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Tussen wal en schip: de familie Bontekoe in Frankrijk 
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Noten 

1 Nicolette is opgegroeid in Den Helder en Friesland. Na een doctoraal Engels in Groningen is zij vreemd 
genoeg in het Franse Auvergne beland.  
2 Hierbij als voorbeeld een uittreksel van aktes te vinden in de Rotterdamse archieven die duidelijk 
maken wat een simpele handelsreis naar Ré of La Rochelle inhoudt: 
Henrick Simonsz Struijs, 28 jaar, stuurman, wonend te Vlissingen, Cornelis Clincque, constapel, 30 jaar, 
wonend te Campveer en Pieter Gead, 30 jaar, timmerman, wonend te Eyser in Schotland, verklaren op 
verzoek van Henrick de Haes en Jacob van Naerssen, beiden kooplieden, 
te hebben gevaren met Jacob Kien zaliger, schipper op het schip de Papierbaal, geladen met nieuwe 
franse wijnen op 2 oktober, gescheiden zijn van het eiland St. Maarten in Frankrijk en vandaar gezeild 
naar Rotterdam en op de 4e oktober ter hoogte van Bolijn genomen zijn door een zekere Caper, 
gemonteert met 10 gotelingen ‘stukken geschut). 
De kapitein zei dat zijn naam Henrick, Godin van d'oever was. 
De kapitein van het schip is hierbij doodgeschoten en de bootsman gewond geraakt. 
(samenvatting opgesteld door de Rotterdamse archieven). 18 Notarissen te Rotterdam en daarin 
opgegane gemeenten ‘ONA) 27 Okt 1655 akte 9 notaris Johan van Weel de Oude, blz 13/15. 
Cornelis Herpersz Clerck, bakker, is vader van Harper Cornelisz Clerck, die als zeilmaker gevaren heeft op 
het schip"Leckerbeetge", onder kapitein Raphel Koert, en met deze heeft meegeholpen met het veroveren 
van een Engelse prijs, een Barbados vaarder. Deze is eerst opgebracht naar St Maarten in Frankrijk, en 
daarna met wat bemanning opgezonden naar Middelburg in Zeeland. Zijn zoon schrijft hem uit La 
Rochelle in Frankrijk dat hij recht heeft op 6 paaien ‘betalingen) en vraagt zijn vader die voor hem te 
innen. Daar hij zelf niet in staat is om naar Middelburg te gaan, machtigt hij Jan Tijssen van Roijen, 
schipper van het veer tussen Rotterdam en Middelburg, om het geld voor zijn zoon te innen.  
(samenvatting opgesteld door de Rotterdamse archieven) 18 Notarissen te Rotterdam en daarin 
opgegane gemeenten ‘ONA) 1 maart 1667 akte 17 ; notaris Jacobus Delphius, blz 36/37). 
4 Het echtpaar Samuel de Moucheron en Judith Meschin woont op het eiland Ré in de periode die ik hier 
bespreek, en maakt deel uit van de protestantse kerk aldaar. Zij kennen ongetwijfeld de familie 
Bontekoe. Samuel is de zoon van Pierre de Moucheron, goudsmid en handelaar te La Rochelle. Deze 
Pierre kan de zoon zijn van François, geboren te Middelburg, die de zoon is van Pierre de Moucheron en 
Isabeau Gerbier en dus broer van Balthasar. Voorlopig een hypothese. 
5 Histoire de la Rochelle, Mickaël Augeron et Jean-Louis Mahé. Geste Editions, 2015. Blz. 56. 
6 Ibid, blz 74-97. 
7 Verdrag van Compiègne: 10 Juni 1624. Details te vinden in Noel Malcolm, A Reason of State, 
Propaganda and the 30 Years War, unknown translation by Thomas Hobbes,  Clarendon Press, 2007. Blz. 
140.  
8 Er bestaan verschillende min of meer betrouwbare bronnen aangaande deze zeeslag; naar gelang ze 
het verhaal vertellen vanuit Frans of vanuit Engels oogpunt, kan het verloop variëren. Maar één ding is 
zeker: de Engelse protestanten hebben verloren. Zie Herbert, Edward, 1860, Lord Powis Ed. The 
Expedition to the Isle of Rhe, London, Philobiblio Soc., OCLC 5093195 
9 Histoire de La Rochelle, zie boven, blz 84. 
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10 Testament Politique d'Arnaud de Plessis, Cardinal Duc de Richelieu. De Rich. Ch IX, Sect VI 133,  
Bibliothèque Gallica en ligne. Eigen vertaling citatie. Zie ook Patrick Boucheron ed. Histoire Mondiale de 
la France, Ed. Seuil 2017: “1635 Tout contre L'Espagne, des Flandres aux Antilles” bij Jean-Frederic 
Schaub, blz 306-309.  
11  Revue d'histoire économique et sociale , Vol 17, No. 1, 1629 Ed Armand Colin,   “Colbert et la 
Compagnie de Commerce du Nord” P. Boissonade et P. Charliat, blz 5-28. 
 
12 Zie Piet Boon, “Leven en werken van  Willem IJsbrandszn Bontekoe”, introductie bij het Journaal van 
Bontekoe, uitgave 1989 Ed. Lennaert Nijgh, te vinden in de bnl digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
letteren. 
13 ‘samenvatting opgesteld door de Rotterdamse archieven) 18 Notarissen te Rotterdam en daarin 
opgegane gemeenten ‘ONA) akte 285, 21 Nov 1622, notaris Jan van Aller, Az. Blz 691. 
14 Histoire de La Rochelle , zie boven, blz 88 
15 Alle doop, trouw en overlijdens gegevens van personen wonend op Ré en te La Rochelle hier 
genoemd heb ik gehaald uit de Archieven van Charente Maritime. https://archives.charente-maritime.fr/ 
Tevens heb ik gebruik gemaakt van het West-Fries archief, http://www.westfriesarchief.nl/, het 
Rotterdams Archief, https://www.stadsarchief.rotterdam.nl/en, Amsterdams Archief, 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/, Alle friezen, https://allefriezen.nl/ voor de andere aktes. 
16 Piet Boon ‘zie boven noot 12) gaat er vanuit dat Claas een zoon is van IJsbrand Willems Bontekoe, in 
zijn introductie ‘p 137) schrijft hij: 
Dat bij de doop van een zoon, Claas, in 1596 Oostzaan als plaats van herkomst wordt vermeld, moet op 
een verschrijving berusten. Het gezin van IJsbrant Willemsz. Bontekoe telde nog meer kinderen. 
Vermoedelijk was Willem de oudste. Na hem werden nog gedoopt: Pieter ‘23 mei 1593), Marij ‘1 
december 1594), Claas ‘1 oktober 1596), Cornelis ‘14 februari 1599), Lobbrich ‘18 maart 1601), Hendrik 
‘29 juni 1604) en IJsbrantje ‘17 juli 1608). Dat laatstgenoemde naar haar vader werd genoemd, heeft 
ongetwijfeld te maken met het feit dat deze eind 1607 reeds was overleden.  
Voor mijn Claas te Ré, zoon van een IJsbrand Bontekoe, ga ik er dus vanuit dat Piet Boon gelijk heeft. Het 
lijkt mij ook logisch. Temeer daar niemand tot nu toe iets gevonden heeft aangaande deze Claas te 
Hoorn en omstreken, wat dus goed klopt met mijn hypothese dat hij elders verblijft. De naam, de 
leeftijd, de omstandigheden, het terugkeren naar Hoorn, alles wijst naar deze zoon, maar geheel en al 
zeker kunnen we nooit zijn. 
17 Artikel Piet Boon. Zie noot 12. 
18  Het aantal sterfgevallen te vinden in de Archieven voor de winter 1680/1681, en de leeftijden van de 
slachtoffers, doen aan een epidemie denken. 
19 samenvatting opgesteld door de Rotterdamse archieven, 10 nov 1656 akte 152 notaris Balthasar de 
Gruyter:  
Verklaring op verzoek van kapitein Balthasar Wighelhuysen. 
De schippers Frans Kersseboom van het schip de Vos, en Dirck Pietersz Goutschalck, van het schip Ste 
Clara, geven hun bevindingen over een reis naar St Maerten ‘eiland Ree=Ile de Ré -Frk). Zij hebben daar 
vaten wijn voor Paulus Bontekoe, koopman aldaar, ingeladen en naar Rotterdam gebracht. De wijn was 
gekocht in opdracht van de heren Sem en Tenninck van Jeremias Penisson, ook koopman aldaar. Er waren 
betalingsproblemen, waardoor Bontekoe en Penisson beslag legden; er is sprake van bankroet van de 
heren Sem en Tenninck.  
20 Amsterdamse archieven, indexen, ondertrouw: 
 19-12-1692 - Thouron, Elias - Bontecou, Anne - Bontekoe, Anne - DTB 521, p.211 - 
Huwelijksintekeningen van de KERK. - OTR00089000108 
idem begraafaktes: 

https://archives.charente-maritime.fr/
http://www.westfriesarchief.nl/
https://www.stadsarchief.rotterdam.nl/en
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/
https://allefriezen.nl/
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 Bontekoe, Pierre - Tournemotte, Ester - 08-03-1719 - Wester Kerkhof - DTB 1112, p.65vo en p.66 - 
Weduwe van / Geb. - A04216000068 
21  Abjurations: Archives Charente Maritime. St. Martin-de-Ré, registres paroissial, collection 
communale, BMS 1677-1697.  
Lijsten voortvluchtigen: Geneanet Bibliotheek: Bulletin historique et littéraire ‘Vol. 48, No. 8-9) 
Published in 1899, p 454-462 ‘Internet Archives) 
 
22 De familie is te vinden via Alle Friezen, aan het begin staat het echtpaar Abraham Pieters en Antje 
Pauwels, hun kinderen gaan de naam Bontekoe gebruiken. Bij hun huwelijk in 1640 wordt geen van 
beiden Bontekoe genoemd, maar bij zijn overlijden ‘1659) wordt Abraham Bontekoe genoemd en is hij 
burgemeester.  
23 The Bontecou Genealogy: a record of the descendants of Pierre Bontecou a Huguenot refugee from 
France in the Lines of his Sons. Author: John Emery Morris; published 1885, source: Internet Archive. P 
31  
24 Westfries Archief: inschrijving 18 juni 1687, Gereformeerd, later Hervormd ,1702-17 Doop-, trouw- en 
begraafboeken Hoorn, inventaris n°16, scan n°1702-17_16_00043  
25 zie ook noot 20 ;  bij haar ondertrouw te Amsterdam in 1692 met de koopman Elias Thouron, ook een 
Franse vluchteling, wordt vermeld dat zij 29 jaar oud is, van “t eylant ree” komt,  geassisteerd wordt 
door  Hester Tournemotte, en dat haar moeder in Vrankrijk woont. Het huwelijk in de Waalse kerk 
vermeldt dat deze moeder haar consent ingebracht heeft. Er lijkt te staan dat Hester nicht van Anne is, 
maar ik denk eerder dat men moet lezen dat Hester Tournemotte assisteert voor haar nicht, en dus 
tante is ‘er staat een mooie handtekening van haar); anders kloppen de leeftijden niet. De genoemde 
moeder kan Elizabeth Valleau zijn, zij is nog in leven in 1684, en mogelijk daar gebleven. Maar Susanne 
Grain kan ook nog in leven zijn, ik vermoed dat ze hertrouwt omstreeks 1682. Bij de doop van Anna's 
dochter, Anna Susanne Thouron, 1696, oude Waalse kerk te Amsterdam, is een Susanne Bontecou 
getuige. Dit is mogelijk Susanne, dochter van Isbrant en Susanne Grain, geboren 1655 te Ré.  
26 Alle gegevens aangaande de V.OC. Komen uit het Nationaal Archief: V.O.C. opvarenden. 
Ik dacht eerst dat Paulus de zoon was van Paul “de jongere” en Judith Gaultreau, deze dopen een zoon 
Paul te St. Martin in 1677. Maar gezien dezelfde Paulus nog in 1748 genoemd wordt in de VOC 
‘provoost), maakt dit hem te oud. Dat St. Maarten hier Ré is lijkt me duidelijk vanwege de naam van zijn 
vrouw, Veillon, veel voorkomend op Ré. 
Voor Paulus wordt 4 keer vermeld dat hij afkomstig is uit “St. Maarten”, en militaire functies heeft ‘orde 
houden op het schip). Alleen in 1709 wordt een Paulus ‘matroos, maar lijkt dezelfde) genoemd als 
afkomstig van Hoorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


