Familie Junius en de betrekkingen met de familie van Oosterwijck en de familie Baelde
1. Isaac (Isaacus) Junius
* ? † 12-09-1636 (vermoedelijk)
trouwt met:
1.a. ?
Kinderen uit dit huwelijk:
1.1. Abraham Junius (* ?, † 29-11-1650)
1.2. Isaac Junius (* 1616, † na 1672)
trouwt met:
1.2.a: Jannetgen Davids (of Jannetgen Reversteegh)
tenminste twee kinderen uit dit huwelijk:
1.2.1. Frans (01-06-1627)
1.2.2. Egidiaan (18-02-1630)
1.3. Jannitgen Junius (* ?, † ?)
1.4. Maria Junius (* ?, † ?)
Trouwt met
1.4.a Jan Baelde (*omstreeks 1600, †?)
Vier kinderen uit dit huwelijk:
1.4.1. Jacob (1630)
1.4.2. Philips (1632)
1.4.3. Maria (1636)
1.4.4. ?
Toelichting op de familiaire betrekkingen:
ad 1: Isaac Junius sr. was een calvinistisch predikant; tussen 1916 en 1625 verhuisd van Haarlem naar Delft.
Op 8 juni 1627 treedt hij samen met Ariaentgen Lambrechts, moeder van Maria van Oosterwijck, op als
getuige bij de doop van Anna, een dochter van Maria Cornelis van Linschoten (zie aldaar).
Hij wordt drie keer vermeld bij de begrafenis van een relatie (21-03-1627 “relatie”; 12-09-1636 “een dochter”
en een maand later weer een “relatie”)
ad 1.1.: Abraham Junius volgde in 1636 Jacobus van Oosterwijck op als 6e predikant van Nootdorp, waar hij
diende tot 1650
ad 1.2.: Isaac (ook: Isaak, Isack) jr. was schilder, vnl. plateelschilder, van portretten, ruiterstukken en
landschappen. Hij is geboren in Haarlem en begon in 1625 op 11-jarige leeftijd als leerling in Delft. Daar
werkte hij tot 1650. In 1656 werkte hij in Katwijk. In 1657 heeft hij nog contacten met een plateelbakkerij in
Delft.
In 1640 moet hij een kind begraven.
Ad 1.2.2: bij de doop van Egidiaan (18-02-1630) was Michiel Baelde getuige.
Ad 1.3: Jannitgen (ook: Jannetgen) was op 20-10-1636 getuige bij de doop van Jacob, zoon van Jan Baelde.
Medegetuigen waren Jacobus van Oosterwijck en Michiel Baelde. Michiel Baelde was gehuwd met Geertje, de
zus van Jacobus van Oosterwijck.
Ad 1.4.2: bij de doop van Philips zijn getuigen: Isaac Junius, Pieter Baelde en Geertje Jans

