
Dit keer wil ik een uitstapje maken tot ver 
buiten onze regio. Ik begin weliswaar in 
Boxmeer, maar daarna kom ik eerst in 
Amsterdam terecht, voordat we naar 
Amerika gaan, zoals de bedoeling is van 
deze serie. 
 

Tussen 1746 en 1761 werden er in de 
Rooms Katholieke kerk van Boxmeer elf 
kinderen gedoopt, die geboren waren uit 
het huwelijk van Stanislaus van Cooth en 
Aleijda Maria van Rosendael. Hun huwelijk 
had plaats gevonden in 1745 in Harderwijk 
in Gelderland, waar de bruidegom en de 
bruid vandaan kwamen. Meteen na het 
huwelijk vestigden ze zich in Boxmeer 
waar Stanislaus aan het werk ging als 
‘Medicinae Doctor’. Van de elf kinderen 
stierven er vijf op jonge leeftijd. Er was 

verder een dochter die volwassen werd: 
Aldegunda Regina Henrica van Cooth, 
maar het is niet bekend wat er met haar 
gebeurde. 
 

Drie van de vijf overgebleven zonen wer-
den priester. Oswaldus Antonius Francis-
cus van Cooth trad in bij de Franciscanen, 
verliet die orde weer en overleed in 1827 
op 73-jarige leeftijd in Elten, Duitsland, 
waar ook zijn vader 40 jaar eerder overle-
den was. 
De op een na jongste zoon, Fredericus 
Carolus Stanislaus Eugenius van Cooth 
werd ook priester en overleed in 1832 in 
Duitsland, ook 73 jaar oud. 
Het jongste kind, Henricus Carolus Ever-
hardus Eusebius van Cooth was na zijn 
priesterwijding ook al  in Duitsland terecht 
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gekomen, waar hij in 1817 overleed, pas 
55 jaar oud. 
De twee andere zonen van Stanislaus, Leo-
poldus en Albertus, trouwden en kregen 
nakomelingen. 
Leopoldus Franciscus Wilhelmus van 
Cooth huwde in 1776 in de kapel van het 
klooster 'Nazareth' in Geldern, Duitsland 
met Wilhelmina Antonia van Duren uit 
Ravenstein. Er werden uit dit huwelijk 
zeven kinderen geboren, de oudste in 
Viersen, Duitsland, waar de vader een 
ambtelijke functie had. Alle  andere kin-
deren werden geboren in Herpen en Ra-
venstein, waar de vader later als advocaat 
en notaris werkzaam was. Hij overleed 
daar in 1825 op 76-jarige leeftijd. 
De oudste zoon, Stanislaus Joannes Micha-
ël Josephus van Cooth werd ook tot pries-
ter gewijd en in 1801 benoemd tot rector 
van de kapel te Volkel bij Uden. In 1809 
werd hij kapelaan te Wachtendonk en in 
1814 pastoor van Grevenbicht. Toen deze 
parochie in 1825 werd samen-gevoegd 
met het nabij gelegen Papenhoven, werd 
hij pastoor van de nieuwe parochie. In 
Grevenbricht stichtte hij een Latijnse 
school met pensionaat. Bij Koninklijk Be-
sluit werd hij in 1826 benoemd tot subre-
gent van het pas opgerichte Collegium 
Philosophicum in Leuven dat in 1830 weer 
werd opgeheven. De omstandigheden 
betreffende zijn overlijden zijn nooit opge-
helderd, maar zijn levenloze lichaam werd 
op 31 december 1833 om vier uur in de 
morgen, bij Lovendegem uit het water van 
het Gent-Brugge kanaal gehaald. Hij was 
pas 56 jaar oud. 
Het vijfde kind, Carolus Ludovicus Jose-
phus van Cooth, studeerde bij de Carme-
lieten in Boxmeer en werd in 1813 priester 
gewijd. Hij werkte als kapelaan en pastoor 

in Duitsland en overleed in 1864 in Xan-
ten, 75 jaar oud. 
De andere drie zonen werden allemaal 
‘Medicinae Doctor’, net als hun grootva-
der: Leonardus in Utrecht, Jacobus in 
Zaandam en Fredericus Theodorus Wilhel-
mus in Ravenstein. Deze laatste was ook 
nog schout in Ravenstein waar hij in 1862 
overleed op 70-jarige leeftijd. Zijn oudste 
zoon Petrus Franciscus van Cooth (1819-
1901) werd notaris en was ook behalve lid 
van Gedeputeerde Staten, griffier van de 
Provinciale Staten van Brabant. Hij liet een 
enorm vermogen na dat hij bij testament 
bestemde voor het onderwijs in Brabant 
en Gelderland: het nog altijd bestaande 
"legaat van Cooth". 

 

Behalve dat, is er in Boxmeer en Geffen 
een Van Coothstraat, in Grave en Breda 
een Van Coothplein en een Van Coothweg 
in Ravenstein. 

© Willem Keeris, Amerika-America, deel 24 – Joannes van Cooth 

Gepubliceerd in afdelingsblad NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein - 85, januari 2021 



De andere twee kinderen van Leopoldus 
waren dochters, Clara en Catharina. Clara 
trouwde met de uit Utrecht afkomstige 
lakenkoopman Cornelis Hubertus Fock. 
Nadat Clara in 1824, enkele uren na de 
geboorte van een kind, overleden was, 
trouwde de weduwnaar drie jaar later met 
het enige zusje van zijn overleden vrouw, 
de reeds genoemde Catharina van Cooth. 
Lang heeft dat tweede huwelijk niet mo-
gen duren want Cornelis Fock overleed 
bijna vier jaar later. Catharina ging na eni-
ge tijd terug naar Ravenstein waar ze in 
1869 overleed, 73 jaar oud. 
Uit het eerste huwelijk met Clara van 
Cooth, was in 1812 in Utrecht een dochter 
geboren: Wilhelmina Clasina Fock, ont-
houd dat even. 
 

Stanislaus had behalve Leopoldus, dus nog 
een getrouwde zoon: Albertus Franciscus 
Marianus van Cooth, geboren 1751 in Box-

meer. Hij trouwde op 22-jarige leeftijd in 
Amsterdam, waar hij zich vestigde als apo-
theker, met de Amsterdamse Elisabeth 
Alsbach, van wie hij drie kinderen kreeg. 
Twee daarvan overleden waarschijnlijk op 
jonge leeftijd. Na haar overlijden in 1779, 
hertrouwde hij ruim drie maanden later 
met Joanna de Barbanson. Uit deze ver-
bintenis kwamen nog eens acht kinderen, 
waarvan er vijf op jonge leeftijd overleden. 
Albertus overleed in 1836 en werd ín de 
Oude Kerk in Amsterdam begraven. Zijn 
echtgenote had twee jaar eerder al haar 
laatste rustplaats daar gevonden (zie 
afbeelding). 
 

Eén zoon, Stanislaus, praktiseerde in Am-
sterdam als ‘Medicinae Doctor’ en werd 
na zijn overlijden begraven op het niet 
meer bestaande Rooms Katholieke kerk-
hof ‘De Liefde’, nu het Bilderdijkpark in 
Amsterdam. 
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De oudste zoon uit het tweede huwelijk 
was Joannes Franciscus van Cooth (1780-
1854). Hij volgde niet de beroepen die de 
meeste van zijn familieleden uitgeoefend 
hadden, maar werd al op 17-jarige leeftijd 
ingeschreven als makelaar. Vijf jaar later 
trouwde hij met Joanna Elisabeth Dries die 
hem vier kinderen schonk. Na haar overlij-
den in 1812, hertrouwde hij in Zwolle met 
Aleijda Maria Lantman, uit welke verbinte-

nis slechts één kind bekend is en dat reeds 
voor zijn eerste levensjaar overleed. 

Van de vier kinderen uit het eerste huwe-
lijk trouwde alleen zoon Carolus Josephus 
van Cooth, die wel weer ‘Medicinae Doc-
tor’ was. Zijn vrouw was de in 1812 in 
Utrecht geboren Wilhelmina Clasina Fock 
(die we moesten onthouden), de dochter 
van Cornelis Fock en zijn eerste vrouw 
Clara van Cooth. 
 

Eén zoon van Joannes Franciscus van 
Cooth emigreerde naar Amerika en dan 
zijn we toch aangekomen waar we naar op 
weg waren. 
 

Joannes Albertus (John) van Cooth werd 
gedoopt op 11 januari 1809 in de Begijn-
hofkerk in Amsterdam. Hij kwam waar-
schijnlijk al vroeg met het handelsvak in 
aanraking. Op 24-jarige leeftijd reisde hij 
naar le Havre in Frankrijk, waar hij aan 
boord stapte van het zeilschip ‘Utica’ dat 
hem in vijf weken onder leiding van kapi-
tein J.A. de Peijster naar New York bracht. 
Op zaterdag 30 november 1833 meerde 
het schip daar af. Van New York ging hij 
naar Norfolk in Virginia, waar hij op vrijdag 
20 december aan boord ging van het 
stoomschip ‘Virginia’, dat naar Charleston 
in South Carolina voer, waar het op maan-
dag 23 december 1833, na een onstuimige 
overtocht,   aankwam.   De   kapitein   was 
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James Hart. De lading, behalve de passa-
giers, had bestaan uit onder andere kal-
koenen, ganzen, eenden en oesters; alleen 
die laatsten zullen stil geweest zijn onder-
weg. John van Cooth maakte de hele reis 
van le Havre naar Charleston samen met 
de in Monster geboren Leonardus Joannes 
Herckenrath, die al in 1818 naar Charles-
ton gegaan was. 
 

In Charleston bekwaamde hij zich verder 
in het handelsvak en werd later een van 
de medefirmanten van zijn reisgezel Leon 
Herckenrath. John was ook benoemd tot 
consul van Hannover en viceconsul van 
Nederland voor Charleston. Verder werd 
hij officieel aangesteld als ‘Assignee of 
Bankrupts’, iemand die in voorkomende 
gevallen een faillissement afhandelt. 

Lang heeft hij echter niet kunnen werken 
in Charleston; op maandag 14 oktober 
1844, bijna elf jaar na zijn aankomst daar, 
overleed hij er onverwacht en werd begra-
ven op het Saint Mary of the Annunciation 
Catholic Cemetery aan de Hasell Street in 
Charleston. Hij was pas 35 jaar oud. 
Gedurende zijn verblijf in Charleston heeft 
John van Cooth regelmatig samengewerkt 
met zijn eerdere reisgenoot en latere part-
ner Leon Herckenrath. Deze telg uit een 
voornaam geslacht, was de zoon van de in 
Venlo geboren Gerardus Herckenrath, die 
zich met zijn Amsterdamse vrouw Alida 
Milius in het Westland ten zuiden van Den 
Haag had gesetteld. 
 

Andere familieleden kwamen via het 
Tweestromenland  in onder andere Nistel- 
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rode en Zeeland terecht.  
Leon heeft een interessant en enerverend 
leven geleid en over hem zou ook een afle-
vering in deze serie te schrijven zijn. 
Maar dat hoef ik niet te doen want volgen-
de maand verschijnt het nieuwe boek van 
de bekende non-fictie schrijfster Annejet 
van der Zijl, die Leon’s verhaal beter ver-
telt dan wie dan ook. Doordat ik voor haar 
Leon’s reizen onderzocht heb, kwam ik 
John van Cooth tegen, wat resulteerde in 
bovenstaand verhaal. 

Lees dus: 
Annejet van der Zijl 
Fortuna’s kinderen 
(Hollands Diep, Amsterdam, 2021) 
ISBN 978 90 488 589 65 
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