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Deze week in Mijn weekblad maar weer eens een
familieverhaal. De gegevens voor deze aflevering
dank ik aan mijn correspondente Ans de GrootSevenhuysen, een verre verwante die mijn passie
voor familiehistorie met mij deelt.

De dochter van een zeeheld
Toen schout-bij-nacht Jan Roeland Carpentier,
bode aan het hof van stadhouder Willem V, overleed in 1773 was zijn dochtertje Sara pas acht jaar
oud. Het weesje groeide op bij vriendelijke mensen in Harlingen en trouwde in 1797 met de fiere
marineofficier Jacobus van Maren. Twee jaar later
maakte deze Jacobus van Maren (* ca 1763) zich
onsterfelijk met een heldendaad die mr J. van
Lennep heeft beschreven in zijn geschiedenisboek
voor de jeugd. Toen de Engelsen in hun strijd
tegen Napoleon van plan waren in Holland troepen aan wal te zetten, werd Jacobus van Maren
nabij Ameland aangevallen door een overmacht
van vijandelijke schepen. Maar hij slaagde erin al
zijn volk in veiligheid te brengen, waarna hij zijn
schip in brand stak. Hij kreeg er een ridderorde
voor, namelijk de Ordre impérial de la Réunion,
die was ingesteld door koning Lodewijk Napoleon. Van de uitreiking op 14 februari 1807 werd
veel werk gemaakt. In de troonzaal nam koning
Lodewijk plaats op de troon, de grootofficieren
aan weerszijden, de pages op de trappen. Het erekruis lag op een gouden schotel.
In 1813 raakte Jacobus van Maren nog krijgsgevangen in Engeland, maar hij werd op erewoord
vrijgelaten .Toen hij overleed op 13 maart 1816,
verhuisde zijn toen vijftienjarige dochter Jacoba
Hubertina (Koosje) van Maren (geboren op 18
december 1800) naar Zierikzee. Daar woonde een
tante Willemina van Maren die getrouwd was met
Pieter de Potter.
Ze woonden in De Maegd van Mechelen, een huis
in het oude centrum van Zierikzee. De Maegd ziet
er vandaag nog net zo uit als 220 jaar geleden toen
Pieter de Potter en Wilhelmina van Maren er na

hun huwelijk in Middelburg op 9-8-1786 gingen
wonen. Pieter was chirurgijn en Willemina begon
een winkel. Op 2 juli 1790 kregen ze een zoon Jan
Cornelis. Die was in maart 1816 dus bijna even
oud als zijn nichtje dat bij hen kwam wonen. Hij
had een iets oudere vriend, Gerardus Abraham
Sevenhuijsen, van 25 jaar. Die werd hevig verliefd op de dochter van de zeeheld en dat bleef
niet zonder gevolgen. Op 17 november 1817 werd
hun zoon Cornelis Martinus Sevenhysen geboren.
Ze waren toen nog niet getrouwd. Het kind overleed al op 3 december 1817. Op 11 december
1817 trouwden de twee vanuit het huis van tante
De Potter. De vader van de bruidegom was Cornelis Martinus Sevenhuijsen, beroep: Notaris en
belastinginspecteur.
Op 10 februari 1819 werd in Zierikzee weer een
zoon Cornelis Martinus Sevenhuijsen geboren.
Daarna heeft Koosje nog vele kinderen gekregen.
Het werd een vruchtbaar huwelijk met dertien
kinderen, geboren in de periode van 1819 tot
1843.

De Maegd van Mechelen was eerst H 47, toen C
94 en nog later wat het nu nog is Poststraat 31.
En het is altijd een winkel geweest en gebleven.
Nu is het reformhuis de Zonnehoed.

