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Straalman-Vinckel (Venckel), 
door Mr. H. F . WIJNMAN. 

Mr. A. Haga heeft in De Ned. Leeuw, L , kol. 83 e.v. 
een aantal tot dusverre onbekende gegevens gepubli
ceerd omtrent het geslacht Straalman. Het schijnt, dat 
het geslacht oorspronkelijk Gereformeerd geweest is; 
Mr. Haga vond althans de inschrijving in het lidmaten-
register der Gereformeerden te Zwolle van Jan Straal
man (II) 's eerste vrouw en de doop in de Gereformeerde 
Kerk aldaar van hun dochtertje Aaltje dd. 23 Dec. 1643. 
Deze eerste vrouw moet spoedig overleden zijn. Na haar 
dood wenschte Jan Straalman (II) een tweede huwelijk 
aan te gaan en wel met Trijntje Vinckel, uit een Doops
gezind Amsterdamsen geslacht. Zij was een dochter van 
Matlhijs Vinckel, koopman, tevens (althans later) diaken 
bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden in 
zijn woonplaats. 

Gezien de toenmalige mentaliteit der Doopsgezinden, 
is het begrijpelijk dat Matthijs Vinckel geen toestemming 
wilde verleenen tot het huwelijk van zijn dochter Trijntje, 
wanneer de as . echtgenoot zich niet Doopsgezind liet 
doopen. E n zoo lezen wij in het Lidmatenboek der 
Waterlandsche Gemeente van Amsterdam (thans in het 
Doopsgezind Archief aldaar): 

(Zomer 1646) Is omtrent dese tijt opgenomen door 
D. v. d. Schure Jan Straalman, een weduwenaer, woont 
tot Swol. 

Uit het huwelijk van Jan Straalman en Trijntje 
Vinckel, dat op 11 Nov. 1646 te Amsterdam werd ge
sloten, werden volgens Scheffer's Familie-Archief een 
vijftal kinderen geboren, waarvan de volgende vier vol
wassen werden: Jan, geb. te Zwolle 3 Dec. 1647, 
Ursula, geb"' té ' Zwoiré' i5"MéiT649,"Matthijs" "geb. te 
Zwolle 4 Mei 1651 en Hendrik, geb. 26 Febr. 1652. 
Ook laatstgenoemde zal wel te Zwolle geboren zijn. 

In het Lidmatenboek der Waterlandsche Gemeente 
te Amsterdam vond ik de doopen van Jan Straalman (II) 
's dochter uit zijn eerste huwelijk en van zijn drie 
oudste kinderen uit zijn tweede huwelijk: 

1. 16 April 1673 Aaltje Straalman, dochter van Jan 
Straalman tot Swol, gelogeert bij haer grootvader 
Matthijs Vinkei, getuygen Ferdinandus van Boneval 
ende huisvrou. 

2. 15 Dec. 1669 Jan Straalman Jun , dochters sone 
van Mathijs Venckel, woont bij Jan Snoeck, aengegeven 
door sijn bestevaer voornoemt. 

3. 2 Juni 1664 Ursultge Straelman, jonge dochter, 
dochter van Jan Straelman, onse broeder tot Swol, aen
gegeven doov Lieven van Coppenol, woont bij haer vader J ) . 

4. 5 Sept. 1677 Matthijs Straalman ende huisvrou, 
get. Dr. Galenus Abrahams en Jacob Linnig. 

Van het Doopsgezinde geslacht Vinckel (Venckel) 
komen reeds in het begin van de 17 d e eeuw leden te 
Amsterdam voor. Zoo werd volgens het Lidmatenregister 
van de Waterlandsche Gemeente te Amsterdam op 8 
Maart 1612 aldaar gedoopt „Jasper Vinckel bekent bij Mat
thijs Kistkens" en op 21 Dec. 1614 „Abraham Vinckel 
een jongman". Matthijs Kistkens was eigenaar van het 
huis Warmoestraat 110, waarin Vondel later gevestigd 

was, zie Mr. N. de Roever Nzn., Vondel's woning in de 
Warmoestraat (1879). 

Op 14 Jan. 1627 ondertrouwde te Amsterdam Catharina 
Vinckel, geb. te A k e n in 1605, met Willem de Wol ff, 
een zoon van Hans de Wolff, den zwager van Vondel. 
Bij deze ondertrouw werd Catharina Vinckel geassisteerd 
door haar oom Jan van Erpecum, geb. te Aken in 1586, 
overl. te Amsterdam 1637, kruidenier op het Water 
„in 't Groene Hart", die in 1612 trouwde met Elisabeth 
de Wolff, de schoonzuster van Vondel. 

Het huwelijk van Matthijs Vinckel en ürsula Mols 
werd'te Amsterdam niet gevonden. Wellicht werd dus 
hun dochter Trijntje niet aldaar geboren. In 1631 werd 
het vermogen van Matthijs geschat op f 6000.—; hij 
woonde toenmaals op den Nieuwendijk bij het Hol 1 ) . 
Vermoedelijk was hij lakenhandelaar. 

Hieronder volgen de doopacten van zijn kinderen 
volgens het lidmatenboek der Waterlandsche Gemeente 
te Amsterdam: 

1. 20 Mei 1641 Trijntge Vinckels, dochter van Mathijs 
Vinckel. 

2. 14 Dec. 1642 Saertie Vinckels, dochter van Mathijs 
Vinckel. 

3. 4 Maart 1646 Hester Venckels, dochter van Mathijs 
Venckel. 

4/5. 11 Dec. 1650 Jasper Venckel met sijn broeder 
Joris Venckel, soonen van Mathijs Venckel. 

6. 21 Febr. 1655 Jacobus Venckel, jongman, sone van 
Mathijs Venckel onse diakendienaer. 

7. 26 Febr. 1662 Abram Venckel, jongmaD, sone van 
Mathijs Venckel onse litmaet, woont bij sijn broeder 
Jasper Venckel, aengegeven door sijn vader. 

8. 22 Febr. 1671 Mathijs Venckel de Jonge, bedaecht 
Jongman, sone van Mathijs Venckel onse diakendienaer. 

De tweede dochter Sara Vinckel (geb. te Amsterdam 
c. 1623, begr. ald. in de Westerkerk 16 Jan. 1670) 
ondertrouwde te Amsterdam op 8 Sept. 1644 met den 
koopman Lieven van Coppenol (geb. te Amsterdam c. 
1623, begr. ald. in de Westerkerk 4 Juni 1671), een zoon 
van den bekenden calligraaf Lieven Willemsz van 
Coppenol, zie diens biografie in het Nieuw Ned. Biogr. 
Woordenboek, dl. V I I , kol. 322. De biografie van Dr. 
Antonius van Coppenol, een zoon van Lieven Jr . , vindt 
men aldaar dl. V I I I , kol. 311 (vgl. N. L . , X L I X , kol. 
212). Lieven Jr . maakte zijn testament dd. 23 Juni 1645 
voor notaris J . van Loosdrecht te Amsterdam; aan dit 
testament voegde hij op 18 Mei 1671 een codicil toe, 
waarbij hij tot voogden over zijn minderjarige kinderen 
na zijn overlijden aanstelde zijn oudsten zoon Dr. Antonius 
van Coppenol, zijn zwager Jacob Vinckel en Jan van JS/es. 
Volgens Kleerkooper-Van Stockum, De boekhandel te 
Amsterdam (1914/6), blz. 883 ondertrouwde deze Jacob 
Vinckel,-van Amsterdam, koopman, oud 46 jaar, wonende 
op de Keizersgracht en geassisteerd door zijn broeder 
Abram (omdat zijn ouders waren overleden) ter pui op 
30 Mei 1682 met Cathalijntie van Beek. De ondertee-
kening van de ondertrouwacte luidt: Jacob Vinckel. Hij 
werd begraven in de Nieuwe Kerk 29 Mei 1703, zij 4 
Oct. 1688. 

De hiervorengenoemde Joris Vinckel was na Vondel 

') O p denze l fden d a g w e r d e n gedoopt Ursultge e n Maria van Coppenol, 
d o c h t e r s v a n Lieven van Coppenol. 

') Z i e K o h i e r v a n den 200,tm p e n n i n g v o o r A m s t e r d a m 1631, u i t g . 
door J . G . e n P . J . F r e d e r i k s (1890), b lz . 70, 


