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Onze stamvader 

Onze stamvader Jacobus van Alten is de oudst bekende Van Alten, 
van wie vrijwel alle Nederlandse Van Altens rechtstreeks afstammen. 

We hebben niet kunnen achterhalen wanneer en waar Jacobus 
is geboren en wanneer hij is heengegaan. Toch is zijn bestaan niet 
onopgemerkt gebleven. Met zijn eerste vrouw, Sara Taselaar, krijgt 
hij zes kinderen. Sara is weduwe van Jan van der Pijl, met wie zij vier 
kinderen krijgt. 

Van dit huwelijk is een inschrijving gevonden in het trouwboek 
van Kortgene, een dorpje op Noord-Beveland. Daaruit blijkt dat Jan 
afkomstig is uit Geersdijk en Sara uit Wissenkerke. 

Wanneer Sara is geboren, is ook niet bekend. Het zal tenminste �� 

Wanneer Sara is geboren, is ook niet bekend. Het zal tenminste �� 
jaar voor haar trouwen moeten zijn geweest, maar rond de leeftijd 
van �9 lijkt aannemelijker. We gokken dus maar rond �690. Zij had 
nog een zus (Anna, geboren in �68�) en een broer Thomas, zodat 
zij wellicht nog ouder is. Sara krijgt tijdens dit huwelijk vier kinde-
ren, van wie er al drie vroeg overlijden. Sara en Jan komen in �7�� 
nog voor in het lidmatenregister van de kerk in Wissenkerke. Kort 
daarna overlijdt Jan en trouwt Sara met Jacobus van Alten. Dit moet 
omstreeks �7�6 zijn geweest. Haar dochter Levina van der Pijl aan-
vaardt Jacobus als haar stiefvader. 
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Ook van Jacobus ontbreekt een geboortedatum. Zijn latere zoons 
trouwen allemaal na hun �0e jaar. Als Jacobus daarvoor het voor-
beeld heeft gegeven, dan is hij geboren rond �69�. 

 De gegevens over het huwelijk ontbreken ook. Waarschijnlijk is 
het huwelijk in Wissenkerke voltrokken. Sara en Jacobus krijgen vier 
zonen en twee dochters. Het eerste levensteken van Jacobus blijkt uit 
de doopinschrijving van zoon Pieter (7 november �7�7). 

Maar mogelijk klopt ook dit niet helemaal: twee maanden eerder, 
op � september �7�7, is een Jacobus van Alten doopgetuige bij de 
doop van Lowijs Jelijt. Dat wij geen andere Jacobus uit die tijd ken-
nen, is echter nog geen bewijs dat het onze Jacobus betreft. 

Foto van de plek in Hoek, waar de boerderij van Jacobus moet zijn geweest

Een foto van de geboorteinschrijving staat op pagina 13.

De tekst luidt:

Vader Jacobus van Alten

Moeder Sara Taeselaars

Kint (Pieter) geboren den 30 October

Getuijgen Claas Lippens

 Gijsbrecht Jaspers en

 Dingetje Meulenbergs
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Janneke de Jong

Jan Nevelincks van 
der Pijl

�680-�7��?

Sara Taselaar
�690?-�7�9?

Jacobus van Alten
�69�?-�7��?

Pieternella Klinke
�709-�7��

Simon Buijse
�7�7-�789

Johanna Schuitvlot
�7�9-

Huwelijk � mei �7�7

Huwelijk �� juni �7��

Huwelijk  �7 dec �7�0

Huwelijk �7�6?

Huwelijk �� feb �709

Huwelijk �0 mei �70�
Nevelinck
Cathlijntje 
Gilles

Johannes �709
Elisabeth �7�0
Neveline �7��
Helena �7��

Pieter �7�7
Anthonijntjes �7�0
Johannes �7��
Elisabeth �7��
Jacobus �7��
Jacobus �7�6

Johanna �7��
Joannes �7��
Joanna �7��
Jacobus �7��
Cornelie �7��
Zuzanna �7��
Maria Jacoba �7�6
Isaac �7�8 
Willemijntje �7�9
Sara �7�9
Jacoba �7��

Johanna �7�9
Jacomijntje �7�6
Elisabeth �7�6

Elisabeth �7�9

van alten

Buijse

van DeR Pijl
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Begin �7�8 wordt Sara zo ernstig ziek, dat er op �� februari �7�8 
voor notaris Dirk van Bronkhorst te Terneuzen een testament wordt 
opgemaakt. Haar gezondheidstoestand wordt omschreven als ‘ de ze-
kerheid des doods hebbende’.  Korte tijd later moet zij zijn overleden. 
Haar dochter Levina was al even eerder (testament 7 februari �7�8) 
een zelfde lot beschoren. 

Hierna trouwt Jacobus met Pieternella Klinke. De gegevens van 
dit huwelijk zijn gevonden in het trouwboek van de Nederduits 
Gereformeerde (= Hervormde) kerk in Hoek. Van deze inschrijving 
is de volgende foto genomen:
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 Jacobus en Pieternella krijgen elf kinderen. Van al deze kinderen 
zijn inschrijvingen in de doopboeken van de Nederduits Gerefor-
meerde kerk in het dorp Hoek in Zeeuws-Vlaanderen gevonden. Bij 
de bevalling van haar eerste kind wordt Pieternella zo ziek, dat ook 
zij een testament opstelt. Gelukkig voor haar is dat bij de vele beval-
lingen die nog zullen volgen niet nodig; althans, er zijn geen verdere 
testamenten gevonden. 

Van de vrouwen en kinderen rond Jacobus is een schema gemaakt. 
dit schema staat op de linker pagina. 

Jacobus komt tussen 8 jan �7�� (doopgetuige voor Sara van Alten, 
dochter van Pieter) en � mei �7�� (als Pieternella Klinke hertrouwt) 
te overlijden. Van het overlijden en de begrafenis zijn geen aante-
keningen gevonden. Pieternella  overlijdt tussen �9 november �7�� 
(getuige bij de doop van  Pieternella Hoppe ) en �� juni �7�� (als 
Simon Buijse hertrouwt). En wij maar denken dat we in een haastige 
tijd leven! 


