt de woonplaats: 
,;aen de Roode brugh". Hij zelf wordt in de beide eerste akten Jan 
Gerritss. genoemd, in de derde Jan Gerritss. van Schoonhoven. 

Op 25 Juli 1682 hertrouwde „Jan Gerritss. van Schoonhoven, 
wdr. van Marichje Willems"; de naam zijner tweede vrouw was 
Cornelia Sanders. Bij hun huwelijk woonden „beide aen de Roode-
brug". Dat was eveneens het geval toen op 21 Augustus 1683 hun 
dochter Elisabeth in het Anthoni-gasthuis werd gedoopt, en óók 
nog op 18 Augustus 1687, toen hun zoon Alexander werd gedoopt 
in de Jacobikerk. 

W e zijn 27 jaren verder, dus van de 17e in de 18e eeuw over
gegaan. 

Op 8 September 1714 was „de broederschap (van het St. Jobs-
gasthuis) in de groene kamer vergaderd", en (zoo gaan de notulen 
verder) ,,sijn tot ordinaris dischgenoten in de twee laest afgestorve 
plaetsen voorgestelt Adriaen Redeman en Jan van Schoonhoven 
alias Jan Practiseer, beyde borgers deser stad, van de Gerefor
meerde religie en 77 of 78 jaeren oudt". Beiden werden als disch-
genoot aangenomen. 

Er was een bijzondere omstandigheid, waardoor wij te -weten 
komen, dat Jan van Schoonhoven niet tot de zeer behoeftigen be
hoorde. De notulen van bovengenoemde vergadering vermelden: 
„dog overmits den siegten staet van 't huys, het welke bij de 
tegenwoordige grote reparatie aen 't dak van 't kerkje penningen van 
noden heeft, sijn de huysmeesteren versogt en geauthoriseerdt, om 
van voors. personen boven den ordinaris uytset nog een som voor 
't huys te bedingen". Nog denzelfden dag ,'s avonds, kon genotu
leerd worden, dat „na enig debat" van Redeman 100 gulden en 
van Jan practiseer 350 gulden bedongen was, welke bedragen vol
gens een daaronder gestelde aanteekening door beiden bepaald zijn. 

Het valt bezwaarlijk aan te nemen, dat regenten geweten zouden 
hebben, dat de tweede van hun jongste pupillen een halven men-
schenleeftijd lang de gastvrijheid van het huis zou genieten, en 
daarom van hem aanmerkelijk meer gevorderd zouden hebben dan 
van den eerste. Dus moet het hun bekend geweest zijn, dat hij veel 
meer geven kon, dat hij een man ,,in bonus" was. Wan t een bedrag 
van 350 gulden tóén vertegenwoordigde een veel grootere waarde 
dan nu. Ter vergelijking diene, dat men voor 28 stuivers 10 pond 
kaas kocht, voor 150 gulden 2 vette koeien, en varkens werden 
berekend op 2 à 2x/2 stuiver per pond. 

Niettegenstaande die onwetendheid van regenten had Jan Ger
ritss. van Schoonhoven gedurende bijna 35 jaren zijn tehuis in het 
gasthuis: op 13 April 1749 overleed (volgens de inschrijving) „Jan 
Gerrit Kuyper, oud 111 jaren, int Jobs-gasthuys, laat na een meer-
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derjarig zoon; begraven gratis". Hij werd ter ruste gelegd in het 
kerkje, welks dak mede van zijn geldelijke bijdrage hersteld was. 

Maar is hij nu zoo oud geworden? En waarop berust die 
ouderdomsopgaaf? 111 jaren is toch wel een heel bijzondere leeftijd. 

Aan de juistheid van den (onder het portret vermelden) geboor
tedag zal wel niet getwijfeld behoeven te worden; dien heeft hij 
zijn geheele leven lang elk jaar weer kunnen gedenken. Die bleef 
altijd dezelfde. 

Zijn leeftijd echter was aan voortdurende verandering onder
hevig. Bij de opgaaf van zijn werkelijken leeftijd zou hij zich vergist 
kunnen hebben. 

Het onder het portret vermelde geboortejaar kan niet als bewijs 
dienen, omdat het afgeleid zal zijn van de opgaaf van zijn leeftijd 
in 1745. En deze laatste zal, evenals die bij zijn overlijden wel 
steunen op een vroegere opgaaf. Teruggaande komt men dan aan 
de bovenvermelde mededeeling in de notulen van 1714: 77 of 78 
jaren. Dat wil dan zeggen: geboren in 1637 of 1636. Dat is dan 
al niet juist. Hij was dus toen al niet zoo héél zeker van zijn leeftijd. 
Want de vermelding van dien leeftijd in de notulen zal wel steu
nen op zijn eigen opgaaf. En bovendien geeft te denken, dat hij 
niet zijn geboortejaar opgaf. Echter moet geconstateerd worden, 
dat hij in 1714 in tegenspraak kwam met wat hij op jongeren 
leeftijd, juister: 38 jaren vroeger als zijn toenmaligen leeftijd opgaf. 
Op 10 November 1676 compareerden voor den notaris P. Leech-
burch: Jan Practiseer, out 28 jaren, Jan Toeback, out insgelijcx 
28 jaren, en Dirck Hendrickss. Schinkel, out 26 jaren, alle woo-
nende buyten de Weertpoort", om getuigenis te geven wat zij dien 
dag een in de actie niet met name genoemde vrouw hadden „hooren 
en sien seggen" over het vervoer van „seeckere sack met spek". 

Volgens de rekenkunst van den wereldvermaarden Bartjes is 
iemand, die in 1676 28 jaren oud was, in 1648 geboren. Nu zal hij 
zich, (indien hij in 1638 geboren was) op 38 jarigen leeftijd wel 
geen 10 jaren jonger geschat hebben, dan hij werkelijk was. Én wie 
zou durven veronderstellen, dat er terzelfder tijd in dezelfde om
geving (aen de Roode brugh) twee personen geleefd zouden heb
ben met denzelfden eigenaardigen naam en die in leeftijd 10 jaren 
verschilden? Ik twijfel er dan ook niet aan, dat hier dezelfde per
soon aan het woord was als de in 1714 in het St. Jobs-«asthuis 
opgenomene. 

Vanwaar dan dat verschil? Zou hij, ten einde grooteren kans te 
hebben om in het huis opgenomen te worden, zich ouder voor
gedaan hebben? Of zou zijn geheugen hem een weinig parten 
hebben gespeeld? K. 
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