Inleiding
Austerlitz heeft veel te danken aan de familie De Beaufort. Dit is de reden waarom de familie een
tegelplaats heeft gekregen op de website van onze Stichting. De familieleden die veel voor Austerlitz
hebben betekend zijn:
- Aernout Jean de Beaufort (1799-1866);
- Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)
- Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924);
- Joachim Ferdinand de Beaufort (1850-1929);
- Anne Wilhelmina Margaretha de Beaufort (1880-1971);
- Jan Karel Hendrik de Beaufort (1879-1962);
- Arnoud Jan Hendrik de Beaufort (1941-);
- Sophia Stephanie Perrey-de Beaufort (1978-);
- Fleur Dominique Graswinckel-de Beaufort (1979-);
Als bronnen zijn gebruikt:
- De buurtschap Austerlitz in het licht der historie door W. Grapendaal;
- Van Heidenoord tot Hoeksteen door R. Loenen;
- Erica 100 jaar Fanfare in Austerlitz door R. Loenen;
- Wikipedia.
Met aanvullingen (o.a. afbeeldingen) van F.D. de Beaufort
Uit deze bronnen zijn de verdiensten van de familieleden verzameld. In de bronnen zelf is te lezen in
welke context die zijn verricht. De bronnen zijn in bezit van de stichting. Deze zijn op verzoek in te
zien.

De familie van 1540 tot 1829
De Beaufort, het is een Franse naam. Niet verwonderlijk dat de wortels van de familie in Frankrijk
liggen. De stamreeks begint met Jean de Beaufort, geboren omstreeks 1540, koopman te Meaux,
overleden vóór 1590. Hij was getrouwd met Marguérite de Guérard. Diens kleinzoon, Pierre de
Beaufort, gedoopt Sedan 15 januari 1595, kwam in 1613 naar de Nederlanden. Daar was hij onder
meer onderhofmeester van prins Frederik Hendrik, schepen van Hulst en burgemeester van
Hulsterambacht, alvorens hij te Hulst overleed op 14 juni 1661. Van hem stammen alle nog levende
leden van het Nederlandse patricische en adellijke geslacht. Patricische is een enigszins vage
verzamelnaam voor de bovenlaag van burgers, waaruit het stadsbestuur voortkwam. Zij behoorden
tot de rijkste inwoners en bezaten meestal veel grond.
Tot het nageslacht van Pierre, dat de familielijn voortzet, behoren Benjamin (1625-1697),
Pieter (1660-1711), Pieter Benjamin (1688-1777) en Joachim
Ferdinand (1719-1807). Met de zoon van Joachim, Willem Hendrik
(1775 - 1829), begint de geschiedenis van de familie in de provincie
Utrecht. Willem Hendrik werd geboren op kasteel IJsselstein. Onder
andere door de opgebouwde relatie met de Oranjes werd Pieter
Benjamin in 1750 aangesteld als drost (een soort rentmeester) van de
baronie van IJsselstein. Zijn zoon Joachim werd in 1766 zijn opvolger.
Daarvoor was hij in 1762, als waarnemer van zijn vader, al met zijn
gezin ingetrokken in de baronie. Na de dood van zijn vrouw in 1779
bewoonde Joachim in Zeist een gedeelte van het slot (gehuurd) en
Bogaardslust (in eigendom). Bogaardslust stond op de hoek van de
Montaubanstraat en de Utrechtseweg en maakte later plaats voor een
politiebureau.
Willem Hendrik studeerde aan de universiteit van Utrecht en
woonde daar en aantal jaren bij zijn gouverneur in de Domsteeg. Hij
Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829)

werd onder meer lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, lid
van de Commissie van Landbouw van het departement Utrecht, lid van het College van
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, curator en president-curator van de universiteit van
Utrecht. Zijn interesse voor landbouw leidde in 1807 tot de aankoop van landerijen en een hoeve
met boerderijen bij Den Treek te Leusden. Hij overleed op 21 april 1829 in zijn huis aan de Domsteeg.
Hij woonde dus niet op Den Treek, maar werd wel bijgezet in een eerder aangekochte grafkelder op
begraafplaats Oud-Leusden. Willem Hendrik had niets met Austerlitz, dat kon ook niet, want
Austerlitz bestond toen nog niet.
Willem Hendrik trouwde in 1796 met Cornelia Anna van Westrenen (1777-1837) en uit het
huwelijk werden 7 kinderen geboren waaronder Aernout Jean de Beaufort (1799-1866). Met de deze
Aernout is de bijzondere relatie met Austerlitz begonnen.

Arnoud Jan de Beaufort (1799 – 1866);
Arnoud Jan is op 23 april 1799 geboren in Utrecht en op 6 mei 1848 in Amsterdam getrouwd met
Anna Aleida Stoop (16 augustus 1812-1885). Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren,
waarvan er zes de volwassen leeftijd bereikten, waaronder Willem Hendrik (1845-1918), Johannes
Bernardus de Beaufort (1847-1924) en Joachim Ferdinand de Beaufort (1850-1929).
Arnoud Jan was lid van Provinciale Staten, ridder Militaire Willemsorde en stamvader van de
patriciërstak van de familie. Hij overleed op 1 juli 1866 op Huize ‘Den Treek’ in Leusden. Anna Aleida
was enig kind van Johannnes Bernardus Stoop, een Amsterdamse bankier, koopman en
grootgrondbezitter. In de zomer verbleef de familie Stoop veel op de buitenplaats ‘het Molenbosch’
aan de Driebergseweg in Zeist. In deze omgeving bezat hij veel heidevelden die hij wilde ontginnen.
Stoop overleed in 1856 en al zijn bezittingen gingen over naar Arnoud Jan en Anna Aleida, die bij hun
huwelijk al niet onbemiddeld waren. In 1844 kocht Stoop de boerderij ‘Heidenoord’ aan de
Woudenbergseweg en vestigde daar een landbouwschool, die door omstandigheden maar enkele
jaren heeft gefunctioneerd. Bij het overlijden van Stoop kregen Arnoud Jan en Anna Aleida onder
meer ook “Heidenoord” als slecht lopende boerderij in bezit. In deze periode werd het Arnoud Jan
duidelijk dat de kerkelijke situatie in Austerlitz niet ideaal was. Daar wilde hij wat aan doen en
hiermee werd de betrokkenheid van de familie in Austerlitz
ingeluid.
Hierna volgt een opsomming van weldadigheden van Aernout.
- Bood in 1860 aan ƒ 225 per jaar te betalen voor de
vergoeding van een predikant;
- BeIoofde in 1861 “Heidenoord” met de door hem in dat
jaar daaraan gebouwde kerk, aan kerkelijk Austerlitz te
schenken zodra de kerk zelfstandig zou worden;
- Richtte in 1862 de “Commissie ter behartiging van de
Godsdienstige belangen der bewoners van de
Buurtschap Austerlitz” op;
- Betaalde in 1863 de helft van de vergoeding van ƒ 500
voor hulppredikant Van Baerle voor een periode van 6
maanden;
- Schonk in 1864 “Heidenoord” in eigendom aan de
president-kerkvoogd, een functie die hij zelf vervulde;
- Na zijn overlijden schonk zijn weduwe Anna Aleida in
1871 de grond voor de begraafplaats en in 1876 nog eens Arnoud Jan de Beaufort (1799-1866)
200 gulden aan de kerk. In 1878 gaf zij een garantstelling
van ƒ 100 per jaar voor het traktement van de predikant, nam de onderhoudskosten van de
tuin van de pastorie voor haar rekening en betaalde ƒ 236,35 voor de kosten van het beroep
voor ds. Stütterheim;
- Door een nalatenschap van Anna Aleida aan het Weeshuis in Zeist kon een weesmeisje uit
Austerlitz daar een plaats krijgen;

-

Anna Aleida trok zich het lot aan van de echte arme inwoners van Austerlitz, zorgde voor
betaling van het schoolgeld voor hen en betaalde de ziektekosten van hun bosarbeiders. Ook
kregen de weduwen hiervan een pensioentje.

Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)
Willem werd als oudste zoon van Arnoud Jan en Anna Aleida geboren op 19 maart 1845 in Leusden.
Hij trouwde in 1873 met Adele Maria van Eeghen (1852-1913), dochter van een Amsterdamse
bankier. Uit het huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Hij was jurist en politicus en onder meer
heemraad van Eemland, lid van Tweede Kamer en korte tijd ook van de Eerste Kamer. Tussen 1897
en 1901 was hij minister van Buitenlandse Zaken. Willem Hendrik overleed op 2 april 1918 in Den
Haag. Hij werd in 1877 president-kerkvoogd tot 19 september 1886.

Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924)
Johannus werd als tweede zoon van Arnoud Jan en Anna Aleida geboren op 2 januari 1947 in
Utrecht. Hij trouwde op 23 juni 1870 in Utrecht met Cornelia Maria van Asch van Wijck (1849-1915).
De familie waaraan De Marmont in 1816 de ondergrond van de Pyramide had verkocht. Uit het
huwelijk werden veertien kinderen geboren, waaronder Jan Karel Hendrik de Beaufort (1879-1962).
Johannes Bernardus was burgermeester van Woudenberg. Hij overleed op 5 juli 1924 thuis op Huize
Laanzicht in Woudenberg. Hierna volgt een opsomming van weldadigheden voor Austerlitz van
Johannes Bernardus:
- Volgde zijn vader op als president-kerkvoogd tot 1872;
- Schonk in 1871 twee kerkbanken en de helft van de kosten voor de reparatie van het dak van
de kerk, deze schenking werd in 1872 gebruikt voor de bouw van het baarhuisje op de
begraafplaats;
- Restaureerde in 1893-1894 de Pyramide van Austerlitz.

Joachim Ferdinand de Beaufort (1850-1929)
Joachim Ferdinand was de derde zoon van Arnoud
Jan en Anna Aleida en werd geboren op 30 mei 1850
in Leusden. Hij trouwde op 3 oktober 1878 in Zeist
met Anna Maria Ernestine Louise Huydecoper
(1853-1889) en zij woonden op het Molenbosch. Uit
het huwelijk werden acht kinderen geboren,
waaronder Anne Wilhelmina Margaretha (18801971) en Louise Ernestine (1879-1960). Hij was
wethouder van Utrecht en hoogheemraad Lekdijk
Bovendams. Joachim overleed op 5 oktober 1929 in
Zeist.
Molenbosch
Hierna volgt een opsomming van weldadigheden
voor Austerlitz van Joachim.
- Werd in 1887 president-kerkvoogd;
- Liet in 1888 het Verenigingslokaal bouwen;
- Schonk in 1892 een nieuw orgel aan de kerk;
- Bouwde in 1892 een woning voor de koster (Oude Postweg 2, afgebroken in 1992;
- Schonk in 1893 geld voor de reparatie van de tuinkoepel en de ventilatie van de pastorie;
- Schonk omstreeks de eeuwwisseling renteloze voorschotten tot ƒ 1500 aan de kerk;
- Nam 1906 een nieuw hekwerk om de begraafplaats voor zijn rekening;
- Staat vermeld in de lijst van eerste ontvangsten van Fanfarecorps Erica voor ƒ 100;
- Werd in 1907 beschermheer van Fanfarecorps Erica, dat koste hem in 1908 al ƒ 43,06 om een
concourstekort aan te vullen;
- Schonk in 1909 ƒ 96 aan Fanfarecorps Erica om de tekorten op te vangen;

-

Bod in datzelfde jaar de Austerlitzse jeugd een feest aan (geboorte prinses Juliana);
Vulde tot en met 1911 de tekorten van fanfarecorps Erica aan;
Schonk in 1917 een kapitaal aan de kerk om van de rente de salarisverhoging van de
predikant te kunnen bekostigen;
Herhaalde dit in 1920 tot in 1922 het traktement van de predikant tot op normale hoogte
van ƒ 3000 per jaar was gestegen, het gedoneerde kapitaal was opgelopen tot ƒ 102.500;
Betaalde tegelijkertijd ook de plaatsing van waterpomp in de pastorie;
Betaalde als laatste daad de schuld van ƒ 1500 af die de kerk had bij de landelijke Raad van
Beheer;
Liet op zijn kosten ernstig zieke mensen naar Zeist of Utrecht vervoeren;
Zorgde in 1924 voor een uitbreiding van het Lokaal;
Schenkt in 1926 een nieuwe muziektent (ƒ 720);
Betaalde jaarlijks ƒ 400 voor de instandhouding van de Bewaarschool.

Jan Karel Hendrik de Beaufort (1879-1962)
Jan Karel Hendrik de Beaufort werd als zoon van Johannes
Bernardus en Cornelia Maria geboren op 8 oktober 1879 in
Woudenberg. Hij trouwde op 25 juni 1906 in Zeist met Louise
Ernestine de Beaufort (1879- 1960). Uit het huwelijk werden
zes kinderen geboren waaronder Joachim Ferdinand de
Beaufort (1909-1997). Hij was burgemeester van Leusden en
Stoutenburg en vervulde vanaf 1929 de functie van
president-kerkvoogd. Karel is thuis overleden op 29 augustus
1962 op de Heiligenberg te Leusden. De bezittingen van de
familie De Beaufort rondom Den Treek en Henschoten waren
inmiddels ondergebracht in familievennootschappen. De
verschillende familieleden bleven betrokken bij de lokale
gemeenschap door onder meer verschillende functies te
vervullen, schenkingen aan de gemeenschap werden
Burgemeester J.K.H. de Beaufort (1879-1962)
doorgaans niet meer door individuele familieleden gedaan,
doch uit naam van de vennootschap. Deze schonk in 1937 ƒ 2.050 aan de kerk voor onderhoud en gaf
flinke financiële steun voor de oprichting van de protestante Bewaarschool.

Anna Wilhelmina Margaretha (1880-1971)
Anna Wilhelmina Margaretha (juffer Annie) werd als dochter van Joachim Ferdinand en Anna Maria
Louise Ernestina geboren op 25 oktober 1880 in Utrecht. Zij bleef ongehuwd en woonde tot haar
overlijden in 1971 op het Molenbosch. De weldadigheden van Annie.
- Was beschermvrouwe van de
Geitenfokvereniging Austerlitz en
omstreken, van fanfarecorps Erica (1931) en
van zangvereniging Ons Genoegen;
- Droeg in 1934 ƒ 35 bij voor de aanleg van
elektrische verlichting in het Lokaal;
- Betaalde in 1939 en 1950 de kosten voor de
uitbreiding van het Verenigingslokaal;
- Schonk gronden aan de gemeente Zeist,
danwel verkocht deze voor een schappelijke
prijs zoals onder andere de gronden voor de
bouw van Meyenhage voor ƒ 2,50 in plaats
van de toen gangbare prijs van ƒ 35 per m2,
omstreeks 1965 de gronden voor de
Beeld Juffer Annie bij het Molenbosch

woningen aan de Oude Postweg tussen de Weideweg en de Marmontweg (even kant) voor
ƒ 4000 per kavel in plaats van het dubbele, zoals het beukenbos aan de schoolweg.

Arnoud Jan Hendrik de Beaufort (1941)
Arnoud Jan Hendrik de Beaufort werd op 19 oktober 1941 te Basel (CH) geboren als zoon van
Joachim Ferdinand de Beaufort (1909-1997) en Alice Erica Bubeck (1915-2011). Hij is een kleinzoon
van Jan Karel Hendrik de Beaufort. Hij was gedurende vele jaren betrokken bij het bestuur van de
familievennootschap en was behulpzaam – mede in zijn hoedanigheid als statenlid in Utrecht – bij
het verkrijgen van toestemming van de familieleden om het ooit onder voorwaarden geschonken
kerkgebouw “Heidenoord” te mogen verkopen en de bouw van een nieuwe kerk in het dorp
Austerlitz te realiseren.

Sophia Stephanie de Beaufort (1978)
Stephanie de Beaufort werd op 18 juli 1978 geboren als oudste dochter van Arnoud Jan Hendrik de
Beaufort (1941) en Magdalena Sutter (1945). In het dagelijks leven is zij sales en eventmanager. Zij is
gehuwd met Till Perrey en samen hebben zij drie kinderen. Op 31 maart 1984 legde zij, samen met
Fleur de Beaufort, de eerste steen van het nieuwe kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ op de hoek van de
Oude Postweg en de Gramserweg. Bij het laatste jubileum van de protestantse gemeente in
Austerlitz was Stephanie de Beaufort actief betrokken in de organisatie.

Fleur Dominique de Beaufort (1979)
Fleur Dominique werd op 25 juni 1979 geboren als jongste dochter van Arnoud Jan Hendrik de
Beaufort en Magdalena Sutter (1945). Zij is getrouwd met Martijn Graswinckel en in het dagelijks
leven werkzaam als politiek-wetenschappelijk onderzoeker. Op 31 maart 1984 legde zij, samen met
Stephanie de Beaufort, de eerste steen van het nieuwe kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ op de hoek van
de Oude Postweg en de Gramserweg. Tussen 2010 en 2018 was Fleur bestuurslid van de
familievennootschap en sinds 2010 is zij bovendien betrokken bij de Pyramide van Austerlitz.
Het is een grote eer dat Fleur bereid is gevonden om beschermvrouwe te zijn van de Stichting Lokaal
Austerlitz. Zij treedt hiermee in de voetsporen van haar voorouders. De band van Austerlitz met de
familie is hiermee weer als vanouds en de betekenis van de familie voor Austerlitz blijft herinnerd
zoals het is verdiend.
“Helaas ontstond er toch weer een tekort, mede vanwege de voor verlichting aangeschafte petroleum
5,00 gulden. Maar… men had niet voor niets een De Beaufort uitgenodigd… enzovoort, enzovoort.”
Citaat uit “ERICA 100 jaar Fanfare in Austerlitz”. Rutger Loenen

Hieronder een gedeeltelijke (alleen van genoemden familieleden) stamboom van de familie
Willem Hendrik (1775-1829) X Cornelia Anna van Westrenen (1877-1937)
│ totaal 7 kinderen, waaronder:
*Arnoud Jan de Beaufort (1799-1866) X Anna Aleida Stoop (1812-1885)
│ totaal 8 kinderen, waaronder:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------│
│
│
*Willem Hendrik (1845-1918)
*Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924)
*Joachim Ferdinand de Beaufort (1850-1929)
X
X
X
Adele Maria van Eeghen (1852-1913)
Cornelia Maria van Asch van Wijck (1849-1915)
Anna Maria Ernestine Louise Huydecoper (1853-1889)
│ totaal 7 kinderen

│ totaal 14 kinderen, waaronder :
*Jan Karel Hendrik de Beaufort (1879 – 1962)
X
Louise Ernestine de Beaufort (1879- 1960)
| totaal 6 kinderen, waaronder

*Joachim Ferdinand de Beaufort (1909-1997) X Alice Erica Bubeck (1915-2011)
| totaal 5 kinderen, waaronder
*Arnoud Jan Hendrik de Beaufort (1941) X Magdalena Sutter (1945)
│

*Sophia Stephanie de Beaufort (1978)
*Fleur Dominique de Beaufort (1979)

│ totaal 8 kinderen, waaronder:
*Louise Ernestine de Beaufort (1879- 1960)
*Anne Wilhelmina Margaretha (1880-1971)

