
 

Bertram Corts (1813-1880) keldergraf 104, vak A 
Textielfabrikant en firmant bij Gebr. Van Wijk & Co 
 

Personalia 

Geboren: 4 juli 1813 te Leiden 

Zoon van Gerardus Johannes Corts en Sara Hendrika Sliggers (Slikkers) 

Gehuwd met: Abrahamina Klasina Najer (Nager) op 17 december 1851 te Leiden 

Overleden: 16 februari 1880 te Leiden 

Begraven: 20 februari 1880 

 

Samenvatting 

Bertram Corts wordt in 1813 geboren als oudste van tien kinderen, waarvan er vier 

jong overlijden. Bertram begint zijn werkzaam leven met allerlei baantjes: hij is  

kantoorbediende, drukkersknecht, boekverkopersknecht en boekhandelaar. In 1847 

wordt hij textielfabrikant bij de Firma Gebr. van Wijk & Co, waaraan hij ruim dertig jaar 

verbonden blijft.  

 In 1851 treedt hij in het huwelijk met Abrahamina Klasina Najer (1833-1895). Het 

echtpaar krijgt zes kinderen. In 1876 wordt hun zilveren bruiloft uitgebreid gevierd, 

onder andere met een 87-pagina’s tellend jubileumboek.  
 

 
Bertram Corts (1813-1880) 

 
Abrahamina Klasina Najer (1829-1895) 

 

Bertram Corts overlijdt in 1880, zesenzestig jaar oud. Zijn echtgenote, Abrahamina 

Klasina Najer, wordt eveneens zesenzestig jaar en overlijdt in 1895. Beiden zijn in 

keldergraf 104 op de begraafplaats Groenesteeg begraven. 



 

Volledige versie 
 

Afkomst en ouderlijk gezin 

Bertram wordt op 4 juli 1813 geboren op de Hooigracht, kanton 1, wijk 7, no.739. Hij is 

het eerste kind in een gezin met tien kinderen: vier zoons en zes dochters. Vier 

dochters overlijden jong; dochter Egbertha Maria overlijdt, ongehuwd, op 24-jarige 

leeftijd en Jacobus Willem, gehuwd met Elisabeth Ballego, wordt slechts 28 jaar. 

Onder Napoléon werd Nederland in 1810 een deel van Frankrijk en golden de Franse 

wetten. In november 1811 vond de invoering van de Burgerlijke stand in Nederland 

plaats en daarmee de registratie van de verschillende akten. De geboorteakte van 

Bertram is daarom in het Frans geschreven. 

 
Geboorteakte Bertram Corts (in het Frans) 

 

Vader Gerardus Johannes Corts (1789-1851) is drukkersknecht, boekverkopers-

knecht en boekhandelaar (libraire). Hij ondertrouwt op 1 mei 1811 te Leiden met Sara 

Hendrika Sliggers (1791-1855). 

 

Werkbare leven 

Bertram begint als kantoorbediende, drukkersknecht, boekverkopersknecht en boek-

handelaar om later, in 1847, als textielfabrikant verder te gaan. Hij zal ruim dertig jaar 

aan de Firma Gebr. van Wijk & Co verbonden blijven. Tevens wordt hij bestuurslid van 

deze firma. De ‘Leidsche Textielfabrieken Gebroeders Van Wijk & Co N.V.’ heeft 

bestaan van 1795-1957. Men fabriceerde er dekens, breigarens en sokken. 



 
Etiket op de Van Wijk dekens 

 

 
Uitnodiging uitstapje firma Gebr. Van Wijk & Co. 



 

In de tijd dat hij kantoorbediende is, wordt Bertram opgeroepen voor de dienst en wordt 

in het register van de Nationale Militie in 1832 ingeschreven, maar hij wordt vrijgesteld, 

de reden luidt: lichaamsgebreken. Veronderstelt wordt dat dit komt door zijn lengte van 

slechts 1.43 meter. 

 

Het gezin 

In 1851 trouwt Bertram Corts met de zestien 

jaar jongere Abrahamina Klasina (of Clasina) 

Najer (1833-1895). Het echtpaar krijgt zes 

kinderen, twee dochters en vier zoons:  

- Sara Hendrika (1852-1924); 

- Abraham (1854-1923); 

- Gerardus Johannes (1856-1858); 

- Cornelis Willem (1859-1943); 

- Gerardus Johannes Bertramzn. (1861-

1930); 

- Cornelia Wilhelmina (1864-1900).  

Gerardus Johannes wordt slechts anderhalf 

jaar, Cornelia Wilhelmina blijft ongehuwd en 

overlijdt op 36-jarige leeftijd. De ‘jongens’ 

hebben beroepen als boekhouder, winkelier, 

koopman en arts. 

 

 
Huwelijks Extract  

(uit Huwelijks Register van Leiden, 1851) 

 

Een jaar na hun huwelijk stelt zijn echtgenote Abrahamina Klasina Najer op 17 januari 

1852 haar uiterste wil vast bij haar overlijden, met als erfgenaam haar echtgenoot 

Bertram Corts. Dit gebeurt bij notaris Mr. Herman Obreen [ook op Groenesteeg 

begraven] te Leiden, niet wetende dat haar man eerder zal overlijden. 

 Cornelis Willem Najer is een broer van Bertrams echtgenote. Hij trouwt in 1852 met 

Suzanna Maria van de Berg. In 1861 overlijdt Suzanna Maria en in 1869 Cornelis 

Willem. Bertram wordt dan voogd van hun wees geworden kinderen: Jacobus 

Johannes (geboren in 1855), Cornelia (geboren in 1855) en Abraham (geboren in 

1859). Abraham overlijdt al op 15-jarige leeftijd, op 27 juli 1875. 

 

Jubileum van hun 25-jarige echtvereerniging 

Hun 25-jarig huwelijk gaat niet onopgemerkt voorbij. Ter herinnering hiervan wordt 

een lijvig jubileumboekje, bestaande bij zevenentachtig bladzijden, samengesteld 

door hun zoon Cornelis Willem. Het boekje begint met de herinnering van hun 

verloving op 3 oktober 1850 en eindigt op het einde van de eigenlijke feestdag op 17 

december 1876. 



 
Voorkaft Jubileumboekje 

 

Overlijden 

Bertram Corts sterft dus eerder dan zijn echtgenote. Op 16 februari 1880 komt hij te 

overlijden, zesenzestig jaar oud.  
 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 18 februari 1880) 

 

 
Overlijdensakte Bertram Corts (1880) 

 



 
Overlijdensbericht van de familie Corts 

 

 
Overlijdensbericht van Van Wijk 

 

Bertram Corts wordt op 20 februari 1880 op de begraafplaats Groenesteeg in kelder-

graf 104, een dubbel gemetseld graf, ter aarde besteld. Bijna zestien jaar later, op 4 

december 1895 overlijdt Bertrams weduwe Abrahamina Klasina Najer, ook op 66-

jarige leeftijd. Zij wordt eveneens begraven op Groenesteeg in keldergraf 104. Als 

laatste is op 18 september 1900 hun jongste dochter Cornelia Wilhelmina in dit graf 

bijgezet. Zij werd 36 jaar.  
 

 
Detail van de grafzerk van keldergraf 104 



 
Detail van grafboek keldergraf 104 

 

 
Overlijdensakte Abrahamina Klasina Najer 

 

Familie Corts en familiewapen 

We beginnen de genealogie van de familie Corts met Hans Corts, geboren omstreeks 

1570 (generatie I). Hans trouwde met een zekere Christijna. Waar en wanneer het 

huwelijk is voltrokken is niet bekend. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren. 

Vader Hans overleed vóór 1638.  



 De oudste zoon van Hans was Lambert Corts (generatie II), gedoopt omstreeks 

1595. Hij was bakker, brouwer en keurnoot in de heerlijkheid Bredevoort.1 Lambert is 

tweemaal getrouwd geweest en ‘onze’ Bertram is een nazaat van Berend Corts, een 

zoon uit Lamberts tweede huwelijk, dat hij in maart 1640 te Bredevoort sloot met 

Mechtelt Seelkinck. Lambert is omstreeks 1675 overleden.  

 Berend Corts (generatie III) werd in oktober 1644 

in Bredevoort gedoopt, was net als zijn vader bakker 

en keurnoot, en tevens wijkmeester.2 Hij is (kort) na 

1724 overleden. Ook Berend is tweemaal getrouwd 

geweest. In totaal kreeg hij dertien kinderen. Het 

tiende kind, Bertram geheten, is nazaat van ‘onze’ 

Bertram. Zijn moeder was Geertruyt ’t Jeinck.  

 Deze Bertram (generatie IV) werd in Bredevoort 

gedoopt op 21 mei 1691. Hij overleed rond 1743 Van 

beroep was hij ijker, keurnoot en schout. Hij trouwde 

op 5 maart 1719 met Cornelia Weenink. Met haar 

kreeg hij zeven kinderen. ‘Onze’ Bertram stamt af 

van het vijfde kind, Gerhard.  

 Gerhard (generatie V) werd op 23 januari 1729 in 

Bredevoort gedoopt. Hij was timmermansknecht en 

poorter in Leiden.3 Hij trad in 1755 in Leiden in het 

huwelijk met Hester Soly. Het echtpaar kreeg zeven 

kinderen, waaronder weer een Bertram uit onze 

stamboom en de grootvader van ‘onze’ Bertram. 

Gerhard overleed in 1770 te Leiden.  

 De Bertram uit generatie VI werd in Leiden 

gedoopt op 18 juli 1762. Hij was letterzetter en 

trouwde tweemaal en kreeg in totaal zes kinderen. 

De oudste van deze zes, en afkomstig uit Bertrams 

eerste huwelijk (met Maria van den Berg in 1788) 

was Gerardus Johannes. Bertram overleed op 15 

februari 1838 in Leiden.  

 Gerardus Johannes (generatie VII) was dus de 

vader van ‘onze’ Bertram. Hij werd in Leiden 

gedoopt op 8 maart 1789 en trouwde in 1811 met 

Sara Hendrika Sliggers. Zij kregen tien kinderen; de 

oudste daarvan was ‘Onze’ Bertram (generatie VIII), 

die op 4 juli in Leiden werd geboren.  

 

Generatie I 

Hans       ±1570 - vóór 1638 
 

                    ↓ 
 

Generatie II 

Lambert  ±1595 - ±1675 
 

                    ↓ 
 

Generatie III 

Berend     1644 - kort na 1724 
 

                    ↓ 
 

Generatie IV 

Bertram     1691 - voor 1743 
 

                    ↓ 
 

Generatie V 

Gerhard     1729 - 1770 
 

                    ↓ 
 

Generatie VI 

Bertram     1762 - 1838 
 

                    ↓ 
 

Generatie VII 

Gerardus   1789 - 1851 

Johannes 
 

                    ↓ 
 

Generatie VIII 

Bertram     1813 – 1880 

                                            
1 Een keurnoot trad op als vertegenwoordiger van de bevolking in rechtszaken.  
2 Een wijkmeester is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners uit de wijk. Een wijkmeester heeft een 
signalerende, adviserende en/of doorverwijzende rol en waar nodig spreekt hij/zij wijkbewoners aan op 
hun gedrag. 
3 Een poorter is een burger van een stad die het recht verworven had om bijzondere politieke en 
economische rechten te genieten. 



 

 

De familie Corts heeft een familiewapen, dat hieronder is afgebeeld. Dit familiewapen 

wordt tot in het derde kwart van de 19e eeuw gevoerd. 
 

 
Familiewapen Corts 

 
Wapenschild Corts 

 

Het heeft als wapenvoerder Wilhelmus Adrianus CORTS, gedoopt op 28 oktober 1742 

te Leiden en overleden op 11 juli 1807 te Haarlem. Willem Adrianus schrijft zich op 20 

maart 1758 in Leiden in als student. Veel later, op 9 mei 1796, doet hij dit opnieuw.  

 Veel weten we niet van zijn leven, maar wel dat hij 

regent is geweest van het Heilige Geest- of Arme 

Wees- en Kinderhuis op de Hooglandse Kerkgracht. 

Het wapen van de familie Corts is aanwezig in de 

regentenkamer van het weeshuis. Later is Willem 

Adriaan Corts ook nog conrector van de Latijnse 

school te Haarlem.  

 Berend Corts (generatie III) had uit zijn tweede  

huwelijk ook zoon Wilhelmus, die op 14 december  

1684 in Bredevoort is gedoopt. Hij was timmermans-

knecht en poorter en is in 1775 overleden. Willems 

oudste zoon heette Johannes en werd geboren in 

1710. Hij trouwde in 1741 met Johanna Buijs en hun 

oudste zoon was de Wilhelmus Adriaan van het 

wapen.  

  

 

Generatie III 

Berend     1644 - kort na 1724 
 

                    ↓ 
 

Generatie IV 

Wilhelmus 1684 - 1775 
 

                    ↓ 
 

Generatie V 

Johannes   1710 - ±1776 
 

                    ↓ 
 

Generatie VI 

Willem     1742 – 1807 

Adrianus 
 

 

 



Bronnen 

Jubileumboekje over de 25-jarige echtvereeniging van B. Corts en A.C. Najer. 

Boekje Protestant - Bredevoort blz. 1 en 12. 

Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG). 

Familiearchief Corts. 

Familiewapens: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, 1e jaargang, blz. 183. 

Archieven:  

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) 
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