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De Huwelijken, de Kinderen en de Tijd 
van Izaak Barnard sr. (c. 1720–1801) 

Dankzij onderzoek in de (digitale) archieven van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam door 

Margreet Barnard (1965, Tak V) is het volgende bekend omtrent de huwelijken en de kinderen 

van Izaak Barnard sr. (gehuwd in 1744 en opnieuw in 1751, en overleden in 1801); bij het 

begin van 2022 de oudst bekende voorouder van de huidige familie Barnard in Nederland 

(zie blz. 35 van dit document). 

Voor de invoering van de burgerlijke stand in Nederland, tussen 1792 en 1796, en de 

administratieve hervormingen door koning Louis Napoléon Bonaparte en zijn minister 

Isaac Jan Alexander Gogel (blz. 4), tussen 1806 en 1813, was een standaard spelling van 

voor- en achternamen minder belangrijk. De namen van personen met beperkte middelen en 

bezittingen werden meestal op het gehoor opschreven en niet achteraf gecontroleerd of 

gecorrigeerd. Van de achternaam “Barnard” worden dan ook veel varianten in de archieven 

aangetroffen. Waar relevant wordt de aangetroffen spelling tussen haakjes weer gegeven, net 

zoals de nummers van de belangrijkste archiefstukken. 

De Huwelijken van Izaak Barnard sr. 

Izaak sr. had uit twee huwelijken tien kinderen waarvan er negen volwassen zijn geworden. 

Drie van zijn kinderen zijn in Den Haag (’s-Gravenhage) gebleven, drie verhuisden naar 

Rotterdam en omgeving, en drie andere kinderen verhuisden naar Amsterdam. Den Haag is de 

moderne, verkorte naam van ’s-Gravenhage. Andere namen die worden aangetroffen zijn 

Die Haghe, Den Hage, La Haye (Frans) en The Hague (Engels). 

http://www.barnard.nl/stamboom/wbtV3.html
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Een kort historisch perspectief 

1649–1784: Republiek der Zeven Verenigde Provinciën 

 1652–1654: Eerste Engelse Oorlog 

 1665–1667: Tweede Engelse Oorlog 

 1672: Rampjaar: aanvallen door Engeland, Frankrijk, Keulen en Münster 

 1672–1674: Derde Engelse Oorlog 

 1754: Louis XVI wordt koning van Frankrijk 

 1760: George III wordt koning van Engeland 

 1774: Johann Wolfgang von Goethe publiceert Die Leiden des jungen Werthers 

 1776: Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten 

 1780–1784: Vierde Engelse Oorlog 

 1781: Immanuel Kant publiceert Kritik der reinen Vernunft 

 1782: Betje Wolff en Aagje Deken publiceren de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart 

1785–1806: Bataafsche Republiek 
 1787: première in Praag van Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart) 

 1789: Franse revolutie 

 1804: Napoleon Bonaparte kroont zichzelf keizer van Frankrijk 

1806–1810: Koninkrijk der Nederlanden (Koning Louis Napoléon Bonaparte) 

1810–1815: Nederland wordt deel van het Franse Keizerrijk 
   1814: Louis XVIII wordt koning van Frankrijk 

   1815: Slag bij Waterloo 

1815–1839: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Koning Willem I van Oranje-Nassau) 

 1820: George IV wordt koning van Engeland 

 1830: William IV wordt koning van Engeland 

 1831: Tiendaagse Veldtocht 

 1836: Jacob van Lennep publiceert De Roos van Dekama 

 1837: Victoria wordt koningin van Engeland 

1839–heden: Koninkrijk der Nederlanden 
 1839: De eerste trein in Nederland rijdt van Amsterdam naar Haarlem 

 1840: Willem II wordt koning van Nederland 

 1848: Herziening van de grondwet door Johan Rudolf Thorbecke en Koning Willem II 
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De zeeslag bij de Doggersbank, 5 augustus 1781, gedurende de Vierde Engelse Oorlog. 
Schilderij van Thomas Luny in de verzameling van het National Maritime Museum, London. 

Kaart van de Bataafse Republiek (1795–1806), gedurende de Franse tijd (1794–1814). 
De lokatie van Scheveningen is aangegeven in de detail-kaart rechts-onder 

(afbeelding uit de verzameling van het Rijksmuseum, Amsterdam). 
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De Nederlandse Maagd, 
het symbool van de Bataafsche Republiek (1795–1806). 

Louis Napoléon Bonaparte, de eerste koning 
van Nederland (1806–1810). 

Schilderij van Charles Howard Hodges in de 
verzameling van het Rijksmuseum, 

Amsterdam 

Isaac Jan Alexander Gogel, minister van 
financiën (1795–1810). 

Schilderij van Mattheus Ignatius van Bree in 
de verzameling van het Rijksmuseum, 

Amsterdam. 
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Het eerste huwelijk met Johanna van Asperen 

Izaak Barnard sr. verschijnt in de archieven op 13 december 1744 wanneer hij en Johanna van 

Asperen in ondertrouw gaan te Den Haag (no796f171v): 

Zij trouwen op 27 december 1744 in de Oude Kerk te Scheveningen (f154); in die tijd de enige 

kerk in Scheveningen (blz. 6): 

Johanna van Asperen is de weduwe van Matthijs Dannenburg. Op 13 mei 1736 te Rijswijk 

wordt Andries Dannenburgh gedoopt, zoon van Matthijs Dannenburgh en Johanna van Asperen 

(inv702.2f101). Hij is vernoemd naar de vader van Matthijs. 

Het overlijden van Johanna van Asperen wordt (vermoedelijk) vermeld op 4 maart 1751 in het 

begraafboek (OITB 13, blz. 107). Ze is dan 42 jaar oud en wordt op 5 maart 1751 in Rijswijk 

begraven (inv707.11f143). De naam Izaak Barnard wordt daarbij niet genoemd. 
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Gezicht op de Grote of Sint Jacobskerk in Den Haag in 1775, 
gezien vanuit de Prinsestraat. 

Acquarel van Paulus Constantijn la Fargue 
in de verzameling van het Teylers Museum, Haarlem. 

De Oude Kerk te Scheveningen in 1755 
(afbeelding uit de verzameling van het Haags Gemeentearchief). 
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Kaart van Scheveningen in 1712, 
opgemeten en getekend door Nicolaas en Jacobus Kruchius 

(afbeeling uit de verzameling van het Nationaal Archief, Den Haag). 
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Het tweede huwelijk met Johanna Vogelesang 

Volgens de index fiches in het gemeentearchief Den Haag gaan Johanna Vogelesang en Izaak 

Barnard in ondertrouw op 4 juli 1751 (hieronder, midden). Dit kan echter een overschrijffout 

zijn aangezien in het ondertrouwboek (no798f53v) de datum 11 juli 1751 vermeld wordt. Hier 

wordt de huwelijksdatum 25 juli 1751 in de Oude Kerk te Scheveningen genoemd. 
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Ze gaan in kerkelijke ondertrouw op 11 juli 1751 in de Grote of Sint Jacobskerk te Den Haag 
(no52f78): 

Ze trouwen op 25 juli 1751 in de Oude Kerk te Scheveningen (f286): 
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Het overlijden van Izaak Barnard en Johanna Vogelesang 

Tussen mei 1779 en september 1791 staat een Eisak Bernard ingeschreven op het adres Zuijd 

Lange Bagijnestraat 3211, Den Haag (blz. 12). Dit is waarschijnlijk Izaak Barnard sr. Hij 

verliest daar zijn vrouw Johanna Vogelesang waarvan het overlijden op 11 maart 1790 in Den 

Haag is aangegeven (OITB19f3v). Ze overleden aan een borstkwaal waarbij 54 jaar als haar 

leeftijd staat vermeld, hoewel ze waarschijnlijk ouder was: 

Ze wordt op 12 maart 1790 begraven op het Noorderkerkhof in Den Haag. Om half zeven 

‘s-morgens wordt een baar naar de Bagijnestraat gebracht (dtb293f99):  
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In mei 1792 lijkt Izaak verhuisd naar nummer 3210. Daar wordt vermeld dat hij behalve koller 

(arbeider aan de kollergang waarin oud papier en textiel werden fijngemaakt voor de papier 

industrie), ook burger (als indirect gevolg van zijn huwelijk met Johanna van Asperen), en zelfs 

schutter is. 
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Den Haag (’s-Gravenhage) rond 1750. De verschillende Bagijnestraten 
bevinden zich in de blauwe rechthoek in the detailkaart rechts-onder. 
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Izaak sr. wordt op 2 december 1801 begraven op de begraafplaats Heiligeweg- en 

Leidsche Kerkhof te Amsterdam (dtb1248p2v-3). 

Het nieuwe Heiligeweg- Leidsche Kerkhof aan de Raamstraat op de 
kaart van Amsterdam getekend door Johannes de Ram in 1683–1684. 

Het oorspronkelijke Heiligeweg Kerkhof werd in 1664 gesloten 
(afbeelding uit de verzameling van het Rijksmuseum Amsterdam). 
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De Kinderen van Izaak Barnard sr. 

Kinderen uit het eerste huwelijk met Johanna van Asperen: 

ISAK (achternaam gespeld als Bernart) 

gedoopt 9 februari 1744 in de Nieuwe Kerk te Den Haag (no246f73v), getuige is Sofya van 

Hussel (waarschijnlijk is dit dezelfde persoon als Sofia van Husden die als getuige 

wordt vermeld bij de doop van Sofia hieronder). 

SOFIA (achternaam gespeld als Bernart) — blz. 17

gedoopt 6 december 1746 in de Nieuwe Kerk te Den Haag (no246f107v), getuige is Sofia van 

Husden (waarschijnlijk is dit dezelfde persoon als Sofya van Hussel die als getuige 

wordt vermeld bij de doop van Isak hierboven). 

Isak wordt geboren in februari 1744, maar Izaak sr. en Johanna van Asperen trouwen pas ruim 

tien maanden later op 27 december 1744. Omdat Isak een buitenechtelijk kind is, wordt hij 

naar zijn vader Izaak sr. vernoemd zoals dat zeker bij buitenechtelijke kinderen de gewoonte 

was. 

Isak wordt maar 11 jaar oud. Hij verlijdt op 28 oktober 1755 (OITB14f25), als doodsoorzaak 

wordt “verstopping op de longepijpen” vermeld. 

Sofia wordt volwassen en trouwt op latere leeftijd in Rotterdam. Zij blijft kinderloos. 
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De Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag in 1650,  
gezien vanuit het oosten. Schilderij van Bartholomeus van Bassen 

 in de verzameling van het Haags Historisch Museum. 
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Kinderen uit het tweede huwelijk met Johanna Vogelesang: 

MARIA (achternaam gespeld als Bernart) — blz. 18 

Gedoopt op 16 juli 1752 in de Nieuwe Kerk te Den Haag (no247f40), 

getuige is Willemijntje Janse. 

WILLEMINA (achternaam gespeld als Bernart) — blz. 20 

Gedoopt op 15 september 1754 in de Nieuwe Kerk (no247fl65). 

JOHANNA (achternaam gespeld als Bernart) — blz. 21 

Gedoopt op 26 december 1756 in de Nieuwe Kerk (no247f89). 

ISAK (achternaam gespeld als Barnat) — blz. 22 

Gedoopt op 4 juni 1759 in de Nieuwe Kerk (no247f114). 

JACOBA (achternaam gespeld als Bernart) — blz. 25 

Gedoopt op 27 juli 1760 in de Nieuwe Kerk (no248f14). 

JOHANNES (achternaam gespeld als Barnat) — blz. 25 

Gedoopt op 13 juni 1762 in de Nieuwe Kerk (no248f53), 

getuige is Grietje Backs. 

CORNELIA (achternaam gespeld als Barnat) — blz. 28 

Gedoopt op 17 februari 1765 in de Nieuwe Kerk (no248f111). 

PIETERNELLA (achternaam gespeld als Barnart) — blz. 29 

Gedoopt 15 november 1767 in de Nieuwe Kerk (no248f180). 
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Isak, geboren in 1759, wordt waarschijnlijk vernoemd naar zijn oudere half-broer Isak, die in 

1755 is overleden (blz. 14). Dan zou Johannes als tweede zoon vernoemd kunnen zijn naar de 

vader van Isaac sr. 

Alle kinderen uit het tweede huwelijk bereiken de volwassen leeftijd en trouwen, op één dochter 

na. De meesten krijgen kinderen. 

Maria, Isak en Pieternella blijven in Den Haag. Willemina en Johanna verhuizen net als Sofia 

(uit het eerste huwelijk) naar Rotterdam. Jacoba, Johannes en Cornelia verhuizen naar 

Amsterdam. 

Het overlijden van Izaak sr. en Johanna Vogelesang wordt ook vermeldt in de huwelijkse 

bijlagen bij de derde huwelijken van zowel Johannes als Cornelia. 

Sofia Barnard (Bernart, 1746): 

Sofia gaat in ondertrouw met weduwnaar Jan Willemse, afkomstig uit Emmerich (Duitsland), 

op 18 oktober 1800 en is met hem getrouwd op 2 november 1800 te Rotterdam. Hier wordt 

vermeld dat Sofia geboren is in Den Haag en dat zij niet eerder getrouwd is geweest 

(1-01.1076f88), waarbij haar naam als Sophia Barnart wordt gespeld. 

Sofia overlijdt als Willemina Sophia Barnat, weduwe van Jan Willemse, op 9 juli 1830 te 

Rotterdam (akte1331). Als vader staat Johannes Barnard vermeld, de naam van haar moeder is 

de aangevers onbekend. Haar zwager Jan Platering is één van de aangevers van het overlijden 

en vermeldt dat Sofia 83 jaar, 7 maanden en 3 dagen oud is geworden (hetgeen precies uitkomt 

op haar doopdatum 6 december 1746). 
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Maria Barnard (Bernart, 1752): 

Maria gaat in ondertrouw met Jacob Gisser op 20 augustus 1775 in Den Haag (no802f103v) en 

is met hem getrouwd op 3 september 1775 in de Oude Kerk te Scheveningen (103v). Jacob 

werd op 16 september 1749 gedoopt in de Nieuwe Kerk te Den Haag (no247f10v) als zoon van 

Jacob Gisser en Wilhelmina Pier. 

De kinderen van Maria en Jacob Gisser: 

- WILLEMINA FREDERIKA (gedoopt 9 april 1776 in de Nieuwe Kerk te Den Haag,

no249f81v); 

- JOHANNA MARIA (gedoopt 4 januari 1778 in de Nieuwe Kerk, no249f106v);

- JACOB (gedoopt 28 november 1779 in de Engelsche en Hoogduitse Kerk te Den Haag,

no296f165v); 

- CATHARINA (gedoopt 9 april 1782 in de Nieuwe Kerk, no250f27);

- MARGARITA (gedoopt 6 april 1783 in de Engelsche en Hoogduitse Kerk, no297f11v);

- ISAACK (gedoopt 16 oktober 1785 in de Engelsche en Hoogduitse Kerk, no297f27v);

- WILLEM (gedoopt 1 januari 1790 in de Engelsche en Hoogduitse Kerk, no297f53v).

Willemina Frederika en Willem Gisser overlijden jong. Willemina Frederika wordt begraven 

op 28 augustus 1777 in Rijswijk. Zij is dan 14 maanden oud en overlijdt aan de 

mazelen (OITB17f43). Willem wordt begraven op 26 juni 1799. Hij is dan 9 jaar oud en 

overlijdt aan de “teering” (OITB20f66). 

Johanna Maria Gisser wordt volwassen en overlijdt ongehuwd op 4 september 1851 (akte 

1368). Van Catharina, Margarita en Isaack Gisser zijn vooralsnog weinig aanvullende gegevens 

bekend. 
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De Engelsche en Hoogduitse Kerk in Den Haag aan het Noordeinde 
in 1730. Tekening van Gerrit van Giessen 

in de verzameling van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 

Jacob Gisser jr. wordt een hoogstaande militair. Hij woont in 1836 in Amsterdam en krijgt daar 

ongehuwd vele kinderen bij dezelfde vrouw. Deze vrouw geeft in 1866 per notariele akte aan 

dat hij de oudste kinderen erkent. Bij de aangifte had hij al aangegeven de vader te zijn. De 

jongste twee kinderen zijn binnen een maand na de geboorte officieel erkend. 
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Jacob Gisser sr. overlijdt voor 1830, bij de volkstelling in 1830 is Maria namelijk al weduwe. 

In Haagse archieven is geen overlijden van Jacob Gisser met de juiste leeftijd te vinden. Er 

wordt het overlijden van een Jacob Gieser gemeld op 7 juni 1799, maar deze is dan al 76 jaar 

oud (OITB19f7). In Rotterdam overlijdt een Jacob Gisser op 13 maart 1811 in een gasthuis 

(93.137 f95), net voor de burgerlijke stand daar in augustus 1811 wordt ingevoerd. Deze Jacob 

Gisser is dan 62 jaar oud, geboren in Den Haag en getrouwd. Hij wordt op 16 maart 1811 

begraven (9999_25). De leeftijd van deze Jacob Gisser past bij de datum waarop de echtgenoot 

van Maria werd gedoopt. 

Maria overlijdt op hoge leeftijd als Maria Bernard op 29 januari 1845 te Den Haag als weduwe 

van Jacob Gisser. Als leeftijd wordt 88 jaar genoemd, een iets te lage schatting. 

Willemina Barnard (Bernart, 1754): 

Willemina gaat in ondertrouw op 12 april 1798 met Jan Platerink in het stadhuis van Rotterdam 

en trouwt met hem in hetzelfde stadhuis op 29 april 1798. Beide zijn niet eerder gehuwd geweest 

(stadstrouw 1-01.1074). Later wordt het huwelijk gereformeerd ingezegend, na een 

ondertrouw op 15 april 1798, op 29 april 1798 ten huize van Ds. Bouvink (dtb 1-02.80). 
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Jan Platering overlijdt op 11 juni 1838. Hij is dan 80 jaar oud (akte 1838B.1393). Willemina 

overlijdt 13 dagen later, op 24 juni 1838, als Willemina Barnardt, weduwe van Jan Platering. 

Ze is dan 83 jaar oud. Er staat vermeld dat ze de dochter is van Hendrik Barnardt en Mietje 

Vogelesang (akte 1838B.1501). 

Johanna Barnard (Bernart, 1756): 

Johanna gaat in ondertrouw met Cornelis de Vlugt op 25 oktober 1789 te Rotterdam en trouwt 

met hem op 8 november 1789. Beide zijn niet eerder gehuwd geweest en het huwelijk wordt 

gereformeerd ingezegend (dtb 1-02.80). Cornelis was “portier van de Schiedamse poort 

mitsgaarders bestelden van het Delftse Veer”. 

De Schiedamsche Poort op het Vasteland rond 1810 
op een schilderij van Gerrit Groenewegen. 
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De kinderen van Johanna en Cornelis de Vlugt: 

- HERMINA SOPHIA (gedoopt op 28 maart 1790 in de Zuiderkerk te Den Haag, 1-02.39 dtb);

- IZAK (geboren op 2 februari en gedoopt op 12 februari 1792 in de Zuiderkerk, 1-02.39 dtb);

- HENDRIK WILLEM (geboren op 23 oktober en gedoopt op 26 oktober 1794

in de Zuiderkerk, 1-02.40 dtb); 

- JOHANNA CORNELIA (geboren op 16 december en gedoopt op 17 december 1797

in de Zuiderkerk, 1-02.41 dtb). 

Zowel Izak als Johanna overlijden jong. Izak wordt begraven op 18 april 1793 (9999_23) en 

Johanna wordt begraven op 18 augustus 1804 (9999_24). 

Cornelis de Vlugt overlijdt te Rotterdam op 28 juni 1811 (1811.f55v-56), en wordt begraven 

op 2 juli 1811. Hij is dan 46 jaar oud (boek 549). Johanna overlijdt in Delfshaven als Johanna 

Barnard, weduwe van Cornelis de Vlugt, op 1 april 1831 (akte 22), hierin wordt haar 

achtenaam als Barnardt gespeld. Zij is dan 73 jaar oud. Er staat vermeld dat ze de dochter 

is van Isac Barnard en Mietje Vogelesang. Als haar beroep wordt kleine zelfstandige 

(particuliere) vermeld. 

Isak Barnard (Barnat, 1759): 

Isak gaat op 3 november 1782 in ondertrouw met Magdalena Portou (blz. 8, onder) in Den Haag 

(no803f145). Zij trouwen in de Engelsche en Hoogduitse Kerk op 17 november 1782 

(no57f153). Magdalena Portou is gedoopt op 17 maart 1748 in de Grote Kerk (no 15 folio 5). 

Haar ouders zijn Johannes Portou en Rachel Mensbergen. 

De kinderen van Magdalena en Isak Barnard: 

- JOHANNA (gedoopt op 5 oktober 1783 in de Nieuwe Kerk te Den Haag, no250f61);

- HENDRIK (gedoopt op 19 april 1786 in de Grote Kerk te Den Haag, no20f168);

- WILLEMINA (geboren op 8 augustus en gedoopt op 9 augustus 1789

in de Nieuwe Kerk, no250f178); 

- SARA (geboren op 19 oktober en gedoopt op 25 oktober 1792 in de Engelsche en Hoogduitse

Kerk te Den Haag, no297f73). 
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Willemina overlijdt op 6-jarige leeftijd overleden aan de “pestkoorts”. Ze wordt begraven op 

14 december 1795 op het Noorderkerkhof (OITB19f100v). 

Johanna trouwt met Jacob Poederoijen op 1 juli 1804 te Rijswijk (Rijswijk 5.II.0065 folio 138). 

Hendrik gaat op 11 november 1810 in ondertrouw met Sara Margaretha ten Brink in Den Haag  

(no808f94). Zij trouwen op 25 november 1810 in de Nieuwe Kerk (no278f294). 

Sara trouwt met Jacobus Johannes Hes op 3 augustus 1825 (akte 260). 

De aankomst in Scheveningen op 30 november 1813 van prins Willem Frederik 
van Oranje-Nassau (de latere koning Willem I) bij zijn terugkeer uit ballingschap 

in Engeland sinds 1795. Schilderij van Nicolaas Lodewijk Penning in de 
verzameling van het Haags Gemeentearchief. 
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Isak overlijdt als Isaac Barnard, getrouwd met Magdalena Portouw, op 25 april 1834 te Den 

Haag (akte457). Hij is dan 75 jaar en zijn beroep was loodgieter. Magdalena overlijdt als 

Magdalena Pertouw, weduwe van Isaac Barnard, op 13 februari 1837 te Den Haag (akte242).  

Uitzicht vanaf Mauritstoren over het Buitenhof te Den Haag in 1825. 
Schilderij van Anton Howen in de verzameling van het Haags Gemeentearchief. 
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Jacoba Barnard (Bernart, 1760): 

Van haar is geen huwelijk bekend. Er wordt in Den Haag op 24 december 1783 een Johannes 

gedoopt (no19f347). De vader is Johannes Dadelooskij, de moeder is Jacoba Bernard. De 

getuige is Clasina Meijer. Het is niet duidelijk of dit een zoon van Jacoba is. 

Jacoba Barnard overlijdt op 19 februari 1816 te Amsterdam (b1f130v). Ze is dan 48 jaar. In de 

overlijdensakte staat vermeld dat ze ongehuwd is en een dochter is van Isak Bernard en Johanna 

Vogelezang. Bij haar overlijden was haar beroep dienstbode. 

Johannes Barnard (Barnat, 1762): 

Johannes Barnard is in Amsterdam drie keer gehuwd en heeft alleen uit zijn eerste huwelijk een 

dochter. Deze Johanna Maria wordt volwassen, huwt twee keer en krijgt vijf kinderen. Dankzij 

het feit dat hij deze dochter heeft en dat zij twee keer huwt, waarvan één keer na zijn overlijden, 

is het overlijden van Johannes in de burgerlijke stand van Amsterdam terug te vinden. 

Johannes noemt zich in Amsterdam Jean François Barnard. Dit staat ook vermeld in de eerste 

huwelijksakte van zijn dochter: “dochter van Johannes Barnard zich noemende Jean François 

Barnard” van beroep barman (tapper). Bij zijn eerste huwelijk staat vermeld dat hij bij de 

ondertrouw vergezeld wordt door zijn vader Isak Barnard uit ’s-Gravenhage en bij zijn tweede 

huwelijk staat bij de ondertrouw dat hij de zoon is van Isak Barnard en Johanna Vogelsang. 

Daaruit blijkt dat Jean Francois wel Johannes moet zijn. Bij zijn eerste huwelijk ondertekent hij 

met Fransois. Bij zijn tweede huwelijk spelt hij zijn naam met een ‘c’ (zonder cédille). 

Bij zijn derde huwelijk, tijdens de periode van de burgerlijke stand, kon hij niet trouwen als 

Jean François Barnard. Hij moest namelijk een doopbewijs overhandigen en daarin stond dat 

hij Johannes Barnat heette. Onder deze naam is hij gehuwd en staat hij dan ook geregistreerd 

in het huwelijksregister van Amsterdam. Hij ondertekent met J. Bernard, met een sierlijke 

krul boven zijn naam. 
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Hij bleef zich echter anders noemen dan zijn doopnaam Johannes en in het overlijdensregister 

is hij dan ook onder een andere voornaam ingeschreven. In de huwelijkse bijlagen van het 

tweede huwelijk van zijn dochter, die met bewijzen moest komen dat haar vader overleden was, 

werd duidelijk dat hij niet als overledene geregistreerd staat als Johannes Barnard maar als 

Franciscus Barnard. Bij de doop van zijn neefje, de zoon van zijn zus Cornelia, wordt hij als 

getuige vermeld onder de naam Johannes Isak. 

Op 25 oktober 1819 overlijdt Jean François Barnard, 66 jaar oud, te Amsterdam (bk7 32v). 

Johannes Barnat is de eerste keer getrouwd op 16 april 1790 in Amsterdam met Elisabeth 

Overmeijer (dtb758p88 pui). Elisabeth Overmeijer wordt begraven op 14 oktober 1807 op het 

Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof (dtb1248p137v-138). Hun kind Johanna Maria wordt 

gedoopt op 25 april 1792 in de Noorderkerk te Amsterdam (dtb85p124(f61v) nr1). Deze 

Johanna Maria Bernard wordt dienstbode en trouwt voor de eerste keer op 8 december 1811 

met Carl Ludwig Wilging (reg 6 folio 136), en de tweede keer op 5 november 1823 met Joannes 

Bernardus Tushuijsen, een meester kleermaker (reg 4 folio 174). Zij overlijdt op 3 december 

1838 (reg 9 folio 9). 
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De Noorderkerk te Amsterdam in 1726. 
Ets gebaseerd op een tekening van Casparus Commelin. 

Johannes Barnat is de tweede keer getrouwd met Elisabeth Stigge na een kerkelijke ondertrouw 

is op 20 april 1810 te Amsterdam (dtb659p212 kerk). Elisabeth Stigge overlijdt op 8 maart 1815 

(b2f214). 

Johannes Barnat is voor de derde keer getrouwd met Willemina Johanna Roelofs op 19 juni 

1816 te Amsterdam (b4f26v). Willemina Johanna Roelofs is weduwe van Willem Bulterman. 

Johannes overlijdt ruim drie jaar daar na. Willemina Johanna Roelofs overlijdt veel later op 14 

augustus 1836 (b6f184). Bij haar overlijden wordt vermeld dat ze weduwe is van Willem 

Bulterman. Haar huwelijk met Johannes heeft waarschijnlijk te kort geduurd om vermeld 

worden. 
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Cornelia Barnard (Barnat, 1765): 

Cornelia Barnard is in Amsterdam drie keer getrouwd en zowel in haar eerste als in haar tweede 

huwelijk een kind gekregen. 

Cornelia Barnard gaat in kerkelijke ondertrouw op 15 juli 1790 met Daniël Boom in Amsterdam 

(dtb635p258 kerk). Daniël Boom wordt begraven op 12 april 1805 (no1248f81v-82). Zij krijgen 

één kind: Johannes Isak die op 6 mei 1791 wordt gedoopt in de Westerkerk (dtb113p195(f98). 

Cornelia Barnard gaat in kerkelijke ondertrouw op 19 september 1806 met Christiaan Frederich 

Rogge te Amsterdam (dtb654p511 kerk). Christiaan Fredrik (Fredrich) Rogge is overleden op 

17 december 1821 (b9f47v). Hij is dan 56 jaar oud, als zijn beroep staat barman (tapper) 

vermeld. Ook zij krijgen één kind: Christiaan Fredrik wordt geboren 30 juni en gedoopt op 5 

juli 1807 in de Hersteld Lutherse Kerk (dtb295p536 (oud535) nr2). Hij wordt 

vermoedelijk begraven op 22 oktober 1810 op het Heiligewegs- en Leidsch Kerkhof 

(dtb1268p173). 

Cornelia Barnard trouwt voor een derde maal met Johann Wieting op 18 december 1822 te 

Amsterdam (b5f49). Als hun beroepen staan metselaarsknecht en serveerster (tapster) vermeld. 

Johann Wieting is twintig jaar jonger dan Cornelia (hij is 37, zij 57 jaar oud). Het huwelijk 

duurt niet lang want Cornelia overlijdt op 28 juni 1825 in Amsterdam (b5f3v). Na 

haar overlijden plaatst Johann Wieting een advertentie: 
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Johann Wieting overlijdt op 24 augustus 1849 (b6f38v). Hij is opnieuw gehuwd, maar er staat 

in zijn overlijdensakte vermeld dat hij weduwnaar is van Cornelia Barnard. Als zijn beroep 

wordt barman (tapper) opgegeven. 

Pieternella Barnard (Barnart, 1767): 

Pieternella Barnard gaat op 31 januari 1796 in ondertrouw met Hendrik Michiel Tittel, zij 

trouwen op 14 februari 1796 (no805f 109v).  

De kinderen van Pieternella en Hendrik Tittel: 

- PIETERNELLA SOFIA (geboren op 26 april en gedoopt op 1 mei 1796 in de Grote

Kerk te Den Haag, no22f205); 

- HENDRIK MICHEL (geboren op 10 november en gedoopt op 15 november 1797

in de Grote Kerk, no22f332); 

- HENDRIKA LOUISE (geboren op 10 februari en gedoopt op 17 februari 1799

in de Grote Kerk, no23f16); 

- PIETER CORNELIS (geboren op 15 februari en gedoopt op 22 februari 1801

in de Grote Kerk, no23f190); 

- DANIEL (geboren op 23 mei en gedoopt op 25 mei 1803 in de Engelsche en

Hoogduitse Kerk te Den Haag, no298f89); 

- CASPAR IZAAK (geboren op 11 oktober en gedoopt op 27 oktober 1805

in de Grote Kerk, no24f17). 

Pieternella Sofia en Caspar Izaak overlijden jong. Pieternella Sofia wordt begraven op 23 maart 

1799 (OITB20f55) aan “slijmziekte”. Caspar Izaak wordt begraven op 8 juni 1806 na te zijn 

overleden aan de “teering” (QORS 1 f65). 

Hendrik Michel overlijdt ongehuwd op 6 februari 1855 in Den Haag (akte 258). Ook Hendrica 

Louisa blijft ongehuwd en overlijdt op 18 december 1878 in Den Haag (akte 3021). Zij brengt 

zeker één buitenechtelijk kind ter wereld. 
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Pieter Cornelis trouwt op 16 november 1825 met Willemina Frederika Bom te Den Haag (akte 

376) en Daniel trouwt of 10 september 1828 met Willemina Rutgersen, eveneens te Den Haag 

(akte 302). Beide echtparen krijgen kinderen.

Pieternella overlijdt als Pieternella Bernard, huisvrouw van Hendrik Michiel Tittel, op 24 

november 1827 te Den Haag (akte 1271). Zij is dan 60 jaar oud. De namen van haar ouders zijn 

de aangevers niet bekend. Hendrik Michel Tittel, weduwnaar van Pieternella Bernhardt, 

overlijdt op 14 januari 1838 te Den Haag (akte70). Hij is dan 70 jaar. Zijn beroep was 

barbier (baard scheerder). 

Johan Rudolph Thorbecke (1798–1872), 
schrijver van de Nederlandse grondwet van 
1848. Schilderij van Johan Heinrich Neuman 

in de verzameling van het Rijksmuseum, 
Amsterdam. 

De eerste pagina van de 
grondwetswijziging van 1848 (afbeelding 

uit de verzameling van het Nationaal 
Archief, Den Haag). 
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De Stamvaders 
 

's-Gravenhage, 3 november 1782: 
 

Izaak BARNARD jr. 
(4 juni 1759) 

X 
Magdalena PORTOUW 

       

 
 

       

Hendrik 
(19 april 1786) 

X 
Sara Margaretha TEN BRINK 

       

 
                                                                                                        

 

Isaac 
(7 juni 1813) 
   X 
Alida Johanna 
KONING 

Johannes 
(12 mei 1815) 
   X 
Louisa Johanna 
VAN DER BEEK 

 Hendrik 
(28 oktober 1824) 
   X 
Catharina 
SCHEPMAN 

 
 

  
                                                         

  
                                                         

Johan 
Albertus 

(1 sep. 1860) 

 Hendrik 
Johannes 

(13 sep. 1851) 

 Johannes 
 

(25 aug. 1855) 

 Hendrik 
Wilhelmus 

(4 maart 1853) 

 Wilhelmus 
 

(3 maart 1855) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 
Christina 
VOORSMIT 

  
X 

Hendrina 
KOLBER 

  
X 

Henderika 
VAN MOMBERGEN 

 X 
Wilhelmina 
Johanna 
BARNARD 

 X 
Magdalena 
Apollonia 

VAN DER KEEMEL 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Tak I  Tak II  Tak III  Tak IV  Tak V 

 

  

http://www.barnard.nl/stamboom/jabtI1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/hjbtII1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/jbtIII1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/hwbtIV1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/wbtV1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/jabtI1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/hjbtII1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/jbtIII1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/hwbtIV1.html
http://www.barnard.nl/stamboom/wbtV1.html
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Honderd Jaar Later 

In 1907 emigreerde Jacobus Christiaan Barnard (1889, Tak I) via Indonesië naar Australië, waar 

hij 10 september 1921 trouwde met Nellie Violet Cribben in Maitland (New South Wales). 

De huwelijksfoto van Nellie Violet Cribben en Jacobus Christiaan Barnard, 
10 september 1921, Maitland, New South Wales, Australië. 

http://www.barnard.nl/stamboom/jabtI1.html
http://www.barnard.nl/archive/Barnard_Tak_I.pdf
http://www.barnard.nl/archive/Barnard_Tak_I.pdf
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Bij de volkstelling van 1947 woonden de afstammelingen van Izaak Barnard sr. 
nog steeds voornamelijk in de omgeving van Den Haag en Rotterdam 

(informatie van het Meertens Instituut). 

http://www.barnard.nl/091213/091213_GIS.html
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In 1952 emigreerden Hendrik Cornelis Barnard (1926, Tak V) en zijn echtgenote Teuni 

Kouwenoord naar Zweden. 

Teuni Kouwenoord en Hendrik Cornelis Barnard in Zweden. 

http://www.barnard.nl/stamboom/wbtV1.html
http://www.barnard.nl/archive/Zweedse_familie.pdf
http://www.barnard.nl/archive/Zweedse_familie.pdf
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Tweehonderd Jaar Later 

In 2007 stonden 118 personen met de achternaam Barnard in Nederland 
ingeschreven; de meeste in de gemeentes Amsterdam, Texel, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht. Deze stammen allen af van Izaak en Hendrik Barnard 
(informatie van het Meertens Instituut). 

http://www.barnard.nl/091213/091213_GIS.html
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http://www.barnard.nl/091213/index.html
http://www.barnard.nl/091213/index.html
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http://www.barnard.nl/091213/index.html
http://www.barnard.nl/091213/index.html
http://www.barnard.nl/fotos.html



