
V-b Geert Hindriks Visscher 
Geert Hindriks Visscher is geboren op zondag 18 september 1814 in Beerta, zoon van Hindrik Geerts Visscher (zie 
IV-d) en Johanna Eilderts Taden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1814 [bron: 
Geboorteakte Beerta, 1814, akte nr. 78]. Geert is overleden op zaterdag 4 november 1882 in Beerta, 68 jaar oud. Van 
het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1882 [bron: Overlijdensakte Beerta, 1882, Akte nr. 64]. Geert: 
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 2 september 1843 in Beerta [bron: Huwelijksakte gemeente Beerta, 1843, Akte 

nr. 18] met Cecilia Johanna Bodewes, 25 jaar oud. Cecilia is geboren op donderdag 26 maart 1818 in Hoogezand, 
dochter van Jacobus Joestens Bodewes en Alegonda Adams Burghout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 
zaterdag 28 maart 1818 [bron: Geboorteregister Hoogezand 1818, Aktenummer 21]. Cecilia is overleden op 
donderdag 7 november 1861 in Beerta, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 
1861 [bron: Overlijdensregister Beerta 1861, Aktenummer 50]. 

(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 26 november 1863 in Hoogezand [bron: Huwelijksakte Hoogezand, 1863, Akte 
nr. 56] met Maria Brust, 38 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 11 maart 1825 in Sappemeer, dochter van 
Dolphijns Brust en Jantje Jans Scholtens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1825 [bron: 
Geboorteregister Sappemeer 1825, Aktenummer 11]. Maria is overleden op zondag 7 februari 1909 in Vries, 83 
jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1909 [bron: Overlijdensakte Vries, 1909, 
Akte nr. 6]. 

 
Geert Hindriks was het oudste kind van 
Hindrik Geerts Visscher (zie IV-d) en Johanna 
Eilderts Taden. De geboorteakte van Geert 
Hindriks werd door zijn vader ondertekend met 
Hindrik Geerts Visker, terwijl in de akte door de 
officier van de burgelijke stand in Beerta de 
oude schrijfwijze voor Visscher (Visfcher) werd 
gebruikt. Het was in die tijd 18e-19e eeuw 
gebruikelijk om ss als sf te schrijven. Ook in alle 
later aktes werd de laatste schrijfwijze 
gehanteerd, zodat ik voor hem verder de naam 
Visscher gebruik. 
 
Het werd wel verwarrend. Alle kinderen van 
Geert Hindriks en Cecilia Johanna werden in de 
geboorteregisters ingeschreven met de 
familienaam Visker, zodat vanaf dat moment 
voor deze tak van de familie de oude 
schrijfwijze werd losgelaten en de nieuwe 
familienaam Visker werd gehanteerd. Dit in 
tegenstelling tot de andere kinderen uit het 
gezin van Hindrik Geerts Visscher en Johanna 
Eilderts Taden. Zij bleven de naam Visscher 
gebruiken. 
 
 
 
 
 
 1 - Geboorteakte Geert Hindriks Visscher, 18 september 1814. 



 

Kinderen van Geert en Cecilia: 
(1) Hinderikus Geerts Visker, geboren op zondag 13 juli 1845 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 

woensdag 16 juli 1845 [bron: Geboorteregister Beerta 1845, Aktenummer 58]. Hinderikus is overleden op zondag 
24 januari 1847 in Beerta, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1847 [bron: 
Overlijdensregister Beerta 1847, Aktenummer 8]. 

(2) Jakob Visker, geboren op maandag 4 januari 1847 in Beerta. Volgt VI-h. 
(3) Hinderikus Visker, geboren op vrijdag 30 november 1849 in Beerta. Volgt VI-i. 
(4) Jan Visker, geboren op dinsdag 1 februari 1853 in Beerta. Volgt VI-j. 
(5) Johanna Alida Visker, geboren op dinsdag 15 april 1856 in Beerta. Volgt VI-k. 
(6) Aaltje Visker, geboren op dinsdag 1 november 1859 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 

november 1859 [bron: Geboorteregister Beerta 1859, Aktenummer 87]. Aaltje is overleden op zaterdag 1 
november 1862 in Beerta, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 november 1862 [bron: 
Overlijdensregister Beerta 1862, Aktenummer 86]. 

Kind van Geert en Maria: 
(7) Naamloos Visker, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 29 september 1865 in Beerta. Van de geboorte 

is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1865. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 
september 1865 [bron: Overlijdensakte Beerta, 1865, Akte nr. 52]. 

 
 
  



Het tragische einde aan het leven van Geert Hindriks Visscher 
Van tijd tot tijd kom je iets onverwachts tegen. Bij mijn zoektocht naar verhalen en wetenswaardigheden over 
familieleden uit vroeger tijden ben ik ook gaan spitten in het Online Krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek. 
Op hun website https://delpher.nl kunnen inmiddels o.a. meer dan 1,3 miljoen kranten worden doorzocht. Bij de 
zoekwoorden [kleermaker prox beerta] kreeg ik 13 zoekresultaten. Daarbij stuitte ik op bijgaand artikel uit De 
Grondwet van zondag 12 november 18821 – overgenomen uit De Nieuwe Winschoter Courant – over het dramatische 
einde aan het leven van Geert Hindriks Visscher (Visker). Hij was de oudste broer van mijn betovergrootvader 
Eildert (Hindriks) Visscher (V-c). Na het overlijden van zijn vrouw (Ce)Cilia Bodewes op 7 november 1861 in Beerta, 
leerde Geert de 11 jaar jongere dienstbode Maria Brust kennen. Geert, inmiddels 49 jaar oud, trouwde met Maria op 
26 november 1863 in Hoogezand. Later raakte ze in verwachting maar het kind werd op 29 september 1865 2 
doodgeboren. 
 

Geert Hindriks had bepaald niet een 
gemakkelijk leven met zijn 2e vrouw. Maria leed 
aan een alcoholverslaving. Uit het artikel 
spreekt wanhoop en schaamte van Geert 
Hindriks over het gedrag van zijn vrouw Maria 
en was hij ten einde raad. Het veelvuldige 
alcoholgebruik van Maria leidde tot menig 
echtelijke ruzies. In de week voorafgaand aan 
het eerste weekend van november 1882 was 
Maria niet nuchter gezien door de buren. 
 
Geert Hindriks was een verstandige en 
hardwerkende man met een kleermakerij aan 
huis, die hij ondanks zijn 68-jarige leeftijd nog 
dreef. Waarschijnlijk door armoede gedreven 
en wellicht ook door de verslaving van zijn 
vrouw. 
 
Na de zoveelste echtelijke ruzie was voor Geert 

Hindriks de maat vol en nam hij in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november een tragisch besluit. Rond twee 
uur ’s nachts verliet hij het bed en slechts met muilen aan de voeten verliet de wanhopige en naakte Kleermaker zijn 
huis en begaf hij zich naar de Hoofdvaart in Beerta. Daar aangekomen zocht hij een geschikte plek om te water te 
gaan. Hij ontdeed zich van zijn muilen en sprong in de Hoofdvaart, waar hij niet veel later verdronk. 
 
Ondertussen was Maria wakker geworden en bemerkte dat haar man het bed had verlaten. Ze waarschuwde haar 
buren die direct begonnen te zoeken naar de Kleermaker. Nadat het licht was geworden werden zijn muilen 
gevonden op de wal van de Hoofdvaart. Ze trokken de conclusie dat de oude man te water was gegaan en begonnen 
hem te zoeken in de Hoofdvaart. In de loop van ochtend werd het naakte lichaam van de oude man in de Hoofdvaart 
gevonden. Door de plaatselijke Veldwachter zal hoogstwaarschijnlijk een proces-verbaal zijn opgemaakt. Daarna 
werd het overlijden van de Kleermaker aangegeven op het gemeentehuis van Beerta door zijn buren Sibolt Itskes 
van der Wal, Landbouwer, 54 jaar en Roelf van Dijk, Dagloner, 34 jaar. 
 
Zo was er een tragisch einde gekomen aan het leven van Geert Hindriks Visscher, die de schande van de verslaving 
van zijn vrouw niet meer kon verdragen. Maria Brust verliet Beerta en vestigde zich in het Drentse Vries, waar zij, 
83 jaar oud, op zondag 7 februari 1909 overleed.  

2 - De grondwet, 12 november 1882, Dramatisch einde aan het leven Geert 
Hindriks Visscher. 

https://delpher.nl/


 
Het overlijden van Geert Visscher werd nog 
dezelfde dag (zaterdag 4 november 1882) 
aangegeven door zijn buren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

3 - Overlijdensakte Geert Hindriks Visscher, 4 november 1882. 



Verantwoording. 
(1) De Grondwet was een Katholiek weekblad dat tweemaal per week werd uitgegeven op de woensdag en zaterdag3, 

gedateerd op de donderdag en zondag. De bezorging vond plaats op de zaterdag. Het bovenstaande artikel werd 
overgenomen uit De Nieuwe Winschoter Courant en verscheen daar hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 7 
november. ‘Zaterdag’ sloeg hierbij op 4 november. Het overlijden van Geert Hindriks werd aangegeven op 
dezelfde dag. Hierdoor is de match volledig. 

(2) In de 18e en 19e eeuw werd de naam ‘Visscher’ geschreven als ‘Visfcher’, waarbij de ss werd geschreven als sf. 
Daarnaast werd in de volksmond de naam Visfcher over het algemeen uitgesproken als [Visker], vooral bij de 
minder geletterde bevolking. Geert Hindriks hoorde waarschijnlijk tot deze laatste groep. Dit werd ondersteund 
door de huwelijksakte van Geert Hindriks Visscher en Cecilia Maria Bodewes. Geert Hindriks ondertekende de 
akte met ‘Geert Hindriks Visker’. Hij liet daarna zijn kinderen registreren onder de naam ‘Visker’, terwijl in 
latere officiële akten hijzelf ‘Visfcher’ bleef heetten. Alle nazaten van Geert Hindriks kregen daarna de officiële 
familienaam Visker.  



Bronnen, noten en verwijzingen 

1 “Allerlei”. De Grondwet, 12 november 1882, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMGARO01:000178004:mpeg21:a0007.  
2 Naamloos Visker, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 29 september 1865 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 
30 september 1865. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1865 [bron: Overlijdensakte Beerta, 1865, Akte nr. 52]. 
3  Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken, deel 1, Dag- en Weekbladpers, 1999, samengesteld in opdracht van het Katholiek 
Documentatie Centrum door Otto S. Lankhorst (eindredactie) en C.Th.H. Reul. 
Online via: http://www.ru.nl/publish/pages/526762/bknp_1.pdf. 
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