
Het portret van...'

[CornelisBeijenl
DooR LÀURENS BEIJEN

c|ínelis Beíen', geb. Bodegraven t2-4-1828, veehouder, overl. BodegraYen 2-u-1888, zn. van

Gerrit en comelia Oskam, tr. Bodegravel za3-L851J\hLnna B0s, geb' HekendorP 12-8-1824,

overl. Bodegraven ro-Z-1868, ih. vanJohannis Bos enLijsjeBeten.

Cornelis enJohanna waren neef en nicht,'Na hun huwelijk woonden ze aanvankelijk op een

pachtboerderij in Hazerswoude. z€ kregen daar acht kinderen, van wie er drie jong overle-

den. In 1862 verhuisden ze naar een boerderij in loilegraven die eigenalom was van cornelia

Beijen-Oskam, de moeder van Cornelis. Johanna overleed een jaarlatet,43 jaar otd. Cornelis

bleef achter met vijfkinileren in de leeftijd van vier tot twaalfjaar.+ Hij was als boer redelijk

succesvol: bij zijn overlijden in r888 had hij drieboerderijen in bezit.

De foto bevindt zich tussen de familiestukken van een achterkleindochter van cornelis Be-

ijen, mevrouw c. Kool-sprutt te Bodegraven. Het origineel is circa 35 bij 45 cm en is geplakt

op een bruin kartonnen passe-Partout, op het karton is boven de foto de Í\^am Cotnelis Beijen

geschreven. De naam van de fotograaf en de datering zijn niet bekend. Het zou kunnen zijn

datde foto kort na het overlijden van Cornelis'vrouw in r868 is gemaakt.

Noten
Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Grt?rNostrd 59(zoo4), pag 4-t5.
cornelis heeft op de familiesite Beijen/Beyen in het schema van de leden van de tak lan Thomas
(http://www.beijen,net/janí.htm) h€t volgnummer 11.22.
De familierelatie blijkt uit de kwartierstaat van mijn grootvader CoÍnelis Beijeo in Grr?J Najtrí 56
(zoor),pag.s.
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cerrit Beijen, een ongetrouwde broer van Cornelis, had weinig begrip voor diens verdriet over
hetvedies van zijn vrouw.IÍr maart 1869 schreefhijl "wij weten zeer goed dat een ieder zijn eigen
pak moet dragen enhebben ook Romijnen 14 vs. ro en r3 gelezen, toch hinderthet ons dat onzen
jongsten Broeder sedert zijn vertrek van Hazerswoude van een geschikt en vredelievend eenbijna
dwars en kwaaddenkend mensch is geworden omdathet eigen bloed is, doch wij hoopen dat hij
het dwaze voor zich zelflastige en voor andere bijnabespottelijke van deze zijne leefirijze zal in-
zien en verandeten."

Het portret van...1

[Cornelia van Reenen]
DooRH.A.J. HoMBURG

C|rnelio van Reenen, geb, Ddebergen 76-10-1837, overl, Driebergen r7-tz-r9t4, dr. van Chris-
tiaan van Reenen en Susanne Band, rÍ. UtÍecht ry-6-t8s+ Dirk Homburg, geb.ViaÍeÍ g-7-r831,
schilder, verver, overl. Driebergen 3-8-1895, zn, van Se aas Corstiaans Homburg, schipper,
plaatselijk commies, en Neeltje van Veen.

Uit dit huwelijk zijn tussen 1854 en 1872 te Vianen en DÍiebergen zeven kinderen geboren,
waarvan het eerste kind, Nela Christina, zestien dagen voor het huwelijk geboren is, Van de
zeven trouwenlater zij en tweebroers,
D€ foto is circa 1890 gemaakt door fotograafw.c. Heij€nb€rg t€ Utrecht.

Notefl
1. Voorbijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: GeasNostta 59(zoo4),pag.4-t5,
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