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Voorwoord
Mijn broer Theo krijgt in januari 2003 van René Stembert bericht
dat hij beschikt over een groot aantal gegevens die betrekking hebben op onze familie van moeders kant, de familie Beukman. Theo
nodigt mij dan uit om polshoogte te gaan nemen bij René en daar
worden Theo en ik aangestoken door het enthousiasme van René.
Zo gaan wij ons verder verdiepen in de geschiedenis van de voorouders van mijn moeder, Cornelia Emke-Beukman. Je staat dan
overigens verbaasd over de velen die vol ijver bezig zijn in de studiezalen van de diverse archieven met het napluizen van documenten over hun familie. Evenzeer is het verbazingwekkend hoe
weinig mensen blijken te weten over hun grootouders. De meeste
mensen weten hun geboortedata niet te noemen of hebben de
grootste moeite om de familienaam van hun grootmoeder te
achterhalen. Mensen bestaan toch maar heel vluchtig voort in de
herinnering van het nageslacht.
Bij ons thuis werd de nieuwsgierigheid naar vroegere tijden enigszins levend gehouden door mijn moeder die graag verhalen vertelde over het verleden. Later toen zij de tachtig al was gepasseerd
stelde zij veel van haar herinneringen op schrift. Zij wist te vertellen dat haar grootvader gewoond zou hebben op een eilandje in het
IJ, dat hij eigenaar geweest zou zijn van de Buiksloterham in
Amsterdam-Noord en daar veel geld voor gebeurd zou hebben van
de gemeente. Zijn kinderen zouden het familiekapitaal verbrast
hebben toen hij oud en nagenoeg blind was geworden. Na zijn
dood bleek de brandkast leeg te zijn en slechts gevuld met oud
papier dat de kinderen daar hadden neergelegd als vervanging
voor het gestolen geld om zo hun blinde vader te misleiden.
Haar vader, mijn grootvader,
had nog wel een boerderij gehad
in dezelfde Buiksloterham aan
de Laanweg, maar dit bedrijf
hield niet lang stand. Haar vader
was in zijn jeugd te veel verwend geweest, had toen niet
veel meer gedaan dan jagen en
vissen en bleek dus ongeschikt
voor het boerenwerk.
Deze verhalen van mijn moeder
prikkelden wel onze nieuwsgierigheid, maar een wat kritischer
onderzoek naar het verleden
van haar familie is er nooit van
gekomen. Nu in 2003 zijn wij,
Theo en ik, dan toch meer gegevens gaan verzamelen en alles
wat meer in een kader gaan
plaatsen. Onze studie is echter
verre van volledig en we hebben

Cornelia Emke-Beukman stierf op 25 december 1991. Haar overlijdensadvertentie werd door René Stembert uit de krant geknipt omdat
zij en Beukman en Emke heette. Twaalf jaar later vielen de puzzelstukjes in elkaar en nam René contact op met Theo Emke. De basis
voor dit verhaal was gelegd.
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ons bewust beperkt. De interpretatie van de gegevens is vanzelfsprekend subjectief, want de gegevens zijn te summier.
Bij het samenstellen van dit verhaal zijn we grote dank verschuldigd aan René Stembert, een verre nazaat van Johannes Joseseph
Stembert en Marie Catharine Beukman, dochter van Fransciscus
Wessellus Josephus Beukman geboren in 1783. Bij de laatste zal ons
verhaal over de familie Beukman beginnen.
Verder danken we gegevens aan Tiny Beukman uit Den Bosch, en
niet in het minst aan de verhalen van mijn moeder Cornelia EmkeBeukman.

In het geboorteregister nummer 13 op folio 9-v van de gemeente
Amsterdam is op 4 december 1901 ingeschreven de geboorte van
Cornelia Beukman, dochter van Felix Beukman en Aagje Hulscher.
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De bezittingen van Franciscus Wessellus
Langzamerhand gaat het vanaf 1817 steeds beter met de materiële
zaken van Franciscus Wessellus. Ondanks alle zorgen voor zijn kinderen en het verdriet dat hij heeft om de kinderen die hij verloren
heeft weet hij zijn bezit steeds meer te vergroten.
Op 3 februari 1817 koopt hij t.o.v. notaris Jacob Obzali van
Johannes Klijn, koopman, “een huys staande en gelegen binnen
deze stad in de Warmoesstraat, het tweede huys bezuiden de
Vischsteeg, schuins over de Pijlsteeg, wijk 7, no 1641", voor ƒ 4.500,waarvan ƒ 500,- contant en de rest te betalen in 4 termijnen. De akte
vermeldt over Franciscus Wessellus: “winkelier, wonende in het na
te melden perceel alhier”. Vanaf deze datum vermelden de geboorte-aktes als woonadres Warmoesstraat 211 ;
Op 23 juni 1827 kocht Frans W.
op de veiling een koopmanshuis
en erf in de Warmoesstraat, hoek
Vischsteeg, wijk 6, nummer 1318
voor ƒ 4.600,- ;

Kloveniersburgwal te Amsterdam. Op nummer 89 woonde de familie
FWJ Beukman vanaf 1826. Het huis is eind vorige eeuw afgebroken en
vervangen door de nieuwbouw die rechts op de foto zichtbaar is.
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De Warmoesstraat 211 wordt
door de familie bewoond tot
1826, daarna verhuist men naar
de Kloveniersburgwal nr 89 bij
de Hoogstraat. Wanneer ik van
de Kloverniersburgwal via het
Rusland, Sint Agnietenstraat,
Enge en Wijde Lombardsteeg,
Rokin en Gapersteeg naar de
Papegaai, de kerk van Franciscus W. en Petronella loop, dan

