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Mietje Baars

Emile V. van der Spek

Genealogie is vaak puzzelen. Pas verschillende puzzelstukjes geven het totale beeld. 
Hieronder een voorbeeld. In het kerkarchief van Lienden stond het volgende bericht:

Op nieuwjaarsdag 1731 voor de preek een dogter aen ons huys gedoopt ten overstaan 
van twee getuygen met name Wouter van Grootveld, ouderling en Jan Hasselman, 
diaken. Meester Janknegt hield het [doop]becken. Het kint was geboortig van Reenen, 
de moeder desselfs is Mietje, het is geheven door de vroedvrouw van Rheenen 
genaemt vrou Sadelaer, maer die daer voor gelooft heeft was de beste moeder [groot-
moeder] van het kint, genaemt Gijsbertje Busquint. Twas in onegt geboren1.

Uit de archieven van Rhenen blijkt dat “Gijsbertje Busquint”, Gijsbertje van 
Manen is die op 29 maart 1696 in de Cunerakerk in Rhenen was getrouwd met  de 
soldaat Thomas Busquint, gelegerd in Rhenen. Zij waren de ouders van “Metje of 
Mietje” oftewel Mechteld Bosquint, gedoopt op 24 januari 1706 in Rhenen2.
Mietje groeide op in Rhenen en deed belijdenis op 22 december 1722 toen zij 
16 jaar was. Enige jaren later ging zij werken als hulp in de huishouding en daarna 
als huishoudster bij Constantijn Menso, de ongehuwde zoon van de Rhenense domi-
nee Johannes Menso en Sara Hardebol. Constantijn was op 30 juni 1689 gedoopt 
in de Cunerakerk in Rhenen en studeerde rechten in Utrecht. Hij was van 1728 tot 
1733 schepen en raad in de Vroedschap van Rhenen, een voornaam heer dus3.       
Mietje Bosquint  was kennelijk huishoudster voor dag en nacht, want uit een nota-
riële acte  verleden op 10 januari 1732 bij notaris Pronckert in Utrecht,  blijkt dat 
de natuurlijke vader van haar dochtertje Metje, Mr Constantijn Menso was:

In deze acte wordt een legaat bekrachtigd op basis van een Octrooi van de Hove 
van Utrecht van 18 october 1731 waarin Constantijn Menso vier duizend gulden 
aan Metgen Bisquint en 6 duizend gulden aan Metje N.N. haar dochtertje lega-
teert. Mocht de dochter eerder dan Menso komen te overlijden, dan krijgt Metgen 
Bosquint nog eens twee duizend gulden. Tot momber[voogd] over de kleine Metje 
wordt benoemd Jan van Deventer, burgemeester der stad Rhenen4.

De genoemde bedragen waren in die tijd een enorme  som geld, waarmee Metje 
Bosquint meteen een vermogende vrouw was geworden en Menso zijn vaderlijke 
verplichtingen had afgekocht. Wel kreeg Metje door deze affaire problemen met 
de kerkeraad: zij werd van deelname aan het avondmaal uitgesloten.
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De Notulen van de Kerkeraad in Rhenen op 4 april 1734 vermelden dat nog geen 
blijk van beterschap is verkregen van het gedrag van Antony van Schaik (kort 
daarop overleden), Cornelis Taats, Martijn Bosquint, Lysbeth Teunissen, Metje 
Bosquint, Catrijn Visser, Jan van der Horst, Dirk van de Waater, Rutje Schonevelt 
en Johanna Bosquint, wegens “snode hoererij”. Op 8 october 1734 wordt vermeld 
dat de personen nog geen beterschap hebben betoond, behalve Metje Bosquint. 
Op 18 october vermeldt diaken Johan van der Berg dat Metje zich stichtelijk heeft 
gedragen en dat hij dat voorbeeld beloond wil zien in het goedvinden dat zij tot 
‘sHeren tafel nadert [aan het avondmaal deelneemt]. Dit voorstel wordt door de 
kerkeraad op 10 october aangenomen5.

Metje Bosquints beterschap was niet zo moeilijk, want Constantijn Menso was op 
1 october 1733 in Rhenen op 44 jarige leeftijd overleden. Met zijn vroege dood 
werd aan de toezegging van die extra 2000 gulden die zij zou krijgen als hij na 
haar dochtertje zou overlijden niet voldaan. 
Metgen Bosquint zocht na dit eerherstel voor haar dochtertje rap een nieuwe vader 
en trouwde  op 3 januari 1735 op 29 jarige leeftijd met Jan Hendrick Baars, tabaks- 
teler en later gerespecteerd diaken en ouderling van de Cunerakerk. Jan Hendrick  
was gedoopt op 8 maart 1711 in Rhenen en dus 24 jaar oud toen hij trouwde. 
Ondanks het leeftijdsverschil en haar kind moet Metje Bosquint toch wel een 
aantrekkelijke partij geweest zijn vanwege haar financiële positie. Bij het huwelijk 
werd de natuurlijke dochter van Constantijn Menso kennelijk door Jan Hendrick 
als zijn dochter erkend, want toen Metje op 18 januari 1748 in de Cunerakerk werd 
begraven, werd zij in de registers vermeld als Metje Baars.

Jan Hendrick Baars was de kleinzoon van de oudst bekende voorvader van de 
Rhenense familie Baars, Johannes Baers (geb. 1633), soldaat uit Neerheusden. 
Waar Neerheusden lag is niet bekend. Jan Hendrick Baars en Metgen Bosquint 
kregen samen nog zeven kinderen. Ze bereikten de respectabele leeftijd van 66, 
respectievelijk 82 jaar. Alle Rhenenaren met de naam Baars stammen van hen af.
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