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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Hoogstraten: Hoogstratiana

Periodisering:
archiefvorming: 1696-2004
oudste stuk - jongste stuk: 1696-2004

Archiefbloknummer:
C12

Omvang:
216 inventarisnummer(s); 4,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het 
Engels, het Frans en het Latijn.

Soort archiefmateriaal:
Geschreven, getypte en gedrukte documenten. Kennsi van het 17e en 18e eeuwse handschrift is 
noodzakelijk. Het archief bevat tekeningen, litho's en foto's.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Familie van Hoogstraten

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de familie van Hoogstraten bevat vele brieven van de verschillende leden van deze 
familie. Daarnaast bevat het archief onder ander reisverslagen van verschillende leden van de 
familie, stukken betreffende de nalatenschappen van overleden familieleden, verschillende 
krantenknipsels en diverse genealogische aantekeningen en verschillende resultaten van het 
genealogische onderzoek naar de familie Van Hoogstraten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan 
worden.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Familiearchief Van Hoogstraten: Hoogstratiana, nummer toegang 
2.21.333.01, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Hoogstraten, van, 2.21.333.01, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
I. Geschiedenis van het familiearchief Van Hoogstraten

I. GESCHIEDENIS VAN HET FAMILIEARCHIEF VAN HOOGSTRATEN
1. Inleiding

1. INLEIDING
In de zomer van 2001 overhandigde Jan Samuel François van Hoogstraten, wonende in Thompson 
Ct, USA, een groot deel van het familiearchief Van Hoogstraten aan de in oktober 2000 opgerichte 
Stichting Familie van Hoogstraten. Het archief bestaat uit twee delen die afzonderlijk 
geïnventariseerd zijn: het archief Van Hoogstraten (deel I) en het archief Schrijver (deel II). Beide 
delen zijn door de Stichting in 2004 in bruikleen overgedragen aan het Nationaal Archief te Den 
Haag.

De protestantse familie Van Hoogstraten behoort tot de families die in oorsprong het katholieke 
Vlaanderen verlieten en zich aan het einde van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw in 
Holland vestigden. De familie vestigde zich in Dordrecht en behoorde tot de economische en 
culturele bovenlaag. De eerste generaties zijn uitgebreid beschreven door Peter Thissen in zijn 
proefschrift Werk, netwerk en letterwerk van de familie van Hoogstraten in de zeventiende eeuw 
(proefschrift aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1994). Latere generaties behoorden ook tot 
de politieke elite. Korte biografieën verschenen in het Nieuw Nederlandsch Biographisch 
Woordenboek (1911-1937) van: David (1658-1724); Dirck (1596-1640); François (1632-1696); François
(1763-1813); Jacob François (1806-1878); Jan (1629/30-1654); Jan (1660-1736); Samuel (1627-1678); 
Samuel (1756-1830); Samuel Anne (1808-1875). Een genealogisch overzicht verscheen onder meer 
in het Nederlands Patriciaat jaargang 51 (1965).

De totstandkoming van het gehele archief vindt zijn oorsprong in het huwelijk van Wilhelmia de 
Wildt (1694-1776) en Fransois van Hoogstraten (1689-1759). Dit huwelijk werd in 1718 te 
Oudewater voltrokken. De Scriveriana zijn via Wilhelmia de Wildt, achterkleindochter van de 
geleerde Petrus Scriverius (1576-1660), in de familie van Hoogstraten terechtgekomen. Zie hierover
verder de inleiding op deel II. Haar echtgenoot Fransois van Hoogstraten moet beschouwd worden
als de grondlegger van het Van Hoogstraten-archief. Dit is het deel van het archief dat hier eerst 
ingeleid wordt. Hij is naar alle waarschijnlijkheid de eerste geweest die welbewust familiepapieren 
beheerde en wellicht bij elkaar bracht. Hieronder wordt eerst op zijn rol ingegaan. Vervolgens 
komen zijn nazaten aan bod. Van deze nazaten zijn niet alleen eveneens archivalia bewaard 
gebleven in het archief, ook waren zij in meer of mindere mate bij het archief betrokken; als 
beheerder, door het te ordenen of anderszins. De Van Hoogstratens in deze inleiding, in de 
inventaris zelf en in de genealogie (zie V Genealogie) worden aangeduid met een 
generatienummer 1 .

2. Fransois (VIII-B)

2. FRANSOIS (VIII-B)
In 1756, drie jaar voor zijn overlijden, noteerde Fransois het volgende op het voorblad van een in 
het archief aanwezig schriftje: "Ao 1756 heeft Fransois Van Hoogstraten Secretaris Van Oudewater 
zijn stam of geslagt nagegaan, en opgezogt, zoo veel in zijn vermogen was, en daar af gevonden 't 
geene volgt 2 ". Voorgaande versies van zijn op schrift gestelde naspeuringen zijn eveneens 
bewaard gebleven 3 . Een van de vroegste versies dateert al van vóór 1736, het jaar waarin zijn 
vader Jan (VII-B) overleed, en betreft een minuut-brief van hem aan zijn broer Samuel (VIII-C) 4 . 
Hij verzamelt allerlei gegevens over zijn familie en gebruikt daarvoor de volgende methoden: 

1 Zie ook: G. van Hoogstraten, M. Roscam Abbing, Genealogie van de familie van Hoogstraten, Nieuwegein 1997.
2 Stuknr. 154.
3 Stuknrs. 149-153.
4 Stuknr. 150.
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navraag door correspondentie of gesprekken, wat hij zich herinnert uit overlevering, wat hij vindt 
in (familiaal) drukwerk, welke familieportretten hij kent, en door het bestuderen van oudere ten 
dele nu nog aanwezige archiefstukken. In de zomer van 1756 bezoekt zijn in Amsterdam wonende 
neef Jakobus (VII-A-i) hem te Oudewater 5 . Deze jongste zoon van Fransois' oom David (VII-A) 
bezit als langstlevende van Davids kinderen een aantal familiestukken. Daaronder bevindt zich in 
elk geval een vel met oude familie-aantekeningen in de hand van hun beider grootvader François 
(VI) 6 . Fransois kopieert dit vel en schrijft erbij: "dit heb ik gecopieerd naar de eijgen hand van mijn 
grootvader fransois van hoogstraten, naar wien ik vernoemd ben, als 't mij vertoond wierd door 
mijn neef Jakobus van Hoogstraten, dezen 11 junij 1756. F:V: Hoogstraten. 1756 7 ". Nog geen 
maand later, op 7 juli, is Jakobus ziek en laat hij in zijn huis op Wittenburg, gelegen tegenover de 
Oosterkerk waar hij gravenmaker is, zijn testament opmaken. Daarin vermaakt hij alle 
familieportretten, twee uit gezonderd, aan zijn neef in Oudewater. 8 Op 13 december dat jaar 
overlijdt de kinderloos gebleven neef Jakobus te Amsterdam. Via Jakobus' weduwe, Henrica 
Janssen, zal hij vervolgens het bewuste document van hun grootvader ontvangen hebben. Want 
ook dat stuk, afgezien van portretten het oudst bewaard gebleven stuk met betrekking tot de Van 
Hoogstratens, is in het archief bewaard gebleven. Ook portretten komen langs deze weg in zijn 
bezit. Elders schrijft Fransois bijvoorbeeld over het portret van zijn oom David: "Zijne afbeelding, 
als ook die van zijn vrouw, heb ik bekomen van zijn zoon Jacobus, geschilderd door .. Boonen" en 
over dat van zijn eigen grootvader "Een nog geringer afbeelding, in 't klein, is ook nog onder mij, 
herkomstig van Jacobus van Hoogstraten"9. In het archief bevinden zich bovendien nog andere 
stukken met betrekking tot David (VII-A), zoals de handgeschreven lofdichten van een aantal in die
tijd bekende dichters die afgedrukt staan in Davids Gedichten (1697) en brieven die David van zijn 
zoon Mattheus uit Indië ontving10. Zijn oom David had ook het zelfportret van Dirck van 
Hoogstraten (V) in bezit dat nog altijd in de familie aanwezig is11. Het oudst en in de familie 
bewaard gebleven stuk (gedateerd 25 juli 1631) is het door Dirck getekende portret van diens 
grootvader Franchois (III-B) 12 . Deze tekening is net als de overige familieportretten en de meeste 
familiefoto's buiten de bruikleenoverdracht van het archief gehouden.

Van Fransois zelf zijn enkele stukken die betrekking hebben op zijn werk als notaris bewaard 
gebleven 13 , alsmede notities op bijbelbladen over zijn eigen gezin 14 . Het is echter opmerkelijk dat 
er in feite niets met betrekking tot het werkzame leven van zijn vader Jan (VII-B), schrijver en 
dichter, bewaard is gebleven. Zijn vader had in zijn testament van 10 maart 1726 bepaald dat onder
zijn twee zonen (Fransois en Samuel) "alle zyne Boeken, gebonden en ongebonden [...]" verdeeld 
zouden worden 15 . We weten verder slechts dat bij Samuel (VIII-C), Fransois' jongere broer, veel 
Hoogstratiana terecht moeten zijn gekomen. Dit kan afgeleid worden uit een passage uit het 
verzoek tot in adelstandheffing van de broers Samuel Anne (XI-B) en Pieter François (XI-C), dat 8 
maart 1847 gedateerd is 16 . Ze schrijven: "Een groot gemis, vooral in betrekking tot eenen ouden 
zijtak van ons geslacht [...] zoude er echter altijd hebben bestaan, uit hoofde dat vele documenten 
en genealogische aantekeningen van ouden tijden, die een volle neef van onzen grootvader, 
(wijlen de Heer Cornelis Adriaan van Hoogstraten, oud bewindhebber der O.I. Compagnie) 
verzameld had, in den ramp van Leyden [dat wil zeggen 12 januari 1807] verloren zijn geraakt, toen 
diens huis, een der aanzienlijkste gebouwen op het Rapenburg, in een puinhoop werd 
omgekeerd." Cornelis Adriaan (IX-B) was de enige zoon van de genoemde Samuel (VIII-C). Tot de 

5 Stuknr. 138.
6 Stuknr. 43.
7 Stuknr. 151.
8 Gemeentearchief Amsterdam, O.N.A. 9552, acte 71 (notaris S. de Knuijt).
9 M. Roscam Abbing, Van Hoogstraten: iconografie van een familie, Amsterdam 1987, 18.
10 Respectievelijk stuknrs. 58-65 en 80-82, 86, 90, 93, 94.
11 Roscam Abbing 1987, 25-26.
12 Roscam Abbing 1987, 31-33. Deze tekening is niet uit de nalatenschap van Jakobus afkomstig. Fransois meldt in 

de al genoemde minuut-brief, die dateert van vóór 1736, dat de tekening op dat moment in zijn bezit is.
13 Stuknrs. 119-125.
14 Stuknr. 118. Met toegevoegd een transcriptie door M. Roscam Abbing.
15 Gemeentearchief Rotterdam, O.N.A. 2480, f. 231 en volgende (notaris van Schelluyne).
16 Stuknr. 2491.
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toen verloren geraakte Hoogstratiana zullen bovendien ook zeventiende-eeuwse portretten 
behoord hebben. Wanneer Fransois schrijft over het portret van de schilder en Rembrandt-leerling
Samuel (V-a), merkt hij op: "Zijne afbeelding, als ook die van zijn huisvrouw Sara Balen, door hem 
zelf gedaen, in een stuk, berust onder den zeekapitein Samuel van Hoogstraten, wiens oud-oom 
hij was, en die na hem genoemd is 17 ". Dit schilderij wordt door Jakobus in zijn testament aan de 
zeekapitein vermaakt. Het wordt bij die gelegenheid als volgt beschreven "een groot stuk 
schilderij, hangende thans in zijn Testateurs voorhuijs, door weijlen den Heer Samuel van 
Hoogstraten geschildert in den jare 1657". 18 Dankzij deze (niet eerder gepubliceerde) vermelding 
kan nu afgeleid worden dat Samuel in het jaar na zijn huwelijk zichzelf en zijn vrouw in een groot 
schilderij vereeuwigd moet hebben. Daarnaast bezat de zeekapitein al een zelfportret van zijn 
oudoom. 19 Het dubbelportret en het zelfportret hebben verder geen sporen nagelaten en zijn 
vermoedelijk dus bij de Ramp van Leiden verloren geraakt.

Toch is er toen nog iets uit de puinhopen gered en bewaard gebleven. Het betreft een cahier met 
gedichten van dezelfde zeekapitein Samuel (VIII-C) 20 . Zijn zoon Cornelis Adriaan (IX-B) schrijft 
voorin dit cahier: "Dit boek is in de ramp van Leijden op den 12 January 1807 in dien stand gebragt, 
zoo als het zig thans bevind. Zijnde er verschijde bladen uit verloren. Echter uit agting voor mijn 
waarde vader heb ik het zoo willen behouden zoo als het zig thans bevind. C.A. van Hoogstraten". 
Dit cahier is vermoedelijk via zijn kleindochter (Catharina Johanna Susanna, X-C-e), die in 1835 
huwde met haar verre neef Samuel Anne van Hoogstraten, bij de nazaten van laatstgenoemde 
terechtgekomen.

3. Jan Willem (IX-A)

3. JAN WILLEM (IX-A)
De enige zoon van Fransois met nageslacht is Jan Willem die in 1722 geboren werd. Al vroeg blijkt 
zijn interesse in zijn voorfamilie. In het archief wordt een 13 maart 1745 gedateerde brief bewaard 
aan zijn oom Samuel (VIII-C) en tante Alida Meerhout, waarin hij, 22 jaar oud, het volgende 
voorstel doet: "Zoo nu Oom of vader de afstammelingen van gem. Frans van Hoogstraten konden 
opgeven, zag ik mij in staat om een complete geslachtboom van die broeders te maken, die in tijd 
en wijlen van geen minder nut dan genoegen zoude konnen zijn." 21 Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat van hem vele notities in het archief bewaard zijn gebleven. Hij trachtte zowel 
van zijn moeders kant (met name de families De Wildt en Schrijver) als van zijn vaders kant 
uitgebreide genealogieën samen te stellen 22 . Daarbij baseerde hij zich op veelal nog aanwezige 
archivalia in het Schrijver-archief, waaronder de bijbel met aantekeningen die na het overlijden 
van zijn oud-tante Christina Henrietta Schrijver in 1760 in bezit van zijn moeder kwam 23 . Hij deed 
verder naspeuringen naar familiewapens, vermoedelijk ten behoeve van het vervaardigen van een 
eigen wapenbord met kwartieren. Hij maakte afschriften van stukken en deed navraag bij verre 
familieleden. Er is bijvoorbeeld een brief van zijn achterneef Petrus Adrianus Swalmius (geb. 1728) 
bewaard gebleven van 27 september 1762 24. Swalmius schrijft Jan Willem naar aanleiding van 
diens verzoek om aanvullende familie-gegevens betreffende Swalmius zelf, zijn vrouw en haar 
ouders. Deze gegevens worden vervolgens overgenomen in een eveneens bewaard gebleven door 
Jan Willem samengestelde genealogie-De Wildt 25 .

17 Stuknr. 155. Vgl. Roscam Abbing 1987, 105-106.
18 Gemeentearchief Amsterdam, O.N.A. 9552, acte 71 (notaris S. de Knuijt, 6 juli 1756).
19 Zijn broer Fransois schrijft voor 1736 aan hem over de schilder Samuel "en welkers portrait, door hem zelf 

geschilderd, onder UE berust", stuknr. 150.
20 Stuknr. 158.
21 Stuknr. 172.
22 Stuknrs. 225-239.
23 Deze bijbel is buiten de overdracht gehouden en bevindt zich in de bibliotheek van de familiestichting. Zie over 

de bijbel het artikel in De Nederlandsche Leeuw, 2002, 319-338.
24 Deel II, Scriveriana, stuk 35.3.
25 Deel II, Scriveriana, stuk 35.2.
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4. Samuel (X-A)

4. SAMUEL (X-A)
De oudste zoon van Jan Willem is Samuel. In de Inleiding op de Scriveriana staat beschreven dat 
hij de Scriveriana in bezit had en dat in 1819 door een (verre) neef van hem, Cornelius de Jong van 
Rodenburgh (1762-1838), een bepaald stuk uit zijn bezit uit 1628 gekopieerd werd 26 . Uit 
opschriften blijkt verder dat hij het archief heeft geordenend. Hij stelde een uitvoerige lijst van 
familieportretten samen waarover Wolleswinkel publiceerde 27 . Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat hij die lijst benut zal hebben voor zijn verhuizing in 1806 naar de Wijnhaven in 
Rotterdam 28 . Van hem zijn relatief veel stukken van persoonlijke aard, bijvoorbeeld met 
betrekking tot zijn huwelijk, bewaard gebleven.

5. Hendrik Johan Caan, 1781-1864, echtgenoot van Margaretha Gerardina (X-A-b)

5. HENDRIK JOHAN CAAN, 1781-1864, ECHTGENOOT VAN MARGARETHA GERARDINA (X-A-B)
Uit het hiervoor genoemde verzoek tot verheffing in de adelstand door Samuel Anne (XI-B) en zijn 
broer Pieter François (XI-C) blijkt dat de papieren in feite uit de familie geraakten en via een 
omweg er weer in terugkwamen. Na het overlijden van Samuel (X-A) waren ze in het bezit 
gekomen van zijn schoonzoon Hendrik Johan Caan. Eén van Caans dochters was weer getrouwd 
met een Van Hoogstraten: Pieter François (XI-C). Beide broers schrijven dat de familiepapieren "nu 
eindelijk, bij gelegenheid eener zogenaamde opruiming, nagenoeg twee jaren geleden, door den 
Heer schoonzoon van gemelden onzen oom Samuel, Jhr Mr H.J. Caan, in de handen van diens 
schoonzoon, den tweeden onderteekenaar dezer, zijn gekomen 29 ".

6. Samuel Anne (XI-B)

6. SAMUEL ANNE (XI-B)
Vermoedelijk is het vervolgens zo gegaan dat deze Hoogstratiana terechtkwamen bij Samuel 
Anne, wellicht omdat hij de oudste van de twee was, en dan ondanks het feit dat er nog een 
oudere broer was: Jacob François (XI-A). Beide broers woonden in elk geval te Den Haag en ze 
waren gezamenlijk maar tevergeefs opgetreden om een adellijke titel te verwerven. Ten behoeve 
van dat verzoek hadden ze de papieren uitgebreid bestudeerd om aan te tonen dat het bij de Van 
Hoogstratens om een voornaam en aanzienlijk geslacht zou gaan. De bekende negentiende 
eeuwse historicus G.D.J. Schotel (1807-1892) schreef in 1850 en 1851 een lang artikel over de Van 
Hoogstratens 30 . Daarin citeert hij de - vermoedelijk door Jan (VII-B) opgestelde - biografie van 
David (VII-A) en hij vermeldt dat een geschilderd portret van Franchois van Hoogstraten (III) zich 
nog in de familie in Den Haag bevindt 31 . Hoewel hij kennelijk toegang had tot het archief, maakt 
hij er verder weinig gebruik van. Schotel had op 12 maart 1847 in een brief aan Samuel Anne 
aangekondigd dat hij sedert lang van plan was een letterkundig opstel over de Van Hoogstratens 
te publiceren. Samuel Anne had hem kennelijk om gegevens over zijn voorouders gevraagd. 
Schotel antwoordt: "Ik weet niet of gij alleen een genealogische tabel uwer familie wilt opstellen, 
dat of gij een voorlezing over haar vervaardigen wilt. Ook natuurlijk niet of gij na de mededeeling 
van mijn plan, in uw opzet blijft volharden. Zoo ja, wil ik gaarne mededeelen hetgeen ik 
verzamelde, dat echter betrekkelijk en gering is, zoo niet zou ik u verzoeken mij bij gelegenheid 
uwe collectie mede te deelen 32".

26 Deel II, Scriveriana, stuk 22.1 en bijlage I.27. Dit stuk werd "afgeschreven naar het origineel Extract berustende 
onder den Heer Samuel van Hoogstraten, Ridder. 18 2/6 19 [= 2 juni 1819] de Jong van Rodenburgh".

27 E.J. Wolleswinkel, 'De portrettenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770)', Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, 34 (1980), 79-98.

28 In het protocol van not. Adam Schadee in het gemeente-archief van Rotterdam (inv. nr. 523, p. 258-396) wordt de
inventaris bewaard van de goederen die tussen 21 en 23 oktober 1830 in het sterfhuis (Wijnhaven Wijk B numero 
246) werden aangetroffen. De namen van de vertrekken komen overeen met de namen van de 
herinrichtingslijsten met familieportretten. Portretten worden overigens niet in de inventaris genoemd.

29 Stuknr. 2491.
30 G.D.J., 'Het geslacht van Hoogstraten', Vaderlandsche Letteroefeningen (1850) II Mengelwerk, 382-400 en 549-

570 en (1851) Mengelwerk, 45-59.
31 Noot 29 op blz. 388 en blz. 383 van Schotels artikel.
32 Stuknr. 1588. Samuel Anne, die al eerder met Schotel correspondeerde, had ongetwijfeld om deze gegevens 

gevraagd ten behoeve van het betoog dat hij samen met zijn broer Pieter François opstelde ten behoeve van het 
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7. Caroline Gerardina Johanna (XI-C-d)

7. CAROLINE GERARDINA JOHANNA (XI-C-D)
Na het achtereenvolgens overlijden van Pieter François (in 1875) en zijn echtgenote Johanna 
Catharina Margaretha Caan (in 1879) bleven hun ongehuwde kinderen Hendrik Gerard Johan en 
Caroline Gerardina Johanna in het ouderlijk huis op Koninginnegracht nummer 35 te Den Haag 
wonen. Caroline was, in tegenstelling tot haar broer, zo blijkt uit bewaard gebleven 
correspondentie, zeer begaan met de Hoogstratiana. In dit huis hing ook een groot aantal 
familieportretten. In 1895 schreef ze aan haar neef Jan Samuel François (XII-C), zoon van Samuel 
Anne: "Men wil zoo gaarne in oude souvenirs een oogenblik vertoeven, en de geschiedenis der 
dingen nagaan 33 ".

Zij beijverde zich ervoor dat archivalia die in haar handen kwamen bij haar neef Jan Samuel 
François zouden komen. Aan haar tante Marie van Hoogstraten-Frieswijk (1826-1899), de weduwe 
van Samuel Anne, schreef ze in 1892: "Voorlopig zal ik die stukken bewaren. Acht mij gelukkig als ik
ze aan mijn neven zal kunnen ter hand stellen, die de overige papieren hebben 34 ". Deze brief biedt
interessante informatie over de herkomst van die bewuste stukken. Ze schrijft: "Jacob 35 hielp mij 
gisteravond eenige papieren te doorsnuffelen die tante Swaving 36 zoo vriendelijk was voor mij af 
te zonderen, gevonden onder den boedel van Oom Piet 37 [...]. Deze papieren waren bij grootpapa 
Caan 38 , daarna bij oom Piet, die er niets geen notitie van nam. En nu komen te voorschijn onder 
anderen: het testament van tante Meyners 39 , van haren broeder Oom Piet 40 , oud Oom Samuel 41 .
Daar grootpapa Caan en Oom J.W. 42 tweemaal als executeuren samen werkten bleven deze 
documenten bij grootpapa Caan bewaard. [...] Tante Swaving wist, ik zwak had voor die oudheden 
en gaf zich die moeite, om voor mij te ziften waar ik haar zeer dankbaar voor ben. Ik sauveerde 2 
doozen vol, die anders op publieke verkoop zouden gekomen zijn en zegde aan den taxateurs, 
bezorg die nog heden avond bij mevrouw Swaving".

Vervolgens schrijft zij direct daarna aan haar neef Jan Samuel François (XII-C): "Hier is de sleutel 
van een handkoffer dat ik U verzend, met de documenten. Gaande weg werd het mij al 
interessanter, en ik ben zeer blij dat deze bezending in goede haven terecht komt, en in bewaring 
zal blijven. Gij zult vinden opschriften op couverten die den inhoud beschrijven, deze zijn van de 
hand van mijnen grootvader Caan. Wij zijn aan zijne nagedachtenis dank schuldig. Hij was met een 
zekeren verzamelgeest ("Versammelgeist") toebedeeld, hierbij ging gepaard groote orde voor de 
zaken waarin hij als exécuteur was werkzaam geweest, terwijl de verzamelgeest tot drijfveer zal 
gehad hebben om met nauwkeurigheid te bewaren wat op de familie van zijne vrouw betrekking 
had, en kon hebben voor het nageslacht".

Ze deelt mee dat drie inventarissen met betrekking tot Samuel van Hoogstraten nog bij haar zijn. 
En dat ze, alvorens die te vernietigen, "omdat mijne tante Swaving meent het meer Caan papieren 
zijn" ze hem daarop bij haar wil wijzen. "Een dier cahiers is b.v. zuiver inventaris van huis Wijnhaven
Rotterdam, dat vind ik zeer interessant, en ik vind dat dit met geen décharge te maken heeft". 

verzoek aan de Koning om in de adelstand verheven te worden. Dat 8 maart 1847 gedateerde verzoek was al 
afgerond toen de brief arriveerde.

33 Stuknr. 3685.
34 Stuknr. 3674.
35 Haar neef Jacob Karel (XI-B-d), zoon van de geadresseerde.
36 Haar tante Jkvr. Anna Elisabeth Swaving-Caan, 1823-1897.
37 Jhr. Mr. Pieter Caan, 1821-1894. De ongehuwd gebleven oom was in 1892 nog niet overleden, maar misschien dat 

toch van een boedel sprake kan zijn.
38 Jhr. Mr. Hendrik Johan Caan, 1781-1864.
39 Johanna van Hoogstraten (IX-A-e), die gehuwd was met Nicolaes Adriaen Meyners 1757-1827. Haar testament is 

gedateerd 20 november 1812, en aanwezig in het familiearchief.
40 Pieter van Hoogstraten (IX-A-h). Zijn testament gedateerd 23 november 1826 berust in het familiearchief.
41 Samuel van Hoogstraten (X-A). Dit testament is niet meer aanwezig in het familiearchief. In het protocol van 

notaris A. Schadee in het gemeentearchief Rotterdam berust wel een testament van Samuel v.H. gedateerd 19 
oktober 1825 (Inv. nr. 521, p. 414-417).

42 Jan Willem (X-B-a).
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Desondanks zal dit stuk vernietigd zijn. Deze inventaris is althans niet onder de familiepapieren 
aanwezig 43 . Net zo min als andere stukken waaraan zij in deze brief refereert, met name de 
inventarissen van haar oudoom Piet en oudtante Meyners en een "uitgaafboek van tante Meyners"
waarin posten voorkomen voor de schilder Anspach 44 . Ze merkt op dat "Grootpapa Caan schrijft 
op alle couverten, papieren bevattende Bescheiden betreffende Vrouwe Johanna van Hoogstraten 
wed: Meijners." Deze couverten (of enkele daarvan) bevinden zich wel in het archief 45 . Ze eindigt 
de brief met: "De bestudeering van het oude is mij een veertien dagen lang een interessante 
afleiding geweest".

8. Jan Samuel François (XII-C) en Jan Willem Pieter (XII-D)

8. JAN SAMUEL FRANÇOIS (XII-C) EN JAN WILLEM PIETER (XII-D)
Twee zonen van Samuel Anne (XI-B) hebben een belangrijke rol gespeeld met betrekking tot het 
archief. De eerste, Jan Samuel François, als feitelijk beheerder, de tweede in de rol van 
onderzoeker, hoewel beiden samenwerkten bij de samenstelling van de familie-genealogie ten 
behoeve van het prestigieuze wapenboek van Vorsterman van Oyen (1885-1890) 46 . Uit het 
voorgaande bleek al dat Jan Samuel François via zijn vader èn via zijn nicht Caroline het beheer 
kreeg van in feite het gehele familiearchief, zoals dat in zijn huidige vorm nog bestaat. Uit niets 
blijkt echter dat hij zich er werkelijk voor interesseerde. Er is zelfs een sterke aanwijzing dat hij niet 
wist wat hij onder zijn hoede had. Jan Samuel François overleed in 1936. Wanneer zijn zoon 
François een half jaar later de nagelaten boedel opruimt aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag 
komt hij tot zijn verbazing allerlei Hoogstratiana tegen, waarvan hij het bestaan niet wist. 
Enthousiast maakt hij zijn vondst in een brief bekend aan zijn oom Jan Willem Pieter: "Beste Oom, 
Ik haast mij U te berichten dat ik vanmiddag een belangrijke ontdekking gedaan heb, op 't gebied 
'Hoogstratiana'. Bij 't opruimen op de Parklaan na Vader's overlijden vond ik op zolder eenige 
kisten met vele paperassen: meest kasboeken van uw Ouders, en oude administratien van functies
die Uw Vader had gehad. Enkele dingen heb ik bewaard. Ook vond ik daarbij een pak 
correspondentie inzake verheffing vH in den adelstand. Voorts een pak brieven aan Petrus 
Scriverius, meest in het latijn. Ettelijke etsen van Samuel, David, Dirk vH, waarschijnlijk 
bijeenverzameld voor de adelsverheffings-aanvrage. Vermoedelijk heeft Vader 't bestaan van deze 
dossiers nooit geweten; ik ben blij dat ik 't gemerkt heb [...]. Gaarne zal ik het hele pakket eens 
meebrengen, dan kunt U 't zelf eens rustig bestudeeren 47 ".

Jan Willem Pieter van Hoogstraten heeft daarop van met name vele Scriveriana transcripties, 
uittreksels en notities gemaakt. Mogelijk heeft hij toen ook de correspondentie van zijn vader, die 
uit honderden brieven bestaat, gelezen en deze van registers en regesten voorzien en de 
persoonsnamen die in die brieven voorkomen geïdentificeerd.

Een kleine dertig jaar eerder, op 11 september 1918, had Jan Willem Pieter zijn broer geschreven 
naar aanleiding van de verdeling van familieportretten waarvan hun nicht Caroline bij testament 
had bepaald dat deze, de miniaturen uitgezonderd, "tegen billijken prijs ter overname worden 
aangeboden aan de beide zoons van wijlen mijn Oom Samuel van Hoogstraten". Hij mijmert in 
deze brief over zijn toekomst: "Wanneer ik mijne betrekking zal hebben neergelegd, en, naar ik 
hoop, ergens buiten zal kunnen gaan wonen, hoop ik ook wat meer tijd te hebben, om mij aan 
deze aangelegenheid [nl. de genealogie van de familie] te wijden; ik stel er mij een genoegen van 
voor, om de winteravonden (en de vóór- en najaarsdito's) daarvoor te gebruiken".

43 In het protocol van not. Adam Schadee in het gemeente-archief van Rotterdam (inv. nr. 523, p. 258-396) wordt 
het orgineel van de hier vermoedelijk bedoelde inventaris bewaard.

44 Anspach vervaardigde in 1795 tweemaal het portret van Johanna (IX-A-e). Zie Roscam Abbing 1987, 43 en 77.
45 Stuknr. 309.
46 Dit blijkt uit een brief van 16 september 1917 van Jan Samuel François (XII-C). Beide broers, met hun broer Jacob 

Karel (XI-B-d), tekenden afzonderlijk in op het werk van Vorsterman van Oyen.
47 Deel II, Scriveriana, Bijlage I.12 (Brief van François van Hoogstraten, Hengelo Gld, 28 november 1937, aan zijn 

oom Jan Willem Pieter te 's-Gravenhage).
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Jan Willem Pieter was buitengewoon geïnteresseerd in alles wat de Van Hoogstratens betrof. Zijn 
hele leven moet hij bezig zijn geweest met onderzoek naar zijn familie. Hij bracht bezoeken aan 
archieven en bezocht de leeszaal van de Nederlandsche Leeuw, van welk genootschap hij op 19 
november 1883 lid was geworden. In 1888 neemt hij speciaal les in Latijn bij de rector van een 
gymnasium. Eén van de oudste gedateerde notities in zijn hand heeft betrekking op een 
zeventiende-eeuwse inventaris en vermeldt dat een bepaald onderdeel "nog niet ontcijferd of 
gefolieerd" is op 11 oktober 1883 48 .

Het resultaat van zijn onderzoek is vastgelegd in een familieboek dat hij niet geheel heeft kunnen 
afmaken. Het opschrift luidt "Aanteekeningen betreffende het geslacht van Hoochstraten, later 
van Hoogstraten." In de inleiding schrijft hij onder andere: "De genealogie werd verder aangevuld 
en voor zoover noodig van onjuistheden gezuiverd door J.W.P. van Hoogstraten, aan de hand van 
publicaties (Schotel, Veth, Nolen enz); voorts door afschriften van acten uit diverse protocollen van
notarissen te Dordrecht, Amsterdam en 's Gravenhage, door de welwillende bemiddeling van Dr. 
A. Bredius geleverd door den copiist D.S. van Luiden; eindelijk door eigen onderzoek van 
protocollen van Dordsche notarissen, en door nasporingen in de archieven te Antwerpen [...]".

In dit ongedateerde familieboek, dat nu bewaard wordt in de bibliotheek onder beheer van de 
Stichting Familie van Hoogstraten, zijn de levens van de Van Hoogstratens chronologisch en op 
generatienummer beschreven 49 . Het blijkt dat hij sommige stukken uit het archief wel, maar 
andere niet kende. Van Fransois (VIII-B) kent hij wel het geslachtregister uit 1756, maar niet de 
bijbelbladen met notities over diens eigen gezin, terwijl deze archivalia op dat moment in het bezit
waren van zijn broer Jan Samuel François. De laatste was hetzij onwillig om deze stukken tijdelijk 
af te staan, hetzij onwetend omtrent hetgeen hij beheerde.

9. François (XIII-H)

9. FRANÇOIS (XIII-H)
François, oudste zoon van Jan Samuel François, heeft in augustus 1941 op p. 229 van het 
familieboek het volgende geschreven: "De samensteller van dit manuscript, mijn Oom Gen. J.W.P. 
v. Hoogstraten, die zooveel moeite, kosten en onderzoek voor de completeering hiervan ten koste 
legde, had bij zijn leven meermalen mondeling dit werk na zijn overlijden toegezegd aan zijn neef 
François v. Hoogstraten [...] die hem na circa 1925 regelmatig steunde in diens familieonderzoek, 
en aan wien hij zulks schriftelijk bevestigde bij brief van 6 jun. 1940 met deze woorden 'natuurlijk is
het boek met aanteekeningen die ik van ons geslacht heb verzameld, mettertijd voor jou bestemd.
Ik berg het geregeld in mijn (kleinen) brandkast op; mocht er een bom op mijn huis vallen, dan 
bestaat er nog eenige kans, dat dit meubel onbeschadigd uit het puin te voorschijn komt.' Tot mijn 
groot leedwezen overleed mijn Oom na korte ongesteldheid op 18 Mrt. 1941 te 'sGravenhage. Zijn 
weduwe zond mij in Juli 1941 2 koffers met boeken en een groot aantal paperassen van Oom 
afkomstig en betrekking hebbend op het familieonderzoek, en waaronder zich ook dit manuscript 
bevond. [...] Ik ontwaarde nu dat Oom de geheele beschrijving van de genealogie vH niet heeft 
kunnen voleinden [...]". François neemt het op zich dit alsnog te doen, en inderdaad bevinden zich 
in dit boek enkele aanvullingen betreffende latere generaties in zijn hand. Tot slot spreekt hij de 
hoop uit dat de "collectie familiepapieren, -portretten en andere voorwerpen, met veel moeite en 
kosten door mij, mijn vader en Oom bijeenverzameld en gekocht, zooveel mogelijk bijeen zullen 
[blijven]".

François was een gedreven amateurgenealoog, die beschikte over een uitgebreide genealogische 
bibliotheek (hij zette de abonnementen op genealogische tijdschriften en jaarboeken van zijn 
vader en oom voort) en die als hobby enkele duizenden genealogische kwartierstaten samenstelde
50 . Hij heeft zich uitvoerig met familieonderzoek bezig gehouden, maar relatief weinig archief-

48 Deel II, Scriveriana, stuk 32.4.
49 Een kladversie bevindt zich in het archief: inventarisnummer 122, stuknr. 3478.
50 Deze kwartierstaten en het bijbehorende fichessysteem zijn na zijn overlijden overgedragen aan de Nederlandse 

Genealogische Vereniging te Naarden.
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onderzoek verricht. In de hierboven geciteerde brief aan zijn oom schrijft hij het oude schrift vaak 
niet te kunnen lezen. Dit zal de belangrijkste reden zijn geweest dat hij niet de oude archiefstukken
bestudeerde, maar uitsluitend gedrukte bronnen gebruikte 51 . De archiefstukken lagen, net als bij 
zijn vader, decennia lang half in vergetelheid in een kluis of kast opgeborgen. Familieleden 
betuigden soms hun interesse. Zo schrijft Maria Dorothea (XII-A-g) op 21 februari 1949 aan hem: 
"Wat zou ik het gezellig vinden eens met je te snuffelen in ons familie archief!" en op 7 augustus 
1956 "Ik mag zo graag snuffelen in oude documenten. Wat zou ik graag eens bij jou "grasduinen" in
't familie archief!!" 52 .

Een andere zoon van Jan Samuel François was de predikant Samuel Anne (XIII-I). Hij vertrok in 
1927 naar Soerabaja op Java om voor de zending te gaan werken. De brieven die hij aan zijn familie
in Holland schreef zijn bewaard gebleven en in 2000 door zijn dochter Renée bezorgd 53 .

10. Jan Samuel François (XIV-K)

10. JAN SAMUEL FRANÇOIS (XIV-K)
Na het overlijden van François, in 1979, maakte zijn kleinzoon Michiel Roscam Abbing een eerste 
zeer summiere inventaris van het archief. Na het overlijden van François' weduwe, in 1981, verhuist
het hele archief naar de toen in Königswinter wonende oudste zoon Jan Samuel François (XIV-K). 
Daar wordt in november 1982 door mevrouw Ruitenberg van het Centraal Register van Particuliere
Archieven te Den Haag een "Voorlopig overzicht van het familie-archief van Hoogstraten, 16e - 20e
eeuw" opgesteld. 54 Vanaf december 1984 worden de Scriveriana afzonderlijk beschreven aan het 
Instituut voor Neolatijn te Amsterdam. Zie hierover de inleiding op deel II. Vooral na zijn 
verhuizing en pensionering naar de Verenigde Staten heeft Jan Samuel François de tijd zich in het 
archief te verdiepen. Hij brengt onder andere een ordening aan op generatienummer en maakt, 
veelal met een blauwe viltstift en in het Engels, notities. In de zomer van 2001 draagt hij het 
grootste deel van het archief over aan de Stichting Familie van Hoogstraten. Daarna worden nog 
de resterende archivalia, en ook boeken, overgedragen via Diederik (XV-E-c) die als journalist in 
New York woont en regelmatig naar Nederland vliegt. Twee bestuursleden van de Stichting, 
Gustaaf Herman Paulus (XVI-A) en Michiel Roscam Abbing, maakten gedurende de jaren 2002-
2004 de voorliggende inventaris ten behoeve van de overdracht in bruikleen aan het Nationaal 
Archief.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

51 Op basis van gedrukte bronnen en het genoemde familieboek heeft hij samen met Jan Willem (XIV-C) 
zorggedragen voor de opname van het geslacht Van Hoogstraten in het Nederland's Patriciaat 51 (1965).

52 Stuknrs. 4126 en 4133.
53 Inventarisnummers 155-158 (stuknrs. 4143-4720). R. van Hoogstraten, Als steeds uw Samuel. Brieven van ds. S.A. 

van Hoogstraten op Java 1927-1945, Zoetermeer 2000.
54 Het Centraal Register van Particuliere Archieven registreerde dit archief onder CRPA- collectienummer 712.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Toegang 2.21.333.02 - Inventaris van het archief van het Familiearchief Van Hoogstraten - II - 
Scriveriana, stukken betreffende Petrus Scriverius (1576-1660), de familie Schrijver en aanverwante
families, 1590-1762.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Aantekeningen omtrent de oudste generaties Van Hoogstraten
(stukken 1 t/m 16)
1-2. Dierick (II) (overleden tussen 1564 en 1583)

1. "Extract uit de Scabinale Protocollen der stad Antwerpen van het
jaar 1548 sub Wesembeeck en Grapheus, vol. I, fol. 27°" (1 
gevouwen diploma). Transcriptie vermoedelijk in de hand van 
François (XIII-H).

2. "Extract uit de Scabinale Protocollen der stad Antwerpen van het
jaar 1556 sub Helle en Steydlin, vol. II, fol. 23° en 24" (1 
gevouwen diploma). Transcriptie vermoedelijk in de hand van 
François (XIII-H).

3-8. François (III-B) (1541-1632)
3. Twee transcripties door J.W.P. v.H. (XII-D) uit notarieel archief 

Dordrecht (notaris Eelbo), beide 1620 (notariële akte en 
testament).

4. Transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D) uit het Rijksarchief (October 
1592).

5. Aantekeningen (1 vel), ongedateerd, door Mr Vriesendorp. 
Betreft verwijzingen naar akten waarin François genoemd 
wordt.

6. Brief (1 vel), gedateerd 6 november 1940, van François (XIII-H), 
aan zijn oom Jan Willem Pieter (XII-D). Incipit: "Van bevriende 
zijde - nl. van Ir. Vriesendorp te Heng.". Betreft onder meer 
verwijzingen naar archiefstukken.

7. Notities (1 vel), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D), 
betreffende François.

8. Zwart-wit foto van portret (zie: Michiel Roscam Abbing, Van 
Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen 
beheer, 1987, p. 31).

9-11. Adriaen (III-D) (1558-1630-35)
9. "Extract uit de Scabinale Protocollen der stad Antwerpen van het

jaar 1583 sub Kieffel en Gillis, vol. II, fol. 42°" (1 gevouwen 
diploma). Transcriptie vermoedelijk in de hand van François 
(XIII-H).

10. Notitie (1 vel), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D), uit het 
Antwerpsch Archievenblad XVII.

11. 16 transcripties door J.W.P. v.H. (XII-D) uit notarieel archief 
Amsterdam, 1593-1635.

12. Daniel (III-D-b) (overleden na 22 juli 1653)
12. 2 transcripties door J.W.P. v.H. (XII-D) van originele documenten 

(notariële akte m.b.t. procuratie, testament) uit het notarieel 
archief Amsterdam (notaris F. Bruyningh), 1637.

13. Margaretha (III-D-c) (1611-12-1642-69)
13. 2 transcripties door J.W.P. v.H. (XII-D) van originele documenten 

uit het notarieel archief Amsterdam (notaris Buddel), 1642.
14-17. Dirck (IV-C) (1608-na 1646)

14. 6 vel transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D) uit het Journael van 
Mattheus van den Broeck.

15. Brief (kopie?) (5 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K) aan P.J. Moree te 
Vlaardingen, 1993;

16. 1 transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D) van notariële akte (notaris 
Padthuijsen) m.b.t. Sara Hondius, kleindochter van Dirck en 
Susanna van Nieuwenhoven, 1700.

17. Enveloppe met losse aantekeningen door J.W.P. v.H (XII-D) m.b.t. de families 
Hondius en Van Nieuwenhoven.

2 Aantekeningen uit Antwerpse archieven
(stukken 17 t/m 21)
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18. 2 cahiers met de opschriften "Antwerpen. Schepenboeken I" en "Antwerpen. 
Schepenboeken II", waarin zeer minutieuze transcripties van genoemde 
schepenboeken.

19. Enveloppe met het opschrift "Antwerpen I". Hierin 69 vel genealogische 
aantekeningen, transcripties, lijsten, wapenschetsen, etc.

20. Enveloppe met het opschrift "Antwerpen II Coopers en Comparanten geslachten 
alphabetisch". Hierin 98 vel genealogische aantekeningen, transcripties, lijsten, 
wapenschetsen, etc.

21. Enveloppe met ± 20 vel aantekeningen m.b.t. de vroegste generaties.
22. Overzicht (11 diplomata doorslag typoscript, gedateerd 1924) "Résumé 

voorhanden stukken" betreffende de vroegste v.H.'s.

3 Geslacht Schas
(stukken 22 t/m 25)
23. Brief van M.A. van der Kloot aan P.F. v.H. (29 september 1859) betreffende de 

genealogie v.H. in verband met de genealogie Schas (echtgenoot van Barbara), in 
omslag met een door hem getekende kwartierstaat en twee andere bijlagen.

24. Groot plano met 64 kwartieren van de familie Schas.
25. ± 60 vel genealogische aantekeningen door J.W.P. v.H. (XII-D) en correspondentie 

met L.D.J. Schas (1923-1926.
26. L.D.J. Schas, Het geslacht Schas, Den Haag, in eigen beheer, december 1929. XV, 33 

p. + Aanhangsel.

4 Dirck (V) (1596-1640)
(stukken 26 t/m 34)
27. Transcripties (2 diplomata, 1 gevouwen diploma) door J.W.P. v.H. (XII-D) uit 

notarieel archief Dordrecht (notaris Eelbo): testament van Dirck (1640), testament 
van Maeiken de Koning (1644), testament van Samuel en Dina v.H. (1641).

28. Afschrift (3 velletjes), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) uit Weyerman, deel 
1, betreffende Dirck.

29. Transcriptie (1 gevouwen diploma, inliggend gevouwen diploma met p. 3 t/m 6 
ontbreekt) door J.W.P. v.H. (XII-D) uit archief van de Munt van Dordrecht, te Den 
Haag (1929).

30. Minuut van brief (2 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) aan Haagen Smit (1929).
31. Klad-aantekening genealogie De Koning.
32. Afschrift (1 velletje), ongedateerd, in de hand van François (XIII-H), uit De 

Navorscher, 1877, betreffende een schilderij door Dirck.
33. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 augustus 1918, van J.W.P. v.H. (XII-D) aan zijn 

broer J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Van harte kom ik u beiden".
34. Kleurenfoto van een zelfportret van Dirck (zie: Michiel Roscam Abbing, Van 

Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, p. 
25). Met zwart-wit foto (groot formaat) van hetzelfde zelfportret.

5 Samuel (V-a) (1627-1678)
(stukken 35 t/m 42)
35. Transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D) van testament, 1678 (met duplicaat in 

afwijkend handschrift) (notarieel archief Dordrecht (notaris van der Heiden)).
36. Aantekeningen (3 vellen), ongedateerd, in de hand van François (XIII-H), uit M. 

Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht, 1677.
37. Afschrift (2 velletjes), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) uit het Nieuw 

Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1930) betreffende Samuel.
38. Afschrift (1 velletje), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) uit Weyerman, deel 2, 

betreffende Samuels broer Jan/Hans.
39. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 maart 1934, van François (XIII-H) aan zijn oom

J.W.P. (XII-D). Incipit: "Ik krijg ineens een schrik dat ik nog verzuimd heb u te 
bedanken". Met 3 bijlagen betreffende een schilderij.

40. Enveloppe, geadresseerd aan J.W.P. v.H. (XII-D), met diverse aantekeningen en 
correspondentie betreffende het geschilderde werk van Samuel.

41. "Serment van de werklieden enz. Resolutieboek Hollandsche Munt te Dordr. Dl 1. 
1581-1636" (1 gevouwen diploma), ongedateerd. Transcriptie in de hand van J.W.P. 
(XII-D).

42. Diverse genealogische aantekeningen en brieven (± 24 vel) in verschillende 
handschriften.
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6 François (VI) (1632-1696)
(stukken 43 t/m 46)
43. Ongedateerde familie-aantekeningen in (zeer waarschijnlijk) de hand van François,

m.b.t. gebeurtenissen tussen 1558 en 1656, mogelijk niet lang na zijn huwelijk op 
23 april 1656 geschreven. Inliggend een kopie in potlood in de hand van François 
(XIII-H). In 1756 maakte zijn kleinzoon Fransois ((VIII-B) een kopie (zie stuknr. 151).

44. Lyktranen / Over / Fransois van Hoogstraten, / Overleden te Rotterdam, / Den 
vierentwintigsten van Loumaend des jaers 1696. Ingenaaid (1 katern). 8 p. 
(fotokopie, het origineel berust in de bibliotheek van de Stichting Familie van 
Hoogstraten)
Bevat:
D.B. Ter gedachtenisse / van den tael- en dichtkundigen / Fransois van 
Hoogstraten. / Omne sacrum mors importuna profanat
Joachimus Targier, In obitum / Francisci van Hoogstraten, / Viri integerrimi & 
poëtae eximii
A. Jansen van der Goes. Op de Dood / Van / Fransois van Hoogstraten
D.B. Gedachtenisse / Van / Fransois van Hoogstraten. / Aen zynen Zoon / J.v.H. / 
Klinkdicht

45. Enveloppe geadresseerd aan J.W.P. v.H. (XII-D), met ± 36 vel vnl. genealogische 
notities over de families De Koning en Wale.

46. 2 transcripties door J.W.P. v.H. (XII-D) van originele documenten (Serment van de 
werklieden en munters van de Munt van Holland, Resolutiën van de Munt te 
Dordrecht, 1682-1688).

7 David (VII-A) (1658-1724). Correspondentie, gedichten en andere stukken.
(stukken 73 t/m 79)
Deze inventaris is gemaakt door G.J. Rutten, Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002.
47. David (Dordrecht) aan Antoni Jansen van der Goes (ca. 1626-1699) (s.l., 

vermoedelijk Amsterdam). 31-10-1684. Nederlands. 'Gelijk mij de gedachtenisse 
van uwen overleden zoon dierbaer en duurzaem is'.
Inclusief een 38-regelig gedicht 'SPORE aen ANTONY JANSEN VANDER GÓES, dat 
hij zijn zoons nagelate gedichten het licht gunne', in het Nederlands, ondertekend 
door David. vss. 1-2: 'Nu toon eens, dat de wreede dood / Geen magt heeft op uw 
zoons gedichten', opgenomen in: David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: 
Jacobus van Hardenberg, pp. 249-250, en gedateerd '1684'.
(Joan Antonides van der Goes' Gedichten verschenen te Amsterdam in 1685 bij Jan 
Rieuwertsz., Pieter Arentsz. & Albert Magnus en werden bezorgd door zijn vader 
Antoni Jansen van der Goes).
Op de brief staat het nummer 298. Het betreft een op een veiling gekochte brief, 
zie onder stuk 4.4
Inliggend een transcriptie (2 vel typoscript), vervaardigd door Michiel Roscam 
Abbing.

48. Joachim Targier (?-?) (Dordrecht) aan David (Amsterdam). 06-12-1696. Latijn. 
'Postquam dies aliquot medicinam adhibuisset'.

49. Johannes Mensinga (1635-1698) (Groningen) aan David (Amsterdam). 09-11-1697. 
Latijn. 'Diu, est quod conticuerunt vestre litere quamvis omni studio te 
complector'.

50. Joannes Georgius Graevius (1632-1703) (Utrecht) aan David (Amsterdam). 10-08-
1701. Latijn. 'Tardissime tibi gratiarum officium persolvo pro tuis cultissimis 
carminibus'.

51. Joannes Georgius Graevius (1632-1703) (Utrecht) aan David (Amsterdam). 06-02-
1702. Latijn. 'Pro splendidissima Phaedri editione, cujus magnificentia omnium 
f???????? oculos'.

52. Pierre Bayle (1647-1706) (Rotterdam) aan David (s.l., vermoedelijk Amsterdam). 
30-12-1705. Latijn. 'Hesterna die summo affecit me gaudio Clar. amicus noster 
Hesselius'.

53. David (Amsterdam) aan Joan de Haes (1658-1723) (Rotterdam). 30-6-1718. 
Nederlands. 'Ik hebbe de Afdruxels van het Bruiloftdicht wel ontfangen, en die 
gedispenseert, zoo als U.E. dat begeerde'.
Op deze brief staat 'No. 121'. Het betreft een op een veiling gekochte brief, zie 
onder stuk 4.4
Inliggend een transcriptie (2 vel typoscript), vervaardigd door Michiel Roscam 
Abbing.
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53. David (Amsterdam) aan Joan de Haes (1658-1723) (Rotterdam). 30-6-1718. 
Nederlands. 'Ik hebbe de Afdruxels van het Bruiloftdicht wel ontfangen, en die 
gedispenseert, zoo als U.E. dat begeerde'.
Op deze brief staat 'No. 121'. Het betreft een op een veiling gekochte brief, zie 
onder stuk 4.4

54. David (?) (Amsterdam) aan Petrus Burman (1668-1741) (?) (s.l., vermoedelijk 
Leiden). 17-07-1718. Latijn. 'Redut, tandem ad te hic libellus ab amplissimo Wittio'.
Deze brief is niet in de hand van David, maar het opschrift ("Viro clarissimo Petro 
Burmanno S.D. Dav. Hoogstratanus") vermoedelijk wel. Op basis van deze 
mededeling zijn briefschrijver en ontvanger afgeleid. De brief is in dat geval 
waarschijnlijk een kopie.

55. Petrus Burman (1668-1741) (Leiden) aan David (s.l., vermoedelijk Amsterdam). 08-
09-1718. Latijn. 'Multum tibi debeo, pro impetrato a viro amplissimo Ovidiani'.

56. Joannes Ulricus Meurer (1673-?) (Londen) aan David (Amsterdam). 14-04-1722. 
Latijn. 'Viginti quinque anni elapsi sunt, ex quo. Te complexus sum Amstelodami 
cum amicis communibus Petro Francio & Jano Broukhusio'.

57. Joannes Ulricus Meurer (1673-?) (Londen) aan David (Amsterdam). 14-12-1722. 
Latijn. 'Multum Tibi devinctum me agnosco, quod precibus meis locum dederis'.
Fotokopieën van deze brieven (stuknummers 47 t/m 57) bevinden zich in de 
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

58. Katharina Lescailje (1649-1711). 'Op de Gedichten Van den Heer Dr David van 
Hoogstraaten'. 6 vss. s.l. s.n. Nederlands. vss. 1-2: 'HOOGSTRAATEN, aan den rei 
der Digteren hoog verheven, / Munt, als een Phenix, uit in Nederlandsch Gedicht'. 
David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: *3r.

59. Petrus Francius (1645-1704). 'Op de Nederlandsche dichtkunst van de Heer David 
van Hoogstaten [sic] Der medicynen doctor, en Conrector in de Latynsche Scholen 
Tot Amsterdam'. 22 vss. s.l. s.n. Nederlands. vss. 1-2: 'Zyt driemaal welkom aan het
Y, / O lang gewenste Poezy'. David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: *3v.

60. Joan van Broekhuizen (Janus Broukhusius) (1649-1707). 'in Poëmata vernacula v. c. 
Davidis Van Hoogstraaten'. 23 vss. s.l. s.n. Latijn. vss. 1-2: 'Musa candida candidi 
poëtae, / Dulcis Aonias colona silvae'. David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: 
*4r.

61. Joannes Vollenhove (1631-1708). 'OP DE NEDERDUITSCHE POEZY VAN DEN HEER 
DAVID VAN HOOGSTRATEN, DR DER GENEESKUNST EN CONRECTOR DER 
LATYNSCHE SCHOLE TE AMSTERDAM'. 50 vss. s.l. s.n. Nederlands. vss. 1-2: 
'Hoogstratens dichtkunst laat zich horen. / Nu luister, Hollantsche Parnas'. David 
v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: *4v-**r.

62. Arnold Moonen (1644-1711). 'Op de poëzy van den Heere DAVID VAN 
HOOGSTRATEN'. 14 vss. s.l. s.n. Nederlands. vss. 1-2: 'Hoe eere ik naer den eisch 
HOOGSTRATENS poëzy, / die vol en geestryk vloeit, als 'Amstellantsche stroomen'. 
David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: **v.

63. Joannes Brandt (1660-1708). 'Aan den Heere DAVID HOOGSTRAATEN der 
Medicynen Dokter en Konrektor der Latijnsche Schoole t'Amsterdam. op het 
uitgeeven zyner Nederduitsche dichten'. 34 vss. s.l. s.n. Nederlands. vss. 1-2: 
'Hoogstraaten, die, aan Amstels stroomen, / de jonge telgen queekt tot boomen'. 
David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: **2r-v.

64. Joan Pluimer (voor 1679-1720). 'Op de Gedichten van Den Heere David van 
Hoogstraaten, der Medicijnen Doctor'. 20 vss. s.l. s.n. Nederlands. vss. 1-2: 
'Hoogstraaten, gij laat dan uw zuivre snaaren hooren? / Waar aan ik luistervast blijf
hangen met mijn ooren'. David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: **3v.
Op verso de aantekening: "Gedigten en brieven, van geleerde Mannen, aan den 
Heere David van Hoogstraten, etc.a", in de hand van Fransois (VIII-B).

65. Antoni Jansen van der Goes (ca. 1626-1699). 'op de gedichten van de Heer D. VAN 
HOOGSTRATEN'. 40 vss. Amsterdam. 1696. Nederlands. vss. 1-2: 'Zoekt gij een 
beemd van nette en onderscheiden zaaken, / Dichtminnaar, om u in gedachten te 
vermaaken'. David v.H.'s Gedichten. Amsterdam 1697: **4r-v. Plaats en jaar zijn 
niet in druk overgenomen.
De nummers 58 t/m 65 zijn in deze volgorde opgenomen in het voorwerk van 
Davids Gedichten. Amsterdam 1697: Jacobus van Hardenberg. Daarin komen 
bovendien de volgende twee lofdichten voor, die zich niet in het archief bevinden:
- Joachimus Targier (?-?), 'Ad Davidem Hoogstratenum V.C. Vernacula sua 
Poëmata edentem' (**3r; vs. 1: 'Hoogstratena Venus cultu velata decoro');
- Abraham Bogaert (1663-1727), 'Aen den Heere David van Hoogstraten, op zyne 
gedichten' (***r-***2r; vs. 1: 'Wy zullen dan op uw vergode klanken').
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66. Een gravure voorstellende Joachim Oudaen (1628-1692) door Arnold Houbraken 
(1660-1719). Eronder een 6-regelig gedicht van David in het Nederlands. vss. 1-2: 
'Wat maelt Oudaen zoo levend voor 't gezicht / Als zijne kracht van atel, in 
maetgedicht'.

67. Een gravure voorstellende Arnold Houbraken (1660-1719) door Jakobus Houbraken
(1698-1780). Eronder een 4-regelig gedicht van David in het Nederlands. vss. 1-2: 
'HOUBRAKENS eedle geest, gekent uit sijn penseelen, / Gaet weiden in een beemt 
van schoone tafereelen'.
De gravure is opgenomen in het voorwerk van A. Houbrakens De groote 
schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Eerste deel. 
Amsterdam 1718. Met biografische aantekening (1 velletje), in onbekende hand.

68. Een gravure voorstellende Isaacus Verburgius (ca. 1684-1745) door Pieter van 
Gunst (1667-1724) naar een schilderij van Jan Maurits Quinckhardt (1688-1772). 
Eronder een 6-regelig gedicht van David in het Latijn. vss. 1-2: 'Quem mores 
ornant, instructaque dotibus altis / Doctrina, atque animi nobilioris opes'.

69. Een 60-regelig gedicht 'Hoogstratano suo Rabus'. s.l. 1704. Latijn. vss. 1-2: 'Dum 
me Piëris aptantum carmina nervis / Detinet ad ripas patria terra suas'.
De auteur is vermoedelijk Willem Rabus (ca. 1686-?). Onder het gedicht heeft 
(vermoedelijk) David het volgende genoteerd: "Hoc ipso momento tuas 
gratissimas accipio". Inliggend: vertaling door J.W.P. v.H. (XII-D).

70. [Jan van Hoogstraten (VII-B) (?)]. Een ongedateerde levensbeschijving van David. 
20 bladzijden in een schriftje. s.l. na 1724 (Davids overlijden wordt gemeld). 
Nederlands. Incipit: 'David van Hoogstraten heeft den oorsprong van zijn geslagt 
gehad uit 's Gravenhage, alwaer zijn grootvader Theodoor of Dirk een befaemt 
schilder in vermaerde konststukken heeft uitgeblonken.'
De identificatie blijkt uit een door Fransois (VIII-B) geschreven geslachtregister 
(omslag Fransois (VIII-B), omslag "Geslachtregisters Van Hoogstraten", stuk 5) 
waarin hij in 1756 letterlijk citeert uit de biografie, met name bij de beschrijving 
over Wilhelmina (V-g), en dit de "aantekeningen van zijn vader Jan noemt", elders 
(in stuk 7 uit deze omslag) bij Wilhelmina of Willemina v.H.: "is ongehuwd 
overleden, ten huijze van haer broeder Fransois. Zie 't leven van David van 
Hoogstraten". Uit handschriftvergelijking met stuk 98 en met een bewaard gedicht
in de K.B. te Den Haag blijkt dat dit stuk niet in de hand van Jan (VII-B) is.
Deze levensbeschrijving zal vermoedelijk door Gijsbert Rutten, die werkt aan een 
proefschrift over David, geannoteerd en gepubliceerd worden.

71. Een begrafenisbriefje: 'IN AMSTERDAM, ANNO 1723. / Tegens Saturdag, den 4den 
September, / Werd UE. ter Begravinge verzogt, met / SUSANNA VAN 
HOOGSTRATEN, / Huysvrouw van / BOUDEWYN TAIAARD. / Op de Roosegragt, aan
de Noordzy, by de laatste Dwarsstraat: Als / Vriend in Huys te komen, om voor 
twee uuren (zonder eenig verzuym) / te zyn in de / ZUYDER KERK. / UE. Naam zal 
gelézen worden. / Jacobus Verheyde.', waarop in handschrift: 'De heer David Van 
hoogstraten'.

72. Knipseltje uit een bladzijde van een verder niet achterhaalde veilingcatalogus, 
vermoedelijk negentiende eeuws, waarin Hoogstratiana te koop worden 
aangeboden:
Nr. 289. Betreft de brief die onder 1.1 beschreven is. Deze brief werd verkocht 
tezamen met een zwarte kunstportret voorstellende David van H. door P. Schenk, 
dat eveneens in het familiearchief bewaard is gebleven, maar buiten de 
bruikleenoverdracht is gehouden. Op het opzetkarton van deze prent staat 
eveneens het nummer 298. In handschrift staan bij nr. 298 twee prijzen vermeld: 
3,50 en 2,50.
Nr. 299. Betreft de brief die onder 1.7 beschreven is. Deze brief is in de catalogus 
abusievelijk gedateerd 30 juni 1738. Met de handgenoteerde prijzen 2,50 en 1,50. 
Het nummer komt niet overeen met het nummer op de brief (121), hetgeen 
impliceert dat deze brief al eens eerder werd geveild.
Nr. 300. "Eigenhandige brief aan Cornelia Brandt, weduwe van Reinier Leers, 13 
febru. 1723". Zonder prijsvermeldingen. Deze brief is niet mede aangekocht, en 
bevindt zich nu in het Gemeente Archief te Rotterdam (handschrift 611). Volgens 
mededeling (augustus 2002) van dit archief is de herkomst onbekend.
Nr. 301. Exemplaar van de zwarte kunstprent door J. Wandelaar voorstellende Jan 
van Hoogstraten. Met de handgenoteerde prijs 3,50-3.
Nr. 302. Exemplaar van zwarte kunstportret door J. Houbraken, voorstellende Jan 
van Hoogstraten. Dit exemplaar is nog aanwezig, want op het opzetkarton staat 
hetzelfde nummer genoteerd. Het is buiten de bruikleenoverdracht gehouden. 
Met handgenoteerde prijs 2,-.
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Nr. 303. Zelfportretgravure van Samuel van Hoogstraten. Met handgenoteerde 
prijs 3,50.
Aantekening
In de bibliotheek onder beheer van de Stichting Familie van Hoogstraten zijn de 
volgende, uit het archief afkomstige, drie drukwerken opgenomen.
LYKGEDACHTENIS / VAN DEN HEERE / DAVID / VAN / HOOGSTRATEN, M.D. / 
KONREKTOR DER LATYNSCHE / SCHOOLE TE AMSTERDAM / Door H. K . POOT. / 
[vignet] / TE DELFT / Gedrukt by REINIER BOITET. / MDCCXXIV.
Een omslag, waarin: 'LYKGEDACHTENIS VAN DEN HEERE DAVID VAN 
HOOGSTRATEN.' pp. 3-11 = A2r-B2r. Een 155-regelig gedicht in het Nederlands. 
Auteur: Hubert Kornelisz. Poot (1689-1733).
TER GEDACHTENISSE / VAN DEN / UITMUNTENDEN DICHTER, / DAVID VAN 
HOOGSTRATEN, / der Mediçynen Dokter.
In een omslag; A2r-A4r. Een 72-regelig gedicht in het Nederlands,
ondertekend 'A. HOPPESTEIN'.
TER GEDAGTENISSE / VAN DEN HEERE / DAVID VAN HOOGSTRATEN, / DOKTER 
DER GENEESKUNST, / EN / DOORLUCHTIG POËET.
In een omslag; Br-C2r. Een 326-regelig gedicht in het Nederlands,
ondertekend: 'JOANNES VAN BRAAM' (1671-1751).

8 David VII-A (1658-1724). Latere stukken.
(stukken 73 t/m 79)
73. Transcriptie (1 velletje), ongedateerd [na 1788], van biografische gegevens 

betreffende David, uit: J.F. Martinet, Vereenigd Nederland, Amsterdam, 1788, p. 
604-605. In onbekende hand. Op verso transcriptie uit hetzelfde werk, betreffende
Petrus Scriverius.

74. "Extract uit het doopboek van de Zuiderkerk te Amsterdam in dato 3 December 
1790" (1 velletje). In onbekende hand. Betreft de kinderen van David en Maria van 
Nispen.

75. Transcriptie (1 gevouwen diploma), in de hand van J.W.P. (XII-D), van het testament
van David, gedateerd 21 februari 1720. Inliggend: enveloppe met 12 vel 
genealogische aantekeningen en transcripties in de hand van J.W.P. (XII-D), en 3 
krantenknipsels, (17 maart 1923, 17 februari 1924 en 4 mei 1934), betreffende het 
werk van Heiman Dullaert.

76. Enveloppe met 14 vel biografische en genealogische aantekeningen, in 
verschillende handen, betreffende David.

77. Beknopte biografie (5 gevouwen, 3 losse vellen, in het Engels), in de hand van J.S.F.
(XIV-K).

78. Uit tijdschrift of kalender geknipte afbeelding van portret van Heiman Dullaert, 
met onderschrift door David.

79. "David van Hoogstraten" (1 velletje). Beschrijving van portret door P. van Gunst 
naar A. Boonen. In onbekende hand.

9 Mattheus (VII-A-d) (1687-1689)
(stukken 80 t/m 97)
Deze inventaris is grotendeels ontleend aan bijlage 2 ("Inventaris van de brievencollectie van 
Mattheus van Hoogstraten, 1712-1724") in het proefschrift van P. Moree, 'Met vriend die God geleide' 
Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie, Zutphen 
1998, p. 170. Op p. 64-68 staat een samenvatting van deze brieven.
Uit brief 3 blijkt dat Mattheus met het schip de Arion op 27 april 1712 uit Texel vertrok. Op een losse 
enveloppe en op de adreszijde van brief 2 resten met lakdrukken met het wapen van Hoogstraten. 
Mattheus schrijft in brief 9 dat zijn zegelring gestolen was toen hij schipbreuk leed en hij verzoekt 
een nieuw voorbeeld van het familiewapen.
80. Mattheus van H. (aan boord van de Arion in de Spaanse zee) aan zijn vader David. 

(Amsterdam), [mei of juni] 1712.
Incipit: Op een lossen voet begeeve ik mij tot schrijven,
Mogelijk is deze brief meegestuurd in de volgende, losse, enveloppe: Op de 
adreszijde staat 'Den 12 April 1713'.
Adres: Mijn Heer David van Hoogstraten, Med: Doctor, en Conrector der Latijnsche
schoolen, op de Princegragt, tusschen de Spiegelgragt, en de Leijdse Kruijsstraat, 
in de Hoop tot Amsterdam. Op de adreszijde staat verder: nr. 2.

81. Mattheus van H. (aan boord van de Arion in de Spaanse zee) aan zijn vader David. 
(Amsterdam), [mei of juni] 1712 en geschreven na brief nr. 1.
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Incipit: Hier doet zich schielijk weder eene occasie op om Ued een lettertje te doen 
hebben
Adres: Mijn Heer David van Hoogstraten, Med. Doctor en Conrector der Latijnsche 
schoolen, Op de Princegragt, tusschen de Leijdse straet, & Spiegelgragt tot 
Amsterdam' Met de toevoegingen: 'Met vriend die God geleide' en 'nr. 8' En, in de 
hand van David van H. 'ontfangen den 18 April 1713'.

82. Katern van twee diplomata. Mattheus van H. (Batavia) aan zijn vader David 
[Amsterdam]. Zonder enveloppe. Gedateerd Batavia, 6 januari 1713 ("op 
grootvaders geboortedag", M. was naar zijn grootvader Mattheus van Nispen 
genoemd). Zonder adreszijde.
Incipit: Dit is de vierde brief, die ik sedert mijn vertrek uijt het Vaderland aan UE 
geschreven heb, te weten in Zee, een met een Curacous, een met een Surinaams 
Scheepje, en een van de Cabo de goede hoop.
Bij de ondertekening staat 'nr. 9'.

83. Gedicht getiteld "M: van Hoogstratens DANKZEGGINGE na zijn herstellinge", 
gedateerd: "Op Banda Den 1. meij 1713". Vermoedelijk meegestuurd met een brief.
Incipit: Wel aan mijn ziel met dankbre tongen / den Lof des Heeren opgezongen,

84. Mattheus van H. Gedicht getiteld "Aan den heere Geraerd Brand, aanmoediging 
ter Nederduitsche Dichtkunst", gedateerd Batavia, 20 feb. 1714 en ondertekend 'M.
van Hoogstraten'.
Incipit: Wat baat het u te zijn uit een geslagt gesproten o vrind, o waerde BRAND".
Er boven staat "Copia.", en het betreft dus een met een zekere brief naar Holland 
meegestuurde kopie van een gedicht dat Matthaeus op Gerard Brand maakte. Dat 
een zekere Gerard Brand in Batavia woonde, blijkt uit brief 3.

85. Mattheus van H. (Batavia) aan een onbekende [een lid van een kunstgenootschap, 
vermoedelijk te Amsterdam]. Zonder adreszijde. Gedateerd Batavia, adi ult. febr. 
1714 (en in een ander handschrift: den lesten februarij 1714, = 28 februari 1714. Met 
aanduiding "nr. 14".
Incipit: Geduurige bezigheden tegen 't vertrekken der retourscheepen.

86. Twee losse diplomata. Mattheus van H. (Batavia) aan zijn vader David 
(Amsterdam), gedateerd Batavia, 25 juli 1716. Met aanduiding "nr. 16". Zonder 
adreszijde.
Incipit: De hemelsche bestiering des almachtigen vaders is zoo wonderbaerlijk

87. Mattheus van H. (Batavia, aan boord van het schip 't Casteel Batavia) aan zijn 
broer Francois van Hoogstraten, gedateerd 20 maart 1717. Zonder adreszijde.
Incipit: Raarder donderse vent als gij zijt heb ik nooijt gezien.

88. Mattheus van H. (Batavia, aan boord van het schip 't Casteel Batavia) aan zijn 
zuster Maria van Hoogstraten, gedateerd 20 maart 1717. Zonder adreszijde.
Incipit: Met deeze gelegendheid kan ik niet nalaten UE.

89. "Eijsch en conclusie ad mortem opgestelt, en aen den E. agtb. Heer gesaghebber 
Abraham Patras president, benevens den raad van justitie deser Sumatras west 
cust overgelevert door den onderkoopman en Fiscaal Mattheus van Hoogstraten 
ratione officii Eijschen Contra Sienne, vrije niasse vrouw thans 's Heeren 
gevangene, over het vermoorden van haer dogters kind en gedaegde om eijsch 
aen te hooren". Gedateerd Padang, 18 december 1717. Het stuk is ondertekend: 
"Accodeert B.v.Laodenburgh (?)
Incipit: Onaengesien de liefde tegens onse

90. Mattheus van H. aan zijn vader David (Amsterdam), gedateerd Padang, 14 maart 
1718. Met het nummer 21. Zonder adreszijde.
Incipit: Onaangezien veele instantien, en meenigvuldig schrijvens, sedert het 
deplorabel verongelukken van mijn schip d'Arion.

91. Mattheus van H. (Pto Chinco, Sumatra) aan zijn zuster Maria (Amsterdam), 
Gedateerd: 15 september 1719. Mede ondertekend door Debora Quirina Coops, 
met wie hij, zoals hij schrijft, 23 april 1719 in het huwelijk was getreden. Zonder 
adreszijde.
Incipit: Twee uwer aangename brieven heb ik wel ontfangen, ook daar in uwe 
klagten
Inliggend geannoteerde transcriptie van M. Roscam Abbing, januari 2002.

92. Mattheus van H. (Pto Chinco, Sumatra) aan zijn broer Jacobus van H., gedateerd 15
september 1719. Zonder adreszijde.
Incipit: Niettegenstaande gij tot nog toe sedert mijn vertrekt uit Holland u aen mij 
niet
Uit beide brieven (12 en 13) blijkt dat Mattheus op die dag ook een brief aan zijn 
vader schreef. Deze is niet overgeleverd.
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93. Mattheus van H. (Pto Chinco, Sumatra) aan zijn vader David (Amsterdam). 
Gedateerd 30 november 1719. Zonder adreszijde. Mede ondertekend door Debora 
Quirina Coops.
Incipit: Ik heb uE bij mijnen aparte brief wijdlopig geschreven

94. Mattheus van H. (Padang) aan zijn vader David (Amsterdam), gedateerd 20 januari 
1721. Met een kort berichtje aan 'Zusje Lief'. Beide mede ondertekend door Debora
Quirina Coops. Zonder adreszijde.
Incipit: Op dit moment, wanneer ik na de rheede gevaren ben om den

95. Hendrik Zwaardecroon (Batavia) aan David van H. Gedateerd Batavia 7 febr: 1722.
Incipit: Een blijke dat den name mijnen familie bij Uw Ed: niet onbekend

96. Debora Quirina Coops (Padang) aan haar schoonvader David van Hoogstraten 
(Amsterdam), gedateerd Padang 26 september (?) 1722. In de brief wordt het 
overlijden van Mattheus op 27 april dat jaar meegedeeld.
Incipit: Tot mijn eijge smertelijke leetweesens UE moet bekent maken

97. Hendrik Zwaardecroon (Batavia) aan David van Hoogstraten, gedateerd 30 januari 
1724. Incipit: Het genoegen van UwelEd: over de bevordering van sijnen zoone, na 
zulks mij is

10 Jan (VII-B) (1662-1736)
(stukken 98 t/m 112)
98. Brief (ongedateerd) aan zijn zoon Fransois (VIII-B), met lakstempel (met 

transcriptie door Constantia v.H. (XIII-H-d)).
99. "Bedenking over mijnen vierenseventigsten Verjaardag", gedateerd 26 januari 

1736, met annotaties in het handschrift van zijn zoon Fransois.
100. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), gedateerd 29 juli 1736.
101. "Communicatie bid en roepcedullen, wegens 't overlijden, en ten uitvaerd van 't lijk

van J: van Hoogstraten. 1736" (katern van 2 gevouwen diplomata).
102. "Roepcedulle ter uitvaard van het Lijk van Jan van Hoogstraten den 1en augustus 

1736" (1 gevouwen diploma).
103. "Rekening van de begraefenis [...]" (1 vel), gedateerd 2 augustus 1736.
104. Ontvangstbekentenis van Jan Block (?) m.b.t. de begrafenis van Jan (8 augustus 

1736).
105. 11 condoleancebrieven na de dood van Jan, 1736, gericht aan zijn zoon Fransois 

(VIII-B), van Arnold Hoogvliet (= Cornelis Boon?), Willem Elsevier, Cornelia 
Schrijver, Gideon de Graaff, Nicolaas Hartman, Christiaan de Wildt, Jacobus v.H., 
Joan de Wildt, Christina Henriëtta Schrijver, De Roode, Johannes Vos.

106. 18e eeuwse stamboom Van der Hagen / Nuyssenburg / v.H. (2 stuks, waarvan één 
met 2 latere kopieën), en kopie in de hand van J.W.P. v.H. (XII-D).

107. Handgeschreven stamboom Van der Haegen.
108. Enveloppe met ± 30 genealogische aantekeningen, door J.W.P. v.H. (XII-D), vnl. 

m.b.t. het geslacht Van der Haegen.
109. Transcripties (4 vel), in de hand van J.W.P., uit M.J.F.W. van der Haagen, Het 

geslacht Van der Haagen 1417-1932, 1932.
110. 3 vel aantekeningen van J.S.F. (XIV-K) m.b.t. de geslachten Van der Haegen en 

Nuyssenburg.
111. Fotokopie (3 vel) van het testament van Jan (1 juli 1731) voor de Schoonhovense 

notaris Tieleman van Schelluinen.
112. Elly Groenenboom-Draai. "De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan 

IJssel, Waal en Maas". In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 
XVIII (1995), 2 en 3 (fotokopieën); met "Epiloog", in: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman, XIX (1996), 2 (kopie).

11 Hester (VII-B-d) (1686-1740)
(stukken 113 t/m 114)
113. Steversloot, L. Op het huwelyk / van / Sr. Jan Does, / En juffrouw / Hester van 

Hoogstraten. / Aan den Heere / J. van Hoogstraten. / Vader van de bruid. / 
Voltrokken binnen Gouda den 11 van Oogstmaand 1715. Plano (48,5 x 36,8 cm.)

114. Rouwbrief aan Fransois (VIII-B) en Wilhelmia de Wildt te IJsselstein m.b.t. het 
overlijden van diens zuster Hester, door haar echtgenoot Jan Does, gedateerd 
"Rotterdam Den 18 Desember 1740".

12 Fransois (VIII-B) (1689-1760)
(stukken 115 t/m 148)
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115. 1 half diploma "Extract uit het Doopregister Anno 1689 den 30 9ber (september) Is 
in de Hervormde kerk alhier Gedoopt Francois. Waar van de ouders zijn Jan Van 
Hoogstraten En Geertruij van der Hagen." Extract door de predikant Van der Palm 
van Woudrichem gedagtekend 29 october 1759.
Het is niet duidelijk waarom in oktober 1759 kennelijk door Fransois zelf zijn eigen 
doopgegevens en die van zijn vrouw (zie het volgende stuk) werden opgevraagd.

116. 1 diploma. Ongedateerd (achttiende-eeuws) extract uit het doopregister der 
Gereformeerde Nederduitse Gemeente van 's-Hertogenbosch. Voor dit door ene 
Mobachius ondertekende extract is 19,5 stuivers betaald.
De 19de maart 1694 is "alhier gedoopt Wilhelmina
Vad: Joännes De Wildt past: tot Oirschot en Best
Moed: Mia Catharina Schrijver
Actum 's Bosch den 24 okt. 1759."
Wilhelmia is een dag na haar geboorte op 18 maart 1694, gedoopt.
Het register wordt nog altijd bewaard. Stadsarchief Den Bosch, DTB 72, sub dato.

117. 1 half diploma. Kopie van voorgaand stuk in de hand van Fransois.
118. Twee losse bijbelbladen, met aantekeningen in de hand van Fransois van 

Hoogstraten (1689-1760), 1718-1733. Slechte staat.
Nadat Johannes de Wildt, de schoonvader van Fransois, in september 1738 te 
Oudewater was overleden, zal Fransois diens bijbel met aantekingen hebben 
gekregen. Hij heeft namelijk op een bepaald moment na 1733 alle eigen 
aantekeningen van deze twee bijbelbladen overgeschreven in de familiebijbel van 
De Wildt. Twee bladen van folioformaat zijn bewaard gebleven [inv. 33, stuk 1].
Fransois noteerde in de De Wildt-bijbel achteraf en met dezelfde inkt opnieuw zijn
huwelijk en de geboorten en dopen, en en overlijden en begraven van zijn 
kinderen.
Dankzij deze latere aantekeningen konden enkele niet meer of slecht leesbare 
passages van de oorspronkelijke notities gereconstrueerd worden. Zie daarvoor de
inliggende transcriptie. Daarop zijn de gegevens zijn gecontroleerd en aangevuld 
met gegevens uit de doop- en trouwboeken van Schoonhoven. De begraafboeken 
uit deze periode van deze plaats zijn niet bewaard gebleven.

119. Aanstelling (1 diploma) van "Francois van Hoogstraaten" tot heemraad van den 
overwaart wegens de Baronnie van Liesvelt, als opvolger van Frederik Tieleman 
van Schelluyne door Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje. Gedateerd s 
Gravenhage, 21 mei 1735, en ondertekend W. Prince D'Orange. Incipit: "Wy Willem 
Carel Hendrik Friso by der gratie Gods prince van Orange ende Nassau etc."

120. Aanstelling (1 diploma) van "Francois van Hoogstraaten" om de volgende ambten 
waar te nemen ingevolge een besluit van de prins van Oranje d.d. 22 mei 1735: 
"drossaard der Baronie Liesveld, schout der steede Nieupoort en van de Geregte 
van Gelkenes en Ammers Graveland, alsmede Heemraad van den Overwaart". 
Ondertekend 's Gravenhaghe, 18 juni 1735 (getetekend: J[ohan] Vultejus). Incipit: 
"Ik ondergeschreve als Drossaard der Baronie Liesveld".

121. Ontvangstverklaring (1 halve diploma) ondertekend door F.v.Hoogstraten, 5 
october 1735, dat hij 100 gulden van de heer Hermans heeft ontvangen voor 
rekening van de drossaard Vultejus, zijnde tweederde van hetgeen wegens het 
amptgeld van het waterheemraadschap van Overwaard moet worden betaald.
Incipit: "Ik Ondergesch. bekenne"
Dit stuk is blijkens een brief d.d. 4 november 1909 van A.A. Vorsterman van Oijen 
aan Jan Samuel François (XII-C) door laatstgenoemde van eerstgenoemde 
overgenomen voor een bedrag van ƒ 10,00.

122. Kopie (1 diploma) van hetgeen "Fransois Van Hoogstraten" als waarnemer van de 
in het stuk van 18 juni 1735 genoemde ambten ontvangen en uitgegeven heeft ten 
behoeve van dhr. Mr. Johan Vultejus. Getekend, 21 aug. 1736. De in totaal per saldo
ontvangen 398 gulden, zeventien stuivers en 6 penningen zijn op 21 augustus 1736 
in IJsselsteijn door Vultejus ontvangen. Incipit: "Rekening van Fransois van 
hoogstraten, wegens 't"

123. Aanstelling (1 diploma) van "François van Hoogstraten" tot secretaris van 
IJsselstein. Gedateerd 23 februari 1737 en ondertekend M.L. Prinsesse Van Orange. 
Met lakzegel. Incipit: "Maria Louisa bij der Gratie Godes, princesse Douairiaire van 
Orange en Nassau".

124. 1 diploma. Incipit: "Liquidatie tussen De Heer Johan Vultejus en Fransois van 
Hoogstraten, wegens het Drostampt van Liesveldt, & van St. Jan 1736 tot St. Jan 
1737". Achterop staat: 2e liquidatie met F. van Hoogstraten 10 Jul. 1737.
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Dit stuk is blijkens een brief d.d. 4 november 1909 van A.A. Vorsterman van Oijen 
aan Jan Samuel François (XII-C) door laatstgenoemde van eerstgenoemde 
overgenomen voor een bedrag van ƒ 10,00.

125. Verklaring (1 diploma) dat uit naam van F. van Hoogstraten als procuratie 
hebbende de heer Johan Vultejus, drossaard en rentmeester der Baronnije 
Liesveld, de gerechtsbode van Schoonhoven aan Fredrik Tieleman van Schelluijne 
zal overhandigen een dagvaardiging van de schepenen van Schoonhoven om op 
dinsdag 17 september 1737 te verschijnen inzake een zeker geschil. Gedateerd 27 
augustus 1737. Met daaronder de verklaring van de gerechtsbode dat hij de 
dagvaarding aan dhr. van Schelluijne op 29 augustus heeft overhandigd. Incipit: 
"De Geregtsbode van Schoonhoven, zal, uijt de Naam".

126. Afdruk van het wapen van 'De HEER FRANSOIS van HOOGSTRATEN'. Dit 
exemplaar is in 1847 gebruikt in het dossier t.b.v. het verzoek tot verheffing in de 
adelstand (zie inventaris nr. 96).
De koperen plaat is anno 2002 door Jan Samuel François (XIV-K) geschonken aan 
de bibliotheek van de Stichting Familie van Hoogstraten. Van deze plaat zijn in 
1987 enkele afdrukken gemaakt.

127. Aan J.W.P. (XII-D) geadresseerde enveloppe met een lakafdruk van het 
alliantiewapen Van Hoogstraten-De Wildt door Louis Storm van 's Gravenzande. 
Ongedateerd. Inliggend een schets door J.W.P. van het alliantiewapen zoals dat 
voorkomt op 'codicil 31 Mrt 1758'.

128. Kopie van het door zijn grootvader François (VI) geschreven grafdicht op het 
overlijden van zijn broer Jan (V-c) in Wenen, 1654 (zie Michiel Roscam Abbing, De 
schilder en Schrijver Samuel van Hoogstraten, p. 46-47). Met toelichting door 
Michiel Roscam Abbing.

129. Extract (1 diploma, ongedateerd [eind 18e eeuw?]) uit een onbekend archief. 
Betreft vermeldingen van "van Hoogstraten", lopende vanaf 1596 tot en met 1729. 
Het laatste afschrift van een folio 229 betreft een zeker legaat van Anna 
Wilhelmina Schrijver van Rodenburgh aan Fransois.

130. Kladgedicht "Ter gedagtenisse van den vijfentwintigjarigen Trouwdag van ons 
F.v.H. en W.d.W. voorgevallen en gevierd den 20 nov. 1743" (1 vel). 51 versregels.
Incipit: "Zoo zien wij, naer ons Egtvergaaren".

131. 7 p. gedichten, in de hand van Fransois, ongedateerd.
132. Citaat (1 vel) uit Justus Lipsius' Politica, Lib. 1, Cap. 6, geparafeerd F:V:H. 

Ongedateerd.
133. Akte van transport (1 stuk perkament) betreffende de verkoop van een huis en erf, 

gelegen bij de gevangen toren te Oudewater, door Wolterus van den Bogerdt aan 
Cornelis van Vliet, voor 150 gulden, waarvan Hugo Maas, Martinus Maas en Gerrit 
de Jong kennis geven. Gedateerd Ondertekend 9 juni 1747 en ondertekend door de
secretaris F. van Hoogstraten. Met een veel ouder (Middeleeuws?) perkamenten 
hechtreepje met letters. Incipit: "Wij Hugo Maas".

134. Rouwbrief gedateerd "Oirschot 26 October 1749", geschreven door Anna 
Hermanni, n.a.v. het overlijden van haar man Anthonius van der Burgh, aan haar 
neef en nicht Fransois v.H. (VIII-B) en Wilhelmia de Wildt, vermoedelijk te 
Oudewater.

135. In het Frans gestelde verklaring (1 vel) op verzoek van Marie Caille, weduwe van 
Francois le Maire, van F. van Hoogstraten als bailliuw, burgemeester en secretaris 
van Oudewater dat Pierre Daniel le Maire, 14 jaar oud, leeft en woont bij Jan 
Diepenhorst in de Wijngaardstraat (Rue de Vigne), schoolmeester van de Franse 
school in Oudewater. Gedateerd Oudewater, 12 februari 1750.

136. Verklaring (1 diploma) van borgstelling van Wilhelmia de Wildt en haar zoon Jan 
Willem van Hoogstraten, Oudewater, 24 oktober 1750, ten behoeve van haar man 
en zijn vader Fransois van Hoogstraten als secretaris en ontfanger van de ordinaire
en extraordinaire consenten van Oudewater. Incipit: "Wij ondergesch Wilhelmia 
De Wildt
Opgesteld in de hand van F. van Hoogstraten".

137. Rouwbrief (1 diploma), gedateerd Utrecht 1 maart 1756 en verzonden uit Gouda, 
van C(ornelis) Schrijver [een afstammeling van Thijs Pietersz. Schrijver, broer van 
Petrus Scriverius' vader Hendrick Pieterszn.] aan François van Hoogstraten, 
"Borgemeester Etc. Etc. te Oudewater". De Luitenant-Admiraal Cornelis Schrijver 
leefde van 1687 tot 1768.
De briefschrijver bericht het overlijden op 29 februari 1756 van zijn zuster Haasje 
Schrijver, weduwe van Cornelis van Gaesbeecq 'in het 65ste jaar van hares 
ouderdoms'.
Een andere telg uit deze tak van de familie, een broer van Cornelis, Matthias 
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Schrijver, had door zijn huwelijk met Jacomina Elisabeth van Zijll, kleindochter van 
Hendrik Schrijver, en door zijn vestiging in Oudewater de familiebanden nauwer 
aangehaald.
Zie voor deze familierelatie de Gedichten van Petrus Scriverius, Amsterdam 1738, 
p. 3 en inv. nr. 38 in deel II.
Een zwart lakzegel met het wapen van Schrijver (een schild met schuine balk van 
linksboven naar rechtsonder en een ster in de rechterhoek) zit nog op de brief.

138. Gesigneerde brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 mei 1756, van Jacobus (VII-A-i) 
aan zijn neef Fransois (VIII-B), met lakzegel, met hierop concept-antwoord van 
Fransois. Incipit: "Hebbe het genoege gehad van Ued.heer zoon Hendrik over 
drie.vier weken geleden ten mijnen huize te zien".

139. Brief (1756) van Henrica Janssen, weduwe van Jacobus (VII-A-i), aan Fransois, 
waarin zij hem op de hoogte stelt van het overlijden van haar echtgenoot, met 
hierop concept-antwoord van Fransois. Incipit: "Nadien het den vrymagtigen God 
naar zijn onveraenderlyk Raads besluyt behaagt heeft". Inliggend:

140. Kladnotitie (1 velletje) uit 1939 met de mededeling "gravenmakers in de 
Oosterkerk. Jacobus van Hoogstraten sedert 1722. overleden in 1756, den 13 Dec.", 
met een verwijzing naar Bom & Enschede, De Oosterkerk te Amsterdam: 
geschiedkundig overzicht van den bouw van, en den dienst in deze kerk, van 1659 
tot heden, Amsterdam 1922.

141. Kladnotitie (1 velletje), ongedateerd, met twee verwijzingen naar het Gemeente-
archief van Amsterdam. Betreft onder meer het testament van Jacobus (VII-A-i).

142. Gedrukte overlijdensaankondiging (half diploma)van "François van Hoogstraten, 
Oud-Burgermeester en Secretaris deezer Stad". Ondertekend Oudewater, 26 
February 1760. Ondertekend Wilhelmia de Wildt. Incipit: Wel Edele Gebore 
Vrouwe. Dit exemplaar was bestemd voor "Mevrouw de Wildt". Fransois was een 
dag eerder overleden.

143. "Naamlijst der Heeren en Vrienden die verzogt worden te adsisteren bij de 
begravenis van het lijk van vrouwe Wilhelmina de Wildt Weduwe wijlen den 
WelEdelen Gestrengen Heer François Van Hoogstraten, op den 12de july 1776" (1 
diploma). Bovenaan staat D. De Jong. Dominus de Jong is een van de op de lijst 
voorkomende namen.

144. "Graf-schrift op den Hoog WelGeb. Heer Fran. van Hoogstraten" (1 vel). In net 
geschreven vers door Jan Willem (IX-A) en gedateerd 1760. Dit 12-regelig grafdicht,
beginnende 'Rust hier o vader!', heeft Jan Willem op het graf zelf laten houwen, 
zoals blijkt uit Jan Willems mededeling op de bijbelbladen-De Wildt [inv. 33, stuk 
1], waar verder staat dat hij is "begraven op het choor, in het graf bij zijn vrouws 
ouders".

145. Briefkaart, gedateerd 20 juni 1932, van Han van Son, aan François (XIII-H). Incipit: 
"Heden vond ik in het Begraafboek van Oudewater".

146. Transcriptie (2 vel fotokopie), van het in het Rijksarchief Utrecht bewaarde 
testament van Wilhelmia de Wildt, van 25 april 1776.

147. 2 kleurenfoto's van pendant-portretjes voorstellende Fransois en Wilhelmia de 
Wildt (zie Michiel Roscam Abbing, Van Hoogstraten: iconografie van een familie. 
Amsterdam, in eigen beheer, 1987, p. 37).

148. Brief (1 vel), gedateerd 3 juli 1976, van H. Brood, aan François (XIII-H). Incipit: 
"Vriendelijk dank voor uw brief". Inliggend: 4 fotokopieën uit het Resolutieboek 
van burgemeesteren uit het oud archief van Weesp over het - onder andere door 
Oudewater - in 1747 aanstellen van waardgelders.

13 Fransois (VIII-B) (1689-1760). Geslachtregisters Van Hoogstraten.
(stukken 149 t/m 155)
Inleiding
"Ao. 1756 heeft Fransois Van Hoogstraten Secretaris Van Oudewater zijn stam of geslagt nagegaan, 
en opgezogt, zoo veel in zijn vermogen was, en daar af gevonden 't geene volgt." Aldus 
introduceerde Fransois (VIII-B) zijn op schrift gestelde naspeuringen over zijn familie en 
voorgeslacht (stuk 155).
Voorafgaande versies van dit archiefstuk zijn ook bewaard gebleven. Daaruit kan afgeleid worden 
dat hij al vóór het overlijden van zijn vader Jan in 1736 met zijn onderzoek begon. Hij gebruikte de 
volgende bronnen voor zijn gegevens:
Overlevering.
In stuk 150 staat "men moest vader daer na vragen" en "daar vader ons in onderregten kan". En: "Dit 
is alles wat ik oit bij malkanderen heb kunnen vinden, daer ik moeijten genog toe gehad heb, zonder 
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dat ik zelf weet hoe ik'er aen kom; ik geloof meest door Houbraken, daer ik, daer teekenende, wel 
memoirtjes heb opgeschreven uit de mond van hem en zijn vrouw, dat een grooten kluijfkond was".
In stuk 153 staat de zinsnede "mijn vader Jan en mijn oom David hebben mij verhaald, dat...".
Stukken die nog altijd in het familiearchief aanwezig zijn.
In stuk 150 wordt verwezen naar de "lykdigten" op Francois (VIII-B). Daar schrijft hij ook dat de heer 
'busero' deze gedichten maakte. Hieruit blijkt dat de dichter 'D.B.' op het drukwerkje Dirck Buysero 
(1644-1708) is.
Een mogelijk uniek exemplaar van de "Lyktranen Over Fransois van Hoogstraten" behoort tot het 
archief (maar is buiten de overdracht gehouden en bevindt zich in de bibliotheek van de 
Familiestichting). Wel is van dit exemplaar een fotokopie in het archief toegevoegd (stuk 44). Het 
bestaan van dit exemplaar was P. Thissen (proefschrift over F.v.H.) onbekend.
In stuk 151 wordt verwezen naar de aantekeningen van Fransois (VIII-B) die hij op 11 juni 1756 
kopieerde van het origineel van zijn neef Jakobus.
In stuk 153 wordt geciteerd uit de aantekeningen van "vader Jan van Hoogstraten". Dit moet de 
anonieme en ongedateerde biografie van David (VII-A) (stuk 70). In stuk 155 staat bij Willemina van 
Hoogstraten: "is ongehuwd overleden, ten huijze van haer broeder Fransois. Zie 't leven van David 
van Hoogstraten". Daarmee moet dezelfde nog aanwezige biografie bedoeld zijn.
In stuk 155 wordt gerefereerd aan het begrafenisbiljet van 4 september 1723 van Susanna (V-e), en - 
zonder dat nader aan te geven, de brief van Mattheus (VII-Ad) brief 12 van 15 november 1719 aan zijn 
zuster Maria.
Bronnen die zich nu niet meer in het archief bevinden:
Stuk 155 "een aantekening van mijn grootvader" (= VI) over zijn eerste dochter Maria.
Verwijzingen naar boeken.
A. Bogaert, De droevige schipbreuk van het fluitschip den Arion, op de reize uit Japan naer Batavia. 
Mitg. de rampzalige gevangenis en omvoering der Schipbreukelingen in Conchinchina, nevens een 
nauwkeurig bericht van dat Koninkryk, en den aart dier volken. Ontworpen uit de schriften van Gerrit
Voogt, en Isaak de Winter, Amsterdam 1723 (exemplaar in UB-Leiden 360 G 5), tweede druk 
Amsterdam 1729 (exemplaar in Scheepvaartmuseum Amsterdam A IV 2 161. 188 p. (stuk 155).
F. van Hoogstraten, 'Mengeldichten', achterin: Joseph Hall, De schoole der wereld [...], Rotterdam 
1682. (stuk 149;150;152;153;154;155).
J. van Hoogstratens, Zedezangen en stigtelyke liederen, Gouda 1708. (stuk 152;153).
J. van Hoogstraten, Mengelpoezy of verscheyde gedigten, tweede deel Amsterdam 1715(?). (stuk 
153).
S. van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst, anders de Zichtbaere Werelt, 
Rotterdam 1678. (stuk 150;153;155).
A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, deel 1 
(Amsterdam 1718) biografie Dirck van H. en deel 2 (Amsterdam 1719) biografie Samuel van H. (stuk 
149;150;153;154;155). 
Familieportretten.

• Franchois (III-B)
* Portrettekening door Dirck van H., 1631. [stuk 149 'de teekening die anders zeer fraij is, 
werd zoo oud, dat ik niet meer zien kan of het cijfferlettertje dat voor de 6 staat, een 1 of 
een 2 is'; stuk 150: inliggend: vermelding van de gehele tekst; stuk 153 'deze is uitgeteekend, 
met rood en zwart krijt door zijn zoons zoon Dirk van Hoogstraten, den 25 julij 1631. En die 
teekening berust onder mij Fransois van Hoogstraten, toen ik dit Ao 1656 schreef en is om 
desselfs kunst en kragt beschouwenswaardig';154;155.] 

• David (VII-A)
* [stuk 155: "Zijne afbeelding, als ook die van zijn vrouw, heb ik bekomen van zijn zoon 
Jacobus, geschilderd door ... Boonen".]
* [stuk 155: 'In prent is hij te vinden voor zijn Fedrus, en elders in verscheiden formaet."] 

• Dirck (V)
* Zelfportret. [stuk 150 "Deze zijn portrait, door hem zelf geschilderd, berust onder mij"; 153 
"En onder mij berust nog een geschilderd portrait, door hem zelf gedaan, dog beschadigd"; 
155 "Ik heb zijne afbeelding op paneel door hem zelf geschilderd, maar is wat geschonden".]
* Zelfportret 2. [stuk 150 "En een ander staat mij voor gezien te hebben, ten huijze van oom 
te Amsterdam (=David)"; 155 (later toegevoegd: "Zijne fraijere afbeelding, mede door hem 
zelf geschilderd, in een zwarte lijst met een goud randje, heb ik gekregen na de dood van 
Jacobus, zoon van David van Hoogstraten, overleden te Amsterdam in Decemb. 1756".]
* [stuk 153: "het jaar van zijn sterven is gebleken uit het kantschrift van een teekening die 
zijn zoon Samuel van Hoogstraten, na zijns overleden vaders wezen had afgeschetst. welke 
teekening David van Hoogstraten, tot een gedagtenis zijnes grootvaders, in zijn konstboek, 
bij de beeltenissen der vernuftrijke mannen, bewaarde".]
* Gravure J. Houbraken in de Groote Schouburgh (stuk 153;154;155). 

• Samuel (V-a)
* Zelfportret [stuk 150 "en welkers portrait, door hem zelf geschilderd, onder ue (=Samuel 
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(VIII-C)) berust"; 155 "zijne afbeelding, als ook die van zijn huisvrouw Sara Balen, door hem 
zelf gedaen, in een stuk, berust onder den zeekapitein Samuel van Hoogstraten, wiens oud-
oom hij was, en die na hem genoemd is.].
* Gravure J. Houbraken in de Groote Schouburgh (stuk 153;154;155).
* [stuk 155: Ook is zijne afbeelding te vinden onder de regenten van de munt te Dordrecht, 
die hij allen in een stuk geschilderd heeft, welk stuk in de munt nog bewaerd word.]
* [stuk 155: zijn afbeelding in prent is te vinden in zijn inleiding tot de Hooge schole der 
schilderkonst, of zigtbare wereld.] 

• François (VI)
* [stuk 150, "zijn portrait, van Samuel geschilderd, en ook dat van zijn vrouw, berusten 
onder mij, zijnde eerstelingen van Samuels schilderkonst, niet fraij"; 155 "zijn afbeelding, als 
ook die van zijn vrouw Hester de Koning geschilderd door zijn broeder Samuel in zijn eerste 
tijd, berusten onder mij".]
* [stuk 155, "Een nog geringer afbeelding, in 't klein, is ook nog onder mij, herkomstig van 
Jacobus van Hoogstraten".] 

• Jan (V-c)
* [stuk 150, 'ik vind zijn portrait bij mij, van Samuel geteekend'; 154 'de teekening door hem 
zelf gemaakt, van zijn portrait berust onder mij'; 155 'zijn portrait, door hem zelf gemaakt, 
berust onder mij, in roode aerde".]
* Gravure J. Houbraken in de Groote Schouburgh (stuk 153;154;155) 

Zie over deze portretvermeldingen ook: M. Roscam Abbing, Van Hoogstraten: iconografie van een 
familie, Amsterdam 1987.
149. Ongedateerd concept (1 gevouwen diploma) geslachtregister-Van H., opgesteld op

enig moment ná het overlijden van David van H. (1724). Dit stuk is geschreven vóór
het volgende stuk (de brief) en enkele delen eruit zijn daarin overgeschreven. 
Zonder portret-informatie.
Op het stuk staan verder optelsommen en berekeningen en aan de buitenkant 
enkele plaatsnamen uit het Gooi. Incipit: "Hans Van Hoogstraten, is geboren"

150. Ongedateerd geslachtregister-Van Hoogstraten (1 gevouwen diploma, aan alle vier
de zijden beschreven), in de vorm van een (concept?)-brief van Fransois (VIII-B) 
aan zijn broer Samuel VIII-C (1692-1759). Met informatie over familieportretten.
Incipit: "Onder mij berust een teekening, zijnde 't portrait van". Inliggend: 
stamboomschets (1 vel), ongedateerd, in dezelfde hand, met het onderschrift van 
de portrettekening uit 1631.
Te dateren vóór het overlijden van zijn vader Jan van H. (28 juli 1736), omdat hij 
schrijft 'met moest vader naer na vragen'. Overlijden van David van Hoogstraten 
(1724) wordt wel vermeld.

151. Kopie (1 vel) van stuk 43. Incipit: "Copie uit een eijgen handschrift van mijn 
grootvader Fransois van Hoogstraten". Onderaan staat: 'dit heb ik gecopieerd naar
de eijgen hand van mijn grootvader fransois van hoogstraten, naar wien ik 
vernoemd ben, als 't mij vertoond wierd door mijn neef Jakobus van Hoogstraten, 
dezen 11 junij 1756. F:V: Hoogstraten. 1756".
Aangezien de gegevens over Maeiken de Koning (1598-1645) afkomstig uit deze 
aantekeningen zijn opgenomen in stuk 152 en 153, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat die stukken na 11 juni 1756 zijn vervaardigd als nieuwe versie 
van het geslachtregister.
In stuk 155 wordt expliciet naar dit stuk of naar het origineel verwezen. In de brief 
van Jakobus van 30 mei 1756 verzoekt hij in Oudewater bij Fransois langs te 
komen. Kennelijk heeft hij toen familiepapieren meegekomen.

152. Ongedateerde geslachtregister-Van Hoogstraten (Katern van twee diplomata).
Incipit: "1. Fransois van Hoogstraten".
Te dateren tussen 13 mei 1756 (hij noemt de geboorte van zijn kleinzoon Samuel) 
en 13 december 1756 (bij Jacobus van Hoogstraten staat "leefdt"). Zonder portret-
informatie.

153. Geslachtregister (katern van drie diplomata). Incipit: "1. Fransois van Hoogstraten".
Gedateerd: "... mij Fransois van Hoogstraten, toen ik dit Ao. 1756 schreef".
Nader te dateren tussen 13 mei 1756 (hij noemt de geboorte van zijn kleinzoon 
Samuel) en 13 december 1756 (bij Jacobus van Hoogstraten staat "leefdt nog").
Veel uitvoeriger versie dan stuk 152, maar niet alle gegevens uit het voorgaande 
stuk zijn in dit stuk verwerkt of opgenomen. Met portret-informatie.
Uit dit stuk blijkt dat de auteur van de biografie van David (stuk 70) Fransois' vader
Jan moet zijn. Fransois citeert letterlijk uit 'aantekeningen' van zijn vader Jan, met 
name het gedeelte over Wilhelmina (V-g).
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154. Schriftje met 16 beschreven pagina's. Incipit: "Het stamwapen van Van 
Hoogstraten is". Op p. 2: "Ao. 1756 heeft Fransois Van Hoogstraten Secretaris te 
Oudewater zijn geslagt na vermogen opgezogt, en daar af gevonden 't geene 
volgt." Met beschrijving van het familiewapen. Het overlijden van Jakobus wordt 
niet vermeld, ook niet dat hij nog leeft. Vermoedelijk voorafgaand aan stuk 155.

155. Acht losse gevouwen diplomata en de helft van de oorspronkelijke kaft.
"Ao. 1756 heeft Fransois Van Hoogstraten Secretaris Van Oudewater zijn stam of 
geslagt nagegaan, en opgezogt, zoo veel in zijn vermogen was, en daar af 
gevonden 't geene volgt." Het overlijden van Jakob "in december 1756" wordt 
vermeld, maar dit kan er later aan zijn toegevoegd. Aan de binnenkant van de kaft 
staat een beschrijving van het familiewapen en waar het wapen te vinden is.
Inmiddels beschikt Fransois over de aantekeningen van zijn grootvader (zie stuk 
151). Hij schrijft bij nr. 2 (Hans (III-A)) "dit blijkt uit eene eigenhandige aanteekening
van mijn grootvader Fransois van Hoogstraten, onder mij berustende". De latere 
generaties zijn aangevuld in de hand van Jan Willem (IX-A). Dat zal tussen 18 
december 1766 (de meest recente genoteerde datum) en 11 februari 1770, zijn 
overlijdensdatum, zijn geschied.

14 Samuel (VIII-C) (1692-1759). Drukwerk, cahier met gedichten.
(stukken 156 t/m 160)
156. Goe reyz' / aan / den heere / S. van Hoogstraten, / Kapiteyn onder den 

Edelmogenden Zeeraad / van Amsterdam / op / Zynen Kruistogt na SALE'. 
Gedateerd "Aan de Maze den van Wintermaand 1733". Gevouwen plano. 3 p. 
Incipit: "Het uur genaakt, de zeyldag is gekomen". Gesigneerd Pylades Oresti (Jan 
v.H.). Drie duplicaten bevinden zich in de bibliotheek van de Stichting.

157. Computer-scan van Ter Gemeener Verjaargroete Aan S.V.H. op Zee. Het betreft een
gedicht van zijn vader Jan (VII-B) op zijn 23e verjaardag (1715) en vermoedelijk 
gekopieerd uit één van Jans gedichtenbundels.

158. Cahier met gedichten
Dit cahier is in oorsprong van de zeekapitein Samuel van Hoogstraten (1692-1759).
Zijn zoon Cornelis Adriaan (1747-1824) schrijft voorin het volgende:
"Dit boek is in de ramp van Leijden op den 12 January 1807 in dien stand gebragt, 
zoo als het zig thans bevind. Zijnde er verschijde bladen uit verloren. Echter uit 
agting voor mijn waarde vader heb ik het zoo willen behouden zoo als het zig 
thans bevind. C.A. van Hoogstraten"
Genummerde p. lopen van 9 t/m 18, 40 t/m 89, 93 t/m 104, daarna doorlopend 
ongenummerd [105 t/m 130]. De genummerde gedichten zijn in de hand van 
Samuel. Deze betreffen de jaren 1719-1738. De ongenummerde in de hand van zijn 
zoon Cornelis Adriaan. Daaronder zijn gedichten van zijn grootvader Jan (1662-
1736) uit de jaren 1727-1734. Verder kopieerde hij een gedicht van zijn vader 
Samuel uit 1723, en een aantal gedichten van anderen, onder wie de Leidse 
predikant Adriaan van Assendelft, uit de jaren 1758-1798. Aan het eind staat nog 
een gedicht van J. Houterkens op Samuel van Hoogstraten uit 1735.
De gedichten op de genummerde pagina's betreffen gedichten, vaak met 
doorhalingen, die in een andere (nette) versie werden gegeven of gestuurd aan 
degene aan wie het gedicht werd opgedragen, vaak ter gelegenheid van een 
verjaardag. In het geval van het grafdicht op Luitenant Pieterson blijkt dat dit op 
zijn grafsteen is aangebracht.
Inhoud:
p. 9-10: Ter Verjaring Van Den Heer G: Verkerk Regerend schepen Der Stadt Thiel. 
Gedateerd: Thiel den 24 Junij 1719
Incipit: Verzogt of niet, om u verjaardag me te vieren,
p. 10-11: Diverse dichtregels
p. 11: In een brief aan H:V:H:
Incipit: Mie had mazelties gekregen
[Samuels zuster Hester (1686-1740) was in 1715 gehuwd met Jan Does. Zij hadden 
een dochter Maria, gedoopt 19 juli 1718.]
p. 12-13: Ter VerJaringe van Den Ed: Heeren mr. Cornelis Schaap Baljuw en 
Dijkgraaf der stadt en landen van Oudewater mitsgaders Hoogheemraad van 't 
grootwaterschap van Woerden enz, enz. Gedateerd: Den laasten february 1720.
Incipit: Al word mijn logge geest van Zanglust aangedreven,
p. 14-15: Lijk klagt over De ontijdige Dood van Juffr. J.V.K. overleden den 29 
December 1719 in Thiel.
Incipit: Moest 1 jaar van negentien, dat zooveel frisse bloemen
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[J.V.K. = Ida van Koeverden (1675-1719), de "bedvriendin" van Jan van H. [Zie 
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 19 (1996), nr. 2. In het 
gedicht wordt zij 'stut van vaders huis' genoemd. Ook Samuels broer François 
schreef een gedicht op haar overlijden, afgedrukt (in: Derde vervolg van de 
Latynsche en Nederduitsche Keurdichten, Utrecht 1728, 138-140.]
p. 36-37: Ter verjaringe Van Mijn Nigt Juffr. Maria Van Hoogstraten 24 jaar Den 27 
jan: 1721
Incipit: Hoe vier ik waarde Nigt nu best uw blij verjaren
[Maria van H. (1697-1722) was de dochter van zijn oom David.]
p. 38-39: Ter Verjaringe Van Mijn Vader J.V.H. als Zijn E 59 jaar werd Den 26 jan: 
1721
Incipit: De blijdschap noopt mijn geest weer als voorheen met spooren
[Jan van H. werd op 26 januari 1662 geboren.]
p. 40: Ander [eveneens op zijn vader Jan]
Incipit: Venetie schijnt weer door vreugd als te herleven;
p. 41-42: Ter Verjaringe van Juffrouw Emmerentia Chanfleuri Den 22 ste Februarij 
1721
Incipit: Geen blijder dag kon mij ontmoeten,
p. 42-43: aan juffr. A.B. de vrouwen steets verheffende
Incipit: Toen Eva proefs gezint,
p. 44: op de schoonheid van Juffrouw M.S. in Putten
Incipit: Van alle schepzelen die het vaste land betreen,
p. 44: Op het onthalzen van Barnevelt.
p. 45: Juffr. Alida Meer Hout
Incipit: Wanneer de dageraat de duistre nagt gordijnen
[Samuel huwde haar later, in 1740.]
p. 45: Op De Dood van Elizab. Johanna van Rouweroij het kind aan de ouders
Incipit: Eij! klaag niet dat de Dood
p. 46: Aan Den Heer Elias Goris OudBurgemeester der Stadt ZaltBommel nu 
schepen van Driel etc. op zijn verjaardag Den 28 feb: 1721. Klinkdicht.
Incipit: Ik voel mijn geest weer door een dichtlust aangedreven,
p. 47: Aan Juffr. Meer Hout
Incipit: Gelijk een ganze vlugt, die snel en onvermoeit
p. 48-49: Verjaargroet Aan Juffrouw Margareta Emmerentia van Zadelhoff, 20 jaar 
Den 11 April 1721
Incipit: Het pluimgediert laat zig alom zoo vrolijk horen
p. 50-51: Ter verjaringe Van Den Hr. F.M. Guitet Lt. op 's lands Oorlogschip Termeer 
als zijn Ed: 25 Jaar wierd den 16 Sept. 1721 agter den berg van Jupiter of gibralter 
zijlende
Incipit: Frederik Wat zijn dat voor kuren,
p. 51-52: Incipit: Al wie zig begeeft tot rijzen
p. 52-55: op Het ontijdig overleijden Van jonkhr. J.J.D. Kleijburg Den 25st. Sept. 
1721
Incipit: De Dood Helaas! te fel gebeten op Jacobx Kleijbergs
p. 55-56: Ter Verjaringe Van mijn Vader J.V. Hoogstraten 60 jaar den 26 jan. 1722
Incipit: Gelukkig stormen en gevaren
p. 57-60: VerJaargroet aan Mejuffrouw Maria Nolthenius 23 Jaar den 5 Februarij 
1722
Incipit: Dat 's drientwintig Jaren
[Maria Nolthenius (1699-1730) dochter van Wilhem (1673-1757) en Catharina de 
Witt (1674-1714). Zij huwde in 1726 Nicolaas Paradijs.]
p. 60-61: aan de Juffrouw ... V.W.
Incipit: de wijn die k bij uw heb gedronken
p. 61: Ter VerJaring van Mejuffrouw Emmerentia Jacoba Chanfleuri 22 februarij 
1722
Incipit: Dat 's weer een schakel aan de keten uwer dagen
p. 62-63: Zang aan MeJuffr. Mag. H.
Incipit: Geen droevig zuchten kan mij baaten
[Bedoeld is Samuels (nog toekomstige?) vrouw Magdalena Haga, met wie hij 13 
december 1722 in het huwelijk trad.]
p. 63-65: Zang in 16 verzen.
p. 66: op Het Graf van Den Lt. Amirael Antoni Pieterson
Incipit: Die hier met lof en eer leit in dit graff besloten
[Kladversie van het volgende]
p. 67:
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Ter Gedagtenisse van Den Hoog Edele Welgeboren Heere Anthoni Pieterson In Zijn
leven Lt. Admirael van Holland en Westvriesland
Incipit: Die in dit Cierlijk graff met Glori legt besloten
[Anthony Pieterson (1658-1722) werd in 1713 luitenant-admiraaal van het 
noorderkwartier. Hij overleed op 13 juni 1722 op zijn hofstede bij Monster. Het 
grafmonument is nog steeds aanwezig in de kerk van Monster. Daarop staat dit 
gedicht (met kleine wijzigingen). Uit Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage 
van 15 juli 1901, hierbij gevoegd, met een bericht over de afgebrande kerk, blijkt 
eveneens dat dit grafdicht op het grafmonument te zien was]. De tekst op het wit 
marmeren epitaaf van Nicolaas Seunties luidt:
Vivit post funera virtus.ng>
Die in dit cierlyk graf met glori legt beslooten
Was Hollands admirael de dappere Pieterson
Die in een veege tyd twee koninglyjke vlooten
Met Ruyter en met Tromp door wijs beleyd verwon
Hadt noodlot ons beroofd van twee soo grote helden
Dees wakkere telg die uyt het wijd beroemd geslagt
Der edele Stuarts al van ouds zyn afkomst telden
Hat lang verdiend als voogd der zee te zyn geagt
Dat Zeeland zig beroeme op t graf dier eerste looten
Handhavers met hun raad en moet vant vaderland
Polanen houd een held in hare kerk beslooten,
Die teffens zee voogd was en Staten afgezant.
Obiit den 13 Juni ao. MDCCXXII.
S. van Hoogstraten
p. 68: op het Drinken van den hensbeker te Leijden ultimo December 1723
Incipit: Al wat van mijn Jeugd nog aangekleeft mogt zijn
Losliggend blaadje met aantekening over Cijrus.
p. 68-69: Ter Verjaringe van Mijn Vader J: Van Hoogstraten 62 Jaar, den 26 Jan: 
1724
Incipit: Geen dag mij Ooit Zoo Aangenaam bescheen
p. 70-71: Ter VerJaring van MeJuffr: Johanna Jacomina Roeveroij 29 Jaar den 28 
Jan: 1724
Incipit: Nu Grootvaar Louwmaant in het hoekje
p. 71: In een brief aan de hr. J.J.P
Incipit: Wil je nu voorzigtig wezen
p. 72 (vervolg van 71?)
Incipit: Elize schoon en blak kan iedereen bekoren
p. 72-73: Air: Charmante blonde
Zeven coupletten
p. 73-74: Antwoort op het Air: Tous les hommes sont changeant
Zeven coupletten
p. 74-75: Afschijt aan
Incipit: Lieve vrindin Ik moet al weer ter Zee gaan Varen
Vier coupletten
p. 75-76: Tegenzang
Incipit: De vrijers uit de steden
Zes coupletten
p. 76-77: Poespas uitgebraakt door Heijn Vander Pruijk, op Zijn Rijze na Aftrica, 
Italien, Spanjen en Engelandt In 't jaar 1728 en 1729
Tien coupletten
Incipit: Poespas is raar Men kan Ze Eten en ook spreken
p. 78-79: Verliefde Gedagten, uit geboezemt door jufr. [...]
zes coupletten
Incipit: Ga zuchjes na mijn wel beminden
p. 80-83: Ter Verjaring van Den Heere Frederick Hagha Raad en Oudt Schepen Der 
stadt Enchuijzen den 23 7ber 1729
Incipit: Nu den dag van uw Verjaren
[Frederick Hagha was Samuels zwager.]
p. 83-86: Ter VerJaring van MeJuffr. Maria Hagha als haar Ed: den 1 Octb: 2729 29 
jaar wierd
Incipit: Heb ik 't over zeven dagen
[Maria Hagha was Samuels schoonzuster.]
p. 87: Ter Verjaring van J:V: van Hoog: als zijn Ed: 68 jaar wierd Den 26 jan: 1730
Incipit: Dat 's acht en sestig jaren
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Ondertekend: Ex tempore te Rotterdam
p. 88-89: Geboorte Groet Aan Jac: Nicolaes van Zanen Pollio den 30 jan: 1730 3 jaar
Incipit: 'K zou een kransjen om uw hairen
p. 93: Verjaar Groet aan mijn vader Jan Van Hoogstraten 69 jaar den 26 Januarij 
1731
Incipit: Ik kom dan op dees dag, den dag van ons verlangen
p. 94-97: Ter Verjaring van Jacob Nic: Pollio van Zanen 4 jaar Oudt den 30 jan: 1731
Incipit: Heb ik over twaalf maanden
p. 97-99: Verjaar groet aan Juffr. Agneta Emmerentia van Landschot den 2 Febr. 
1731 negen jaar out
Incipit: Had ik op dit bly verjaren
p. 99-102: Verjaar-groet aan Mevr. Maria Anthonia van Rouveroij waarde 
Egtgenoot van den Heeren Mr. S: van Der Stel als haar Ed: het 23ste jaar berijkte 
den 18 april 1731
Incipit: 'k heb den bruij van thuis te blijven
p. 103-104: Verjaar groet aan Mevrouw Sibilla Margareta Houtman waarde 
Echtgenoot van den Heer en Mr. J: Pollio van Zanen, den 13 mei 1731
Incipit: Terwijl deez dag U kroont met negen en twintig jaren
p. 104: ter verjaring van mevr. Jac: van Assendelft den 12 sept. 1738
Incipit: Geluk mevrouw geluk met uw verjaargetij
Vanaf hier de ongenummerde bladzijden met gedichten in de hand van C.A. van 
Hoogstraten.
[p. 105] Verjaar Groet van J: van H. aan zijn zoon S:V:H: op zijn Geboortedag in 
Portsmout den 28 van Hoojmaand 1727.
Incipit: Belaaden met een juk aan smarten zonder tal
[p. 106] Ter Verjaring van S:V:H. den 28 van Hoojmaand 1729 door J:V:H. 
Gedateerd: Rotterdam 28 july 1729.
Incipit: Besprongen van het pootje of wel zijn Drygement
[p. 107] Verjaar Groet van mijn Grootvader Jan Van Hoogstraten aan vader Samuel 
van Hoogstraten.
Gedateerd 27 july en onderschreven uit de vuist des savonds tussen zessen en 
zeven van uw vader J:V:H:
Incipit: Verwagt hier geen geboorte kroontje
[p. 108-109] Invallende Gedagten op mynen twee en zeventigsten Verjaardag. 
january 1734 Ondertekend: Jan Van Hoogstraten.
Incipit: In t'strengste van de vorst
[p. 109] Ter Verjaringe van mijn zuster Maria Hagha
Ondertekend S: Van Hoogstraten. Gedateerd Den 1 October 1723, 23 jaar.
Incipit: Was wynmaand als de maand van Mey
[Samuel was op 13 december 1722 met Magdalena Haga, zuster van Maria, 
getrouwd.]
Andere gedichten in de hand van Cornelis Adriaan van Hoogstraten, 1771-1784
[p. 110] Op de Eerste Leerreden als student uitgesproken door den Heer F:C: 
Hoogvliet. Ondertekend: Leijden 30 january 1779
Incipit: Gelooft, Gedankt zij God
[Dat dit gedicht een kopie is blijkt uit de notitie: "Onder stond". Frans Cornelis 
Hoogvliet was onder andere predikant te Schiedam.]
[p. 111] Uitboezeming Bij het Graf van den wel Edelen zeer geleerde Heer J:C: 
Brand, in leeven Med: Doctor en vroedmeester te Leyden, begraven op het kerkhof
te Oegstgeest. Ondertekend: J: Van Royen.
Incipit: Hier rust het stoflyk deel van Brand o wandelaer!
[p. 112] Grafschrift op den wel Eerwaarde Heer Van der Souw Rustend Predikant te 
Naarden. Ondertekend: A. Van Assendelft, Pred: te Leiden.
Incipit: Hier onder rust het koud gebeente
[Adriaan van Assendelft (1736-1805) was predikant van Leiden vanaf 1771. Zijn huis 
werd eveneens verwoest bij de Ramp van Leiden in 1807.]
[p. 112-113] Rouwklagt op het vroegtijdig afsterven van den Hoog Eerwaarden 
Hooggeleerden Heer P: Rietveld Professor in de heylige God Geleerdheyd 
Overleeden binnen Leyden den 22 juny 1784. Ondertekend: J. Nodel Prop: te 
Leyden.
Incipit: Hoe hoor ik t'Leydsch Atheen
[p. 114] Op ons huwelyk. Ondertekend Frans Robide. Op Oud Meerburg den 14 
Decemb: 1771.
Incipit: Gods geest storte op uw Echt een hylig liefde vuur
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[Op het huwelijk van Cornelis Adriaan en Anna Bergsma dat 22 december 1771 
gesloten werd.]
[p. 114] Uitschietende Gedagten in de Eensaamheyd op den tyd der begraaffenis 
van Mejuffrouw Catharina Judith de Poorter den 29 Mey 1780. Ondertekend; H:C: 
Van der Mey.
Incipit: Thans Daald z in t'graf, die 'k als mijn leerling hartlyk lievde
[p. 115-116] Overdenkingen by het graf van wylen den Heere jonkheer A.P. Van der 
Capellen Heere van Berkhoud etc. geweezen Gouverneur der stad Gorinchem, en 
by de overgaaf dier stad, in die qualiteyt door den Hartogh van Brunswijk 
trouwlooslyk gevange genomen op den 19 september 1787. Na Wezel gevoerd en 
aldaar op de Citadelle bewaard Den 8 December dodelyk swak te Utregt 
aangekomen Den 10 dito s'morgens ten 3 uuren zalig en zagt ontslapen in den 
Ouderdom van byna 43 jaren.
Incipit: Hier rust o smart! in een vergunden grond
[p. 116-117] Aan God. Incipet Capellen dood!
[p. 117-118] Op den drie en zestig jarigen Predikdienst van den WelEerwaarden 
Heer G: Zoutmaat: Hebbende 13 jaren te Sparendam, en 50 jaren te Leyden het 
Euangelium verkondigt, gevierd den 28 Maart 1790. Ondertekend: A. Van 
Assendelft pred. te Leyden.
Incipit: Toen Zoutmaat met de kroon der grysheyd op zyn haren
[p. 118-121] Min Triumph. op het huwelyk van den Wel Edelen Heere A: Van 
Hoogstraten en jongvrouwe J:C: Berck In den Echt Vereenigd te Amsterdam den 1 
july 1794. Ondertekend W. Van Meurs Lit. Hum. Stad.
Elf coupletten plus inleidend gedicht.
Incipit Waar ik mijn oogenavond, zie 'k gulle blydschap leeven
[Dit gedicht heeft betrekking op het huwelijk van C.A.v.H's zoon Adriaan, die op 
6(?) juli 1794 te Amsterdam Johanna Catharina Berck (1778-1847) huwde.]
[p. 112-125] Op de Deugd. Gesigneerd: J. Ojers.
Incipit: Hoe lieflyk streeld de digtkunst thans myn airen!
[p. 125-128] Op s'Heylands Hemelvaard. Gesigneerd en gedateerd J. Ojers, Mey 
1758.
Incipit: Het lust my thans dien Helt ter Eer te zingen,
[p. 129] Digt Reegels door Ds. A. Van Assendelft by geleegendheid van t'aandenken
aan Leydens verlossing uitgesproken in de St. Pieters kerk op den 3 October 1798.
Zet uw hart op uwe weegen diep verneederd vaderland,
[p. 130] [in een andere hand (van Houterkens?):]
Op het 23ste verjaren van hen Heere Samuel van Hoogstraten luytenant op 's 
lands Oorlogschip Gelderlandt gevoert (?) by den heere L. De Veth Schout B. Nagt 
van Hollandt en West Vrieslant. Ondertekend: J. Houterkens In 't landsschip 
Gelderland zylende met 's lands vloot van de Reede van Dantzik, Den 28 july 1735.
Incipit: Ik voel mijn geest weer door een godheid aangedreven,

159. Bijgevoegd: Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 15 juli 1901, met een 
bericht over de afgebrande kerk van Monster, waaruit blijkt dat Samuels grafdicht 
op het grafmonument Van Luitenant Pieterson aangebracht was.

160. Idem. Knipsel van bovenstaand artikel.

15 Samuel (VIII-C) (1692-1759). Journalen, rouwbrief, genealogische aantekeningen.
(stukken 161 t/m 170)
161. "Eenige aantekeningen behoorende tot De journalen van de jaren 1728 1729 1730 

en 1732."
Allerhande aantekeningen over topografie, flora en fauna, godsdienst e.d. van met
name de landen rond de Middellandse zee, al dan niet met literatuurverwijzingen 
in de hand van Samuel v.H. 6 p. in omslag.
Inliggend enkele losse notities en rekeningen.

162. "Journaal gehouden op 's lands schip van Oorlog Watervliet voor A.V.H.", 1742
Journaal in de vorm van een lange brief aan zijn vrouw Alida Meerhout (de 
initialen A.V.H. staan kennelijk voor: Alida v.H.). Op p. 9 staat bovenaan: "vervolg 
van het journaal voor mijn Aaltie", en ook "mijn lieve A." komt voor. Cahier van 40 
(genummerde) p. Incipit: "Mijne laaste [brief] aan Uweled. tot geleijde van de 
sluijtmand".

163. "Journaal gehouden op s'Lands Oorlogschip de Rave gecommandeerd door den 
Capitein Samuel van Hoogstraten Anno 1752 in commissie ter lossing van de 
manschappen van het op de Moorsche kust gestrande Oorlogschip het Huis in 
t'Bosch gevoerd door den Capitein H.C. Steenis, 1 january 1752, en verdere aldaar 
gevangene slaven."
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Het journaal loopt van 27 mei 1752 tot 23 maart 1753, toen het schip weer 
terugkeerde te Amsterdam.
Incipit: "Saturdag den 27 Mey aan boord komende vond ik".

164. Aantekeningen (1 diploma), ongedateerd, door Jan Willem Pieter (XII-D), 
betreffende onder meer een advertentie uit 1757.

165. 1 diploma. Gedrukte rouwbrief n.a.v. het overlijden van Magdalena Haga, 9 
oktober 1738, van de weduwnaar Samuel aan zijn broer François, secretaris te 
IJsselstein met (beschadigd) lakstempel van het alliantiewapen v.H.-Haga.

166. Enveloppe met 6 vel genealogische aantekeningen m.b.t. Meerhout en 9 vel 
genealogische aantekeningen m.b.t. Haga door J.W.P. v.H. (XII-D), uit de periode 
1921-1931.

167. Genealogische aantekeningen (4 vel) betreffende het geslacht Meerhout.
168. Brief (1 vel), gedateerd 29 jui 1944, van de bekende heraldicus Musch[art], aan 

François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je belangstellende briefkaart". 
Betreft onder meer het wapen Meerhout.

169. Genealogische aantekeningen (1 vel) de ondertrouw van Samuel, 25 november 
1722.

170. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 november 1939, van A. Haga, aan François 
(XIII-H). Incipit: "In de eerste plaats mijn excuses". Betreft onder meer de familie 
Haga.

16 Hendrik (VIII-B-e) (1726-1760)
(stuk 171)
171. Afschrift (1 velletje), ongedateerd, in onbekende hand, uit de Amsterdamsche 

Courant van 7 januari 1762. Betreft de nalatenschap van Hendrik.

17 Jan Willem (IX-A) (1722-1770)
(stukken 172 t/m 216)
172. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 maart 1745, van Jan Willem, aan zijn oom 

Samuel (VIII-C) en tante Alida v.H.-Meerhout. Incipit: "Met zoo veel spijt als ik in de
[...]vacantie vernam de indispositie van Nigtje Truitje". De in de brief genoemde 
nichten De Greve zijn achterkleinkinderen van Barbara (III-D-a) en Johan Schas. 
Met bijlage en gedeeltelijk afschrift hiervan. Incipit: "Samuel van Hoogstraten, 
Dijkgraaf van Rijnland".

173. Overzichten (2 gevouwen diplomata), ongedateerd, met uitwerking van de familie 
Schas. Vermoedelijk uit dezelfde tijd als bovenstaand stuk.

174. Genealogische aantekeningen (1 gevouwen diploma), ongedateerd, in de hand van
Jan Willem, waarin onder meer de relatie met het geslacht Schas verduidelijkt 
wordt. Vermoedelijk uit dezelfde tijd als de brief uit maart 1745.

175. Fok-Neuten, Gekraakt met een Satyrischen Neutekraker. Ter bevordering van den 
Weledelen en Zeer Geleerden Heer Herman Jan Roelinck tot Doctor in de beide 
Regten. 15 p. In het handschrift van Jan Willem. ng>

176. Idem, later afschrift in omslag, 16 p. 1746. Op de laatste pagina een aantekening, 
gedateerd 30 Junij 1860, door zijn kleinzoon Jacob François (XI-A) ("J.F. van 
Hoogstraaten") m.b.t. tot de auteur, herkomst en datering van dit gedicht;

177. 1 gevouwen diploma "Admissie als Advocaat 's Hoofs Provinciaal van Utrecht, voor
Mr. Jan Willem van Hoogstraten. Gedateerd 1 Augustus 1746.

178. C.M. van Eelde, Ter Inhuldinge van den Zeer geleerden Heere van Hoogstraten Tot 
Meester in beide Regten. Gedicht in 14 verzen. Ongedateerd [1746]. Gevouwen 
plano. 3 p.

179. 1 vel benoeming tot advocaat aan het Hof van Holland. Gedateerd Den Haag, 6 
febr. 1747.

180. 1 vel uittreksel van de burgelijke stand van Schoonhoven, van de doop van J.W. v.H.
van 4 maart 1847, klaarblijkelijk ten behoeve van de aanvraag tot verheffing in de 
adelstand, met begeleidende brief van de ambtenaar.

181. 1 vel "Requeste van Mr. Jan Willem Van Hoogstraten om 't burgerschap te Utrecht".
Gedateerd 6 Maart 1747. Met diverse ambtelijke aantekeningen in de marge. (Aan 
het verzoek werd voldaan!).

182. 1 gevouwen diploma "Commissie als Raad van Justitie te Vianen, op Mr. Jan Willem
Van Hoogstraten". Gesigneerd Willem Buys en gedateerd 7 dec. 1747.

183. 1 gevouwen diploma "Certificatie van De Heer Huibert van Wetten, voor Mr. Jan 
Willem van Hoogstraten, concernerende de functie van St. Secretaris van den Ed: 
Hove en Hooge Vierschare van Zuidholland". Gedateerd 22 febr. 1748.
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184. 1 vel "Afscheid voor veertien dagen aan Mijne aenstaende Bruid". Gedicht in 8 
verzen, ongedateerd [voor 30 december 1750], gesigneerd.ng>

185. Johan van Eijsden van Achlum. Aan den Welëdelen en Gestrengen Here, Mr. Jan 
Willem van Hoogstraten, Procureur Generaal der Provincie van Utrecht, Raadshere
in de kamer van Justitie te Vianen, en z.v. en z.v. Met een Huwlijksdicht. 
Ongedateerd. 1 vel.

186. 2 vel (7 p.) met toespraak in het Latijn "Viro Amplissimo Jano Guliermo 
Hoogstratano Jcto. [...]", gesigneerd Herm: Oosterdyk Joann: Fil. en gedateerd 
Trajecti ad Rhenum XXII Augusti 1758.

187. 1 gevouwen plano "Resolutie Aen Mr. Jan Willem van Hoogstraten Verleent Zijne 
dismissie als Raed Ordinaris in de kaemer van Justitie te Vianen". Gesigneerd [...] 
Boey en gedateerd 14 september 1758.

188. 1 vel grafschrift op het overlijden van zijn vader Fransois, 25 februari 1760. Uit MAP
XI (bijbelbladen De Wildt) blijkt dat J.W. v.H. dit op een zerk in de kerk van 
Oudewater heeft laten zetten - uit het familieboek van J.W.P. v.H. (XII-D) blijkt dat 
de zerk in 1910 nog aanwezig was.

189. Condoleance-brief van D. van Almonde aan zijn neef Jan Willem, ter gelegenheid 
van het overlijden van diens vader François, 25 februari 1760. Gedateerd 
Amsterdam, 28 Februari 1760. 1 vel, met lakzegel.

190. 1 vel "Nieuwejaerswensch aen Mynen Schoonvader Den WelEdelen Heere Anthonij
Terwen". Gesigneerd en gedateerd "Uit Oudewater den laetsten van Wintermaend 
1760".

191. 1 vel advies van T.S. (?) Drijfhout inzake een bepaalde benoeming. Gedateerd 18 
februari 1762.

192. Brief (2 p.) aan zijn schoonvader Anthony Terwen. Ongedateerd (1762). Naar 
aanleiding van het overlijden van zijn 8-jarige zoontje Anthoni Terwen v.H. op 26 
maart 1762.

193. Rouwbrief (1 p. gedrukt, 2 p. handschrift), van Jan Willem aan zijn moeder, waarin 
hij de ziekte en het overlijden van zijn zoontje Anthony Terwen v.H. (IX-A-b) 
beschrijft. Gedateerd "'s Hage den 26 Maart 1762".

194-201. "Toegemetselde Grafkelder in de Kloosterk in 's Hage 7 Regel N° 1 en 1/2 2". Oud 
omslag met bescheiden betreffende genoemde grafkelder:
194. "Memorie van de Eijgenaars van de Grafftsteede Regel zeven, N°

i en halff twee, in de Kloosterkerk" (katern van 2 gevouwen 
diplomata), gedateerd 1763, ondertekend notaris Huissen. 
Hieruit blijkt dat de kelder op 6 april 1763 aangekocht is door Jan
Willem.

195. Overboeking (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 6 april 1763, 
van genoemde grafkelder.

196. Nota (1 vel), gedateerd 4 maart 1790, ad ƒ 17,00 voor het 
vernieuwen van de inmiddels op naam van Jan Willems zoon 
Samuel (X-A) staande grafkelder, door timmerman Johan van 
Duijfhuijs.

197. Nota (1 vel), gedateerd 6 december 1797, ad ƒ 24,00 voor het 
vernieuwen van de inmiddels op naam van Jan Willems zoon 
Samuel (X-A) staande grafkelder, door timmerman B. van Gogh.

198. Notitie betreffende het nazien "op de nieuw aangelegde 
grafboeken" van de grafkelder (1 velletje), gedateerd januari 
1808.

199. Nota (1 vel), gedateerd 16 januari 1802, ad ƒ 21,00 voor het 
leggen van nieuwe schalen op de grafkelder, met aantekening, 
gedateerd 25 februari 1808, door François (X-B).

200. Overzicht (1 velletje) van de in de kelder begraven personen, van 
1763 tot en met 1828.

201. Ontvangstbewijs (1 velletje, deels voorbedrukt), gedateerd 15 
december 1828, ad ƒ 17,95, ondertekend A. van Diemen, voor de 
begrafenis van Johanna Meyners-v.H (IX-A-e).

202. 1 vel "Geboorte Wensch op Vader A. Terwen zijn 68ste Verjaerdag den 5 October 
1766 Gemaekt door Broeder J.W. Van Hoogstraten". Vermoedelijk in de hand van 
Jacomina Terwen.

203. 1 vel "Op de 68e verjaring van onzen waerden vader Antonij Terwen gevierd op 
Heijkop den 6e October 1766". Gesigneerd door Jan Willem, Jacob Herman 
Vingerhoedt, M.J. Van Hoogstraten Geboore Terwen, en J.A. Vingerhoet Geboore 
Terwen.
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204. Rouwbrief (1 diploma), gedateerd Amsterdam 16 mei 1768 en verstuurd vanuit 
Utrecht, van Maria le Plat, weduwe van C(ornelis) Schrijver [een afstammeling van 
Thijs Pietersz. Schrijver, broer van Petrus Scriverius' vader Hendrick Pieterszn.] aan 
Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770), geadresseerd als "WelEdele Gestr. Heere 
Mijn Neev en Mr. van Hoogstraeten Heere van Hey en Boeikop, Raedsheer int het 
Hoff van Holland etc.
De brief schrijft bericht het overlijden van 'Zeer Waerde en Teder geliefe man, zijn 
Exelentie aen HoogEdele, Geschrenge Heer Cornelis Schrijver in zijn WelEdele 
Leven Tl. Admirael van Holland & Westvriesland deze morgen de klookke Een 
Uure, na een Siekte van Drie Weeken, in den ouderdom van een en Tagtig Jaeren 
Drie Maenden en Seventien Daegen [...]'.

205. 2 vel met gedicht "Aan Mijne Schoon-zuster Jakomina Antonia Terwen toen Haer 
Wel Ed: van eene zeer gevaerlijke kinderziekte hersteld was. Gesigneerd, niet 
gedateerd. Met kopie in afwijkend handschrift.

206. 1 leeg omslag "Jan Willem van Hoogstraten" met enkele genealogische notities.
207. 1 gedrukte rouwbrief, gedateerd Den Haag 11 februari 1770, ondertekend door M.J. 

Terwen, n.a.v. het overlijden van J.W. v.H., aan neef W. van der Pot te Rotterdam.
208. Zwart cahier met "Lykreden uytgesproken te Heikoop, den 25 February 1770 des 

Namiddags [...]". Titelpagina en p. 29-31, dus zeer incompleet. Ingelegd: 1 vel 
grafrede door J. Luzac (Luzak), met kopie in afwijkend handschrift.

209. 1 vel "Bid Lyst ter begraffenis van den Wel Edele Gestrenge Heer Mr. Jan Willem 
van Hoogstraten [...]" met namen van aanwezigen en flambouw-houders tijdens 
zijn begrafenis.

210. 2 taxaties door A. Duijndam, meester-timmerman, van een houtloods en een huis 
in Rotterdam. Gedateerd 27 september 1780.

211. 2 gevouwen diplomata gedateerd 9 oktober 1780: taxatie van effecten t.b.v. van de
nagelaten kinderen van Maria Johanna Terwen.

212. 2 gevouwen diplomata (kopieën) gedateerd 13 november 1780. Door notaris 
Sluyterman. Betreffende gerechtelijke taxatie der goederen in Willeschop en Kort-
Blokland.

213. Brief door A.A. van Deech (?) vermoedelijk aan Samuel (X-A) m.b.t. de 
nalatenschap van het echtpaar Vingerhoed-Terwen. Gedateerd 25 november 1780.

214. 1 gevouwen vel (karton) m.b.t. de veiling van de heerlijkheid van Woubrugge, 
gedateerd 24 januari 1834. Aangehecht krantenknipsel met aankondiging van deze
veiling.

215. 1 enveloppe met 7 vel aantekeningen door J.W.P. v.H. (XII-D) m.b.t. de koop van 
een huis.

216. 1 enveloppe met 7 vel vel genealogische aantekeningen en transcriptie van het 
testament van J.W. v.H. en zijn echtgenote Maria Johanna Terwen, 24 november 
1758, door J.W.P. v.H. (XII-D).

18 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Diploma's.
(stukken 217 t/m 221)
217. "Bulle van de Universiteit te Utrecht van Jan Willem Van Hoogstraten, als Doctor in

beide de Rechten, Dat: 30 July 1746". Gevouwen plano (perkament). Met 
(beschadigd) lakzegel aan lint.ng>

218. Eedaflegging op 10 september 1749 voor de "Commissie ter Vergaderinge van de 
Ed: Mo: Heeren Staten 's Lands van Utrecht". Gevouwen perkament. Met lakzegel.

219. Eedaflegging op 17 maart 1750 "jegens de corrupselen in handen van Ed: Mo: 
Heren Staten 's Lands van Utrecht". Gevouwen perkament. Met lakzegel 
(benoeming tot procureur-generaal van Utrecht).

220. Eedaflegging op 11 augustus 1758 voor het Hof van Holland als Raadsheer. 
Gevouwen perkament. Met lakzegel.

221. Eedaflegging op 11 augustus 1758 voor het Hof van Zeeland als Raadsheer. 
Gevouwen perkament. Met lakzegel.

19 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Notariële stukken.
(stukken 222 t/m 224)
222. "Memorie der Goederen door Vrouwe M.J. Terwen Wed: Van Hoogstraten by 

Huwlykse Voorwaerde buiten de Statutaire gemeenschap geslooten". Gedateerd 
"in dato 8 Maart 1774".

223. "Staat en Inventaris geformeert bij Vrouwe Maria Johanna Terwen weduwe en 
Boedelhoudster van wijle den Heer Mr. Jan Willem van Hoogstraaten". 48 p. 
Gesigneerd F.A. van Hall en gedateerd 24 Juny 1780.
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224. "Rekening Bewijs en Reliqua die doende is de Heer Samuel van Hoogstraten, 
koopman te Rotterdam, nagelaten zoon en mede erfgenaem van Wijlen Vrouwe 
Maria Johanna Terwen". 56 p. Gedateerd 28 augustus 1800 en gesigneerd door 
drie zonen van Jan Willem: Samuel (X-A), François (X-B) en Pieter (IX-A-h). 
Ingesloten 5 aan elkaar gehechte ontvangstbewijzen (1784-1800).

20 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Stukken in de hand van Jan Willem, betreffende een 
onderzoek naar zijn kwartierwapens en voorgeslacht, mogelijk ten behoeve van 
een te vervaardigen wapenbord (± 1758-1768).
(stukken 225 t/m 239)
J.W.P. (XII-D) vemeldt dat Jan Willem op 26 februari 1770 werd begraven in de Haagse Kloosterkerk 
met ophanging van zijn wapenbord (Familieboek, p. 124).
225. Ongedateerde notitie (1 vel) (tussen 1758 en 1768) over de grafkelder in de 'Zuid 

kapel van de St Pancraes- [sic] of Hooglandsche kerk te Leijden', nr. 132 en 133. "Op 
de ingang van de kelder legt een zerk, waer op, langs den rand, geschreven staet 
'Hier leit begraven Willem Govertsz van der Aar, Schepen deser Stad Leiden. Obiit 
Ao 1612, den 21e Mei oud 76 jaer. Syn huisvrou Alijt Claesdr. Starf Ao 1579. den 4e 
Maert". Van Hoogstraten beschrijft de wapens van Van der Aer en van 
Roodenburg. Het graf is verboekt op Scriverius op 30 juli 1623, en later op zijn 
kindskinderen, het laatst in 1758.

226. Ongedateerde notitie (1 kleiner gevouwen vel) met een beschrijving van het wapen
Van der Aar en onder andere de vraag of het wapen 'Drie ronde keteltjes (gele) met
3 pootje op een blaau veld' misschien (ook) dat Van der Aar betreft. [Dit wapen 
komt voor op het jeugdportret uit 1595 dat vermoedelijk Anna van der Aar 
voorstelt, genoemd op de ongedateerde schilderijenlijst in de hand van Jan 
Willems zoon Samuel op de Schrijverskamer nr. 1. Voor een afbeelding zie: 
Wolleswinkel, E.J., 'De portrettenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten 
(1722-1770)', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het 
Iconographisch Bureau, deel 34 (1980), p. 95.]

227. Aantekening (1 vel) over de kwartieren van 'De ontfanger Willem De Wildt, mijn 
overgrootvader'.
Jan Willem (IX-A) schrijft: 'Vergelijk deze quartieren met die, welke gevoegd zijn bij 
desselfs [=Willems] wapen, hangende in de kerk te Oirschot ten getale van 8' en de
latere aantekening 'Dit is vergeleken en accord bevonden uitgenomen dat Souburg
staet in de plaets van Sasbout'. J.M. de Lange heeft op 20 oktober 1726 het 
betreffende en later verloren gegane wapenbord in de kerk van Oirschot gezien en 
met de kwartieren beschreven. Zie Th. de Raad, Verzameling van grafschriften en 
wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken naar een oud handschrift, 
Helmond 1893, nr. 375 op blz. 58. Op dat wapenbord stond inderdaad 'Souburg'. 
Ook op de wapentekening met de acht kwartieren van Willem de Wildt (MAP 
XI,1,2) staat 'Souburgh', terwijl Jan Willem de naam Sasbout voor zijn 
genealogische overzicht De Wildt gebruikte en deze moet hebben ontleend aan 
een stuk uit circa 1651 (MAP II,3,1). Gegevens uit dat oudere overzicht (namelijk dat
Willem de Wildts overgrootmoeder Marge Sasbout een dochter was van ene 
Cornelis) en de in de kerk van Oirschot aangetroffen precieze overlijdensdatum 
van Willem de Wildt, door De Lange vermeld, (25 maart 1688) zijn in Jan Willems 
genealogie-De Wildt (MAP XI,4,2) opgenomen. Uit de bijbelbladen-De Wildt blijkt 
nog dat Willem de Wildt in maart 1688 overleden is en te Oirschot begraven werd 
'op het choor onder een serck naest den ouden Heer van Oirschot' (MAP XI,2,1).

228. Fotokopie van een stuk dat tot deze aantekeningen behoort en waarvan het 
origineel berust in MAP IX,3,3 van de Scriveriana, met betrekking tot de wapens 
Van Roodenburg en Buijs op een grafzerk in de kerk van Oudewater.

229. Resultaat (1 diploma) van het onderzoek naar de wapens met betrekking tot de 
kwartieren De Wildt (Jan Willems moeder) te beginnen met het echtpaar De Wildt-
Schrijver, en daaronder wapenbeschrijvingen van de families Schrijver, De Wildt, 
Van der Aar, Soop, den Hartog/Roodenburg. Het wapen Soop is onjuist en 
ontleend aan het bovengenoemde meisjesportret uit 1595 dat vermoedelijk Anna 
van der Aar voorstelt.

230. Aantekeningen (1 vel) betreffende zijn kwartieren (grootmoeders branche en 
grootvaders branche), met verwijzingen naar wapens van Christiaen de Wildt in 
Den Haag, Anna de Wildt in Leiderdorp, Willem de Wildt te Oirschot en Stephanus 
de Wildt te Utrecht. Op verso aantekeningen betreffende zijn voorgeslacht van 
vaderszijde (Van Hoogstraten).
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231. Aantekening (1 vel). Incipit: 'Onderzoek te doen na het wapen van Barendina van 
Tricht en na de naem en 't wapen van hare moeder' en eindigende 'De moeders 
naem dus gevonden hebbende, zal men onderzoek konnen doen op het wapen'. In
potlood in latere hand een schets van het wapen Van der Eggen (naar het wapen in
Scriveriana MAP XI,1,1-2).

232. Aantekening (1 vel). Incipit: 'Onderzoek te doen na het wapen van Barendina van 
Tricht, en na de naem en het wapen van haere moeder'. Voor een deel 
gelijkluidende tekst als voorgaand stuk.

233. Aantekening (1 vel). Incipit: 'Moeders grootvader van vaderszijde'. Betreft het 
voorgeslacht van moederszijde. Hierop komen de volgende verwijzingen voor:

1. 'de bijbel' [= Bijbelbladen-De Wildt, Scriveriana MAP XI,2,1);
2. 'de geslagtlijst van Sasbout' [= Scriveriana MAP II,3,1];
3. 'de quartieren van W. De Wildt' [= Scriveriana MAP XI,1,2];
4. 'de geslagtlijst van De Wildt' [= vermoedelijk Scriveriana MAP XI,4,1-2];
5. 'kleine bijbel' [= de "Schrijver-Van Rodenburg-bijbel" in de bibliotheek van

de Stichting Familie van Hoogstraten, zie: Nederlandse Leeuw, 
zomernummer 2002.];

6. 'geslachtlijst van Roodenburg' [= Scriveriana MAP II,3,1].
234. Aantekeningen (1 vel) met betrekking tot genealogische data van voorouders. 

Ongedateerd [na mei 1759]. Dit is geschreven op een vel met een rekening 
(declaratie?) uit mei 1759 in de hand van zijn vader François met betrekking tot een
reis naar Rotterdam 'om transport te doen van 't huijs op de Zijl'.

235. Aantekening (1 vel). Op recto een kladversie van de tekst die Jan Willem schreef 
voorin de "Schrijver-Van Rodenburg-bijbel" [in de bibliotheek van de Stichting 
Familie van Hoogstraten, zie voor de definitieve tekst: Nederlandse Leeuw, 
zomernummer 2002]. Opmerkelijk is dat hij daarin de De Wildt-bijbel in folio 
noemt als gedrukt in 1657 bij de wed. Ravesteyn, terwijl dat nu juist geldt voor de 
Schrijver-Van Rodenburg-bijbel. Deze passage is (om die reden?) dan ook in de 
definitieve tekst weggelaten.
Op verso aantekeningen betreffende de families Van Rodenburg en De Wildt met 
verwijzingen naar bepaalde ons onduidelijke nummers uit een ander stuk.
Het blaadje is ongedateerd, maar de kladaantekening dateert vermoedelijk niet 
lang na het overlijden in 1760 van zijn 'oudmoeij' Christina Henrietta Schrijver, een 
tante van zijn moeder Wilhelmia de Wildt, die het bijbeltje namelijk tot haar dood 
in haar bezit had.

236. Aantekening (1 gevouwen diploma). Ongedateerd. Alleen op de eerste pagina's 
beschreven met de kwartieren van respectievelijk zijn vader ('Fransois van 
Hoogstraten'), zijn moeder ('Wilhelmia de Wildt') en hemzelf ('Jan Willem van 
Hoogstraten').

237. Aantekening (1 diploma). Ongedateerd. Met de kwartieren van zijn moeder 
('Wilhelmia de Wildt').

238. Aantekening (1 diploma). Ongedateerd. Met de kwartieren van '[wilhelmia] De 
Wildt'.

239. Aantekening (1 gevouwen diploma). Ongedateerd [tussen 2 juni 1761 en 26 maart 
1762]. Incipit: 'Jan van Roodenburg verwekt Klaas Jans. van Roodenburg'. 
Opgesteld aan de hand van onder andere de aantekeningen in de "Schrijver-Van 
Rodenburg-bijbel". De meest recente datum is 2 juni 1761, de geboortedatum van 
zijn dochter Jacomina Antonia, die van zijn zoon François [4 april 1763] en jongere 
kinderen ontbreken, alsook de overlijdensdatum van Anthoni Terwen van H. [26 
maart 1762]. Op de derde pagina nog een opgave van het geslacht De Wildt.

21 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Stukken betreffende (Nicolaas) Boutkan, de 
grootvader van Jan Willems echtgenote Maria Johanna Terwen, de geslachten 
Terwen, De Wildt en Jongbloet - 1.
(stukken 240 t/m 268)
240. 7 vel (zwaar beschadigd) taxatie bezittingen Maria Johanna Terwen, 30 december 

17[80?]; Transcriptie van deze taxatie door J.W.P. v.H. (XII-D): "Taxatie Leis... va... 
Goederen ...n de WelE...le Geboore Vrouwe Ma... Johanna Terwen Vrouwe van 
Heicop en Boeicop [...]". Ingelegd: 1 vel genealogische notities m.b.t. Terwen, De 
Ruyter, Boutkan, Van de Poel.

241. 18 vel jaarrekeningen aangaande de boedel van Wilhelmia de Wildt, over de jaren 
1778-1801.
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242. 8 stukken inzake een juridische procedure (1802-1805) over de nalatenschap en 
het testament van Maria Terwen (1768) van de v.H.'s tegenover de gedaagde 
familie Werumeus.

243. 1 vel genealogie Verbeek.
244. 1 bijbelblad familie Terwen (1698-1734).
245. 1 bijbelblad familie Terwen (1664-1767).
246. Kwartierstaat Maria Johanna Terwen.
247. 2 vel aangaande het wapen v.H..
248. Rouwbrief Anthony Terwen aan zijn schoonzoon Jan Willem v.H. over het 

overlijden van zijn vader Pieter (18 maart 1767).
249. Adressen-administratie n.a.v. "het overlijden van onze vader Anthony Terwen" 28 

februari 1776, ten behoeve van de begrafenis te Rotterdam.
250. Lijkrede van predikant Temminck op de begrafenis van Maria Johanna Terwen, 

1780.
251. 1 stuk op de verjaardag van Maria Johanna Terwen, 1771, ondertekend F.A. van 

Hall.
252. 1 stuk op de verjaardag van Maria Johanna Terwen, 1772, ondertekend F.A. van 

Hall.
253. Gedrukte overlijdensaankondiging Anthony Terwen, 29 februari 1776.
254. Gedrukte overlijdensaankondiging Jacob Jongbloet, 17 september 1780.
255. Rouwbrief van J. Jongbloet aan Samuel v.H. te Rotterdam, 17 september 1780, met 

de aankondiging van de dood van Jacob Jongbloet.
256. 2 oude omslagen m.b.t. Terwen.
257. 1 vel genealogie Van Almmonde.
258. 1 vel handgekleurd alliantie-wapen Terwen-Balen met monogram kunstenaar.
259. 1 vel opgave geboorte-data (in handschrift Maria Johanna Terwen ) van de 

kinderen van Jan Willem en Maria Johanna Terwen.
260. 1 vel aantekeningen m.b.t. Lodewijk en Cornelis Terwen.
261. 1 vel genealogie Terwen.
262. 1 vel genealogie Van Wezel.
263. 1 vel klad-genealogie Terwen.
264. Brief van Dirk Bruijn, 1 oktober 1762, aan Jan Willem over zijn verzoek om 

gegevens m.b.t. de familie Terwen.
265. 1 extract "Uijt Huwelijks aentekenboek op 't Stadhuys te Utrecht", 27 April 1644; 

met 1 vel fragment genealogie Terwen, waarin uittreksel huwelijksregister Utrecht 
verwerkt is.

266. 1 vel genealogie Terwen-v.H., lopende tot 1786.
267. 1 brief van P. van Winter, Amsterdam, 18 december 1793, aan Samuel v.H., over de 

familie Terwen, met 3 bijlagen.
268. Enveloppe geadresseerd aan "Wel Edelen Hoog Geleerden Heer Den Heer Mr. J.W. 

Van Hoogstraten, Raads Heer in den Ed: Hove van Holland en Westfriesland in 
S'Hage" met lakzegel (van Almonde?). Zonder inhoud, maar met aantekening 
hieromtrent: "Genealogieën des Famielje van Terwen".

22 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Stukken betreffende (Nicolaas) Boutkan, de 
grootvader van Jan Willems echtgenote Maria Johanna Terwen, de geslachten 
Terwen, De Wildt en Jongbloet - 2.
(stukken 269 t/m 282)
269. Enveloppe met 1 vel aantekeningen m.b.t. portret van Boutkan door I. de Meijer 

uit 1723, foto van dit schilderij, 2 vel informatie over het portret (in fotokopie), 1 vel
genealogische aantekeningen.

270. J. Boutkan, Een wanhoopend zondaar op zijn sterfbedt, Rotterdam, Barent Bos, 
1711. Plano, met gravure door J. van Vianen*. Incipit: "Wat droeve doodtslaep".

271. 3 vel genealogische aantekeningen door Jan Willem m.b.t. de familie Boutkan; 1 
ongedateerd briefje over de connectie Boutkan - De Nijs.

272. 1 notitievelletje (1928) over gegevens Boutkan. Hierbij: Aantekeningen (2 vel), in de
hand van J.W.P. (XII-D) en J.S.F. (XII-C), waarin onder andere naar dit stuk verwezen
wordt.

273. 1 stamboomschets (diploma) door Nicolaas Boutkan, met gegevens tot 1697 
(hierop latere aantekeningen).

274. 1 notitieblaadje (1775) met geboortedata van Terwen, Jongbloet, Vingerhoet en 
v.H.
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275. Brief (1 gevouwen vel) van Maria Johanna Jongbloet geboren Terwen aan haar 
zoon François (X-B), mede-ondertekend door haar tweede echtgenoot, Jacob 
Jongbloet, gedateerd 23 (?) maart 1780.

276. Enveloppe met 27 vel genealogische aantekeningen en transcripties van originele 
documenten.

277. Enveloppe met 21 vel genealogische aantekeningen.
278. Enveloppe ("Dienst van het Koninklijk Huis") met 15 vel genealogische 

aantekeningen m.b.t. Jacob Jongbloet.
279. 8 vel genealogische aantekeningen m.b.t. de familie Vingerhoed(t).
280. Enveloppe met aantekeningen m.b.t. de familie Van Almonde, meest in de hand 

van J.W.P. v.H. (XII-D).
281. Afschrift "Nederduitsch-Hervormde Gemeente" te Kuilenburg, van trouwakte d.d. 

25 Febr.-13 Maart 1774, Mr. Jacob Jongbloet en Maria Johanna Terwen.
282. Ongedateerde notitie (1 vel) in de hand van de heraldicus Muschart, betreffende 

onder meer het testament van Jan Willem.

23 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Stukken betreffende de geslachten Van der Peel en 
De Ruiter.
(stukken 283 t/m 290)
283. Journaal, bestaande uit stamboom Familie De Ruiter (4 p.).
284. Stamboom Familie van der Peel (10 p., handgeschreven), met familiewapen.
285. Brief van Willem van der Pot aan Jan Willem (zijn neef), d.d. 2 november 1768, 

waarbij hij beide (door hem geschreven) bovengenoemde stambomen opstuurt.
286. 1 vel (bijbelblad) handgeschreven notities door Cornelis de Ruijter en zijn zoon 

Hugo de Ruiter.
287. 1 vel afstammelingen Job de Ruiter, lopende tot 1767.
288. 1 vel stamboomschets (ongedateerd) De Ruiter, over de periode 1695-1760.
289. 1 vel uittreksel in de hand van Jan Willem, van de "Genealogieën van De Ruiter & 

Van der Peel".
290. Schetsje stamboom De Ruiter.

24 Jan Willem (IX-A) (1722-1770), Jacomina Terwen (1731-1800) en tekeningen Terwen
(stukken 291 t/m 297)
291. Brief (1 vel), gedateerd 22 april 1941, van A.C. baron van Heerdt, aan François v.H. 

(XIII-H). Incipit: "Het redderen van den boedel van mijn moeder bracht weer 
allerlei portefeuilles te voorschijn, afkomstig van Cromvliet, die ik daar bewaard 
had. Hierbij zijn een leuke collectie tekeningen van Jacomyna Terwen en haar nicht
van Hoogstraten [...]. Eenige hiervan heb ik gehouden, maar een kleine collectie 
zen [sic] ik U in twee rollen heden separaat toe".

291. Oud etiket, in de hand van François v.H. (XIII-H), afkomstig van een portefeuille 
waarin de tekeningen bewaard werden.
Door baron Adriaan Christiaan van Heerdt (1886-1957) werden tenminste 35 
tekeningen gestuurd aan François v.H. (XIII-H). Deze tekeningen, veelal voorzien 
van een reliëfstempeltje met de initialen "I.T." (vermoedelijk Jacomina Terwen), 
betreffen vrijwel alle studies naar voorbeelden uit het 1e kwart van de 18e eeuw:
Deze stukken bevinden zich in inventaris nr. 216 (groot formaat 2)

292. Op grijs-blauw papier 8 studies (wellicht uit de omgeving van M. Verheyden), en 8 
uitgewerkte tekeningen naar mezzotint voorbeelden, onder andere werk van naar 
G. Kneller en B. Vailllant. 1 van de studies is op verso voorzien van de naam Caan 
van Neck (Jan Hendrik Caan van Neck, overleden op Cromvliet, 1872, was de 
grootvader van baron van Heerdt).

293. Op wit papier 3 kopieën van bustes van Griekse filosofen. 1 van de tekeningen is op
verso eveneens voorzien van de naam Caan van Neck.

294. Op wit papier 7 kleinere kopieën. 5 hiervan (naar voorbeelden uit een editie van 
Abraham Bloemaerts "Oorspronkelyk en Vermaard Konstryk Tekenboek", zoals 
R.J. te Rijdt van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam vaststelde) zijn op verso 
voorzien van de naam "J. Terwen", 1 van de aantekening "Jacomyna Terwen na 't 
leven 1746". 1 houtsnede (?) voorstellende een jagende Cupido, is voorzien van de 
signatuur "I. Terwen".

295. Op wit papier 8 schetsen, in verschillende hand. 4 hiervan zijn op verso voorzien 
van een (ons onbekende) signatuur en een datering uit de periode 1795-1797.

296. Digitale kleurenscan van een vroeg 18e eeuwse kopie naar het voorbeeld, 
voorstellende de personificatie van "Winter", naar een voorbeeld uit Bloemaerts 
Tekenboek. Het origineel berust anno 2002 bij J.S.F. v.H. (XIV-K).
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297. Potloodtekening, ongedateerd, ongesigneerd, volgens aantekening op los velletje 
± 1746, door Jacomina Terwen, voorstellende een zittende hond.
Ook van Jacomina Terwen is bewaard gebleven een buitengewoon gedetailleerde 
en uitgewerkte natekening (63 x 47 cm, in spiegelbeeld), ongedateerd en 
gesigneerd "J. Terwen.", van een prent door Schelte Adams Bolswert (1586-1659) 
naar een vroeg schilderij (± 1618-1620) door Anthony van Dyck (1599-1641) 
waarvan het origineel verloren is gegaan, maar waarvan in het Pradomuseum in 
Madrid een variant bewaard wordt, getiteld Doornen kroning van Jezus (223 x 196 
cm).
Van de prent door Bolswert is een vierde staat aanwezig in het 
Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam
Dit stuk is buiten de overdracht aan het Nationaal Archief te Den Haag gehouden, 
en bevindt zich onder beheer van de Stichting Familie van Hoogstraten.

25 Jan Willem (IX-A) (1722-1770). Inventaris en andere stukken betreffende Jacomina 
Terwen (1731-1800).
(stukken 298 t/m 304)
298. Oude genealogische aantekening (1 velletje), betreffende onder meer Maria en 

Jacomina Terwen, en hun moeder Johanna Boutkan.
299. Door François (X-B) ondertekende "Onderhandsche obligatie groot Cap. ƒ 15000", 

gedateerd 1 augustus 1798, ten behoeve van Vrouwe J.A. Terwen, Weduwe J.H. 
Vingerhoed.

300. Minuut overlijdens-advertentie (1 vel), gedateerd 25 augustus 1800, in de hand van
Samuel (X-A), betreffende het overlijden van "Onze zeer Waarde en hooggeachte 
Tante, Vrouwe Jacomina Anthonia Terwen, Weduwe Vingerhoedt".

301. Inventaris en Scheiding der nalatenschap van Vrouwe Jacomina Anth.a Terwen, 
Wede Vingerhoedt in dato 13 Julij 1801. Ingebonden. 132 p.

302. Idem. Kopie.
303. "Bordereau van hypothicaire inschrijving" (1 gevouwen vel), gedateerd 5 oktober 

1833, ten behoeve van de erfgenamen van Jacomina Anthonia Terwen, douairière 
Jacob Herman Vingerhoedt. Betreft een huis in Woubrugge.

304. Genealogische aantekening (1 velletje), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D), 
ongedateerd, betreffende "Jacomina Antoinetta Terwen".

26 Johanna (IX-A-e) (1758-1828). Diverse stukken en stukken betreffende het geslacht 
Meyners.
(stukken 305 t/m 311)
305. "Brieven van Aggreatie Voor Johanna van Hoogstraten op de aan haar verleende 

Venia Aetatis 6 September 1780". Gevouwen plano (perkament). Met groot 
lakzegel.

306. Brief (1 gevouwen vel) van Johanna, aan haar broer François (X-B), gesigneerd 
"Nancij", gedateerd "Mercredij au Soir", zonder jaartal (gezien de inhoud 
vermoedelijk vóór 1804).

307. "An Johanna van Hoogstraten zum 8ten des Christmonats [december] 1817" (1 vel). 
Duits gedicht ter gelegenheid van Johanna's 59e verjaardag. Incipit: "Fei're mit 
stiller Anbetung den Tag".

308. Brief gericht aan Johanna (?) van een zekere emeritus-predikant, gedateerd 15 
december 1828 waarin hij het volgende stuk aanbiedt (Johanna overleed op 9 
december 1828...): "Gelukwensch noor den Edel-Achtbaren Heere Gerardus 
Fransiscus Meiners verkoren tot Burgermeester der Stad Rotterdam 17=49" door 
de rector van de Latijnse school in Rotterdam, Jac: Henr: Dreux.

309. Oude omslag m.b.t. de boedelscheiding van Johanna, waarop 6 stukken benoemd 
staan. Van deze stukken zijn aanwezig nr. 1, 2, 4 en (vermoedelijk) 6.
Nr. 1 = 1 katern van 2 diplomata "Aanstelling van Samuël Van Hoogstraten tot 
Toeziende Voogd over de Vijf nagelaten Kinderen van Mr François Van 
Hoogstraten". Gedateerd 6 October 1813;
Nr. 2 = 1 katern van 3 diplomata: Testament van Johanna v.H. van 20 november 
1812, voorgelezen op 20 december 1828 en gekopieerd op 22 december 1828;
Nr. 4 = 1 katern van 2 diplomata "Autorisatie om den boedel te aanvaarden". 
Gedateerd 3 februari 1829;
Nr. 6 (vermoedelijk) = lias van 16 gevouwen diplomata betreffende de 
boedelscheiding. Gedateerd 15 juli 1829.
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310. Dagblad van 's Gravenhage, Vrijdag, den 12 December [1828]. 1 gevouwen diploma.
Hierin de overlijdens-advertentie van Johanna: "Op den 9 December 1828, is, op 
de Hofstede Veldzigt, onder Ryswyk, in den ouderdom van zeventig jaren, 
overleden Vrouwe JOHANNA VAN HOOGSTRATEN, weduwe van den heer Mr. 
Nicolaas Adriaan Meyners".

311. Jac: Henr: Dreux. Viro Amplissimo, gravissimo Gerardo Francisco Meyners, Urbis 
Rotterodamensis Consuli Creato, Carmen Gratulatorium. Gevouwen plano. 
Rotterdam, 1749. Lofdicht op Gerard François Meyners, vader van Nicolaas 
Adriaan Meyners, de echtgenoot van Johanna.

27 Pieter (IX-A-h) (1764-1832)
(stukken 312 t/m 320)
312. Brief (1 gevouwen vel) van zijn moeder, Maria Johanna Terwen, mede-

ondertekend door haar tweede echtgenoot, Jacob Jongbloet, gedateerd 11 april 
1780 (12 dagen voor haar dood). Incipit: "UEdlens Aengenaame van 8 deezer is ons 
welgeworden".

313. Brief (1 vel), gedateerd 8 mei 1784, van Pieter, geadresseerde onbekend. Incipit: 
"Eindelijk hebbe ik het genoegen". Betreft de verzending van een blik krakelingen.

314. Brief (1 vel), gedateerd 29 februari 1804, van Pieter, aan zijn broer François (X-B). 
Betreft uitnodiging zodat Pieter kennis kan maken met de aanstaande echtgenote 
van François. Incipit: "Il y a peu de momens ou je ne pense pas à votre chère Titje; 
j'en rêve même la nuit, comme il m'est encore arrivé la dernière".

315. Testament (1 gevouwen diploma), gedateerd 23 november 1826, ondertekend 
door Pieter.

316. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 december 1826, van Pieter, aan zijn oom H.J. 
Caan. Incipit: "Het Testament [vermoedelijk voorgaand stuk], waar over ik U 
eenige weeken geleden gesproken heb, is Olographisch. Ik heb hetzelve in duplo 
opgemaakt, om het weg of te zoek-raaken, zoo veel mogelijk voor te komen".

317. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 mei 1830, van Pieter, aan J. van Pallandt en H.J. 
Caan. Betreft het overlijden van Pieters broer Samuel (X-A), de schoonvader van 
Van Pallandt en Caan. Incipit: "Niet zonder aandoening".

318. Aantekeningen (1 diploma) uit de "Catalogus der Bibliotheek v/d Maatschij. Der 
Nederl. Letterkunde te Leiden". "Bl. 239. Hoogstraten, P. van. De ware vrienden 
van vaderland en Oranje. 's Gravenh. 1817. 8°" [69, (1) p.].

319. Oude foto van portret (10x6 cm). In envelopje. Zie Michiel Roscam Abbing, Van 
Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, p. 90.

320. Knipsel uit De 's-Gravenhaagsche Kerkbode van Zaterdag 31 oktober 1903, waarin 
melding wordt gemaakt van Mr. Pieter v.H., zijnde Advokaat-Diaken van de Groote
Kerk toen daar in januari 1788 een nieuw avondmaals-servies in gebruik genomen 
werd.

28 Cornelis Adriaan (IX-B) (1747-1824)
(stukken 321 t/m 325)
321. 1 brief van Cornelis Adriaan aan zijn (achter)neef Samuel (X-A) te Rotterdam, 

gedateerd Rhijnbord 14 Augustus 1786, n.a.v. de geboorte van Margaretha 
Gerardina (X-A-b). Met lakstempel.

322. 1 exemplaar van de Hofcourant, 9 februari 1788 (nr. 6), met de benoeming van 
Cornelis Adriaan in de vroedschap van Leiden.

323. Foto en 2 vel documentatie betreffende een mogelijk portret van Cornelis Adriaan.
324. Enveloppe met ± 35 vel genealogische aantekeningen en correspondentie m.b.t. 

de families Van Bijnkershoek, Bergsma, Berck, Blaauw e.a., eind 19e eeuw - 20e 
eeuw.

325. Brief (1 vel), gedateerd 24 maart 1980, van A.V.M. Hubrecht, aan Michiel Roscam 
Abbing. Incipit: "Eindelijk heb ik gekeken in het boek: Algemeen Rekening wegens 
de ramp van Leyden 12 January 1807". Betreft het ingestorte huis van Cornelis 
Adriaan.

29 Samuel (X-A) (1756-1830). Correspondentie en andere stukken.
(stukken 326 t/m 373)
326. Gedrukte "Lyste der Weylieden, over 't Saisoen 1778" en gedrukte "Lyste van 

Gepermitteerde tot de Jagt, over 't Saisoen 1778" (1 gevouwen diploma). 
Vermoedelijk betrekking hebbend op Maarssen en omgeving. Relatie met Samuel 
niet duidelijk.
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327. "Acte van burgerschap" (1 vel), gedateerd 21 mei 1800, "Het sesde Jaar der 
Bataafsche Vrijheid". Bewijs van stemmingsbevoegdheid voor Samuel.

328. Brief (kopie) (1 gevouwen diploma rouwpapier), gedateerd 25 augustus 1800, van 
Samuel, aan "Mejuffrouw Van Almonde te Amsterdam" en anderen. Betreft het 
overlijden van zijn tante Jacomina Antonia Terwen, weduwe Vingerhoedt.

329. Lofdicht (10 strofen, 1 gevouwen vel) "Aan mijne vrienden S. van Hoogstraten en 
M.C. van Hall, Bij het scheiden der Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend 
ligchaam des Bataafschen Volks, den 28 July, 1801". Ondertekend Lublink.

330. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd "Rotterdam 3 October 1801", ondertekend 
D. Heyting.

331. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Rotterdam 5 October 1801", ondertekend H.A. 
Schadée.

332. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "la haye 9 [...] an 10 [1804]", ondertekend 
Sémouville (?).

333. Decreet (gedrukt, 14 artikelen, 1 gevouwen diploma), gedateerd 1 juli 1806, van 
Louis Napoléon, m.b.t. de organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de 
Staats-Raad.

334. Blad (1 vel) met het opschrift "Staats Raad in Buitengewonen dienst 16 July 1806".
335. Decreet (1 gevouwen diploma), gedateerd 16 juli 1806, van Louis Napoléon, m.b.t. 

de benoeming van Samuel als "Staats-Raad in buitengewonen dienst" voor de 
sectie van Koophandel en Coloniën.

336. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Marlot ce 10 Aout 1806", van Samuel, aan zijn 
dochter Margaretha Gerardina (Margot), n.a.v. de op handen zijnde bevalling van 
haar zuster Maria Johanna (Mietje, Mimi), gehuwd met Jan baron van Pallandt. "A 
présant il faut patienter, et attendre que la poire soit mure, ce qui, comme je l'ai 
toujours dit, ne sera que du 14 au 20 de ce mois" en inderdaad: op 20 augustus 
1806 werd Adolphine Charlotte Wilhelmina van Pallandt geboren.

337. "Requeste Samuel van Hoogstraten Omme intrekking & buiten effect stelling van 
een genomen Decreet", "Aan den Koning", (1 gevouwen diploma), gedateerd 11 
augustus 1806.

338. Brief (1 gevouwen vel) gedateerd 12 augustus 1806, van J.F. Goldberg (?), aan 
Samuel, waarin ontvangst van bovengenoemde requeste bevestigd wordt.

339. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 28 september 1806, van de Minister 
Secretaris van Staat, W.F. Roëll, aan Samuel, waarin zijn verzoek tot intrekking van 
de benoeming tot Staats-Raad in buitengewonen dienst wordt afgewezen, maar 
waarin hij wèl geëxcuseerd wordt voor alle gelegenheden dat hij niet in staat zou 
zijn bijeenkomsten van de Staats Raad bij te wonen.

340. Brief (1 gevouwen vel, deels voorbedrukt), gedateerd "Rotterdam den 24 Febr 
1807, van de secretaris van het Genootschap ter Bevoordering der Koepok-
Inënting, aan Samuel, met hierbij een diploma (1 gevouwen plano), gedateerd 14 
november 1806, waaruit blijkt dat Samuel tot Honorair Lid van genoemd 
Genootschap verkozen is.

341. Gedicht (1 gevouwen vel), gedateerd juni 1810. Incipit "Aan mijne Landgenooten. 
Vergeet uwe afkomst, O Bataaven! En staat den grond der Vad'ren af".

342. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd La Haye le 20 Mars 1811, van de Préfecture des 
Bouches de la Meuse, waarin Samuel opgeroepen wordt als jurylid op te treden in 
Den Haag op 29 maart 1811. Inliggend: overzicht (1 gevouwen diploma) van 
juryleden, getuigen etc. tijdens de rechtszaak op 30 maart 1811.

343. "Extrait des Minutes de la Secrétairerie d'état. Décret Imperial" (1 gevouwen plano,
fijn perkament), gedateerd 30 november 1811. Aanstelling van Samuel als Raad van
de stad Rotterdam.

344. Thomas Kaas, "Het Dicht- en Letterlievende Genootschap onder de Spreuk: 
Studium Scientiarum Genitrix aen den Burger Samuël van Hoogstraten bij deszelfs
Aenstelling tot Raed der Stad Rotterdam" (cahier, 10 p.).

345. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Leijden 6 April 1813", van D.R. Wyckerheld 
Bisdom, aan zijn zwager Samuel, n.a.v. "de apparente redding van de lieve Mimi 
[Samuels dochter Maria Johanna] als uit de kaken des doods". Zij overleed echter 
toch op 7 april 1813. Inliggend notitie (1 vel) door J.S.F. v.H. (XIV-K).

346. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Raedhuis, 19 Nov 1813", ondertekend D. van 
Lyens (?).

347. "Opschrift" (1 gevouwen vel), in de hand van Samuel, gedateerd 23 november 1813,
van een brief van Van der Duyn en Van Hogendorp aan het Provinciaal Bestuur van
Rotterdam, waarin deze het verzoek uitspreken dat een aantal bestuurders hun 
ambt neerleggen.
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348. Voor zijn eigen administratie bewaard afschrift (1 gevouwen vel) van een brief, 
gedateerd "Wynhaven 25 Nov: 1813", van Samuel, ondertekend S.v.H. Betreft het 
nemen van ontslag, n.a.v. "de insinuaties der Heeren Van der Duyn & Van 
Hogendorp". Adressant onduidelijk.

349-361. Omslag "Formatie van de Lijsten der Notabelen, February 1814". Hierin:
349. Koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 14 februari 

1814, ondertekend door de Secretaris van Staat, A.R. Falck. 
Betreft de samenstelling van een commissie, belast met het 
samenstellen van een lijst van notabelen, waar Samuel deel van 
uitmaakt.

350. "Bevolking der Departementen van de Vereenigde Nederlanden"
(1 gevouwen diploma). Overzicht van aantallen inwoners en 
notabelen van een achttal departementen. Totaal generaal: 
2.00.4000, waarvan 600 notabelen (!!).

351. "Departement Zuiderzee" (1 gevouwen diploma). Overzicht van 
aantallen inwoners en notabelen van vier arrondissementen van
het departement Zuiderzee, en vier arrondissementen van 
Maasland.

352. "Lijst van 74 Notabele Persoonen uit het Departement van den 
Boven-IJssel bestemd om, met een evenredig aantal Notabelen 
der overige Departementen, te worden opgeroepen ter 
beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de Vereenigde
Nederlanden" (1 diploma). Ondertekend door de "Algemeene 
Secretaris van Staat", A.R. Falck.

353. "Lijst van 118 Notabele Persoonen uit het Departement der 
Monden van de Maas, bestemd om, met een evenredig aantal 
Notabelen der overige Departementen, te worden opgeroepen 
ter beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de 
Vereenigde Nederlanden" (1 gevouwen diploma). Ondertekend 
door de "Algemeene Secretaris van Staat", A.R. Falck.

354. "Lijst van 152 Notabele Persoonen uit het Departement van de 
Zuiderzee, bestemd om, met een evenredig aantal Notabelen 
der overige Departementen, te worden opgeroepen ter 
beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de Vereenigde
Nederlanden" (1 gevouwen diploma). Ondertekend door de 
"Algemeene Secretaris van Staat", A.R. Falck.

355. "Lijst van 25 Notabele Persoonen uit het Departement der 
Monden van de Schelde, bestemd om, met een evenredig aantal
Notabelen der overige Departementen, te worden opgeroepen 
ter beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de 
Vereenigde Nederlanden" (1 diploma). Ondertekend door de 
"Algemeene Secretaris van Staat", A.R. Falck.

356. "Lijst van 52 Notabele Persoonen uit het Departement van 
Friesland, bestemd om, met een evenredig aantal Notabelen der
overige Departementen, te worden opgeroepen ter beoordeling 
van een Ontwerp der Grondwet voor de Vereenigde 
Nederlanden" (1 diploma). Ondertekend door de "Algemeene 
Secretaris van Staat", A.R. Falck.

357. "Lijst van 53 Notabele Persoonen uit het Departement van de 
Wester-Eems, bestemd om, met een evenredig aantal 
Notabelen der overige Departementen, te worden opgeroepen 
ter beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de 
Vereenigde Nederlanden" (1 diploma). Ondertekend door de 
"Algemeene Secretaris van Staat", A.R. Falck.

358. "Lijst van 43 Notabele Persoonen uit het Departement der 
Monden van den Yssel, bestemd om, met een evenredig aantal 
Notabelen der overige Departementen, te worden opgeroepen 
ter beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de 
Vereenigde Nederlanden" (1 diploma). Ondertekend door de 
"Algemeene Secretaris van Staat", A.R. Falck.

359. "Lijst van 83 Notabele Persoonen uit het Departement der 
Monden van den Rhyn, bestemd om, met een evenredig aantal 
Notabelen der overige Departementen, te worden opgeroepen 
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ter beoordeling van een Ontwerp der Grondwet voor de 
Vereenigde Nederlanden" (1 diploma). Ondertekend door de 
"Algemeene Secretaris van Staat", A.R. Falck.

360. Brief (1 vel), gedateerd 22 maart 1814, van A.R. Falck, aan 
Samuel.

361. Programma Van het Ceremonieel, ter stemming van 600 uit de 
aanzienlijkste Ingezetenen, over het Ontwerp eener Grondwet 
voor de Vereenigde Nederlanden. 8 p. in omslag. Deze 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 maart 1814.

362. Pamflet (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 april 1814, van "De Rotterdamsche 
Afdeeling der Maatschappy, gevestigd ter inzameling van Penningen, tot 
ondersteuning van zoodanige onzer Landgenooten, welke door de gevolgen des 
Oorlogs en de Overstroomingen arm en ongelukkig geworden zyn". Samuel 
behoorde tot de leden van deze afdeling.

363. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 november 1815, van de Secretaris van Staat 
A.R. Falck. Betreft de benoeming van Samuel tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.

364. "Extract uit 's Konings Besluiten" (1 vel), gedateerd 18 november 1815, ondertekend
A.R. Falck. Benoeming van Samuel tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

365. Redevoering (lias van 4 gevouwen diplomata), gedateerd 20 december 1815 - 5 
januari 1816. Betreft Artikel 1161: Droit de Petition. Met vertaling in het Frans 
(voorblad + 4 gevouwen diplomata).

366. Brief (1 vel), gedateerd 27 februari 1816, van Van Zuylen van Nyevelt, "Thesauriër 
der orde van den Nederlandschen Leeuw".

367. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 juni 1825, van Roëll, "minister van Staat, en 
Kanselier der orde van den Nederlandschen Leeuw". Betreft het terugzenden van 
de versierselen na overlijden.

368. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Brussel den 17. Mei 1825", van "De Minister van 
Binnenlandsche Zaken [signatuur onleesbaar]", aan Samuel, met gedrukt 
koninklijk besluit m.b.t. de kostuums van ministers, directeurs generaal en staats 
raden, d.d. 12 mei 1825, inclusief patroon-schetsen van aan te brengen 
borduursels.

369. Nederlandsche Staats-Courant, Zaterdag 10 februari 1816, met bijvoegsel (3 
gevouwen diplomata). Hierin wordt Samuel 1 x genoemd en 1 x geciteerd.

370. Formulier (1 gedrukt diploma) t.b.v. deelneming aan het "Fonds tot ondersteuning 
der Grieken", waarvan Samuel voorzitter was.

371. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 juni 1829, van Jan (?) Assen, aan Samuels 
schoonzoon H.J. Caan. Incipit: "Ik vleye my, dat de Heer student van Hoogstraten U
mijn verlangen zal hebben te kennen gegeven om de Redevoering te mogen lezen,
die de Heer van Hoogstraten UW geëerde schoonvader in de vergadering der 
Staten Gen. zitting van 1815-1816 10 February gehouden heeft". Inliggend: 
bedankbriefje van dezelfde.

372. Notitie (1 velletje) m.b.t. "Grafkelder in de Walsche Kerk te Rotterdam N° 175. 
Staande ten name van Samuël van Hoogstraten dog by Scheyding op 28 Aug: 1800
onder de hand gepasseerd gemeen en onverdeeld gebleven tusschen S:, J:, F:, en 
P: Van Hoogstraten het overboeken betaald tot A. 1820. toegemetseld 14 April 
1833.

373. Kladblaadje (1 vel) met aantekeningen in potlood m.b.t. de carrière van Samuel.

30 Samuel (X-A) (1756-1830). Familieportretten beschreven door Samuel, en 
aanverwante stukken.
(stukken 374 t/m 382)
374. Beschrijvingen (2 gevouwen diplomata) van familieportretten. Ongedateerd [ca. 

1780?]. In de hand van Samuel.
Eerste gevouwen diploma. Incipit: 'Cabinetje aan de Noord Oost zijde'. 
Beschrijving van 34 portretten.
Tweede gevouwen diploma. Incipit: 'Schrijverskamer'. Beschrijving van 16 
portretten.
De beschrijvingen zijn gepubliceerd en van commentaar voorzien, en waar 
mogelijk afgebeeld in: E.J. Wolleswinkel, 'De portrettenverzameling van Mr. Jan 
Willem van Hoogstraten (1722-1770)', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor 
Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 34 (1980), p. 79-98. Aanvullingen 
en verbeteringen verschenen in: M. Roscam Abbing, Van Hoogstraten: iconografie 
van een familie, Amsterdam 1987 (met name p. 37 en 65); R.E.O. Ekkart, The 
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Portraits of "The Vrijdags van Vollenhoven Family" by Jan Anthonisz. van 
Ravesteyn, Mercury 12 (1991, p. 15-16, noot 29); E.J. Wolleswinkel, 
'Boekbespreking', De Nederlandse Leeuw, CXVII, 7-8 (juli-augustus 2000), 351-357.

375. Transcriptie (3 vellen) van het voorgaande stuk door J.W.P. v.H. (XII-D). 
Ongedateerd [na november 1937]. François (XIII-H) schrijft in een brief van 28 
november 1937 aan zijn oom J.W.P. dat hij bij het opruimen van zijn vaders boedel 
op de Nieuwe Parklaan te Den Haag de Scriveriana vond met achterin een dossier 
Roodenburg met een 'opsomming van schilderijen'. Uit de beschrijving blijkt dat 
het om bovengenoemd stuk gaat. Hij biedt aan de Scriveriana eens mee te 
brengen.

376. Opsomming (1 diploma) van portretten die ook in het eerste stuk genoemd 
worden, nu verdeeld naar andere vertrekken (behalve de gele kamer, ook de 
zolder en de 'Boeke kamer'). Ongedateerd. Incipit: 'op de geele Kamer'. 
Vermoedelijk opgesteld naar aanleiding van een verhuizing. Mogelijk later dan de 
eerste lijst, omdat er portretten op voorkomen die niet op het eerste stuk staan. In
de hand van Samuel.

377. Opsomming (1 diploma) van portretten die ook in het eerste stuk genoemd 
worden, nu verdeeld naar andere vertrekken (behalve de "Meiden kamer" worden 
genoemd: "Naay kaamer", "Knegts kamer"). De vorm van de lijst van twee 
portretten (achthoekig) en de grootte van de portretten ('klein' of 'groot') wordt 
aangegeven. Ongedateerd. Incipit: 'N 1 Meidenkamer'. Wellicht opgesteld naar 
aanleiding van Samuels verhuizing van Den Haag naar Rotterdam, waar hij in 1806
een huis aan de Wijnhaven kocht en aldaar ging wonen. De vertrekken op deze lijst
(Naaykamer, Boekenkamer, Meidenkamer) komen overeen met vertrekken 
genoemd op de boedelinventaris uit 1830 van dit huis in het gemeentearchief van 
Rotterdam (Nieuw Notarieel Archief, inv.nr. 523, blz. 258-396, notaris A. Schadee), 
maar een "geele kamer" wordt niet genoemd. Het kan zijn dat deze lijst van een 
latere datum dateert dan de eerste lijst (die dan niet ten behoeve van deze 
verhuizing zou zijn opgesteld), omdat er portretten op voorkomen die niet op het 
eerste stuk staan.

378. Opsomming (1 diploma) van 19 schilderijen, met naam van voorgestelde en met 
nummers die corresponderen met het eerste stuk. François heeft enkele notities in
potlood toegevoegd. Ongedateerd. Incipit: 'Schilderijen'.

379. Lijst (1 gevouwen vel) van 27 portretten (waarvan 19 overeenkomen met het 
voorgaande stuk), in een andere (oude) hand, soms met aanduidingen van plaats 
(als 'op de middel kamermuur', 'achtergevel' en 'boven de kast'). Ongedateerd. 
Inliggend transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D) van alleen de eerste pagina.

380. Beschrijving (1 velletje) van acht familieportretten, ongedateerd [voor 1873] in 
onbekende hand [niet Jhr. H.J. Caan, overl. 1864, maar wellicht diens zoon Caan 
van Maurik (1814-1876)?]. Hierop staan onder andere de twee Frans 
Halspendanten uit 1626 van P. Scriverius en zijn vrouw beschreven die zich in 1873 
in de collectie J.W. Wilson te Brussel bevonden en die volgens Slive's monografie 
over Frans Hals afkomstig waren van M.J. Caen van Maurik, te Oudewater. De 
portretten zijn ten dele onnauwkeurig beschreven, en komen voor op stuk 1 (met 
uitzondering van het portret uit 1606). Met transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D).

381. Etiketje (8 x 5 cm). In de hand van Samuel, met de tekst: 'Mia Catharina Schryver 
dogter van Hendk Schryver en van Anna van Roodenburg zy is getrouw met Joan 
de Wildt'. Dit etiketje met achterop resten van vier aanhechtpunten zal 
vermoedelijk gehecht zijn geweest op de achterkant van het portret dat door 
Samuel onder nummer 2 van het Cabinetje (stuk 1) beschreven staat. Het portret 
zelf is niet meer bekend.

382. Schriftje (8 losse, gevouwen vellen) met een genealogie-Schrijver in de hand van 
Samuel. 22 gepagineerde en beschreven bladzijden. Ongedateerd. De meest 
recente datum op het manuscript is augustus 1786. Incipit: 'Petrus Scriverius geb: 
12 January 1576'. Met genealogische uitwerkingen voor de families v.H. (met op 
blz. 5 aanvullingen in een latere hand), Van Zyll, Van Zyll de Jong, en Van Hees.

31 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende diverse overheidsfuncties.
(stukken 383 t/m 404)
383. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 3 maart 1795, van Samuel, aan "Den 

Waardigen Burger De Lange van Wijngaerden". Incipit: "Ik neeme wederom de 
vrijheid aen U te suppediteren de naamen van eenige persoonen welke mij zijn 
opgegeven als in consideratie kunnende koomen tot Officieren bij onze te 
reorganiseren Armé". Inliggend: Brief (1 vel), gedateerd Den Haag 20 April 1935, 
van H. Bolle aan J.S.F. v.H. (XII-C). Betreft de verkoop (voor ƒ 7,-) van deze brief.
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384. "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap S Hage den 8 Mey 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid Het Committé ter voorlichting en bestuering der Remotien & 
Regeerings aanstellingen in de steeden en ten platten lande van Holland, aan De 
Municipaliteit van Rotterdam" (kopie / concept-tekst, 1 gevouwen diploma), 
ondertekend A. van Steenwijk, president, en G.J. van Maanen, secretaris.

385. "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. De Municipaliteit van Rotterdam aan De 
provisioneele Representanten van 't Volk van Holland" (kladversie, in de hand van 
Samuel, met doorhalingen en verbeteringen, 1 gevouwen diploma), gedateerd 12 
mei 1795, ondertekening onleesbaar.

386. "De kiezers van vijftien duizend inwoners van Nederland, behoorende tot de 
Vergadering van het District wegens de Zeegaaten N° 54. hebben benoemd tot 
Tweede Plaatsvervanger van den Representant van het Volk van Nederland in de 
Nationaale Vergadering, Den Burger Samuel van Hoogstraaten, Lid van het Prov: 
Bestuur in Holland" (1 gevouwen diploma), gedateerd 20 april 1796, ondertekend 
door 24 kiezers. Betreft de benoeming van Samuel tot kamerlid.

387. "Geloofs brieven op Samuël Van Hoogstraten Schoonhoven 14 Aug: 1798" (1 
diploma), ondertekend "den Burger Representant. S: van Hoogstraaten".

388. Omslag (1 diploma) "Omme den Burger Representant S: van Hoogstraaten". Met 
aantekening "Credentiael voor 't Vertegenwoordigend Lichaam 14 Aug: 1798. voor 
drie Jaar".

389-400. Omslag (1 gevouwen diploma, geadresseerd aan Samuel, "op de Vijverberg in Den 
Haag") "Benoeming tot Lid van het Staatsbewind en dissolutie van het zelven. 
October 1801 & April 1805". Hierin:
389. Omslag (1 diploma) "Omme Den Burger Representant Van 

Hoogstraaten".
390. Gedrukt "Extract uit het Register der Besluiten van de Eerste 

Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen 
Volks" (1 diploma), gedateerd 28 juli 1801. Betreft het "ontslag 
als Leden van het Vertegenwoordigend Ligchaam" van Samuel 
en twaalf anderen.

391. Gedrukt "Extract uit het Register der Decreeten van de 
Algemeene Vergadering van het Vertegenwoordigend Lichaam 
des Bataafschen Volks" (1 diploma), gedateerd 31 juli 1798, 
ondertekend P.L. v.d. Kasteele en J.H. Appelius.

392. Getuigschrift (1 gevouwen plano) "Samuel van Hoogstraten 
wordt door deeze verklaard te zijn lid der Bataafsche 
Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. Hetwelk bevestigt als 
Voorzitter M. Siegenbeek", gedateerd 13 september 1800.

393. "Omstandigheden welke het aanzoek om mij bij de introductie 
der nieuwe Staatsregeling niet te onttrekken, hebben 
voorafgegaan, en vergezeld" (1 gevouwen diploma + 1 diploma), 
gedateerd "1801". Notities in de hand van Samuel, gedurende de 
periode 16 september - 2 november.

394. Brief (1 diploma), gedateerd 17 oktober 1801, van G.J. Pijman, 
aan Samuel. Betreft oproep tot het bijwonen van een 
vergadering om vijf nieuwe leden voor het Staatsbewind te 
verkiezen.

395. Brief (1 diploma), gedateerd 17 oktober 1801, van G.J. Pijman, 
aan Samuel. Betreft oproep tot het bijwonen van een 
vergadering om de in het vorige stuk genoemde vijf nieuwe 
leden voor het Staatsbewind te installeren.

396. "Extract uit het Register der Besluiten van het Staats-Bewind der
Bataafsche Republiek" (katern van 2 gevouwen diplomata), 
gedateerd 22 oktober 1801, exemplaar voor Samuel. Buitenste 
diploma handgeschreven, binnenste diploma gedrukt 
"Reglement van orde voor het Staats-Bewind".

397. Brief (1 vel), gedateerd 29 september 1801, van S.W. Beelaerts, 
aan Samuel. Incipit: "Met veel deelneeming en leedwezen heb ik 
gisteren door mijn knegt vernomen, het fatale ongeluk dat UE, 
Mevrouw en famille met deszelfs koets hebt ondergaan".

398. Brief (katern van 2 gevouwen diplomata), gedateerd 7 oktober 
1801, van L. van Oijen, aan Samuel. Incipit: "Zoo is dan eindelijk 
de Staatsregeling, in den jare 1798 daergesteld, zoo ik hoop, 
voor altoos, vernietigd".
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399. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 19 oktober 1801, van L. 
van Oyen, aan Samuel. Incipit: "Uwe mij zoo vereerende als 
vriendelijke briefletters van den 17 dezer zijn mij reeds, in den 
namiddag van denzelfden dag, in de vergadering van den Raed 
bezorgd".

400. "Lijst der naamen van de geene welke zig als Stemgerechtigde 
Burgers in het Stemregister hebben laaten inschrijven [...]" (1 
gedrukt diploma). Samuel staat op nummer 45 (van de 95).

401. Omslag (1 velletje) "Credentialen Stemregister". Hierin 1 diploma, gedateerd 14 
augustus 1798, ondertekend D.W. Nibbelink, Jan Smits Pieterson, Jacs Johs 
Schrijver en D. Rattinck. Met aantekening "gezien bij de Commissie ter examinatie 
van de Geloofsbrieven [...]", gedateerd 3 september 1798 en ondertekend Cornelis 
van Lennep. Betreft oproep aan Samuel "zig te vervoegen als Lid bij het 
Vertegenwoordigend Lighaam der Bataavsche Republiek".

402-403. Omslag (1 vel) "Brief van den Raad Pennenall (?) R.J. Schimmelpenninck en 
antwoord. Hierin:
402. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 april 1805, van R.J. 

Schimmelpenninck, aan Samuel. Incipit: "Daar ik, bij de 
eventueele aanneeming der aan den Volke voorgelegde 
Staatsregeling, onder anderen gequalificeerd zal zijn tot de 
benoeming der Leeden van de Vergadering van Haar 
Hoogmoogende, neeme ik de vrijheid mij bij deezen bij Uw Ed G.
G. te informeeren of ik op Uw Ed. G. G. bereidvaardigheid zoude 
moogen reekenen om in gemelde Vergadering sessie te 
neemen?".

403. Brief (eigen kopie, 1 gevouwen vel), gedateerd 3 april 1805, van 
Samuel, aan R.J. Schimmelpenninck. Incipit: "Mij vereerd 
vindende met Uw HwelEd Gest. aller gratieust aanbod om bij de 
eventuele aanneeming der aan den Volke voorgelegde 
Staatsregeling, tot Lid van d. Vergadering van Haar Hoog 
Mogende te worden benoemd".

404. "Extract uit 's Konings besluiten" (1 gevouwen diploma), gedateerd 30 juni 1817, 
ondertekend door de Griffier ter Staats-Secretarie, ondertekend D. Hamecourt. 
"Tot Buitengewoon Staats Raad wordt benoemd de Ridder S. van Hoogstraten". 
Inliggend: brief (eigen kopie, 1 diploma), gedateerd "Marlot den 5e July 1817", van 
Samuel, aan koning Willem I. Incipit: "Bij het ontfangen van het voor mij zoo 
hoogst vereerend Extract uit de Besluiten Uwer Majesteit in dato 30 juny 1817 [...], 
houdende mijne benoeming tot Buitengewoon Staats Raad, ontwaarde ik ten 
levendigste hoe zeer een gunstbewijs alle deszelfs waarde van den Gever 
ontleend".

32 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende de nalatenschap van Maria Terwen -
1.
(stukken 405 t/m 408)
405. "Schets van den Conceptstaat & des Boedels van Vrouwe Maria Johanna Terwen 

[de moeder van Samuel, overleden 23 april 1780], laatst Huisvrouw van den Heer 
Mr. Jacob Jongbloet, in voldoening van de filiale portie, welgem: Haere, ofwel nu 
deszelfs kinderen en Erfgenaamen in haar WelEd: nalaatenschap competeerende",
1 gevouwen diploma, ongedateerd.

406. "Acte van Verdeeling tusschen Johanna, François & Pieter Van Hoogstraten van de 
Effecten, voor hun belegt uit derzelves 3/4e parten in de somma van ƒ 100.000,- 
uit den Boedel van wylen den Heer Anthony Terwen, aen zijne 4 kindskinderen 
geëxtraheerd", katern van 7 gevouwen diplomata, gedateerd 30 december 1780. 
Notaris J. van der Meij.

407. "Liquidatie en Afrekening tusschen de respectieve Erfgenamen of Repraesentanten
zoo van wijlen den Heere Mr. Jacob Jongbloet [...] benevens overledene 
Huisvrouw, Vrouwe Maria Johanna Terwen", 9 katernen, 36 gevouwen diplomata, 
gedateerd 17 februari 1781.

408. Kopie lijst onroerende goederen en obligaties, 2 katernen, 26 gevouwen 
diplomata, gedateerd 15 mei 1781.

33 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende de nalatenschap van Maria Terwen -
2.
(stukken 409 t/m 419)
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409. Overzicht van goederen, effecten en gelden. Lias van 11 gevouwen diplomata, 
ongedateerd [1780]. Kladversie.

410. "Finale Liquidatie en Afrekening tusschen de respective Erfgenamen of 
Repraesentanten zoo van wijlen den Heere Mr. Jacob Jongbloet [...] als van 
deszelfs op den 23e April 1780 bevorens overledene Huisvrouwe, vrouwe Maria 
Johanna Terwen", katern van 7 gevouwen diplomata, Gewaarmerkte kopie, 
gedateerd 22 juli 1782, van het originele stuk van 17 februari 1781 voor de 
Rotterdamse notaris Justus van der Meij.

411. "Duplicaet Rekening Bewijs en Reliqua, die doende is den WelEdele Gestrenge 
Heer Samuel van Hoogstraten", katern van 8 gevouwen diplomata. Gewaarmerkte
kopie, gedateerd 21 augustus 1782, van het originele stuk van 6 maart 1781 voor de
Rotterdamse notaris Justus van der Meij.

412. "Duplicaet Rekening Bewijs en Reliqua, die doende is den WelEdele Gestrenge 
Heer Samuel van Hoogstraten", katern van 8 gevouwen diplomata. Gewaarmerkte
kopie, gedateerd 9 september 1782, van het originele stuk van 6 maart 1781 voor 
de Rotterdamse notaris Justus van der Meij.

413. "Duplicaet Rekening Bewijs", 2 diplomata + 1 katern van 6 gevouwen diplomata. 
Gewaarmerkte kopie, gedateerd 21 augustus 1782, van het originele stuk van 6 
maart 1781 voor de Rotterdamse notaris Justus van der Meij. Laatste blad 
ontbreekt.

414. "Korten Staat van den geheelen boedel en alle de goederen, niets uitgezondert 
nagelaten bij wijlen Juffrouw Geertruyd Westerhoud, in leven weduwe van wijlen 
de Heer Jacobus Boutkan", 2 katernen, 9 gevouwen diplomata. Gewaarmerkte 
kopie, gedateerd 17 december 1785, van de originele stukken van 1 april 1784 en 6 
januari 1785 voor de Rotterdamse notaris Westerbaan. Exemplaar van Samuel.

415. "Rekening en Verantwoording van Den WelEd. Geb. Heere Samuel van 
Hoogstraten Cum suis aan Den WelEd. Heer Mr. Pieter van Hoogstraten", cahier 
van 28 gevouwen diplomata, gedateerd 20 mei 1788.

416. "Rekening, bewijs en Reliqua, die doende zijn eerstelijk den WelEdelen Geben Heer
Samuel van Hoogstraten", 1 katern, 6 gevouwen diplomata, gedateerd 3 juni 1788. 
Gewaarmerkte kopie. Op achterzijde de aantekening "Extract uit de Rekening aan 
den WelEde Gebe Heer Mr. François van Hoogstraten".

417. "Reekening Bewijs en Reliqua, die doende zijn, Eerstelijk den WelEde Gebe Heer 
Samuël van Hoogstraten", 1 katern, 6 gevouwen diplomata, gedateerd 4 juni 1788. 
Gewaarmerkte kopie. Op achterzijde de aantekening "Extract uit de Reekening aan
den WelEde Gebe Heer Mr. Pieter van Hoogstraten".

418. Extract (katern van 2 gevouwen diplomata), gedateerd 17 december 1791, van het 
originele stuk van 6 maart 1781, ondertekend door Notaris J. van der Meij. Betreft 
nadere verdeling van de nalatenschap van zijn moeder Jacomina Terwen.

419. "Extract finale scheyding der onverdeeld geblevene Effecten uit den Boedel van 
wijlen zijne moeder" (katern van 2 gevouwen diplomata), gedateerd 12 september 
1800, ondertekend door Notaris J. van der Meij.

34 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende Josina Catharina Meyners.
(stukken 420 t/m 438)
420-423. Omslag "Geslacht Meijners en aanverwante geslachten (Leydekker, Sleght, enz.)". 

Hierin:
420. Notitie (1 velletje) met in potlood de tekst "Franç. Van 

Hoogstraten Heemraad 1735".
421. Stamboom-schets (1 vel), in de hand van Samuel, met 

afstammelingen van François Leydekker (1617-1654). In potlood 
aangevuld door François v.H. (XIII-H).

422. "Extracten uit de Genealogische Aanteekeningen van wijlen den 
Heer de Custer" (1 gevouwen diploma met 1 inliggend diploma). 
Voornamelijk betreffende het geslacht Slegt.

423. Enveloppe met 16 vel genealogische notities en stamboom-
schetsen door J.W.P. v.H. (XII-D).

424. Stamboom-schets (1 gevouwen diploma) met de afstammelingen van Adriaan 
Louis Z. Hollaer en Annetje Jansdr. Bontius. Hierop de aantekening: "de Branche 
van Lidewy Hollaer getrouwt met Jan Slegt - kan na mijn oordeel niet in 
consideratie komen ten zij dezelven kan aantoonen dat die van hare Zuster 
Adriana Hollaer getrouwt met Andries Cryne de Visser uitgestorven is. Indien het 
teegendeel blijkt, is alle verdere naspooring vrugteloos".

425. Genealogische notities (1 diploma) m.b.t. de geslachten Meyners, Schrijver, De 
Wildt en v.H.
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426. Lijst (1 vel) "Van Schout en Regenten", ongedateerd, met een achttal verschillende 
aanheffen, als "Eenzaame, Vroome, Discrete Goede Vrinden", "Eerwaarde, 
Vroome, Goede Vrinden", etc.

427-432. Omslag getiteld "Bruilofts kaarten enz" met in het handschrift van J.S.F. v.H. (XIV-
K) de toevoeging "5 Sept. 1781". Hierin:
427. "Op het Huwelijk van den Wel Edelen Gebooren Heer Samuel 

van Hoogstraten met de Wel Edele Geboore Jonkvrouwe Josina 
Catharina Meijners Voltrokken te Blyenburg, den 5e September 
1781" (2 gevouwen diplomata, 16 strofen, bijeengehouden door 
een groen lint), ondertekend Jacobus Claessen. Inliggend 7 
drukseltjes met stichtelijke Duitse poëzie.

428. Kunstig geschilderd en geknipt velletje (10 x 6,5 cm), met de 
tekst "nach deinen verlangen lebt mein herz gefangen".

429. Knipwerk (19 x 10,5 cm) met drie jongens de vruchtbaarheid 
symboliserend en Duits gedicht.

430. Knipwerk (19 x 16 cm) t.g.v. het huwelijk, waarin onder meer het 
alliantie-wapen v.H.-Meyners is verwerkt.

431. Knipwerk (28 x 18 cm) t.g.v. het huwelijk, waarin onder meer het 
alliantie-wapen v.H.-Meyners is verwerkt. Op de achterkant een 
tekst in spiegelschrift.

432. Vergelijkbaar knipwerk, twee ingelijste exemplaren (25 x 18 cm) 
waarin onder meer het alliantiewapen v.H.-Meyners is verwerkt.
Deze twee knipsels zijn in 1999 op professionele wijze ingelijst in
passe-partout door Robert Craig, lijstenmaker en galeriehouder 
nabij Putnam, Connecticut, USA, in opdracht van Jan Samuel 
Francois (XIV-K). In 2004 is dit voorwerp door de Stichting 
Familie van Hoogstraten in bruikleen gegeven aan het 
Nederlands Museum van Knipkunst te Schoonhoven.

433. Gelegenheidsgedicht (2 gevouwen diplomata) "Lievdestrijd gezongen op het 
Huwelijk van Den WelEdelen Gestrengen Heere Samuel van Hoogstraten [...] en de 
WelEdele Geboore Jonkvrouwe Josina Catharina Meijners, voltrokken te 
Rotterdam den 5 September 1781", niet ondertekend.

434. Gelegenheidsgedicht (1 gevouwen vel) "Ter Echtverbintenisse van den 
Weledelgeboren Heer Van Hoogstraten, en de Weledelgeboren Jonkvrouwe 
Meijners", ongedateerd [1781], door Pieter Leuter (?) (ondertekening in potlood). 
Inliggend 1 vel met citaten uit "De Messias van Klopstock vertaeld door Meerman" 
en Lucas VI in de hand van Samuel.

435. "Inhuldigings-Reede Bij geleegentheijd, dat onzen Nieuwen Ambachts-Heere en 
Vrouwe, den WelEdelen Gestrengen Heere S. van Hoogstraten, en deszelvs Echt-
genoot den WelEdelen Gebooren Vrouwe J.C. Meijners, Heere en Vrouwe van Hei- 
en Boeicop etc. voor de eersten-maal den openbaaren Gods-dienst alhier 
bijwoonden [...] (cahier, 24 p.), gedateerd 2 juni 1782, door dominee Everhard 
François Temminck. "Herschreeven, en overgezonden na Rotterdam in Julij 1782".

436. "Leer-reede Uijtgesproken Te Heicop den 19 Septemb: 1790 Bij geleegentheid dat 't
op deezen dag 25 Jaaren was geleeden, dat de Heerlijkheid van Hei- en Boeicop 
door eene plegtige Inhalinge was overgegaan in 't bezit van de WelEdele Gebooren
Familie van Hoogstraten" (cahier, 32 p.), door dominee Everhard François 
Temminck.

437. "Lijk-rede over 't ontijdig afsterven van den WelEdelen Gebooren Vrouwe 
Mevrouwe Josina Catharina van Hoogstraten, gebooren Meiners [...] uitgesproken 
in Heicop op den 24 November 1793 door Everhard François Temminck Predikant 
aldaar" (cahier, 8 p).

438. "Genealogische Staat N° III" (1 gevouwen diploma). Stamboom van de 
afstammelingen van Mr Gerard François Meijners en Margaretha Gerardina Sleght.
Met name van belang voor de geslachten Wyckerheld Bisdom, Gevers Deijnoot, 
Van Pallandt en Caan. Vervaardigd na juni 1861. Uit omslag Margaretha Gerardina 
van H. blijkt dat deze staat door H.J. Caan opgesteld is.

35 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende Anna Elisabeth Hoffman.
(stukken 439 t/m 464)
439. Aankondiging van de ondertrouw van Samuel en Anna Elisabeth Hoffman (1 vel), 

in het handschrift van Samuel, gedateerd "Rotterdam 28 April 1797".
440. Lijst namen (1 velletje), in het handschrift van Samuel, waarop onder anderen 

"Zuster Meyners", "Broeder F.v.H.", "Broeder P.v.H.", "Tante Vingerhoed", "Mama".
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441. Gedrukte aankondiging (1 vel), gedateerd "den 14e Meij 1797 - Het derde Jaer der 
Bataefsche Vryheid", door de wethouders van Rotterdam, van het huwelijk van 
Samuel en Anna Elisabeth Hoffman.

442. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), gedateerd "Rotterdam, den 27 Maart 1828", 
ondertekend "Samuel van Hoogstraten".

443. "Aan Wien geschreven bij het overlijden van Mevrouw v. Hoogstraten geb. 
Hoffman" (2 gevouwen diplomata). Lijst met ± 42 namen.

444. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "s Gravenhage den 29en maart 1828", namens 
de koning door Hofmann, aan Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth 
Hoffman.

445. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "S Hage 29 Maart 1828", van S.J.J. Caan-van 
Neck, aan haar neef Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

446. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "den Haag den 29ste Maart 1828", van 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan haar zwager Samuel, n.a.v. het 
overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

447. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "s' Gravenhage den 29 Maart 1828", van Johan 
Gijsbert Verstolk van Soelen, aan zijn oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna 
Elisabeth Hoffman.

448. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amsterdam, 29 Maart 1828", van J.A. van 
Lennep, aan zijn oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman. 
Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

449. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Sassenheim 29 Maart 1828", van G.M. 
Verbrugge-Hartingh, aan haar neef Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna 
Elisabeth Hoffman. Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

450. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "S' Gravenhage den 29ste Maart 1828", van J. de 
la Bassecour Caan, aan zijn neef Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth 
Hoffman.

451. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "'S Hage den 29e Maart 1828", van P.J. Groen van
Prinsterer, aan zijn neef Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman. 
Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

452. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "'s Hage den 29sten Maart 1828", van Pieter v.H. 
(IX-A-h), aan zijn broer Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

453. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Leyden 29 Maart 1828", van E.A. van Dam-
Wijckerheld Bisdom, aan haar oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna 
Elisabeth Hoffman. Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

454. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Leyden den 29 Maart 1828", van 
S.F.H. van Pallandt, aan zijn grootvader Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna 
Elisabeth Hoffman.

455. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Leijden 29. Maart 1828", van F.C. 
van Pallandt, aan zijn grootvader Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth 
Hoffman.

456. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Vrijheidslust, 29. Maart 1828", van J.J. d'Yvoy, 
aan zijn neef Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

457. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amsterdam, den 29.ste Maart 1828", van P. van 
Lennep, aan zijn oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman. 
Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

458. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amsterdam 29 Maart 1828", van S.F. Verstolk, 
weduwe Völcker, aan haar oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth 
Hoffman. Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

459. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "shage. 29 Maart 1828", van M.H. 
van Citters (?) en Van Custers (?), aan hun oom Samuel, n.a.v. het overlijden van 
Anna Elisabeth Hoffman.

460. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "S' Hage den 30 Maart 1828", van J. 
van Pallandt, aan Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

461. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "s' Hage 30. Maart 1828", van J.P. van der Does, 
aan haar neef Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

462. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Arnhem 31 Maart 1828", van S.D. Wyckerheld 
Bisdom en zijn echtgenote M. Wyckerheld Bisdom-Bruyn, aan hun oom Samuel, 
n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman. Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. 
v.H. (XIV-K).

463. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Vrijheidslust, 1 April 1828", van L.M.A. d'Yvoy-
Hoffman, aan haar oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman.

464. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Rome Samedi 19. Avril 1828", door H.M. 
Hoffman, aan zijn oom Samuel, n.a.v. het overlijden van Anna Elisabeth Hoffman. 
Inliggend notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).
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36 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende de buitenplaats Marlot.
(stukken 465 t/m 470)
465. Enveloppe, geadresseerd aan J.W.P. v.H. (XII-D), met de opschriften "Hoffman" en 

"S.A. vH "Marlot"". Hierin:
466. Minuut brief (1 vel), ongedateerd, van J.W.P. v.H. (XII-D), aan W.J. Hoffman. Incipit: 

"Het zij mij vergund U mijn oprechte dank te betuigen voor het schitterende werk 
dat ik van U mocht ontvangen".
Het betreft hier het tweedelige werk van Hoffman over de geschiedenis van zijn 
familie, uitgegeven in 1925. Een exemplaar hiervan bevindt zich in de Bibliotheek 
van de Stichting Familie van Hoogstraten.

467. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), ongedateerd, verzonden vanuit de U.S.A., van
William J. Hoffman, aan J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Ten zeerste dank ik U voor de 
waarderende woorden naar aanleiding van de ontvangst van mijn familieboek". 
Ter sprake komen onder andere het schilderij van de vier kinderen van Jan Willem 
(IX-A) en Maria Johanna Terwen (cf. Iconografie, p. 68), en Marlot: "Een der 
kinderen van Sam. van Hoogstraten teekende op de Hofstede Marlot te Den Haag.
Aan is U ook bekend of Samuel daar woonde en deze buitenplaats eenigen tijd aan
hem toebehoorde?".

468. Minuut brief (1 vel), ongedateerd [na 14 december 1928], van J.W.P. v.H. (XII-D), aan
W.J. Hoffman. Incipit: "Vriendelijk dank voor Uw schrijven en de inlichtingen die U 
mij wel wilt geven over het bewuste schilderij". In deze brief een uitgebreide 
beschrijving van de geschiedenis van Marlot.

469. Brief (1 vel in enveloppe), ongedateerd [± 1930], van W.J. Hoffman, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D). Incipit: "Hierbij betuig ik U mijn vriendelijken dank voor uw zoo 
uitgebreide en belangrijke gegevens inzake de aankoop van de Hofstede Marlot".

470. "Marlotschool gaat dicht" (krantenknipsel). Artikel betreffende de sluiting, na 51 
jaar, van de in "Marlot" gevestigde school. Samuel kocht dit grote herenhuis aan 
de Leidsestraatweg in Den Haag op 3 juli 1802.

37 Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende de watersnood in Woubrugge (26 
juni 1827), onder meer correspondentie van Samuel en zijn twee schoonzonen H.J. 
Caan en J. van Pallandt.
(stukken 471 t/m 527)
471. Register der grootens van ieder ambacht in de geoctroijeerde Vier Ambachts 

Polder onder de respective vrye en Ambachts Heerlykheden Esselickerwoude, 
Langer Aar, Outs Hoorn en Rynsaterwoude. Kaart van "De Vier Ambagts Polders in 
Rynland". Groot plano, steendruk, ongedateerd (volgens aantekening "1790, of 
wat vroeger, 1760?").
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

472. Reglement tot het Bedyken, Verveenen en Droogmaaken van de Plas-Polder, 
geleegen onder Esselickerwoude (cahier van 16 p., gedrukt). 23 artikelen, op 
verzoek van de ingelanden vastgesteld op 11 februari 1792. Gedrukt te Leiden door 
Hendrik Koster.

473-527. Omslag (gevouwen diploma) met het opschrift "Woubrugge. Onderscheidene 
brieven en aanteekeningen". Hierin:
473. Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staats-Courant van Maandag, 

den 2 Julij 1827, no. 153 (1 gevouwen diploma). Hierin onder 
meer het bericht van de dijkdoorbraak die op 28 juni plaatsvond 
in Woubrugge.

474. Nederlandsche Staats-Courant n° 163, Vrijdag 13 juli 1827 (1 
gevouwen diploma). Hierin onder meer een oproep de 20 
getroffen gezinnen door giften te ondersteunen. Ondertekend 
door H.J. Caan, H. Swaan, P.J.M. Fauchey, S. Mulder, H.J. Hoorn 
en F. van der Lem.

475. Nederlandsche Staats-Courant n° 171, Maandag 23 juli 1827 (1 
gevouwen diploma). Hierin onder meer een overzicht van 
ontvangen "liefdegiften ten behoeve der ongelukkig gewordene 
inwoners van Woubrugge". Ondertekend door H.J. Caan, H. 
Swaan, P.J.M. Faucheij, J. Mulder, H.J. van Hoorn en F. van der 
Lem.
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476. Nederlandsche Staats-Courant n° 181, Vrijdag 3 augustus 1827 (1 
gevouwen diploma). Hierin onder meer een overzicht van 
ontvangen giften. Ondertekend door S. Eland, L. Kalkoven, C. 
Piek, H.J. van Rijndorp. C. Kempenaar en J. Heenk.

477. Nederlandsche Staats-Courant n° 183, Maandag 6 augustus 1827
(1 gevouwen diploma). Hierin onder meer een overzicht van 
ontvangen giften "ter behoeve der hulpbehoevende inwoners 
van Woubrugge". Ondertekening uitgeknipt.

478. Nederlandsche Staats-Courant n° 207, Maandag 3 september 
1827 (1 gevouwen diploma). Hierin onder meer een overzicht van
ontvangen giften. Ondertekend door H.J. Caan, H. Swaan, P.J.M. 
Fauchey, J. Mulder, H.J. van Hoorn, F. van der Lem, R.P. van de 
Kasteele en J.C. de Jonge.

479. Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staats-Courant n° 249, 
Maandag 22 oktober 1827 (1 gevouwen diploma). Hierin onder 
meer een overzicht van ontvangen giften. Ondertekend door H.J.
Caan, H. Swaan, P.J.M. Fauchey, J. Mulder, H.J. van Hoorn, F. van 
der Lem, R.P. van de Kasteele en J.C. de Jonge.

480. Krantenpagina (1 vel) met hierop een artikel door H.J. Caan en P. 
Brouwer, gedateerd 17 december [1827], betreffende de 
ondersteuning van "behoevende huisgezinnen" , "ten gevolge 
der overstrooming van de Ouwendijkschen en Boepolder, onder 
de gemeente van Woubrugge".

481. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 juni 1827, van S. Eland 
(predikant te Koudekerk), aan Samuel. Incipit: "Gisteren 
namiddag heeft er ter UWEdGebs Heerlijkheid een zeer grote 
ramp plaats gehad - Er is een doorbraak gekomen in den dijk".

482. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [28 juni 1827], van S. Eland 
(predikant te Koudekerk), aan Samuel. Incipit: "Met referte aan 
mijne Missive van gisteren, is deze verder dienende ten berigten:
Dat ik gisteren alles in loco (?) te Woubrugge heb opgenomen".

483. Overzicht "Volgens de Rekeningen van de Revenuen en 
Inkomsten der Heerlijkheid Woubrugge over de 10 laatste Jaren" 
(1 velletje), gedateerd Koudekerk, 24 februari 1829.

484. "Lijst der goederen toebehoorende de Erven vrouwe E.A. Terwen
douairière Vingerhoedt gelegen onder de gemeente 
Woubrugge" (1 diploma), ongedateerd. Taxatie van twee huizen 
en twee stukken land.

485. "Rendement der Woubrugse Tienden" (1 diploma), ongedateerd.
486. Omslag (1 gevouwen diploma), gedateerd "Rotterdam 15 

February 1829". Hierin, in de hand van Samuel, de administratie 
van de "Veenderij onder Woubrugge" (1 gevouwen diploma en 12
diplomata), gedurende de periode 1 april 1815 - 15 februari 1829.

487. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 juni 1827, van Samuel, aan 
zijn schoonzoon Hendrik Johan Caan. Incipit: "Ik bedanke U voor
Uwen iever wegens onze belangen te Woubruggen betoond".

488. Briefje (1 vel), gedateerd 30 juni [18]27, van Samuel aan ofwel zijn
schoonzoon Hendrik Johan Caan, ofwel zijn andere schoonzoon,
Jan van Pallandt. Incipit: "Uwen brief van heden Waarde Zoon! 
Ontvinge ik reeds ten half vier". Betreft o.m. de ziekte van 
Samuel: "de nagt rust vrij wel, dog bij het ontwaken weer ruim 
zo gefatigueert en slap als gistren [...] nu is de tong nog zeer 
beslagen en ziet er onooglijk uit, met spleeten en puisten etc.".

489. Brief (1 vel), gedateerd 30 juni [18]27, van zijn oom Pieter v.H. (IX-
A-h), aan Hendrik Johan Caan. Incipit: "Ik zegge U hartelijk dank 
voor al het geen gij bij gelegenheid van de ramp, die Woubrugge
is overkomen en, onder anderen, de famille Van Hoogstraten 
zoo zeer treft, reeds hebt gedaan".

490. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 juli 1827, van [Carel] Piek 
(burgemeester van Rijnzaterwoude), aan Hendrik Johan Caan. 
Incipit: "Ten gevolge mijner belofte gepasseerde zaturdag neem 
ik de vrijheid UwEd heb te berigten, dat de ongelukkige 
doorbraak onder Woubrugge (zoo verre dit in de korte tijd 
mogelijk is) tamelijk gunstig staat".
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491. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 juli 1827, van [Carel] Piek 
(burgemeester van Rijnzaterwoude), aan H.J. Caan. Incipit: "Met 
terugzending van de Missive door UHWE mij gesonden en voor 
Welks meededeling ik mijne dank betuijge, diend deese ten 
vervolge mijner vorige".

492. Brief (1 vel), gedateerd 19 juli 1827, van zijn oom Pieter v.H. (IX-A-
h), aan Hendrik Johan Caan. Incipit: "Ik ben u zeer verplicht voor 
de medegedeelde berigten omtrent de Rotterdamsche famille 
en de Woubrugsche aangelegenheden".

493. "Giften door de Commissie te Voorburg voor Woubrugge 
ontvangen" (1 gevouwen diploma), gedateerd 9 december 1828. 
Betreft een bedrag van ƒ 679,001/2.

494. "Giften door de Commissie te Woubrugge ontvangen" (1 
gevouwen vel), ongedateerd. Betreft een bedrag van ƒ 
3.424,991/2. Inliggend lijst (1 gevouwen vel) gemeentes van 
Zuid-Holland.

495. Brief (1 diploma, gelithografeerd), gedateerd 5 november 1827, 
van H.J. Caan en zes anderen, "Aan den bouwman", om "dank 
toe te brengen voor het blijk uwer liefde in het lot dier 
ongelukkigen betoond in het om niet weiden van jong vee 
gedurende den afgelopen Zomer".

496. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 8 juli 1827, van G. Spoors 
Eland, aan Samuel (?). Incipit: "Ter voldoening aan de verdere 
inhoud uwer geEerde van 2 Courant, gaat deze ten geleide van 
de verlangde opgave taixatie, welke vertrouwe door Ued in orde 
bevonden zal worden".

497. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 juli 1827, van G. Spoors 
Eland, aan "de Heer Caan te Voorburg". Incipit: "Met genoegen 
heb ik de Eer Ued (bij absentie mijns vaders) te adviseeren, dat 
de op gisteren gehoudene Tiende verhuring, ruim duizend 
Guldens in de Hier ambachts Polder meerdere gerendeert heeft 
dan in het afgelopen Jaar".

498. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 juli 1827, van J. Heenk 
(predikant te Woubrugge), aan H.J. Caan. Incipit: "In de ramp, 
Woubrugge overgekomen, waarin ik zulk een groot aandeel heb,
bedacht elk wat te doen. Dominees nemen den toevlugt tot 
Dominees om raad en hulp; dat is niet onnatuurlijk. Dat heb ik 
ook gedaan".

499. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 augustus 1827, van J. Heenk 
(predikant te Woubrugge), aan H.J. Caan. Incipit: "Door UWEG 
vriendelijk antwoord aangemoedigd, neme ik wederom de 
vrijheid aan UWEG te schrijven".

500. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 27 juni 1827, van 
Cs. Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan Samuel. 
Incipit: "De dag van gisteren was voor een groot gedeelten van 
Woubruggens inwooners een dag van kommer en ellende".

501. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 5 juli 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik neeme de vrijheid UwelEd Gebore te doen toekomen 
de copiën der Requeste".

502. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juli 1827, van Cs. Kempenaar
(burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. Incipit: 
"Ingevolge UwelEd gebr. Letteren dato 9 Julij ee. Hebbe ik de eer 
te zenden 15 stuks jong vee".

503. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 juli 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik kan niet mankeeren mijne welmenende dank te 
betuigen voor de veelvuldige moeite die Uwel. Ed. Gebr. in 't 
werk hebbe gesteld met nog meer andere menschen vrienden 
voor het verzorgen van 28 stuks jong vee".

504. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 juli 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Heden morgen werd mij een berigt ter hand gesteld 
waarvan ik de vrijheid neme UwelEd. Gebr. copie ingesloten te 
zenden".
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505. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 juli 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik hebbe UwelEd. Gebr. Letteren dato 20 dezer 
ontvangen met de adsignatie groot ƒ 65=:= waar voor ik mijne 
hartelijke dank betuigen".

506. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 juli 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik hebbe de eer Uwel Ed: gebr ingesloten te doen 
geworden de [...] stukken mij ter lezing toegezonden".

507. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 oktober 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "De meeste van de ongelukkige bouwlieden alhier 
hebben plan hun vee afhandig te maken en hebben bepaald 
daar van eene publieke verkoping te houden".

508. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 november 1827, van Cs. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik hebbe het genoegen UwelEd gebr. Te berigten dat 
den molenaar Kroon gepasseerde Zondag avond met 't jonge 
rundvee van Maasland toen goed en wel is thuis gekomen".

509. "Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden Prinse van 
Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg" (kopie, 1 
gevouwen diploma), ongedateerd. Brief van de "Burgemeester 
van Woubrugge en Poldermeesteren van de Ouwendijksche en 
Boe en plaspolders onder de gemeente Woubrugge voornoemd 
gelegen", betreffende de ramp.

510. "Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden Prince van 
Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg." (1 gevouwen 
diploma), ongedateerd, ondertekend C. Kempenaar, 
Burgemeester, Jan Vermeulen, Reinier Kroes en Klaas Los. 
"Kopie Rekwest" van het vorige stuk.

511. "Aan hun Ed. Groot Achtbaare Heeren Gedeputeerde Staten van 
Zuid Holland" (1 gevouwen diploma), ongedateerd. Brief van de 
burgemeester van Woubrugge en poldermeesters, betreffende 
de ramp.

512. Lias van 3 stukken: "Opgave der wezentlijke schade geleden door
de ingelanden ter Ouwendijksche en Boepolders onder 
Woubrugge door de doorbraak op den 26 juni 1827" (1 vel); "Lijst 
der ingelanden van de Ouwendijksche en Boe polder onder 
Woubrugge met de groote der landen van ieder derzelve" (1 
diploma); "Staat van het graan en ander gewas te Velde staande 
[...]" (1 diploma).

513. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Haarlem, 4 juli 1827, van een 
zekere Copes van Hasselt, met de aanhef "Hoog Welgeboren 
Heer". Incipit: "Hoe bedroevend ook de rede, was het mij des 
echter aangenaam door UHWgeb. in de gelegenheid te worden 
gestelt aan Haar een zeer geringe dienst te bewijzen".

514. Brief (kopie) (1 vel), gedateerd juli 1827, van Jacobus Beilix (?), 
aan H.J. Caan (?). Incipit: "De Ondergetekende meent in dienste 
van de geinundeerde polders te mogen berigten, dat er bij den 
Heer Koning te Rijswijk een water werktuig staat waar van men 
zegt, dat door middel van 2 mannen 4 tonnen water (elk van 5 
kubiek voeten Rijnlands) in den tijd van ééne minuut tot den 
hoogten van 10 voeten Rijnlands kunnen opgebragt worden".

515. "Ten behoeve van geinnundeerde polders" (1 vel), ongedateerd. 
Notitie betreffende het waterwerktuig uitgevonden door Koning
te Rijswijk.

516. Briefje (1 vel), gedateerd 11 juli 1827, van Pierson, aan H.J. Caan 
(?). Incipit: "Zie hier de lijst van 20 stuks vee welken reeds 
kunnen geplaatst worden".

517. Brief (1 vel), gedateerd 12 juli 1827, ondertekening onleesbaar, 
aan H.J. Caan. Incipit: "Ik heb de Eer UHEdG: bij deze te 
informeren dat buiten de UHEdG: Maandag JL opgegeven 
personen als den Heer M. Pijnacker en F. Veenman nog twee 
bouwlieden H. Engelbrecht, L. Vijverberg zich hebben 
verbonden, om ieder een beest te weiden".
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518. Brief (1 diploma), gedateerd 10 juli 1827, van Vrijberghe de 
Conings, aan H.J. Caan (?). Incipit: "Steeds altijd indachtig aan de 
Vriendschap en Protectie waarmede Ued: Geb: mij geheel 
onverdiend vereerd hebbe ik op den ontvangst der stukken, die 
ik de eer heb bij deze te renvoijeeren, dadelijk werkzaam 
geweest, om Ued: Geb: in Uwe menschlievende pogingen 
behulpzaam te zijn; Met dat gelukkig gevolg, dat ik dadelijk tot 
wederopzeggen toe 20 beesten kan plaatsen".

519. Brief (1 vel), gedateerd 31 oktober 1827, van Vrijberghe de 
Conings, aan H.J. Caan. Incipit: "Ter bevordering van Ued: Geb: 
menschlievende en edelmoedigende poogingen, heb ik mij 
gaarne met de verzorging der beesten [...] belast".

520. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 november 1827, van 
Vrijberghe de Conings, aan H.J. Caan. Incipit: "Brenger dezes 
opheden tot het afhalen der Bewuste Beesten bij mij vervoegd 
hebbende, zoo heb ik hem dezelve doen aanwijzen, en tot het 
vervoeren de noodige adsistentie verleend".

521. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 augustus 1827, van C. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik hebbe de eer UwelEd. Gebr. ingesloten te doen 
toekomen de gevraagde kwitantie". Inliggend "Ontvangen van 
de Commissie te Voorburg gevestigd tot ontvangste der 
liefdesgiften ten behoeve der ongelukkig gewordene inwoneren 
van Woubrugge" (1 vel), gedateerd 10 augustus 1827, 
ondertekend H.J. van Rijndorp (predikant te Oudshoorn), L. 
Kalkoven (burgemeester te Oudshoorn), [Carel] Piek 
(burgemeester van Rijnzaterwoude), C. Kempenaar 
(burgemeester van Woubrugge) en J. Heenk (predikant te 
Woubrugge). Betreft de som van ƒ 378,00.

522. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 september 1827, van C. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik hebbe de eer UwelEd. Gebr. den goeden ontvangst te 
berigten van de adsignatie".

523. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 oktober 1827, van C. 
Kempenaar (burgemeester van Woubrugge), aan H.J. Caan. 
Incipit: "Ik hebbe de eer UwelEd. Gebr. te berigten den goeden 
ontvangst van 't briefje van ƒ 139=881/2".

524. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 november 1827, van 
Vrijberghe de Conings, aan H.J. Caan. Incipit: "In antwoord uwe 
vriendelijke letteren, heb ik de eer Ued: Geb: te melden, dat de 
navolgende persoonen, om niet, beesten hebben geweid".

525. "Provenu Tiende Verpagting Woubrugge" (1 vel). Betreft de jaren 
1818-1828.

526. Lias (18 vel) brieven en briefjes, alle gericht aan H.J. Caan, ter 
begeleiding van giften voor de getroffenen van de watersnood 
te Woubrugge.

527. Brief (1 vel), gedateerd 18 december 1829, van S. Eland 
(predikant te Koudekerk), aan H.J. Caan. Incipit: "Onlangs heeft 
mijn zoon eene visite gemaakt bij den Heer van Hoogstraten, en 
bij die gelegenheid heeft Zijn Hoog Ed. Verzogt, dat ik, uit 
hoofde van des Zelfs zwakheid, voortaan met UwelEd. Zoude 
correspondeeren over alles, wat wat de Heerlijkheid 
concerneert".

38 Samuel (X-A) (1756-1830). Diverse stukken.
(stukken 528 t/m 548)
528. "Genealogische Staat No. III. Mr. Gerard François Meyners 1754 [...]". Gevouwen 

plano. Vermoedelijk niet lang na 14 juni 1861. Uit omslag Margaretha Gerardina 
van H. blijkt dat deze staat door H.J. Caan opgesteld is.

529. Gedicht op de zilveren bruiloft van zijn moeder en stiefvader, 10 december 1779, 
door Samuel.

530. 1 vel "Teekening der Zitplaatsen aen de Taafel, by de viering van de XXVe 
Verjaaring der Inhaaling van de Heer Mr. Jan Willem Van Hoogstraten & Vrouwe 
Maria Johanna Terwen als Ambachtsheer van Heycop & Boeycop op den 19 
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September 1765 gevierd den 19e September 1790. door Samuël Van Hoogstraten &
Josina Catharina Meyners", en 2 vel schetsen opstelling buffet (?). Samuel was zelf 
ook Heer van Hey- en Boeycop.

531. 3 vel genealogische aantekeningen m.b.t. de familie Slegt (Samuels 
schoonmoeder) en de verwantschap met de familie Oudaen.

532. Aan Samuel geadresseerde brief (1 vel), gedateerd 16 september 1824, van J.A. 
Cantier Carton (?). Betreft overzicht levensloop van Jan Willem (IX-A), Samuels 
vader.

533. Stamboomschetsen (2 gevouwen diplomata, 2 enkele diplomata, en 4 vel), 
ongedateerd (1 stuk is gedateerd 6 mei 1792, 1 stuk is gedateerd 28 april 1799), 
voornamelijk betreffende de afstammelingen van François (III-B). In de hand van 
Samuel.

534. 6 Gebeden (2 gevouwen diplomata), ongedateerd. Inliggend: tekst toespraak (1 
half diploma), ongedateerd. In de hand van Samuel.

535. "Octroij Voor S: Van Hoogstraaten om van Sijn Leengoederen te disponeren. 16 
Aug: 1781" (1 gevouwen plano, perkament met groot lakzegel (± 10 cm ø).

536. Blad (1 diploma) met transcripties uit de Geldersche Historische Courant, jaargang 
1787, m.b.t. Samuel, in de hand van François v.H. (XIII-H).

537. Ongedateerde notitie (1 vel) in de hand van de heraldicus Muschart over Samuel 
als eigenaar van een huis in de Swietenstraat te Leiden in 1772.

538-547. "Toegemetselde Grafkelder in de Walsche Kerk te Rotterdam N° 175". Oud omslag 
met bescheiden betreffende genoemde grafkelder:
538. Verklaring Kerkmeesteren der stad Rotterdam (1 gevouwen 

diploma), gedateerd maart 1749. Betreft verkoop van de kelder 
aan Anthonij en Pieter Terwen.

539. "Extract uijt het generaal register van alle de zarken en 
begraafplaatsen gelegen in de Walsche kerk" (1 gevouwen 
diploma), gedateerd 15 september 1757.

540. "Extract uit het generaal Register van alle de zarken en 
begraevplaatsen gelegen in de Walsche kerk" (1 gevouwen 
diploma), gedateerd 5 april 1780.

541. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 10 april 1780, ondertekend 
door de rentmeester van de publieke kerken der stad 
Rotterdam, G.F. Meijners, voor 24 guldens en 10 stuivers.

542. Consent (1 diploma), gedateerd 16 mei 1809, ondertekend door 
Samuel, voor het bijzetten van "het lijkje van het kraamkind 
zijner Dogter".

543. Consent (1 vel), gedateerd 15 juli 1811, ondertekend door Samuel,
betreffende de beschikking over de grafkelder door zijn 
schoonzoon Hendrik Johan Caan.

544. Brief (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 28 november 1832, 
van de Kerkmeesters der Waalsche Kerk, aan H.J. Caan. Betreft 
het (definitief) sluiten van alle grafkelders in de Waalse Kerk.

545. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 maart 1833, van F. Tollenaar, 
aan H.J. Caan. Betreft de aanvang van het dichtmetselen van de 
grafkelder.

546. Overzicht (1 vel), van de in de grafkelder begraven personen, 
vanaf 1749 tot en met 1830.

547. Notitie (1 velletje) betreffende het eigendom van de grafkelder.
548. Enveloppe met 22 vel transcripties van juridische en andere stukken uit diverse 

archieven door J.W.P. v.H. (XII-D).

39 Samuel (X-A) (1756-1830). Rouwbrieven na het overlijden van Samuel (1830).
(stukken 549 t/m 588)
549. Notitie (1 vel): "Papieren betrekkelijk het overlijden van mijnen hooggeachten 

Schoonvader Samuel van Hoogstraten [...]". In de hand van ofwel Jan baron van 
Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)), ofwel Jhr Mr Hendrik Johan 
Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

550. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), ondertekend J. van Pallandt en H.J. Caan, 
gedateerd "Rotterdam den 2 Mei 1830": "Het heeft den Almagtigen God behaagd 
heden avond ten 9 ure onzen zeer waarden en hooggeachten Schoonvader, den 
Hoog Edele Gestrengen Heer SAMUEL VAN HOOGSTRATEN, Ridder der Orde van 
den Nederlandschen Leeuw, Staatsraad, enz., na een langzaam verval van 
krachten, in den ouderdom van bijna 74 Jaren, van ons weg, en zoo wij vertrouwen
in zijne eeuwige heerlijkheid optenemen".
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551. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "'s Hage Maandag 3 Mey 30", van Fritz van 
Pallandt, aan zijn broer Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-
A-a)).

552. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "pr Haagse pakschuyt 3 Mey 1830", 
ongesigneeerd, met de aanhef "Henri lief", aan Jhr Mr Hendrik Johan Caan 
(echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

553. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "'s Hage den 3 Mei 1830", van Johan 
Gijsbert Verstolk van Soelen met de aanhef "Zeer waarde Zwager & Neef", aan Jan 
baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik 
Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

554. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Doesburg den 4. Mei 1830", van H.I. van Lije, 
aan zijn neef Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).

555. Brief (1 vel), gedateerd "'s Hage 4 Meij 1830", van S. Willems (?), met de aanhef 
"Amice!", vermoedelijk aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna
(IX-A-a)) of Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-
A-b)).

556. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amsterdam 5 Meij 1830", ondertekend "Roëll", 
aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr 
Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

557. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "'s Hage den 5 Mei 1830", van Johan 
Gijsbert Verstolk van Soelen aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria 
Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha 
Gerardina (IX-A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

558. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd (poststempel van 5 mei 1830), van een broer 
van Jan baron van Pallandt ("Fr."), aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van 
Maria Johanna (IX-A-a)).

559. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amsterdam 5 Mei 1830", van J. Völcker, aan Jan 
baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik 
Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

560. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Leyden den 5e Meij 1830", van E.A. Wijckerheld 
Bisdom Wed. van Dam, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria 
Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha 
Gerardina (IX-A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

561. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van S.D. Wijckerheld Bisdom, aan Jan baron 
van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan 
Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) 
van J.S.F. v.H. (XIV-K).

562. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Amsterdam 5 Mei 1830", van S.F. 
Verstolk Wed. Völcker, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna 
(IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-
A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

563. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Roosendael den 5 Mey 1830", van Torck-van 
Roosendael, geb. Van Neukirchen, aan haar zwager Jan baron van Pallandt 
(echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).

564. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "am Haag am 6' Mei 1830", van S. van Wassenaer
geb. Van Heeckeren, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna 
(IX-A-a)).

565. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "'s Gravenhage den 6de Mey 1830", 
van J. de la Bassecour Caan, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria 
Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha 
Gerardina (IX-A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

566. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Vrijheidslust, 6 Meij 1830", van J.J. 
van Hangest baron d'Yvoy van Houten, gesigneerd "J: J: d'Yvoy", aan Jan baron van
Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)). Inliggend een notitie (1 vel) van 
J.S.F. v.H. (XIV-K).

567. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Leijden den 6de Mei 1830", van A.M. Meijners-
van Tets en haar dochter J.J. Meijners, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van 
Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van 
Margaretha Gerardina (IX-A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

568. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "6 Mei 1830", van M. (?) Völcker, aan Jan baron 
van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).
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569. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Veelzigt 6 Mey 1830", van Maria Jacoba de 
Bruyn, de tweede echtgenote van Cornelis Adriaan v.H. (IX-B), aan Jan baron van 
Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan 
(echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)). Inliggend een notitie (1 vel) van 
J.S.F. v.H. (XIV-K).

570. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Velp den 6 Mey 1830", van Emilie van Pallandt, 
aan haar broer Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en 
Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

571. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "'S Gravenhage den 6 Mey 1830", 
van J. Couperus, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-
a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

572. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Utrecht den 6 Mei 1830", van W. opten Noort, 
aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a) en Jhr Mr 
Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

573. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amsterdam den 6de Mei 1830", van P. van 
Lennep, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en 
Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

574. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Brussel den 6 mei 1830", van J.L.M. Gobart aan 
Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).

575. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "'s Gravenhage den 6en Mei 1830", van "Frederik 
Pr. der Ned." aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) 
en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

576. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "'s Hage 6 Mei 1830", van S.J. Groen van 
Prinsterer aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en 
Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

577. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "De Voorst 7 Mei 1830", van opRechteren, aan 
Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik 
Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

578. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "'S Gravenhage, 7 Mey 1830", van Van 
Westreenen van Tiellandt, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria 
Johanna (IX-A-a)) en Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha 
Gerardina (IX-A-b)).

579. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Vrijheidslust bij Utrecht den 7. Mei 
1830", van H.M. Hoffman, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria 
Johanna (IX-A-a)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

580. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Het Huys ter Doorn Den 7 Mey 1830", 
waarschijnlijk van C.J. Blankenheym, aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van 
Maria Johanna (IX-A-a)). Inliggend een notitie (1 vel) van J.S.F. v.H. (XIV-K).

581. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Arnhem den 7den Mei 1830", van Van 
Heeckeren van Hels (?), aan zijn neef Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria
Johanna (IX-A-a)).

582. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Eerde den 7 Mei 1830", van A. van 
Pallandt-van Neukirchen, aan haar zwager Jan baron van Pallandt (echtgenoot van
Maria Johanna (IX-A-a)).

583. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Nijmegen 8 Mei 1830", van Mulert, aan zijn 
zwager Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).

584. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Dn. Helder den 9 Mei 1830", van J. van Rappart 
aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).

585. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "9 Mei 1830", van C. Vollenhoven, aan Jhr Mr 
Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

586. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Amersfoort 9 Mei 1830", van H.J. van Hoorn, 
aan Jhr Mr Hendrik Johan Caan (echtgenoot van Margaretha Gerardina (IX-A-b)).

587. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van J. van Pallandt, aan zijn vader Jan baron 
van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna (IX-A-a)).

588. "Extract uit het Register van Overlijden over den Jare 1830" van de Burgerlijke 
Stand van Rotterdam (1 gevouwen diploma), gedateerd 22 september 1831, 
waaruit blijkt dat Samuel te Rotterdam is overleden op 2 mei 1830.

40 François (X-B) (1763-1813). Diverse stukken.
(stukken 589 t/m 595)
589. 1 katern van 8 diplomata "Extract provisioneele Scheiding van de naglaten Boedel 

van Juff: Geertruid Westerhout in leven Wed:e van de Heer Jacobus Boutkan, 
wegens de oblig:e van f 1000- [...] aan dHeer François van Hoogstraten". 
Gesigneerd notaris Anthonij Westerbaan, gedateerd 1 april 1784;
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590. 1 katern van 5 diplomata "Extract nadere provisioneele Scheyding van de 
nagelaten Boedel [...] wegens f 2000 in contante penn: [...]". Gesigneerd notaris 
Anthonij Westerbaan, gedateerd 6 januari 1785;

591. 1 katern van 9 diplomata "Korten Staat van den geheelen boedel [...]" en de 
verdeling daarvan. Gesigneerd notaris Anthonij Westerbaan, gedateerd 22 maart 
1786;

592. Brief (1 vel), gedateerd "Zuidwijk 29 Juny 1810", aan zijn neef Hendrik Johan Caan, 
waarin onder andere de zwangerschap van diens echtgenote Margaretha 
Gerardina v.H. ter sprake komt.

593. Brief (1 gevouwen diploma) van François aan "De Heer Mr Caan Voormalig onder 
Prefect van het Arrondissement", gedateerd 2 augustus 1811.

594. 2 vel genealogische aantekeningen door J.W.P. v.H. (XII-D) m.b.t. Boutkan.
595. Oude foto (9,8 x 5,9 cm), van het portret van François door Hodges. Zie Michiel 

Roscam Abbing, Van Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in 
eigen beheer, 1987, p. 39-40.

41 François (X-B) (1763-1813). "Documenten behoorende tot De Effecten 
toebehoorende François Van Hoogstraten denzelve bij Scheidinge in dato 30e 
December 1780 (uit de donatie van f 100,000 uit den Boedel van wylen den Hr. 
Anthony Terwen geextradeert) aenbedeelt".
(stukken 596 t/m 604)
596. 1 gevouwen diploma. Gesigneerd Isaak Angelkot, Nots. Publ., gedateerd 13 

oktober 1729. Betreffende een erfenis van Jan de Vogel.
597. 1 katern van 2 gevouwen diplomata in omslag. Gesigneerd Isaak Angelkot, 

gedateerd 13 oktober 1729. Eveneens betrekking hebbende op de familie de Vogel.
598. "Extract" (1 gevouwen diploma) uit een stuk van 17 april 1777. Gesigneerd J. van der

Meij, gedateerd 30 december 1780.
599. 5 extracten (gevouwen diplomata). Gesigneerd A. Vermeulen, gedateerd 18 april 

1777. Betreft stukken uit de periode 1729-1771.
600. 2 gevouwen diplomata, gesigneerd M.C. van Basel, wed. Le Roij en D.A. Bisschop, 

makelaar te Rotterdam, gedateerd 23 april 1777.
601. "Extract" (1 katern van 2 gevouwen diplomata). Gesigneerd A.A. van den Oever, 

gedateerd 31 maart 1777. Betreffende de familie van der Burch.
602. 1 gevouwen diploma, gesigneerd A. Vermeulen, Mart.s Van Beusekom, M.M. van 

der Loeff, gedateerd 23 mei 1777.
603. Wikkel voor het navolgende stuk "aen F: V: Hoogstraten voor zijn 1/4 uit de 

donnatie van f 100,000.-", gedateerd 30 december 1780.
604. "Bescheiden van de Effecten bij de scheiding in dato 30 Dec. 1780 aenbedeeld aen 

den heer Fransois van Hoogstraten" (1 katern van 7 gevouwen diplomata). 
Gesigneerd J. van der Meij, gedateerd 20 februari 1781. Betreffende de verdeling 
onder de kinderen van Jan Willem (IX-A). Dit was het exemplaar van François.

42 François (X-B) (1763-1813). Stukken betreffende het ambt van François als President 
van het Gerechtshof te Rotterdam, 1811-1813.
(stukken 605 t/m 622)
605. "Request van A. Meermans, beëdigd Translateur, aangesteld door het ambacht van

Cool, aan de Rechtbank ter eerste Instantie te Rotterdam, met verzoek om 
Continuatie Zijner Admissie - ook voor dit Gerechtshof" (1 katern van 1 losse en 2 
gevouwen diplomata in omslag). Request gedateerd 10 november 1810. Accordatie
van de rechtbank en "Acte van Patent" gesigneerd door François v.H., gedateerd 31 
januari 1811.

606. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart 1813, van Van Zuylen van 
Nyevelt, aan François. Incipit: "J'ai l'honneur de vous renvoyer les mémoires des 
objets indisponibles qui ont été fournis au tribunal". Bijgesloten: lijst (1 vel) van 
"causes renvoiées à ce Jour" met op verso notitie waarschijnlijk in de hand van 
François.

607. Procesverslag van een zaak tussen "Henri François Delanouë Liquidateur de la 
cidevant Maison de François Lanouë & Compagnie d'Hambourg" en "Messieurs 
Martfeld & Van Dorp négociants à Rotterdam" (1 katern van 2 gevouwen 
diplomata), gedateerd 6 juli 1813. Met brief van Lanouë, gedateerd 8 juli 1813.

608. Brief van D. Werningh, aan H. Hogewal, gedateerd 11 september 1805.
609-622. Gerechtelijke correspondentie en juridische stukken uit de periode 1811-1813:

609. 1 stuk, gedateerd 21 september 1811;
610. 1 stuk, gedateerd 25 september 1811;
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611. 1 stuk, gedateerd 31 oktober 1811;
612. 1 stuk, gedateerd 6 november 1811;
613. 1 stuk, gedateerd 16 maart 1812;
614. 1 brief aan François, gedateerd 9 april 1812;
615. 1 stuk, gedateerd 14 april 1812;
616. 1 stuk, gedateerd 13 juli [1812];
617. 1 gedrukt stuk, gedateerd 3 augustus 1812;
618. 1 stuk, gedateerd 15 augustus 1812;
619. 1 stuk, gedateerd 28 augustus 1812;
620. 1 brief van A. Brouwers, aan François, gedateerd 6 juni 1813;
621. 1 stuk, gedateerd 14 juni [1813];
622. 7 stukken aangaande een aantal requesten, gedateerd 1813.

43 François (X-B) (1763-1813). Stukken betreffende de geslachten Copes van Hasselt, 
Homoet - 1.
(stukken 623 t/m 654)
623. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Haag 23 Feb. 1804", van Samuel (X-A), aan zijn 

broer François, n.a.v. diens voorgenomen huwelijk met Margaretha Louise Copes 
van Hasselt. "l'Amour et le devoir zullen op de verdeeling van Uwen tijd eenigen 
invloed dienen te hebben, in Uwe vacanties kan alles aan de eerste gewijd 
worden".

624. Brief van Mr Gerard van Hasselt (1751-1825) aan zijn nichtje Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, gedateerd 10 maart 1804. Hierin wordt haar toekomstige 
echtgenoot aanbevolen, als "rijk, en zeer waardig en volkomen voor U geschikt".

625. Gelegenheidspoëzie (1 vel, 14 strofen) "Bij de Huwlijks-vereeniging van den Heere 
François van Hoogstraaten, en Mejuffr. Margaretha Louisa van Hasselt", door J.C. 
Boot. Ongedateerd [1804].

626. Huwelijkse voorwaarden (1 katern van 3 gevouwen diplomata), gesigneerd door 
François, Margaretha Louise Copes van Hasselt, F.B.A.P. van der Capellen, J.F. des 
Tombes, Y. van Hasselt, G. van Hasselt, Joh. Brantsen, Joh. Conrad van Hasselt, alle
met lakstempel familiewapen, gedateerd 18 april 1804. Voor beide echtelieden één
exemplaar.

627. Extract (1 gevouwen diploma) van bovenstaande huwelijkse voorwaarden, 
gesigneerd J.W.V. Alphen, gedateerd 18 september 1819.

628. Brief van Van Maanen aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 4 
augustus 1813.

629. Rouwbrief, n.a.v. het overlijden van François, van Margaretha Louise Copes van 
Hasselt aan haar neef, H.I. Caan, gedateerd 10 augustus 1813.

630. Brief, n.a.v. het overlijden van François, van J.A. van Zuylen van Nyevelt aan 
"Monsieur l'Auditeur au Conseil d'Etat, Prefet des Bouches de la Meuse", 
gedateerd 11 augustus 1813. (Kopie).

631. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van J.A. van Zuylen van 
Nyevelt aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 11 augustus 1813.

632. Condoleancebrief van Van Maanen aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, 
ongedateerd.

633. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van H. Cuypers aan 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 11 augustus 1813.

634. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van H.J. Caan aan zijn tante 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 11 augustus 1813.

635. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van de procureur-generaal 
aan het Gerechtshof te Den Haag aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, 
gedateerd 11 augustus 1813. Signatuur onleesbaar.

636. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van T. Woordhouder (?) aan 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 12 augustus 1813. Met gedicht 
"Op het ontijdig afsterven van den Heere Mr. Francois van Hoogstraaten".

637. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van F.G. Meybaum aan 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 13 augustus 1813.

638. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van J. van Pallandt aan zijn 
tante Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 14 augustus 1813.

639. Condoleancebrief, n.a.v. het overlijden van François, van "Annette V." aan 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 12 september 1813.



2.21.333.01 Hoogstraten, van 63

640. Afschrift (1 gevouwen vel) waarin Margaretha Louise Copes van Hasselt verklaart 
jaarlijks een som van Hfl. 600,00 te doneren aan haar nicht Christina Margaretha 
Henrietta Susanna Gantesweiler, en de kinderen van Margaretha Louise Copes van
Hasselt verklaren ook na het eventueel overlijden van hun moeder aan deze 
verplichting te zullen blijven voldoen. Gedateerd december 1831.

641. Brief van Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne, 
gedateerd 12 juli 1832. 6 1/2 p. in enveloppe.

642. Portretfoto (9,4 x 6,1 cm) van Margaretha Louise Copes van Hasselt. Ongedateerd 
(± 1853).

643. Brief (1 gevouwen vel) van Margaretha Louise Copes van Hasselt aan haar zoon 
Samuel Anne, ongedateerd (november 1852). Betreft haar op sterven liggende 
kleinzoon François Constant Jozef de Quertenmont, zoon van Margaretha 
Catharina Johanna (X-B-d) en C.D.A. de Quertenmont.

644. C.E. van Koetsveld. De Onderzeesche Telegraaf. S.l., in eigen beheer, 1854 (blind 
karton, 20 p., titelpagina handgeschreven, met uitklapbare kaart en lithografische 
afbeeldingen). Met op verso voorplat opdracht "Van den Schrijver" aan "Mv. v. 
Hoogstraten" [Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt].

645. Brief (1 gevouwen vel) van Margaretha Louise Copes van Hasselt aan haar zoon 
Samuel Anne, gedateerd 15 december 1856. Betreft de schenking van het "zeer 
mooye zeer ampele eetservies". Inliggend visitekaartje S.A. v.H.

646. Briefje van Jan Willem aan zijn broer Samuel Anne, gedateerd 26 februari 1857. In 
dezelfde enveloppe een brief van Margaretha Louise Copes van Hasselt aan de 
(aanstaande) tweede echtgenote van Samuel Anne, Maria Wilhelmina Frieswijk 
(Marie), eveneens gedateerd 26 februari 1857. Met (beschadigd) lakzegel J.W. v.H.

647. Enveloppe geadresseerd aan Mevrouw M. van Hoogstraten-van Hasselt, Kanaal te
's-Gravenhage, gedateerd (poststempel) 29 juli 1860.

648. Visitekaartje "Mevrouw van Hoogstraten Geb. van Hasselt".
649. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen diploma rouwpapier) aangaande het 

overlijden van Coenraad Jacob Gerbrand Louis Copes van Hasselt, gedateerd 1 mei 
1860, ondertekend C.E.A. Copes van Hasselt-de Lange, geadresseerd aan Samuel 
Anne en zijn echtgenote Marie v.H.-Frieswijk.

650. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen diploma rouwpapier) aangaande het 
overlijden van Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 26 december 
1865, ondertekend "Uit aller naam" door J.W. v.H. (X-B-a), geadresseerd aan 
Jonkheer Mr H.J. de la Bassecour Caan.

651. Idem. 4 exemplaren, ongeadresseerd.
652. Knipsel uit het Dagblad van Zuidholland en 'sGravenhage van Donderdag 28 

december 1865. Hierin de overlijdensadvertentie van Margaretha Louise Copes 
van Hasselt, namens de familie ondertekend door J.W. v.H.

653. Kleurenfoto van portret van Margaretha Louise Copes van Hasselt door Charles 
Howard Hodges (zie Michiel Roscam Abbing, Van Hoogstraten: iconografie van 
een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, p. 39).

654. Kleurenfoto van portret van Margaretha Louise Copes van Hasselt door C. 
Kruseman, 1826. Met beschrijving (4 fotokopieën) door Michiel Roscam Abbing.

44 François (X-B) (1763-1813). Stukken betreffende de geslachten Copes van Hasselt, 
Homoet - 2.
(stukken 655 t/m 662)
655. Transcriptie (1 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) uit Rietstap, Arm. Gén., Supplément III 

m.b.t. het familiewapen Homoet.
656. Briefkaart, gedateerd 3 maart [19]40, van W. Wijnaendts van Resandt, aan François

(XIII-H). Betreft de onjuistheid van de door François opgestelde "staat Homoet".
657. Genealogische aantekeningen (1 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) m.b.t. de 

nakomelingen van Mr C.J.G. Copes van Hasselt.
658. Enveloppe met 1 vel (A1 formaat) "Stamboom van het geslacht Van Hasselt / Copes

van Hasselt volgens Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek, met enkele 
aanvullingen" door J.W.P. v.H. (XII-D), gedateerd 1931;
Genealogische aantekeningen (1 vel) m.b.t. het geslacht Van Hasselt door J.W.P. 
v.H. (XII-D);
Brief (1 vel), gedateerd 10 december 1931, m.b.t. deze stukken door J.W.P. v.H. (XII-
D) aan zijn neef François v.H. (XIII-H).

659. Enveloppe met 35 vel genealogische aantekeningen m.b.t. de families Copes van 
Hasselt en Homoet door J.W.P. v.H. (XII-D);
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Enveloppe met correspondentie, gericht aan J.W.P. v.H. (XII-D):
Brief (1 vel) van Constance Copes van Hasselt, gedateerd 8 augustus 1879;
Briefkaart van Copes van Hasselt, gedateerd 18 maart 1880;
Briefkaart van Copes van Hasselt, gedateerd 28 mei 1880;
Briefkaart van Copes van Hasselt, gedateerd 9 januari 1882;
Brief (1 vel) door A. Copes van Hasselt aan zijn neef, gedateerd 11 december 1884;
Brief (1 vel) door A. Copes van Hasselt-Abbema, gedateerd 27 oktober [1888];
Briefkaart van A. Copes van Hasselt, gedateerd 28 N[ovember] [1888 - blijkens 
poststempel];
Felicitatiebrief (1 vel) door Sweerts de Landas, n.a.v. J.W.P.'s benoeming tot 
Adjudant van Koningin Wilhelmina, gedateerd 22 december 1899;
Brief (1 vel) door A. Copes van Hasselt, gedateerd 19 januari 1902;
Briefje ("Postblad") (1 vel) door A. Copes van Hasselt, gedateerd 8 oktober [1903 - 
blijkens poststempel];
Briefkaart van A. Copes van Hasselt, gedateerd 10 maart 1910;
Briefje (1 vel) door F. v.d. Capellen;
Visitekaartje "Monsieur et Madame Copes van Hasselt".

660. Enveloppe met 26 vel vnl. genealogische aantekeningen m.b.t. de geslachten 
Copes en Grothe, door J.W.P. v.H. (XII-D).

661. Enveloppe met 77 vel genealogische aantekeningen en stamboom-schetsen m.b.t.
de familie Copes van Hasselt en aanverwante families, door J.W.P. v.H. (XII-D).

662. Brief (1 gevouwen vel) ("missive over de nominatie") met signaturen van Herman 
Kuchlinus, President Schepen, Gerardt van Crommon, Tweede Schepen, en één 
onleesbare signatuur, met de aanhef "Doorluchtigste Vorst Genadighste Heer", 
gedateerd 15 september 1682, inzake een benoemingskwestie. De reden dat de 
brief hier bewaard wordt, is dat een zekere Hendrick Copes wordt genoemd.

45 François (X-B) (1763-1813). Stukken betreffende nalatenschappen uit de voorfamilie 
van Margaretha Jacoba Homoet, de schoonmoeder van François.
(stukken 663 t/m 671)
663. "Transport van Een Oblig.e ten laste van d'Oostynd. Comp.e ter kamere 

Amsterdam waarop rest Bco. F 2400.-ten behoeven en voor rekening van de 
minderjarige Erfgenamen van Juffr.we Margareta Constantia van der Ghiessen" (1 
gevouwen diploma), gedateerd 17 mei 1736. Margareta Constantia van der 
Ghiessen was vermoedelijk familie van de vader van Margaretha Louise Copes van 
Hasselt.

664. "Memorie van zodanige Effecten, als bij Magenscheid over den boedel van wijlen 
den RaadsHeer J. Copes van Hasselt in 't gemeen gebleven en onder Administratie 
van Mr Jan de Wijs gelaten zijn" (1 katern van 2 gevouwen diplomata), gedateerd 
14 september 1804, ondertekend J. de Wijs.

665. Notariële acte (1 katern van 2 gevouwen diplomata), ondertekend H. Swaan, 
notaris, gedateerd 8 juni 1808. Machtiging aan François om de boedel van wijlen 
zijn schoonouders te behartigen.

666. "Extract Acte van afgifte des Boedels van Mejongvrouwe Margareta Constantia 
van der Ghiessen. In dato 19 October 1735" (1 katern van 4 gevouwen diplomata), 
ondertekend J. de Wijs, notaris, gedateerd 7 juli 1808.

667. "Extract Testament van Mejongvrouwe Constantia Hendrina Nortier. In dato 17 
Julij 1749" (1 katern van 4 gevouwen diplomata), gesigneerd J. de Wijs, notaris, 
gedateerd 18 juli 1808.

668. Nalatenschap van de moeder van de schoonmoeder van François (1 katern van 9 
gevouwen diplomata), gesigneerd J.F. Pierson, notaris, gedateerd 20 juni 1808.

669. "Extract Scheiding wegens den Boedel van Hendrik Dario Nortier. In dato 28 Decbr.
1746" (1 katern van 3 gevouwen diplomata), gesigneerd J. de Wijs, gedateerd 22 juli
1808.

670. "Extract Transport van Een obligatie f 1000---. In dato 1 Novbr. 1737" (1 gevouwen 
diploma), gesigneerd J. de Wijs, notaris, gedateerd 4 augustus 1808.

671. Transport van obligatie op naam van Johannes de la Roue (1 gevouwen diploma), 
gesigneerd Adriaan van Laak en Wouter Verstap, gedateerd 4 februari 1718.

46 François (X-B) (1763-1813). Stukken betreffende de erfenis van Hendrik Reesse en 
Susanna Catharina Homoet.
(stukken 672 t/m 684)
672. Brief (1 vel) van G. Methorst aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, 

ongedateerd.
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673. Brief (1 gevouwen vel) van G. Methorst aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, 
gedateerd 29 januari 1813.

674. Brief (1 vel) van G. Methorst aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 
21 september 1813.

675. Brief (1 vel) van G. Methorst aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 
30 september 1813.

676. "Reekening & Verantwoording over den Staat des Boedels Van Wijle den Heer 
Hendrik Reesse & Vrouwe Susanna Catharina Homoet" (1 gevouwen diploma), 
gesigneerd G. Methorst en gedateerd Amsterdam, 19 maart 1813.

677. Brief (1 vel) van G. Methorst aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 
10 mei 1814.

678. "Rekening courant" (1 gevouwen vel) uit de nalatenschap van Hendrik Reesse en 
Susanna Catharina Homoet, gedateerd 15 juli 1814.

679. "Reekening & Verantwoording over eene nadere uitdeeling des Boedels van Wijle 
de Heer Hendrik Reesse & Vrouwe Susanna Catharina Homoet" (1 vel), gesigneerd 
G. Methorst en gedateerd Amsterdam, Ao. 1814.

680. Brief (1 vel) van G. Methorst aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 
2 december 1815.

681. Brief (1 vel) van G. Methorst met de aanhef "WelEdel Gebooren Here!", gedateerd 
26 juni 1818.

682. Brief (1 vel) van R. Mijjes aan Margaretha Louise Copes van Hasselt, gedateerd 24 
september 1819.

683. Brief (1 vel) van G. Methorst met de aanhef "Wel Edel Gebore Heer", ongedateerd.
684. Concept notariële acten (2 vel), ongedateerd.

47 François (X-B) (1763-1813). Stukken betreffende zijn echtgenote, Margaretha Louise 
Copes van Hasselt.
(stukken 685 t/m 764)
685. Album amicorum (54 velletjes, sneden verguld, in met gedecoreerd leder 

overtrokken kartonnen foedraal). Met bijdragen uit de periode 1797-1838 van 
onder meer J.I. Geijler, Jan Willem (X-B-a), M.L. van Hasselt, Joan de Bruijn, C.H.W. 
Gantesweiler, C. Haack, F. d'Achard, E.J. Post, H.I. de Bruijn, C.M.W.C. van Hasselt, 
A. Engelen, C.J. Walther, M. Jongeneel, F. de Man (met fraai aquarelletje), B. Visser, 
A.M. van Voorst, Annette Beelaerts, C.H. Beelaerts, J.J. van Hasselt, C. Perrurier, 
A.A. Bouwensch, I. Copes van Hasselt, D.G.A. van Hasselt, C. Kist-Bos, J.F.P. van 
Hooff, Joh. Nijhoff, S.C. Nijhoff, C.O. Beverlij, C.S. Kappeyne van de Coppello, 
F.B.A.P. van der Capellen, J.C. Boot.

686-764. Omslag (met gemarmerd papier overtrokken kartonnen platten, bijeengehouden 
door 2 groene, linnen linten) met op etiket in de hand van haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk het opschrift "Brieven van de zoo innig geliefde en diep 
betreurde Moeder en Schoonmoeder 1856 - 1865. Hare nagedachtenis zal in 
Zegening blijven". Hierin:
686. Overzicht (1 gevouwen vel), door J.W.P. v.H. (XII-D), van (een 

aantal van) de in deze omslag bewaarde brieven.
687. Gedicht van J.C. Boot (1 gevouwen vel), ongedateerd [1802], 

overgeschreven door Margaretha Louise Copes van Hasselt, ter 
gelegenheid van een verjaardag van haar vader.

688. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter Marie 
Frieswijk. Incipit: "Gij stelt zoo veel belang in ons vroeger leven".

689. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 augustus 1856, van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan de ouders van haar 
aanstaande schoondochter Marie Frieswijk. Incipit: "Naar mijn 
innige wensch, verneem ik, mijn Zoon de vrijheid genomen 
heeft, bij UwelEdGeb aanzoek te doen naar de hand van 
UwelEd'Geb. veelgeachte Dochter".

690. Briefje (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter Marie 
Frieswijk. Incipit: "Gij beloofdet mij wanneer ik eens weder een 
avond".

691. Brief (1 gevouwen vel, envelopje inliggend), ongedateerd, van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande 
schoondochter Marie Frieswijk. Incipit: "Van het oogenblik dat ik
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de blijde zekerheid had van onze betrekking, haakte ik om u een 
gedachtenisse aan te bieden aan dien gelukkigen dag - Maar 
Wat?".

692. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter Marie 
Frieswijk. Incipit: "Gij leeft thans in het voor U zoo gelukkige - 
voor ons zoo verblijdende, hoopvolle tijdstip".

693. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter 
Marie Frieswijk. Incipit: "Wilt gij mij een kinderlijke dienst 
bewijzen?".

694. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter 
Marie Frieswijk. Incipit: "Van uw proefje Keeks dat allerdelicaatst
was, vraagt uwe aanst. Mama, het recept".

695. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter 
Marie Frieswijk. Incipit: "Mevrouw Hoffman, Wassenaar Mr en 
Mevr Pyzel wacht ik heden op Coffy".

696. Brief (1 gevouwen vel, envelopje inliggend), gedateerd 16 
oktober 1856, van Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan 
haar aanstaande schoondochter Marie Frieswijk. Incipit: "Den 
16den Oct: de eerste verjaring die gij beleeft in eene familie zoo 
zeer door u verblijdt".
Betreft onder meer een haarspeld, volgens inliggende notitie 
thans in bezit van haar achter-achterkleinkind J.S.F. v.H. (XIV-K).

697. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [december 1856], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande 
schoondochter Marie Frieswijk. Incipit: "Ziet eens, in het kleine 
geringe, moet gij immers ook gelijk staan met mijne andere 
kinderen".

698. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter 
Marie Frieswijk. Incipit: "Allerliefste Bruidje, het zeer famillare 
dineetje is bepaald op 41/2".

699. Brief (1 gevouwen vel, envelopje inliggend), ongedateerd, van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande 
schoondochter Marie Frieswijk. Incipit: "Ben ik niet de eerste, ik 
wil althans de laatste niet zijn, die U een souvenir aanbiedt in uw
huishouden".

700. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter 
Marie Frieswijk. Incipit: "Wilt gij ons het genoegen doen, aanst. 
Maand: met ons te dineeren en eene uwer lieve Zusters?".

701. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar aanstaande schoondochter Marie 
Frieswijk. Incipit: "In haast en om niet te laten wachten liet ik u 
zeggen het goed was".

702. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan zoon Samuel Anne. Incipit: "Hoe 
denkt gij er over om vrijdag met uw Bruidje en met Stansje of 
Caroline op de klieken te komen?".

703. Twee lege envelopjes met in schoonschrift de opschriften 
"Mademlle la Fiancée" en "Monsieur le Fiancé".

704. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "dank voor uw briefje, ware het van beteren 
inhoud!".

705. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1857, van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Op den dag zelven [haar zoon 
Samuel Anne's 49e verjaardag] moet ik eenige woorden tot u 
spreken".
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706. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [juni/juli 1857], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Het verheugt mij zoo zeer ik het 
kan uitdrukken dat gij morgen avond - en ook woensdag bij mij 
komt".

707. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "dat spreekt wel van zelf dat gij morgen alles 
van mij kunt krijgen wat gij begeert".

708. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Nancy heeft een mangel gekocht".

709. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [april 1858], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel 
Anne en schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Die 
gelukkige dag van 5 Febr die zoo veel heil aanbragt".

710. Brief (1 vel), ongedateerd [februari 1858], van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-Frieswijk.
Incipit: "Zeer spijt het mij van Dingsdag".

711. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Ik verlang zoo om het kindje eens weder te 
zien".

712. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "ik dank u voor de moeite die gij zoo goedig 
voor mij naamt".

713. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-Frieswijk.
Incipit: "Ik deel geheel in uwe gevoelens en in die van mijnen 
Samuel omtrent de Baker".

714. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Ik kan het mij zoo goed begrijpen gij 's 
middags nog niet uitgaat".

715. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Ik krijg daar een brief van Mevr Blusse".

716. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [mei/juni 1859], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Hoe spijt het mij dat gij zoo vroeg 
er van hebt afgezien om bij ons te komen".

717. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [juni 1859], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "geluk met uw weder beneden 
komen en dus met uw aanvankelijk herstel, na zulks een proef, 
na zulk een hernieuwd Moeder worden".

718. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [1859], van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Na zoo veel liflafjes en zoetigheidjes, wilt gij 
ook wel een hartig hapje".

719. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: "Gij 
zeidet, gij wildet in der tijd de huisbijbel van K. voor 
Margarhetha [sic] lezen - wilt gij mijn exempl ten geschenk 
hebben?".

720. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Daar wij elkander thans zoo weinig zien".

721. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "het spijt mij wel gij die huiselijke tribulatiën 
hebt, ik voel er alles van, wat ik u dringend rade - wees niet 
norsch tegen die nare meid".
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722. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [24 februari 1860], 
van Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar 
schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Het fraaye weer 
van heden doet mij denken wij morgen wel met een open Droski
kunnen gaan".

723. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [voorjaar 1860], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Eens hielpt gij mij zoo teregt met 
dit werk".

724. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [5 juni 1860], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Ik beklaag u in uwe eenzaamheid 
ach al die zorgen alleen zonder uw brave u liefhebbende man".

725. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [oktober 1860], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Ja, al zijt ge kraamvrouw".

726. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [1861/1862], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel 
Anne. Incipit: "Toen ik uw briefje vond, zeide ik al, O hede! nu 
kunnen ze deze week niet".

727. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [juli 1862], van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Nu uw gezegende, en mijn beproefde 
toestand ons zoo van elkander scheidt".

728. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [17 oktober 1862], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Ja, dat zou men gister niet gezegd 
hebben dat gij mijne veelgeliefde hooggewaardeerde vriendin, 
mijne Marie waart".

729. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [± 1863], van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Welk een blijde tijding kreeg ik gister van 
onzen allerbeste Sam".

730. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [juli 1863], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Zie hier het beloofde vers". 
Inliggend: afschrift van een gedichtje, ondertekend "Jakob", en 
een notitie over de nalatenschap van "De stichtelijke uren van 
Beets".

731. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "hoe is u gister de drukte en de dubbele 
uitgang bekomen, ik hoop goed".

732. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Hoe moeyelijk en hoe vreemd mij het 
schrijven ook valle innigst geliefde Marie".

733. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Hoe bedroefde mij gister die boodschap dat ik
heden mijne lieve niet bij mij zoude bezitten".

734. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-Frieswijk.
Incipit: "Door het overhaaste vertrek van Kato gaat nu in deze 
week de verandering voort van mijn Cabinetje en provisie kamer
in slaapkamer".

735. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "mijne gedachten vergezellen u op de 
vermoeyende reis".

736. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Hoe hebt gij het?".
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737. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Laat mij het hart eens even tegen u 
uitstorten".

738. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-Frieswijk.
Incipit: "Goede morgen lieve beste Marie, en dank aan u en aan 
uwen en mijnen onwaardeerbaren S. voor den gezelligen dag 
van gister".

739. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "onmogelijk kunt gij meer genoegen smaken 
van deze ƒ 7- in een comedie gang dan ik".

740. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "met slechte pen met stijve vingers van de 
koude met een warm hart kom ik u bedanken voor uw 
allerhartelijkst briefje".

741. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "laat mij u eens zeggen hoe het al te Dord is 
wat er is besloten over hier heen komen".

742. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "ik versta u te goed, en gevoel te zeer 
eenstemming met u, dan dat ik niet alles zou beamen wat gij 
wegens de afwezigheid van uw Man zegt".

743. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne en haar 
schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "dat lag zoo in mijn 
hart, dat gij vanavond nog komen zoudt om het gemis 
vanmorgen".

744. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "dat is nu eens regt lief en gul en vriendelijk 
van u".

745. Briefje (1 gevouwen velletje, envelopje inliggend), ongedateerd, 
van Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon 
Samuel Anne. Incipit: "Bedroefd over de teleurstellingen dat ik 
wegens het allerongunstigste weer onze lieve Marie zoo 
zeldzaam kan zien".

746. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "ik kan mij niet weerhouden u nog een klein 
praatje toe te zenden".

747. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: 
"Zoo gaarne neem ik uw aanbod aan dit belangrijke uittreksel uit
de preek van onzen Janssonius voor mij te copieeren als ook het 
bijgevoegde vers".
Inliggend: uittreksel uit preek (1 gevouwen vel in enveloppe, 
geadresseerd aan Samuel Anne), van en in de hand van Ds. 
Janssonius

748. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: 
"Met innig dankgevoel en waardschatting ontving ik bewuste 
Copy".

749. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: 
"Het zou mij zoo tot genoegen zijn en waarschijnlijk, of wel 
zeker, tot nut en opwekking en bemoediging".

750. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [1865], van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne en haar 
schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Dat ik geheel uit ter
tijd ben wegens hetgeen mijn beste Sam mij heden heeft berigt".
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751. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel 
Anne en haar schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Hoe 
trof mij gister het onverwachte berigt van die uitkomst die mij 
bedroeft".

752. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [april 1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "nog onder den indruk van den 
laatsten dag dien gij mij met Man en kinderen zoo aangenaam 
deed doorbrengen".

753. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [1865], van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Sedert uw belangrijk briefje zoo hoog door mij
gewaardeerd hebben wij, geloof ik elkander niet geschreven".

754. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [april 1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "allerhartelijkst zult gij maandag 
welkom zijn".

755. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [april 1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Nog vergat ik u te vragen of het u 
ook enigzins behulpzaam kan zijn dat ik maandag de vier 
kinderen bij mij krijg dan kan Betje met de twee kleinen zich 
etablisseeren boven op mijn zitkamer om daar te zamen eeten".

756. Brief (1 vel), ongedateerd [april 1865], van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-Frieswijk.
Incipit: "hoe is het nu met de schoonmaak?".

757. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Morgen hebt gij t'huisblijfdag".

758. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 juni [1865], van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne en haar 
schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Geliefde ouders 
van het lieve kind [Jan Samuel François (XII-C)]! geluk met de 
hernieuwing zijner jaren, met zijn sesde jaar".

759. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 juni 1865, van Margaretha 
Louise Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne en haar 
schoondochter Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Ik maakte 
klarigheid om aan u te schrijven".

760. Briefje (1 gevouwen velletje), gedateerd november 1865, van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Hoe zeer wenschen wij het 
beterende blijft gaan met het lieve kind".

761. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd [november 1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "een woord om u te danken voor 
het berigt betreffende ons Jakobje".

762. Briefje (1 gevouwen velletje), gedateerd 19 december 1865, van 
Margaretha Louise Copes van Hasselt, aan haar schoondochter 
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "hoe spijt het mij ik niet heb 
geweten gij aan de beginselen van het Fransch dacht met uwe 
Marg:".

763. Briefje (1 velletje), ongedateerd [december 1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselts zoon Jan Willem, aan zijn 
broer Samuel Anne. Incipit: "Mama heeft een onrustige nacht 
doorgebragt, en is sedert gister avond benaauwd op de borst".

764. Briefje (1 velletje), ongedateerd [december 1865], van 
Margaretha Louise Copes van Hasselts zoon Jan Willem, aan zijn 
broer Samuel Anne. Incipit: "Ik heb Mama nog niet kunnen 
spreeken, daar zij sliep".

48 Adriaan (X-C) (1774-1827)
(stukken 765 t/m 779)
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765. 3 "Poorter Eden" (3 vellen, perkament) van de stad Amsterdam, gedateerd 17 april 
1680, 10 februari 1747 en 5 april 1769, op naam van drie leden van opeenvolgende 
generaties van de familie van zijn echtgenote, Johanna Catharina Berck.

766. "Extract uit de familie Bijbel van Moeder Hoogstraten onder berusting gebleven 
van zuster Maria - geëxtraheerd door mij Jan Blaauw te Doorn in October 1849 & 
met aanteekeningen voorzien & vermeerderd" (1 gevouwen diploma).

767. 1 gevouwen diploma met genealogische aantekeningen m.b.t. de familie Berck en 
aanverwante geslachten.

768. Overzicht (1 gevouwen vel), ongedateerd [omstreeks 1850] van de nakomelingen 
van Cornelis van Bijnkershoek, vermoedelijk betreffende een dispuut over het 
voeren van de naam Van Bijnkershoek. Inliggend: kladversie van dit overzicht.

769. 1 gevouwen diploma met stamboom-schets nakomelingen Cornelis van 
Bijnkershoek.

770. 1 handgeschreven lijst "Familienbilder" waarop o.a. het portret van Johanna 
Catharina v.H.-Berck vermeld wordt. Met potlood-schets van het familiewapen 
Berck.

771. 1 vel (rouwpapier) met genealogische aantekeningen in de hand van een zoon van 
Adriaans dochter Anna Cornelia Wilhelmina en Jan Blaauw.

772. Briefje (1 vel), ongedateerd, ongesigneerd, m.b.t. het familiewapen Berck.
773. Brief (1 vel), gedateerd 21 september 1915, van de archivaris van Leiden aan A.J. 

Blaauw, m.b.t. het buiten Veelzicht, waarschijnlijk aangelegd door Cornelis Adriaan
(IX-B), en nagelaten aan Adriaan.

774. Brief (3 p.), gedateerd 18 oktober 1917, door J.W.P. v.H. (XII-D) met de aanhef 
"Hooggeachte Heer Blaauw", m.b.t. de stiefmoeder van Adriaan, Maria Jacoba de 
Bruyn.

775. Brief (2 p.), gedateerd 16 februari 1918, door de adjunct-archivaris te Leiden, 
Bijleveld, m.b.t. Cornelis Adriaan (IX-B), de vader van Adriaan.

776. Brief (1 vel) van Thijs v.H. (XV-L) aan François v.H. (XIII-H), gedateerd 2 nov. (?) 
1970, met fotokopieën van de eerste drie pagina's uit de Catalogus van eene 
uitstekende verzameling penningen en munten, met eenige boeken daartoe 
betrekkelijk; uitgemaakt hebbende het beroemde Kabinet van den Wel-Ed. Geb. 
Heer A. van Bijnkershoek van Hoogstraten (...) welke verkocht zullen worden op 
Dingsdag [sic] den 16den October 1827, te Amsterdam.

777. Enveloppe met 10 vel correspondentie en aantekeningen m.b.t. de genealogie van 
het geslacht Berck, de echtgenote van Adriaan.

778. 1 vel aantekeningen (in onbekend handschrift) m.b.t. Berck en Walen, 
overgenomen uit het Dagblad van 19 augustus 1887.

779. 1 bundel "Brieven en Besluiten omtrendt de Naam Van Van Bijnkershoek". 13, deels
officiële, stukken m.b.t. de naamstoevoeging.

49 Maria Johanna (X-A-a) (1783-1813). Diverse stukken en stukken betreffende Van 
Pallandt.
(stukken 780 t/m 790)
780. Gedrukte geboorte-annonce (1 gevouwen diploma), gedateerd 3 februari 1783.
781. Gedrukte overlijdens-annonce (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 7 april 

1813, van Jan van Pallandt, aan H.A. Caan, n.a.v. het overlijden van Maria Johanna. 
Met lakzegel.

782. Rouwbrief (1 gevouwen diploma), gedateerd 7 april 1813, van Maria Johanna's 
echtgenoot, Jan baron van Pallandt, geadresseerd aan de heer Mr H. Caan, n.a.v. 
het overlijden van Maria Johanna. Met lakzegel.

783. Stamboomschets (1 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) van twee generaties 
afstammelingen van Jan van Pallandt en Maria Johanna.

784. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 6 april 1808, van Jan van Pallandt 
aan zijn zwager Hendrik Johan Caan. Betreft het overlijden van Jans moeder. 
Incipit: "Overtuigd van het deel, t' welk U neemt in al t' geen mijne vrouw en mij 
betreft".

785. Notitie (1 velletje) in de hand van Samuel v.H. (X-A), betreffende Jan van Pallandt 
van Walfort, volgens een notitie op verso: "Dit is geschreven door den Heer 
Samuel van Hoogstraten in Juny 1808".

786. Briefje (1 vel), gedateerd 21 februari 1863, ondertekening en aanhef onleesbaar. 
Deels in het Frans, deels in het Nederlands.

787. Notitie (1 velletje) betreffende de grootouders van Floris baron van Pallandt.
788. Genealogische aantekeningen (2 gevouwen, 1 los vel) betreffende het geslacht Van

Pallandt.
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789. "Geslacht van Pallandt Een der Oudste geslachten van Nederland uit Culemborg 
(Kuilenburg)" (6 vel). Genealogische aantekeningen, lakstempel en uitgeknipte 
overlijdensadvertentie van F.W.F.T. baron van Pallandt van Keppel.

790. Afschrift (41 vel), door J.W.P. v.H. (XII-D), ongedateerd, uit het "Cabinet des 
Manuscrits" van de Bibliothèque Royale te Brussel. II N° 1215 "Tables 
généalogiques des Pays-Bas. Manuscrit du XVIIe siècle; probablement écriture de 
G.S. de Tiennes, p. 321-340". Bevat vele tekeningen in Oost-Indische inkt van 
wapens der families Van Pallant en geparenteerde geslachten.

50 Margaretha Gerardina (X-A-b) (1786-1837). Diverse stukken en stukken betreffende 
Caan, Van Neck, Deijnoot, Meyners.
(stukken 791 t/m 829)
791. Gedrukte geboorte-announce (1 gevouwen diploma), gedateerd 11 augustus 1786.
792. Verklaring (1 gevouwen diploma) omtrent de doop van Margaretha Gerardina op 

16 augustus 1786.
793. Idem. Afschrift op 1 vel.
794. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 11 augustus 1786, van Dirk Bisdom aan 

Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van Margaretha
Gerardina. Inliggend genealogische notitie door J.W.P. v.H. (XII-D) m.b.t. het 
geslacht Bisdom.

795. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 12 augustus 1786, van François v.H. (X-B) 
aan zijn broer Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte 
van Margaretha Gerardina.

796. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 12 augustus 1786, van J. van Bassen 
Jongbloet aan Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte 
van Margaretha Gerardina. Inliggend genealogische notitie door J.W.P. v.H. (XII-D) 
m.b.t. Van Bassen Jongbloet.

797. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 13 augustus 1786, van A.J. van der Does aan
Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van Margaretha
Gerardina.

798. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 14 augustus 1786, van N. Hartingh aan zijn 
neef Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van 
Margaretha Gerardina.

799. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 15 augustus 1786, van S.M.H. Meijners-van 
Wilmsdorff aan haar neef Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de
geboorte van Margaretha Gerardina.

800. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 15 augustus 1786, van A. Ardesch aan zijn 
neef Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van 
Margaretha Gerardina. Inliggend genealogische notitie door J.W.P. v.H. (XII-D) 
m.b.t. Ardesch.

801. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 16 augustus 1786, van H. Schivelberg 
Bekking aan zijn neef Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de 
geboorte van Margaretha Gerardina.

802. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 augustus 1786, van Gijsberta Jongbloet 
aan haar zwager Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de 
geboorte van Margaretha Gerardina.

803. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 19 augustus 1786, van G.F. Meijners aan zijn
neef Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van 
Margaretha Gerardina.

804. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 19 augustus 1786, van D. van Almonde aan 
zijn neef Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van 
Margaretha Gerardina.

805. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 23 augustus 1786, van A.A. Roukens aan 
zijn zwager Samuel (X-A) om hem en zijn vrouw te feliciteren met de geboorte van 
Margaretha Gerardina.

806. Notitie (1 velletje) van de diverse kosten (en ontvangen schenkingen), gemaakt 
rondom de geboorte en de doop van Margaretha Gerardina.

807. Attestatie (1 vel) van de Eglise Wallonne de Rotterdam, gedateerd 15 december 
1811.

808. Brief (1 vel), gedateerd 6 november 1818, van H.E. Schutter aan Margaretha 
Gerardina. Betreft het uitlenen van een "henriette".

809. Visitekaartje "Madame Caan née van Hoogstraten et Mesdelles ses Filles.
810. 32-Kwartierstaat (in enveloppe) van Margaretha Gerardina, door François v.H. 

(XIII-H).
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811. Portret (gravure) van Jan van Neck, 1429, Prior der Predikheeren. 1430-1443. Raad 
in den Hove van Holland. Met verwijzing naar: J. Riemer, "Beschrijving van 's 
Gravenhage", deel I, stuk 1, p. 373.

812. "Genealogische Staat N° I" (2 gevouwen diplomata). Stamboom van de 
afstammelingen van Mr Gerard François Meijners en Margaretha Gerardina Sleght.
"Uit onderscheidene opgaven zamengesteld door H.J. Caan 's Gravenhage, 31 
Augustus 1860". Met name van belang voor de geslachten Wyckerheld Bisdom, 
Gevers Deijnoot, Van Pallandt en Caan.

813. "Genealogische Staat N° III" (1 gevouwen diploma). Van dezelfde datum als het 
vorige stuk en nieuwe (?) versie. Stamboom van de afstammelingen van Mr Gerard
François Meijners en Margaretha Gerardina Sleght. Met name van belang voor de 
geslachten Wyckerheld Bisdom, Gevers Deijnoot, Van Pallandt en Caan.

814. "Genealogische Staat der Familie Caan". Ingekleurde stamboom (1 groot vel, in 
vieren gevouwen), met tekening van familiewapen, over de periode 1590-1905.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

815. Gravure (1 vel) van het wapen zoals gevoerd door Adriaen Deijnoot.
816. "Duplicaat Extract uit het Generaal Register van alle de Zarke en begrav. plaetsen 

geleegen in de Walsche Kerk". 1 gevouwen diploma. Gedateerd Rotterdam 20 
augustus 1767. Opsomming van graven van met name de families Vingerhoet, 
Caan, De Mey, Bichon.

817. Enveloppe, geadresseerd aan "Mademoiselle van Hoogstraten", "avec bien des 
remerciements et les compliments de la famille C.v.N. [Caan van Neck]". Hierin een 
bundel van 15 brieven (lias van 61 vel) van Hendrik Johan Caan aan zijn moeder, 
Susanna Jacoba Johanna Caan-van Neck, uit de periode 17 augustus - 17 
september 1832. Gebundeld ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van 
Caan en zijn echtgenote, Margaretha Gerardina. Los een gedicht (1 gevouwen vel) 
door de moeder van H.J. Caan, n.a.v. dezelfde gelegenheid.

818. "Treurzang op het overlyden van Mejufvrouwe Adriana van den Berg, weduwe van 
den heer Hendrik Caan" (1 diploma, drukwerk), gedateerd "den 13 der Slagtmaende
van het jaer 1775", door M.V. Kouwenberg.

819. Uitgebreid verslag van een reis naar Engeland (4 lossen katernen, 32 p.). 
Ongedateerd [± 1800?], ongesigneerd. Incipit: "Door de harde Zuidwesten wind 
Zaturdag den 26 Mey". Op p. 3 wordt een in Londen wonende "heer van Neck" 
genoemd. De reiziger eindigt zijn reis in Haarlem.

820. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 2 oktober 1816, van zijn oom N.A. Meyners 
aan H.J. Caan.

821. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 23 oktober 1816, van zijn oom N.A. 
Meyners aan H.J. Caan.

822. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 28 mei (?) 1817, van J.H. Lignett (?) aan J.H. 
Caan.

823. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 30 september 1817, van J.H. Lignett (?) aan 
J.H. Caan.

824. W.H. Warnsinck, Br., "Aan mijn hooggeachten vriend [...] H.J. Caan" en H. Tollens, 
Cz., "Dichtstuk" (1 gevouwen vel, olografie (?)), gedateerd respectievelijk 15 en 10 
oktober 1849.

825. E. d[e] R[oy van Zuydewijn], "Ter gelegenheid van het geboortefeest van onzen 
Tafelgenoot Jonkhr. Mr. P. Caan" (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 14 mei 1890.

826. Telegram (1 vel), gedateerd 20 maart 1891, van Douairière Caan van Neck, 
geadresseerd aan "Luitenant der huzaren J. van Hoogstraten, Zutphen, 
Deventerweg", met het bericht "Rijtuig ter uwer beschikking".

827. Portretfoto (9,2 x 5,5 cm) van H.J. Caan, op ongeveer 70-jarige leeftijd. R. Severin, 
photographe de S.M. le Roi, La Haye, 109 Noordeinde, ± 1851.

828. Dankbetuiging aan "Mr. Caan de Maurick" (H.J. Caan) (1 krantenpagina). In de 
Leydsche Courant 140, 21 november 1863.

829. Enveloppe met 17 vel genealogische aantekeningen en wapen-schetsen, 
voornamelijk door J.W.P. v.H. (XII-D) m.b.t. de families Caan, Homoet en Van Neck.

51 Jan Willem (X-B-a) (1805-1879)
(stukken 830 t/m 862)
830. "Troost en Hoop op de Levensreis" (2 gevouwen vel), gedateerd 18 februari 1821, 

ondertekend "P.T.", vermoedelijk in de hand van Jan Willem. Incipit: "Als alles u 
ontzinkt". 88-regelig gedicht.

831. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 april 1823, van Jan Willem aan zijn oom Samuel
(X-A). Incipit: "Ik kan niet nalaten, UE te bedanken voor Uwen vriendelijken en 
bemoedigenden brief".
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832. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Drondheim 10 juli 1836, van Jan Willem (?) aan 
zijn zuster Margaretha (X-B-d) te Lochem. Ondertekening weggeknipt.

833. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd Breda 6 juni 1877, aan Jan Willem, 
van C.D.A. de Quertemont over een bepaald examen.

834. "Tiberias" (1 vel), ongedateerd, volgens potloodaantekening in de hand van Jan 
Willem Pieter (XII-D): "geschreven door oom JW". Incipit: "Heer! Ik heb geen beter 
wachter".

835. Uitgeknipte signatuur Jan Willem.
836. Diploma m.b.t. de aankoop van een grafkelder op de burgelijke begraafplaats van 

Den Haag, door Jan Willem, 25 september 1832.
837. Ontvangstbewijs (1 vel) inzake de overboeking van de grafkelder te Den Haag op 

naam van H.G.J. v.H. (XI-C-b), gedateerd 4 oktober 1879.
838. Gedrukte rouw-annonce (1 vel), Den Haag 21 april 1879, namens de familie 

getekend door De Quertemont en H.G.J. v.H. (XI-C-b), met uit dagblad geknipte 
overlijdens-advertentie.

839. Uit dagblad geknipte dankbetuiging voor de betoonde blijken van deelneming na 
het overlijden van J.W., namens de familie getekend door De Quertemont en H.G.J.
v.H. (XI-C-b)

840. Krantenknipsel uit 1886, waarin Jan Willem genoemd wordt.
841. "Afschrift van den inventaris der Nalatenschap van den WelEdelGeboren Heer Mr 

J.W. Van Hoogstraten gewoond hebbende en den 20" April 1879 overleden te 's 
Gravenhage. Opgemaakt 6 Mei 1879". 72 p. in omslag. Notaris J.D. Dietz te Den 
Haag.

842. "Afschrift scheiding en verdeeling der nalatenschap van den WelEdelGestrengen 
Heer Mr J.W. van Hoogstraten, zonder beroep gewoond hebbende en overleden te 
's Hage verleden 2 October 1879". 127 p. in omslag. Notaris J.D. Dietz te Den Haag.

843. Lijst van "effecten toebehorend hebbende aan mijn Zwager JW. Van Hoogstraten 
overleden 20 april 1879". 1 gevouwen diploma.

844. "Kasboek. Nalatenschap van wijlen Mr. J.W. van Hoogstraten. Aangelegd 21 April 
1879 door den mede executeur H.G.J. van Hoogstraten [XI-C-b]". Cahier (118 p.) 
bevattende de administratie van de uitkeringen uit de nalatenschap van Jan 
Willem, lopend tot februari 1909.

845. Ontvangstbewijs (1 velletje) ad ƒ 25,98, gedateerd 4 januari 1864, van de R.K. 
Begraafplaats van 's Gravenhage, "wegens Begrafenis-kosten en Kerkelijke 
Regten, voor het lijk van P. Mareels oud 73 jaren".

846. Notitie (1 gevouwen vel), gedateerd 29 oktober 1868, door Jan Willem, betreffende
een maandelijkse bijdrage van ƒ 6,- aan de weduwe Mareels-Geerlings.

847. Notitie (1 vel), ongedateerd, m.b.t. persoons- en adresgegevens van Mareels.
848. Notitie (1 gevouwen vel), gedateerd 18 augustus 1878, door Jan Willem, 

betreffende een jaarlijkse bijdrage van ƒ 50,- voor de opvoeding van de kinderen 
van J.W. Just de la Paisières.

849. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 mei 1879, van de weduwe Mareels.
850. Briefkaart, gedateerd Bergen op Zoom, 4 mei 1879, ondertekening onleesbaar, aan

H. v.H. (XI-C-b).
851. Briefkaart, gedateerd Bergen op Zoom, 5 mei 1879, ondertekening onleesbaar, aan

H. v.H. (XI-C-b).
852. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Bergen, 31 december 1884, van "Vrouw Mareels" 

aan Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (?), met nieuwjaarswensen en dank voor de 
geldelijke ondersteuning.

853. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Veenendaal, april [18]97, van A.M. Haring. 
Betreft het afsluiten van een levensverzekering ad ƒ 300,-.

854. Briefkaart, gedateerd 's Hertogenbosch 5 mei 1889, van A.A. Just de la Paisières, 
aan J.S.F. v.H. (XII-C). Bedankje.

855. Brief (1 vel), gedateerd Edam 17 november 1902, van Jan Willem v.H., aan A.M. 
Haring. Betreft Toelage van ƒ 75,-

856. Briefkaart, gedateerd Veenendaal 22 juli 1908, van A.M. Haring, aan "de Wedele 
Heer van Hoogstraten, op den Huise Hoogstede bij Arnhem". Bedankje.

857. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Veenendaal, 21 november 1908, van A.M. Haring.
858. Brief (1 vel), gedateerd Veenendaal 27 december 1908, van de zuster van A.M. 

Haring. Betreft het overlijden van laatstgenoemde.
859. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Velp. 31 december 1908, van Emil Gerard (XIII-C) 

aan zijn neef J.S.F. v.H. (XII-C). Betreft toelage voor Haring.
860. Verzendbewijs (1 velletje), gedateerd 2 januari 1909, van "Hoogstraten" voor 

"Haring", met een aangegeven waarde van ƒ 75,-.



2.21.333.01 Hoogstraten, van 75

861. Briefkaart, gedateerd Veenendaal 7 januari [volgens poststempel: februari] 1909, 
van de weduwe Haring, aan "J. van Hoogstraten, Hoogstede bij Arnhem". 
Bedankje.

862. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Amsterdam, 18 maart 1909, van de weduwe 
Haring.

52 Margaretha Catharina Johanna (X-B-d) (1810-1888). Diverse stukken en stukken 
betreffende De Quertenmont en Harte-de Quertenmont.
(stukken 863 t/m 892)
863. "Doop-Biljiet" (1 vel) van de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage, waaruit blijkt dat 

Margaretha Catharina Johanna daar gedoopt is op 18 maart 1810.
864. Factuur (1 vel), gedateerd 5 maart 1810, à ƒ 9,1,14, "wegens 't plaatzen van 

volgende Advertentien in de Haagsche Courant [...] de Haarlemsche Courant [...] 
Fransche Leydsche Courant" (geboorte-annonce van Margaretha Catharina 
Johanna).

865. Visitekaartje "Madame de Quertemont née van Hoogstraten".
866. Enveloppe met briefje (1 vel), ongedateerd, van Margaretha Louise v.H.-Copes van 

Hasselt aan haar dochter, Margaretha Catharina Johanna. Betreft een zoekgeraakt 
servies van haar grootvader, Jan Willem (IX-A).

867. Fragmenten (9 vel), meest ongedateerd, van brieven van Margaretha Catharina 
Johanna. Passages over met name het lijden van haar broer Samuel Anne (XI-B) en
zijn gezin. Passages over andere onderwerpen doorgestreept.

868. Brief (1 gevouwen vel, slot ontbreekt), gedateerd 28 april [18]68, van Margaretha 
Catharina Johanna, aan haar broer Jan Willem. Incipit: "Nous étions tout à fait 
contens de recevoir de tes nouvelles". Betreft onder meer de ziekte van haar broer 
Samuel Anne (XI-B). Passages over andere onderwerpen met potlood 
doorgestreept.

869. Brief (1 gevouwen vel, slot ontbreekt), gedateerd 5 mei [18]74, van Margaretha 
Catharina Johanna, aan haar dochter. Incipit: "Ik kom uit de kerk". Betreft onder 
meer de ziekte van haar broer Samuel Anne (XI-B). Passages over andere 
onderwerpen doorgestreept.

870. Brief (1 vel, 1 strookje vervolg, slot ontbreekt), gedateerd 11 mei [18]74, van 
Margaretha Catharina Johanna, aan haar dochter. Incipit: "Dank voor uw gezellig 
praatje dat ons alweer zeer kwam verblijden". Betreft de ziekte van haar broer 
Samuel Anne (XI-B) en diens gezin.

871. Brief (1 vel, slot ontbreekt), gedateerd 25 november [18]74, van Margaretha 
Catharina Johanna, aan haar dochter. Incipit: "Oom JWs schrift zal u verbazen en 
verblijden en... beschamen". Betreft onder meer de ziekte van haar broer Samuel 
Anne (XI-B). Passages over andere onderwerpen met potlood doorgestreept.

872. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 oktober [18]75, van Margaretha Catharina 
Johanna, aan haar dochter. Incipit: "Heden kwam de Standaart te huis, dus alles is 
teregt". Betreft onder meer de ziekte en het sterfbed van haar broer Samuel Anne 
(XI-B). Passages over andere onderwerpen met potlood doorgestreept.

873. Brief (1 gevouwen vel, slot ontbreekt), gedateerd 29 oktober [18]75, van 
Margaretha Catharina Johanna, aan haar dochter. Incipit: "Heden middag bij de 
arme tante Marie zijnde, hoorde P. dat er nog geen brief van u was". Betreft de 
situatie in het sterfhuis van haar broer Samuel Anne (XI-B).

874. Brief (1 gevouwen vel, slot ontbreekt), gedateerd 16 mei [18]76, van Margaretha 
Catharina Johanna, aan haar dochter. Incipit: "Ik ga maar weer spoedig uw brief 
beantwoorden, dan krijg ik ook weer eerder wat van u". Betreft onder meer de 
kinderen van haar broer Samuel Anne (XI-B). Passages over andere onderwerpen 
met potlood doorgestreept.

875. "Eenige weinige aanzeggingen gedaan bij het overlijden van CdQ [Mevrouw 
Constant de Quertemont = Margaretha Catharina Johanna] 1 Mei 1888" (1 vel). Lijst
namen van personen die op de hoogte gesteld zijn van het overlijden van 
Margaretha Catharina Johanna.

876. Visitekaartje "Mr C. de Quertenmont". Gelamineerd.
877. Idem. Ongelamineerd.
878. Overlijdensadvertentie (knipsel) n.a.v. het overlijden van Constant Dominique 

Auguste de Quertenmont, gedateerd 17 december 1881, en ondertekend M.C.J. de 
Quertenmont, geb. Van Hoogstraten.

879. A.P. van Gruting, Aanspraak bij het graf van mijnen vriend François Constant Jozef 
de Quertenmont, student in de theologie, Overleden te Utrecht den 30sten 
November 1852. "Op verlangen van betrekkingen en vrienden gedrukt", 3 
december 1852. 4 pp. in omslag.
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François Constant Jozef de Quertenmont was de zoon van Margaretha Catharina 
Johanna. Twee andere exemplaren van deze uitgave bevinden zich in de 
bibliotheek van de Stichting Familie van Hoogstraten.

880. Enveloppe met aantekeningen (3 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D).
881. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 8 augustus 1879, ondertekening 

onleesbaar, aan J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Eenigen tijd geleden zag ik in de 
courant".

882. 4 briefkaarten, gedateerd 5 oktober 1779, 6 oktober 1879, 24 januari 1880 en 14 
juni 1881, van Samuel Johan Anne de Quertenmont (1838-1886), aan zijn neef J.W.P.
v.H. (XII-D).

883. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 januari 1880, van Samuel Johan 
Anne de Quertenmont (1838-1886), aan zijn neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Ge 
zoudt mij verpligten eene commissie voor mij in Amsterdam te doen".

884. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 30 april 1888, van C.J. Harte de Quertenmont, 
aan haar neef Jan Samuel François v.H. (XII-C). Incipit: "Door dezen vervul ik den 
treurigen pligt".

885. Briefkaart, gedateerd 19 januari 1900, van Harte & Frau, aan J.W.P. v.H. (XII-D).
886. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 31 oktober 1900, van Caroline Harte-

de Quertenmont, aan J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Een brief van mij zal uw 
verwondering wekken".

887. Brief (1 vel), gedateerd 5 mei 1901, van Constant Harte, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Incipit: "Mag ik u en uw vrouw wel mijn hartelijke deelneming zeggen".

888. Verklaring (1 vel), gedateerd 's Gravenhage, januari 1903, van C.J. Harte geb. de 
Quertenmont. Incipit: "Aan den Heer J. van Hoogstraten of zijne nakomelingen 
legateer ik". Betreft legaat van het portret van François (X-B) door Jelgerhuis (1795)
en M.L. Copes van Hasselt door C. Kruseman (1826).

889. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), ongedateerd [21 januari 1910], van Emil Harte, 
aan J.W.P. v.H. (XII-D) en zijn echtgenote Ada. Incipit: "Een brief van mama deelt 
mij mede, dat zij van U en van Oom en tante Callenfels voor mij ontvangen heeft 
een beelderige antieke schnapsière". Inliggend: kaartje van dezelfde aan dezelfde, 
gedateerd 3 december 1908. Incipit: "Voor uwe vriendelijke gelukwenschen met 
mijn engagement, dank ik u".

890. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 september 1917, van Harte, aan J.W.P. v.H. (XII-
D) en zijn echtgenote Ada. Incipit: "Wij bieden u onze hartelijke gelukwenschen 
aan naar den grooten feestdag uwer zilveren bruiloft".

891. Visitekaartje met rouwrand "Harte, Leutnant im 2. Hannoverschen Infanterie 
Regiment Nr 77".

892. Visitekaartje Mr & Mme de Quertenmont. In enveloppe geadresseerd aan J.W.P. 
v.H. (XII-D).

53 Maria Rebecca (X-C-c) (1797-1870)
(stukken 893 t/m 896)
893. "Mademoiselle van Bijnkershoek van Hoogstraten, Vers détachés. 22 februari 1814.

Cahier. 90 pp., waarvan 31 beschreven, voornamelijk met gelegenheidspoëzie. 
Titel eerste gedicht: "Conseils d'un père mourant à ses enfans".

894. Biografische gegevens (1 vel typoscript), ongedateerd, betreffende Maria 
Rebecca's echtgenoot Horace Charles Playter.

895. Genealogische aantekeningen (1 velletje), in de ahnd van Jan Willem Pieter (XII-D), 
betreffende het geslacht Playter.

896. Visitekaartje "Monsieur et Madame Plaijter".

54 Anna Cornelia Wilhelmina (X-C-d) (1805-1866)
(stuk 897)
897. Aantekening (1 vel), gedateerd mei 1953, in de hand van Ds. Jan Barbas. Betreft 

zilveren koffiekan als geschenk aan het echtpaar Blaauw-v.H. t.g.v. hun koperen 
bruiloft, in het bezit van mevrouw Barbas-Blaauw.

55 Jacob François (XI-A) (1806-1878)
(stukken 898 t/m 920)
898. Gelegenheidsgedicht (1 vel, 8 verzen), ongedateerd, ondertekend "J.F. v.H.". Incipit:

"In 's Gravenhage woont een vent".
899. Preek (cahier van 34 pp.), vermoedelijk van Jacob François, maar in ander 

handschrift, ongedateerd. Inliggend: omslag met hierin een andere preek (12 pp.), 
en 2 fragmenten uit preken (2 vel).
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900. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [± 1824?], van Jacob François aan zijn oom 
Samuel (X-A). Incipit: "Hoe zeer werd ik verrast en verheugd, toen ik, na voor God 
en voor de menschen belijdenis van mijn geloof te hebben afgelegd, [...] ook van 
Uwe deelneming in mijn waar geluk een zoo treffend blijk mogt ontvangen".

901. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 8 juni 1859, van Jacob François aan 
zijn broer Samuel Anne (XI-B), om deze te feliciteren met de geboorte van zijn 
zoon J.S.F., op 7 juni 1859. Incipit: "Zeer verblijdt ons het berigt, dat wij dezen 
morgen van u ontvingen".

902. "Predikbeurten bij de Hervormde Gemeente te Utrecht" (1 gedrukt vel), gedateerd 
juli 1860. Jacob François gaat voor in de Jacobi Kerk ("Voormiddag").

903. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 maart 1873, van Jacob François aan zijn broer 
Samuel Anne (XI-B). Incipit: "Wij wenschen, Caroline en ik, u van harte geluk met 
uw verjaardag".

904. Notitie (1 vel) betreffende een speciale aanbieding van het Aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden van Van der Aa (13 delen, van ƒ 106,- voor ƒ 13,-), 
uit het Nieuws van den Dag van 18 mei 1876. Hierop een potloodaantekening door 
J.W.P. v.H. (XII-D): "Geschreven door mijn oom J.F. v.H." (en helaas een stickertje 
met aantekening).

905. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 30 december 1876, van Jacob 
François, aan zijn schoonzuster Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Incipit: 
"Hiernevens ontvangt Gij uwe jongens, zoo ik hoop in goede orde, terug".

906. Briefkaart, gedateerd 7 oktober 1877, van zijn oom Jacob François, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D). Betreft felicitatie met diens 17e verjaardag.

907. Gedrukte annonce van het overlijden van Caroline v.H.-Copes van Hasselt, de 
weduwe van Jacob François, op 23 september 1887.

908. Portretfoto (9 x 6 cm), ongedateerd [± 1876].
909. Portretfoto (14 x 10 cm), ongedateerd [± 1876].
910. Krantenknipsel van overlijdensadvertentie Jacob François, gedateerd 31 juli 1878, 

ondertekend door diens zoon C.J.G. v.H. (XII-A) en zijn echtgenote E.G. v.H.-
Duuring. 2 exemplaren.

911. Krantenknipsel, ongedateerd [1878], van artikeltje over Jacob François, n.a.v. diens 
overlijden.

912. Foto (16,5 x 10,5 cm) van het grafmonument van Jacob François, op de 
begraafplaats van Utrecht, ongedateerd [± 1879].

913. Preek (8 gevouwen vel in enveloppe). Op enveloppe het opschrift (in de hand van 
Caroline v.H.-Copes van Hasselt (?)) "op 4 Augustus 1878. Eerste preek gedaan 
daags na de begrafenis door Ds Merens. Door zijne vrouw voor mij 
overgeschreven".

914. Krantenknipsel van overlijdensadvertentie Caroline v.H.-Copes van Hasselt, 
overleden op 23 september 1887.

915. Telegram (1 vel), gedateerd 26 september 1887, van C.J.G. v.H. (XII-A), aan J.W.P. 
v.H. (XII-D): "Begrafenis [van zijn moeder Caroline v.H.-Copes van Hasselt] half 
twaalf. Gij vindt om tien uur een rijtuig Rijnspoor om U af te halen. Zeer verblijdt 
ons uwe komst".

916. Krantenknipsel, gedateerd 21 september 1912, van een artikel over Jacob François, 
door zijn opvolger, A.W. Bronsveld.

917. Krantenknipsel, gedateerd 28 september 1912, van een artikel over Jacob François, 
door zijn opvolger, A.W. Bronsveld. Vervolg van bovenstaand artikel.

918. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 oktober 1912, van J.W.P. v.H. (XII-D), aan zijn 
broer Jan Samuel François. Betreft biografische gegevens Jacob François.

919. Prentbriefkaart, ongedateerd [na jan. 1942] met afbeelding van de Kromme 
Nieuwe Gracht 56 te Utrecht, waar Jacob François overleed.

920. Prentbriefkaart, ongedateerd, met afbeelding van de Kromme Nieuwe Gracht 56 
te Utrecht (?), waar Jacob François overleed.

56 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende de tiendaagse veldtocht naar 
België.
(stukken 921 t/m 930)
921. Overzigt der voornaamste gebeurtenissen, gedurende den opstand te Brussel, 

Luik, Leuven enz. in 1830 voorgevallen (...). Utrecht, N. van der Monde, 1830. 
Ingenaaid. 76, 16 p.

922. Leydsche Courant, 137, Maandag 15 november 1830 (1 katern). Hierin: "Koninklijk 
besluit van den 2 November 1830, N° 13, betrekkelijk het toezigt op Personen en 
Goederen, uit de Zuidelijke naar de Noordelijke gewesten reizende, of vervoerd 
wordende, en omgekeerd".
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923. Fragment (gevouwen katern van 8 pagina's) uit het dagboek van Samuel Anne, 
van donderdag 18 november 1830 t/m 4 februari 1831. Hij beleeft weinig 
noemenswaardigs: "En zoo ging de eene onbelangrijke dag al voorbij en werd door
den anderen opgevolgd tot het einde van het jaar".

924. "Certificaat" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 6 april 1832. Betreft bevestiging 
dat Samuel Anne gerechtigd is het "Bewijs van Aandenken" te dragen, "als 
hebbende Vrijwillig gediend in den Rang van 2e Luitenant [...] en alzoo hebbende 
deel genomen aan de Krijgsverrigtingen van 1830 en 1831".

925. Krantenknipsel, 16 oktober 1880, "Gister en heden vóór vijftig jaren waren het 
voor vele huisgezinnen in onze residentie aandoenlijke dagen [...]". Met 
aantekening in het handschrift van Maria Wilhelmina v.H. Frieswijk, de tweede 
echtgenote van Samual Anne: "16 Oct. 1830 dag waarop de dierbare Vader mijner 
kinderen uittrok".

926. Enveloppe met, in de hand van François (XIII-H), het opschrift "Mijn Vader JSFvH 
zei mij in mijn jeugd dat deze lap door diens Vader [Samuel Anne] bij beleg v. 
Antwerpen was meegenomen". Hierin: lap stof (40 x 29 cm) met geblakerde 
randen en een opgeplakt etiket met de tekst "Stukje beschadigd katoen uit het 
Entrepot Dok te Antwerpen, veroorzaakt door het Bombardement onder bevel 
van Z.E. den Luit. Gen. Baron D.H. Chassé op den 27. October 1830".

927. Arnhemsche Courant. Dagblad voor Arnhem en Gelderland CXVIII, 13690, Dinsdag 
10 februari 1931 (1 pagina). Hierin: "Tiendaagsche veldtocht. 1931. I.

928. Arnhemsche Courant. Dagblad voor Arnhem en Gelderland CXVIII, 13692, 
Donderdag 12 februari 1931 (1 pagina). Hierin: "Tiendaagsche veldtocht. 1831-1931. 
II.

929. Arnhemsche Courant. Dagblad voor Arnhem en Gelderland CXVIII, 13694, Zaterdag
14 februari 1931 (1 pagina). Hierin: "Tiendaagsche veldtocht. 1831-1931. III.

930. De Nieuwe Courant 211, zondag 2 augustus 1931 (1 krantenkatern). Hierin: "De 
Tiendaagsche Veldtocht 1831-1931".

57 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie 1813-1830.
(stukken 931 t/m 939)
Enkele namen in deze brieven zijn voorzien van een nummer waarvan het overzicht zich bevindt in 
inventaris nr. 61.
931. Brief (1 vel rouwpapier), ongedateerd [1813-1814?], afzender onbekend 

[vermoedelijk een kindermeisje], geadresseerd aan "Mejufvrouw C. Servurier" te 
Arnhem. Incipit: "Lieve Caa, ik wil uwe verwachting naar tijding niet teleurstellen, 
en liever eenige woorden schrijven tegen dingsdag". Betreft onder meer de 
besmettelijke (?) ziekte waar Samuel Anne en zijn broers aan lijden: "nog 
aanhoudend blijft Sammetje zeer ziek", en "het is een ziekte die zeer veel 
oppassing vordert".

932. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Doesburg, donderdag 18 mei 1820, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Gisteren heb ik met veel pleizier uwe laatste brief, geaccompagneerd met die van 
Jacob en Kato ontvangen". De datering lijkt 1829, maar gezien handschrift en stijl 
is 1820 waarschijnlijker.

933. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Doesburg, zondag dinsdag 12 22 november 
[1820, zondag 12 zou kunnen, dinsdag 22 niet], van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik bedank U voor uwe brief die
mij zeer veel pleizier gedaan heeft behalve dat gij mij niet geantwoord hebt, op de 
vraag of ik mogt uitscheiden met het gehate dansen, gisteren zaturdag heeft mij 
dit nog zoo verveeld".

934. Brief (1 vel), ongedateerd [november 1820?], van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hoewel ik U weinig weet te 
schrijven wil ik toch de pen maar opvatten en U een woordtje melden".

935. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Doesburg, maandag 5 februari 1821, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar ik 
heden de tijd heb, wil ik U nog eens gaauw wat schrijven".

936. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juni 1827, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Volgens onze afspraak ben ik 
heden middag naar Frans gaan zien en hij is mij niet tegen gevallen".

937. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 september 1829, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hoe kort het ook 
geleden is dat Gij afwezig zijt, verlang ik echter reeds om U eens te zien".
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938. Briefje (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise 
v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Nous nous sommes décidés, ma chère Maman, de
Vous prier de vouloir bien vous charger de l'emplette d'un même shal, ou d'un le 
plus pareil possible".

939. Briefje (11/2 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik heb heden morgen vergeten
om u eene zakdoek te vragen".

58 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Cahiers met aantekeningen.
(stukken 940 t/m 949)
940. Cahier (katern van 32 p. in blind omslag), ongedateerd [± 1823] met vertalingen van

en aantekeningen betreffende onder meer Virginie, Pyrrhus, Fabricius, Lucius 
Lucullus, Favius Camillus, J.H. van Kingsbergen.

941. Cahier (katern van 12 p. in blind omslag), ongedateerd [± 1823] met aantekeningen 
betreffende Jacqueline de Barrière en Erasmus.

942. Cahier (katern van 68 p. in blind omslag met het opschrift "1"), ongedateerd [± 
1823]. "Définition et division de la Rhétorique".

943. Cahier (katern van 36 p. in blind omslag met het opschrift "2"), ongedateerd [± 
1823]. Waarschijnlijk vervolg van bovenstaand stuk.

944. Cahier (katern van 58 p. in blind omslag met het opschrift "3"), ongedateerd [± 
1823]. Waarschijnlijk vervolg van bovenstaand stuk.

945. Cahier (katern van 40 p. in blind omslag met het opschrift "4"), ongedateerd [± 
1823]. Waarschijnlijk vervolg van bovenstaand stuk. "Des figures de Rhétorique".

946. Cahier (katern van 8 p. zonder omslag, met het opschrift "5"), ongedateerd [± 
1823]. Waarschijnlijk vervolg van bovenstaand stuk.

947. Cahier (katern van 18 p. zonder omslag, met het opschrift "6"), ongedateerd [± 
1823]. Waarschijnlijk vervolg van bovenstaand stuk.

948. Cahier (katern van 4 p. zonder omslag, met het opschrift "7"), ongedateerd [± 
1823].

949. 2 cahiers (katernen van 16 resp. 28 p. zonder omslag), ongedateerd [± 1823].

59 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende middelbare school en studie.
(stukken 950 t/m 953)
950. Getuigschrift (1 vel, grotendeels voorbedrukt), gedateerd 3 mei 1823, ondertekend 

door C. Van Alphen, Secretaris, van de "Bestuurderen der School van het 
Departement 's Gravenhage der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen".

951. Omslag met de aantekening "Provinciale Staten". Hierin: Aantekeningen (5 
gevouwen diplomata), ongedateerd, betreffende verschillende rechtsvormen als 
volkenrecht, publiek recht en privaat burgerlijk recht.

952. Aantekeningen (5 losse, 9 gevouwen diplomata in omslag met het opschrift 
"Nomenclature Méthodique des doctrines qui composent la science de l'Etat"), 
ongedateerd, betreffende "Inleiding & Wijsgerig Staatsregt".

953. Aantekeningen (5 losse vellen, 25 gevouwen vel, 4 losse diplomata, 7 gevouwen 
diplomata), ongedateerd, betreffende verschillende geschiedkundige en 
staatsrechtelijk onderwerpen.

60 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Brieven aan zijn moeder en andere verwanten, 
1827-1835.
(stukken 954 t/m 1042)
954. "Brieven, geschreven door Samuel Anne van Hoogstraten, aan zijne Moeder, vanaf 

het vertrek naar Braband" (6 vel). Regest van brieven in deze omslag van 19 
oktober 1830 t/m 9 januari 1835, door J.W.P. v.H. (XII-D). Als halve wikkel dient een 
aan J.W.P. v.H. (XII-D) geadresseerde enveloppe van het Ministerie van Financiën.
In deze correspondentie voorkomende eigennamen zijn met potlood voorzien van
nummers, die verwijzen naar een alfabetische lijst van geïdentificeerde personen 
(zie inventaris nr. 61).

955. Brief (1 gevouwen vel), volgens potloodaantekening gedateerd 19 oktober 1830, 
van Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Heden morgen zijn wij hier binnen gekomen, en van het eerste vrije 
oogenblik dat de dienst mij laat maak ik gebruik om U te schrijven".

956. Brief (1 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 3 november 1830, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uit den
brief welken Jakob heden ochtend van mij moet zijn toegekomen, zal hij U, 
vertrouw ik, hebben medegedeeld dat ik volmaakt wel ben".
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957. Brief (1 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 18-19 november 1830, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"In Uwen laatsten brief, geleidende de mij toegezondene onderkleedingsstukken, 
gaaft Gij mij de verzekering, waardste Moeder dat Gij U te Hengelo mij voor uwen 
Geest zoudt vertegenwoordigen".

958. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 december 1830, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar is het nu, 
wanneer Gij dezen ontvangt, dierbare Moeder, zeven weken geleden dat ik mij uit 
uwe armen en van uw liefdevolle hart lostrok om naar hier te vertrekken".

959. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 16 december 1830, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Even pijnlijk als het 
mij geweest was, drie weken lang te moeten zijn zonder mij eens met U te 
onderhouden, even veel vreugde deed het mij uw dierbare brief van den 4de te 
ontvangen".

960. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 december 1830, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar heb ik eindelijk 
weer eens tijd mij wederom met U te onderhouden".

961. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 januari 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het is als of ik al 
mijne brieven moet beginnen met van mijne druktens te spreken".

962. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 januari 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Als Janwillem in den 
Haag den Luitenant Rudolf Gevers, van de Rotterdamsche Schutterij, gezien heeft, 
zult Gij wel alzoo vernomen hebben dat ik voorleden Donderdag een tourtje 
gemaakt heb naar Bergen op Zoom".

963. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 februari 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gisteren heb ik een 
regt aangenamen dag mogen beleven daar ik tegelijk een brief van U en van Jakob 
heb ontvangen".

964. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 februari 1831, van Samuel Anne, aan Hendrik 
Johan Caan, de echtgenoot van zijn nicht Margaretha Gerardina (X-A-b). Incipit: "Ik
hoop dat UwHWG mijn stilzwijgen tot nu toe, niet zult geweten hebben aan 
onverschilligheid van mijne zijde".

965. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 27 februari 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het heeft mij een 
wezenlijk leed gedaan, hartelijkst geliefde moeder, uit Uwen laatsten te merken 
dat Gij er als eene waarschijnlijke zaak op rekent, ten minste op schijnt te rekenen, 
van mij eenige dagen bij U te hebben".

966. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 maart 1831, van Samuel Anne, aan zijn broer 
Pieter François (XI-C). Incipit: "Sedert eenigen tijd had ik mij reeds voorgenomen, 
mijn waarde broeder, U eens te schrijven".

967. Brief (1 vel), gedateerd 12 maart 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik schrijf U heden weinige 
regels om dat mijn tijd beperkt is en ik U niet een dag langer wil laten wachten op 
de tijding van onze garnizoens verandering".

968. Brief (1 vel), gedateerd 26 maart 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Zoo even hier aangekomen 
voel ik reeds de behoefte mij eens met U te onderhouden op de wijze welke onze 
nieuwe afgescheidenheid overlaat".

969. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 april 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gij zult het wel wat lang 
gevonden hebben dat ik wachtte om Uwen mij zoo dierbaren brief van 29 Maart te
beantwoorden".

970. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 mei 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar is het weder een heele 
tijd geworden dat wij ons niet geschreven hebben".

971. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 17-22 mei 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het ontvangen van 
eenen brief is dikwijls aanleiding om te schrijven".

972. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 juni 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het is mij sedert verscheidene 
dagen een waar kruis geweest dat ik zoo in de volstrekte onmogelijkheid geweest 
ben om U een woordje te schrijven". Samuel Anne komt in deze brief terug op een 
opmerking in zijn vorige brief, naar aanleiding van het voorgenomen huwelijk van 
zijn zuster Cateau, dat hij zeker bij dat huwelijk aanwezig zal zijn, omdat er van het 
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ene huwelijk vaak een ander komt: "Als het er bij blijft dat Gij bij Cateau's huwelijk 
niets als nièces vraagt, ben ik het zeer met U eens dat er denkelijk geen tweede 
bruiloft van zal komen; nu, ik had dat ook maar alleen uit gekheid geschreven, 
zonder eenige toespeling of inzigt". Vier jaar later zou hij echter trouwen met zijn 
achternicht Catharina Johanna Susanna v.H. (X-C-e).

973. Brief (1 vel), gedateerd 9 juli [1831], van Samuel Anne, aan zijn broer Jan Willem (X-
B-a). Incipit: "Uit de couranten zult Gij de bewegingen der armee wel hebben 
kunnen volgen".

974. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juli 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Eindelijk heb ik eens de 
gelegenheid om mij neder te zetten om U een woordje te schrijven".

975. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 juli 1831, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het zal U wel verwonderen 
dezen brief zoo uit 's Hertogenbosch gedateerd te zien".

976. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 augustus 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik schrijf U heden, 
beste Moeder, van het vijandelijke grondgebied".

977. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 augustus 1831, van Samuel Anne, aan zijn broer
Jacob François (XI-A). Incipit: "Bij Uw afscheid van mij uit Princenhage beloofden 
wij elkander om Ons spoedig eens te schrijven".

978. Brief (1 gevouwen vel, 1 half vel/enveloppe), gedateerd 13 augustus 1831, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Uit mijn naauwe hutje schrijf ik U eens het een ander wat Gij echter waarschijnlijk 
reeds voor den ontvangst dezes, uit de Couranten zult vernomen hebben".

979. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 augustus 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Sedert de laatste 6 of 
7 dagen gaat de inrigting der Veldpost vrij ongeregeld".

980. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 augustus 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "In de laatste dagen is 
het mij moeijelijk geweest U te schrijven".

981. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 september 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar ben ik dan nu 
weder in mijn cantonnement terug".

982. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 september 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar ik zoo spoedig 
na mijn aankomst had geschreven, meende ik ook wat langer dan gewoonlijk met 
schrijven te kunnen wachten".

983. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het is zoo als Gij 
veronderstelt".

984. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 28 oktober 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gij zult zeker 
verlangen iets van mijn verblijf bij Jakob te vernemen en gaarne voldoe ik 
daaraan".

985. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 16 november 1831, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het doet mij 
waarlijk leed door mijne nalatigheid in het schrijven oorzaak van ongerustheid bij 
U te zijn geweest".

986. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 12 december 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik zou op Uwen mij 
weder zoo aangenamen brief reeds geantwoord hebben als ik niet liever dezer 
dagen eens aan Frans geschreven had".

987. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 30 december 1831, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Wie had het 
voorleden jaar kunnen denken, hartelijkst beminde Moeder, dat er nog zoo een 
geheel jaar zoude volgen van onzekeren toestand des Lands".

988. Brief (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Wat ben ik verheugd dat Gij zoo toevallig 
heden avond mijnen vriend hebt verzocht".

989. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 februari 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Reeds gisteren was 
mijn plan U met een woordje kennis te doen hebben van mijne goede overkomst".

990. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 februari 1832, van Samuel Anne, aan zijn broer
Pieter François (XI-C). Incipit: "Dat zal dan morgen de tweede maal zijn dat ik Uwe 
verjaardag niet in den huiselijken kring kan vieren".
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991. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 februari 1831 [bedoeld wordt zeer 
waarschijnlijk: 1832], van Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt. Incipit: "Daar is het nu al weder een heele tijd dat wij elkander 
niet geschreven hebben".

992. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 maart 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik moet 
veronderstellen dat Gij mijn brief van voorleden Woensdag hebt ontvangen".

993. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 6-9 april 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Als JW aan mijn 
verzoek voldaan heeft, zoo zal hij U ten gevolge van mijnen brief van voorleden 
Zondag hartelijk hebben bedankt".

994. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 april 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder,
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Bij gelegenheid van eenen 
brief aan Jakob tevens een woordje voor U".

995. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 mei 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Reeds te lang heb ik uitgesteld 
om U weder eens te schrijven".

996. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 juni 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Zoo als Gij het zelve 
verwachtet, Uw brief van den 5e kwam allezins gelegen om mij wat op te beuren".

997. Brief (1 vel, 1e blad ontbreekt), volgens potloodaantekening gedateerd 19 juni 
1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Wat Gij mij betrekkelijk Oom P. schrijft, bedroeft mij".

998. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juli 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Van een rustig oogenblik maak
ik gebruik om mij met U te onderhouden".

999. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik ben heden nacht in goeden 
welstand aangekomen en mijn reisje is mij zeer wel bekomen".

1000. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 21 juli 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ja, Hartelijk geliefde moeder, 
het is nog maar altijd Kamp bij Reijen".

1001. Brief (1 vel), gedateerd 30 juli 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar overvalt mij onder de inspectie van 
den Koning op het plotselijkst eene gewaarwording zoo onaangenaam als ik mij 
die ooit had kunnen voorstellen".

1002. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 augustus 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik hoop dat mijn brief 
waarmede ik JW kennis gaf van mijnen goeden overkomst te Waalwijk U allen 
spoedig en in goeden welstand moge zijn toegekomen".

1003. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 september 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Als men mij 
bepaaldelijk antwoord op iets vraagt, houd ik er niet van om hierna te laten 
wachten".

1004. Brief (1 gevouwen, en 1/4 vel), gedateerd 18 september 1832, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "In 
oogenblikken zoo als de tegenwoordige, wanneer eene aan elkander gehechte 
familie een harer leden verloren heeft".

1005. Brief (1 vel), gedateerd 29 oktober 1832, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik wil maar wederom niet veel 
tijd laten voorbijgaan alvorens U eens te hebben geschreven".

1006. Brief (1 gevouwen, en 3/4 vel), gedateerd 16 november 1832, van Samuel Anne, aan
zijn zwager C.D.A. de Quertenmont. Incipit: "En relisant hier soir ma lettre, mon 
bien cher frère, je m'accusais de ne pas avoir mis assez d'importance dans ce que 
je devais vous répondre au sujet de votre projet de prendre les armes".

1007. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 november [1832], van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Van den goeden 
ontvangst Uwen lieven letteren van de 14e, even als van mijne verplaatsing naar 
hier, moet Gij reeds door Constant mededeeling bekomen hebben".

1008. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 december 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Voorleden Zondag 
heb ik U en de Onzen waarlijk haast een der voorregten benijd die het verblijf in 
den Haag boven mijn zwervend leven in de dorpen van N Braband oplevert".
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1009. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 december 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "hoewel heden 
morgen brieven van mij te Uwent zijn aangekomen, en het dus minder nodig is 
tijding van mij te geven".

1010. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 december 1832, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uw brief van den 
29en, mij zoo straks geworden, was ik, ten gevolge van een soort van voorgevoel, 
reeds een paar dagen wachtende".

1011. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 19 januari 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Had Jan Willem 
woord gehouden en mij eenen brief gezonden om mij te doen weten dat hij niet 
met den Heer Dominicus op reis zou gaan om bij mij te komen logeren".

1012. Brief (3 gevouwen vel), gedateerd 29 januari 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Dadelijk na het 
vertrek van mijnen goeden broeder, neem ik eenige stille oogenblikken waar om 
mij eens met U te onderhouden".

1013. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 februari 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het was mij 
eergisteren een groot genoegen Uwen vriendelijken brief te ontvangen".

1014. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 maart 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik kan mij haast niet 
begrijpen, dat het bijna al weder eene maand geleden is dat ik U op nieuw moest 
verlaten".

1015. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 22 maart 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ook mij heeft het 
door mijnen waarden broeder genomen besluit alleszins leed gedaan".

1016. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 3 april 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Van de mij zoo 
aangename brieven, op den 30en Mt ontvangen, zal de Uwe de eerste zijn die ik 
beantwoord".

1017. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 21 april 1833, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het zijn al weder velerlei 
druktens, dagelijks exerceren, en dan ook al drukke correspondentie met de 
Broeders, die mij tot heden terughielden om Uwen lieven brief van den 7en te 
beantwoorden".

1018. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 april 1833, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "In haast een woordje, lieve 
Moeder, om U te zeggen dat ik zeer gevoelig ben aan Uwe intentie om mij 
dagelijks tijding te geven van de ziekte van onzen trouwen Vriend".

1019. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 16 mei 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Sedert verscheiden 
dagen zag ik reeds sterk verlangend naar eenen brief uit".

1020. Brief (1 vel), gedateerd 25 mei 1833, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Heden schrijf ik wederom 
meer om U een teeken van aandenken te geven".

1021. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 juli 1833, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Behalve de druktens van het 
kamp, heb ik tot nu toe gewacht om U te schrijven ten einde in de gelegenheid te 
zijn om U eenig antwoord te geven op Uw plan tegen het einde van deze maand".

1022. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 augustus 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Onderwijl dat ik 
langzamerhand eenigzins gewend raak aan het vervelende militaire leven".

1023. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 augustus 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hoewel sedert ons 
wederkeerig schrijven, mijne brieven aan Constant en aan Cateau, mede aan de 
geheele familie tijding hebben gegeven dat ik voortdurend wel ben".

1024. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 2 september 1833, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Als Constant niet 
had aangedrongen om spoedig berigt na mijne visite te Doorn".

1025. Brief (2 vel), gedateerd 2 oktober 1833, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Regt welkom was mij Uw brief 
van den 26en der vorige maand".

1026. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 oktober 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Terwijl ik heden aan 
JW schrijf, zoo mag ik ook niet nalaten er een woordje voor U bij te voegen".
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1027. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 oktober 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik hoop dat Gij heden 
op Uw reis naar Logchem even goed weder moogt hebben als het hier in Waspik 
is". In deze brief is (voor het eerst?) sprake van zijn aanstaande echtgenote: "Nicht 
V.H. scheen er niets tegen te hebben dat ik in het Najaar nog eens te Amst: eenige 
dagen kwam doorbrengen, maar Zij kan daarop zijn terug gekomen, en alzoo kon 
Blaauw mij wel eens niet verkiezen af te wachten, te meer daar deze gaarne wil 
voorkomen dat er niet over zoo iets praatjes gaan lopen; zulks is iets waar Hij 
gansch niet op schijnt te zijn gesteld. Dat die twee kansen van weigering mij nog al
plagen, hoef ik niet te zeggen".

1028. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 november [1833], van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik verwijt mij dat ik U 
niet reeds gisteren iets geschreven heb van mijn wedervaren te Amsterdam". Dit 
bezoek is een succes geweest: "Ik geloof en ben stellig overtuigd ver in de 
genegenheid van het engelachtige meisje te zijn gevorderd, en hare moeder 
moedigt mijne intenties aan".

1029. Brief (1 velletje), gedateerd 6 december 1833, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar ik weet dat Gij nooit 
volkomen gerust zijt wanneer een der Uwen op reis is".

1030. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 december 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gisteren is mij Uw 
brief van den 12en ter hand gekomen".

1031. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 december 1833, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Dat is dan heden de 
Vierde maal dat een nieuw jaar zijn aanvang neemt zonder dat het mij vergund is, 
dit tijdperk in Uw bijzijn in te treden". Verder: "aan Toosje vond ik het raadzaam 
niet te schrijven, ook heb ik er Haar laatst reeds op voorbereid, zoodat ik dat lieve 
Meisje niet bloot stel aan eene teleurstelling, zoo geloof ik wel dat de zaak wel zoo
verre gevorderd zij, dat Zij zich zelve wel eens konde vragen: Zou er heden 
misschien ook een briefje komen van Sam?".

1032. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 15 februari 1834, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "De correspondentie 
van huis, die zich in het begin na mijn laatst verlof wat langzaam had ingesteld, 
gaat thans zoo heerlijk druk".

1033. Brief (1 vel), gedateerd 8 maart 1834, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hoewel ik vrees Maandag 
zowel als Dingsdag gebonden te zullen zijn".

1034. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 21 maart 1834, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Een menigte van 
allerlei bagatellen (waaruit trouwens de heele dienst van een inferieur Officier 
bestaat) en het voor mij zoo noodzakelijke nemen van veel beweging, beletteden 
[sic] mij sedert het vertrek van Frans om U eens te schrijven".

1035. Brief (1 gevouwen vel (lila!)), gedateerd 13 april 1834, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Mijn onderhoud met 
Nicht V.H. is naar wensch afgelopen". Schrijver is dan ook "in de wolken".

1036. Brief (1 vel), gedateerd 16 april 1834, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Na het schrijven aan de famille
blijft mij ter naauwernood een oogenblikje over".

1037. Brief (1 vel), gedateerd 18 april 1834, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uw schrijven van den 17en 
brengt mij in meer verlegenheid dan Gij wel gedacht hebt".

1038. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 mei 1834, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Misschien hebt Gij door de 
familie reeds vernomen dat Frans alhier en ongesteld is".

1039. Minuut brief (1 vel), gedateerd mei 1834, opgesteld door Samuel Anne, voor zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Z.M. de Koning. Incipit: 
"Het zij aan de moeder van eenen Officier welke de Eer heeft onder de bevelen van
Uwe Koninklijke Hoogheid te dienen, vergund HoogstDeszelfs goedgunstige 
aandacht voor eenige oogenblikken op diens belangen te vestigen".

1040. Minuut brief (1 vel), ongedateerd, opgesteld door Samuel Anne, voor zijn moeder, 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, ter begeleiding van bovenstaande 
brief. Incipit: "Je ne doute que vous n'aijez appris par mon Neveu R. van der 
Capellen, le bonheur tombé en partage à mon cher fils, le Lieutenant de la 
Schutterij".
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1041. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 augustus 1834, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik kan waarlijk niet 
ontveizen [?], teedergeliefde Moeder, dat Uwe zoo hartelijke en lieve brief mij 
eenigzins beschaamd maakte".

1042. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 januari 1835, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Toen Gij mij Uwen 
vriendelijken brief tegen 1° Jan: te Amsterdam adresseerdet, was ik in den Haag".

61 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie, gericht aan Samuel Anne, 15 
september 1831 - 11 januari 1832.
(stukken 1043 t/m 1082)
1043. "Brieven, ontvangen door Samuel Anne van Hoogstraten" (2 vel). Overzicht van de 

inhoud van deze omslag door J.W.P. v.H. (XII-D), met genummerde lijst namen van 
personen die in deze correspondentie voorkomen (2 vel en 1 gevouwen vel, totaal 
93 nummers), alfabetische index op deze lijst (1 vel), en aanvulling (3 vel) door 
J.S.F. (XIV-K).

1044. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 15 september [18]31, van zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Hoe 
welkom was mij het gezigt van uwen brief, en hoe opperaangenaam deszelfs 
inhoud!".

1045. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 september 1831, van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Je vous écris en hâte quelques mots pour
vous dire que je viens de recevoir mon manteau".

1046. Enveloppe (leeg), poststempel van 16 september [1831], geadresseerd door zijn 
broer Jan Willem, aan Samuel Anne.

1047. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 september 1831, van zijn broer Jan Willem, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Voorleden Vrijdag heb ik zelve een brief van Mama aan 
U op de post bezorgd".

1048. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 20 september 1831, van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Vous voyez que je ne tarde pas à 
m'acquitter de ma promesse en recevant une lettre plus détaillée et plus longue 
que ma précédente".

1049. Brief (2 gevouwen vel met envelopppe), gedateerd 23 september 1831, van zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Het 
spijt mij zeer dat ik u heb teleurgesteld met niet zoo spoedig te schrijven als gij 
moest verwachten dat ik schrijven zoude".

1050. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 september 1831, van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Je reçois à l'instant votre lettre avec 
l'incluse pour Mr. G[ericke]. et je m'empresse d'y répondre en toute hâte".

1051. Brief (2 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 30 september 1831, van zijn 
broer Jacob François, aan Samuel Anne. Incipit: "Dat gaat met mij geheel anders 
dan met u, beste broeder".

1052. Brief (3 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 30 september [18]31, van zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Voor dat ik naar bed ga, lieve beste Sam, wil ik nog eenige regelen ter 
beantwoording klaar maken op uwen lieven brief van de 25sten".

1053. Brief (1 vel), gedateerd 1 oktober 1831, van W.J. van Heijnsbergen, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Van huis zijnde toen de brief gisteren kwam, heeft mijnen vader mij 
denzelven daadlijk gezonden".

1054. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 oktober 1831, van J.M. Hartman, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Zoo even ontvang ik van Heynsbergen, die thans te Haarlem is, de 
missive door UE ondertekend".

1055. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 6 oktober [18]31, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Het horlogietje dat gij 
vraagt kan ik u niet zenden".

1056. Brief (1 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 8 oktober 1831, van zijn zwager 
Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Il y aujourd'hui quatre 
semaines que vous nous avez quitté mon très cher frère".

1057. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 oktober 1831, van zijn broer Jan Willem, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Indien ik U geen belet doe, is mijn plan Donderdag avond 
van hier te vertrekken naar Goirle om eenige dagen bij U te vertoeven".

1058. Brief (1 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 12 oktober 1831, van zijn broer 
Jacob François, aan Samuel Anne. Incipit: "Heden, waardste broeder, ontving ik 
uwen brief van den 10den".
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1059. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 oktober 1831, van zijn broer Jan Willem, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik vind het zeer goed, dat ik op reis ga den avond na den 
Dag dat ik Uw brief krijg".

1060. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 oktober 1831, van zijn nicht Margo [de Wijs], 
aan Samuel Anne. Incipit: "Je crains fort mon cher Cousin, que vous ne soijez plus 
chez votre frère quand celle ci y arrivera".

1061. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 2 november 1831, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Gij zult niet weten hoe 
gij het hebt lieve beste Sam dat gij van uw Moedertje gewoonlijk zoo trouw in het 
schrijven, nu in zoo langen tijd geen brief hebt gehad".

1062. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 november 1831, van zijn broer Jan Willem, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Slechts weinige letteren op verzoek van Mama om U te 
melden, dat zij ongerust begint te worden over Uw lang stilzwijgen".

1063. Brief (1 vel), gedateerd 16 november 1831, van zijn broer Jan Willem, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Ik heb heden vernomen, dat de Schutterij van 's Hage gemarscheerd
is naar Gilzen".

1064. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 november 1831, van zijn nicht Margo [de Wijs],
aan Samuel Anne. Incipit: "Je me reproche mon chèr [sic] Cousin de ne vous avoir 
pas encore répondu à votre aimable lettre".

1065. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 november 1831, van zijn broer Jacob François, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Gij krijgt bij dezen een lang uitgesteld woordje schrifts".

1066. Brief (2 gevouwen vel met enveloppe), gedateerd 4 december [18]31, van zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Nu 
is J.W. al een geruimen tijd van u vertrokken ".

1067. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 december [18]31, van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Je vous remercie infiniment de votre 
aimable lettre".

1068. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 december 1831, van zijn broer Jan Willem, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Reeds lang zou ik u geschreven hebben, doch door drukte 
van twee Pleidooijen ben ik daarin verhinderd geworden".

1069. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 december 1831, van zijn broer Jan Willem, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Hartelijk dank voor uwen mij aangenamen brief, waarop 
nader antwoord".

1070. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1831, van zijn broer Jan Willem, aan
Samuel Anne. Incipit: "Ik heb met den Kastelein der Plaats Roijaal, uit naam van 
Oom Piet, gesproken over den verzending der Kabiljaauw".

1071. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 24 december [18]31, van zijn moeder Margaretha
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Eer het jaar, voor ons 
alweder een jaar van zoo vele zegeningen ten einde spoedt zet ik mij nog eens 
neder om aan u te schrijven mijn lieve zoon".

1072. Enveloppe (leeg), poststempel van 25 [december?] [1831?], geadresseerd door zijn 
broer Jan Willem, aan Samuel Anne.

1073. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 januari [bedoeld wordt vermoedelijk: 
december] 1831, van zijn broer Jan Willem, aan Samuel Anne. Incipit: "In haast een 
enkel lettertje om U geluk te wenschen in het Nieuwe Jaar".

1074. Brief (1 gevouwen vel, 1 los vel, met enveloppe), gedateerd 31 december 1831, van 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Gij zult op den 1sten Januarij, reeds voor de tweede maal verstoken van het geluk 
dezen dag met de u zoo waarde betrekkingen door te brengen, niet vergeefsch 
naar eenen brief van uwe geliefde Moeder uitzien".

1075. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 januari 1832, van zijn oom Mr. C.J.G. Copes van 
Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Niemand kan gevoeliger zijn aan vriendschap 
en aandenken, aan minzaamheid en belangstelling, dan ik dit ben".

1076. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 januari 1832, van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Bonne année, mon cher Sam, et tout ce 
qui s'en suit".

1077. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 januari [18]32, van zijn zuster Margaretha 
Catharina Johanna, aan Samuel Anne. Incipit: "Je veux ajouter encore quelques 
mots à la lettre de Constant, mon très cher frère".

1078. Enveloppe (leeg), poststempel van 4 januari [1832], geadresseerd door zijn broer 
Jan Willem, aan Samuel Anne.

1079. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 januari 1832, van zijn nicht Margo [de Wijs], 
aan Samuel Anne. Incipit: "Mille et mille remerciements mon chèr [sic] Cousin pour
l'aimable envoye".
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1080. Brief (1 vel), ongedateerd (poststempel van 10 januari [1832?]), van zijn tante 
Methorst-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Uwe Tante bedankt u wel 
duijzend maalen".

1081. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 januari 1832, van zijn oom Pieter (IX-A-h), aan 
Samuel Anne. Incipit: "Het was mij zeer aangenaam te vernemen, dat de Kabiljauw
wel was overgekomen".
In het handschrift van Samuel Anne's broer Jan Willem, dus vermoedelijk 
gedicteerd, maar ondertekend door Samuel Anne's oom Pieter.

1082. Minuut brief (1 gevouwen vel en 1 los vel), van Samuel Anne, aan staatsraad 
Gericke. Incipit: "Het zij mij vergund UhoogEdGestr: mijn leedwezen te betuigen".

62 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Brieven aan zijn moeder, 1835-1859.
(stukken 1083 t/m 1294)
1635. Oude omslag met correspondentie n.a.v. de geboorte van Samuel Anne's eerste 

kind: Margaretha Constantia Maria (geboren 25 februari 1858). Hierin:
1084. Regest (6 vel) door Jan Willem Pieter (XII-D) van een groot deel 

van de correspondentie in deze omslag.
1085. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 juni 1835, van Samuel Anne, 

aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Toen ik gisteren avond Uwen allervriendelijksten en 
hartelijksten brief hier vond, was mij zulks een heel groot 
genoegen".

1086. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 19 juni 1835, van Samuel Anne,
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Het heeft mij waarlijk gespeten U te Bern maar zoo kort 
te kunnen schrijven".

1087. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 december 1835, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik weet eigenlijk niet waarom ik het zoo lang 
uitstelde om U te schrijven". Over zijn echtgenote Toosje: "Mijn 
Engeltje is altijd gezond, lief en vrolijk".

1088. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [volgens 
potloodaantekening 31 december 1835], van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Wat heb ik het slecht gemaakt met schrijven, ik ben er waarlijk 
mede verlegen".

1089. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 7 juni [1836], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om
U een paar woordjes, tot teeken van aandenken, te zenden. Mijn
lieve Toosje is in de afgeloopen week wat verkouden geweest".

1090. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 16 juni [1836], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "De beroepen van onze broeder Jakob zijn mij 
niet uit de gedachten, en ik zie met een angstig verlangen te 
gemoet wat zijne keuze zal zijn".

1091. Brief (1 vel), gedateerd 22 juni 1836, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Nevens het stuk van Jacob een paar woorden om U te zeggen 
dat Constant eerst na den 4e komen zal, en Gij dus waarschijnlijk
niet tezamen te Lochem zult wezen".

1092. Brief (1 vel), gedateerd 1 juli [1836], van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Een 
paar woorden ten geleide van inliggenden (op de zorgvuldige 
bewaring waarvan wordt aangedrongen)".

1093. Brief (1 vel), ongedateerd [1836], van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Een 
enkel woordje in een couvert waarin ik een briefje aan Pimentel 
sluit".

1094. Brief (1 vel), gedateerd 27 augustus 1836, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"ik verlang zeer om u weder te zien, te meer daar ik mij had 
voorgesteld om U eens uitvoerig op uwen laatsten te 
antwoorden". Wegens een verwonding aan de rechterhand van 
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Samuel Anne is deze brief gedicteerd, vermoedelijk aan zijn 
echtgenote Toosje, hoewel wèl ondertekend met de 
karakteristieke hoofdletter "S".

1095. Brief (1 vel), gedateerd 31 augustus 1836, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Van harte geluk ook namens Cateau met de gelukkige bevalling 
van onze lieve zuster". Wegens een verwonding aan de 
rechterhand van Samuel Anne is deze brief gedicteerd, 
vermoedelijk aan zijn echtgenote Cateau (Toosje).

1096. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uw 
voornemen om Heden middag niet te komen spijt ons zeer".

1097. Brief (1/2 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik vind niets 
in den brief nopens mijnen haas & zes patrijzen".

1098. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb Frans heden nog niet gesproken maar zal trachten Hem 
heden avond na de comedie in de societeit te vinden".

1099. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 31 december 1837, 
van Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt. Incipit: "Al schrijf ik U zelden, zoo vergeet ik U
echter niet".

1100. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb gisteren avond hier vernomen dat er eergisteren tusschen 
Blaauw, Antje & Jakob gesproken is over een bezoek van Ulieden
ten Onzent".

1101. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 28 december 1838, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Wat ben ik blijde dat het zich met Cateau 
aanvankelijk weder zoo goed geschikt heeft". In deze brief 
schrijft hij de vorige dag bezig te zijn gehouden door een schilder
die in miniatuur zijn portret maakt ten behoeve van "Tante 
Entrop Muller", die al portretten heeft van de rest van haar 
familie.

1102. Brief (1 vel), gedateerd 31 december 1838, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Van harte wensch ik U geluk op dezen dag!".

1103. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 maart 1839, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Toen ik Vrijdag morgen Uwen lieven brief van 
den 14e ontving, was ik voornemens dien spoedig te 
beantwoorden".

1104. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 18 mei 1839, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ware het niet dat mijn geweten mij geheel vrij 
spreekt, zoo zoude ik van verdriet verpletterd zijn over het 
onverwacht verwijt van onhartelijkheid hetgeen Gij mij gisteren 
avond hebt gedaan".

1105. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 januari 1840, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Na Donderdag den Hr. & Mevr. Cramer niet te 
huis te hebben gevonden, was ik Zaturdag avond gelukkiger & 
vond mevrouw zeer welvarende".

1106. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 27 januari 1840, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik heb dat ik weet niet genoeg geld ledig leggen
om u met ƒ 1000,- te kunnen behulpzaam zijn".

1107. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 maart 1840, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Laat mij U in de enveloppe der ingeslotenen, 
hartelijk danken voor de bezorging der oranges".
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1108. Brief (1 vel), gedateerd 3 mei 1840, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "De 
Hr. & Mevr. Lemzon hebben uwe vriendelijke uitnodiging 
aangenomen voor Donderdag den 14e dezer".

1109. Briefje (1 velletje), ongedateerd [medio mei 1840], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "De laatste dagen van Mei, en de eerste weeken 
van Junij, zullen voor mij een tijd van groote drukte zijn".

1110. Brief (1 vel), gedateerd 8 augustus [1840], van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Hiernevens een portietje brieven".

1111. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 augustus 1840, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Nu is het tijd U weder eens te schrijven".

1112. Briefje (1/2 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Daar krijg ik 
eene invitatie van den Heer Bleeker, den Zaakgelastigden der 
Vereenigde Staten".

1113. Briefje (1/2 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik heb mijn 
Toosje zoo pijnelijk en naar gevonden, dat ik het niet van mij 
verkrijgen kan Haar alleen te laten".

1114. Briefje (1/2 vel), ongedateerd, van Cateau (Toosje) v.H.-v.H., aan 
haar schoonmoeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Daar de arme Sam weder aan zijn gewoone migraine 
souffreert".

1115. Briefje (1/2 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik heb niet 
meer zulke hoofdpijnen als gisteren".

1116. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "De 
ziekte van Cateau van gisteren was meer van zedelijken dan van 
ligchamelijken aard. En ik kan niet dan U ontraden om Haar 
heden morgen te komen bezoeken".

1117. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 september 1840, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Uw briefje van Heden morgen verschafte 
mij een van die oogenblikken van weemoedige vreugde".

1118. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [1841], van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Eindelijk kan ik er toe overgaan om U eens te schrijven 
sedert het U bekend is wat de oorzaak is geworden dat mij eene 
ramp kwelt die mij voor alle levensgeluk ongevoelig heeft 
gemaakt.". Over de naderende scheiding: "De vraag die Cateau 
mij deed, om ons huwelijk te doen ontbinden, gaf aanleiding dat
ik mij aan de Onzen opende, doch deze mededeeling zou toch 
eerlang gekomen zijn. Het paardrijden met v.d.C. [Felix Maria 
baron van der Capellen van Berkenwoude] en zijn drukke komen 
aan mijn huis, hadden mij reeds lang tegengestaan, en ik was 
besloten daar een einde aan te maken".

1119. Brief (11/2 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit (begin 
ontbreekt): "[...] mijne droefgeestigheid slechts vermeerderen 
indien ik die pligt moedwillig & voorbedachtelijk verzuimde".

1120. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Overkropt en geheel vervuld met de zaak der scheidings-
schikkingen".

1121. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Dank voor Uwe verkwikkende woorden".
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1122. Minuut brief (1 vel), in de hand van Samuel Anne, voor zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Gisteren vond ik mijn zoon bijzonder getroffen. Hij vertelde mij 
redenen te hebben die Hem ernstig bezorgd maakten of zijne 
herkiezing in de Staten, wel gunstig zou worden beslist".

1123. Brief (1 vel), gedateerd 31 mei 1841, van de heer Lemzon Pijnaker,
aan Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Vermoedelijk 
antwoord op bovenstaande brief. Incipit: "Openhartig moet ik 
antwoorden op Uwe brief van heden".

1124. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "De 
eerste waarschuwing die ik tegen den Heer Lemzon ontving was 
van den Heer Kalkoven Jr., de tweede van Caan, die met den 
Heer Piek bij Van Hoorn van Burch had gedineerd".

1125. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
zal Uwe vermaning van voorzichtigheid te betrachten, in acht 
nemen".

1126. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gaat
Gij Heden avond ook te kerk bij Huijdecoper & eet Gij daarom 
misschien vroeg?".

1127. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uit 
inliggende zult Gij zien dat Constant aanstaanden Donderdag 
niet mede kan gaan".

1128. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
had Arnold gisteren gevraagd om dien dag bij mij te eten".

1129. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Morgen ochtend preekt Ds. Stuart in de Reme. kerk (voor het 
eerst na het overlijden van zijne vrouw)".

1130. Notitie (1 velletje) in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D): "Een 
groot pak brieven en bescheiden betreffende de reis naar 
Frankrijk, Algiers, Malta en Italië, deels in gezelschap van zijn 
broeder Mr. J.W. van Hoogstraten".

1131. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Onder het nazien van mijne brieven welke ik van buiten 's lands 
afzond, vermiste ik een groot gedeelte derzelve".

1132. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 augustus 1842, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Daar ik een wissel aan Jakob te zenden heb, 
voeg ik er een woordje bij voor U".

1133. Brief (1 vel), gedateerd "Maandag 10 Oct." [1842], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik ben nog niet weder hersteld, evenwel gaat 
het met mij vooruit, en ik leef voorzichtig om spoedig geheel 
klaar te zijn".

1134. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik ben 
gisteren avond tehuis gebleven, en voelde mij koortsig".

1135. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "De 
Roos in mijn aangezigt vermindert niet, maar ik voel mij toch 
minder ongesteld".

1136. Briefje (1 tot enveloppe gevouwen velletje), ongedateerd, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Nevensliggend dichtstuk ontving ik van U, 
om het voor U te copieren".

1137. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Jufvr. D.e [Doortje] vraagt mij wederom te dineren, en laat er bij
zeggen dat Ds. Dermout ook komt".
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1138. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uw 
briefje aan Neef Caan is perfect, alleen zou ik U nog deze 
verandering voorstellen".

1139. Brief (1/2 vel), ongedateerd, afzender onbekend, aan Margaretha
Louise v.H.-Copes van Hasselt (?). Incipit: "Gij gevoelt welke 
gedachten nu mijn hoofd en hart bestormen en doorkruisen".

1140. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
vind het aanbod van Mevrouw Hoffman aller vriendelijkst en 
ben er zeer gevoelig aan".

1141. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Een van de 
genoegens van het woonen in elkanders buurt is ook daarin 
gelegen dat men er niet zoo tegen opziet om elkander eens eene
niet geheel noodzakelijke boodschap te zenden".

1142. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Hartelijk dank voor den brief aan den Heer R.".

1143. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 januari 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Daar ik weet dat Gij er op gesteld zijt om van 
ieder van ons van tijd tot tijd brieven te krijgen".

1144. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 januari 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik kan mij best schikken naar Uw veranderd 
plan".

1145. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 april 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "JW. heeft mij gezegd dat Gij goede tijding hadt 
gegeven van de gezondheid van Caroline en haar jongste 
kindje".

1146. Briefje (1 gevouwen velletje), gedateerd 16 mei 1843, van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Temidden van allerlei drukten, zonder ik een vrij
oogenblikje af om U een woordje te schrijven".

1147. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Meermalen heb ik opgemerkt dat, wil men 's winters wat in de 
societeit in aanmerking komen, men 's zomers niet alles moet 
laten loopen".

1148. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
was over die ongesteldheid van Frans meer bezwaard dan ik wel 
wilde laten blijken".

1149. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 22 september 1843, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Uit mijnen brief van Zaturdag aan JW. zult 
Gij vernomen hebben dat het genoegen hetwelk mij hier te 
beurt valt, en de vriendelijke aandrang van de gastvrije familie, 
bij wie ik mij te huis bevind, mij bewogen hebben mijn verblijf 
alhier langer te rekken dan vroeger mijn voornemen was".

1150. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 oktober 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Door Gods goedheid weder behouden 
teruggekeerd zijnde, is het mij een genoegen U mijne 
wederkomst te melden".

1151. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 oktober 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik zou bijna vergeten hebben U nog een 
noodzakelijk woord aangaande mijne overkomst te schrijven".
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1152. Brief (1 gevouwen, 1 tot enveloppe gevouwen vel), gedateerd 22 
oktober 1843, van Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik was zachtjens aan 
beterende van mijne verkoudheid toen ik Donderdag eene 
nieuwe koude heb gevat".

1153. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
had reeds een briefje klaargemaakt voor den Overste Barre om 
Hem mijn huis aan het Kanaal over te doen, toen uw briefje 
kwam".

1154. Briefje (1 velletje), gedateerd 19 december 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Depuis plusieurs semaines, ma bonne Mère, 
Self Control se trouve sur mon étagère à livres, pour en 
commencer la lecture".

1155. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb gisteren van den Heer Hoedt een exemplaar gekregen van 
het stuk dat Heden avond vertoond wordt".

1156. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb Uw vorig briefje steeds voor mij liggen gehad, ten einde niet
te vergeten Constant naar de zaak te vragen".

1157. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Ds. van den Broek heeft mij geconvoceerd op eene 
Vergadering".

1158. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb gisteren de gelegenheid niet gehad om U te zeggen dat ik 
tegen Heden middag bij Frans te dineren ben verzocht".

1159. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Een 
dichtstuk door U gekozen moetende schijnen geschikt voor eene
verzameling van Mevrouw Hoffman, is een moeijelijk ding".

1160. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 december 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "De laatste roos van den Zomer".

1161. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het 
zal U misschien wel eenigzins interesseren inliggende Engelsche 
brieven eens te lezen".

1162. Briefje (1/2 velletje), gedateerd 5 december 1843, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "When you had these few lines".

1163. Briefje (1/2 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik vond het 
schrijven aan den armen ouden Larègne nog al moeijelijk".

1164. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd 17 maart 1844,
van Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt. Incipit: "Hoewel ik U niets bijzonders te 
schrijven heb, zoude mij toch het denkbeeld kwellen dat Gij 
gedurende drie weeken van hier zoudt zijn zonder taal noch 
teeken van mij te vernemen".

1165. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 april 1844, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Eer ik U iets anders schrijve, begin ik met te 
zeggen dat Uw denkbeeld nopens mijne testamentaire plannen 
ten gunste van Ellen Tennant niet juist is".

1166. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd 2 mei [1844], 
van Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt. Incipit: "J.W. zal U gezegd hebben of zeggen 
dat de Harveijs Heden naar Amsterdam en Utrecht gaan".
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1167. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
kan mij best en zeer gaarne met Uw tweeledig plan voor Heden 
avond vereenigen".

1168. Brief (1 vel), gedateerd 8 augustus 1844, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Het bedrag dat in het jaar loopende van 1 April 1843 tot 31 
Maart 1844, in de Kalkbranderij is gewonnen".

1169. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
geloof dat mij de tijd ontbreken zal om U Heden morgen nog 
eens goeden dag te komen zeggen".

1170. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Hiernevens een flesch voor Heden en een voor morgen 
middag".

1171. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Een 
enkel woordje om eens te vernemen hoe het met Uwe kiespijn 
gaat".

1172. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd [16 september 1844], van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Mijn vertrek naar Engeland is bepaald op 
Dingsdag over 8 dagen, dat is den 24e September".

1173. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 september 1844, van 
Samuel Anne, aan zijn broer Jan Willem (X-B-a). Incipit: "Daar 
sedert mijn vertrek de wind steeds gunstig was, zult Gij wel 
vermoed hebben dat ik eene goede overtogt heb gehad".

1174. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 november [1844], van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Hartelijk dank voor het gezonden 
tafelgoed".

1175. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 december 1844, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ook mijn witte wijn is op, maar ik denk dat 
bijgaand half fleschje Chijpre ook wel een goed effect zal doen. 
Nog gaat hierbij eene flesch Bourgogne, om op 's Konings 
verjaring te drinken".

1176. Brief (1/2 vel), gedateerd 9 januari 1845, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Bij missive van den 4en dezer vroeg Pierson mij of ik de 
Coupons Denemarken dit jaar weder in natura wilde 
overgezonden hebben".

1177. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Herman [de knecht] zegt dat hij niet weet of Uw knecht 's 
morgens of 's avonds komen zal".

1178. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 2 april 1845, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Een woordje over de Vereeniging Christelijk 
Hulpbetoon, waarvoor de freule Bichon U heeft aangeworven".

1179. Brief (1 vel), gedateerd 9 april 1845, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Gisteren ontving ik inliggenden van onze beste Cateau om U 
door Ds. Timmers V[erhoeven]. te doen geworden".

1180. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 april 1845, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik denk er over om Dingsdag morgen naar 
Utrecht te gaan om met Ulieden de verjaardag van Jakob te 
vieren".

1181. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Zoodra als ik
weet hoeveel ik U schuldig ben voor de thee (voor welke 
bezorging ik mij erkentelijk betuige) zal ik die kleine pretensie 
afdoen".
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1182. Briefje (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Hiernevens 3 maal 20 Zeeuwen of 52 guldens".

1183. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne's broer Jan Willem 
(X-B-a), aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Omtrent de verlangde toilet-stukken, slechte 
tijding!".

1184. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 18 september 1845, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Het is mij een groot genoegen weder eens 
eene aanleiding te hebben om U te schrijven".

1185. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 oktober 1845, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Uw laatste brief mij ter hand gekomen, lieve 
Moeder, is van den 28 & 29 September".

1186. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 december 1845, van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Uw briefje is goed, maar daar ik een groot 
(misschien te groot) voorstander van duidelijkheid ben, zoo 
zoude ik Uw schrijven wel willen zien aangevuld met eenige 
woorden".

1187. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "De 
verandering van het weder, waar ik Zaturdag nacht reeds eenig 
gevoel van had, bezorgt mij Heden eene lastige migraine".

1188. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Lees
deze stukken eens welke voorlezingen van Da Costa betreffen".

1189. Brief (1/2 vel), gedateerd 27 december 1845, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Ziedaar, lieve Moeder, den brief van den ook door mij 
diep beklaagden Clarisse terug".

1190. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb bijgaanden aan U gerigten brief, zoodanig ingerigt, dat Gij 
dien, des verkiezende, aan Pauline kunt opzenden".

1191. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hoe 
zal ik Uw briefje naar eisch beantwoorden?".

1192. Briefje (1/2 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "De Heer Boucher zal zeer gaarne eens bij U komen eten 
en verkiest den Zaturdag".

1193. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 20 maart 1846, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Ik zoude U reeds vroeger geschreven 
hebben, wanneer ik daarbij niet was wederhouden geworden 
door eene, het is waar ligte, doch lastige ongesteldheid".

1194. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 april 1846, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Zoo is de benoeming van Constant dan toch 
gelukt!".

1195. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 augustus 1846, van Samuel 
Anne's broer Pieter François (XI-C), aan zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Le beau temps nous 
avait engagés ce matin de baigner nos garçons dans la mer".

1196. Brief (1 vel), gedateerd 30 april [1848?], van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Heden namiddag kwam Jufvrouw Doortje met hare vigilante 
voor Uw huis".

1197. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Herman [de knecht] geeft mij op de vraag, of de bewuste 
persoon met Februarij vrij zal zijn? het natuurlijke antwoord dat 
Hij zulks niet weet".
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1198. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het 
is mij wel eene kleine teleurstelling dat ik de Pickwick Papers 
niet krijg, maar met de Picknick Papers ben ik ook zeer in mijn 
schik".

1199. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober 1846, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Gij weet dat ik een trage schrijver ben".

1200. Brief (1/2 gevouwen vel), gedateerd 23 oktober 1846, van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Toen de lijst van Da Costa aan mij werd 
aangeboden, vond ik daarop, zoo ik mij niet bedrieg, door den 
Heer Singendonck, geschreven, 'Voor Mevrouw Van Hoogstraten
eene plaats N° 100'".

1201. Briefje (1/2 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
ben gisteren nog tegen Heden op Vreugd en Rust gevraagd".

1202. Briefje (2 losse, 1 gevouwen velletje), gedateerd 10 november 
1846, van Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise 
v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik betuig mij zeer gevoelig en 
erkentelijk aan Uw liefhebbend gedenken".

1203. Briefje (1/2 gevouwen vel), gedateerd 25 februari 1847, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "de persoon die nevens een mand molsla 
een bedelbrief aan Uw huis zond, is mij geheel onbekend".

1204. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 21 april 1847, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Laat mij, lieve Moeder, ook U gelukwenschen 
met den verjaardag van onzen zoo hoog gewaardeerden en 
innig geliefden Jacob".

1205. Briefje (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Heden morgen ontving ik de hierbij gaande invitatie van den 
Heer Six, te Voorburg".

1206. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juli 1847, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Wetende dat Gij veel van brieven houdt, schrijf ik U 
maar eens van hier".

1207. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 4 juli 1847, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Door Gods goedheid ben ik gisteren avond 
alhier behouden en in goede gezondheid aangekomen".

1208. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Aan JW. schrijvende kan ik niet nalaten ook U met een paar 
woorden toe te spreken".

1209. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 17 juli 1847, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Het was mij zeer aangenaam, lieve Moeder, een
brief van U te ontvangen".

1210. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 27 juli 1847, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik heb op eenen brief van U gewacht, alvorens 
U nader tegen den dag Uwer verjaring te schrijven".

1211. Brief (3 gevouwen vellen), gedateerd 16 augustus 1847, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Sedert den brief waarin ik U ter 
gelegenheid van Uwen verjaardag begroette, heb ik U niet 
geschreven".

1212. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 augustus 1847, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt en zijn broer Jan Willem. Incipit: "Mijn laatste brief droeg
de dagteekening van den 16e dezer".
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1213. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 september 1847, van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Gisteren avond ben ik in goede gezondheid 
weder tehuis gekomen".

1214. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 september 1847, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Het verblijdde mij innig te vernemen dat 
het met de gezondheid van onzen waardigen Jakob thans beter 
gaat".

1215. Brief (2 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 5 november 1847, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Meermalen zeide ik U, dat ik U zoo van 
harte gaarne het genoegen gunde om met de onzen te Utrecht 
en te Dordrecht te zijn".

1216. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Ik ga straks te kerk bij Ds Timmers Verhoeven, en Zijn Eerw. 
komt, dadelijk na het verrigten van zijn dienstwerk, bij mij".

1217. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Ik ben Heden veel beter dan gisteren, maar toch nog gekweld 
door zoogenaamde sneeuwhoofdpijn".

1218. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 januari 1848, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Aangenaam werd ik Heden morgen door Uw 
briefje verrast".

1219. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 april 1848, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Daar ik weet dat Gij gaarne eens een brief van 
mij krijgt wanneer Gij van huis zijt, zet ik mij eens tot schrijven 
neder".

1220. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 april 1848, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik heb Heden ochtend eene visite gehad van 
TerWinkel, die er belang in stelde iets van onze dierbare zieke te 
vernemen".

1221. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 mei 1848, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Met dankbaarheid en vreugde vernam ik uit Uwe 
letteren van gisteren aan JW., dat het met Uwe gezondheid wat 
beter begint te gaan".

1222. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Hiernevens wat lectuur. Naar ik mij kan herinneren, hebt Gij de 
Zenobia nog niet gelezen".

1223. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 mei 1848, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Hiernevens de 1/2 flesch Mallaga. Laat mij U intusschen 
raden er niet van te gebruiken zonder weten en goedkeuren van 
Uwen Doctor".

1224. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 6 december 1848, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Hartelijk dank voor het heerlijke St. 
Nicolaas-cadeau".

1225. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 11 februari [1849], van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Lees S.V.P. Uw briefje nog eens na".

1226. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Brengster dezes is de Wede van Soldt, die bij U komt om den 
brief van Haren doofstommen zoon terug te ontvangen".

1227. Brief (1 velletje), gedateerd 31 oktober 1849, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Daar Gij van ouds nog al te huis zijt in de Dominees-
wereld".
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1228. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 20 december 1849, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Het was mij regt belangrijk dezen brief te 
lezen".

1229. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 juli 1849, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Ik heb over de zaak van Oosterzee nog eens nagedacht".

1230. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juni [1849?], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Koetsveld heeft morgen de Groote Kerk, 
namiddag, 49e Zondag".

1231. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hiernevens 
den bewusten brief van Constant en mijn antwoord daarop".

1232. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Ik kan niet zeggen dat het gezelschap van V.O. mij meer 
aantrekt dan dat van U".

1233. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Mijn hooggeleerde Vriend is voornemens den 9en hier te 
komen, en heeft zich verbonden eene Vergadering te 
presideren".

1234. Brief (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Er 
zijn geen Zeeuwsche noch Texelsche Oesters. Engelsche dunkt 
mij zullen gestoofd minder goed voldoen. Wat nu?".

1235. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het 
is goed dat Gij Jan naar het Spoorwegstation zendt, want ik zou 
mijn oude charme, Margo, onmogelijk kunnen afhalen".

1236. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Het schoone weder lokt mij uit om liever naar Voorburg te 
wandelen dan te rijden".

1237. Brief (2 velletjes), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gij 
zeidet gisteren te willen schrijven aan den Heer Gerth van 
Wijck". Velletje 2: "Ik zelve zou mij uiterst gaarne buiten 
correspondentie houden met Brill of Van Wijck".

1238. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 23 augustus 1849, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Als het U of JW. interesseert te weten waar de 
plaats ligt van waar ik U deze regels schrijf, zie dan naar de Zuid 
Westelijke kust van Schotland, links af van Glasgow".

1239. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 5 september 1849, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Maandag avond laat ben ik van mijne 
expeditie in Ierland in deze Wereldstad [Londen] 
teruggekomen".

1240. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 september 1849, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "De Heer Caan zal ook wel bij Mevr. 
Heeneman dineren".

1241. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 september 1849, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Het is mij eene teleurstelling voor mij zelve 
zoo wel als voor U, dat Cateau nu Zaturdag niet komt".

1242. Briefje (1 velletje), gedateerd 25 januari 1850, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Ik heb minder hinder in de keel".

1243. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
gevoel mij Heden morgen meer opgewekt dan in de vorige 
dagen".
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1244. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Dag 
aan dag vergeet ik U te vertellen dat de Smid Kaemmerer mij 
heeft laten vragen of Hij het geld voor de Luiksche kagchel bij U 
moest ontvangen".

1245. Brief (1 vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het zal U 
misschien niet onverschillig wezen te vernemen wanneer ik 
weder tehuis kom".

1246. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juli 1850, van Samuel Anne, 
aan Prof. Hofstede de Groot. Incipit: "Mijne waardige Moeder 
laat U vragen Haar de Eer aan te doen om morgen (Vrijdag) 
middag ten half vijf ure, het middagmaal te gebruiken in den 
familie kring te Haren huize". Met notitie in de hand van Prof. 
Hofstede de Groot, verklarende dat deze helaas verhinderd is.

1247. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 september 1850, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Een kort woord schrijf ik U om U te melden 
dat ik gisteren in vrij goeden welstand alhier [in Londen] ben 
aangekomen".

1248. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 22 oktober 1850, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Bij de in September gedane Verkiezingen van 
twee Leden voor de Staten Generaal en 12 Leden voor de 
Provinciale Staten, bestond er nog al veel belangstelling".

1249. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
heb nog geen antwoord van Ds van Hille".

1250. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Hoewel ik er steeds in blijf belang stellen dat Gij in kennis komt 
met Profr Hofstede de Groot".

1251. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 oktober 1850, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Gij weet dat ik sedert lang, zelfs vóór de 
Parijssche revolutie, geen vriend meer was van de 
Oostenrijksche fondsen".

1252. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 3 februari 1851, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "De freule Quarles uit de Nieuwstraat heeft 
mij hetzelfde verteld als Jansje Scheltema aan U".

1253. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 mei 1851, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Het is tusschen nu en den 24e Mei voor mij de drukste 
tijd van het jaar".

1254. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 12 augustus 1851, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Daar er Heden 8 d. verloopen zijn sedert ik U 
verliet, dunkt mij dat het tijd wordt eens te schrijven".

1255. Brief (1 vel briefpapier met landschap Bad Homburg), gedateerd 
2 september 1851, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Uw brief van
17 Augs, met een ingeslotene van JW., 16 Augs en een andere van
Jacob, zijn mij in tijds geworden".

1256. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 27 september 1851, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Hiernevens de beide brieven van Louise en 
mijn speech van Homburg".

1257. Brief (1 velletje), gedateerd 23 oktober 1851, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Het spijt mij dat Gij U over het zoek raken van mijn 
speech gekweld hebt".



2.21.333.01 Hoogstraten, van 99

1258. Brief (1 velletje), gedateerd 24 november [1851?], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik ben eenigzins verlegen hoe ik doen moet met
het diner Heden bij Mevrouw Hoffman".

1259. Brief (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Heb 
dank voor de mij gezonden Loterij prullen".

1260. Brief (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Hiernevens, lieve Moeder, eene bezending wild uit Twenthe".

1261. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Nadenkende over de treurige zaak van Brill, is mij nog in de 
gedachten gekomen, dat het misschien goed ware in Uwen brief 
aan den Heer Gerth van Wijck op te nemen, dat, nu de familie 
weigert de schulden van Brill te betalen, Hij, (G. van Wijck) Brill 
misschien op eene andere wijze zou kunnen verpligten".

1262. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 13 juli [1852?], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik ben nog niet verzegd tegen aanst. Zaturdag 
en zal mij vrij houden".

1263. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 26 juli [1852?], van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik heb gisteren eene gelukkige gelegenheid 
waar genomen om te zeggen wat ik mij voorgenomen had".

1264. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 29 juli 1852, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "In den vroegen morgen schrijf ik U een kort 
woord om U van harte geluk te wenschen met Uwen 
verjaardag".

1265. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Ik moet met eene Commissie naar de Wykerbrug, Heden ten 
half twee ure".

1266. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 augustus 1852, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Het was mij regt aangenaam zoo spoedig te 
mogen vernemen dat Gij weder geheel gezond zijt".

1267. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 augustus 1852, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Verblijdend was mij het berigt van Uwen brief 
van den 21en, dat al de onzen welvarend zijn".

1268. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 25 februari 1853, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Ik gunde U zoo gaarne het genot om den 
Uncle Tom, terwijl ieder er nog over spreekt, op Uw gemak te 
lezen".

1269. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 2 januari 1854, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Ik vind het Van der Hoeventje goed in een 
groot gezelschap, waarin zijn voorkomen van pedanterie zich als
het ware oplost in het aantal dat hem omringt".

1270. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 13 februari 1854, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Ik geloof dat Uw briefje van Heden morgen 
een dadelijk antwoord vordert".

1271. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Gij kunt Dingsdag 18 dezer op mij rekenen".

1272. Briefje (1 velletje), gedateerd 9 maart 1854, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Ik heb mijn woord gegeven voor eene Vergadering op 
Dingsdag den 14en Maart".
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1273. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 15 juni 1854, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Bij nadenken heb ik een einde gemaakt aan 
mijne onzekerheid omtrent de inteekening op het werk van 
Koetsveld".

1274. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 augustus 1854, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Heden morgen heb ik een brief van JW. 
ontvangen, gedagteekend 21 Augs".

1275. Briefje (1 velletje), gedateerd 9 december 1854, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik las bijgaanden met hooge ingenomenheid".

1276. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Op mij kunt Gij voor Vrijdag 27 April rekenen".

1277. Briefje (1 velletje), gedateerd 21 februari [1855?], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Gij kunt morgen avond op mij rekenen".

1278. Briefje (1 velletje), gedateerd 18 februari [1855?], van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Hartelijk verblijd ik mij in de goede tijding uit 
Dordt".

1279. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 31 januari 1856, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Het is morgen bij Betsi een partijtje 
maken".

1280. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 13 februari [1856?], van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Ik moet straks naar Amsterdam en moet 
eerst nog een en ander doen".

1281. Brief (1 vel), gedateerd 19 juni [1856?], van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik 
las de beide teruggaande brieven met veel genoegen en 
belangstelling".

1282. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juni 1855, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Daar Gij gaarne brieven ontvangt, wil ik er maar spoedig
een schrijven en U melden dat ik hier [in Parijs] gisteren avond in 
goeden welstand aangekomen ben".

1283. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 juni 1855, van Samuel Anne,
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Al weder een brief om U te melden waar ik mij bevind 
[Ickwell Bury]".

1284. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 26 januari 1856, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Ik vind het zeer goed om, als er geen kabiljaauw
of andere visch te krijgen is die zich goed laat stooven, Gij alsdan
een hoen neemt. Ik zal zorgen dat U 75 Oesters ten behoorlijken 
tijde gezonden worden".

1285. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Ik heb voor als nog aan niets behoefte: mijne dienstmaagd 
geeft mij, wat ik eten mag, zeer goed".

1286. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Mij 
dunkt dat het beste zal wezen om precies ten 12 uren bij Weijmar
te zijn".

1287. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 6 januari 1856, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Ik ontving heden morgen de aanzegging 
van het overlijden van het kindje".

1288. Briefje (1 velletje), ongedateerd [1858], van Marie v.H.-Frieswijk, 
aan haar schoonmoeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Met hartelijken dank, lieve beste Moeder, zend 
ik U deze zaakjes terug".
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1289. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 11 januari 1859, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Het spijt mij zeer dat het met onze plannen 
zoo in de war loopt".

1290. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Als het niet stortregent, zullen wij morgen avond gaarne 
komen".

1291. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: 
"Een kort, in haast geschreven woord tot geruststelling".

1292. Notitie (1 gevouwen velletje), gedateerd 29 juli 1857, in de hand 
van Samuel Anne: "Een gemakkelijke tuinstoel voor de jarige 
moeder, van hare kinderen".

1293. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 3 februari 1857, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt. Incipit: "Zondag blijf ik, na afloop der receptie, bij 
Bruids ouders eten".

1294. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 september 1856, van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Heb dank, hartelijken dank, voor Uw briefje aan
mijne Marie, Zij was er geheel van verrukt".

63 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Aantekenboekje, begonnen omstreeks 1838
1295. Aantekenboekje (met marmerpapier overtrokken kartonnen platten, linnen rug, ± 

200 p.). Op verso voorplat de aantekening "Aanteekeningen van mijn Vader 
S.A.v.H." met daarachter in de hand van François (XIII-H) de aanvulling 
"(handschrift van JSFvH [XII-C])". Bevat "Nota van Verjaardagen", vele adressen 
van familie en vrienden, en een groot aantal notities en transcripties betreffende 
onderwerpen als Staathuishoudkunde, heerlijke rechten, wetten, "Arbeid door 
Kinderen in Fabrieken", hondenwagens, kunstkritiek, "Belangrijke Werken welke ik
mij voorstel te lezen", godsdienstige gezindheden, zeewezen, belangrijke 
bijbelplaatsen, gevangenissen, spreuken, huishoudeljke zaken, enz. enz.

64 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende huwelijk en scheiding, 1835-
1847 - 1.
(stukken 1296 t/m 1323)
1296. Oude omslag (gevouwen ambtelijk drukwerk met zwarte lakstempel) waarin 

onderstaande stukken zich bevonden.
1297. Afschrift (katern van 8 gevouwen diplomata), gedateerd 14 mei 1835, van akte van 

taxatie van de nalatenschap van Cateau's vader Adriaan van Bijnkershoek v.H. (X-
C), ondertekend door notaris Commelin.

1298. Afschrift (katern van 6 gevouwen diplomata), gedateerd 20 mei 1835, van 
huwelijkse voorwaarden, ondertekend door notaris Commelin.

1299. Afschrift (katern van 6 gevouwen diplomata), gedateerd 20 mei 1835, van 
huwelijkse voorwaarden, ondertekend door notaris Commelin.

1300. Afschrift (katern van 3 gevouwen diplomata), gedateerd 22 mei 1835, van akte van 
kwitantiën en décharge van Catharina Johanna Sara [sic] v.H.-v.H., ondertekend 
door notaris Commelin.

1301. Nota (1 vel), gedateerd oktober 1835, van door "C. Breijtspraak, Fabrikeur & 
Leverancier van Ameublementen" geleverde meubels.

1302. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 maart 1841, van Samuel Anne, aan advocaat 
Schooneveld. Incipit: "Hiernevens een brief van Gerard Blaauw, zoon van eene 
zuster mijner misdadige Echtgenoot".

1303. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 maart 1841, van Samuel Anne, geadresseerde 
onbekend. Incipit: "Het zal niet nodig zijn UWEG. te herinneren wat ik gisteren 
morgen dezer had UWEG. mondeling mede te deelen, namelijk dat mijne 
huisvrouw, met het doel om mij tot eene scheiding van tafel en bed te bewegen". 
Uit deze brief wordt duidelijk dat Cateau al vanaf 29 juni 1840 een relatie had met 
F.M. van der Capellen van Berkenwoude.

1304. Brief (1 vel), gedateerd 19 maart 1841, van J. Blaauw, aan zijn zwager Samuel Anne. 
Incipit: "Ofschoon beroepsbezigheden mij slechts weinig tijd overlaten".

1305. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 maart 1841, van P.A. Broers, aan zijn collega 
advocaat Schooneveld. Incipit: "In de treurige zaak waarvan Ued. mij schrijft".
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1306. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 maart 1841, van P.A. Broers, aan zijn collega 
advocaat Schooneveld. Incipit: "Wanneer Ued. mij vraagt, wat, in de bewuste zaak 
al en wat niet kan geschieden".

1307. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 april 1841, van Dirk Donker Curtius, aan Samuel
Anne. Incipit: "Ik heb de eer UE Heer by te zenden eene lijst gesplitst in drie 
deelen".

1308. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 april [1841], van Samuel Anne, 
vermoedelijk aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Op neven gaanden brief & Lijst 
heb ik geantwoord als volgt".

1309. Brief (1 vel), gedateerd 2 april 1841, van advocaat Schooneveld, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Hier nevens de lijsten terug waaromtrent zal worden gehandeld conform 
uwe aantekeningen".

1310. Lijst (2 gevouwen diplomata), ongedateerd, "Lijst waartoe in de acte van 3 April 
wordt gerefereerd". Opgesteld in twee kolommen: links in de hand van Cateau een
opsomming van voorwerpen, rechts in de hand van Samuel Anne commentaar als 
"c'est bien", "expédié", "cela va sans dire", "c'est tout naturel", enz. Hieruit nr. 5: 
"deux portraits de mon père", nr. 8: "un dessein de mon neveu (encadré)", nr. 9: 
"tous les portraits et desseins, qui pendent dans le cabinet de mon boudoir au 
nombre de quinze", nr. 20: "deux petites statues en fer (antiques) Apollon & Venus,
apportées d'Italie par mon père", nr. 10: "deux petits tableaux de ma famille, pour 
lesquels j'ai grand faible". Aan het eind nog: "twee groote famille portretten" en 
"een schilderij van Moucheron".

1311. Minuut brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, vermoedelijk aan 
Donker Curtius of Schooneveld. Betreft commentaar op de door Cateau geclaimde
goederen.

1312. Ontvangstbewijs (1 velletje), gedateerd 3 april 1841, ondertekend door Cateau. 
Betreft haar "spaarpot hebbende eene waarde van ongeveer zesduizend gulden".

1313. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 april 1841, van Samuel Anne, aan advocaat 
Schooneveld. Incipit: "Nu hetgeen Mevrouw van Hoogstraten uit den meubilairen 
inboedel wilde behouden, is of staat te worden verzonden".

1314. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 mei 1841, van Samuel Anne, aan advocaat 
Schooneveld. Incipit: "Wat Donker ook zegt en schrijft".

1315. Brief (1 vel), gedateerd 8 mei 1841, schrijver onbekend, aan advocaat Schooneveld. 
Incipit: "Hierbij den brief van Hoogstraten, voorts afschrift der rekeningen en 
eindelijk de acceptatie van Mevrouw van Hoogstraten".

1316. Minuut brief (1 vel), gedateerd 12 mei 1841, van Samuel Anne, aan advocaat 
Schooneveld, om een eind te maken aan "alle verder gezanik over de misselijke en 
thans uitgemaakte kwestie over het cadeau van de goede tante Entrop Muller". 
Incipit: "Ik heb uw pakket gisteren in goeden welstand ontvangen".

1317. Extract (1 gevouwen diploma), gedateerd 10 februari 1842, uit het register van 
overlijden van Rotterdam, waaruit blijkt dat op 10 augustus 1813 de vader van 
Samuel Anne, François (X-B) in genoemde gemeente is overleden.

1318. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 maart 1842, van Gerard Blaauw, aan zijn oom 
Samuel Anne. Incipit: "Daar ik U gisteren beloofd heb te schrijven, haast ik mij aan 
mijne belofte te voldoen". Inliggend: afschrift (1 velletje), ongedateerd, van Samuel
Anne, van deze brief.

1319. "Lijst der voorwerpen welke in handen van den door den Heer S: van Hoogstraten 
gekozen depositaris zullen worden gesteld" (1 diploma), ongedateerd.

1320. Overzicht (1 vel), gedateerd 1835, van voorwerpen: "Mejufvrouw Bijnkershoek van 
Hoogstraten Debt. Aan Gebs. Lurasco". Op verso lijst van goederen, aangeschaft 
bij A. Bonebakker en Zoon.

1321. Lijst (1 gevouwen diploma), ongedateerd, "van objecten welke nog moeten 
worden opgezonden". In de hand van Samuel Anne. Betreft 22 items.

1322. Lijst (1 gevouwen vel), gedateerd 23 oktober 1841, "Ontvangen van den WelEdelen 
Heer S.A. van Hoogstraten de onderstaande lijst van goederen en meubels om te 
versenden na Mevrouw C.J.S. van Hoogstraten te Amsterdam, ondertekend H.F. 
Meitters (?).

1323. Briefje (1 velletje), gedateerd 20 oktober 1841, waarin Cateau Dirk Donker Curtius 
machtigt tot het in ontvangst nemen van haar eigendommen die op dat moment 
nog in het bezit zijn van Samuel Anne. Op verso een aantekening van Donker 
Curtius.

65 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende huwelijk en scheiding, 1835-
1847 - 2.
(stukken 1324 t/m 1376)
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1324. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 17 juli [18]40, van F. van der Capellen 
(de toekomstige - 2e - echtgenoot van Catharina Johanna Susanna v.H.), aan 
Samuel Anne. Incipit: "Je suis bien peiné de devoir vous annoncer par la présente 
qu'il me sera impossible de venir vous voir à la campagne demain samedi, comme 
nous étions convenus".

1325. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 10 maart 1841, van F. van der Capellen, aan 
Samuel Anne. Tekst: "Le contenu de votre lettre demande une explication. Veuillez 
en conséquence vous rendre chez moi, à l'heure que vous m'indiquerez. Je ne puis 
me rendre chez vous, sans commettre une imprudence".

1326. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 maart 1841, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Donker is mij gisteren avond laat komen zeggen dat het 
volstrekt onmogelijk is om reeds morgen de actes te passeren".

1327. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 maart 1841, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik had juist in mijn lang briefje aan Donker over die acte [...] 
melding gemaakt".

1328. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 maart 1841, van D. Donker Curtius [?], aan 
advocaat Schooneveld. Incipit: "Hoe geneigd ook om de zaak van den Heer en 
Mevrouw van Hoogstraten met spoed te termineren, is echter het passeren der 
acte op morgen eene onmogelijkheid".

1329. Minuut brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [maart/april 1841], van Samuel Anne, 
aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Ik lees in het briefje van Donker, 'bij de akte 
behoort eene specificatie der aangebrachte goederen'".

1330. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1841, van S. Commelin, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Toen ik, bij mijn jongst kortstondig verblijf te 's Hage, met een diep-
getroffen hart uwe woning binnentrad, en met niet minder gevoel UwEdGeb. 
verliet, waren, bleven mijne gevoelens dezelfde"

1331. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 april 1841, van D. Donker Curtius [?], aan 
Samuel Anne. Incipit: "De bepaling is, dat Mevrouw haar huwelijks goed terug 
ontvangt naar de bestaande specificatiën en staten, dit is de regel".

1332. Brief (1 vel), gedateerd 2 april 1841, van D. Donker Curtius [?], aan Samuel Anne. 
Incipit: "Hierbij een schema der lijst, vloeiende uit de specificatie gevoegd bij de 
huwelijksche voorwaarden".

1333. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Vrijdag avond laat" [2 april 1841], van 
Samuel Anne, aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Ik meen wel te doen met U 
hieronder een afschrift aan te bieden van eenen heden avond van Donker 
ontvangen brief, benevens mijn insgelijks heden avond afgezonden rescript".

1334. Akte (1 gevouwen diploma), gedateerd 3 april 1841, ondertekend door Samuel 
Anne en Catharina Johanna Susanna v.H.-v.H. Betreft scheiding van tafel en bed, 
na 5 jaar leidende tot ontbinding van hun huwelijk.

1335. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 10 april [1841?], van D. Donker Curtius [?], aan 
advocaat Schooneveld. Incipit: "Lees inliggend extract en handel er mede naar 
welgevallen".

1336. Brief (1 vel), gedateerd 10 april 1841, van advocaat Schooneveld, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Ik ontvang zoo straks een billet van Donker met het inliggend extract uit 
eene brief van Mevrouw".

1337. Extract (1 vel), ongedateerd, uit een brief van Catharina Johanna Susanna v.H.-v.H. 
Incipit: "Maintenant, mon cher Monsieur Donker, je dois de nouveau vous 
tourmenter pour des puérilités".

1338. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 april 1841, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik denk wel dat gij reeds tijding van den heer Eyssel zult 
hebben".

1339. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 april 1841, van Samuel Anne, aan 
advocaat Schooneveld. Incipit: "Ik kan zoo vrijgevig niet denken over de reclamatie
waarmede men mij op nieuw komt lastig vallen".

1340. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd "woensdagavond" [vermoedelijk 14 april 1841], 
van D. Donker Curtius [?], aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Neen ik beoordeel 
v.H. niet verkeerd en als ge in de details der s'morgens plaats gehad hebbende 
discussie waart geïnviteerd, zoudt ge met mij van hetzelfde gevoelen zijn".

1341. Brief (1 vel), gedateerd 25 april 1841, van advocaat Schooneveld, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Naar aanleiding van het nevengaand niet zeer aangenaam billet moet gij 
een staat opmaken constaterende de teruggang van uw fortuin".

1342. Brief (1 vel), gedateerd 25 april 1841, van A.P.F. Eyssell, aan advocaat Schooneveld. 
Incipit: "De president heeft mij gisteren gesproken over het bezwaar dat de 
regtbank vindt in het bekrachtigen der voorlopige schikkingen".
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1343. Minuut brief (2 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 26 april 1841, van Samuel Anne, 
aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Gaarne geef ik U de gevraagde inlichtingen 
omtrent den achteruitgang van mijn fortuin sedert ik het ongeluk heb gehad van 
met Mevrouw v.H. te zijn gehuwd geweest".

1344. Minuut brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, 
hoogstwaarschijnlijk aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Nog kan ik met UEd. 
wijze van redeneren omtrent het linnen en tafelgoed niet instemmen".

1345. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 mei 1841, van Samuel Anne, 
hoogstwaarschijnlijk aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Volgens afspraak heb ik 
de huwelijksche voorwaarden aan Eijssel gezonden".

1346. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 mei 1841, van D. Donker Curtius [?], 
vermoedelijk aan advocaat Schooneveld. Incipit: "De regtbank heeft in de daad 
gelijk, als zij hare adhaesie wijgert aan de arrangementen door den Heer Van 
Hoogstraten en zijne vrouw gemaakt".

1347. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 mei [hoogstwaarschijnlijk 1841], van Samuel 
Anne, aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Er is iets daar ik niet op heb gedacht 
toen ik U proponeerde om de meubelen af te staan die gekocht zijn voor de ƒ 2500
gegeven door mijne geachte Tante, Mevrouw Entrop Muller".

1348. Brief (1 vel), gedateerd 10 mei 1841, van advocaat Schooneveld, aan Samuel Anne. 
Incipit: "De Brief van Eyssell was al gereed maar toen ontving ik het tweede 
paketje en vond beter u alles tezamen toe te zenden".

1349. Brief (1 vel), gedateerd 10 mei 1841, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Met de Heeren Schooneveld en Donker Curtius [?] heb ik vrijdag afgesproken dat 
de verandering aan de regtbank zoude worden kenbaar gemaakt".

1350. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 M[ei] [1841?], van D. Donker Curtius [?], aan 
Samuel Anne. Incipit: "De specificatie achter de huwelijksche voorwaarden is 
geheel onvoldoende".

1351. Brief (1 vel), gedateerd 8 juli 1841, van P.A. Broers, aan P.C. Schooneveld. Incipit: 
"Ingevolge UEd. verzoek gaat hierbij eene nota inzake den Heer van Hoogstraten". 
Inliggend: Nota (1 velletje), deels nader in te vullen, à ƒ 0,60.

1352. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 september 1841, van Samuel Anne, 
aan advocaat Schooneveld. Incipit: "Daar ik tegen het einde van de volgende 
maand mijn Huis moet verlaten, zoo wordt het zaak eens te denken aan de 
overgifte van zoodanige meubilaire voorwerpen als welke bestemd zijn om te 
worden overgegeven aan Mevrouw van Hoogstraten".

1353. Brief (1 vel), gedateerd 16 juli 1842, van advocaat Schooneveld, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Het is mij aangenaam u te kunnen melden dat zoo wel de heer Eyssell als 
de heer van der Haak geheel en al door uwe vrouw zijn voldaan".

1354. Ontvangstbewijs (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 25 november 1843, à ƒ 
13,25, voor "het tekort geheven registratie regt [...] houdende scheiding van tafel 
en bed".

1355. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 april 1847, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik geloof dat alle de proces stukken bij u zijn".

1356. Minuut brief (1 gevouwen vel) ongedateerd [vermoedelijk april/mei 1847], van 
Samuel Anne, aan (vermoedelijk) advocaat Schooneveld. Incipit: "Hiernevens al de 
processtukken met uitzondering alleen van de geheime akte".

1357. Brief (1 vel), gedateerd 9 mei 1847, van advocaat Schooneveld, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Eyssel vraagt mij herhaaldelijk naar stukken en ik heb niets ".

1358. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 mei 1847, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik heb er reeds met Eyssel over gesproken en hij zal het op 
den 8en houden".

1359. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 mei 1847, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik moet u vergiffenis vragen dat ik door de drukte het 
verkeerde stuk van het briefje heb ingesloten".

1360. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 juli 1847, van advocaat Schooneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Naadien de zaak geheel is afgelopen zend ik u bij dezen een 
dubbel-tal van de officieele stukken welke daarin voorkomen".

1361. "Notitie van Stukken in de zaak van: Samuel Anne van Hoogstraten [...] tegen 
Vrouwe Catharina Johanna Sara van Hoogstraten" (1 gevouwen diploma), 
gedateerd 14 mei 1847.

1362. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 juli 1847, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Zoo als ik U UwEdgeb. dit reeds voorloopig te kennen gaf, heeft de 
regtbank bevolen dat de tweede comparitie zal plaats hebben op den 10en 
September aanstaande".
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1363. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 augustus 1847, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel 
Anne's moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "In de zaak, 
welke ik voor Mijn Heer Uw zoon bij de regtbank behandel, moet op den 10en 
September des middags ten twaalf ure, nog eene comparitie van partijen [...] 
plaats hebben".

1364. Afschrift (lias van 2 diplomata), gedateerd 27 augustus 1847, van acte van 
echtscheiding.

1365. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 september 1847, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Deze alleen ter uwer herinnering aan de comparitie op vrijdag 
aanstaande des middags ten 12 ure".

1366. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 september 1847, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel 
Anne. Incipit: "De opgave, mij bij UwEd. missive van gisteren gedaan, zal ik den 
griffier mededeelen".

1367. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 september 1847, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel
Anne. Incipit: "Het vonnis tot ontbinding van het huwelijk is heden uitgesproken".

1368. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 oktober 1847, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Hiernevens bekoomt UwEdgeb al de stukken van de afgeloopen 
procedures en daarbij ook behoorlijk gelegaliseerd extract uit de 
huwelijksregisters te Amsterdam".

1369. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 10 januari [18]48, van A.P.F. Eyssell, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Hiernevens heb ik de eer UwEdgeb te retourneren mijne 
gequiteerde declaratie". Inliggend: Declaratie van A.P.F. Eyssell [?], à ƒ 288,36.

1370. Nota (1 gevouwen diploma), gedateerd 1841 en 1842, van notaris- en andere 
kosten, à ƒ 412,55, van A.P.F. Eyssell, "voor de waarneming en de geheele 
behandeling met de Heeren advocaten Mrs. P.C. Schooneveld en D. Donker Curtius
der bij de Regtbank aanhangig geweest zijnde zaak tot scheiding van tafel, bed en 
bijwoning".

1371. Duplicaat (1 diploma), gedateerd 1841 en 1842, van notariskosten, à ƒ 451,00, 
ondertekend door A.P.F. Eyssell.

1372. Nota (1 diploma), gedateerd juni 1842, "voor de behandeling dezer zaak tot op de 
geheele afdoening", à ƒ 350,00, ondertekend door P.C. Schooneveld.

1373. Diverse processtukken (14 gevouwen, 9 losse diplomata en 3 exemplaren van het 
Dagblad van 's Gravenhage, genummerd 1 t/m 20 (nrs. 3, 4 en 14 ontbreken)) uit 
het dossier van Procureur Eyssell, betreffende de echtscheiding tussen Samuel 
Anne en Catharina Johanna Susanna v.H.

1374. Oude omslag met het opschrift "Desaveu". Hierin: diverse processtukken (3 
gevouwen, 7 losse diplomata) betreffende de echtscheiding tussen Samuel Anne 
en Catharina Johanna Susanna v.H.

1375. Briefkaart, gedateerd 18 oktober 1940, van Bijleveld, aan François (XIII-H). Incipit: 
"Thans blijkt dat baron van der C. met die gesch. vrouw in Breda is gehuwd 24 
Augs. 1848".

1376. Notitie (1 vel), ongedateerd, in de hand van J.W.P. (XII-D), betreffende baron van 
der Capellen van Berkenwoude.

66 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie 1841-1842 (reis naar Frankrijk, 
Algerije en Italië - 1).
(stukken 1377 t/m 1422)
1377. Enveloppe, geadresseerd aan "Mevrouw S.A. van Hoogstraten". Hierin het 

paspoort (48 p.) van Samuel Anne, uitgegeven op 30 oktober 1841, en voorzien van
stempels en handtekeningen door de Nederlandse consulaten van de landen die 
hij tijdens zijn reis aandeed.

1378. Afschrift van notariële acte (katern van 2 gevouwen diplomata), gedateerd 8 
oktober 1841, ondertekend door notaris C.J. Schiefbaan. Betreft machtiging van 
zijn broer Pieter François (XI-C) tot zaakwaarnemer tijdens Samuel Anne's reis.

1379. "Briefwisseling gedurende een reis naar Frankrijk, Algiers en Italië, door mijn vader
den Heer S.A. van Hoogstraten (1808-1875)" (7 vellen) door J.W.P. v.H. (XII-D). 
Hierin wordt de correspondentie opgedeeld in 24 genummerde omslagen.

1380. "Itinéraire dans la supposition que je puisse arriver" (1 gevouwen vel). Beschrijft 
zijn reis van 1 december 1941 t/m 23 juni 1942.

1381. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 6, 8 november 1841, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Toen is gisteren op de 
stoomboot bezig was een en ander voor mijn Italiaansche reis te schijven, voelde 
ik reeds lust om dat werk te laten liggen en liever mijn hart lucht te geven door het 
woord tot U te rigten". Uit deze brief blijkt dat Samuel Anne deze correspondentie 
tevens als reis-dagboek bedoeld heeft: "aan een ieder (dus ook aan U) 
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recommandeer ik nadrukkelijk mijne brieven trouw te bewaren. Want ik zal nu 
geen Journal hebben, en iedere verloren brief zoude mij zijn als het verlies van 
eenige paginas uit een Journal".

1382. Brief (1 vel), gedateerd 8 november 1841, van Samuel Anne, aan zijn broer Pieter 
François. Incipit: "Heb dank voor Uwe moeite".

1383. Brief (1 vel), gedateerd 6 november 1841, van Pieter François, aan zijn broer Samuel
Anne. Incipit: "Ik ben den geheelen dag in het touw geweest".

1384. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [volgens potlood-aantekening 8 november 
1841], van zijn zuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik schrijf u in groote haast".

1385. Brief (1 vel), gedateerd 10 november 1841, van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Te Brussel kunt gij geen brief meer 
van mij krijgen, maar te Parijs wil ik u verwelkomen".

1386. Brief (4 gevouwen vel), gedateerd 14, 15 november 1841, van Samuel Anne, aan zijn
zuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H.. Incipit: "Ik twijfel er 
wel niet aan, lieve zuster, of Gij zult mijnen eersten briefgeschreven aan onze innig 
geliefde Moeder, gelezen hebben".

1387. Brief (5 gevouwen vel), gedateerd 17 november 1841, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Hoewel nog geheel in 
het onzekere wanneer ik dezen zal afzenden begin ik maar weder U een en ander 
te vertellen van deze stad [Parijs] welke zoo veel merkwaardigs heeft".

1388. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 november 1841, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Wat is het een troost en 
genoegen aan elkander te schrijven in afwezigheid!".

1389. Brief (1 vel), gedateerd 23 november [18]41, van zijn zuster Margaretha Catharina 
Johanna de Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: "Wij zijn alle heel wel. 
Cora ook en zeer vrolijk; Sam heel lief".

1390. Brief (4 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 24-29 november 1841, van Samuel Anne, 
aan zijn broer Pieter François. Incipit: "Nu zij de beurt eens aan U. Ik ben 
verlangend te weten of mijne lange brieven werkelijk ten onzent genoegen doen".

1391. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 december 1841, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Gisteren heb ik eenen 
langen brief gezonden aan Frans [zijn broer Pieter François]".

1392. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 december 1841, van Pieter François, aan zijn 
broer Samuel Anne. Incipit: "Uit uwen brief van den 24 en geëindigd den 29en 
dezer [bedoeld wordt: november] vernomen hebbende dat ik het nog juist halen 
kan om U te Parijs te schrijven, zoo wil ik dan hier onmiddelijk toe overgaan".

1393. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 december [18]41, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Nog te Parijs meende ik 
U dezen te adresseren doch het vierdaagsch verblijf van de famille van der 
Capellen alhier nam mij zoo geheel in dat ik gedwongen werd alle schrijfwerk uit te
stellen".

1394. Brief (2 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 10-12 december 1841, van Samuel Anne, 
aan zijn broer Jacob François. Incipit: "Ik heb in de laatste dagen van mijn verblijf 
te Parijs te veel te doen gehad om mijn correspondentie Journal te kunnen 
vervolgen".

1395. Brief (2 gevouwen, 3 losse vellen), gedateerd 12-22 december 1841, van Samuel 
Anne, aan zijn schoonzuster Johanna Catharina Margaretha v.H.-Caan (de 
echtgenote van zijn broer Pieter François). Incipit: "Une des choses que je regrette, 
en me trouvan en voijage, c'est de ne pas savoir mieux le français".

1396. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 december [18]41, van zijn zuster Margaretha 
Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: "Ik heb het tot 
hiertoe slecht met de correspondentie gemaakt en wil maar zeer nederig uwe 
vergeving inroepen".

1397. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 25, 26 december 1841, van Samuel Anne, aan Ph.
Boucher. Incipit: "Il faut que la soirée d'un jour heureux soit vouée aujourd'hui à 
l'amitié".

1398. Brief (1 vel), gedateerd 27 december 1841, van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik begin U te schrijven aan den 
avond van den geboortedag van uw lief aanvallig peetekind".

1399. Brief (1 vel), gedateerd 28 december [18]41, van zijn moeder Margaretha Louise 
v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Dezen brief lag gereed, doch gij
schrijft beste J.W. [Samuel Anne's broer Jan Willem] als ik nog heden of morgen 
schreef, hetgeen gij hoopt, dat ik hem dan te Genua zou adresseeren".
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1400. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 december 1841, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik maak gebruik van 
eenen brief aan den Heer Kalkoven om daarin dezen aan U in te sluiten".

1401. Brief (1 vel), gedateerd 10 januari 1842, van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Uwen lieven brief van 22 Dec[...] uit 
Marseille had wel eerder antwoord verdiend".

1402. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 9 januari 1842, van Jacob François, aan zijn 
broer Samuel Anne. Incipit: "'t Wordt tijd, Broeder! Dat ik op uwe mij zoo hoogst 
aangename letteren eens antwoorde".

1403. Brief (4 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 12 januari 1842, van Samuel Anne, aan zijn 
vriend S.H. Anemaat Pzn. Incipit: "Een der genoegens welke het reizen oplevert is 
het geven van berigt aan de vrienden in het Vaderland".

1404. Brief (2 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 15 januari 1842, van zijn zwager C.D.A. 
de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Wat zult gij wel van mij denken, daar 
ik zoo veel tijd sedert uw vertrek heb laten verloopen zonder U te schrijven?". Op 
het losse vel dat als enveloppe dienst deed, een briefje van zijn zuster Margaretha 
Catharina Johanna. Incipit: "Ik voeg nog een woordje bij den brief van mijnen 
goeden man".

1405. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 25, 27 januari 1842, van Samuel Anne, aan zijn 
zuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H.. Incipit: "Hoewel de 
felicitatie wat laat komt, wil ik U echter een bewijs van aandenken geven aan de 
geboortedag van Uw jongste zoontje, mijn geliefd Petekind".

1406. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 30, 31 januari 1842, van Samuel Anne, aan 
zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Nauwelijks waren 
wij hier in ons Logement (Hotel de la Victoire) geïnstalleerd, of JW. [zijn broer Jan 
Willem] ging naar de post en bragt 3 brieven tehuis, waarvan Hij den ontvang wel 
zal hebben berigt".

1407. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 31 januari 1842, van Samuel Anne, aan zijn broer 
Jacob François. Incipit: "Zie hier, waarde Broeder, eenen brief, en voor ditmaal 
geen Journaal".

1408. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 februari 1842, van Samuel Anne, aan zijn broer 
Pieter François. Incipit: "Ik dank U voor Uwen brief die niet tot ons gekomen is, en 
kom U met eene commissie lastig vallen".

1409. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 februari 1842, van Samuel Anne, aan zijn 
zuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H.. Incipit: "Hoewel ik u 
kortelings geschreven heb (uit Genua, den 27. Jan. N° 10) zoo sluite ik wederom 
een woordje voor U in den brief van JW. in".

1410. Brief (1 vel), gedateerd 16 februari 1842, van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Dezen dag hoop ik dat mij nu zeker 
een brief van mijn geliefde Reizigers zal medebrengen die ons uwe gelukkige 
aankomst te Napels zal berigten".

1411. Brief (1 gevouwen vel, 4 losse vellen), gedateerd 20 februari - 2 maart 1841 
[bedoeld wordt: 1842], van Samuel Anne, aan zijn zwager C.D.A. de Quertenmont. 
Incipit: "Reeds lang verlangde ik naar een oogenblik om mij eens rustig te kunnen 
nederzetten ten einde Uwen belangrijken brief van den 15e Jan: te beantwoorden".

1412. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 25 februari 1842, van Jacob François, aan zijn 
broer Samuel Anne. Incipit: "Met vreugde ontving ik dezer dagen uwen brief van 31
januarij".

1413. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 februari [18]42, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Gij hebt u een weinig 
beklaagd dat men eene onevenredige proportie in acht neemt tusschen het 
schrijven aan U en aan J:W: [zijn broer Jan Willem]".

1414. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 februari [1842], van zijn zuster Margaretha 
Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: "Gij zult reeds 
vernomen hebben mijn beste en geliefde broeder, waarom ik uwen mij zoo 
verblijdenden brief van 25 Jan: uit Genua niet eerder heb beantwoord". Aardig 
detail betreffende Samuel Anne's hond Cora, waar zijn zuster op past: "Cora is heel
wel maar stout, hij bijt alle slecht gekleede menschen in de beenen".

1415. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 7 maart 1842, van Samuel Anne, aan zijn moeder
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Om niet ten achteren te blijven
in mijne belofte om te Rome weder trouw te journaliseren, leg ik, na aan de goede 
Jufvrouw Doortje te hebben geschreven, de pen niet neder".

1416. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 maart 1842, van zijn zwager C.D.A. de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Volgens onze berekening zal U deze brief
zoo wat tegen uwen verjaardag [30 maart] geworden".
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1417. Brief (1 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 8 maart [18]42, van zijn zuster 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: 
"Nu zijn wij ook al verstoken van het genoegen om uwen verjaardag te zamen 
door te brengen, mijn beste Sam".

1418. Brief (11/2 vel), gedateerd 9 maart [18]42, van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Een ieder beijvert zich om een brief 
voor u in gereedheid te brengen tegen den 30sten Mrt".

1419. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart 1842, van zijn broer Pieter François, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Geweldig bij U in het krijt zijnde, is het mij aangenaam deze 
gelegenheid waar te nemen om U van harte geluk te wenschen met uwen 
verjaardag".

1420. Brief (1 vel) van zijn schoonzuster Nancy (Johanna Catharina Margaretha v.H.-
Caan, de echtgenote van zijn broer Pieter François), aan Samuel Anne, gedateerd 
10 maart [1842]. Incipit: "A la fin des fois [?] je vais répondre à votre aimable et 
longue lettre".

1421. Brief (1 vel), gedateerd 11 maart [1842], van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Zij hebben op Sch. O. hunne brieven 
al verzonden beste Sam nu moet ik nog een blaadje om den mijnen en die van 
Nancy doen".

1422. Brief (5 gevouwen vel), gedateerd 9-23 maart 1842, van Samuel Anne, aan zijn 
broer Pieter François. Incipit: "Thans is weder de beurt eens aan U, mijn waarde 
Broeder, om U te schrijven".

67 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie 1841-1842 (reis naar Frankrijk, 
Algerije en Italië - 2).
(stukken 1423 t/m 1463)
1423. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 maart [18]42, van zijn moeder Margaretha 

Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Uwe brieven uit Rome 
hebben wij gister ontvangen".

1424. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 maart [18]42, van zijn zuster Margaretha 
Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: "Hartelijk dank
mijn beste broeder, voor uwen lieven brief van 8 Maart".

1425. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 24 maart 1842, van zijn zwager C.D.A. de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Uwen brief n° 13 uit Napels ontving ik 
met gemengde aandoeningen van vreugde en smart".

1426. Brief (4 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 20-28 maart 1842, van Samuel Anne, 
aan zijn broer Jacob François. Incipit: "Terstond voldoe ik, waarde Broeder, aan Uw
verlangen om eenen brief van mij te ontvangen".

1427. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 maart [1842], van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Bij de verzending van 
den brief van Constant gaat er alweder een regel of wat aan U".

1428. Brief (2 gevouwen vel, 2 losse vellen), gedateerd 2 april 1842, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ziedaar, lieve 
Moeder, Ons weder heel wat verder van U verwijderd".

1429. Brief (3 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 10-16 april 1842, van Samuel Anne, aan zijn
zuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H.. Incipit: "Terwijl de 
stoomboot hier stil ligt, maak ik van eenige verloren oogenblikken gebruik, lieve 
Zuster, om mij wat met U te onderhouden".

1430. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 april 1842, van Jan Willem, aan zijn broer 
Samuel Anne. Incipit: "Ingesloten, hier aan de Port, voor U ontvangen hebbende, 
wil ik er een lettertje bijvoegen".

1431. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 april 1842, van Jacob François, aan zijn broer 
Samuel Anne. Incipit: "Om uwen belangrijken brief, verleden Zondag ontvangen, 
niet lang onbeantwoord te laten, stel ik het schrijven niet uit".

1432. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 april [18]42, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik heb wel geen brief 
aan U te beantwoorden maar ook buiten dit is het news from Home U te 
aangenaam te meer daar wij alle welvarende zijn".

1433. Brief (1 vel), gedateerd 23 april 1842, van zijn broer Pieter François, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Te regt zegt een oud schrijver hora ruit, want als een droom is het 
mij, dat onze goede Broeder, op het ogenblik dat Gij dezen ontvangt, reeds weder 
het einde van deszelfs groote reize begint te naderen".

1434. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 27, 30 april 1842, van Jan Willem, aan zijn broer 
Samuel Anne. Incipit: "Hoewel deze eerst van Basel denkende te verzenden, zoo 
wil ik dezelve maar van hier [Lausanne] beginnen".
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1435. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 april [18]42, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Volgens uwe opgave zijt 
ge 14 Mei te Rome en dan mag ik nu wel - uiterlijk morgen mijn brief verzenden".

1436. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 21-29 april 1842, van Samuel Anne, aan zijn 
zwager C.D.A. de Quertenmont. Incipit: "Toen ik mijnen brief van den 17e dezer N° 
18, te Syracuse op de post bezorgde, rekende ik uit wie nu aan de beurt was om 
eenen brief van mij te ontvangen, en zulks kwam op U uit". Inliggend: genummerd
overzicht (1 velletje) van verzonden brieven. Bijgevoegd: Brief (1 gevouwen vel), 
gedateerd 28 april 1842, van Samuel Anne, aan de chirurgijn-majoor Terwinkel. 
Incipit: "Zoolang als ik, mijn waarde Vriend, gedurig nieuwe en belangrijke 
voorwerpen in oogenschouw nam, vergunde ik mij geenen tijd voor het schrijven 
van brieven".

1437. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 mei [1842], van zijn moeder Margaretha Louise
v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Nu gij J.W. [zijn broer Jan 
Willem] kwijt en wat uwe betrekkingen aangaat, alleen zijt, wil ik u nog een keer te
meer schrijven".

1438. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 6, 7 mei [18]42, van zijn zuster Margaretha 
Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: "Het is eenen 
geruimen tijd geleden, dat ik u niet geschreven heb, ik weet zelf niet regt hoe dit 
komt".

1439. Brief (1 gevouwen vel, 2 losse vellen), gedateerd 5-7 mei 1842, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Misschien is 
het heden wel de dag waarop JW weder bij U komt, misschien kwam hij reeds 
gisteren onder Uw dak terug".

1440. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 mei [18]42, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Sedert 2de April heb ik 
geen brief van U gehad en twijfel of dien aan Jakob van vroeger of van later datum
was".

1441. Brief (1 vel), gedateerd 15, 16 mei 1842, van Samuel Anne, aan zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Na heden morgen eenen 
voortreffelijken Preek te hebben gehoord van den Duitschen Predikant, leg ik ter 
beantwoording vóór mij, uwen brief van den 28e April N° 13, welke mij gisteren in 
handen kwam".

1442. Brief (1 vel), gedateerd 21 mei 1842, van zijn broer Jan Willem, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Heden morgen heeft Mama Uw N° 20 van 5 Meij ontvangen".

1443. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 19, 20 mei 1842, van Samuel Anne, aan de 
heer Timmers Verhoeven. Incipit: "Zoo lang als ik in Napels was, had ik niet veel 
tijd om mijnen vrienden te schrijven".

1444. Brief (2 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 22-27 mei 1842, van Samuel Anne, aan 
zijn broer Pieter François. Incipit: "Hoewel ik eenigzins vermoeid ben van eene 
wandeling van 6 uren door de bergen, zet ik mij wederom aan het schrijven".

1445. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 mei [18]42, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Dagelijks naar tijding 
van u uitziende neem ik al wederom de pen voor u op".

1446. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 mei [18]42, van zijn moeder Margaretha 
Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "J.W. herinnert mij dat 
het al zoo wat de laatste dag is dat ik u nog naar Napels kan schrijven".

1447. Brief (1 gevouwen, 1 tot enveloppe gevouwen vel), gedateerd 30 mei [18]41 
[bedoeld wordt 42], van zijn zuster Margaretha Catharina Johanna de 
Quertenmont-v.H., aan Samuel Anne. Incipit: "Ik begin dezen brief mijn beste 
broeder met u eene blijde tijding mede te deelen, namelijk dat ik zoo op het 
oogenblik de het berigt ontving, dat onze lieve Nancy [Samuel Anne's 
schoonzuster Johanna Catharina Margaretha v.H.-Caan, de echtgenote van zijn 
broer Pieter François] gelukkig van eene dochter [Johanna Wilhelmina] is bevallen, 
eindelijk dus een meisje in de famille".

1448. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 30 mei 1842, van Samuel Anne, aan zijn zuster 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H. Incipit: "Ik zit met 2 brieven 
van U voor mij, welke ik beide met groot genoegen herlees, en waarop ik thans 
iets wil antwoorden". In deze brief komt onder meer het mislukte huwelijk van 
Samuel Anne met zijn verre achternicht Catharina Johanna Susanna van 
Bijnkershoek v.H. (X-C-e) ter sprake: hij heeft het over "mijne rampzalige 
Echtgenoot".

1449. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 juni [1842], van zijn moeder Margaretha Louise 
v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "beide uwe brieven die aan mij 
v. 7 Mei en die aan Spijker - hebben mij onuitsprekelijk verheugd".
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1450. Brief (1 vel), gedateerd 1 juni 1842, van zijn broer Jan Willem, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Hoewel veele druktens hebbende, wil ik mij toch haasten om Uw brief van
14 te beantwoorden".

1451. Brief (3 gevouwen vel), gedateerd 5-7 juni 1842, van Samuel Anne, aan zijn broer 
Jacob François. Incipit: "Indien mijn brief van den 30e Mei, N° 23, aan U is 
medegedeeld, of iets daarvan ter Uwer kennisse is gekomen, zal het U misschien 
in dit oogenblik reeds bekend zijn dat ik de Vulkanische omstreken van den 
Vesuvius heb verlaten". In deze brief onder meer een verslag van Samuel Anne's 
bezoek aan Louis Napoléon: "Mijn diner bij Lodewijk Napoleon was keurig goed, 
Z.M. was wederom regt vriendelijk, doch behield niettemin zekere Koninklijke 
houding. Door zijne lamheid heeft hij veel bediening nodig, zelfs kan hij zijn neus 
niet snuiten zonder hulp van zijnen kamerdienaar. Er waren geen andere gasten 
dan zijn secretaris en een ander persoon die ook in zijne dienst schijnt te zijn. Door
verscheiden vragen welke hij mij gisteren reeds had gedaan merkte ik dat hij 
weinig geheugen meer heeft. Onze conversatie liep veel over Rome, waar hij lang 
geweest is, en waarvan hij van stukje tot beetje wilde weten of ik alles had gezien. 
Hij liet mij zijne bibliotheek zien, waar ik onder andere kostbaarheden ook een 
exemplaar vond van de Ridderorde welke Hij in Holland instelde met zijn 
geliefkoosd devies "Doe wel en zie niet om". Niet lang na het eten ging ik heen".

1452. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 juni 1842, van zijn broer Jan Willem, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik weet bij ondervinding hoe aangenaam het is op reis 
dikwijls tijding te krijgen, daarom wil ik U maar weer eenige regelen schrijven".

1453. Oude omslag met het in de hand van zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt het opschrift "Brieven van mijnen Samuel gedurende deszelfs reis 
1841-1842". Blijkens aantekeningen op de binnenzijde van dit omslag bevat dit de 
brieven van Samuel Anne aan zijn moeder die hij niet zelf behouden heeft, na van 
zijn moeder de volledige correspondentie te hebben ontvangen, maar die hij haar 
in dit omslag retourneert. Hierin:
1454. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 17 mei 1841, van Samuel Anne,

aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Uwe letteren van den 13e dezer hebben mij regt veel 
genoegen gedaan".

1455. Brief (1 tot enveloppe gevouwen vel), gedateerd 21 november 
1841, van Samuel Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-
Copes van Hasselt. Incipit: "Nu nog in het enveloppe een 
woord".

1456. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 december 1841, van Samuel
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "De nadering van twee feestdagen brengt mij 
zoo natuurlijk in gedachten nader tot Hen die ik lief heb".

1457. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 januari 1842, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "In groote haast geef ik U berigt dat ik heden in 
goeden welstand uit Algiers ben teruggekomen".

1458. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 8 maart 1842, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Nevens mijnen meer voor allen bestemden 
brief, voeg ik een woordje apart voor U".

1459. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 29 mei 1842, van Samuel 
Anne, aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt. Incipit: "Uwe hartelijke letteren van den 13e dezer N° 15, 
welke mij gisteren in handen kwamen, gaven mij genoegzaam 
bevestiging, dat mijn brief uit Sijracuse aan Cateau [zijn 
echtgenote] waarvan ik gewag maakte [...] niet teregt is 
gekomen".

1460. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 juni 1842, van Samuel Anne, 
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Ik sla om inliggenden aan Jakob een enveloppe met een 
paar woorden voor U, ten einde U tijding te geven dat ik steeds 
zeer welvarende ben".

1461. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 juni 1842, van Samuel Anne,
aan zijn moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. 
Incipit: "Indien mijn brief uit Florence, 8 dezer N° 24, U wel in 
handen is gekomen, hebt gij kunnen berekenen dat ik thans hier 
[in Turijn] ben".
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1462. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Het 
spijt mij zoo dat ik er niet aan heb gedacht gisteren avond om 
met U en JW. eens te bepraten hoe ik moest doen omtrent de 
invitatie van mijnen valschen-vriend Lemzon en zijne vrouw die 
ook al niet heel opregt is".

1463. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt. Incipit: "Ik ga
heden in mijne wooning over, en heb aangaande de knechts, 
naar Uw verlangen gehandeld".

68 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie 1841-1842 en diverse andere 
stukken (reis naar Frankrijk, Algerije en Italië - 3).
(stukken 1464 t/m 1509)
1464. Kredietbrief (1 vel), gedateerd 29 oktober 1841, voor een bedrag van Hfl. 10.000,-, 

geadresseerd aan banken in Frankrijk, Italië en Duitsland.
1465. Doktersrecept (1 vel), gedateerd 25 november [18]41, "Pour Mr Van Hoogstraten 

Hotel de la Marine".
1466. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Tépliakars (?), aan Samuel Anne. Incipit: 

"Je suis bien au regret, Monsieur de voir ajourné le plaisir d'une promenade dans 
votre aimable société".

1467. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Gio: (?) Turner, aan Samuel Anne. Incipit: 
"I enclose you a letter for Miss Reader, which you will please to deliver en 
personne, also one for my friend [...] Mr. March".

1468. Kattebelletje, ongedateerd, van Dr. Wigan, aan Samuel Anne. Incipit: "If equally 
agreable to Messrs Van Hoogstraten Dr Wigan will be happy to receive them at 
Dinner at 6 o'Clock".

1469. Briefje (1 vel), gedateerd 22 december 1841, van Dr. Wigan, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Dr Wigan regrets extremely that he cannot have the pleasure of seeing Mr 
van Hoogstraten before his departure for Toulon".

1470. "Séance royale du 27 décembre 1841. Discours du Roi" (1 gevouwen, vel, gedrukt).
1471. "Gottesdienst" (1 vel, gedrukt). Overzicht van Frans- en Duitstalige kerkdiensten 

van januari t/m april 1842.
1472. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 januari 1842, ondertekening onleesbaar, aan 

Samuel Anne. Incipit: "Dimanche dernier, vous avez eu la bonté de me parler des 
pauvres de l'Eglise".

1473. Ontvangstbewijs (1 velletje, deels voorbedrukt), gedateerd 13 januari 1842, van de 
"Paquebot vapeur entre Marseille et Naples. Entreprise de Marc Fraissinet", ad FF 
105,1,50 "pour une place de 1re Classe".

1474. Deels voorbedrukte uitnodiging (1 gevouwen vel), "Le Duc et la Duchesse de 
Montebello prient Monsieur S.A. de Hoogstraten de leur faire l'honneur de venir 
passer la soirée chez eux le 4 février [1842], à 9 heures".

1475. Deels voorbedrukte uitnodiging (1 (uitgeknipt) vel), "Le Comte et la Comtesse de 
Lebzeltern prient Messieurs de Hoogstraten de leur faire l'honneur de venir passer 
la soirée chez eux le 5. février [1842] à 9. heures".

1476. Visitekaartje "Le Comte de Lebzeltern".
1477. Toegangsbewijs (?) (1 gevouwen vel, deels voorbedrukt, 4 exemplaren), gedateerd 

11 februari 1842, op naam van Samuel Anne "con quattro persone di sua 
compagnia".

1478. Deels voorbedrukte uitnodiging (1 vel), "Le Comte et la Comtesse de Saint Marsan 
prient Messieurs Hoogstraten de leur faire l'honneur de venir passer la soirée chez 
eux Dimanche 13 février [1842] à 8 heures 1/2".

1479. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 februari [1842], van François Zezza, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Bien malgré moi, je dois vous prévenir qu'il m'est 
impossible de passer chez vous ce matin selon notre rendez-vous". Inliggend: 2 
visitekaartjes (1 met aantekeningen in potlood) "Francesco Zezza dé Baroni di 
Zapponeta".

1480. Brief (1 vel), gedateerd 19 maart 1842, van H. (?) Wessely, aan Samuel Anne. Incipit:
"C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu votre aimable lettre datée Gènes le 27 
Janvier, et j'ai vu que vous étiez arrivé en bonne santé dans cette ville".

1481. Minuut brief (1 vel), gedateerd 23 maart 1842, van Samuel Anne, met de aanhef 
"Madame". Incipit: "Peut-être avez vous deja oublié [doorgestreept: la permission 
que vous m'avez donnée] qu'il y a plus de deux mois, vous avez [doorgestreept: 
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bien voulu permettre à] rencontré dans une soirée un Hollandais qui visitait 
[doorgestreept: vos] la colonie d'Alger, et que vous avez bien voulu lui permettre 
de vous envoijer un souvenir".

1482. "Carta di passaggio" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 7 april 1842.
1483. "Viaggio di Diporto attorno la Sicilia e Malto" (1 vel, gedrukt). Schema van een 

rondreis van 5 tot 25 april [1842] vanaf Napoli, via Palermo, Trapani, Girgenti, 
Malta, Siracusa, Catania, Taormina en Messina.

1484. "Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle Due Sicilie" (1 vel, 
gedrukt). Overzicht van reisdata en tarieven.

1485. "Hôtel de l'Europe Piassa S. Gaetano" (1 gevouwen vel, gedrukt), overzicht van 
tarieven van verschillende routes per postkoets.

1486. Brief (1 vel), gedateerd 23 april 1842, ondertekening onleesbaar [volgens 
aantekening in potlood: "Torlonia & Co., Banquiers, Rome"], aan Samuel Anne. 
Incipit: "Nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui, pour répondre à la lettre que 
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire".

1487. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "29" [vermoedelijk april 1842], van Francesco 
Zezza, aan Samuel Anne. Incipit: "Il porgitore di questo mio biglietto é il Sigr. 
Joviane, persona come vi dissi di molto merito, ed ingegno".

1488. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 2 mei 1842, van François Zezza, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Voyez bien que toujours soumis à vos moindres ordres je vous écris 
en français".

1489. Deels voorbedrukte uitnodiging (1 deels afgescheurd vel), "Le Prince et Madame La
Princesse Frédéric des Pays-Bas [...] d'inviter Monsieur van Hoogstraten [...] à un 
bal (en frac), Jeudi, le 21 Mars 1867, à 81/2 heures".

1490. Kladblaadje, ongedateerd, met reisschema (4 data en plaatsen).
1491. Kladblaadje, ongedateerd, met losse aantekeningen, fragmenten van gedichten, 

en enkele potloodschetsen van huizen en damesportretten.
1492. Uitnodiging (1 gevouwen velletje), ongedateerd, "Mr Boutware presents his 

compliments to Mr Van Hoogstraten & requests the pleasure of his company to 
dinner at 5 o'clock precisely". Inliggend: visitekaartje "Mr Boutware, Chargé 
d'Affaires of the United States of America".

1493. Lege enveloppe, ongedateerd, geadresseerd aan "Monsieur Van Hoogstraten 
Hôtel de Russie". Hierop enkele rekensommen in de hand van Samuel Anne.

1494. Handgeschreven (hotel)nota (1 gevouwen vel), ongedateerd, ad 119,90. Inliggend: 
gedroogd twijgje met enkele blaadjes en 2 bloemetjes.

1495. Gevouwen kladblaadje met overzicht verzonden brieven en verschillende 
reisschema's.

1496. Kladblaadje met verschillende aantekeningen en opsomming van 
bezienswaardigheden in Palermo.

1497. Kladblaadje (1 gevouwen vel) met verschillende aantekeningen betreffende 
bezienswaardigheden in Italië.

1498. Kladblaadje, beschreven in onleesbaar handschrift (alleen het jaartal 1842 en het 
getal 8 zijn leesbaar).

1499. Notities (2 gevouwen vel) betreffende de viering van Pasen en de daaraan 
voorafgaande kerkelijke feestdagen te Rome.

1500. Reisnotities (1 gevouwen vel), voornamelijk betreffende bezienswaardigheden in 
Italië.

1501. Aantekenboekje (36 p., ingenaaid, sneden verguld, omslag van 
groen/zilverkleurige zijde), met hierin diverse reisnotities en schetsjes.

1502-1509. Enveloppe met visitekaartjes. Hierin:
1502. Visitekaartje "S.A. van Hoogstraten". Aantekening in potlood op 

verso.
1503. Idem. Randen geblakerd.
1504. Visitekaartje "Dr J.P. Amersfoordt Avocat à Amsterdam". Met 

aantekening "Via Baboino 2°.51.2° piano".
1505. Visitekaartje "P.E. Magrini Attaché à la Légation des Pays-Bas 

près le Saint Siège".
1506. Visitekaartje (van flinterdun hout) "Cte di Monte St Angelo".
1507. Visitekaartje "Rue de Londres, n. 7. Imprimerie typographique de

C.-H. Lambert". Aantekening betreffende kerkdiensten in de 
Chapelle Evangélique op verso.

1508. Handgeschreven visitekaartje "Monsieur Boucher Rue de 
Londres
7 Chez Mr Lambert imprimeur près de la Barrière Clichy".
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1509. Visitekaartje "Dr James Cox". Op verso diverse aantekeningen in 
potlood.

69 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende zijn investering in de 
"smeersmelterij en kaarsenfabriek" te Voorburg, 1839-1843 en betreffende de 
vereniging UNITAS, opgericht in 1843.
(stukken 1510 t/m 1532)
1510. Reglement op het beheer der Smeersmelterij te Voorburg, geoctroyeerd bij Z.M. 

besluit de dato 13 Januarij 1839 No 107 (1 gevouwen vel, gedrukt).
1511. Voorwaarden waarop door den heer L. de Graaff [...] de Smeersmelterij en 

Kaarsenfabriek [...] zal worden gedreven, en Extract uit de Acte van Vennootschap, 
de dato 29 Januarij 1842, voor zoo verre die acte betrekking heeft tot de 
tegenwoordige geldleening (2 gevouwen vel, gedrukt).

1512. Brochure (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd juni 1842, ondertekend door "De 
Directeur der door Zijne Majesteit den Koning geoctroijeerde Smeersmelterij en 
Kaarsenfabriek te Voorburg", L. de Graaff. Met handgeschreven aantekening "Er is 
reeds voor 45 aandelen ingeschreven".

1513. Overzicht (1 gevouwen diploma), van inkomsten en uitgaven van de 
Smeersmelterij en Kaarsenfabriek, per 1 juli 1942.

1514. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Maandag", van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik zend u hiernevens eenen brief van 
Eland".

1515. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Dingsdag", van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik heb vergeten U te zeggen dat indien 
gij morgen (zoals ik van d. Graaff heb vernomen) de stukken van Hoffmann terug 
krijgt van Teison, ik dezelve wel gaarne zou krijgen".

1516. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Donderdag avond", van zijn zwager Constant de
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "De hoop die ik had van door bieden 
tijdelijk te zullen geholpen worden is helaas vervlogen. Nu is mijn laatste hoop op 
U gevestigd".

1517. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Vrijdag avond", van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Heden, beste broeder, meldde de Graaff 
mij dat God ons weder uitkomst heeft geschonken, en dat gij, en indien ik hem 
goed begrepen heb, ook Jan Willem de werktuigen zijt geweest welke hij gebruikt 
heeft om de zegening aan te brengen".

1518. Brief (1 gevouwen, 1 los vel in enveloppe), gedateerd "Zaturdag avond", van zijn 
zwager Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Door een verzuim 
van den bode, heb ik eerst heden na middag uw briefje van gisteren gekregen: zoo 
zult gij nu begrijpen waarom mijn briefje van gisteren avond geen antwoord op 
het uwe behelste".

1519. Brief (2 gevouwen vel), ongedateerd, van zijn zwager Constant de Quertenmont, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Ik begrijp dat het onmogelijk zal zijn elkander morgen 
(Donderdag) nog te zien: dus adieu: tot over 15 à a8 dagen".

1520. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 oktober 1842, van L. de Graaff, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Het verheugd mij dat UwelEGen en den Heer JWvH. nog ditmaal 
voor ons met tusschen beiden treden, de Heer Starkenborg heeft daartoe ook het 
zijne willen bijdragen".

1521. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 oktober 1842, van L. de Graaff, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Ik heb den Heer Starkenborg verzocht ons alnog uitstel te verleenen
tot January".

1522. "Goed voor ƒ 6500-" (1 half vel), gedateerd 8 november 1842, ondertekend door L. 
de Graaff. Incipit: "Op den 15de January 1843 [...] te betalen aan den WelEdelGeb. 
Heer S.A. van Hoogstraten".

1523. Briefje (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 15 december [18]42, van Dr. van de 
Wijnpersse, aan Constant de Quertenmont. Incipit: "provisioneel kan ik U ƒ 4000 
geven".

1524. Schuldbekentenis (1 half vel), gedateerd 20 maart 1843, van L. de Graaff, aan 
Constant de Quertenmont. Incipit: "De Ondergetekende verklaart door deze dat de
WelEdelGeb. Heer Mr C. de Quertenmont [...] te vorderen heeft eene Som van 
Tienduizend Negen honderd Vierentwintig gulden".

1525. Kopie van bovenstaand stuk, in de hand van Constant de Quertenmont, 
geadresseerd aan Samuel Anne.
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1526. Brief (1 vel), gedateerd 2 augustus 1844, van zijn zwager Constant de 
Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Heden ontving ik nevensgaanden brief 
van de G. De bedenking komt mij niet ongegrond voor". Hieronder een 
aantekening in de hand van Samuel Anne: "Ik zie hier niets geen bezwaar in", en 
daaronder in de hand van Samuel Anne's broer Jan Willem (X-B-a) de aantekening 
"Accoord", ondertekend J.W.v.H.

1527. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van A.D. Pijze, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Hiernevens heb ik (door ongesteldheid verhinderd uit te gaan) de eer UedelGeb. 
Te doen toekomen het montant der waarde van de bewuste zilveren kan en 
presenteerblad" (samen ƒ 161,58).

1528. "Effecten welke Constant vroeger heeft bezeten". (1 vel). Opsomming, in de hand 
van Samuel Anne, van effecten met de respectievelijke waarden daarvan.

1529. Nieuwsbrief (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd september 1848, ondertekend 
door E.W. van Dam van Isselt, C.H.T. Baron Nahuys, Samuel van Hoogstraten, H.P. 
Timmers Verhoeven, Jhr. Mr. W.M. de Brauw, Mr. F.H.C. Drieling, Ch. G. Montyn, 
D.H. Wildschut, Mr. J.H. van Boelens en Mr. J.S. van Naamen. Voor statuten of 
"narigten" "wende men zich tot haren Algemeenen Secretaris, den Heer Samuel 
van Hoogstraten".

1530. Idem. Alleen 1e p.
1531. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd mei 1869, ondertekend Krayenhoff, 

voor ƒ 6,-. Betreft "voldoening van de Contributie ten behoeve van de gezegde 
Protestantsche vereniging" (Unitas).

1532. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1872, van Samuel Anne, 
geadresseerde onbekend. Incipit: "Ik schrijf het toe aan het optreden van een 
nieuwen secretaris wat mij zeer vreemd voorkomt in het besluit van het 
Departement 's Gravenhage van Unitas".

70 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Kerkelijke aangelegenheden.
(stukken 1533 t/m 1557)
1533. Notitie (1 velletje), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D): "Kerkelijke 

aangelegenheden betreffende S.A. van Hoogstraten".
1534. Aantekeningen en opmerkingen (1 gevouwen diploma), ongedateerd, betreffende 

de "Instelling Coll. van Alg. Bestuur".
1535. "Memorie over de betrekking van Diakenen tot den Kerkeraad, en van de leden 

van den gewonen Kerkeraad tot de diakenale zaken [...]" (katern van 5 gevouwen 
diplomata), gedateerd 10 juni 1841, ondertekend "Samuel van Hoogstraten, 
Ouderling", aan "de Leden van den gewonen Kerkeraad in overweging 
aangeboden, ter gelegenheid van het voorstel van Broederen Diakenen, om 
woningen voor hunne bedeelden te huren".

1536. Minuut (7 gevouwen diplomata, 1 los diploma), waarschijnlijk van bovenstaande 
brief.

1537. "Berekening van de opofferingen welke door de Diaconie zouden moeten worden 
gedaan om achtervolgens het Kerkeraads besluit van den 13en Julij ll eigenaars te 
worden van 120 armen woningen" (1 gevouwen diploma). Betreft financiële 
onderbouwing van bovenstaande stukken.

1538. Minuut brief (1 gevouwen diploma), gedateerd juli 1841, van de Ouderlingen van 
de Hervormde Gemeente van Den Haag, aan het Klassikaal Kerkbestuur van Den 
Haag. Betreft 120 "armenwoningen". In de marge van het laatste blad enkele 
commentaren van mede-ouderlingen.

1539. H.J. Caan. Antwoord aan den Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente 
te 's Gravenhage, en de Commissie met de uitvoering in deze belast, wegens eene 
aanvrage tot een fonds voor het bouwen van een Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
met daarbij behoorende Kerk. Katern van 6 p., "Gedrukt voor rekening van den 
Schrijver", gedateerd 7 januari 1848. Op verso omslag een uitgebreide opdracht 
van de auteur, aan Samuel Anne.

1540. Brief (1 gevouwen diploma, kopie in ander handschrift), gedateerd 12 november 
1849, van Samuel Anne, aan "Heeren Predikanten bij de Hervormde Gemeente van
's Gravenhage". Betreft de bouw van een Oude Mannen- en Vrouwenhuis.

1541. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 november 1849, van Ds. C.E. Koetsveld, aan 
Samuel Anne. Betreft bundeling van Koetsvelds preken, waarvan de opbrengst ten
goede zou kunnen komen aan het te bouwen Oude Mannen- en Vrouwenhuis.
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1542. "Kerkvoogden der Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te 's Gravenhage, aan 
hunne Gereformeerde Stadgenooten" (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 7 mei 
1853, ondertekend De Witte van Citters en H. Adama van Scheltema. Betreft 
oproep tot donatie ("onbekrompene, ja, zeer milde bijdragen") (in vier termijnen) 
t.b.v. de inrichting van een kerk aan het Willemspark.

1543. Ontvangstbewijs (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 1 december 1853. Betreft 
een bedrag van ƒ 25,- "ter voldoening der 2e termijn van het bedrag ter 
inschrijving, gedaan op de uitnoodiging van H.H. Kerkvoogden der Nederduitsche 
Gereformeerde Gemeente alhier".

1544. "Preek van Koetsveld - Zondag morgen N.K. 4 Nov. Dankdag voor het ophouden 
der Cholera" (2 gevouwen, 1 los vel). Transcriptie in de hand van Samuel Anne.

1545. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 mei 1858, van G. Collins, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Je vous suis infiniment obligé de la promptitude et de la bienveillance 
avec lesquelles vous avez bien voulu répondre à ma première lettre".

1546. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 mei 1858, van G. Collins, aan Samuel Anne. 
Incipit: "J'ai différé de quelques jours de répondre à votre dernière et bien 
obligeante lettre".

1547. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 juni 1858, van A. Réville, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Mon ami Collins m'a écrit ces jours-ci pour diverses raisons".

1548. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [poststempel van 10 juni 1858], van A. Réville, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Je vous remercie infiniment des intéressants détails 
dans lesquels vous avez bien voulu entrer pour m'initier à l'état des choses à La 
Haye".

1549. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 juni 1858, van Samuel Anne, 
vermoedelijk aan G. Collins. Incipit: "J'ai beaucoup regretté d'être obligé de 
remettre à aujourd'hui la lettre que j'ai eu l'intention de vous écrire il y a huit 
jours".

1550. "Opmerkingen van S.A. van Hoogstraten" (lias van 2 gevouwen, 2 losse 
diplomata), ongedateerd. Betreft de positie van de Waalse kerken in de te 
reorganiseren Synode.

1551. Minuut brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 19 februari 1864, van Samuel Anne, 
aan de leden der Synodale Commissie. Incipit: "Ofschoon ik eene de definitieve 
redactie van ons voorstel voorafgaande conferentie van twee leden niet 
verwerpelijk blijf achten".

1552. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 maart 1864, van Samuel Anne, aan de 
leden der Synodale Commissie. Incipit: "In het Rapport wordt gezegd, dat er in den
boezem der Commissie geen verschil van gevoelen over bijzonderheden bestaat".

1553. Minuut brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 maart 1864, van Samuel Anne, aan 
"Heeren Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Krimpen aan den IJssel". 
Incipit: "Ten einde de Algemeene Synodale Commissie te dienen van praeadvies, is
in mijne handen gesteld het herhaalde adres door UEd. den 7en December aan de 
Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk gerigt tot het bekomen 
van subsidie uit het fonds voor noodlijdende kerken en personen".

1554. Rede (6 gevouwen vel), ongedateerd. Incipit: "Daar een Hollander in Uwe geachte 
Vergadering het woord opneemt om U mede te deelen wat in Holland gedaan 
wordt ten einde de vrije Evangelie Verkondiging tegen de geheime en openlijke 
woelingen van het Pausdom te handhaven".

1555. Minuut (6 gevouwen vel) van bovenstaande rede.
1556. Overzicht (katern van 2 gevouwen diplomata in 6 kolommen) van "Diaconien 

welke in abnormalen toestand verkeeren of waarbij illegale handelingen 
plaatshebben". Een veel voorkomende abnormaliteit (of illegaliteit) is "Elders 
geboren lidmaten onbedeeld".

1557. Aantekening (1/2 vel rouwpapier), ongedateerd, in de hand van Samuel Anne. 
Incipit: "De leden der gemeente zijn, door het woekeren der talrijke in B. gezeten 
Joden niet alleen tot armoede gebracht".

71 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende de Gustaaf-
Adolfsvereeniging, opgericht in 1853.
(stukken 1558 t/m 1574)
1558. Verzeichnis der zur 10ten Hauptversammlung des ev. Vereins der Gustav-Adolph-

Stiftung am 8. September 1852 in Wiesbaden erschienenen Fremden (1 gevouwen 
vel, gedrukt). Inliggend: Verzeichnis der Mitglieder des Centralvorstandes (1 vel, 
gedrukt, met enkele handgeschreven toevoegingen).

1559. Aantekeningen (1 gevouwen vel), ongedateerd, in de hand van Samuel Anne, 
betreffende de Gustaaf-Adolfsvereeniging.
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1560. De laatst gehouden algemeene vergadering van de evangelische vereeniging der 
Gustaaf-Adolf-Stichting. Tiel, Gebr. Campagne, 1853. Ingenaaid. 20 p.

1561. Haarlemsch weekblad III, 124, vrijdag 17 juni 1853 (1 krantenkatern). Hierin: Carl 
Euler, "De Gustaaf-Adolfs-Vereeniging, I. Doel en Geschiedenis".

1562. Haarlemsch weekblad III, 125, vrijdag 24 juni 1853 (1 krantenkatern). Hierin: Carl 
Euler, "De Gustaaf-Adolf-Vereeniging. Vervolg van het vorige Nummer".

1563. Haarlemsch weekblad III, 127, vrijdag 8 juli 1853 (1 krantenkatern). Hierin: Carl 
Euler, "De Gustav-Adolf-Vereeniging. (Vervolg en slot van No. 125)".

1564. [in de hand van Samuel Anne toegevoegd: Oude] Statuten van de afdeling 
Nederland der Gustaaf-Adolfvereeniging, opgemaakt ingevolge besluit der 
algemeene bijeenkomst gehouden te Leyden op den 23 september 1853 (1 
gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 11 oktober 1853, ondertekend door L.F.J. 
Janssen, C. Krabbe, C. Chantepie de la Saussaye, J.H. Maronier, H. Obreen en H.T. 
de Blaauw.

1565. Open brief (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 1 november 1853, ondertekend 
door J.C.J. Secrétan, E. graaf van Bylandt en S.A. van Hoogstraten. Incipit: "In de 
lente van dit jaar, werden wij Ondergeteekenden, door twee Hoogduitse 
Predikanten, die naar ons Vaderland waren gezonden".

1566. Teksten (1 vel, gedrukt), van de tijdens de eerste openbare vergadering van de 
Gustaaf-Adolfsvereeniging gezongen psalm en gezangen, op 1 november 1853.

1567. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, nr. 131, woensdag 2 november 1853 (1 
krantenkatern). Hierin een verslag van de eerste openbare vergadering (op 1 
november 1853) van de Gustaaf-Adolfsvereeniging, tijdens welke Samuel Anne 
verschillende malen het woord voerde.

1568. Rede (katern van 32 p.), uitgesproken door Samuel Anne, tijdens de eerste 
openbare vergadering van de Gustaaf-Adolfsvereeniging (op 1 november 1853). 
Incipit: "Onze heilwensch is tot U, B. en Z., die, op onze uitnoodiging, hier 
verschenen zijt". Inliggend: teksten (1 vel, gedrukt), van de tijdens deze 
vergadering gezongen psalm en gezangen.

1569. De Gustaaf-Adolfs-Vereeniging en de vestiging van één harer vertakkingen in 
Nederland. Ingenaaid in blind omslag. 8 p. Ondertekend S.A. van Hoogstraten en 
gedateerd 19 november 1853. Overdruk uit De Morgenster.

1570. Open brief (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd januari 1854, ondertekend door 
E.B. Swalue, A.H.W. Brandt, P.H. Testas, C.F. Gulcher, Is. Da Costa, P. van der Groot 
Pz., B. ter Haar, J.P. Hasebroek, J.W. van Loon, G.W. Stemler, A.A. Stuart en J.E. de 
Voogt. Incipit: "Het is u vermoedelijk niet onbekend gebleven, dat in Duitschland 
sedert 12 jaren eene Protestantsche Vereeniging bestaat".

1571. Wederlegging van eenige bedenkingen tegen de Gustaaf-Adolf-Vereeniging (1 
gevouwen vel, gedrukt), gedateerd maart 1854. Overdruk uit De Waakzaamheid 
van 29 maart 1854.

1572. Gustaaf-Adolfsvereeniging. Een vliegend blaadje. Leiden, J.G. la Lau, [april] 1854. 1 
katern (onafgesneden) van 8 p. Ondertekend "Het hoofdbestuur der G.A. 
Vereeniging Afdeeling Nederland".

1573. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 oktober 1854, van K.W. Schultze 
("Kirchenrath, Decan und erster evangelischer Pfarrer zu Wiesbaden, Mitglied des 
Centralvorstandes und Director des Nassauischen Gustav Adolf Vereines"), aan 
Samuel Anne. Incipit: "Darf ich Sie bitten, das anliegende Schreiben an den 
Vorstand des in Holland sich bildenden G.A. Vereines abgeben und empfehlen zu 
wollen?". Inliggend: brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 oktober 1854, van 
dezelfde, aan "den verehrlichen Vorstand des evangelischen Gustav-Adolf-
Vereines in Holland". Incipit: "Als auf dem Vereinstage zu Braunschweig, woselbst 
wir einen Abgeordneten aus Ihrer Mitte zu begrüßen die Ehre und Freude hatten, 
berattschlagt wurde".

1574. Rede (katern van 10 p., in de hand van Samuel Anne), ongedateerd. Incipit: "Ik kan 
tot de sluiting dezer Verg. niet overgaan zonder terugblik op de eerste".

72 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, redevoeringen, open brieven.
(stukken 1575 t/m 1583)
1575. Rede (katern van 44 p.), ongedateerd [± april/mei 1840]. Incipit: "Gelukkig noemen 

wij den Burger die zich mag verheugen in het bezit van een onafhankelijk 
Vaderland".
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1576. Minuut van bovenstaande rede (katern van 22 p.). Inliggend: Brief (1 gevouwen 
vel), gedateerd 7 mei [18]40, van C.G.P. Gertsen, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Hiernevens met dankbetuiging terug de zoo belangrijke verhandeling over den 
waren aard der Vaderlandsliefde".

1577. Minuut van bovenstaande rede (3 katernen rouwpapier, in totaal 72 p.).
1578. Aantekeningen en eerste kladversie (grotendeels doorgehaald) (6 gevouwen 

diplomata, 2 losse diplomata, 2 gevouwen vel) van (hoogstwaarschijnlijk) 
bovenstaande rede.

1579. Rede (katern van 20 p., incompleet), ongedateerd. Incipit: "Wanneer men het oog 
slaat op de kaart van dat Heilige Land".

1580. Rede (2 samengebonden katernen van in totaal 36 p.), ongedateerd. Incipit: 
"Wanneer wij ons verblijden in het bezit van een eigen Vaderland, en het voorregt 
waarderen om daarin te mogen leven als vrije Burgers".

1581. Rede (1 gevouwen vel van 4 p. en katern van 38 p.), ongedateerd. Vanaf p. 11 
(genummerd 5) in een andere hand (vermoedelijk gedicteerd), maar met 
wijzigingen in de hand van Samuel Anne. Incipit: "De aandacht onzer 
Landgenooten valt tegenwoordig meer op de V.S.v.N.A. dan ooit het geval was".

1582. Rede (12 gevouwen vel), ongedateerd. Incipit: "Sedert eenige der Gemeenebesten, 
welke wij gewoon zijn gezamenlijk met den naam van de Vereenigde Staten van 
N.A. te bestempelen, in gebreke zijn gebleven om de renten hunner Staatsschuld 
te betalen".

1583. Open brief (2 gevouwen diplomata), gedateerd 26 maart 1856, van Samuel Anne, 
aan H. Stolte, F.C.R. Huydecoper, P.C.G. Guyot, D. Van de Wijnpersse en A. Van der 
Leeuw. Incipit: "Van een hooggeacht Vriend ontving ik gisteren een geschrift van 
den navolgenden inhoud". Betreft oprichting van een "Vereeniging tot het 
daarstellen van eene Kweekschool voor Prots. schoolonderwijzers".

73 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende Phylactèrion en 
Correspondentie 1841-1858.
(stukken 1584 t/m 1592)
1584. Toespraak tot de algemeene vergadering van de broederschap Phylactèrion, 

Gehouden te 's Gravenhage, den 1sten Junij 1858, door den Algemeenen Voorzitter
S.A. van Hoogstraten. Gelijmd. 8 p.

1585. Openingsrede der algemeene vergadering van Phylactèrion, gehouden te Zwolle 
20 Junij 1859, uitgesproken door den voorzitter. Gelijmd. 12 p.

1586. Brief (1 gevouwen vel zonder adreszijde), gedateerd Chaam 9 maart 1843, van 
G.D.J. Schotel, aan Samuel Anne. Incipit: "Nous profesons une haute admiration 
pour le génie de Mr. Van Hoogstraten mais il est un exemple de plus qu'en histoire 
le génie, sauf de fortes études est un don dangereux". Schotel levert niet mis te 
verstane kritiek op een historische verhandeling die hem door Samuel Anne ter 
beoordeling was toegestuurd.

1587. Brief (1 gevouwen vel met adreszijde), gedateerd Chaam 9 mei 1845, van G.D.J. 
Schotel, aan Samuel Anne. Incipit: "In lang heb ik het genoegen niet iets van U te 
mogen vernemen". Hierin de zinsnede: "Gep. week schreef ik uwen broeder over 
een uwer voorvaderen, de burgemeester van Oudewater. Kunt ge mij ook nader 
berigten omtrent dien voortreffelijken man mededeelen?" .

1588. Brief (1 gevouwen vel met adreszijde), gedateerd Tilburg 12 maart 1847, van G.D.J. 
Schotel, aan Samuel Anne. Incipit: "In heb uw brief in welstand ontvangen". 
Hieruit: "Ik heb zelf sedert jaren het voornemen een letterkundig opstel over 
dezelve [= uwe voorouders] in het licht te geven en wachtte alleen naar enige 
werken, die ik nog niet in de gelegenheid was van te raadplegen. Uw broeder 
Jacob heeft ook nog eenige deeser saken [?] die hij mij tot dit doel ten gebruike 
zoude afstaan. Mijn opstel zou in den vorm eener Oratio de Hoogstratorum 
familia [...] gegoten worden. Ik weet niet of gij alleen een genealogische tabel uwer
familie wilt opstellen, dat of gij een voorlezing over haar vervaardigen wilt. Ook 
natuurlijk niet of gij na de mededeeling van mijn plan, in uw opzet blijft volharden.
Zoo ja, wil ik gaarne mededeelen hetgeen ik verzamelde, dat echter betrekkelijk en
gering is, zoo niet zou ik u verzoeken mij bij gelegenheid uwe collectie mede te 
deelen".

1589. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 mei 1847, van H.J. Robbers, aan Samuel Anne.
Incipit: "Regt verheugend was mij het berigt van den WelEdHeer Pierson dat 
UwelEdGeb: besloten waart mij het verzochte voorschot, ƒ 200,-, te verstrekken". 
Inliggend: gedrukte annonce (met een aantal correcties in potlood), ondertekend 
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H.J. Robbers, waarin deze aankondigt zich te vestigen in Amsterdam "tot het 
leveren van alle soorten van LAKENS, BROEK- en VESTENSTOFFEN; HEEREN-
ARTIKELEN [...]".

1590. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 mei 1847, van J.L. Gregory Pierson, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Ik meende bij den brief van den 3 dezer Uwe bepaalde 
opinie te hebben gevraagd aangaande mijne opvatting [...] der door U mij 
voorgestelde vragen". Betreft H.J. Robbers (zie bovenstaand stuk).

1591. Minuut brief (1 vel), gedateerd 14 juli 1852, van Samuel Anne, aan J. van 
Vollenhoven, Roest van Limburg, De Rouville, C. Van Vollenhoven en Hein. Incipit: 
"In geval bij Gecommitteerden bezwaar mogt bestaan tegen de onderteekening 
van bijgaand Ontwerp-Rapport".

1592. Brief (1 vel), gedateerd 18 november [18]54, van B. Unterhorst, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Ter inzage heb ik de eer UEdG te zenden concept notulen der beide laatste
vergaderingen".

74 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Verhandelingen.
(stukken 1593 t/m 1600)
1593. Cahier, 30 p., vermoedelijk in de hand van Samuel Anne, "Verhandeling over Het 

Tweegevecht, gelezen den 9e April 1822, de eerste vergadering na de oprigting van
het gezelschap onder de zinspreuk Dicendo Dicere Discunt".

1594. Cahier, 28 p., vermoedelijk in de hand van Samuel Anne, "Verhandeling over De 
middelen die kunnen dienen tot instandhouding van het gezelschap, onder de 
zinspreuk, Dicendo Dicere Discunt; gelezen den 5den Februarij 1823".

1595. Cahier, 28 p vermoedelijk in de hand van Samuel Anne, "Verhandeling over het 
Leven van den Heer Hugo De Groot, gelezen op het Gezelschap onder de 
Zinspreuk, Dicendo Dicere Discunt". Ongedateerd [± 1823].

1596. Cahier, 32 p., vermoedelijk in de hand van Samuel Anne, "Verhandeling over de 
voortreffelijkheid van Mozes boven Lijcurgus; gelezen den 30en Maart 1824, op 
het Gezelschap onder de Zinspreuk Dicendo Dicere Discunt".

1597. Katern (onvolledig, p. 3 t/m 22) met verhandeling over Jacoba van Beijeren. 
Ongedateerd [± 1825?].

1598. Verhandeling (3 katernen, 64 p.), in de hand van Samuel Anne, over de 
geschiedenis van de landen rond de Middellandse Zee. Ongedateerd [± 1843?].

1599. Kladversie (3 katernen, 58 p.) van bovenstaand stuk.
1600. Idem (3 katernen, 56 p.). Eerste p. ontbreekt.

75 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken.
(stukken 1601 t/m 1679)
1601. Doopbiljet (1 vel), gedateerd 21 april 1808, ondertekend door zijn vader François, 

waaruit blijkt dat Samuel Anne op deze datum gedoopt is in Den Haag.
1602. Klad-aantekeningen (cahier van 32 p.), hoogstwaarschijnlijk t.b.v. volgend stuk.
1603. Verslag (cahier van 48 p.), begonnen op 10 augustus 1827, van een reis naar 

Dinant, Chaudfontaine, Leuven, Aken, Maastricht en Antwerpen. Inliggend: korte 
samenvatting (1 velletje) in de hand van Conny (XIII-H-d).

1604. Brief (1 vel), gedateerd 10 augustus [18]27, van Margaretha Louise v.H.-Copes van 
Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: "Ik zal al wederom een briefje in den 
brief van uwen vriend [De Quertenmont] insluiten, gij zult wel van hem vernemen 
dat wij hem in uwe afwezigheid niet vergeten". Ook de zuster van Samuel Anne 
komt ter sprake: "Kato dankt u ook voor uw schrijven aan haar, maar hoopt op een
'grooten' brief".

1605. Certificaat (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 30 juni 1828, van de Nationale 
Militie. Betreft inschrijving van Samuel Anne voor de Nationale Militie in Den 
Haag.

1606. "Leerrede van Prs Hofstede De Groot, uitgesproken in de Groote Kerk te 's 
Gravenhage Zondag morgen den 14 Julij 1839, over den onrust der Goddeloozen" 
(2 gevouwen vel rouwpapier). Transcriptie van een preek.

1607. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Antwerpen, 21 april 1841, ondertekend "Copes", 
aan Samuel Anne. Incipit: "Hoe treurig ook de inhoud moge zijn, heeft mij 
nogthans uw schrijven van gisteren blijde verrascht, omdat ik aan het slot het 
aangenaam vooruitzigt geopend zie, dat gij eerlang aan de boorden der Schelde 
zult aanlanden". Betreft onder meer de ontrouw van Samuel Anne's echtgenote 
Cateau (X-C-e): "het verlies van eene ontrouwe vrouw staat nog niet eens gelijk 
aan het verlies van eenen hond, waar aan men gehecht was [...] zoo mijne berigten
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juist zijn, zoo heeft zij verleid, et ceçi est la page noire de l'histoire, elle souillait la 
maison conjugale, peut être bien le lit nuptial, c'est horrible et aussi scandaleux - 
point de grace pour une telle femme!"

1608. Wetten van het Leesgezelschap De Eendragt, opgerigt te 's Gravenhage den 1sten 
Januarij 1796, gearresteerd den 29sten Mei 1845 (Ingenaaid, 16 p.). Op omslag 
geadresseerd aan Samuel Anne.

1609. Uittreksel uit het huwelijksregister van de gemeente Amsterdam (1 vel), gedateerd 
6 oktober 1847, waaruit blijkt dat het huwelijk van Samuel Anne en Catharina 
Johanna Sara [sic! Bedoeld is Susanna i.p.v. Sara] v.H. per 17 september 1847 
ontbonden is.

1610. Gedrukte brief (1 vel), gedateerd 7 april 1853, ondertekend door Samuel Anne en 
anderen. Betreft bezorgdheid over "den zorgwekkenden toestand" waarin de 
protestantse kerk is gebracht "door de bekende aanmatiging van den Paus".

1611. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [± 1855 ("Jakob v.H. Stud uit Utrecht" = haar 
kleinzoon François Jacob Karel, geb. 1837?)], van Margaretha Louise v.H.-Copes 
van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: "Dat ik Car[oline]: Q[uertenmont].
van avond tot Maandag te logeeren krijg om de begravenis te zien, weet ge 
waarschijnlijk maar niet dat ik gister av: een brief ontving van Jacob v.H. Stud uit 
Utrecht".

1612. Fragment van enveloppe, ongedateerd, geadresseerd aan "Den WelEdeleGestr. 
Heer S.A. van Hoogstraten, 2de Luitn bij het 1ste Bat. der 1ste Afd. Z.H.M. 
Schutterij gekantonneert te Vrijhoeve-Kapel".

1613. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 vel), gedateerd 5 februari 1857, ondertekend 
S.A. v.H. en M.W. Frieswijk.

1614. Idem (1 gevouwen vel). Met handgeschreven aanhef "Zeer waarde Neef".
1615. Idem (1 gevouwen vel). Met handgeschreven aanhef "WelEdele Zeer Geleerde 

Heer, geachte Vriend".
1616. Idem (6 exemplaren) (6 gevouwen vel).
1617. "Aan mijn hooggeachten Vriend S.A. van Hoogstraten, op den dag zijner 

Ondertrouw met Mejonkvrouwe ... Frieswijk, 5 February, 1857" (1 gevouwen vel). 
Gelegenheidsgedicht door Willem Hendrik Warnsinck Bernardsz.

1618. "Heilgroet door P.F. van Hoogstraten op den 11 February 1857 toegebragt aan 
zijnen broeder S.A. van Hoogstraten bruidegom en M.W. Frieswijk bruid" (1 vel).

1619. "Menu Déjeuner dinatoire 18 Fevrier 1857" (1 gelamineerd vel, gedrukt).
1620. Toespraak (1 gevouwen vel), gedateerd 18 februari 1857, vermoedelijk van de vader

van de bruid, t.g.v. het huwelijk van Samuel Anne en Maria Wilhelmina Frieswijk.
1621. Toespraak (1 gevouwen vel, randen eerste blad op filigraan-achtige wijze bewerkt),

gedateerd 11 februari 1857, ondertekend H.J. Caan (de man van Samuel Anne's 
nicht Margaretha Gerardina (X-A-b)), t.g.v. het huwelijk van Samuel Anne en Maria 
Wilhelmina Frieswijk.

1622. Toelichting (1 gevouwen vel), ongedateerd, in de hand van Maria Wilhelmina, op 
bovenstaande toespraak.

1623. Uitnodiging (gelamineerd karton), van de ouders van Maria Wilhelmina Frieswijk, 
voor een "déjeuner dinatoire", t.g.v. het huwelijk van Samuel Anne en hun dochter, 
op 18 februari 1857.

1624. Idem.
1625. Uittreksel (1 gevouwen diploma) uit het huwelijksregister van 's-Gravenhage, 

gedateerd 18 februari 1857, waaruit blijkt dat Samuel Anne en Maria Wilhelmina 
Frieswijk op die datum in genoemde gemeente in het huwelijk zijn getreden.

1626. "Kwitantien Crediet brief". Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 3 juni 
1857, van J. Bakker, aan Samuel Anne, gebruikt als omslag voor 11 
ontvangstbewijzen voor bedragen in Franse Francs (totaal ± FF 6.300,-), 
ondertekend door Samuel Anne, gedurende de periode 20 feburari - 23 mei 1857 
(zijn tweede huwelijksreis).

1627. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 november 1854, van J.D. Revel, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Lors même que je ne vous aurais pas promis de vous donner de mes
nouvelles, je ne pourrais résister au besoin de vous écrire, en me rappelant ce que 
vous avez fait pour moi à l'occasion de ma demande de congé".

1628. Huwelijkse voorwaarden (2 gevouwen diplomata in omslag), gedateerd 9 februari 
1857, ondertekend door notaris F.M. Schmolck.

1629. "Woordelijk gelijkluidend uittreksel" (1 gevouwen diploma in omslag) van 
bovenstaande huwelijkse voorwaarden.

1630. Nota (1 vel), gedateerd 9 februari 1857, van notaris F.M. Schmolck, voor Samuel 
Anne en zijn echtgenote M.W. Frieswijk. Betreft het concipiëren, minuteren en 
passeren van huwelijkse voorwaarden.
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1631. Lege enveloppe geadresseerd aan "Monsieur P.F. van Hoogstraten", "P.F." 
doorgehaald, en vervangen door "S.A.".

1632. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 juni 1857, van Maria Wilhelmina Frieswijk en 
Samuel Anne, aan "Monsieur Caan" (de echtgenoot van Samuel Anne's nicht 
Margaretha Gerardina (X-A-b) (?)). Betreft excuses voor het hem niet bezocht 
hebben te Fontainebleau tijdens hun huwelijksreis.

1633. Pagina (1 gevouwen vel) uit kasboek van Samuel Anne, lopende van 25 februari 
1857 t/m 15 juni 1857. Betreft overzicht van aandelen en effecten. Totaal aan 
credit- en debetzijde: ƒ 3.503,421/2.

1634. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 15 juni 1857, van zijn moeder 
Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik had U 
toegedacht het blaauw Doorniks eetservies, geerfd van uwe lieve Tante Meijners".

1635. Oude omslag met correspondentie n.a.v. de geboorte van Samuel Anne's eerste 
kind: Margaretha Constantia Maria (geboren 25 februari 1858). Hierin:
1636. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 februari 1858, van Jacob 

François (XI-A), aan zijn broer Samuel Anne. Incipit: "Van harte 
wensch ik U geluk met de voorspoedige bevalling Uwer waarde 
vrouw van eene welgeschapene dochter".

1637. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 februari 1858, van Copes 
van Hasselt (vermoedelijk een broer van Samuel Anne's 
moeder), aan Samuel Anne. Incipit: "Die zich met mij hier ter 
stede vereenigd bevinden, uwe goede tante, Annij, Liza, Jan 
Willem en Abrahamina, verheugen zich allen, om het zeerst, in 
de gelukkige geboorte uwer eersteling".

1638. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 februari 1858, van 
Margaretha Catharina Johanna (X-B-d), aan haar broer Samuel 
Anne. Incipit: "Welk een blijde tijding ontving ik heden morgen 
van u".

1639. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 februari 1858, van J.A. 
Frieswijk, aan zijn zwager Samuel Anne. Incipit: "Op de tijding, 
van mijne Ouders van de voorspoedige bevalling van uwe 
echtgenoot mijn veelgeliefde zuster Marie, kan ik niet nalaten u 
met een paar regelen geluk te wenschen".

1640. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 februari 1858, van Henriëtte
v.d. Tol (?) en Henrey Méjat (?), aan Samuel Anne. Incipit: "Met 
onuitsprekelijk veel genoegen, vernam ik gisteren morgen, de 
gelukkige tijding omtrent Uwe lieve Marie".

1641. Nota (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd februari 1858, van het Dagblad van 
Zuidholland en 's-Gravenhage, "voor het plaatsen van de volgende Advertentien: 
Bevalling zijner echtgenoote".

1642. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 maart 1858, van K. Hattink, aan Samuel Anne. 
Incipit: "Mijne vrouw geeft mij daar het hier bij gevoegde en zegt dat 't nu mijne 
taak is om 't in te pakken, de bestemming voor haar breiwerk aan te wijzen & u 
omtrent hare intentie in te lichten".

1643. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1858, van zijn zwager Mosch (?) 
(echtgenoot van een zuster van Maria Wilhelmina Frieswijk), aan Samuel Anne. 
Incipit: "De reden waarom ik verhinderd word om, zoo als ik, mijn hart volgende 
zou doen, u in persoon mijne gelukwensching op dezen uwen geboortedag te 
komen aanbieden, is gelegen in de omstandigheid".

1644. Brief (1 gevouwen vel, briefpapier van de Eglise Réformée de Paris), gedateerd 21 
mei 1858, van A.H. Coquerel fils, aan Samuel Anne. Incipit: "Je vous remercie de la 
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser et de la haute preuve de 
confiance que j'y ai trouvée".

1645. Lijst (3 gevouwen en 2 enkele diplomata), gedateerd augustus 1862, van op straat 
gesorteerde namen, zeer waarschijnlijk t.b.v. de annonces van de geboorte van zijn
jongste zoon Jacob Karel, op 4 augustus 1862.

1646. Brief (1 diploma, gedrukt), gedateerd 20 oktober 1862, ondertekend S.A. van 
Hoogstraten, L. Slingeland, Joan Cambier, A.H. van Tienhoven en Van den Berch 
van Heemstede. Incipit: "in de Zitting van den 17den Julij ll. is besloten, 
Gedeputeerde Staten te verzoeken, de Besturen en Ingelanden van de 
Hoogheemraadschappen [...] in onze handen te stellen".
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1647. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 5 augustus [1862], van zijn tante 
Cornelia Elisabeth Anna douairière Copes van Hasselt-de Lange. Betreft de 
geboorte van zijn zoon Jacob Karel op 4 augustus 1862. Incipit: "Gistren avond 
ontving ik u brief die mij de tijding gaf van de bevalling van u liefhebbende Marie 
van een zoon". Met aantekeningen in de hand van J.S.F. (XIV-K).

1648. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 januari [18]66, van K. Hattink, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Er zijn reeds eenige dagen voorbij sedert ik u mijn bewijs van 
deelneming deed toekomen op 't berigt van 't overlijden uwer waardige Moeder".

1649. Aan Samuel Anne geadresseerde, gedrukte huwelijksaankondiging (1 gevouwen 
vel) van zijn neef Coenraad Jacob Gerbrand (XII-A) (zoon van zijn broer Jacob 
François) en Emilia Gerarda Duuring, gedateerd 14 november 1867. Inliggend: aan 
Samuel Anne geadresseerde uitnodiging tot het bijwonen van het kerkelijk 
huwelijk, op donderdag 28 november 1867 te Rotterdam.

1650. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd 29 maart 1869, ondertekend Veuve L.
Paux, voor ƒ 1,65. Betreft "une Etuve fixe pendant la Saison d'Hiver à l'Eglise 
Wallonne de la Haye".

1651. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd 1 mei 1869, ondertekend Weymans, 
voor ƒ 5,-. Betreft "jaarlijksche bijdrage voor het fonds voor kleeding en 
schietterrein" van de Scherpschutters-Vereeniging van 's Gravenhage.

1652. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd mei 1869, voor ƒ 3,-. Betreft 
"bijdrage tot het doen bebouwen van duingronden door de behoeftigen dezer 
stad" van de duincommissie, tot het verschaffen van arbeid aan behoeftigen te 's 
Gravenhage.

1653. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd mei 1869, ondertekend Alb. van 
Toorenenbergen, voor ƒ 2,50. Betreft contributie van de "Protestantsche 
Vereeniging, ten behoeve van Roomsch-Katholieke Geestelijken, die om hunne 
Evangelische overtuiging de Roomsche Kerk verlaten hebben".

1654. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd juni 1869, ondertekend J. Van 
Osenbruggen, voor ƒ 1,-. Betreft "jaarlijksche bijdrage tot goedmaking der kosten 
voor het Godsdienstig Onderwijs op de Stads-scholen en Catechisatiën voor 
minvermogenden".

1655. Rekening (1 vel) van Apotheker de Weduwe W.J. Vigelius, voor medicijnen geleverd
van 1 april t/m 1 juni 1869, ad ƒ 24,60.

1656. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd 19 juli 1869, voor ƒ 2,-. Betreft 
contributie voor de "Nederlandsche Koraal-Vereeniging Afdeeling 's Gravenhage".

1657. Brief 1 gevouwen vel), gedateerd 30 juli 1869, van R.D. Smeding, aan Samuel Anne.
Incipit: "Zoo even bezorgde mij de Wed. Peeters voor U en Mevr. van Dam".

1658. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 15 november 1869, voor ƒ 137,95. Betreft 
onderwijs en leermiddelen aan Samuel Anne's twee oudste zonen.

1659. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd november 1869, ondertekend A. v.d. 
Kemp, voor ƒ 1,-. Betreft jaarlijkse bijdrage voor de "Kweekschool voor Zeevaart te
Leijden".

1660. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd 1 december 1869, ondertekend H.H. 
Snel, voor ƒ 9,-. Betreft "12 Afzonderlijke lessen in de gymnastiek aan Zed. zoontje 
in de maanden September Oktober en November" aan de "Stedelijke Inrigting 
voor Gijmnastiek".

1661. Ontvangstbewijs (1 strook papier), gedateerd december 1869, ondertekend A. van 
Bijland, voor ƒ 2,50. Betreft "bijdrage voor de Winter-Inschrijving, ten behoeve der
Armen der Waalsch-Hervormde Gemeente alhier".

1662. Oproep (1 diploma, deels voorbedrukt), gedateerd 23 november 1871, 
geadresseerd aan Samuel Anne, "Hoofdingeland-plaatsvervanger van Rijnland", 
tot het bijwonen van "eene Vereenigde Vergadering van Dijkgraaf, 
Hoogheemraden en Hoofdingelanden". Op verso minuut brief in de hand van 
Samuel Anne, aan zijn buren, betreffende het "trouw sluiten der buitendeur van de
poort".

1663. Aantekeningen (1 vel), ongedateerd, in de hand van Samuel Anne, betreffende 
wijzigingen van het reglement van het Waterschap van de Staten van Utrecht.

1664. Verklaring van overdracht (1 vel) van het archief van het "Collegie van Notabelen 
der Waalsch Hervormde Gemeente te 's Gravenhage", ondertekend door Samuel 
Anne, G. Delprat en J.H. van Wickevoort Crommelin.

1665. Gedrukte annonce (1 gevouwen vel), gedateerd 1 maart 1873, geadresseerd aan 
Samuel Anne, van het overlijden van J.H. Lexau Rijsterborgh.

1666. Gedrukte overlijdens-annonce (1 gevouwen diploma), gedateerd 25 oktober 1875, 
n.a.v. het overlijden van Samuel Anne.

1667. Idem.
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1668. "Aanspraak bij het Graf van mijnen Vader, door Zijnen Broeder, Jacob Frans van 
Hoogstraten, den 28en October 1875, ten 11 1/2 ure" (1 vel), gesigneerd door Jan 
Samuel François (XII-C).

1669. Enveloppe, geadresseerd aan François (XIII-H), met in diens hand de aantekening 
"visitekrtjes grootv. SavH". Hierin 2 visitekaartjes "S.A. van Hoogstraten" en 8 
visitekaartjes "S.A. van Hoogstraten, Membre des Etats de la Hollande 
Méridionale", visitekaartje "S.A. van Hoogstraten", visitekaartje "S.A. van 
Hoogstraten". Met aantekening "1808-1875 XI-B" in de hand van Jan Samuel 
François (XIV-K), visitekaartje "Mr. & Mme S.A. van Hoogstraten". Met op verso 
aantekening "Weduwe Bertram poelierster Breda", idem, met rouwrand, 2 
exemplaren.

1670. "Staat van dienst" (1 vel), ongedateerd, in de hand van Samuel Anne. Opsomming 
van zijn civiele en militaire carrière, en huwelijk, tot de scheiding van tafel en bed 
van Cateau, op 13 mei 1842. De biografie eindigt met de opmerking: "Dit, lieve 
Anny, hoop ik zal voldoende zijn [...]". Inliggend: aan Samuel Anne geadresseerde 
enveloppe.

1671. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van zijn schoonzuster Anna Frieswijk, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Vriendelijk dank voor het mij toegezonden boek met 
begeleidend vriendelijk woord".

1672. Lege, gedecoreerde enveloppe, geadresseerd aan "Monsieur le membre des Etats 
Provinciaux van Hoogstraten. Aan binnenzijde, in de hand van J.W.P. v.H. (XII-D): 
"Hierin het portret van Jhr. Mr. Hendrik Johan Caan [...]". Dit portret echter niet 
aangetroffen.

1673. Strookje papier (deel van huurovereenkomst), ongedateerd, met hierop de 
handtekeningen van Samuel Anne en L. Blonk. Met potloodnotitie door Jan 
Samuel François (XII-C): "Handteekening van Vader, uit een der laatste jaren van 
zijn leven / v.H. / '91".

1674. Notities en berekeningen (1 gevouwen, 1 los vel), ongedateerd, in de hand van 
Samuel Anne. Betreft voornamelijk aan- en verkoop en opbrengsten van 
aandelen.

1675. "Declaratie Wegens gedane diensten voorschotten en leverantiën voor en ten 
behoeve van het lijk van wijle den WelEdelgeb. Heer den Heer S.A. v. Hoogstraten. 
den 28ste October [1875] 1ste klasse algemeene begraafplaats" (1 diploma), ad ƒ 
154,01, ondertekend J. Hambooij.

1676. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd December 1875 (dus na de dood van Samuel 
Anne), ad ƒ 1,- "voor Twaalf Maanden bijdrage ten behoeve van het Israëlitisch 
Oude Mannen en Vrouwenhuis alhier ['s-Gravenhage]".

1677. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 20 mei 1876 (dus na de dood van Samuel 
Anne), ad ƒ 2,- "als bijdrage tot onderhoud van de Scholen der Nederduitsche 
Hervormde Gemeente van 's Gravenhage".

1678. Brief (1 vel), gedateerd 23 september 1969, van W. de Vries, aan François (XIII-H). 
Incipit: "Sinds meer dan een jaar ben ik druk bezig met het samenstellen van een 
gedenkboek, gewijd aan de in 1822 opgerichte "Maatschappij tot bevordering van 
Welstand, voornamelijk onder Landlieden". Betreft verzoek om informatie over 
Samuel Anne, die lid was van deze maatschappij.

1679. Brief (2 vel doorslag typoscript), gedateerd 27 september 1969, van François (XIII-
H), aan W. de Vries. Incipit: "Ten zeerste dank voor je uitvoerig epistel".

76 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie 1858-1866.
(stukken 1680 t/m 1760)
1680. Notitie (1 velletje), in onbekend handschrift: "Gewone vergadering van de 

Commissie voor de zaken van de Broederschap Phijlacterion in het Buitenland op 
maandag den 9den Mei 1859 ten huize van br[oeder]. Kaen".

1681. Brief (1 vel), ongedateerd [juni 1859], van Margaretha v.H.-Copes van Hasselt, aan 
haar zoon Samuel Anne. Incipit: "dit Copietje getuigt van den goeden wil - tevens 
van de verzwakte geestvermogens - in de verschrijvingen - en van de slechte 
pennen en van de slechte inkt getuigt het schrift". Hierbij: transcriptie van een 
gedicht (1 gevouwen vel), in de hand van Margaretha v.H.-Copes van Hasselt.

1682. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 juni [1859], van W.M. (?) Frieswijk, aan Samuel 
Anne. Naar aanleiding van de geboorte van Samuel Anne's eerste zoon, Jan 
Samuel François, op 7 juni 1859. Incipit: "Hartelijk geluk met de bevalling van onze 
geliefde Marie". Inliggend: kladblaadje, met in de hand van Samuel Anne de 
aantekening: "Kraamvrouw en kind zijn naar tijdsomstandigheden welvarend".
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1683. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 juni 1856 [moet zijn: 1859], van zijn oom C.J.G. 
Copes van Hasselt, aan Samuel Anne. Naar aanleiding van de geboorte van Samuel
Anne's eerste zoon, Jan Samuel François, op 7 juni 1859. Incipit: "Met warme 
deelneming vernam ik uit uw vriendelijk schrijven van den 7 dezer, dat uwe 
tederbeminde Maria U naast God, die daar voor eerbiedig dank toekomt, een 
Zoon had geschonken".

1684. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni [1859], van zijn nicht Cateau, aan Samuel 
Anne. Naar aanleiding van de geboorte van Samuel Anne's eerste zoon, Jan 
Samuel François, op 7 juni 1859. Incipit: "Je vous félicite de tout mon coeur avec la 
possession d'un fils et de la délivrance heureuse de votre bien aimée Marie".

1685. Brief (1 vel), gedateerd 25 december 1863, van Swaan, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Ingevolge uwe toezegging zal ik zoo vrij zijn u morgen 2e Kerstdag te 1 uur af te 
wachten".

1686. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 december 1865, van J.L. Dusseau, aan Samuel
Anne. Incipit: "Met de meeste deelneming vernam ik heden het treurige verlies dat
Gij in den persoon uwer eerwaardige moeder geleden hebt".

1687. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 december 1865, van Haverkorn van Rijsewijk, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Het treurig berigt omtrent het overlijden uwer waardige
moeder heeft mij zeer getroffen".

1688. Omslag (enveloppe), ongedateerd [poststempel van 14 maart [18]67, geadresseerd 
aan Samuel Anne.

1689-1716. Oude omslag met het opschrift "Eenige brieven, door Vader bewaard en 
ontvangen 1858-1866". Hierin:
1689. Notitie (1 velletje) "Brieven door Vader bewaard".
1690. Overzicht (21/2 vel en 1 gevouwen vel) door zijn zoon J.W.P. v.H. 

(XII-D) van de brieven in deze omslag. Per brief een korte 
samenvatting van de inhoud.

1691. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 januari 1870, van zijn broer 
Jacob (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Aan wien eer dan aan u 
zal ik, zou ik, kan ik, moet ik, mag ik, kennis geven van het 
engagement van mijnen zoon Samuel met de jongste dochter 
van den Heer Mr. W.J. van Hoijtema".

1692. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 januari 1870, van zijn broer 
Jacob (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Mag ik u weder 
verzoeken de beide nevensgaande kwitantiën te incasseren, en 
het geld mij toe te zenden".

1693. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 januari 1870, van zijn broer 
Jacob (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Ik dank u voor de 
prompte inning der kwitantiën, gelijk die van u te verwachten 
was".

1694. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 maart 1870, van zijn broer 
Jacob (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Met uwen aanstaanden 
verjaardag wensch ik u, en niet minder uwe vrouw en kinderen, 
geluk".

1695. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 april 1870, van zijn broer 
Jacob (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "De tegenwoordigheid 
van Marie [Samuel Anne's echtgenote Marie v.H.-Frieswijk] kan 
de vreugde slechts verhoogen".

1696. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 september 1870, van zijn 
broer Jacob (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Onder 
dankzegging voor al de moeite, die Gij er geeft in ons 
gemeenschappelijke belang, en met erkentenis van de wijsheid, 
waarmede Gij daarbij te werk gaat, zend ik u den brief van Ds. B. 
de Vries en het geprojecteerde antwoord terug".

1697. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 juli 1870, van zijn broer 
Pieter François (XI-C), aan Samuel Anne. Incipit: "Het was mij 
regt aangenaam uit uwen brief van den 21en dezer omtrent U 
allen zulke bevredigende berigten te mogen vernemen".

1698. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 januari 1870, van haar 
schoonzuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-
v.H., aan Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Ik kom u weder eens 
berigten geven van onzen geliefden patient [Samuel Anne's 
broer Jan Willem (X-B-a)]".
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1699. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 maart 1870, van zijn zuster 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan 
Samuel Anne. Incipit: "Wij zijn immers afgestapt van de 
gewoonte om elkander op onze feestdagen niet te schrijven".

1700. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1869, van zijn 
zwager Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Zeer verblijd werd ik door uw heden morgen per mail (?) 
ontvangen schrijven".

1701. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 januari 1870, van zijn zwager 
Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Reeds 
geruime tijd geleden beloofde Sam zijn vriend van Franck dezer 
winter bij hem te zullen komen eten en een nacht logeren".

1702. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [volgens 
potloodaantekening 19 januari 1870, van zijn zwager Constant 
de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Volgens afspraak 
dit [...] om u te zeggen dat de operatie [aan het oog van Samuel 
Anne's broer Jan Willem (X-B-a)] heden is geschied".

1703. Brief (2 gevouwen vel met inliggend envelopje), gedateerd 9 
maart 1870, van zijn zwager Constant de Quertenmont, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Gisteren avond te 81/2 van een kerkelijke 
vergadering te huis komende, had ik mijne kachel aangemaakt 
en mijn lamp opgestoken".

1704. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 maart 1870, van zijn zwager 
Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Onze Sam
heeft ons door Caroline mededeling laten doen dat de zaak in 
kwestie geen voortgang zal hebben".

1705. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 april 1870, van zijn zwager 
Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik 
vertrouw dat gij Woensdag een zeker goeden dag hebt gehad".

1706. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 (hoewel volgens 
potloodaantekening 30) december 1870, van zijn zwager 
Constant de Quertenmont, aan Samuel Anne. Incipit: "Met 
blijdschap vernam ik uit uw schrijven van 14 dezer dat bij u alles 
wel was".

1707. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 mei 1870, van zijn neef Jan 
Willem (XI-A-d), aan Samuel Anne. Incipit: "Een dringende 
aangelegenheid noopt mij u te schrijven". Betreft subsidie-
aanvraag t.b.v. schoolgebouw in Krimpen a.d. IJssel.

1708. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober [18]70, van zijn neef 
Jan Willem (XI-A-d), aan Samuel Anne. Incipit: "Als de dagbladen
de naam juist hebben opgegeven dan zijt Gij in de commissie 
voor de loterij van het roode kruis".

1709. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni (meer waarschijnlijk: 
juli) [18]70, van Ds. K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Uw 
schrijven uit Kissingen van 22,23 juni de 25 door mij beantwoord
en, zoo als gij wenschte, met opplakking van een postzegel, zult 
gij wel hebben ontvangen".

1710. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 mei 1869, van Pape, aan 
Samuel Anne. Incipit: "De zitting van de H. Raad op 28 mei [...] 
verhindert mij, de Algemeene Vergadering van Welstand bij te 
wonen".

1711. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 januari [18]70, van J.L. 
Dusseau, aan Samuel Anne. Incipit: "Bij de gewigtige 
veranderingen, die in de Broederschap zijn voorgevallen en die 
wij als een noodzakelijk kwaad, maar toch altijd als een kwaad 
moeten beschouwen mogen wij, hoop ik als een blijvend goed 
op eene onverbrekelijke vriendschappelijke betrekking rekenen 
met hen, met wie wij zoo vele jaren trouw en ijverig gewerkt 
hebben".

1712. Brief (1 gevouwen vel met inliggend enveloppe), gedateerd 2 
december 1870, van J. Heenk, aan Samuel Anne. Incipit: "Het is 
Uw E.G. zeker reeds bekend dat tusschen de Heeren G.L. Pieck 
en A. Tieleman, voor Prov. Staten moet worden overgestemd". 
Ook inliggend: "briefje van aanbeveling" van A. Tieleman.
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1713. Brief (1 gevouwen vel met inliggend enveloppe), gedateerd 10 
september 1870, van A.D. van der Gon Netscher, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Wij hebben ingevolge uw verzoek nog maals de 
redenen gewogen die ons nu een maand geleden deden 
besluiten u kennis te geven dat wij toen 1 Novr aanstaande 
wenschen op te houden, onze dochter Catherina deel te doen 
nemen aan het onderwijs van Mevr. Van Hoorn". Inliggend 
minuut antwoordbrief van Samuel Anne.

1714. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 augustus 1870, van Vrolik, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Eenige voorname schilders 
voornemens zijnde van hunne kunstschatten ten beste van het 
Roode Kruis beschikbaar te stellen".

1715. Brief (1 vel), ongedateerd, ondertekening onleesbaar, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Mag ik weer naderen met mijne 
belangen?".

1716. Minuut brief (1 vel), ongedateerd [volgens potloodaantekening 
op verso 1870 of 1871], van Samuel Anne. Geadresseerde 
onbekend. Incipit: "Het zal U wel niet onbekend zijn dat mijn 
waardige broeder [Jacob François (XI-A)] den 13 & 14 der 
volgende maand gedachtenis viert van zijn voor 40 jaren 
aangevangen Evangeliedienst".

1717-1753. Enveloppe, geadresseerd aan J.W.P. v.H. (XII-D), met het opschrift "S.A. van 
Hoogstraten 1808-1875". Hierin een omslag met in de hand van J.W.P. v.H. (XII-D) 
het opschrift: "Brieven, door Vader bewaard. 1858-1866". Hierin:
1717. "Brieven, gericht aan de Heer S.A. van Hoogstraten October 

1858-" (3 gevouwen vel). Overzicht door J.W.P. v.H. (XII-D) van de
stukken in deze omslag, met per brief een korte samenvatting.

1718. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 oktober 1856, van C.B. 
Dutry van Haeften, aan Samuel Anne. Incipit: "Nadat ik gisteren 
mijne nota en voorstel tot wijziging van art: 99 aan UWEG had 
overhandigd, begon ik te bedenken ik van beide die stukken 
geene copy gehouden had".

1719. Brief (1 vel), gedateerd 10 december 1859, van Ds. J. Bruinisse 
Troost, aan Samuel Anne. Incipit: "De welwillende 
belangstelling, waarmede UWEdGestr. ruim twee jaren geleden 
mijne mededeelingen betreffende den staat der Protestantsche 
zaak [...] ontving".

1720. Brief (1 vel), gedateerd 30 januari 1860, van Ds. J. Bruinisse 
Troost, aan Samuel Anne. Incipit: "Met groote blijdschap vernam
ik den gunstigen uitslag van de pogingen, welke u de goedheid 
gehad heeft ten behoeve mijner voorgenomen uitgave te 
beproeven".

1721. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 maart 1860, van Guido de 
Bres, aan Samuel Anne. Incipit: "Zullen wij het genoegen hebben
U aanstaanden Woensdag 14 Maart aan onzen tafel te zien 
plaats nemen?".

1722. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1860, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Eindelijk stelt Krijgers mij in 
de gelegenheid door de toezending zijner rekening de mijne op 
te maken, & rekening en verantwoording aan Commissarissen te
doen".

1723. Rijmbrief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 mei 1860, van A.A. 
Visser Jz., aan Samuel Anne. Incipit: "Hierbij zend ik een lekkre 
visch / Die heden nog gevangen is".

1724. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 mei 1860, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Bijna een maand is de 
rekening & verantwoording onder weg geweest, die ik zoo even 
van Peets en Krijgers terug ontvang, met vele 
verontschuldigingen daarnevens".

1725. Brief (1 vel), gedateerd 21 mei 1860, van baron van Pallandt van 
Neerijnen, aan Samuel Anne. Incipit: "Hierbij voeg ik tot 
onderzoek, bijdragen van den Heer Sloet".
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1726. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 juni 1860, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Uit de ontvangene 
Almelosche Cour. zult gij de zienswijze hebben vernomen van 
den motor der Keizersbeweging".

1727. Brief (1 gevouwen vel en 1 los vel), ongedateerd [± september 
1860], van Ds. K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Wat heb ik 
u lang op de beantwoording uwe letteren laten wachten!".

1728. Briefje (toevoeging op gedrukt artikel "Stichting eener 
Hervormde Gemeente aan den Oosterdijk", 1 gevouwen vel), 
gedateerd 19 september 1860, van Ds. A.W. van Campen, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Bovenstaand stuk is bestemd, om in een 
en ander Nieuwsblad te worden geplaatst".

1729. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober 1860, van zijn zuster
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan 
Samuel Anne. Incipit: "Hoezeer werden wij van middag aan tafel 
verblijd door het gewenschte berigt der gelukkige bevalling 
onzer lieve Marie [van J.W.P. v.H. (XII-D)]".

1730. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 oktober 1860, van zijn broer 
Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Met blijdschap 
ontvingen wij gisteren avond het berigt, waarnaar wij reeds 
eenigen tijd verlangend hadden uitgezien".

1731. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 oktober 1860, van zijn broer 
Pieter François (XI-C), aan Samuel Anne. Incipit: "Reikhalzend 
zagen wij iederen dag naar de tijding uit, waarmede Gij ons 
gisteren avond verblijd hebt".

1732. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 12 oktober 1860, 
van Ds. K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Wel heeft uw 
berigt aangaande uw vermeerderd geluk ons een aangenaam 
oogenblik gegeven".

1733. Brief (1 vel), gedateerd 5 november 1860, van zijn broer Jacob 
François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Woensdag 14 dezer, 
zoo God wil, zal Frans [zijn zoon François Jacob Karel (XI-A-b)] 
zijne dissertatie defenderen".

1734. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 november 1860, van John 
Harvey, aan Samuel Anne. Incipit: "Many thanks for your kind 
letter which arrived about a fortnight ago, about five minutes 
before I set off for England".

1735. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 februari 1861, van zijn broer 
Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Ik breng u 
warmen dank, ook uit naam van mijne zilveren Bruid, voor de 
allerhartelijkste woorden, die wij gisteren avond van u 
ontvangen mogten".

1736. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 februari 1861, van zijn broer 
Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "De Heer 
Jorissen, jongste zoon van mijnen emeritus-collega, en broeder 
van uwen beschermeling van denzelfden naam, is candidaat tot 
de Heilige dienst, houdt Nuts-lezingen over de vaderlandsche 
geschiedenis".

1737. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 februari 1861, van A.H. van 
Cleeff, aan Samuel Anne. Incipit: "Ten volle de reden billijkende, 
die U noopte Uw abonnement te staken, breng ik hulde aan de 
loyale wijze, waarop zulks is geschied". Inliggend: reçu 
postwissel ad ƒ 6,- voor het abonnementsgeld over 1860 voor 
de Amersfoortsche Courant.

1738. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 februari 1861, van A.H. van 
Cleeff, aan Samuel Anne. Incipit: "In dank voor Uwe promptitude
ontving ik met Uwe geachte de ƒ 6,- postwissel". Inliggend: 
"Slechts eene KLEINE bijdrage wordt verzocht!" (krantenknipsel),
gedateerd 14 februari 1861, door A.H. van Cleeff. Betreft 
gedupeerde "Israëlitische huisgezinnen", na de overstroming 
van de Bommelerwaard.



2.21.333.01 Hoogstraten, van 127

1739. Brief (1 gevouwen vel, inliggend enveloppe), gedateerd 15 maart 
1861, van Hendrik Kop, aan Samuel Anne. Incipit: "Op gisteren 
met Uw spreekende en U mij verzogt om voor mijn Heer uw 
broeder te stemmen en UE mij daar voor Uwe volmagt zoudt 
zenden".

1740. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 maart 1861, van zijn broer 
Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Wat er vroeg in 
komt, zit er vast in; en zoo weet ik uw verjaardag beter dan dien 
van mijne eigene kinderen".

1741. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 april 1861, van Mr. J.E. 
Goudsmit, aan Samuel Anne. Incipit: "Naar aanleiding van onze 
afspraak heb ik de eer u hiernevens toe te zenden, hetgeen ik uit 
een encyclopaedisch werk over de Hanov. Wetgeving heb 
kunnen te weten komen".

1742. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni 1861, van G. 
Schimmelpenninck, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik neem de pen 
in handen om U een verzoek te doen ten behoeven van den 
Weleerwaarden Heer Rost, hulppredikant bij de Gereformeerde 
Gemeente alhier".

1743. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni 1861, van G. 
Schimmelpenninck, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik dank u voor de
moeite gedaan ten behoeve van den Heer Rost".

1744. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 juni [18]61, van M. (of W.) 
Bervoets, aan Samuel Anne. Incipit: "Als lid van Westland ben ik 
zoo vrij mij tot EwelEG. te wenden, daar ik niet juist weet, bij 
wien ik mij anders zou moeten vervoegen, om met u over eene 
zaak te spreken, die mij dezer dagen veel bezig houdt".

1745. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 juli [1861], van Phebe 
Romaine-Tennant, aan Samuel Anne. Incipit: "My sister Ellen 
and I are going to England from here [Keulen] by Rotterdam and 
as we shall have a day (Monday) to spare, we intend paying a 
visit to the Hague".

1746. Envelopje (op verso flapje in druk "Phebe Tennant"), met hierin: 
visitekaartje "Mr. Romaine, Admiralty", en visitekaartje "M.rs 
Romaine".

1747. Brief (1 gevouwen vel, inliggend enveloppe), gedateerd 5 
augustus [1861], van Phebe Romaine-Tennant, aan Samuel Anne.
Incipit: "Many thanks for your letter and kind inquiries, after us".

1748. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 oktober [1860], van Betsy 
Emants-Verweij Mejan, aan Samuel Anne. Incipit: "Uwe 
vriendelijke letteren op gisteren ontvangen waren mij zeer 
aangenaam".

1749. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 augustus [1861], van Jan 
Hendrik Frieswijk, aan zijn schoonzoon Samuel Anne en zijn 
dochter Marie. Incipit: "Gij zult het U herinneren dat ik tijdens 
Uw huwelijk bij de behandeling van eenige punten van 
finantieelen aard, heb te kennen gegeven dat mijn partikulier 
vermogen niet toeliet mijne gehuwde kinderen een vaste 
geldelijke bijdrage te verzekeren".

1750. Brief (1 gevouwen vel, inliggend enveloppe), ongedateerd 
[poststempel 3 oktober 1861], van Phebe Romaine-Tennant, aan 
Samuel Anne. Incipit: "You ought soon to receive the book "Our 
Cruise in the Claymore"".

1751. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 november [1861], van Annie 
C. Harvey, aan Samuel Anne. Incipit: "You cannot think what 
pleasure it gave us all to hear from my sisters, once more about 
yourself, your dear wife and little children".

1752. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 december 1861, van Ds. S. 
Nicolaï, aan Samuel Anne. Incipit: "Ds. I. Leijds te Hoogeloon, 
vader van 10 zonen, heeft thans hulp noodig".

1753. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 13 september 
1866, van P. Elias, aan Samuel Anne. Incipit: "Het geschrift, dat 
gij de vriendelijkheid gehad hebt mij te lezen te geven, gaat 
hiernevens onder dankzegging terug".
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Elias heeft vermoedelijk geleend de in 1756 opgestelde 
genealogie van François (VIII-B), de overgrootvader van Samuel 
Anne. Kennelijk had Samuel Anne toen dus (een deel van) de 
familiepapieren in bezit.

1754. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 28 december 1865, van I.J. Dermout,
"Aan de rouwdragende kinderen van wijlen Mevr. de Douairière van Hoogstr. 
[Samuel Anne's moeder Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, overleden 25 
december 1865]. Transcriptie in de hand van Samuel Anne.

1755. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [maar na 7 juni 1859 en voor 25 december 
1865], van Margaretha Louise v.H.-Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne.
Incipit: "In langen tijd heugt mij zulk eene aangename avond niet, als eergister bij 
U".
In de hand van Jan Samuel François (XIV-K) abusievelijk als ondertekening 
toegevoegd: "(MW Frieswijk)", hoewel deze laatste geen zoon had die Sam heette, 
en ook geen kleinzoon die Jan Willem heette en predikant was...

1756-1760. Enveloppe, geadresseerd aan J.W.P. v.H. (XII-D), met het opschrift "S.A. van 
Hoogstraten". Hierin:
1756. Briefkaart, gedateerd 10 augustus [18]80, van J.W.P. v.H. (XII-D), 

aan zijn moeder Marie v.H.-Frieswijk, verblijvend in het St. 
Héliers Marine Hôtel op Jersey. Incipit: "Hartelijk dank voor uw 
lieven brief en briefkaart".

1757. Krantenknipsel, ongedateerd. Betreft publicatie van de 
correspondentie van Groen van Prinsterer.

1758. Krantenknipsel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
zondag 14 juni 1931. "Twee wapenschouwingen", door W.G. de 
Bas, Kapitein der Artillerie o.n.a.

1759. Genealogische aantekeningen en transcripties o.a. uit het 
N.N.B.W. (6 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) betreffende zijn vader 
Samuel Anne.

1760. Transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D) uit het Album Studiosorum 
Academicae Lugduno Batavae en enkele anekdotische 
aantekeningen. Betreft ook zijn neef Jan Willem (XI-A-d).

77 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie 1866-1872.
(stukken 1761 t/m 1816)
1761-1807. Enveloppe, poststempel 20 juni 1941, geadresseerd aan "Mevrouw A.H.M. v. 

Hoogstraten-Wigman" (de echtgenote van François (XIII-H)), met onder meer het 
opschrift "Brieven 1866/1867 aan Grootv. S.A. v.H.". Hierin:
1761. Overzicht (61/2 vel) van de correspondentie in deze omslag door 

J.W.P. v.H. (XII-D). Merkwaardigerwijze noch op datum, noch op 
afzender gesorteerd.

1762. Brief (2 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 augustus 1866, 
van zijn broer Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: 
"Gisteren gaf ik U met weinige woorden kennis van de afwijzing 
van Jacob [schrijvers zoon Coenraad Jacob Gerbrand (XII-A)]".

1763. Brief (1 diploma, deels voorbedrukt), gedateerd 22 oktober 1866,
van de dijkgraaf van Rijnland, H.C.J. Hoog, aan Samuel Anne, 
"Hoofdingeland-plaatsvervanger van Rijnland". Incipit: "Ik heb 
de eer U bij dezen mede te deelen dat er [...] zal worden 
gehouden eene Vereenigde Vergadering". Op verso minuut brief 
van Samuel Anne, waarin hij te kennen geeft de "functie van 
Commissaris of Directeur der Ver. t.h. bezorgen van 
begrafenissen" niet te willen aanvaarden. Volgens notitie 
"Brieven 1866-1867 aan Vader" heeft deze brief gediend als 
omslag voor de correspondentie uit deze periode.

1764. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 januari 1867, van Van 
Doorn, aan Samuel Anne. Incipit: "de Weduwe van Soldt heeft 
zich bij een heden ontvangen verzoekschrift, even als vorige 
jaren om ondersteuning uit 's Konings bijzondere fondsen 
geadresseerd, thans echter zonder aanbeveling van 
UhoogWelGeboren".

1765. Brief (2 los, 1 gevouwen vel), gedateerd 15 februari 1867, van Ds. 
K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Uw laatste schrijven deed 
mij eene toezegging "als uw repliek gedrukt is, zal ik er u mijn 
oordeel over zeggen"".
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1766. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 29 maart 1867, 
van zijn broer Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: 
"Van harte wensch ik, en wenschen mijne vouw en zonen, voor 
zoo ver aanwezig, U geluk met uwen [59e] verjaardag".

1767. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 april 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Gij zult u wel geen begrip er 
van kunnen maken, dat ik uw belangrijk schrijven tot heden 
onbeantwoord gelaten heb".

1768. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 23 april 1867, van 
zijn zuster Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H. 
(X-B-d), aan Samuel Anne. Incipit: "Ik dank u zeer voor uwen 
brief, uwe lieve vrouw had volkomen gelijk in haar idée, dat ik 
zeer verlangde naar tijding van u".

1769. Brief (2 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 25 april 1867, van 
zijn broer Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Wat 
vernemen wij sedert het overlijden van onze dierbare moeder 
[Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk, † 25 december 1865] weinig 
van elkanders aangelegenheden!".

1770. Brief (1 los, 1 gevouwen vel), gedateerd 30 april 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Schrijflustig ben ik weinig, 
want dan had ik u wel dadelijk geretourneerd, maar die 
hoofdpijn, die hoofdpijn neemt vaak alle opgewektheid weg". 
Inliggend: Brief (1 los, 1 gevouwen vel), ongedateerd, van A.H. 
Ente, aan Ds. K. Hattink. Incipit: "aangenaam was het ons iets 
van U te hooren en ik haaste mij om U te antwoorden op de 
vraag om een diensbode voor de door ons hooggeschatte Heer 
Hoogstraten de vraag is tegen wanneer verlangt Mevrouw 
Hoogstraten een diensbode en is het in den Haag of te 
Amsterdam is het tegen Augustus dan heb ik een mijsje van 
onbesproken gedrag".

1771. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 mei 1867, van Ds. K. Hattink, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Op een der door mij uitgezonden 
brieven ontving ik heden middag inliggende". Inliggend: Brief (1 
vel), gedateerd 2 mei 1867, van M. Richardson-Zantbergen, aan 
Ds. K. Hattink. Incipit: "Ik heb u brief ontvangen en direct na 
trijntje geschreven als het nu is dat ze er geen zin in heeft dan 
weet ik een knap burgermeisje in Ootmarsum dat er veel zin in 
had. Ik ken haar seedert een jaar dat ik hier ben. Daar valt niets 
op te zeggen ze is gezond en sterk knap en zindelijk een goede 
burgerpot kunnende kooken en is ook geneegen om te leere".

1772. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 21 mei 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "twee brieven liggen van u op 
mijn tafel & tot heden toe zijn ze nog onbeantwoord".

1773. Brief (2 vel rouwpapier), gedateerd 21 mei 1867, van M.W. Du 
Tour v.B., aan Samuel Anne. Incipit: "Hiernevens heb ik de eer 
UWEG de vijftig gulden voor de duizend brochures in kwestie 
toe te zenden".

1774. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 21 mei [1867 (?)], van 
Douairière E.W. van Dam van Isselt, geb. Van Barneveld, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Met genoegen meld ik U bij deze dat ik 
heden morgen de door U afgezondene ƒ 45 in orde ontvangen 
heb, en bedank U zeer voor de vriendelijke bezorging".

1775. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 mei 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Gisteren heb ik van Duseau 
de vraag ontvangen bij uwe missive mij voorloopig 
meegedeeld".

1776. Brief (1 gevouwen, 1 los vel met enveloppe), gedateerd 2 juni 
1867, van Ds. K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Ik kom even 
om Mevrouw te feliciteren, dat 't me eindelijk gelukt is na veel 
heen & weer schrijven, om een meisje, of liever twee meisjes te 
engageren [Jantje Prinsen en Mietje van den Bovenkamp]". 
Inliggend: Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 mei 1867, van 
Johanna v.d. Abee (?), aan haar ouders: "het is mij onmogelijk die
dienst aan te nemen".
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1777. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 juni 1867, van Ds. K. Hattink, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Ik achtervolg mijn schrijven van 
Zondag weer dadelijk met een minder aangenaam berigt".

1778. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 juni 1867, van Ds. K. Hattink, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Dadelijk na den ontvangst uwer 
letteren heb ik de Rijksv[eldwachter]. Hubscher van uwe 
wenschen in kennis gesteld".

1779. Brief (1 vel), gedateerd 18 juni 1867, van John Harvey, aan Samuel
Anne. Incipit: "I was delighted to see your handwriting hoping 
that it would be followed by the announcement of your 
intention of paying us your long promised and too often 
deferred visit".

1780. Brief (1 gevouwen vel, met enveloppe), gedateerd 22 juni 1867, 
van Ds. K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Jan [Samuel 
Anne's zoon Jan Samuel François (XII-C)] heeft zich vandaag bij R
opgehouden, & dáár 'n brief voor zijn pa en Mama gereed 
gemaakt". Inliggend: Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 juni 
1867, van H. v.d. Abee (?), aan Ds. K. Hattink. Incipit: "Na ons 
laatste schrijven u, aangaande een Dienstmeisje voor den Heer 
H...", en: Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 "junu" [1867], van 
Annigje Shaafsma (of Schaafsma?), "vrouw van lukas prinsen 
bakker te steenwijk", aan Ds. K. Hattink. Incipit: "geachte 
onbekende domieneer of leeraar, bij deze geleegenheidt eenige 
leters uw te zenden ofer mijn dogter dat had ik ook al eerder 
gedaan maar ik had mijn zuster toen al met het eerste srijven 
van de dienst dat ik deeze dogter van dit jaar nog niet best kon 
misen en zij had haar voet gebrant dat is nu pas weer beter".

1781. Brief (1 gevouwen vel, met enveloppe), gedateerd 25 juni 1867, 
van G.S. van Heythuyzen née Beresford, aan Samuel Anne. 
Incipit: "I must not let the volumes you so kindly sent me return 
to Holland without my very warm thanks for the loan of them".

1782. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 29 juni 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Het was goed, dat ik 
Dingsdag te Almelo even in 't postkantoor ging".

1783. Brief (1 vel), gedateerd 29 juni 1867, van Jan Samuel François 
(XII-C), aan zijn vader Samuel Anne. Incipit: "Ik was zoo blijde, 
toen ik eergisteren avond Uwe briefjes ontving; de dominé was 
een dag of wat naar Deventer geweest, en bragt de brieven 
mede".

1784. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juli 1867, van zijn broer Jacob
François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Uit mijnen brief aan 
J.W. [hun broer Jan Willem (X-B-a)] zult gij bemerkt hebben, hoe 
ik denk over het Woubrugsche tweetal".

1785. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 13 juli 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Het logement van Jufr. 
Harwig is perfect, met heeft 't er in alle opzichten goed".

1786. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 juli 1867, van Ds. K. Hattink,
aan Samuel Anne. Incipit: "Kwam er 't schoolgaan niet tusschen, 
dan zeide ik, laat Jan gerust hier blijven".

1787. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 juli 1867, van Ds. K. Hattink,
aan Samuel Anne. Incipit: "Gister' middag werden wij 
aangenaam verrast, toen de bode daar kwam aandragen met 
een vaatje zeebanket. Het adres maakte den vriendelijken 
afzender kenbaar".

1788. Brief (1 vel), gedateerd 27 juli 1867, van Jan Samuel François (XII-
C), aan zijn vader Samuel Anne. Incipit: "De dom. heeft mij 
vertelt dat hij u ging schrijven, en toen moest ik er toch een 
woordje bij voegen".

1789. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 augustus 1867, van zijn broer
Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Gisteren 
ontving ik van Ds. Bussingh de Vries het berigt, dat hij het 
beroep naar Woubrugge had aangenomen".

1790. Brief (11/2 gevouwen vel), gedateerd 9 augustus 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Wat was 't stil in huis & leeg, 
toen gij waart vertrokken en ons pleegkind ons verlaten had".
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1791. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 augustus 1867, van zijn 
broer Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Toen Uw 
brief van 16 dezer tot mij kwam, had ik er reeds eenen 
afgezonden aan Broeder Jan Willem, waarin, geloof ik, iets 
naders stond omtrent het examen [van schrijvers zoon Jacob] en
zeeker enig berigt omtrent mijne gezondheid".

1792. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 augustus 1867, van S. 
Digremont, aan Samuel Anne. Incipit: "J'ai reçu votre bonne 
lettre le 12 8e et la multiplicité de mes devoirs pastoraux a pu 
seule m'empêcher de vous témoigner de suite toute ma 
reconnaissance".

1793. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 augustus 1867, van De 
Beaufort, aan Samuel Anne. Incipit: "Op het punt van met de 
mijne op reis te gaan ontvang ik uw vriendschappelijk schrijven".

1794. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 september 1867, van zijn 
zwager Bernard [Frieswijk], aan Samuel Anne. Incipit: "toen ik u 
Zondag in de Zoölogische tuin sprak, bij de expositie der kippen,
had ik niet mogen denken, dat UE ons ter gelegenheid van ons 
huwelijk zoo lief zou bedenken, en dat zulk een mooi cadeau 
reeds onderweg was".

1795. Uitnodiging (1 vel), gedateerd 20 september 1867: "De Heer en 
Mevrouw Leeuwen, Gillot, hebben het genoegen den Heer en 
Mevrouw Hoogstraten Frieswijk uit te noodigen".

1796. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 september 1867, van Van 
Rinsum Jr., aan Samuel Anne. Incipit: "Gisteren ontving ik Uw 
geacht schrijven van 17 dezer, en ben het volkomen eens dat de 
Heer v. H[asselt]. Wel een verzet nodig heeft, maar begrijp ook 
dat zijn groot gezin hem geen vrijheid geeft, zelve de reis naar 
Parijs te bekostigen".

1797. Brief (1 gevouwen vel, met enveloppe), gedateerd 27 september 
1867, van John Harvey, aan Samuel Anne. Incipit: "Permit me to 
introduce to you a cousin of mine who intends going over to 
Holland for a few days" Inliggend" visitekaartje "Mr Henry 
Godfrey Astell".

1798. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 september 1867, van P. 
H[ofstede]. d[e]. Gr[oot]., aan Samuel Anne. Incipit: "Ik dank u 
hartelijk voor de kuysche (?) wijze, waarop gij mijn verzoek voor 
onzen van Hasselt hebt opgenomen".

1799. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 oktober 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Wat hebben wij gedurig 
uitgezien of de post ons ook tijding van u bragt".

1800. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 oktober 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Vreemd zult gij gisteren 
hebben opgezien toen ik u mijn gejaagd schrijven plus den brief 
van Lion toezond".

1801. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 21 oktober 1867, van Ds. 
K. Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Uwe brieven, van zoo 
eene belangstelling getuigende, had ik gisteren middag, ook om 
de vraag aangaande de familie relatie daarin vervat, dadelijk 
willen beantwoorden, maar ik had te zware hoofdpijn".

1802. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 november 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Voor 't huwelijk mijner 
Zuster, Wed Zeilinga, moet ik naar Wijk bij Duurstede".

1803. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 december 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "[...] Ja ik ben reeds eenige 
dagen weêr hier".

1804. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 december 1867, van zijn 
broer Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Wilt Gij 
zoo goed zijn, onder overlegging van het daarbijgevoegde 
levens-attest, de nevengaande kwitantie te innen of te laten 
innen".

1805. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 december 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne. Incipit: "Reinier is te huis gekomen & 
heeft al dadelijk een denkbeeld opgeworpen, om in 't 
maatschappelijke leven op te treden".
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1806. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 december 1867, van zijn 
broer Jacob François (XI-A), aan Samuel Anne. Incipit: "Ik dank U 
zeer voor de prompte wijze, waarop Gij aan mijn verzoek 
voldaan hebt".

1807. Briefkaart, poststempel van 7 juni [18]72, van H. Kruimer, aan 
Samuel Anne. Tekst: "Ook wij gedenken met u den 7 Junij".

1808. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2-7 juni 1869, van Samuel Anne, aan zijn zoon 
Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Een woordje, beste Jan, oudste zoon, op Uw 
tienden verjaardag! Hartelijk geluk er mede!".

1809. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9-10 juni 1869, van Samuel Anne, aan zijn broer 
Jacob François (XI-A). Incipit: "Terwijl mijn plan was om den 31en Mei op reis te 
gaan, heb ik twee dagen later slechts mijn plan kunnen uitvoeren".

1810. Transcriptie van bovenstaande brief door J.W.P. v.H. (XII-D). Op verso in de hand 
van J.S.F. v.H. (XIV-K) de aantekening "to: probably Pieter François v.H. XI-C". Dit is 
echter niet waarschijnlijk, aangezien Samuel Anne schrijft: "Zeg veel hartelijks van 
ons aan Caroline", en laatstgenoemde was de echtgenote van Jacob François (XI-
A).

1811. Envelopje (leeg), met in de hand van Samuel Anne het opschrift "16 October 1871. 
S.A. vH".

1812. Briefje (1 gevouwen vel met familiewapentje in reliëfdruk, ongedateerd, van 
Samuel Anne, aan de heer van de Wijnpersse. Incipit: "Mr et Mme van Hoogstraten
présentent leurs amitiés à Monsieur van de Wijnpersse".

1813. Brief (1 vel, slechts het slot, begin ontbreekt), ongedateerd, van Z. v.d. Berg Reiz, 
vermoedelijk aan Samuel Anne. Incipit: "In de hoop en in het vertrouwen dat Ued. 
dit mijn verzoek ten goede zult houden".

1814. Notitie (1 vel), ongedateerd, in de hand van Samuel Anne. Betreft overzicht van 6 
plaatsnamen en enkele namen.

1815. Notitie (1 vel), ongedateerd, betreffende voldane contributie en andere inkomsten.
Met handtekening Samuel Anne en de aantekening "Overgenomen".

1816. Deels voorbedrukt kaartje "De Heer van Hoogstraten wordt verzocht Gravin 
Attems naar tafel te geleiden".

78 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie met Ds. K. Hattink, 1851-1873.
(stukken 1817 t/m 1874)
1817. Enveloppe (leeg) met, in de hand van Marie v.H.-Frieswijk, het opschrift "Brieven 

van mijn dierbaren, onvergetelijken Echtgenoot mij door ds Hattink te Tubbergen 
teruggegeven. Verzoeke die te lezen en bij de familiepapieren te bewaren".

1818. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 juni 1851, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Eer ik den Uwen van den 21 dezer had ontvangen, had ik reeds lang 
geschreven aan - en weigerend antwoord ontvangen - van Fheye Mannes".

1819. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 juli 1852, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Voor de Alg. Verg. van U[nitas]. heb ik van Ds. 
Gallois een brief gekregen van allerzonderlingste redactie".

1820. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 mei 1853, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Op den 27: April is, in eene Verg. der Perm. 
Comm. van ? [Delta], besloten om in ieder Hoofdkiesdistrict een gecommiteerde 
van ? te benoemen".

1821. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 mei 1853, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik moet beginnen met betuiging van 
erkentelijkheid voor de vele moeite die Gij U voor mijn optreden in de 2e Kamer 
geeft".

1822. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 13 mei 1853, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Heb dank, hartelijken dank voor al Uwe 
moeite voor de goede zaak, die zich in Uwe buurt, met de onderscheiding van mijn
persoon identificeert".

1823. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 19 mei 1853, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik ben ten volle overtuigd dat Uw ijver om mij in 
de 2e Kamer te doen kiezen, in den grond steunt op het vertrouwen dat mijne 
benoeming aan het allerhoogste belang, de handhaving der vrije Evangelie 
verkondiging, bevorderlijk zou zijn geweest".

1824. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 1 juni 1853, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Gisteren heb ik den geheelen dag doorgebragt 
met mannen die uit verschillende oorden waren bij een gekomen xsche belangen 
te bespreken en daaromtrent besluiten te nemen in eene Vereeniging, die nevens 
Unitas en ? bestaat".
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1825. Brief (1 velletje), gedateerd 5 juli 1853, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Er wordt waarschijnlijk aanst. Donderdag eene 
Zitting van de Prov. Staten gehouden, maar 's avonds zal ik wel vrij zijn".

1826. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 8 november 1853, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik ben nog nooit zoo met bezigheden en 
drukten overladen geweest, als ditmaal na mijne terugkomst van de reis".

1827. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 8 december 1853, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Nog altijd ben ik, Waarde Vriend, zoodanig met allerlei zaken en 
bemoeijingen belast, dat ik niet spoedig en geregeld genoeg de brieven 
beantwoorden kan die mij worden gezonden en onverwijlde behandeling 
vorderen".

1828. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1853, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Bijgaande dispositie van Unitas zal U wel niet zeer naar den zin 
wezen. Ook mij was ze dit niet".

1829. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 januari 1854, van Samuel Anne, aan F.K.A. 
Peitsch (?), ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik kan mij niet goed meer herinneren 
of het aan U of aan Hattink was, dat ik beloofde iets te zullen doen om voor het 
vervolg de tegenwerking van den Heer van Twikkel in zekere zaak te doen 
vervallen en ZHWGeb. aan onze zijde te krijgen".

1830. Brief (4 gevouwen vel), gedateerd 3 februari 1854, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Toen ik Donderdag 28 Jan. uit 
Amsterdam van eene Verg. van ? terug kwam, viel ik dadelijk op Uwen brief van 
den 23.".

1831. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 20 maart 1854, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Mijne belangstelling in de zaak der 
Schoolmeesters benoeming in Tubbergen is bij het Ministerie van Binnenl. Zaken 
te goed bekend".

1832. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 maart 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink,
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik heb Uw adres aan den Minister doen 
bezorgen".

1833. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 11 april 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Eindelijk kan ik U de concept akte teruggeven".

1834. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 mei 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik heb Uwen brief van 15 April in orde 
ontvangen".

1835. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 4 mei 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Ik heb Uw adres aan den Min. van Binnenl. Zaken gestoken in een 
enveloppe".

1836. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 mei 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik heb gisteren eene overwinning op mij zelven 
behaald".

1837. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 mei 1854, van Samuel Anne, aan F.K.A. Peitsch
en K. Hattink. Incipit: "In mijne betrekking tot Unitas kreeg ik gisteren een brief 
van Ds Montijn, Mede Lid van K. & V., met een vertrouwelijk onderschrift".

1838. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 mei 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Heden morgen verzond ik aan Peitsch, met 
verzoek van mededeeling aan U, afschrift van een vertrouwelijk berigt van 
Montijn".

1839. Brief (1 vel), gedateerd 22 mei 1854, van Samuel Anne, aan F.K.A. Peitsch en K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "De foulards zijn uitmuntend".

1840. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik heb nog rijpelijk nagedacht over de zaak der 
knoeijerijen die Gij aan Uwe stembus te gemoet ziet". Inliggend: brief (1 vel), 
gedateerd 9 juni [18]54, aan Samuel Anne, ondertekend "P.D.D.". Incipit: "De brief 
zooeven geeindigd aan mijne vrienden te A. en te E. is zóó lang geworden dat ik U 
verzoeke met een paar woorden tevreden te zijn".

1841. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 juli 1854, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik heb aan Dinckgreve een Exemplaar gezonden 
van 't Weekblad van het Regt waarin het vonnis van den H. Raad in zake de 
Begraafplaatsen is opgenomen".

1842. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 16 oktober 1854, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik ben wel stellig voornemens geweest 
om mijne Vrienden in Twenthe, bepaaldelijk U en Peitsch, in September te komen 
bezoeken".
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1843. Brief (2 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 1 december 1854, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "De hazen zijn gisteren in goede order 
[sic] aangekomen; Gij doet mij daarmede meer genoegen dan Gij denkt".

1844. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 januari 1855, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Ik blijf overtuigd dat er eene intrigue bestaat met de verkiezing te Almelo 
en dat ik daar het slagtoffer van zijn moet".

1845. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 januari 1855, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Uw brief van 3 & 6 Jan. heeft mij diep geroerd en getroffen".

1846. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 april 1855, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik geloof dat Gij de uitgaven voor het in cultuur 
brengen der landerijen zeer wel voor een deel in 1854 & voor een ander deel in 
1855 hadt kunnen voegen bij de waarde dier gronden".

1847. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni 1855, van Samuel Anne, aan F.K.A. 
Peitsch. Incipit: "Daar Uw laatste brief in 's Gravenh. ligt, kan ik daarop niet, letter 
voor letter, antwoorden. Misschien doe ik dit later".

1848. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 21 juli 1857, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik ben den 28. Mei in het Vaderland 
teruggekomen".

1849. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 september 1857, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Het heeft mij gespeten, waarde Hattink, dat Gij mij niet goed 
hebt begrepen en ik onwillekeurig oorzaak was dat Gij doelloze moeite U gegeven 
hebt".

1850. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 september 1857, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink, ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik geloof dat Uwe rekening nu goed en 
presentabel is".

1851. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 juli 1858, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Ik stem volkomen met U in dat Gij den uitslag 
van het vergelijkend examen moet afwachten alvorens bepaalde stappen te doen 
ten gunste der ten Uwent te stichten bijzondere school".

1852. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 augustus 1858, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Naar mijn inzien behoort de zaak van den predikant van 
Gramsbergen niet tot den werkkring van Unitas".

1853. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 14 mei 1860, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "De rekening gaat, door mij onderteekend, hiernevens terug".

1854. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 maart 1861, van Samuel Anne, aan K. Hattink, 
ondertekend "Horatius". Incipit: "Als de watersnood eens wat vergeten is, moet er 
iets gedaan worden voor Uw schoolfonds. Binnen een paar jaren moet de 
Bijzondere School er zijn".

1855. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 januari 1863, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Ik heb Zondag Uwen brief en wat daarbij was ingesloten, 
ontvangen".

1856. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 1 februari 1863, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Gisteren had Nahuijs nieuwe informatie van het Dept van 
Financien omtrent de Tubbergsche gedegradeerde Commiesen".

1857. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 5 februari 1863, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Ik geloof niet dat er kans is om het raadsbesluit waarbij N° 3, na 
vergelijkend examen, benoemd is, vernietigd te krijgen".

1858. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 maart 1863, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Ik heb de afgeloopen week goed begonnen maar verder slecht 
doorgebragt".

1859. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 april 1863, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Hiernevens van mijne onderteekening voorzien, de rekening van het 
schoolfonds en de fundatie tot instandhouding der prots gemeente van 
Tubbergen".

1860. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 augustus 1863, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Zoo dra 't mij bekend werd dat het kantoor van Tubbergen vakant
zou worden, heb ik met mijn vriend aan het Dept van Financien gesproken over de 
vervulling door benoeming van een x [Christen] en dit is mij toegezegd".

1861. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 januari 1866, van K. Hattink, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Mijne vrouw heeft terstond aan uw verlangen voldaan om poging 
aan te wenden eene diensbode voor u te bekomen voldoende aan de gestelde 
wenschen".

1862. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 5 april 1866, van Samuel Anne, aan 
K. Hattink. Incipit: "De toezending der van Krijgers ontvangen rekening enz. geeft 
mij aanleiding tot het schrijven van een woordje".
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1863. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 31 juli 1866, van Samuel Anne, aan K.
Hattink. Incipit: "Ik heb dadelijk werk gemaakt van de zaak van het vergelijkend 
examen, ten einde ook dadelijk werk te kunnen maken van het oefenen van 
invloed, wanneer zulks mogt blijken noodig te zijn".

1864. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 augustus 1866, van Samuel Anne, 
aan K. Hattink. Incipit: "Ik heb heden getracht mij zoo veel mogelijk op de hoogte 
te stellen van het Surnumerairs examen".
In deze brief duidt Samuel Anne zijn Haagse adres aan als "Koninginnegracht, 
veelal genaamd Kanaal, N° 12c, tegenover den Zoölogischen tuin".

1865. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 29 augustus 1866, van Samuel Anne,
aan K. Hattink. Incipit: "Van harte geluk met het succes van Uwen zoon".

1866. Brief (2 gevouwen, 1 los vel rouwpapier), gedateerd 20 februari 1867, van Samuel 
Anne, aan K. Hattink. Incipit: "Susan had mij wel een exemplaar van Uw stuk 
gezonden, maar het U mededeelen van mijn oordeel daarover heb ik uitgesteld en 
afstel kwam van uitstel".

1867. Brief (1 gevouwen, 1 los vel rouwpapier), gedateerd 25 april 1867, van Samuel 
Anne, aan K. Hattink. Incipit: "Ongesteldheid heeft mij in den weg gestaan om U 
de voorlang onderzochte rekening der fundatie toe te zenden".

1868. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 oktober 1867, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Hiernevens een brief van Jan [Jan Samuel François (XII-C)], die, op
zijne school, nog weinig vorderingen in netjes werken blijkt te hebben gemaakt".

1869. Brief (1 gevouwen vervolgvel, 1e vel ontbreekt), van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "[...] wat bepaalds te zeggen is, schrijf ik zoo ligt niet".

1870. Brief (1 gevouwen vel, 2e vel ontbreekt), gedateerd 17 juni 1870, van Samuel Anne, 
aan K. Hattink. Incipit: "Ik herinner mij zeer wel Uwen brief te Kissingen te hebben 
ontvangen en zoo daar geen wederschrift op volgde, ligt zulks aan mijne 
traagheid".

1871. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 juni 1872, van Samuel Anne, aan K. Hattink. 
Incipit: "Laat mij aanvangen met U te bedanken voor Uwe omstandige berigten 
omtrent mijn neef".

1872. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 september 1872, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Ik heb mijn vertrek naar Duitschland op een later tijdstip moeten 
bepalen dan aanvankelijk mijn plan was".

1873. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 februari 1873, van Samuel Anne, aan K. 
Hattink. Incipit: "Met leedwezen vernam ik dat Gij koude gevat hebt op Uwe 
togten naar Rijssen en regt blijde zal ik zijn wanneer ik eens zal mogen vernemen 
dat Gij geheel hersteld zijt".

1874. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 januari 1877, van K. Hattink, aan Marie v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Bij het berigt van goeden ontvangst van den postwissel, [ik deed
t Engelsch, omdat onze postdistributeur roomsch is en geen E: verstaat], heb ik er 
reeds mijn hartelijke dankbetuiging gedaan voor uw deelneming in t lot mijner 
arme gemeente".

79 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende zijn ambtelijke carrière.
(stukken 1875 t/m 1897)
1875. Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, volgens de veranderingen, 

goedgekeurd door de beide Kamers der Staten-Generaal in de zitting van 1847-
1848. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1848. Ingenaaid. 30 p. Op omslag in de 
hand van Samuel Anne de aantekening "Samuel van Hoogstraten".

1876. Wet op de keuze en zamenstelling der Provinciale Staten. Sneek, Van Druten & 
Bleeker, 1850. Ingenaaid. 24 p. Op omslag in de hand van Samuel Anne de 
aantekening "Samuel van Hoogstraten".

1877. Instructie voor de Gedeputeerde Staten van de provincie ZuidHolland. 's-
Gravenhage, Gebr. Giunta d'Albani, 1851. Ingenaaid. 16 p. Op omslag in de hand 
van Samuel Anne de aantekening "Samuel van Hoogstraten".

1878. De Nederlandsche Staatswetten; bevattende De Grondwet, met al de daarbij 
voorgeschrevene wetten. 5e aflevering. Wet tot regeling van de zamenstelling, 
inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen. Amsterdam, Loman & Reudler, 
1851. Ingenaaid. 48 p. Op omslag in de hand van Samuel Anne de aantekening 
"Samuel van Hoogstraten".

1879. Instructie voor den Griffier van de Staten der Provincie Zuidholland. 's-
Gravenhage, Gebr. Giunta d'Albani, 1851. Ingenaaid. 8 p. Op omslag in de hand van
Samuel Anne de aantekening "Van Hoogstraten".
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1880. Reglement van Orde voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 's-Gravenhage, 
Gebroeders Giunta d'albani, 1854. Ingenaaid. 20 p. Op omslag in de hand van 
Samuel Anne de aantekening "Van Hoogstraten / Reglement van Orde".

1881. Wijzigingen van het Reglement van Orde voor de Provinciale Staten van 
ZuidHolland, vastgesteld door de Staten dier Provincie den 9den November 1854 
en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 20sten November 1854, n° 42. 
Gelijmd in blind omslag. 4 p. Op omslag in de hand van Samuel Anne de 
aantekening "Van Hoogstraten. Wijziging Regl. van Orde".

1882. De Amersfoortsche Courant n° 450 van Dinsdag 8 september 1857 (1 
krantenpagina), waarin lezers worden opgeroepen hun stem uit te brengen op 
Samuel Anne, "ter benoeming tot Lid der 2e Kamer van de Staten-Generaal".

1883. Advertentie in de Amersfoortsche Courant n° 456 van Dinsdag 29 september 1857 
(1 krantenpagina), ondertekend door Samuel Anne, waarin hij degenen die op 22 
september op hem gestemd hebben bedankt, en tevens dringend oproept bij de 
aanstaande herstemming hun keuze te bepalen op de heer van Asch van Wijck.

1884. Brief (1 vel), gedateerd 10 januari 1859, van J.H. van Hoog (?), Dijkgraaf van 
Rijnland, aan Samuel Anne. Betreft oproep tot het bijwonen van de "Vereenigde 
Vergadering van ons Hoogheemraadschap", op 18 januari 1859.

1885. De Amersfoortsche Courant n° 712 van vrijdag 16 maart 1860 (1 krantenpagina), 
waarin in het artikel "De verkiezing te Amsterdam en te Hoorn" Samuel Anne 
wordt genoemd als kandidaat "ter vervulling der plaats van den heer Baron van 
Hall, nieuw benoemd Minister van Financiën".

1886. De Amersfoortsche Courant n° 713 van dinsdag 20 maart 1860 (1 krantenpagina), 
waarin in het artikel "De Amsterdamsche en Hoornsche Verkiezingen" Samuel 
Anne nogmaals wordt aangeprezen als kandidaat, in tegenstelling tot het negatief 
advies van het Handelsblad.

1887. Twentsche Courant XVII, 22, zaterdag 2 juni 1860 (1 krantenkatern). In het artikel 
"Verkiezing van een lid der tweede kamer" wordt onder meer geschreven: 
"Evenmin heeft de heer mr. Van Hoogstraten eenige kans op slagen [...] het 
grootste deel van het district is den heer van Hoogstraten niet genegen".

1888. "Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal" (1 gevouwen diploma, gedrukt), 
gedateerd april 1863, ondertekend door Samuel Anne, zijn broer Pieter François 
(XI-C) en anderen. Kopie van bezwaarschrift tegen "het Ontwerp van wet tot 
afkoopbaarstelling van tienden".

1889. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage n° 107 van zaterdag 6 mei 1865 (1 
krantenkatern), waarin met ontstemming melding wordt gemaakt van het 
voorstel Samuel Anne als enige van de vijf aftredende leden van de Provinciale 
Staten niet te herkiezen.

1890. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage n° 108 van zondag/maandag 7/8 mei 
1865 (1 krantenkatern), waarin in het artikel "Een Kabaal (aan de Haagsche kiezers) 
II" de volgende oproep: "Stemmen wij, eensgezind, als één man op de heeren W.K.
van Gennep, S.A. van Hoogstraten, Jhr. Mr. H.J. van der Heim, Mr. D. Léon, J.W. van 
der Schooren".

1891. "Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Staten van de Provincie Zuid-
Holland" (1 gevouwen diploma), gedateerd 5 juli 1870, ondertekend door Just de la 
Paisières. Betreft de verkiezing (met 54 van de 62 stemmen) van Samuel Anne tot 
lid der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

1892. "Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Staten van de provincie Zuid 
Holland" (1 gevouwen diploma rouwpapier, in enveloppe), gedateerd 4 juli 1872, 
ondertekend door "De Griffier der provinciale Staten van ZuidHolland" Just de la 
Paisières. Betreft de verkiezing (met 56 van de 61 stemmen) van Samuel Anne tot 
lid der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

1893. Briefje (1 vel), gedateerd oktober 1873, van Samuel Anne, aan J. Kappeijne van de 
Capello. Incipit: "De Ondergeteekende [...] verzoekt om reden van zijne verzwakte 
gezondheid, voor nieuwe herkiezingen buiten aanmerking te blijven".

1894. Krantenknipsel betreffende de "Algemeene Vergadering van woensdag 22 April 
1874", waarin ter vervanging van Samuel Anne Mr. J. De Bas Jzn., notaris, wordt 
geproclameerd.

1895. Uitnodiging (kartonnen kaart), ongedateerd [gezien de combinatie dag/datum 
moet het hier gaan om 1875: daarvoor was Samuel Anne nog geen lid van de 
Provinciale Staten, en hij overleed op 24 oktober 1875], namens "le Roi et la 
Reine", van "Le Maréchal de la Cour", aan Samuel Anne, voor "un Bal Gala Samedi 
le 2 Janvier à 81/2 heures".

1896. Litho (30,2 x 19,9 cm) van portretfoto van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
1897. Litho (30,2 x 19,9 cm) van portretfoto van Dr. A. Kuijper.
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80 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende Nieuwe Wetering te 
Woubrugge.
(stukken 1898 t/m 1928)
1898-1910. Oude omslag met het opschrift "1838 / Wooning aan de Nieuwe Wetering / 

Rekeningen van reparatien bij de aanvaarding gelast / Kwitantien van de belasting 
dezes Jaare / Verantwoording - Kempenaar". Hierin:
1898. Oude wikkel "Verantwoording door Kempenaar gedaan in 

Januarij 1839 / Vastigheden verhuurd aan Jacobus Los". Hierin 9 
stukken (9 vel) betreffende polderlasten, bemalingskosten, 
bundergelden en Hoogheemraad-omslagen.

1899. "Kennisgeving" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 15 februari 
1838, van de Provincie Zuid-Holland, geadresseerd aan D. 
Schouten. Betreft grondbelasting over het jaar 1838.

1900. "Kennisgeving" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 15 februari 
1838, van de Provincie Zuid-Holland, geadresseerd aan E. 
Schooneveld. Betreft grondbelasting over het jaar 1838.

1901. "Kennisgeving" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 15 februari 
1838, van de Provincie Zuid-Holland, geadresseerd aan Jacobus 
Los. Betreft grondbelasting over het jaar 1838.

1902. Nota (1 gevouwen diploma), gedateerd 24 mei 1838, van G. van 
Geer te Woubrugge, aan Samuel Anne. Betreft "reparatien" aan 
de woning bewoond door Jacobus Los.

1903. "Nota van benodigde materialen en arbeidsloonen aan de 
woning van Jacobus Los aan de Nieuwe Wetering" (1 gevouwen 
diploma), ongedateerd, van G. van Geer te Woubrugge, aan 
Samuel Anne.

1904. "Nota voor den WelEdelen Gestrengen Heer Mr S.A. van 
Hoogstraten aan deszelfs Bouwmanswoning gelegen aan de 
Nieuwe Wetering onder Alkemade bewoond door Jacobus Los" 
(1 gevouwen diploma), ongedateerd, van G. van Geer te 
Woubrugge, aan Samuel Anne.

1905. "Duplicaat Kennisgeving" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 
24 augustus 1838, van de Provincie Zuid-Holland, geadresseerd 
aan Samuel Anne. Betreft grondbelasting over het jaar 1838.

1906. Nota (1 gevouwen diploma), gedateerd 1837-1838, van A. van 
Griethuizen te Woubrugge, aan Samuel Anne. Betreft 
werkzaamheden aan de woning bewoond door Jacobus Los.

1907. Minuut brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Samuel Anne, 
geadresseerde onbekend. Incipit: "Wij hebben eenigen tijd niet 
van elkander gehoord. Inmiddels heeft de zaak van Van Beest 
niet geheel stil gestaan. Van Griethuizen heeft hem gesommeerd
en hij weigerde betaling".

1908. Nota (1 gevouwen diploma), ongedateerd, van M. Vergunst te 
Woubrugge, aan Samuel Anne. Betreft werkzaamheden aan de 
woning bewoond door Jacobus Los over de jaren 1837 en 1838.

1909. "Likwidatie van Ontvang en Uitgaaf tusschen den WelEdelen 
Geboren Heer S.A. Van Hoogstraten [...] en Johan Kempenaar in 
zijne kwaliteit als rentmeester te Woubrugge" (1 vel), 
ongedateerd. Betreft polderlasten e.d. over het jaar 1838.

1910. Enveloppe met hierin: kladblaadje met, in de hand van Samuel 
Anne, een overzicht van uitgaven. Ongedateerd. Hierdoorheen 
gestoken een enigszins geoxydeerde, handgesmede, 
contemporaine speld.

1911-1927. Oude omslag met het opschrift "Wooning - Nieuwe Wetering / 1839 / Reparatien 
[...] / 1840 [...] / 1841 [...]". Hierin:
1911. Lias van 8 nota's (8 vel), van verschillende afzenders, gedateerd 

1838-1839.
1912. 2 nota's (2 vel) van M. Vergunst, ongedateerd.
1913. Nota (1 vel) van de weduwe P.A.W. Wernink, gedateerd 28 maart 

1839.
1914. Nota (1 vel) van Leendert van Dieje, gedateerd 28 februari 1840.
1915. Nota (1 vel) van Simon van Rijzens, gedateerd 11 april 1840.
1916. Nota (1 vel) van Dirk Schouten, gedateerd 6 mei 1840.
1917. Nota (1 vel) van M. Oosthoek, gedateerd 6 mei 1840.
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1918. Nota (1 vel) van G. van Geer, gedateerd 6 mei 1840.
1919. Nota (1 vel) van G. van Geer, gedateerd 4 juni 1841.
1920. Nota (1 vel) van C. Langhout, gedateerd 4 juni 1841.
1921. Nota (1 vel) van Leendert van Dieje, gedateerd 25 augustus 1840.
1922. Nota (1 vel) van A. van Griethuizen, gedateerd 7 juni 1839 - 4 

december 1840.
1923. Overzicht (1 vel) van 3 nota's, gedateerd 2 november 1841 - 28 

april 1842.
1924. Nota (1 vel) van Dirk Schouten, gedateerd 26 mei - 3 december 

1840.
1925. Nota (1 vel) van Leendert van Dieje, gedateerd 28 mei 1841.
1926. Nota (1 vel) van G. van Geer, gedateerd 20 februari - 24 juli 

[1841].
1927. "Nota van Ontvang en Uitgaaf voor de WelEdelen Geboren Heer 

S.A. van Hoogstraten en de WelEdelen Geboren Heer Jonkheer 
Groen van Prinsterer" (1 gevouwen diploma), gedateerd 23 
december 1841 - 2 april 1842.

1928. Oude wikkel met het opschrift "Oude papieren der Wooning aan de Nieuwe 
Wetering". Met lakstempel van monogram SvH.

81 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende Koninginnegracht 12-C te Den
Haag.
(stukken 1929 t/m 1940)
1929. "Afschrift eener acte van verkoop en koop door den Weledelen Heer Samuel 

Johannes de Vletter, Architect aan de WeledelGeboren Heer Anne Samuel van 
Hoogstraten, Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, beide wonende te 's 
Gravenhage" (katern van 2 gevouwen diplomata in omslag), gedateerd 12 januari 
1866, door Notaris J.E. Andries. Inliggend: wikkel met opschrift. Betreft aankoop 
van een perceel aan de Koninginnegracht te Den Haag.

1930. "Bestek en Voorwaarden waarna den Hoog Wel Geb. Heer S.A. van Hoogstraten 
heeft aanbesteed het bouwen van een Woonhuis op de Koninginnegracht te 's 
Gravenhage, en zulks alles volgens de daarvan zijnde teekening en zoo als nader 
omschreven is" (lias van 5 gevouwen diplomata in omslag geadresseerd aan 
Samuel Anne). Gedateerd 12 januari 1866, ondertekend door Samuel Anne en 
architect S.J. de Vlettter.

1931. "Bewijs van Niet bestaande Hypothecaire inschrijvingen" (1 gevouwen diploma), 
gedateerd 16 januari 1866.

1932. Kennisgeving (1 vel, grotendeels voorbedrukt), gedateerd 31 december 1867, van 
P.J. van den Burg, "Controleur der Directe Belastingen en van het Kadaster", aan 
Samuel Anne. Betreft opname van huis en tuin in het kadaster: Sectie A, laatst 
voorgaand nummer 6893, nummer van het kadastrale plan 7368, van 1866 tot 
1873.

1933. Ontvangstbewijs (1 gevouwen diploma) van verschillende bedragen, door architect
S.J. de Vletter ontvangen van Samuel Anne, gedurende de periode 12 januari 1866 
- 11 december 1867. Het totaal bedragt ± ƒ 24.000,-, verspreid over 7 betalingen.

1934. Verklaring (1 velletje), ongedateerd, betreffende de hermeting van de oppervlakte 
van Sectie A, nr. 6893 te 's-Gravenhage. Het blijkt dat de werkelijke oppervlakte 3 
roeden, 38 ellen is, in plaats van de gekochte 3 roeden, 25 ellen, 13 ellen meer, dus.

1935. Verzekeringspolis (1 vel), van "La Garantie Belge, Verzekering Maatschappy tegen 
het breken van spiegels en glas, en de ongelukken met rytuigen", gedateerd 7 april 
1866, ondertekend door Samuel Anne en de hoofd-directeur van de 
verzekeringsmaatschappij, Ed. Billen-Decat. De premie bedraagt ƒ 8,90.

1936. Verklaring (1 strookje papier, deels voorbedrukt), omtrent "bekoming van 
tijdelijken vrijdom van grondbelasting", gedateerd 7 mei 1866.

1937. Verzekeringspolis (1 gevouwen vel), van "De Haagsche Assurantie Compagnie voor 
Brand enz.", gedateerd 9 februari 1873. De inboedel is verzekerd voor een bedrag 
van ƒ 8.000,-.

1938. "Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de gemeente 's 
Gravenhage" (1 vel in enveloppe van notaris Andries, geadresseerd aan Samuel 
Anne), gedateerd 16 maart 1874.

1939. "Bewijs van Eigendom van: Een Huis, erf en tuin aan de Koninginnegracht Nr 12c te
's Gravenhage, kadastraal bekend onder Sectie P nr 1397 groot 4 aren 9 centiaren" 
(3 gevouwen diplomata in omslag), gedateerd 24 mei 1879. Ondertekend door 
notaris W.J. Eikendal en Marie v.H.-Frieswijk. Inliggend wikkel met opschrift.
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1940. Kladblaadje met in de hand van Marie v.H.-Frieswijk de aantekening "Huis in de 
Houtstraat waar Vader tijdens zijn eerste huwelijk woonde", ongedateerd. 
Ondertekend "MvHF".

82 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende zijn overlijden en 
nalatenschap.
(stukken 1941 t/m 1953)
1941. Afschrift van Samuel Anne's testament (1 gevouwen diploma in omslag), 

gedateerd 20 augustus 1866, ondertekend door notaris D.P.J. van Waning.
1942. "Uiterste wils beschikkingen van S.A. van Hoogstraten" (1 gevouwen vel). 

Supplement, in de hand van Samuel Anne, op zijn testament. Incipit: "Ik verzoek 
dat aan mijn lijk zoodanige verwondingen worden aangebragt dat levend 
begraven onmogelijk worde".

1943. Gedrukte annonce (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 25 oktober 1875, 
ondertekend door M.W. v.H.-Frieswijk, van het overlijden van Samuel Anne.

1944. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage CCVIII, 252, dinsdag 26 oktober 1875 (1 
krantenkatern). Hierin de overlijdensadvertentie van Samuel Anne.

1945. Opregte Haarlemsche Courant 253, woensdag 27 oktober 1875 (1 krantenkatern). 
Hierin de overlijdensadvertentie van Samuel Anne.

1946. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 254, donderdag 28 oktober 1875 (1 
krantenkatern). Hierin de overlijdensadvertentie van Samuel Anne.

1947. Opregte Haarlemsche Courant 255, vrijdag 29 oktober 1875 (1 krantenkatern). 
Hierin de overlijdensadvertentie van Samuel Anne.

1948. "Voorstel van Verdeeling der Nalatenschap van den Weledelgeb. Heer S.A. van 
Hoogstraten" (1 gevouwen plano), ongedateerd. Opsomming van effecten, 
roerend en onroerend goed, met een totale waarde van ƒ 176.070,851/2. Hiervan 
erft zijn weduwe Marie v.H.-Frieswijk ƒ 45.168,48, en zijn kinderen Margaretha ƒ 
33.855,121/2, Jan ƒ 32.447,50, Jan Willem ƒ 32.642,00 en Jacob ƒ 32.957,75.

1949. Verklaring (1 diploma), gedateerd 11 januari 1876, ondertekend door notaris D.P.J. 
van Waning, betreffende de laatste wil van Samuel Anne.

1950. Extract uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand van Den Haag (1 
gevouwen diploma), gedateerd 11 januari 1876, waaruit blijkt dat Samuel Anne in 
deze gemeente overleden is op 24 oktober 1875.

1951. Ontvangstbewijs (1 vel in enveloppe, geadresseerd aan Maria Wilhelmina v.H.-
Frieswijk), gedateerd 6 mei 1876, voor successierechten, ad ƒ 27,60.

1952. Boedelscheiding (5 katernen van elk 5 gevouwen diplomata), gedateerd 24 mei 
1879, ondertekend door notaris W.J. Eikendal.

1953. Extract uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand van Den Haag (1 
gevouwen diploma), gedateerd 18 juni 1879, waaruit blijkt dat Samuel Anne in 
deze gemeente overleden is op 24 oktober 1875.

83 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie van en aan Maria Wilhelmina 
Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, 1841-1875.
(stukken 1954 t/m 1994)
1954. Brief (1 vel), gedateerd 19 oktober 1841, van A. ten Cate, aan zijn kleindochter 

Maria Wilhelmina. Incipit: "Uwe lieve toespraak op den Jaar Dag mijner geboorte 
maakte gister, benevens die van uwe goede zuster, een groot gedeelte mijner 
genoegen uit!".

1955. Kattebelletje (strookje rouwpapier), van haar moeder, Constantia Frieswijk-ten 
Cate, aan Maria Wilhelmina Frieswijk, in potlood gedateerd juni 1846 (of 1876?).

1956. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), ongedateerd [poststempel van 24 februari 
1857], van Constantia Frieswijk-ten Cate aan haar dochter Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Ge ziet mijn lieve kind, dat, getrouw aan mijne gewoonte wanneer ik 's 
middags naar de kerk ga het morgen uurtje besteed word aan mijne geliefde 
betrekkingen te schrijven". Ingesloten: Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier, 
gedateerd 21 februari [18]57, van haar zuster Anna Frieswijk. Incipit: "Ik verlang 
toch te veel u eenige woorden te schrijven".

1957. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe), ongedateerd [poststempel 
van 16 maart 1857], van Constantia Frieswijk-ten Cate aan haar dochter Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Alhoewel met hoofdpijn uit de K. Kerk gekomen zijnde zoo is 
het mij eene ware behoefte om U weder iets van ons allen te doen geworden". 
Ingesloten: Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier, gedateerd 29 februari [18]57, 
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van haar zuster Louise Frieswijk. Incipit: "Het zijn eenige van die aangename 
oogenblikken van schemering, al te goed bij ons bekend, die ik waarneem om u 
mijn beste Zuster eenige regelen te schrijven".

1958. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe), gedateerd 16 maart 1857, van
Constantia Frieswijk-ten Cate aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "U 
allerhartelijkst en waarlijk belangstellend schrijven verkwikt mijn hart en verheugd
ons allen".

1959. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe samen met bovenstaand stuk),
gedateerd 16 maart 1857, van Jan Hendrik ten Cate aan zijn schoonzoon Samuel 
Anne en dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Hoezeer ik het met opzicht tot brieven
schrijven in hoofdzaak met U eens ben, veelgeachte [...] schoonzoon".

1960. Brief (2 gevouwen vel en 1 los vel in enveloppe), gedateerd 21 maart 1857, van 
Maria Wilhelmina, aan haar ouders. Incipit: "Uit mijnen brief aan Mama van 16 M. 
zult U zeker het een en ander van ons samen in deze doorluchte stad [Rome] 
vernomen hebben".

1961. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd 25 maart [1857], van Constantia 
Frieswijk-ten Cate aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Mijn hartelijk 
verlangen naar eenig berigt doet mij de pen weder eens opvatten".

1962. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd "12 april" [1857?], van Constantia
Frieswijk-ten Cate aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "U hartelijk 
schrijven gisteren onder den eeten ontvangen".

1963. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe), gedateerd 22 april [18]57, van 
Anna Frieswijk aan haar zuster Maria Wilhelmina. Betreft onder meer het eind van 
de verloving van Anna en "H.": "Vrijdag 17 april heb ik aan mijnen onvergetelijken 
H. geschreven, en hem zijne vrijheid wedergegeven".

1964. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe samen met bovenstaand stuk),
gedateerd 22 april [1857], van Constantia Frieswijk-ten Cate aan haar schoonzoon 
Samuel Anne.

1965. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 1 mei [1857], van H. Lang-Vertu, 
aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Je ne vous parlerai pas ce soir du bonheur que j'ai 
éprouvé à la lecture de votre chère lettre du 23 courant".

1966. Brief (2 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe), gedateerd 5-6 mei 1857, van 
Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Wel 
mijne lieve beste Marie, ik weet niet wat ik meer moet appreciëeren". In dezelfde 
enveloppe een brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd 6 mei 1857, van 
Louise Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina.

1967. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier in enveloppe), gedateerd 7 mei [1857], van 
haar ouders, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Welk een geluk dat de dingen die het 
hart aangaan niet te betalen zijn, en... ook niets kosten". In dezelfde enveloppe 
een brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier) van Anna Frieswijk, aan haar zuster 
Maria Wilhelmina. Incipit: "Ik kan u niet zeggen hoe ontzagglijk uwen 
deelnemenden brief van heden morgen mij verheuchte". Ook in dezelfde 
enveloppe: Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier) van Caroline Frieswijk, aan haar 
zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Ofschoon dan maar een paar woordjes, zoo 
wenschte ik ongaarne dezen brief te laten vertrekken, zonder iets voor mijne lieve 
zuster in te sluiten".

1968. Enveloppe (leeg), door Samuel Anne geadresseerd aan "Mevrouw van 
Hoogstraten, geb. Frieswijk". Poststempel van 13 augustus 1858.

1969. Enveloppe (leeg), door Samuel Anne geadresseerd aan "Mevrouw van 
Hoogstraten, geb. Frieswijk". Poststempel van 17 juni [18]62.

1970. Enveloppe (leeg), door Samuel Anne geadresseerd aan "Mevrouw van 
Hoogstraten, geb. Frieswijk". Poststempel van 3 juni [18]63.

1971. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 22 april [18]68, van Constantia Frieswijk-ten 
Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Mijn hart gaat met dit briefje 
mede!".

1972. Brief (1 gevouwen velletje rouwpapier), ongedateerd [april/mei 1868 (?)], van Maria
Frieswijk, aan haar nicht Maria Wilhelmina. Incipit: "Gisteren avond ontving ik zulk 
een innig schrijven van Uwe beste Moeder".

1973. Brief (1 gevouwen velletje), ongedateerd [april/mei 1868 (?)], van Constantia 
Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Hoe we allen 
deelen in de toestand uwer geliefden man kan ik U niet uitdrukken".

1974. Brief (1 reepje rouwpapier), ongedateerd [april/mei 1868 (?)], van Constantia 
Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Hoe is het van 
nacht geweest, heeft een en ander gisteren Uwe geliefde man geen kwaad 
gedaan, hoe hebt ge het zelf?".



2.21.333.01 Hoogstraten, van 141

1975. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd Woensdag 1 april [1868 (?)], van 
Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Eindelijk is ons aller verlangen bevredigd".

1976. Brief (1 gevouwen velletje rouwpapier), gedateerd 10 april [1868 (?)], van 
Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Wel 
wel lieve Marie dat ik zoo niets geweten heb van hetgeen gisteren bij U geschied 
is".

1977. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in envelopje), gedateerd 14 juni [1868], van 
Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Hoe 
zeer mij altijd uwe hartelijke letteren goed doen".

1978. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 24 juni [1868], van Constantia 
Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Hoe prettig zoo 
beiden in den vreemden en toch in den geest zoo nabij".

1979. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 juni 1868, van Jan Hendrik Frieswijk, aan zijn 
dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Van tante Marianne vernemende dat er weldra 
eene brief naar Kissingen geëxpedieerd zal worden, zoo wil ik van die gelegenheid 
gebruik maken om U vriendelijk dank te zeggen".

1980. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 juli [1868], van Constantia Frieswijk-ten Cate, 
aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Ge zijt toch een hartelijk wezendje mij
zoo spoedig weder eens te schrijven en in den vreemden den 29e bedankt te 
hebben".

1981. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 23 juli 1868, van 
Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Uwe 
lieve letteren verblijde mij zoo dat ik u niet zeggen kan". In dezelfde enveloppe: 
Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 juli [18]68, van Caroline Frieswijk, aan haar 
zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Weldra gaan wij beiden eene streek verlaten, die
ons nog wel eens eene zucht zal kosten", en: Brief (1 vel rouwpapier), ongedateerd,
van Anna Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Hoe warm ook heb 
ik toch behoefte om een klein woordje bij Mama in te doen om in gedachten mij 
een oogenblik bij u neer te zetten".

1982. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 september [1868 (?)], van Constantia 
Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Het was ons allen 
gisteren een waar feest eens weder bij U zoo gul en prettig ontvangen te worden".

1983. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [maar voor 1875, en na ± 1868] van Constantia
Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Wat zijt ge toch 
goedig om mij die twee kommetjes te zenden met al de drukte die ge om en in uw 
hart hebt". Op de laatste pagina een kort briefje van Margaretha Constantia Maria,
aan haar moeder Maria Wilhelmina, waarin zij onder meer haar vreugde uitspreekt
over het feit dat zowel haar moeder als haar vader het goed maken.

1984. Gevouwen envelopje (leeg), in de hand van Constantia Frieswijk-ten Cate, aan 
"Mijne lieve Marie v: Hoogstraten", gedateerd 16 oktober [18]73.

1985. Notitie (1 velletje) in de hand van Constantia Frieswijk-ten Cate, ongedateerd. "Een
klein [...]je aan de geliefde oudste dochter van Hoogstraten".

1986. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 juni [18]74, van haar zoon Jan Samuel 
François, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Het is vandaag Zaturdag en tante Louise 
zeide, dat het dan altijd erg druk voor haar was: zij ging nu "aan 't huishouden", 
Marie ging naar boven en toen dacht ik, ik zal nu maar eens wat aan Mama gaan 
schrijven".

1987. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 juni [18]74, van haar zoon Jan Samuel 
François, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Woensdag avond ontving ik Uwen brief 
dien ik op mijne kamer vond toen ik om half elf thuis kwam, en Donderdag aan 't 
ontbijt den volgenden. Ik heb U nog te vertellen vanaf Dinsdag, 16 Juny. Dien dag 
wandelden wij 's middags in 't Valkhof, waar ik van tante Louise een pakje dure 
sigaren kreeg (ƒ 0,05 't stuk) lief van Tante, niet waar?". Jan was toen nèt 15 
geworden...

1988. Brief (1 vel), gedateerd 1 oktober 1875 [bedoeld wordt hoogstwaarschijnlijk 1 
november of 1 december, aangezien Samuel Anne overleed op 24 oktober 1875], 
van A.W. Nesboreck, aan Maria Wilhelmina, n.a.v. het overlijden van Samuel Anne, 
"een Edel weldoener". Inliggend een schets in Oost-Indische inkt (1 gevouwen vel 
rouwpapier) met gedicht opgedragen aan Maria Wilhelmina, voorstellende het 
graf van Samuel Anne.

1989. 11 briefjes, alle ongedateerd (± 1875), van haar moeder, Constantia Frieswijk-ten 
Cate, aan Maria Wilhelmina Frieswijk.
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1990. Brief, gedateerd "2 Mey 1870", van Maria Wilhelmina Frieswijk aan haar moeder, 
gesigneerd "Uwe innig liefhebbende oudste". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve beste 
Moeder, Uw bezoekje heden heeft mij toch zóó verheucht, hartelijk en hartelijk 
dank ik U er voor".

1991. Brief, gedateerd "1 Juny 1871", van Maria Wilhelmina Frieswijk aan haar moeder, 
gesigneerd "Uwe innig liefhebbende oudste". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve beste 
Moeder, Gisteren avond had ik allerlei bemoeijingen en kon Uw mooije 
portefeuille niet op mijn gemak bezien".

1992. Brief, gedateerd "Zaterdag, 26 April 1873", van Maria Wilhelmina Frieswijk aan haar
moeder, gesigneerd "Uwe innig liefhebbende en dankbare oudste". 1 gevouwen 
vel. Incipit: "Liefste beste Moedertje, Ik kan onmogelijk dezen dag laten voorbij 
gaan zonder U in gedachten nog eens hartelijk te danken voor Uw allerprachtigst 
cadeau".

1993. Gedrukt, Engelstalig, gedicht uit The Invalid's Hymn Book (1 velletje in enveloppe 
met het opschrift "Voor mijne lieve zuster Maria, een woordje van opwekking [...] 
van zuster Anna".

1994. Brief (1 gevouwen velletje in (deel van) rouw-enveloppe), ongedateerd 
[poststempel van 2 augustus [18]7[5 (?)], van Constantia Frieswijk-ten Cate, aan 
haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Vergeef me lieve beste kind dat ik Johan 
gezegd heb zelve naar boven te gaan ten einde uit uwe eigene mond de toestand 
uwer beste man te vernemen".

84 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie van en aan Maria Wilhelmina 
Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, 1876-1888.
(stukken 1995 t/m 2042)
1995-2001. Enveloppe met in potlood, in het handschrift van Maria Wilhelmina, de 

aantekening "Gelukkige herinneringen van mijne dierbare kinderen". Hierin:
1995. Brief (1 gevouwen vel met reliëfdruk Ministerie van Oorlog, in 

enveloppe), gedateerd 18 september [18]77, van P.M. Netscher 
en zijn echtgenote Jacoba Netscher, aan Maria Wilhelmina, met 
de mededeling "dat haar zoon [Jan Samuel François?] een 
uitmuntend examen heeft gedaan voor het 1e studiejaar [...] Hij 
heeft van de aspiranten voor de artillerie bij het examen n° 2 
behaald!".

1996. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 7 maart 1882, 
ondertekening onleesbaar, aan Maria Wilhelmina. Betreft 
bericht dat - kennelijk op haar verzoek - haar zoon per 1 mei in 
Den Haag gelegerd zal zijn.

1997. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 12 juli 1883, van haar zoon
Jan of Jacob, aan Maria Wilhelmina. "BRIEFKAART UIT 
BODENBACH ONTVANGEN. ZYT U REEDS GEARRIVEERD = J".

1998. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 16 oktober 1883 (de dag 
van de 57e verjaardag van Maria Wilhelmina), van haar zoon Jan 
of Jacob, aan Maria Wilhelmina. "VAN HARTE 
GELUKGEWENSCHT = J".

1999. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 19 oktober 1883, van haar 
zoon Jacob, aan Maria Wilhelmina. "WORD AANSTAANDEN 
MAANDAG OVERGEPLAATST NAAR DEN HAAG = JACOB".

2000. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 6 mei 1884, van "van 
Hoogstraten", aan Maria Wilhelmina. "HOOGSTE BOD VOOR 
GEHEEL F 7310 DUS PER HECTARE 620 = VANHOOGSTRATEN".

2001. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 16 oktober 1886 (de dag 
van de 60e verjaardag van Maria Wilhelmina), van haar zoon 
Jan, aan Maria Wilhelmina. "HARTELYK GELUK GEWENSCHT = 
JAN".

2002. Briefje (1 gevouwen velletje), in potlood gedateerd "24 Oct." (de sterfdag van 
Samuel Anne), van haar dochter Margaretha, aan Maria Wilhelmina. "Ik denk 
heden veel aan U. Uw innig liefhebbende Margaretha".

2003-2015. Enveloppe met brieven van Margaretha Constantia Maria (XI-B-a) aan haar 
moeder Maria Wilhelmina Frieswijk, 15 januari - 7 april 1876. Hierin:
2003. Brief, gedateerd "Ede, 15 Januari 1876", van haar dochter 

Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve beste Moes! Eindelijk heb ik dan 
toch een oogenblikje om U te schrijven en u te bedanken voor 
Uw lieven brief dien ik eergisteren aan de koffie kreeg".
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2004. Brief, gedateerd "Ede 16 Januari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel, rouwpapier. Incipit: "Liefste beste Moes! Alweer 
is het Zondag, in gedachte ben ik den geheelen tijd bij U".

2005. Brief, gedateerd "Ede 29 Januari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve beste Moes! Ik ben gelukkig dat 
het eindelijk Zaterdag is en ik U schrijven kan".

2006. Brief, gedateerd "Ede 5 Februari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel. Incipit: "Liefste beste Moesje! Gelukkig is dat 
Zaterdagavond uurtje weêr gekomen waarin ik U schrijven kan".

2007. Brief, gedateerd "Ede 6 Februari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel. Incipit: "Liefste beste Moes! Zooeven kreeg ik 
Uw lieven brief en was er erg blij meê".

2008. Brief, gedateerd "Ede 13 Februari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel met 1 vel inliggend. Incipit: "Liefste beste 
Moesje! Hartelijk dank ik U voor uwe heerlijke brieven".

2009. Brief, gedateerd "Ede 13 Februari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel, rouwpapier. Incipit: "Liefste beste Moes! Erg lief 
vond ik het van U om mij toch te schrijven, ofschoon U zulk een 
aangezichtspijn hebt".

2010. Brief, gedateerd "Ede 19 Februari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel. Incipit: "Liefste beste Moesje! Ik kan het mij niet
begrijpen dat het alweêr Zaterdag is en wij schrijven kunnen".

2011. Brief, gedateerd "Ede 26 Februari 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel. Incipit: "Liefste beste Moes! Gelukkig is het weêr
Zaterdag en kan ik u rustig schrijven".

2012. Brief, gedateerd "Ede 4 Maart 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel rouwpapier. Incipit: "Lieve beste Moesje! 
Gelukkig is het Zaterdag avond en kan ik U schrijven en U vragen
hoe het komt dat ik dezen geheelen week geen brief van u 
gehad heb".

2013. Brief, gedateerd "Ede 11 Maart 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel met 1 vel inliggend. Incipit: "Lieve beste Moes! 
Het is drie uur, een tijd waarop ik anders nooit kan schrijven".

2014. Brief, gedateerd "Ede 25 Maart 1876", van haar dochter 
Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha".
1 gevouwen vel rouwpapier. Incipit: "Liefste beste Moes! 
Gelukkig heb ik nu aan Oom Jan Willem geschreven, maar 
helaas, ten koste van mijn schrijftijd aan u".

2015. Brief (1 gevouwen vel en 1 los vel rouwpapier, in enveloppe), 
gedateerd 7 april 1876, van haar dochter Margaretha Constantia 
Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha". Incipit: "Liefste beste 
Moes! Het is mij eene rust en het aangenaamste dat ik doen kan 
om aan U te gaan schrijven, och, lieve Moes!".

2016. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [volgens notitie in het handschrift van Maria 
Wilhelmina 30 maart [18]76], van Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter 
Maria Wilhelmina. Incipit: "Droevige herinneringsdag voor onze goede trouwe 
Marie" (Samuel Anne, ruim een halfjaar daarvoor overleden, zou die dag jarig 
geweest zijn).

2017. Briefje (1 vel), gedateerd 18 april [18]76, van Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar
dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Ik dank u beste marie voor uwe nette 
terugbezorging van het pak".

2018. Briefje, ongedateerd [1876], van haar zuster Anna, gesigneerd "Anna". 1 vel met 2 
bijlagen. Incipit: "Lieve Marie, Hiernevens het versje van onze onvergetelijke 
moeder" [m.b.t. het overlijden van hun moeder].
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2019. Brief (1 vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 10 juli [1876], van Constantia 
Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Ik ga U eens een 
klein briefje schrijven, alhoewel dat nare papier met die randjes erg naar schrijft 
vermits het telkens zoo opwipt dat maakt het zoo ongemakkelijk". Inliggend: 
briefje (1 vel), ongedateerd, van dezelfde aan dezelfde. Incipit: "We danken U voor 
de bezichtiging van Uw lief portretje dat de sprekende afbeelding is van Uw 
gansch bestaan".

2020. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 24 juli [1876], van 
Constantia Frieswijk-ten Cate, aan haar dochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Met 
een door en door vermoeid ligchaam". Inliggend: kattebelletje (afgescheurde 
strook rouwpapier), ongedateerd [1876], van dezelfde aan dezelfde.

2021. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 3 september [18]76, 
van Louise Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Regt hartelijk 
dank ik U voor uwe beide laatste brieven waardoor ik berigt ontving van onze lieve
moeder".

2022. Brief (1 vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 23 september [18]76, van Louise 
Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Doordat ik de laatste keeren 
een paar malen aan de zusters schreef heb ik uwe lieve letteren waarvoor ik u 
hartelijk dank zeg niet spoediger beantwoord".

2023. Brief, gedateerd "Utrecht 10 February 1878", van haar neef Samuel Pieter Jacob 
Anne (XII-B), gesigneerd "Samuel van Hoogstraten". 1 gevouwen vel in enveloppe. 
Incipit: "Lieve Tante, Gisteren ontving ik Uwen lieven brief, en wil ik de 
beantwoording daarvan niet uitstellen" [de schrijver toont zich in deze brief bereid 
op te treden als toeziend voogd van de kinderen van Maria Frieswijk].

2024. Brief, gedateerd "Haarlem, 3 Oct. '79", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Hoe werd ik gisteren 
morgen verrast, toen ik het koffertje ontving, en daarin eerst uwen brief vond".

2025. Brief, gedateerd "Haarlem, 12 Oct. '79", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Eindelijk heb ik een paar 
uurtjes vrije tijd en ga dus op mijn gemak wat aan U schrijven".

2026. Brief, gedateerd "Haarlem, 15/16 Oct. '1879", van haar zoon Jan Samuel François 
(XII-C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Weder is de 16e 
October aangebroken, en kom ik U uit de verte met Uwen verjaardag 
gelukwenschen".

2027. Brief (2 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 22 juli 1880, van 
Carolina Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Uw zoo hartelijk 
schrijven had ik gaarne eerder beantwoord".

2028. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), ongedateerd [poststempel van 15 december 
1880], van Constance Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Gisteren avond kregen wij berigt van Caroline dat Frits eene Compagnie had 
gekregen in Embden".

2029. Briefkaart, gedateerd "'s Hage 26 Mei [1881], 's middags", van haar zoon Jan 
Samuel François (XII-C), gesigneerd "J.v.H.". Incipit: "Van morgen om half 12 ben ik 
hier in goeden welstand aangekomen".

2030. Brief, gedateerd "'s Hage, 19 Juny '81", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor 
den lieven brief, dien ik eenige dagen geleden van U ontving".

2031. Briefkaart, gedateerd 12 augustus 1881, van Maria Wilhelmina aan haar zoon Jan 
Willem Pieter. Incipit: "Gisteren nacht is de oude Tante Nanning zacht en kalm 
heengegaan".

2032. Briefkaart, gedateerd "Naarden 29 Juni '83", van haar zoon Jacob Karel (XI-B-d), 
gesigneerd "Jakob". Incipit: "Enkele woorden om U te antwoorden op uwen brief 
en uwe lieve attentie".

2033. Briefkaart, gedateerd "Amst. 1.7.83", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "J.". Incipit: "Comme vous m'avez écrit que vous seriez probablement à 
Carlsbad jusqu'à Mardi, je vous écris celle-ci et je l'adresse à Carlsb. 
p[oste].r[estante].".

2034. Brief, gedateerd "Amst., 16 Dec. 83", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel en 1 half vel in enveloppe. Incipit: "Hartelijk dank 
ik U voor Uwen lieven langen prettigen brief van den 13en, die mij zeer 
verheugde". Betreft aanbod van Jan om alles wat op het omgevallen theetafeltje 
van zijn zuster Margaretha stond, op zijn kosten te vervangen ("mits het totaal 
beneden de ƒ 100.- blijft"). Ingesloten:
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2035. Briefkaart, gedateerd "Amst. 23.12.83", van haar zoon Jan 
Samuel François (XII-C), gesigneerd "J.". Incipit: "Je vous 
remercie infiniment de votre chère lettre et du grand plaisir que 
vous m'avez fait, en prenant si grand soin des commissions [het 
op zijn kosten aanschaffen van vervangend theeservies voor zijn 
zuster Margaretha] dont [sic] je vous avais prié [sic]".

2036. Brief, ongedateerd, van haar dochter Margaretha Constantia 
Maria (XI-B-a), gesigneerd "Margaretha". 1 gevouwen vel in 
enveloppe. Incipit: "Nu moet ik U wat zeggen dat U vreeselijk 
leed voor mij zal doen". Uitgebreide beschrijving van het 
accident, door een ontroostbare Margaretha: "ik heb in niets 
lust, zelfs geen pleizier in het kind"...

2037. Brief (kopie) (1 gevouwen vel), gedateerd 28 februari 1884, van Maria Wilhelmina 
v.H.-Frieswijk, aan notaris W.J.M. de Bas. Incipit: "Bij acte van scheiding der 
nalatenschap van Mevr. De Dre de J. v. C. van 6 Mei 1879 voor wijlen den notaris 
Mr. J. de Bas Jr alhier verleden is tusschen hare erven (waartoe Uw vader voor 1/8 
[...]) in het gemeen en onverdeeld gehouden".

2038. Brief, gedateerd "Venlo, 8 juli '84", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 3 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Zeer dank ik U voor Uwe 
briefkaart van den 1en dezer, en voor Uwen lieven langen vertrouwelijken brief van
den 4en".

2039. Brief, gedateerd "Leiden, 31 July '85", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Lieve beste Moeder, Deze 
dient voornamelijk om U mede te deelen dat ik heden middag een brief van JW. 
Ontvangen heb".

2040. Brief, gedateerd "Haarlem, 18 Sept. 86", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C),
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder, Een paar woorden wilde 
ik U gaarne nog even schrijven".

2041. Gedrukte uitnodiging van Monsieur et Madame Frieswijk Slicher van Bath voor 
een familiediner op 11 juli 1887. 1 vel.

2042. Briefkaart, ongedateerd [poststempel 7 oktober 1888 (?)], van haar zoon Jacob 
Karel (XI-B-d), gesigneerd "J.K.". 1 vel. Incipit: "Beste Moeder, Volgens Uw verzoek 
meld ik U dat J.W. gisteren een der paarden in de Flat. Race heeft gereden, doch 
zonder succes".

85 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie van en aan Maria Wilhelmina 
Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, door haar zelf gebundeld, 1838-
1880.
(stukken 2043 t/m 2123)
2043-2123. Omslag (met gemarmerd papier overtrokken platten, bijeengehouden door 

groene linten), met in de hand van Maria Wilhelmina het opschrift "Brieven van 
mijne lieve zusters en schoonzusters en van enkele bijzondere vrienden". Hierin:
2043. Regest (1 gevouwen, 7 losse vellen) van onderstaande brieven, 

door haar zoon Jan Willem Pieter (XII-D).
2044. Overzicht (1 gevouwen vel), gedateerd december 1938, van in 

onderstaande brieven voorkomende personen, door haar zoon 
Jan Willem Pieter (XII-D).

2045. Brief (1 velletje), gedateerd 20 oktober 1838, van Andries ten 
Cate, aan zijn kleindochters Mietje (Maria Wilhelmina) en Anna 
Frieswijk. Incipit: "Uwe Toespraak en Hartelijke Wenschen Lieve 
Mietje en Lieve Anna op mijn Geboorte Dag, waren mij 
alleraangenaamst".

2046. Gedicht (1 vel), gedateerd 16 oktober 1839, van M. Giebert, ter 
gelegenheid van de 13e verjaardag van Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Aan mijne Jeugdige Vriendinne en zeer geachte 
Leerling!".

2047. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 oktober 1840, van Andries 
ten Cate, aan zijn kleindochter Maria Wilhelmina. Incipit: "Zoude
ik, nu ge U veertiende Jaar op ontvangst dezes zult gepasseerd 
zijn, en in het 15de getreden, u niet hartelijk filiciteren?".

2048. Gedicht (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 16 
oktober 1845, van M. Giebert, ter gelegenheid van de 19e 
verjaardag van Maria Wilhelmina. Incipit: "'k Bid, vriendin! Dat 
God Uw leven Lang nog rekke na deez' dag!".
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2049. Visitekaartje "De Jonge van Ellemeet". Met potloodaantekening 
"29 Juny 1850. (zilveren bruiloft grootouders Frieswijk)".

2050. Uitnodiging (1 kaartje, deels voorbedrukt), ongedateerd, van de 
heer en mevrouw De Jonge van Campens-Nieuwland, aan Marie 
en Louise Frieswijk, voor een diner op 3 februari 1852.

2051. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 2 
september 1856, van Douairière van Lansberge-van 
Oldenbarneveld Tullingh, aan Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Pardonnez moi d'avoir si longtemps tardé à répondre à votre 
très aimable billet". Betreft felicitatie met verloving.

2052. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 januari 1857, van Cato de 
Quertenmont-v.H., aan haar schoonzuster Maria Wilhelmina. 
Incipit: "De tijding die ik voor eenigen tijd ontving". Betreft 
felicitatie met voorgenomen huwelijk.

2053. Toespraak (1 gevouwen velletje), gedateerd 18 februari 1857, van 
haar vader, Jan Hendrik Frieswijk, gehouden op de dag van haar 
huwelijk met Samuel Anne. Incipit: "In de verlopene voor U 
reeds zoo genoeglijke bruidsdagen is er bij menige plegtige 
gelegenheid op de gewigtige stond uwer vereeniging".

2054. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 11 maart 
1857, van Samuel Anne, aan zijn schoonvader Jan Hendrik 
Frieswijk. Incipit: "Een onderwerp waaromtrent ik nog nooit heb 
nagegaan of onze gedachten dezelfde zijn, is het schrijven van 
brieven wanneer men elkander eigenlijk niets te zeggen heeft". 
Eveneens inliggend: Brief (2 gevouwen vel luchtpostpapier), 
gedateerd 11 maart 1857, van Maria Wilhelmina, aan haar 
ouders. Incipit: "Heden de verjaardag van onze beste Moeder 
zijnde".

2055. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 november 1857, van 
Caroline v.H.-Copes van Hasselt, aan haar schoonzuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Mag ik u wel eene kleinigheid in de 
luijermand komen aanbieden".

2056. Brief (2 gevouwen vel, laatste 1/4 afgescheurd), gedateerd 13 
maart 1858, van Samuel Anne, aan Ds. Hattink te Tubbergen. 
Incipit: "Gisteren avond arriveerde Uw pakje met geleidenden 
van 5 Maart".

2057. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 augustus 1858, van Samuel 
Anne, aan Ds. Hattink te Tubbergen. Incipit: "Eenigen tijd 
geleden heb ik aan de Perm. Commissie Uw verlangen 
medegedeeld".

2058. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 mei 1859, van Cateau Maas 
Geesteranus-Caan, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Mijn 
Echtgenoot heeft nimmer druktens aan de hand die hem zouden
kunnen beletten daarheen te gaan".

2059. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 mei [1859], van Samuel 
Anne, geadresseerde onbekend. Incipit: "Nadat ik gisteren mij 
op nieuw verbonden had aan de afspraak om met U naar de 
Wildhoeve te gaan".

2060. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 8 juni 
1859, van haar tante J.M. ten Cate, aan Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Het was ons eene regt welkome en gewenschte tijding, 
die uwe aangenaame Letteren ons heden Avond mededeelde".

2061. Brief (1 vel), gedateerd 10 juni 1859, van Haverkorn van Rijsewijk,
aan Samuel Anne. Incipit: "Van harte geluk met uwen 
Kroonprins. Welk een zegen!".

2062. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 november 1861, van 
Caroline v.H.-Copes van Hasselt, aan haar schoonzuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Met genoegen heb ik uwe commissie 
volbragt".

2063. Brief (1 vel), gedateerd 6 augustus 1862, van "Tante Maria ten 
Cate", aan Samuel Anne. Incipit: "Hartelijk geluk! met uw derde 
zoon".
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2064. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), ongedateerd [kort na 4 mei 
1864, de datum van overlijden van haar echtgenoot], van Louise 
van den Bosch-Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Het spijt mij dat ik heden morgen zoo in het geheel niet 
eens met u konde spreken".

2065. Brief (1 gevouwen velletje rouwpapier), ongedateerd [kort na 4 
mei 1864, de datum van overlijden van haar echtgenoot], van 
Louise van den Bosch-Frieswijk, aan haar zuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Zijt gij toch weer geweest om mij dat 
beelderige plantje te zenden".

2066. Brief (1 gevouwen velletje rouwpapier), ongedateerd [± 7 juni 
1864], van Louise van den Bosch-Frieswijk, aan haar zuster Maria
Wilhelmina. Incipit: "Hartelijk geluk lieve beste Marie met de 
verjaardag van uw oudste Zoon Jan".

2067. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 mei 1864, van Margaretha 
Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan haar schoonzuster
Maria Wilhelmina. Incipit: "Gisteren avond kreeg ik door onze 
lieve moeder het allertreurigst berigt van het onverwacht 
overlijden van uwen zwager v.d. Bosch".

2068. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 4 juli 1864, van 
Samuel Anne, geadresseerde onbekend [John Harvey?]. Incipit: 
"The son of a friend of mine, who is going to London and asks 
me whether he can be of any use to me, puts me in mind I 
should have sent to You since long a "photographie"".

2069. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 oktober 1865, van Caroline 
v.H.-Copes van Hasselt, aan haar schoonzuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Hoezeer werd ik gisteren verrast door uw 
hartelijken brief".

2070. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 3 januari [1866], 
van Annie C.A. Harvey, aan Samuel Anne. Incipit: "I cannot tell 
you the grief your letter has given us. I loved your dear mother 
hartily".

2071. Brief (1 gevouwen vel blauw (!) rouwpapier, enveloppe 
inliggend), gedateerd 5 januari 1866, van W.H. Warnsinck, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Na het ontvangen van het treurig berigt 
van het overlijden van uwe waarde moeder had ik het 
voornemen opgevat U te schrijven". Eveneens inliggend: Brief (1 
gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 4 januari 1866, van 
Willemine Warnsinck-S.E., aan Samuel Anne. Incipit: "Met de 
innigste deelneming vernam ik het overlijden van uwe dierbare 
waardige Moeder".

2072. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 januari 1866, van 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan haar 
schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Allerhartelijkst dank ik 
u voor beide uwer brieven".

2073. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 januari 1866, van Caroline 
v.H.-Copes van Hasselt, aan haar schoonzuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Gij zult wel niet begrepen hebben, dat ik 
aan mijne gelofte geen gestand deed".

2074. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 10 februari 1866, 
van Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan 
haar schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Met hoe veel 
leedwezen vernamen wij uit uwen brief dat gij zoo veel pijn hebt 
geleden en zoo ziek zijt geweest". Inliggend: Briefje (1 vel 
rouwpapier), ongedateerd, van dezelfde aan dezelfde. Incipit: 
"Een woordje in naam van Mimi Bichon".

2075. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 februari 1866, 
van Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan 
haar schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Welk eene lieve 
verrassing hebt gij mij eergisteren bezorgd".

2076. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 20 februari 1866, 
van Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan 
haar schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Even een woordje 
om u iets te zeggen".
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2077. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 27 maart 1866, 
van G. Delprat, aan Samuel Anne. Incipit: "Indien ik U mijne 
erkentelijkheid betuig voor Uw regt vriendschappelijke 
noodiging".

2078. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 23 maart [1866?], 
van P. Elias, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Als het niet te veel 
van uwe goedheid gevergd is, zoude ik u dan vriendelijk mogen 
verzoeken, wanneer u echte tijding omtrent den 
gezondheidstoestand te Rotterdam mogt ontvangen, mij 
daarvan eenige mededeeling te doen geworden".

2079. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 5 april 1866, van 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan haar 
schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "In lang hebt gij geen 
lettertje van mij gehad".

2080. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 9 mei 1866, van 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan haar 
schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Ik heb u in al die drukke
dagen niet willen lastig vallen met schrijven schoon mijne 
gedachten gedurig met u bezig waren".

2081. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 juni 1866, van S. Speelman-
Insinger, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "J'espère que vous aurez 
pardonné mon impolitesse de ne vous avoir répondu par écrit à 
votre bien aimable proposition pour notre fils".

2082. Brief (1 vel), ongedateerd [1866?], van P. Elias, aan Maria 
Wilhelmina. Incipit: "J'accepte avec d'autant plus 
d'empressement votre obligeante invitation que c'est depuis si 
longtems que je n'ai eu le plaisir de vous voir".

2083. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 11 juli 1866, van 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan haar 
schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Ik zal deze keer maar 
kort zijn, want ik hoop dat wij ons spoedig zullen zien".

2084. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 6 juli 1867, van Ds. K. 
Hattink, aan Samuel Anne en Maria Wilhelmina. Incipit: "Onze 
Jan heeft met o! zooveel blijdschap den brief van Mama 
ontvangen".

2085. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 augustus 1868, van 
Henriette Junius van Hemert-Taets van Amerongen, aan Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Van Kissingen uit, schreef ik al aan onzen 
photograph te Bonn om ons eens spoedig te helpen aan 
portretten".

2086. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 25 december 1866, van 
mevrouw W. Von Gagern, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Mijne 
hartelijke dank voor uwe gratieuze en [...] souvenir".

2087. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 6 juli 
1869, van Jan Hendrik Frieswijk, aan zijn dochter Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Het eerste vrije oogenblik wil ik benuttigen 
om uwe hartelijke letteren van den 29 te beantwoorden".

2088. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 mei 1870, van 
M. Van Zuylen van Nyevelt-van Brakel, aan Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Sedert mijne terugkomst uit Arnhem de vorige week, 
ben ik na vier weken aldoor geweest te zijn, zoo vermoeid terug 
gekomen".

2089. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 september [1870], van 
Annie Harvey, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "We have been 
hoping, and hoping to hear that you and our dear old friend 
were going to fulfil your long promise of coming to see us this 
year".

2090. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 12 mei 1871, van 
Louise de Quertenmont, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Je suis 
confuse d'avoir autant tardé à vous remercier d'avoir pensé à 
moi".
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2091. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 27 februari 1874, 
van C.A. (Cateau) Maas Geesteranus-Caan, aan Maria 
Wilhelmina. Incipit: "J'ai été forcée de vous donner une réponse 
verbale comme je me toilettais pour aller prendre le déjeuner à 
Arntzburg".

2092. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 20 
december 1876, van Ds. K. Hattink, aan Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Een vreemdsoortige indruk moet het op u gemaakt 
hebben, dat uwe zoo belangwekkende brieven tot heden 
onbeantwoord zijn gebleven". Eveneens inliggend: Gedrukte 
brief (1 vel), gedateerd juni 1876, van de Kerkeraad van de 
Hervormde Gemeente van Tubbergen. Betreft oproep tot 
geldelijke ondersteuning van "de kleinste en behoeftigste 
gemeente van Overijssel".

2093. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 23 
november 1877, van Jacob François (XI-A), aan zijn schoonzuster 
Maria Wilhelmina. Incipit: "Wij beklagen u van harte onder het 
nieuwe verlies dat Gij geleden hebt".

2094. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 oktober 1876, van Sam de 
Quertenmont, aan zijn tante Maria Wilhelmina. Incipit: "Heden 
morgen het Dagblad in handen krijgende zag ik tot mijne 
ontsteltenis, dat ge voor de 3de maal in den loop van één jaar 
een groot verlies hebt geleden".

2095. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 19 
november 1877, van Van Dedem, aan zijn schoonzuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Ik vervul den droevigen pligt u kennis te 
geven dat mijne hartelijk geliefde echtgenoote heden in den 
ouderdom van bijna 43 jaren na een langdurig en smartelijk 
lijden is overleden".

2096. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 november [1877], van 
Margaretha Catharina Johanna de Quertenmont-v.H., aan haar 
schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Heden in mijn 
ochtendgebed dacht ik aan u en aan die lieve lijdende zuster".

2097. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 27 april 1878, van 
Jacob François (XI-A), aan zijn schoonzuster Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Ik mag u niet langer laten wachten op eenig antwoord".

2098. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 juli 1878, van Jan Willem (X-
B-a), aan zijn schoonzuster Maria Wilhelmina. Incipit: "In 
afwachting van een brief van U om Uw Adres te weeten, begin ik
er maar een".

2099. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 september 1878, van 
Edouard Louis Florent baron Prisse, aan zijn nicht Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Je viens au nom de Louise et du mien vous 
rappeler votre bonne promesse d'une visite".

2100. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 september 1878, van 
Edouard Louis Florent baron Prisse, aan zijn nicht Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Nous vous remercions, Louise et moi, de 
votre bonne acceptation".

2101. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 oktober 1878, van Edouard 
Louis Florent baron Prisse, aan zijn nicht Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Vous ne serez pas étonnée, j'espère, de ne recevoir de 
réponse de Louise à vos deux amicales et bonnes lettres".

2102. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 15 maart 1879, van
Edouard Louis Florent baron Prisse, aan zijn nicht Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Me voici enfin revenu en présence de votre 
affectueuse lettre de condoléance".

2103. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 1 juli 1879, van 
haar tante Eliza Copes van Hasselt, aan Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Vrijdag avond ontving ik uw zoo vriendelijken brief het 
pakje er bij gevoegd".

2104. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), volgens 
potloodaantekening gedateerd 1 september 1879, van Maria 
Catharina Gijsbertina (Fine) Frieswijk, aan Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Paul v B[oecop]: komt mij daar even vertellen, Hij door 
zijn Examen is, als ook Uwe goede Jan".
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2105. Brief (1 gevouwen velletje rouwpapier), gedateerd 17 februari 
1880, van Caroline v.H.Copes van Hasselt, aan haar schoonzuster
Maria Wilhelmina. Incipit: "Gij kunt mij eene groote dienst 
bewijzen indien uwe goedheid en indulgentie zoo ver strekt, met
namelijk nevens gaande, zeer mislukte, broddel-lap, onder de 
vorm van een sprei van mij te willen aannemen?".

2106. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), ongedateerd 
[poststempel van 3 maart 1880], van Wilhelmina (Mina) 
Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Heden 
nacht om 2 ure is onze lieve Nicht heel zacht ingeslapen".

2107. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 18 maart 
1880, van Wilhelmina (Mina) Frieswijk, aan haar zuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Hoewel het wat lang geleden is, zoo kom ik 
u nog eens danken voor uw lief briefje".

2108. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 mei 1880, van Wilhelmina 
(Mina) Frieswijk, aan haar neven Jan, Jan Willem en Jacob. 
Incipit: "Nu kom ik u eene tijding meêdelen die u misschien zal 
verrassen, nl. mijn engagement met den heer van der Kemp". Op
achterzijde een korte notitie in de hand van Jan Willem, gericht 
aan zijn broer Jacob.

2109. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd a/b [aan boord] van den 
Koning der Nederlanden, 14 september [18]74, op de hoogte van 
het eiland Ceijlon, van Mr. Edo Frieswijk, aan zijn zuster Maria 
Wilhelmina. Incipit: "Welk een verrassing dat ik te Suez een brief 
van u mogt vinden!".

2110. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd Toeloong
Agoong, 13 februari [18]75, van Mr. Edo Frieswijk, aan zijn zuster 
Maria Wilhelmina. Incipit: "Hartelijk, hartelijk dank ik U voor uw 
lief schrijven van den 17 Nov. dat ik einde Januarij kreeg".

2111. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd Makassar, 9 december 
[18]75, van Mr. Edo Frieswijk, aan zijn zuster Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Uwe allerhartelijkste brief van Aug. ll. is mij in welstand 
geworden even als de keurig nette suikerstrooyer".

2112. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Makassar, 23 december 1875, 
van Mr. Edo Frieswijk, aan zijn zuster Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Weinig kon ik denken, toen ik u voor acht dagen schreef, dat 
uwe brave echtgenoot reeds naar betere gewesten was 
overgegaan".

2113. Brief (2 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd Makassar, 20 mei 
1876, van Mr. Edo Frieswijk, aan zijn zuster Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Twee hartelijke deelnemende brieven van U liggen voor 
mij".

2114. Brief (1 gevouwen vel, enveloppe inliggend), gedateerd 
Amboina, 28 februari [18]78, van Mr. Edo Frieswijk, aan zijn 
zuster Maria Wilhelmina. Incipit: "Hartelijk dank voor uwe 
heerlijke brieven van 15 en 29 Nov. ons dezer dagen geworden".
Niet in het regest door Jan Willem Pieter opgenomen stukken:

2115. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "24 September" [1864?], van 
Annie Harvey, aan Samuel Anne. Incipit: "I must write you a few 
lines though it is very late".

2116. Brief (1 vel), gedateerd "6 oct.", van S.K. de Boonoro (?), aan 
Maria Wilhelmina. Incipit: "Mag ik U bij deze mijn hartelijke dank
betuigen, voor het allerliefste ledikantje".

2117. Lijst (1 gevouwen, 1 los vel), ongedateerd, straatnamen en 
personen. Vermoedelijk opgesteld t.b.v. de verzending van een 
overlijdensbericht.

2118-2122. Enveloppe met in de hand van Maria Wilhelmina het opschrift 
"Van mijne lievelingen toen zij klein waren". Hierin:

2118. Briefje (1 vel), van Jacob Karel (XI-B-d), ongedateerd (± 1867), 
aan zijn ouders. Incipit: "het is vandaag zaturdag hier heb u een 
romijn Betje [het kindermeisje] gelooft het teminste dat het die 
is er is weer een tant uit me mond gevalen en daarom heb ik die 
dekalkeer Prentjes gekreegen". Op verso een briefje aan zijn 
broer Jan Willem en zijn zusje Margaretha.
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2119. Briefje (1 vel), van Jacob Karel (XI-B-d), ongedateerd (± 1867), 
aan zijn ouders. Incipit: "het is vandaag woensdag hier heb u een
vogeltje op een boom". Op verso een briefje van het 
kindermeisje aan Jan Willem en Margaretha.

2120. Briefje (1 vel), van Jan Samuel François (XII-C), ongedateerd (± 
1867), aan zijn moeder Maria Wilhelmina. Incipit: "Ik wou u zoo 
graag eens met iets verrassen".

2121. Briefje (1 vel), van Jan Samuel François (XII-C), gedateerd 20 juni 
1867, aan zijn ouders. Incipit: "Gisteren had ik den velletjes 
gekregen en nu gaan ik er van knippen, en mijn werk werk was 
heel goed".

2122. Briefje (1 vel), van Margaretha Constantia Maria (XI-B-a), 
ongedateerd (± 1867), aan haar moeder Maria Wilhelmina. 
Incipit: "ik vind het bij grootmema en de tantes zoo prettig".

2123. Brochure (1 velletje, gedrukt), gedateerd 5 juni 1849, van 
Athenaeum te Deventer. Betreft "Het Polytechnisch Kabinet van 
de heeren Finn en Zonen, uit Londen".

86 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie van en aan Maria Wilhelmina 
Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, 1889-1896.
(stukken 2124 t/m 2179)
2124. Briefje, gedateerd "la Haye le 11 mai", van haar nicht Jacoba Caroline (XI-C-e) 

(volgens aantekening in potlood), ongesigneerd. 1 gevouwen vel. Incipit: 
"Mademoiselle van Hoogstraten accepte avec grand plaisir la gracieuse invitation" 
[n.a.v. diner t.g.v. de verloving van J.S.F. en Louise Dorothea Adriana Petronella van
Son, dus vóór juni 1890].

2125. Briefkaart, gedateerd "Br. Ce 28 août '89", van haar zoon Jan Willem Pieter (XII-D), 
gesigneerd "JvH". 1 vel. Incipit: "Ma chère Maman, Mille fois merci de votre bien 
aimable lettre que je reçus hier" [n.a.v. val van paard].

2126. Brief, gedateerd "Zutphen, 14 Sept. '89", van haar zoon Jan Samuel François (XII-
C), gesigneerd "Jan". 2 gevouwen vellen met inliggend uitgeknipte voorkant van 
enveloppe. Incipit: "Lieve Moeder, Voortdurend heb ik het uitgesteld, te schrijven".

2127. Brief, gedateerd "Zutphen, 12 Oct. '89", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder, Uit de week komende, 
maak ik van eenige oogenblikken vrijen tijd gebruik om een paar woorden aan U 
te schrijven".

2128. Brief, gedateerd "Zutphen, 14 April 89", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 2 gevouwen vellen in enveloppe. Incipit: "Lieve Moeder, Weder 
ben ik erg en retard met mijn schrijven; maar 't is werkelijk niet mijn schuld 
geweest".

2129. Brief, gedateerd "Breda, 9 October 1889", van haar zoon Jan Willem Pieter (XII-D), 
gesigneerd "Jan Willem". 1 gevouwen vel en 1 vervolgvel in enveloppe. Incipit: 
"Lieve beste Moeder, Van harte kom ik U bedanken voor al de liefde, die ik nu 
weder van U ontvangen heb".

2130. Brief, gedateerd "Zutphen, 1 Nov. 1889", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C),
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder! Een paar woorden 
slechts, om U mede te deelen dat ik Woensdag avond na een voorspoedige reis, 
ongeveer de helft slapende doorgebracht, hier aankwam".

2131. Brief, gedateerd "Arnhem, 1 December 1889", van haar zoon Jan Willem Pieter (XII-
D), gesigneerd "Jan Willem". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve beste Moeder, Gaarne 
wenschte ik U met een enkel woord mijne hartelijke gelukwenschen over te 
brengen met de gebeurtenis, die mijn oudste broeder mij heeft medegedeeld".

2132. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Bennebroek le 24 Dec. [18]89", 
van haar aanstaande schoondochter Louise van Son, gesigneerd "Louise van Son". 
Incipit: "C'est encore un besoin de mon coeur de venir vous exprimer par écrit ma 
reconnaissance des preuves de votre affection que vous témoignez à votre future 
bell-fille".

2133. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Huis te Bennebroek le 2 Janvier 
[18]90", van L. Willink-van Son, aan Maria Wilhelmina. Incipit: "Un mot pour vous 
dire que je suis plus que sensible à votre aimable intention et que vous serez la 
très-bienvenue demain après midi".

2134. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Bennebroek 11 januari 1890", van 
haar aanstaande schoondochter Louise van Son, aan Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Zéér hartelijk moet ik U bedanken voor Uwe drie brieven en voor de tijdingen die 
U mij van onzen lieven Jan geeft!".
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2135. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Bennebroek 12 januari 1890", van 
haar aanstaande schoondochter Louise van Son, aan Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Aangezien mijne gedachten den geheelen tijd bij U op de ziekenkamer zijn, kan ik 
niet nalaten U op dezen zondagmorgen te schrijven".

2136. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Bennebroek 21 januari 1890", van 
haar aanstaande schoondochter Louise van Son, aan Maria Wilhelmina. Incipit: 
"Het is met een dankbaar gevoel in het hart voor de verhooring onzer gebeden dat
ik nu aan U schrijf".

2137. Brief, gedateerd "Bennebroek 27 Januari 90", van haar aanstaande schoondochter 
Louise van Son, gesigneerd "Louise van Son". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve 
Mevrouw, Juist was mijn brief aan U verzonden toen ik verrast werd door Uwen 
lieven, vertrouwelijken brief".

2138. Brief, gedateerd "Z[utphen] 2+4 April 90", van haar zoon Jan Samuel François (XII-
C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder, Hartelijk dank voor de 
brieven die ik van U mocht ontvangen".

2139. Briefkaart, gedateerd "Arnhem ce 16 Avril '90", van haar zoon Jan Willem Pieter 
(XII-D), gesigneerd "J.W". 1 vel. Incipit: "Ma chère Maman, Mille fois merci de votre 
aimable lettre et de la carte que je reçus aujourd'hui".

2140. Brief, gedateerd "Arnhem, 21 April 1890", van haar zoon Jan Willem Pieter (XII-D), 
gesigneerd "Jan Willem". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve beste Moeder! Door mijn 
broeder Jan zult U wel vernomen hebben, hoe hij mij Donderdag avond gevonden 
heeft, en ik hoop dat de rapporten nog al gunstig zijn uitgevallen".

2141. Briefkaart, gedateerd "Z[utphen] 23 April '90", van haar zoon Jan Samuel François 
(XII-C), gesigneerd "J.". 1 vel. Incipit: "Chère Maman, Deux mots pour vous dire que
des raisons de service m'empêchent de venir Vendredi et que nous devrons 
remettre notre visite à Tiel jusqu'à Samedi le 3e Mai".

2142. Brief, gedateerd "Arnhem, 26 April 1890", van haar zoon Jan Willem Pieter (XII-D), 
gesigneerd "Jan Willem". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Lieve beste 
Moeder, Hartelijk dank ik U voor Uwe beide brieven, die mij veel genoegen 
deden".

2143. Briefkaart, gedateerd "Arnhem, ce 30 avril 90", van haar zoon Jan Willem Pieter 
(XII-D), gesigneerd "JW". 1 vel. Incipit: "Ma chère Maman, Deux mots pour vous 
remercier de tout mon coeur de votre aimable lettre, et pour vous dire que je 
compte venir demain par le train de 4.43".

2144. Brief, gedateerd "Bennebroek, 3 Maart 1890", van haar zoon Jan Samuel François 
(XII-C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder, Teruggekomen uit
Zutphen, beantwoord ik dadelijk Uwen brief van gisteren".

2145. Brief, gedateerd "Zutphen, 14 Maart 90", van haar zoon Jan Samuel François (XII-
C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder, Een klein briefje maar, 
veel nieuws heb ik U niet te vertellen, maar wil U met een enkel woord mijn 
aankomst alhier mededeelen".

2146. Brief (1 gevouwen vel + 1 enkel vel in enveloppe), gedateerd "Z[utphen] 3 Mei 
1890", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), gesigneerd "Jan". Incipit: "Lieve 
Moeder, Hartelijk dank ik U voor de beide brieven die ik van U kreeg".

2147. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 5 mei [18]90, van Coenraad Jacob Gerbrand 
(XII-A), aan zijn tante Maria Wilhelmina. Incipit: "Veel, veel dank voor uwe 
vriendelijke - ook voor uwe deelnemende letteren".

2148. Briefkaart, gedateerd "Breda 9 Mei 1890", van haar zoon Jacob Karel (XI-B-d), 
gesigneerd "J.K.". 1 vel. Incipit: "Beste Moeder, Ik hoop morgenmiddag naar den 
Haag te gaan".

2149. Briefkaart, gedateerd "Huis te Bennebroek ce 28 Mai 1890", van de heer en 
mevrouw Willink, ongesigneerd. 1 vel. Incipit: "Monsieur et Madame Arnold 
Willink ont l'honneur de prévenir Madame la Douairière van Hoogstraten qu'un 
équipage sera au convoi de 11.29 à Haarlem le 5 Juin".

2150-2156. Enveloppe met correspondentie van Jan Samuel François (XII-C) en Louise van 
Son, aan Maria Frieswijk, tijdens hun huwelijksreis in Italië. Hierin:
2150. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd "Luzern, 7 Juni 1890", van 

haar zoon Jan Samuel François (XII-C): "NOUS VOUS 
REMERCIONS INFINIMENT NOUS NOUS PORTONS A 
MERVEILLE .= VOS ENFANTS"

2151. Brief, gedateerd "Luzern, 7 Juni 1890", van haar zoon Jan Samuel 
François (XII-C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve 
Moeder, Welk een verrassing mij het telegram was dat 
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vanmorgen aankwam, kan ik U haast niet zeggen". Hierop ook 
een berichtje van haar schoondochter Louise van Son 
[geschreven tijdens huwelijksreis van J.S.F. en Louise van Son].

2152. Briefkaart, gedateerd "Menaggio, tegenover Bellagio, Meer van 
Como, 11 Juni", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "J.". 1 briefkaart. Incipit: "L. M. Twee woorden, om U 
mede te deelen dat wij Maandag avond hier aangekomen zijn" 
[geschreven tijdens huwelijksreis van J.S.F. en Louise van Son].

2153. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Genua 15 Juni 
[18]90", van haar schoondochter Louise van Son. Incipit: 
"Vanavond kom ik wat met U praten, en U weer eens tijding van 
ons geven" [geschreven tijdens huwelijksreis van J.S.F. en Louise 
van Son].

2154. Brief, gedateerd "Napels 22 Juni 1890", van haar zoon Jan 
Samuel François (XII-C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. 
Inliggend panorama-fotootje van Napels. Incipit: "Lieve Moeder,
Den Zondagavond kunnen wij niet beter gebruike, dan wat aan 
U te schrijven". Achterop het slot van de brief hieronder 
[geschreven tijdens huwelijksreis van J.S.F. en Louise van Son].

2155. Brief, gedateerd "Hotel Bristol Napels 22 Juni 90", van haar 
schoondochter Louise van Son, gesigneerd (op de achterzijde 
van de brief hierboven "Louise v.H.". 1 gevouwen vel. Incipit: 
"Lieve Mama, In Rome werden wij verrast met Uwen lieven 
brief" [geschreven tijdens huwelijksreis van J.S.F. en Louise van 
Son].

2156. Brief, gedateerd "Venetië 26 Juni 90", van haar zoon Jan Samuel 
François (XII-C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve 
Moeder, Te Napels ontving ik op het postkantoor Uwen brief van
den 18, waarvoor ik U hartelijke dank". Hierop ook een berichtje 
van haar schoondochter Louise van Son [geschreven tijdens 
huwelijksreis van J.S.F. en Louise van Son].

2157. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 12 maart 1891, van Maria Wilhelmina, aan haar 
dochter Margaretha. Incipit: "Honderd kussen voor Uw zoo heel lieven brief van 
gisteren, gij weet niet hoe zulk een brief van u mij genoegen doet".

2158. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart [18]92, van Maria Wilhelmina, aan haar zoon Jan 
Willem Pieter. Incipit: "Gij hebt zeker reeds aan M en C en Jacob geschreven".

2159. Gedrukte uitnodiging (1 vel), ongedateerd [augustus/september 1892]: "Monsieur 
et Madame van Lawick van Pabst de Nijevelt prient Madame la Douairière de 
Hoogstraten de leur faire l'honneur d'assister au déjeuner qu'ils se proposent de 
donner à l'occasion du mariage de leur fille Ada avec Monsieur J.W.P. van 
Hoogstraten [...]".

2160. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 14 januari 1893, van Marie 
Nederburgh, aan haar nicht Maria Wilhelmina. Incipit: "Eerst heden kan ik U 
antwoorden op Uwen lieven brief, dien ik onlangs van U ontving". Betreft 
inlichtingen over de familie Rijsterborgh.

2161. Minuut brief (1 vel), gedateerd 12 januari 1893, van Maria Wilhelmina, 
geadresseerde onbekend. Betreft brandverzekering. Incipit: "Welligt zult UED zich 
nog herinneren ".

2162. Brief, gedateerd "Luzern 9 Juli 93", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "De rustige en stille Zondag-morgen 
eigent zich juist om wat aan U te schrijven".

2163. Brief, gedateerd "[Venise] 13 Juli [189]3", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel briefpapier van Hotel Britannia. Incipit: "Van 
morgen vroeg werd mij Uw brief van Maandag-avond gebracht".

2164. Brief, gedateerd "Salzburg 24 juli 93", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel. Incipit: "Lieve Moeder, Hartelijk dank ik u voor 
den uitvoerigen brief die ik in Weenen van u kreeg".

2165. Brief, gedateerd "Salzburg 25 juli 93", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Lieve Moeder, Daar ik nu 
niet zelf bij Uwe aankomst thuis in den Haag present kan zijn, zend ik U een 
lettertje, om U op die wijze van harte te verwelkomen".

2166. Gedrukte uitnodiging (1 vel), gedateerd 23 juni 1893: "Madame van Stralen, née 
van Lennep prie Madame van Hoogstraten née Frieswijk de lui faire l'honneur 
d'assister au Déjeuner [...] à l'occasion du Mariage de sa fille avec Monsieur J.S.F. 
van Hoogstraten".
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2167. Brief, gedateerd "Zutphen, 4 Augs 1893", van haar zoon Jan Samuel François (XII-
C), gesigneerd "Jan". 1 gevouwen vel in enveloppe. Incipit: "Gisteren avond om half
zeven zijn marie en ik hier in goede gezondheid teruggekeerd". Bijgesloten: Brief (1
gevouwen vel), gedateerd 4 augustus [18]93, van Marie v.H.-van Stralen, de 
tweede echtgenote van Jan, aan haar schoonmoeder. Incipit: "Het is mij een 
behoefte U even te komen zeggen hoe verrast ik bij onze terug komst van de reis 
was Uwe lieve attentie hier te vinden".

2168. Telegram (1 vel in enveloppe), gedateerd 22 oktober 1893, van haar zoon Jan 
Samuel François (XII-C). Incipit: "Zeer verheugd door telegram wachten U gaarne".

2169. Briefkaart, gedateerd "Z. 23 Oct. 93", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), 
gesigneerd "J.". Incipit: "A notre grand regret, nous ne pourrons partir ni ce soir ni 
Mardi martin [sic], puisque mon chef ne veut encore me lâcher".

2170. Correspondentiekaart (1 vel in enveloppe), gedateerd "Zutphen 22 Augs 94", van 
haar zoon Jan Samuel François (XII-C), gesigneerd "Jan". Incipit: "Met een enkel 
woord deel ik U de afloop der veiling mede". Bijgesloten: Brief (1 gevouwen vel, 
gedateerd "Z. 25 Augs 94", van haar zoon Jan Samuel François (XII-C), gesigneerd 
"Jan". Incipit: "Zeer bedankt voor Uw briefje, dat ik gisteren kreeg", en 3 
krantenknipsels betreffende de publieke veiling van "Het prachtig gelegene, 
uitstekend onderhoudene en aangenaam ingerichte Buitengoed: "HOOGSTEDE" 
aan den Utrechtschen weg No. 35, nabij Arnhem, groot 3.47.80 Hectaren", dat 
door Jan Samuel François gekocht is voor ƒ 55.000,-.

2171. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 3 maart [18]95, van haar zuster C. 
Frieswijk. Incipit: "Hartelijk dank voor u zoo heel lief schrijven dat mij zoo 
verkwikte". Bijgesloten: Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), ongedateerd, van 
haar andere zuster C. Incipit: "Weldra vangt voor u weder een nieuw levensjaar 
aan, op onzen leeftijd wordt elk jaar wel gewichtiger".

2172. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 december 1895, van Jan Willem Pieter, aan 
zijn moeder Maria Wilhelmina. Incipit: "Met groot leedwezen vernam ik uit Uwen 
brief, waarvoor ik U zeer dank, den ongelukkigen afloop van de démarches van 
mijn jongsten broeder".

2173. Brief, gedateerd "Groesbeek, 18. Sept. 96", van haar schoondochter Ada Marceline 
Marie Elisabeth van Lawick van Pabst, gesigneerd "Ada". 1 gevouwen vel. Incipit: 
"Beste Mama, Zoeeven kreeg ik de treurige tijding uit Arnhem".

2174. Telegram, gedateerd 18/9 1896. 1 gevouwen vel. "Willem gisterenavond kalm 
ontslapen = Angelique". Hierop potlood-aantekening "brieven ontvangen 
gedurende het smartelijk lijden van mijn geliefden broeder Mr W.M. Frieswijk".

2175. Brief, ongedateerd, waarschijnlijk van haar zuster, ongesigneerd. 1 gevouwen vel 
(zowel horizontaal als verticaal - door elkaar - beschreven) in enveloppe. Incipit: 
"Lieve Maria, Hartelijk dank ik u voor uw zoo lief schrijven op de verjaardag van 
mijn besten [...] ontfangen".

2176. Briefje (1 vel, origami-achtig gevouwen), ongedateerd. Waarschijnlijk van Maria 
Wilhelmina, aan haar dochter Margaretha.

2177. Anoniem briefje, ongedateerd. 1 vel. "De kraamvrouw neemt toe in beterschap. 
Wordt bedankt voor het vragen. Bezoeken zullen worden afgewacht op Dingsdag 
en Woensdag, den 26en en 27 Augustus".

2178. Briefje (1 vel), ongedateerd, van Anna Frieswijk, aan haar zuster Maria Wilhelmina. 
Incipit: "Vader is om 10 min. over half twee zeer zacht ingeslapen".

2179. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk, aan 
haar zoon Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Getroffen door hetgeen gij gisteren 
zeidet, dat gij, die alles overtreffende preek van onzen Koetsveld gisteren had 
aangehoord". Betreft het nalaten van de werken van Koetsveld aan haar zoon Jan.

87 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Stukken betreffende de laatste wil van Maria 
Wilhelmina Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne.
(stukken 2180 t/m 2195)
2180-2195. Enveloppe met het opschrift "Beschikkingen van Moeder". Hierin:

2180. Aantekening (1 gevouwen velletje rouwpapier in enveloppe met 
het opschrift "Na mijn overlijden"), ongedateerd, niet 
ondertekend. Incipit: "Als een klein aandenken wenschte ik 
gaarne aan mijne zuster Anna aangeboden te hebben bijv: mijn 
Japansche werkdoos met vakjes van binnen".

2181. Aantekening (1 velletje), ongedateerd, niet ondertekend. Incipit: 
"Hierbij herroep ik wat ik eenmaal betreffende bloemen bij 
begrafenis, schreef".
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2182. Aantekening (1 gevouwen velletje rouwpapier), ongedateerd, 
niet ondertekend. Incipit: "Als ik het niet meer zal kunnen 
zeggen, moet ik nog éénmaal aan mijne hartelijk geliefde 
zoonen herhalen hoe zij door hun gedrag, door hunne studien, 
in één woord door handel en wandel mijn eer en kroon geweest 
zijn".

2183. Aantekening (1 gevouwen velletje), ongedateerd, niet 
ondertekend. Incipit: "Na mijn overlijden bestemde ik een klein 
aandenken aan mijne lieve zusters".

2184. Aantekening (1 gevouwen velletje), ongedateerd, ondertekend 
MvHF. Incipit: "Waarschijnlijk zal het wel overbodig zijn dit neder
te schrijven maar het is mijn groote wensch dat de prachtige 
vaas uit Napels [...] aan Jan teruggingen".

2185. Aantekening (1 gevouwen velletje), ongedateerd, niet 
ondertekend. Incipit: "Mijn verzoek is dat na mijn dood aan 
mijne geliefde kinderen worde teruggegeven de souvenirs en 
cadeaux mij geschonken".

2186. "Mijn laatste wil en verzoek" (1 gevouwen velletje rouwpapier in 
enveloppe met het opschrift "Mijn laatste wil en verzoek. M.W. 
van Hoogstraten geb. Frieswijk"), gedateerd 8 maart 1877. 
Incipit: "Volgens belofte van mijn zwager Jan Willem van 
Hoogstraten, wien het familiegraf toebehoort, zal mijn lijk 
rusten bij dat van mijn edelen, dierbaren, onvergetelijken 
echtgenoot".

2187. Aantekening (1 gevouwen velletje), gedateerd 31 mei 1879, 
ondertekend MvHF. Incipit: "Indien aan een mijner dierbare 
zonen eenmaal het geluk te beurt valle dat hem een zoon 
geboren wordt, zoo is mijn groote wensch en uitdrukkelijk 
verzoek, dat het kind de namen van mijn onvergetelijken 
echtgenoot ontvange". Dit zou op 6 september 1896 gebeuren: 
Samuel Anne (XIII-I).

2188. Aantekening (1 velletje rouwpapier), gedateerd 14 maart 1880, 
niet ondertekend. Incipit: "Aan ieder die ik willens of onwillens 
leed aangedaan of gegriefd heb, verzoek ik het mij te willen 
vergeven".

2189. Aantekening (1 gevouwen velletje rouwpapier), gedateerd 17 
maart 1880, niet ondertekend. Incipit: "Aan mijnen innig 
geliefden oudsten zoon, legateer ik het bureau met 
bijbehoorenden stoel van zijn onvergetelijken vader". Dit bureau
is anno 2002 in het bezit van Michiel Roscam Abbing, een 
achter-achter-kleinzoon van Samuel Anne.

2190. Aantekening (1 gevouwen velletje rouwpapier), gedateerd Augs. 
1884, niet ondertekend. Incipit: "Vroeger had ik aan de tantes 
toegedacht de palissander fauteuil (met het oude borduurwerk 
door mijne lieve moeder gemaakt en dat in een lade van het 
kabinet ligt)".

2191. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd Dec. 
1888, van Maria Wilhelmina aan haar oudste zoon, Jan. Incipit: 
"Een woord van afscheid, een woord van het hart tot het hart".

2192. Aantekening (1 gevouwen velletje rouwpapier), gedateerd 6 juni 
1890, ondertekend MvHF. Incipit: "Deze weinige byouteries, 
zonder waarde, zal Margaretha wel willen hebben, ter liefde van 
mij".

2193. Aantekening (1 vel), ongedateerd [november 1898], ondertekend
M.W. van Hoogstraten geb. Frieswijk, waarmee Maria 
Wilhelmina bepaalt dat de twee overgepleven plaatsen in de 
grafkelder op de Algemene Begraafplaats bestemd zijn voor 
haarzelf en haar oudste zoon Jan (J.S.F. v.H. XII-C).

2194. Aantekening (1 gevouwen velletje), gedateerd aug. 1899, niet 
ondertekend. Incipit: "Zoo als ik in een der kleine vaasjes in het 
kastje (zwarte [?]) beschreef, vermaakte ik die met de Saxische 
beeldjes en het Delftsche stel aan Margaretha".

2195. Visitekaartje met rouwrand "Madame van Hoogstraten-
Frieswijk Koninginnegracht 13"
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88 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken m.b.t. Maria Wilhelmina Frieswijk,
de tweede echtgenote van Samuel Anne - 1.
(stukken 2196 t/m 2297)
2196. Visitekaartje "Mademoiselle Marie Frieswijk". 4 exemplaren.
2197. Visitekaartje met rouwrand "Madame van Hoogstraten Frieswijk". 2 exemplaren.
2198. Visitekaartje met rouwrand "Madame van Hoogstraten Frieswijk 

Koninginnegracht 13". Met handgeschreven aantekening "Hoogstede 1 Nov. '94".
2199. Visitekaartje met rouwrand "Madame Frieswijk née ten Cate" (de moeder van 

Maria Wilhelmina).
2200-2205. Omslag (1 gevouwen vel van de "Prijs-Courant van Perry & Co. English and 

American Warehouse te Amsterdam". In de hand van Maria Wilhelmina de 
aantekening "gelukkige herinneringen". Hierin:
2200. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 april 1841, van Samuel Anne,

aan zijn zuster Margaretha Catharina Johanna. Incipit: "Met 
tranen in de oogen bedank ik U voor Uw engelachtig aandenken 
op dezen heiligen dag".

2201. Brief (1 vel), gedateerd 21 januari [18]42, van Margaretha Louise 
Copes van Hasselt, aan haar zoon Samuel Anne. Incipit: "Nog 
een woord om den brief van Toosje om u te berigten dat ik den 
uwen uit Algiers ingesloten bij den Heer Kalkoven goed 
ontvangen heb".

2202. Convocatie (1 vel) van "Le Grand Consistoire de l'Eglise Wallonne 
de la Haye [...] pour Lundi le 6 september 1858 à 6 heures". Op 
verso potloodschets van de windrichtingen.

2203. Notitie (1 vel). Incipit: "From that instant a new era in my life 
began".

2204. Kattebelletje (1 reepje papier). "Pour le moment nous ne voulons
rien du tout, sauf moi, comme toujours, ton coeur".

2205. Visitekaartje "Mr & Mme S.A. van Hoogstraten".
2206. Tot een aandenken aan uwe belijdenis. Ingenaaid (8 p. in omslag). Op naam 

gesteld van Maria Wilhelmina Frieswijk, gedateerd 1 oktober 1844, en ondertekend
C.L. van den Broek, predikant, en L.R. Gevaerts (?), ouderling.

2207. "Recueil de fragments de poésie et de prose, de pensées, de maximes etc." (40 p. 
in omslag), gedateerd op verso voorplat 9 maart 1845. Hierin citaten van onder 
meer De Lamartine, Washington Irving, Wordsworth, Pope, Young, Buffon, Victor 
Hugo, Byron, Chateaubriand.

2208. Lok haar (in gevouwen vel papier met in de hand van Maria Wilhelmina het 
opschrift "Haar van mijne zusters"). Inliggend een gevouwen velletje met het 
opschrift "Louise 1852".

2209. Lok haar (in gevouwen velletje met in de hand van Maria Wilhelmina het opschrift 
"krulletje haar van Mina October [?] 1852".

2210. Cahier (gedecoreerd buckram, alleen schutbladen resterend). Hierin: Verslag (6 
gevouwen vel), gedateerd 9-21 juli 1856, van een reis naar Zwitserland, met haar 
zuster Anna en haar ouders.

2211. Cahier (gedecoreerd buckram, sneden verguld, 4 p. resterend). Hierin: 
"Aanteekeningen van de huwelijksreis van mijne Ouders S.A. van H. en M.W. 
Frieswijk. H.S. [handschrift] van mijne Moeder" (katern van 6 gevouwen vel, 
opschrift in de hand van haar zoon Jan Samuel François (XII-C)). Dagboek, lopende
van 19 februari (de dag na haar huwelijk met Samuel Anne) tot en met 28 mei 
1857.

2212. Plaatsbewijs (kartonnen kaartje) van de Eglise Wallonne de La Haye, Banc 43, n° 6, 
gedateerd mei 1857, voor een bedrag van ƒ 5,50 per jaar, te betalen in april.

2213. "Mijn eerste Godsdienstig onderwijs aan onze twee oudste kinderen" (1 gevouwen 
vel), ongedateerd (± 1865), in de hand van Maria Wilhelmina. Incipit: "Een 
menschenvriend zegt ergens te regt".

2214. Nota (1 vel), gedateerd 1 november 1875, van "L. Leeson, institutrice", aan Maria 
Wilhelmina, "voor 3 maanden Onderwijs, enz., in den kost, aan Mejonkvrouwe 
M.C. van Hoogstraten", ad ƒ 291,65.

2215. Nota (1 vel), gedateerd 1 februari 1876, van "L. Leeson, institutrice", aan Maria 
Wilhelmina, "voor 3 maanden Onderwijs, enz., in den kost, aan Mejuffrouwe M. 
van Hoogstraten", ad ƒ 278,29.

2216. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd januari 1876. Betreft een bedrag van ƒ 2,- voor 
de "jaarlijksche bijdrage voor boetvaardige vrouwen en jeugdige slachtoffers der 
ontucht te 's Gravenhage".
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2217. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 1 mei 1876, van de Eglise Wallonne. Betreft een 
bedrag van ƒ 2,50 voor de "Contribution au fonds général pour l'augmentation des
Traitemens des Pasteurs".

2218. "Nota voor Mevrouw de Wed. S.A. van Hoogstraten, van W. van Arkel, opz. & 
boekhr" (1 gevouwen vel), gedateerd november 1876. Betreft "het beitelen & 
zwartkleuren eener inscriptie op de zerk van den grafkelder [...]". Inliggend 
ontvangstbewijs (1 vel) voor de som van ƒ 2,-.

2219. "Openbare verkooping van een aanzienlijk dubbel huis, erve met grooten Tuin en 
Achterhuis, alsmede van twee winkelhuizen en erven [...] Te veilen op Maandag 
den 19 Maart 1877 [...] en te gunnen op Maandag den 26 Maart 1877" (affiche, 
gevouwen plano, 168 x 47 cm). Inliggend: bijbehorende wikkel met stempel W.J. 
Eikendal - Notaris - 's Gravenhage, geadresseerd aan Mevrouw de Wede van 
Hoogstraten geb. Frieswijk. Betreft de verkoop van vier huizen (o.a. 
Boekhorststraat 23 te Den Haag) uit de nalatenschap van de ouders van Maria 
Wilhelmina.

2220. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 19 maart 1877, van notaris W.J. 
Eikendal, aan Maria Wilhelmina. Betreft overzicht van biedingen op de huizen in 
de Boekhorststraat.

2221. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe samen met voorgaand stuk), gedateerd 26 
maart 1877, van notaris W.J. Eikendal, aan Maria Wilhelmina. Betreft overzicht van 
gunningen van de eerste twee percelen in de Boekhorststraat (samen ƒ 28.800,-).

2222. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 april 1877, van notaris W.J. 
Eikendal, aan Maria Wilhelmina. Betreft overzicht van opbrengsten van "de 
verkooping op heden" (o.a. "behangsel", "decorschilderijen").

2223. Enveloppe met in de hand van Maria Wilhelmina het opschrift "takjes van de 
groote peerenboom tegen het huis van mijne onvergetelijke Ouders", gedateerd 
april 1877. Hierin enkele gedroogde takjes met bloesem.

2224. Ontvangstbewijs (1 vel in enveloppe) van de Koninklijke Militaire Academie. 
Betreft een bedrag van ƒ 300,- voor "een halfjaar bijdrage ten behoeve van de 
cadetten J.W.P. en J.K. van Hoogstraten". In dezelfde enveloppe: Ontvangstbewijs 
voor ƒ 150,-, gedateerd 21 september 1877, ontvangstbewijs voor ƒ 150,-, 
gedateerd 5 oktober 1877, en briefje (1 vel), gedateerd 1 maart 1878, van Maria 
Wilhelmina, aan "den Heer Majoor Kwartiermeester der Kon. Mil. Academie".

2225. "Aanslagbiljet personele belasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 27 juli 
1874, geadresseerd aan Maria Wilhelmina's echtgenoot Samuel Anne.

2226. "Aanslagbiljet grondbelasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 30 januari 
1875, geadresseerd aan Maria Wilhelmina's echtgenoot Samuel Anne.

2227. "Aanslagbiljet personele belasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 4 mei (?) 
1875, geadresseerd aan Maria Wilhelmina's echtgenoot Samuel Anne.

2228. "Aanslagbiljet voor den Hoofdelijken Omslag in de Gemeente 's Gravenhage" (1 
vel, deels voorbedrukt), gedateerd 29 juni 1875, geadresseerd aan Maria 
Wilhelmina's echtgenoot Samuel Anne.

2229. "Aanslagbiljet grondbelasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 19 februari 
1876, geadresseerd aan Maria Wilhelmina's inmiddels overleden echtgenoot 
Samuel Anne.

2230. "Aanslagbiljet voor den Hoofdelijken Omslag in de Gemeente 's Gravenhage" (1 
vel, deels voorbedrukt), gedateerd 23 mei 1876, geadresseerd aan de weduwe S.A. 
van Hoogstraten.

2231. "Aanslagbiljet personele belasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 5 
augustus 1876, geadresseerd aan de weduwe S.A. van Hoogstraten.

2232. "Aanslagbiljet grondbelasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 29 januari 
1877, geadresseerd aan de weduwe S.A. van Hoogstraten.

2233. "Aanslagbiljet voor den Hoofdelijken Omslag in de Gemeente 's Gravenhage" (1 
vel, deels voorbedrukt), gedateerd 12 juni 1877, geadresseerd aan de weduwe M.W.
van Hoogstraten.

2234. "Aanslagbiljet personele belasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 28 juli 
1877, geadresseerd aan de douairière S.A. van Hoogstraten geb. Frieswijk.

2235. "Aanslagbiljet grondbelasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 31 januari 
1878, geadresseerd aan M.W. Frieswijk, weduwe van Hoogstraten.

2236. "Aanslagbiljet voor den Hoofdelijken Omslag in de Gemeente 's Gravenhage" (1 
vel, deels voorbedrukt), gedateerd 11 juli 1878, geadresseerd aan de weduwe S.A. 
van Hoogstraten.

2237. "Aanslagbiljet personele belasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 24 juli 
1878, geadresseerd aan Mevr. S.A. Hoogstraten.
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2238. "Aanslagbiljet personele belasting" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 30 juli 
1879, geadresseerd aan de douairière S.A. van Hoogstraten.

2239-2242. Enveloppe met in de hand van Maria Wilhelmina de aantekening 
"Eigendomsbewijs van een grafkelder mij toebehoorende, op de Algemeene 
begraafplaats alhier", gedateerd "'s Hage 1 November 1878". Hierin:
2239. Eigendomsbewijs (1 gedrukt gevouwen diploma), gedateerd 29 

oktober 1875, ondertekend door de burgemeester van Den 
Haag, Gevers Deynoot, de secretaris, en J.W. v.H. (X-B-a, de 
broer van Samuel Anne (XI-B), de op 24 oktober 1875 overleden 
echtgenoot van Maria Wilhelmina). Betreft een grafkelder 
"eerste klasse, zevende regel, nommer achtenveertig", waarvoor
is voldaan "de somma van twee honderdvierendertig gulden".

2240. Brief (1 gevouwen vel in rouw-enveloppe), gedateerd 26 oktober
1878, van J.W. v.H. (X-B-a, de broer van Samuel Anne (XI-B), de 
op 24 oktober 1875 overleden echtgenoot van Maria 
Wilhelmina). Betreft besvestiging dat J.W. bereid is - tegen 
kostprijs - de grafkelder over te dragen aan Maria Wilhelmina. 
Inliggend: briefje (1 gevouwen velletje), gedateerd "28 Oct.", van 
dezelfde, aan dezelfde, m.b.t. de kosten van de overdracht ("nog
geen ƒ 5-").

2241. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 30 oktober 1878, 
ondertekend door de hoofdcommies bij den Burgerlijken Stand 
G. Medenbach. Betreft een bedrag van ƒ 3,- "in voldoening der 
regten van Overboeking van den grafkelder [...] ten name van 
Maria Wilhelmina Frieswijk [...], wonende alhier".

2242. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 10 januari 1902, ondertekend 
door de hoofdcommies bij den Burgerlijken Stand Ginkel (?). 
Betreft een bedrag van ƒ 3,- "ter voldoening van het recht van 
Overboeking van den grafkelder [...] ten name van Jan Samuel 
François van Hoogstraten [XII-C], wonende te Arnhem".

2243. "Lofzang" (1 vel), in de hand van Maria Wilhelmina, gedateerd 29 october 1880. 
Met op verso de aantekening "Door mijn dierbaar kind, mijn lieve Jan, gemaakt, 
daags na zijn examen voor Luitt der Kavallerie".

2244. Polis tegen brandschade (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 25 maart 1882, 
"voor eene som van zestien duizend gulden voor den tijd van zestig maanden". 
Betreft Koninginnegracht 12-c te 's-Gravenhage.

2245. Nota wegens Duinwaterverbruik (1 vel), op naam van Mevr. M.W. van Hoogstraten,
gedateerd juli 1884.

2246. Menu (gevouwen kartonnetje), gedateerd 16 oktober 1889 (de 73e verjaardag van 
Maria v.H.-Frieswijk).

2247. "Souvenir aan de Schilderijen tentoonstelling te Amsterdam. Laatste uitstapje van 
mijn geliefden oudsten zoon en mij 29 Oct. 1889" (aantekening in de marge van 
een kaartje van het Rijksmuseum te Amsterdam).

2248. Diner ter gelegenheid van de verloving van haar zoon Jan Samuel François en 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son. Enveloppe bevattende:
2249-2258. Antwoorden op de uitnodiging:
2249. Monsieur et Madame Willink-van Son
2250. Madame van Son-de Geer
2251. Monsieur W. van Son, Madame W. van Son
2252. Monsieur et Madame Frieswijk
2253. Madelle Anna Frieswijk
2254. Mlle C. Frieswijk
2255. Madame Knoote, Monsieur Knoote
2256. Monsieur E.Z.L. van der Kemp
2257. Monsieur et Madame Harte
2258. Monsieur et Madame Baud-Los
2259. Menu (gevouwen kartonnetje), op naam gesteld van "Madame 

van Hoogstraten", gedateerd 15 februari 1890.
2260. Kostenberekening (1 gevouwen vel) voor "25 couverts 

Aanteekeningsdiner op 21 Mei 1890" (ƒ 348.691/2) en "Diners in 
febr. 1890. 14 couverts" (ƒ 111.59), in de hand van Maria 
Wilhelmina.
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2261. Gedrukte kennisgeving (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd augustus 1890, 
ondertekend Jhr. Mr. W.A.C. de Jonge. Betreft de verdeling van de nalatenschap 
van Vrouwe M.M. Evertsen, douairière Jhr. M.W. de Jonge van Campens-
Nieuwland.

2262. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 4 augustus [18]90, van W.A.C. de 
Jonge, aan Maria Wilhelmina. Betreft verzoek om inlichtingen, n.a.v. 
bovengenoemd stuk.

2263. Brief (1 gevouwen vel in dezelfde enveloppe als bovengenoemd stuk), gedateerd 5 
augustus [18]90, van W.A.C. de Jonge, aan Maria Wilhelmina. Betreft vraag naar 
het adres van een zuster van Maria Wilhelmina.

2264. Brief (1 vel), gedateerd 25 september 1890, van notaris W.J.M. de Bas, aan Maria 
Wilhelmina. Betreft verzoek tot ondertekening van volmachten, i.v.m. de 
nalatenschap van Vrouwe M.M. Evertsen, douairière Jhr. M.W. de Jonge van 
Campens Nieuwland.

2265. Notitie (1 vel), uit het Bijbelsch Dagboek van Dr. F.C.B. Huydecoper, in de hand van 
Maria Wilhelmina, gedateerd feb. '93.

2266. Menu (1 goud-omrand velletje), op achterzijde in potlood gedateerd "Bij Moeder, 
16 October '95. Dinsd.". Diner ter gelegenheid van de 68e verjaardag van Maria 
Wilhelmina.

2267. Ontvangstbewijs (1 vel) van de Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij, op naam
van Mevrouw Wede S.A. van Hoogstraten, geboren M.W. Frieswijk, den Haag, 
gedateerd 1 januari 1898. Gewaarborgde som: ƒ 26.000,- Vaste bijdrage: ƒ 26,-.

2268. Nota (1 vel), gedateerd 2 januari 1898, van J. Schenk en M.J. Bender. Betreft een 
bedrag van ƒ 2,34 voor "4 Banketletters 3 S 1 H".

2269. Aanslagbiljet (1 vel) "Personeele Belasting", gedateerd 27 april 1898. Betreft een 
bedrag van ƒ 499,61.

2270. Nota (1 vel) van Spekslagerij J.L. Schrijver, Dennenweg 138, 's-Gravenhage, 
gedateerd Mei 1898, ad ƒ 8,325.

2271. Nota (1 vel) van Dr. D.L. Roosenburg, over geneeskudige behandeling in 1897, 
gedateerd 25 Mei 1898, ad ƒ 25.-.

2272. Nota (1 vel), gedateerd 26 juli 1898, van Mode-Magazijn J. Schielaar-Snijders. 
Betreft een bedrag van ƒ 2,50 voor "1 Rouwsluyer verm:".

2273. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 26 juli 1898, van J. Smulders & C°. Lithografen 
en papierhandelaars. Betreft een bedrag van ƒ 2,50 voor "geleverde 100 
rouwkaartjes".

2274. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 3 oktober 1898, van P. Werre, Firma Rutten & 
Co. Betreft een bedrag van ƒ 5,25 voor de 75 liter petroleum.

2275. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 24 oktober 1898, van de Nederduitsch 
Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Betreft een bedrag van ƒ 20,- voor de 
"winterinschrijving, ten behoeve der Diakonie-armen".

2276. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 28 oktober 1898. Betreft een bedrag van ƒ 2,40 
voor "geleverde Baten van A. v. Vlier".

2277. Nota (1 vel), gedateerd 1898, van Stalhouderij Wed. J.G. Elkhuijsen. Betreft een 
bedrag van ƒ 8,25 voor de huur van rijtuigen gedurende de maand maart 1898.

2278. Nota (1 vel), gedateerd 1898, van Stalhouderij Wed. J.G. Elkhuijsen. Betreft een 
bedrag van ƒ 12,20 voor de huur van rijtuigen gedurende de maand oktober 1898.

2279. Nota (1 vel), gedateerd november 1898, van G. Bol, Mr. Vleeschhouwer. Betreft een
bedrag van ƒ 20,64 (- ƒ 0,25 = ƒ 20,39) "wegens geleverd vleesch". Met 
aantekening in de hand van Maria Wilhelmina: "Mijnheer, waarom moet ik een 
kalfstong ƒ 1,25 betalen, daar ik bij uw voorganger immer ƒ 1 betaalde en op uw 
vorige rekening mij die ook slechts tegen ƒ 1 was berekend".

2280. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 1 november 1898, van Mej. S. Buitenkant-Piller. 
Betreft een bedrag van ƒ 3,75 voor "behandeling der voeten".

2281. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 22 december 1898, van Vereeniging 
L'Espérance. Betreft een bedrag van ƒ 1,- "als bijdragen voor de nabestaande der 
verongelukte Brandweermannen".

2282. Notitie in potlood (1 vel), Rom. 8, v. 28, en Psalm 145, v. 19, in de hand van Maria 
Wilhelmina, ongedateerd.

2283. Leeg envelopje met het opschrift "Een klein verjaarsgeschenk voor de liefste 
trouwste en beste Echtgenoot". Ongedateerd.

2284. Aantekening in de hand van Maria Wilhelmina: "Watermerk de letters van mijn 
lieven Vader Jan Hendrik Frieswijk" (1 gevouwen diploma, met het zich herhalend 
watermerk "J H F").
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2285. "Globale berekening voor de assurantie mijner meubelen" (1 diploma), 
ongedateerd. Opsomming, in de hand van Maria Wilhelmina, per kamer, van te 
verzekeren roerend goed (totaal ƒ 16.627,-).

2286. Transcriptie (1 vel) van het gedicht "A Mother". Vermoedelijk in het handschrift van 
Maria Wilhelmina.

2287. Transcriptie (1 gevouwen vel) van een lofzang. 4 strofen. Gedateerd 29 oktober 
1880.

2288. Afschrift (1 gevouwen diploma), gedateerd 14 maart 1877, ondertekend door 
griffier Ten Broecke Hoekstra, van de beëdiging, door kantonrechter Mr. Johan 
Gregorius Vogel, van Johannes Jacobus de Jager, Johannes Hendrikus Leonardus 
Spruijt en Gerardus van der Gugten als "deskundigen, ter waardeering van een 
gedeelte land, in eigendom behoorende aan de erven van S.A. van Hoogstraten 
[...], welk eigendom is gelegen in de gemeente Alphen, en onteigend moet worden
ten behoeve van den spoorweg Leiden-Woerden".

2289. Krantenknipsel "De Regtbank heeft gister, in de laatste onteigeningsproceduren 
der spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden, de volgende schadeloosstellingen 
toegekend, als: [...] ƒ 4806 aan de wed. S.A. van Hoogstraten-Frieswijk [...]".

2290. Gecalligrafeerd visitekaartje "Made. douaire. van Hoogstraten", met 
handgetekend (?), gekleurd alliantie-wapen v.H.-Frieswijk.

2291. Visitekaartje met rouwrand "Mesdemoiselles Frieswijk". "Mesdemoiselles" 
doorgehaald, en in de hand van Marie de aantekening "Ter herinnering mijner 
innig geliefde zuster Constance, overleden 26 april 1900".

2292. Diaconessen Inrichting te 's Gravenhage. "Bepalingen omtrent de Verpleging" en 
"Bepalingen omtrent het opnemen van Kranken in het Gesticht" (6 p., gedrukt), 
ongedateerd.

2293. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), gedateerd 13 oktober 1899, van Maria 
Wilhelmina.

2294. Idem (1 gevouwen vel).
2295. Idem (correspondentiekaart met rouwrand, van begrafenisvereniging 

"Simplicitas").
2296. Minuut tekst van overlijdensbericht (1 vel), in de hand van haar oudste zoon Jan 

Samuel François. Op verso indeling van de drie volgrijtuigen, en lijst namen 
"Uitnoodigen ter begrafenis".

2297. Minuut tekst van bedankkaartje voor aanwezigheid bij de begrafenis (1 vel), in de 
hand van haar oudste zoon Jan Samuel François.

89 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken m.b.t. Maria Wilhelmina Frieswijk,
de tweede echtgenote van Samuel Anne - 2.
(stukken 2298 t/m 2306)
2298. "Extract uit het hulpregister n° 3 gehoudende wordende ten kantore van de 

bewaring der Hypotheken te 's Gravenhage" (1 gevouwen diploma), gedateerd 20 
mei 1873, ondertekend door Bewaarder der Hypotheken Bachiene. Betreft 
toebedeling van "nevenstaande inschrijving" aan Jan Hendrik Frieswijk, de vader 
van Maria Wilhelmina Frieswijk.

2299. "Afschrift der akte van decharge door Mejuffrouw M.C.M. van Hoogstraten, 
gepasseerd voor den Notaris W.J. Eikendal te 's Gravenhage den 12en Mei 1881" 
(katern van 2 gevouwen diplomata in omslag, met wikkel, in enveloppe, 
geadresseerd aan haar moeder Maria Wilhelmina).

2300. "Afschrift der acte van décharge door den WelEdelGestr. Heer J.S.F. van 
Hoogstraten te Amsterdam, gepasseerd ten behoeve zijner gewezen voogdesse 
Mevrouw de weduwe van Hoogstraten, geboren Frieswijk en van zijnen gewezen 
toezienden voogd den WelEdelGeb. Heer Mr S.P.J.A. van Hoogstraten, den 13 Aug. 
1882 voor den Notaris W.J. Eikendal te 's Gravenhage" (katern van 2 gevouwen 
diplomata in omslag, met wikkel, in enveloppe, geadresseerd aan zijn moeder 
Maria Wilhelmina).

2301. Nota (1 vel), gedateerd 13 augustus 1882, van notaris W.J. Eikendal, aan J.S.F. v.H., 
ad ƒ 10,89. Betreft bovenstaande akte van décharge.

2302. "Afschrift der acte van décharge door den WelEdelGestr. Heer J.W.P. van 
Hoogstraten, verleden voor den Notaris W.J. Eikendal te 's Gravenhage, den 27 
December 1883" (katern van 2 gevouwen diplomata in omslag, met wikkel, in 
enveloppe, geadresseerd aan zijn moeder Maria Wilhelmina).

2303. "Afschrift der akte van Decharge door den WelEdelGestrengen Heer J.K. van 
Hoogstraten, gepasseerd voor den Notaris W.J. Eikendal te 's Gravenhage den 26 
November 1885" (katern van 2 gevouwen diplomata in omslag, met wikkel).
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2304. "Afschrift van den inventaris der gemeenschap van inboedel [...] tusschen vrouwe 
M.W. Frieswijk en haren overleden echtgenoot den WelEdelGeboren Heer S.A. van 
Hoogstraten, alsmede der nalatenschap van laatstgenoemden" (12 gevouwen 
diplomata in omslag), gedateerd 9 en 11 december 1875, door notaris D.P.J. van 
Waning. Inliggend origineel buikbandje.

2305. Enveloppe, geadresseerd aan François (XIII-H). Hierin: transcripties (15 vel), in de 
hand van Maria Wilhelmina Frieswijk, van bijbelteksten, gebeden en stichtelijke 
poëzie.

2306. "Afschrift der akte van beschrijving van de nalatenschap van Vrouwe Maria 
Wilhelmina Frieswijk weduwe van den Heer Samuël Anne van Hoogstraten, 
gewoond hebbende te 's Gravenhage. Verleden op 2 november 1899". 2 katernen 
van elk 5 gevouwen diplomata in omslag. Notaris A.G. Bodaan te Den Haag.

90 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Album amicorum Maria Wilhelmina Frieswijk, de 
tweede echtgenote van Samuel Anne.
(stuk 2307)
2307. Album amicorum (gedecoreerd, verguld leder, sneden verguld, ± 90 p.), veel 

bijdragen los inliggend. Uitzonderlijk fraaie bijdragen (potloodtekeningen, 
aquarellen e.d.) uit de periode 1848-1871, van onder meer A.J. Madlener, E. van 
Gorkum, Van Kinschot, haar (toen aanstaande) echtgenoot Samuel, Henriette 
Vertu (3x), haar zuster Anna Frieswijk (2x), L.C.D. van D[edem?], G.J. van Hoorn, 
Agnès Knuijse de Meij, L.R.G. [Louis Grillet?], haar zuster Louise Frieswijk, A.H. 
Verster, Isabella Mock, n.n. (naar Santagnello, "The Grotto of Camoens, Macao". 
Staalgravure Thomas Allom, gegraveerd door S. Bradshaw. Gedrukt door Fisher & 
Son, London & Paris), Jenny Gevaerts van Simonshaven, S.J.A. de Quertenmont 
(zoon van Margaretha Catharina Johanna (X-B-d)), A.J.A. Kellner, Margot 
("A.I.E.S."), P.G. Callenfels. Bevat verder enige correspondentie, en visitekaartjes 
van "Monsieur et Madame van Lansberge, Maas Geesteranus", "Madame van 
Wickevoort Crommelin née Twiss", "Mademoiselle Emma Pels", "Mademoiselle 
Caroline Mock", "Mademoiselle Gabrielle Mock".

91 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken m.b.t. de familie van Maria 
Wilhelmina Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, en aanverwante 
geslachten - 1.
(stuk 2308)
2308. Manuscript (86 folio's, gebonden in gemarmerde platten en verguld lederen rug) 

betreffende Griekse mythologie, in het Frans, door J.H. Frieswijk, de vader van 
Maria Wilhelmina, geschreven in of voor 1813. Voorin mede ingebonden de 
rekening van de binder (1 gulden en 4 stuivers) uit 1813.

92 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken m.b.t. de familie van Maria 
Wilhelmina Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, en aanverwante 
geslachten - 2.
(stukken 2309 t/m 2365)
2309. In het Engels opgestelde notariële akte (1 gevouwen vel), gedateerd 6 mei 1790, 

door notaris Lambert Sijthoff. Ondertekend door B. Frieswijk en M.A. Frieswijk-van
Alphen.

2310. Ingekleurd portret (litho) van Benjamin Frieswijk, gedateerd 1790. Bolomeij del: et 
Sculp: Met onderschrift door J[ohan] van Hoogstraten (geen familie).

2311. Notitie (1 gevouwen vel) in de hand van François (XIII-H) betreffende de aankoop 
van bovenstaand stuk.

2312. Biografische aantekeningen (1 vel), betreffende Benjamin Frieswijk, ongedateerd. 
Waarschijnlijk transcriptie.

2313. Met waterverf ingekleurde tekening van het alliantiewapen Frieswijk-???. 
Ongedateerd.

2314. Johan van Hoogstraten. Vriendengroet, aan den welëerwaardigen heere Benjamin 
Frieswijk, veelgeächten evangeliedienaar der Hervormde Kerkgemeente in 's 
Graavenhaage; bij de vervulling van deszelfs vijfënywintigjaarigen dienst aldaar. 27
september 1797. 4 p. Op achterzijde gemarkeerd "Prezent exemplaar". Inliggend: 
Genealogische notite (1 vel) betreffende Benjamin Frieswijk.
De auteur behoort tot een andere familie v.H.
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2315. Jubelzangen, op den vijftigjaarigen predikdienst van den Heere Benjamin 
Frieswijk, als leeraar der hervormde gemeenten te Britzum, Zierikzee, 
Leeuwarden, Rotterdam en 's Haage. In 's Haage, bij Vosmaer en Zoonen, 1804. 
Ingenaaid, 36 p. Omslag ontbreekt. Bijdragen van B. Frieswijk, F.A. de Hartogh, 
W.L. Krieger, J.P. van Steeneveld-Nolst, D. Muller Massis, en Johanna Schrijver.

2316. Idem. In (beschadigd) goudkleurig omslag.
2317. Knipsel uit De 's-Gravenhaagsche Kerkbode van Zaterdag 31 oktober 1903, waarin 

melding wordt gemaakt van B. Frieswijk, zijnde Predikant van de Groote Kerk toen
daar in januari 1788 een nieuw avondmaals-servies in gebruik genomen werd. 
Inliggend: knipsel uit De 's-Gravenhaagsche Kerkbode van Zaterdag 5 september 
1903, waarin ook B. Frieswijk wordt genoemd, en een krantenknipsel uit het 
Avondblad, ongedateerd, met een artikel omtrent "Het dorpje Wieuwerd en zijn 
merkwaardigheden".

2318. Gedrukte huwelijks-annonce (1 gevouwen vel), gedateerd 15 juni 1825, 
geadresseerd aan "Mevrouw de Wed. Frieswijk geb. Rijsterborgh. Ondertekend 
J.H. Frieswijk en C. ten Cate (de ouders van Maria Wilhelmina).

2319-2322. Enveloppe met enkele stukken betreffende de geslachten Frieswijk, Ten Cate en 
Rijsterborgh. Hierin:
2319. Notitie betreffende erfenis (1 velletje), gedateerd 8 mei 1831, in 

de hand van M.C. Rijsterborgh, weduwe Frieswijk.
2320. Krantenknipsel uit de Nieuwe Courant van 2 april 1907, 

betreffende het overlijden van G.A.G.A. Frieswijk.
2321. Transcriptie (1 gevouwen vel) uit De Gids van juni 1887, in de 

hand van Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk.
2322. Genealogsiche aantekeningen (6 vel) voornamelijk betreffende 

het geslacht Ten Cate.
2323. Voorbedrukte uitnodiging (1 vel in enveloppe, geadresseerd "Monsieur S.A. van 

Hoogstraten") "Monsieur et Madame Frieswijk prient Monsieur & Madame S.A. 
van Hoogstraten de leur faire l'honneur d'assister au déjeuner dinatoire qu'ils se 
proposent de donner Mercredi le 21 Octobre 1857, à l'occasion du mariage de Mr F. 
van den Bosch & de Melle L. Frieswijk".

2324. Krantenknipsel met de annonce "Getrouwd: Isc. van den Bosch [...] en L. Frieswijk. 
's Gravenhage, den 21 October 1857".

2325. Gedrukte aankondiging (1 gevouwen vel, geadresseerd aan S.A. v.H. (XI-B)), 
gedateerd 26 juni 1862, van het huwelijk van Willem Marinus Frieswijk en 
Angelique Caroline Slicher van Bath.

2326. Gedrukte aankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 21 oktober 1873, van het 
eervol ontslag van J.H. Frieswijk als Directeur der Staats-Loterij. Inliggend 
duplicaat (1 vel) van deze aankondiging.

2327. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen diploma rouwpapier), gedateerd 3 april 
1876, n.a.v. het overlijden van J.H. Frieswijk. Ondertekend door C. Frieswijk-ten 
Cate. 2 exemplaren.

2328. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, CCX, 82, 6 april 1876 (1 gevouwen 
katern). Hierin de overlijdens-advertentie van J.H. Frieswijk, de vader van Maria 
Wilhelmina. Inliggend: krantenknipsel, gedateerd 4 oktober 1876, van 
dankbetuiging voor de bewijzen van deelneming, ondertekend Mevrouw 
Frieswijk-ten Cate.

2329. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen diploma rouwpapier), gedateerd 18 
oktober 1876, n.a.v. het overlijden van Constantia Frieswijk-ten Cate. Ondertekend 
door W.M. Frieswijk.

2330. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, CCX, 249, 21 oktober 1876 (1 gevouwen
katern). Hierin de overlijdens-advertentie van Constantia Frieswijk-ten Cate, de 
moeder van Maria Wilhelmina.

2331. Groot visitekaartje met rouwrand, met hierop elf namen (Frieswijk, van den Bosch,
Roest van Limburg, Westpalm van Hoorn van Burgh, Wilbrenninck, v.H.). Op verso 
potloodaantekening "bij het overlijden van Van den Bosch, in eerste huwelijk 
echtgenoot van Louise van Dedem-Frieswijk".

2332. Handgeschreven visitekaartje "Madame van Hoogstraten". Op verso gedateerd 16 
oktober 1895.

2333. Visitekaartje met rouwrand "Madame S.A. van Hoogstraten".
2334. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 19 november 

1877, n.a.v. het overlijden van Louisa Baronesse van Dedem-Frieswijk.
2335-2338. Omslag (1 gevouwen vel) met enkele kaartjes, vermoedelijk na het overlijden van 

Louisa Baronesse van Dedem-Frieswijk. Hierin:
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2335. Groot visitekaartje met rouwrand, met hierop de namen van Mr. 
W.M. Frieswijk, B. Frieswijk, J.A. Frieswijk, Mr. E. Frieswijk, W.K.J. 
Baron van Dedem, en H. Hovy.

2336. Visitekaartje van U.A.C. van Regteren Altena, Directeur N.V. de 
Haas Brandkastenfabriek.

2337. Visitekaartje van W. van Son, Luitenant ter Zee 3e klasse.
2338. Visitekaartje van J.W.T. Goedhart, 1e Secretaris Ned. Vereen. van 

Oud-Militairen der Land- en Zeemacht uit Nederl.-Indië.
2339. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 2 september 1880, 

van Mr. Edouard Zénon Louis van der Kemp en Wilhelmina Hendrika Frieswijk.
2340. "Auszug" (1 gevouwen diploma in enveloppe), gedateerd 4 februari 1896. Betreft 

1/8 deel van de erfenis van haar zuster, Mevrouw Hovy-Frieswijk.
2341. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 24 december 1909], ondertekend 

"M.v.M.", aan "Mlle Frieswijk". Incipit: "Mijne beste wenschen voor einde dezer 
jaars".

2342. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 vel), gedateerd 5 december 1926, van 
Mejuffrouw C.A.A. Frieswijk en de heer Jean Gérard Vermaten Koster.

2343. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 8 februari 1927], van Frieswijk, aan 
François v.H. (XIII-H). Betreft "enkele details [...] omtrent het steenen kruis, waar 
wij over spraken op de hoek bij Hoogstede".

2344. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 27 juni 1935, van 
Angelique Gertrude Frieswijk en J.J. Bolomey.

2345. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), gedateerd 24 april 1936, ondertekend C.M.L. 
Frieswyk. "Heden overleed mijne lieve Moeder Vrouwe Bertha Marie Frieswyk-van 
Leeuwen".

2346. Uitnodiging (1 deels voorbedrukt vel), gedateerd 25 april 1936, tot het bijwonen 
van de begrafenis van Vrouwe B.M. Frieswyk-van Leeuwen. Hierop in de hand van 
François (XIII-H) de aantekening "Bijgewoond".

2347. Brief (1 vel), gedateerd 7 juli [19]36, van J.H. Frieswijk, aan François v.H. (XIII-H), 
n.a.v. het overlijden van diens vader, J.S.F. v.H. (XII-C). J.H. Frieswijk was 
vermoedelijk een oud-oom van François.

2348. Brief (1 vel), ongedateerd [juli 1936], van Constance [Frieswijk], aan François v.H. 
(XIII-H), n.a.v. het overlijden van diens vader, J.S.F. v.H. (XII-C).

2349. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 9 januari [19]39, van Mevrouw Mr. M.G.L. ten 
Cate-van Ketwick, aan François (XIII-H). Betreft verwijzing naar diverse leden van 
de familie Ten Cate die meer over dit geslacht (van de moeder van Maria 
Wilhelmina) zouden kunnen vertellen.

2350. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 19 november 1939, van H.D. ten Cate, aan 
François (XIII-H). Betreft opmerkingen van genealogische aard m.b.t. het geslacht 
Ten Cate (van de moeder van Maria Wilhelmina).

2351. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen vel), gedateerd 16 januari 1947, 
ondertekend A.G. Bolomey-Frieswijk en J.J. Bolomey. "Heden overleed [...] Maria 
Cornelia Wilhelmina van Idsinga Weduwe van J.H.A. Frieswijk". Inliggend 
krantenknipsel van overlijdensadvertentie van dezelfde.

2352. Gedrukte dankbetuiging (1 vel), gedateerd maart 1947, ondertekend A.G. 
Bolomey-Frieswizk en J.J. Bolomey, voor de bewijzen van deelneming na het 
overlijden van Maria Cornelia Wilhelmina van Idsinga Weduwe van J.H.A. 
Frieswijk.

2353. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen vel), gedateerd 17 januari 1962, 
ondertekend A.G. Bolomey-Frieswijk en J.J. Bolomey en anderen. "Onze lieve 
Tante Cons, Constance Marie Louise Frieswijk, is in vrede en rust van ons 
heengegaan [...]". Inliggend krantenknipsel (uit de Tielsche Courant van 23 januari 
1962) van overlijdensadvertentie van dezelfde, en een gedrukte dankbetuiging (1 
vel), gedateerd maart 1947, ondertekend A.G. Bolomey-Frieswijk, J.J. Bolomey en 
anderen, voor de bewijzen van deelneming na het overlijden van Constance Marie 
Louise Frieswijk.

2354. Briefkaart, gedateerd 23 december 1962, van Caroline Frieswijk, aan François (XIII-
H). Slecht leesbaar.

2355. Getypte brief (1 vel), gedateerd 23 augustus 1963, van J.J. Bolomey, vermoedelijk 
aan François (XIII-H) [er is ook sprake van "je zuster Margaretha"]. Betreft 
aankondiging van het overlijden van "tante Caroline Frieswijk".

2356. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 24 januari 1977, van "steeds je 
"nicht" Angelique [Bolomey-Frieswijk]", aan François (XIII-H). Betreft onder meer 
het wapen van de familie Frieswijk.
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2357. Getypte brief (1 vel), gedateerd 22 augustus 1977, van J.J. Bolomey, aan François 
(XIII-H). Betreft onder meer uitgeleende papieren m.b.t. de familie Frieswijk.

2358. Visitekaartje "W.A. Frieswijk, Gep. Generaal-Majoor der Artillerie".
2359. Visitekaartje "De Heer en Mevrouw Bolomey-Frieswijk" met aantekening "Met 

onze oprechte deelneming".
2360. Omslagje (leeg, 1 gevouwen vel), ongedateerd, geadresseerd aan "Monsieur S.A. 

van Hoogstraten", met de aantekening "avec bien de [sic] remerciments [sic] de la 
part d'E. Frieswijk". In later handschrift de initiaal gespecificeerd als "Edo".

2361. Transcripties (1 diploma) uit de tweede jaargang van het Nederlands Familieblad. 
Diverse vermeldingen van de families Frieswijk, De Bije, v.H., e.a.

2362. "Genealogie van het geslacht Frieswijk" (6 gevouwen diplomata met 2 inliggende 
velletjes), ongedateerd, volgens aantekening in potlood "opgemaakt door A.A. 
Vorsterman van Oyen". Inliggend: Familiewapen Frieswijk (ingekleurde litho), 
vermoedelijk afkomstig uit het werk van Vorsterman van Oyen.

2363. "Het geslacht Van Hoogstraten" (1 katern van 5 gevouwen diplomata), 
ongedateerd, door J.H. Frieswijk. Genealogie tot 1878, met inbegrip van enkele 
zeer vroege v.H.'s (1328, 1382, 1412 enz.), van wie de verwantschap (nog) nooit is 
aangetoond. Met aanvullingen in potlood in de hand van François (XIII-H).

2364. Toegevoegd: "Van Hoogstraten" (4 vel doorslag typoscript), ongedateerd, door 
François (XIII-H) (?). Ongetwijfeld (later) overgenomen uit het werk van 
Vorsterman van Oyen. Bevat grotendeels dezelfde gegevens als bovenstaand stuk.
De meest recente datum die genoemd wordt is 1886.

2365. Genealogische aantekeningen (1 diploma), betreffende het geslacht Willink, 
ongedateerd.

93 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken m.b.t. de familie van Maria 
Wilhelmina Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, en aanverwante 
geslachten - 3.
(stukken 2366 t/m 2382)
2366. Notariële akte (1 gevouwen diploma), gedateerd 1676, ondertekend "S. v. Jaarland, 

Nots. Publ.". Inliggend transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D). Relatie met het geslacht 
Frieswijk onduidelijk.

2367. Kattenbelletje met de notitie "Anna Maria ten Cate geb. Van der Vogt gehuwd den 
13 November 1793 heeft dit boekje van haren broeder ontvangen in 1792.

2368. Brief (1 vel), gedateerd 5 januari 1939, van J.H.A. Frieswijk, aan zijn neef François 
(XIII-H). Incipit: "Bedankt voor uw schrijven met bijlagen".

2369. Enveloppe met 33 vel genealogische aantekeningen, stamboomschetsen, 
transcripties, voornamelijk door J.W.P. v.H. (XII-D).

2370-2373. Rouwenveloppe, met in de hand van J.S.F. (XIV-K) het opschrift "FRIESWIJK". 
Hierin:
2370. 18 krantenknipseltjes, grotendeels kennisgevingen van 

geboorte, huwelijk en overlijden, m.b.t. E. Frieswijk, M.W. v.H.-
Frieswijk, C. Hovy-Frieswijk, W.H. van der Kemp-Frieswijk, W.M. 
Frieswijk, J.A. Frieswijk.

2371. Omslag (1 vel) met in de hand van Maria Wilhelmina v.H.-
Frieswijk het opschrift: "twee kaartjes van Mr. Giebert, onze 
oude [...] leermeester, door mijne lieve ouders ontvangen bij 
gelegenheid van ons huwelijk en geboorte van onze eerste 
lieveling". Hierin twee kaartjes, gedateerd 18 februari 1857 en 11 
maart 1858 met felicitatie-gedichtjes.

2372. Leeg envelopje met gouden opdruk: "J.H.F. - C.t.C. 29 Juni 1825-
1875.

2373. Visitekaartje "Monsieur et Madame van der Kemp, Frieswijk".
2374. 3 brieven (3 vel), gedateerd 15 oktober 1969, 9 november 1978 en 25 maart 1979, 

van J.J. Bolomey aan François (XIII-H), betreffende het geslacht Frieswijk en 
aanverwante geslachten. Hierbij 5 kwartierstaten door François (XIII-H) en 4 vel 
genealogische notities.

2375. Krantenknipsel, ongedateerd. Overlijdensadvertentie Maria Catharina Gijsbertina 
Hermina Frieswijk, overleden op 3 maart 1880.

2376. Krantenknipsel, gedateerd 22 september [1937]. Betreft het afscheid van J.H.A. 
Frieswijk als burgemeester van Doornspijk.

2377. Krantenknipsel, gedateerd 28 september 1937. Betreft het afscheid van J.H.A. 
Frieswijk als burgemeester van Doornspijk. Met foto van J.H.A. F.
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2378. Krantenknipsel, gedateerd 18 oktober 1937. Overlijdensadvertentie van Willem 
Anthony Frieswijk, ondertekend uit aller naam door J.H.A. Frieswijk.

2379. Krantenknipsel, ongedateerd [oktober 1937]. Foto van Willem Anthony Frieswijk, 
n.a.v. diens overlijden.

2380. Krantenknipseltje, ongedateerd. Vermeldt "mejonkvr. M.C.G.H. Frieswijk, 67 j.".
2381. Krantenknipseltje, ongedateerd. Vermeldt "Overgeplaatst: naar de residentie 

Zuider- en Oosterafd. van Borneo [...] de benoemde asp.-contr. E. Frieswijk".
2382. Genealogische aantekening (1 vel), door J.S.F. v.H. (XIV-K), ongedateerd, 

betreffende Constantia ten Cate en Jan Hendrik Frieswijk. Inliggend 2 kleurenfoto's
van pendantportretjes van dit echtpaar.

94 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Correspondentie van J.W.P. v.H. (XII-D) met en over
leden van de familie Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne, en 
aanverwante geslachten.
(stukken 2383 t/m 2422)
2383. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van G.A.G.A. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 

Betreft het niet gehoor kunnen geven aan een uitnodiging, aangezien de schrijver 
"reeds met [z]ijn nichtjes van Breugel en eenige ouderen te dineeren gevraagd [is] 
bij 2 [z]ijner tantes".

2384. Briefkaart, gedateerd 7 juli 1883, van J.A. (?) Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft bedankje voor brief n.a.v. "G.'s aanstelling".

2385. Brief (1 vel), gedateerd 27 juni 1886, van W. Frieswijk, aan zijn neef J.W.P. v.H. (XII-
D). Betreft bedankje voor felicitatie.

2386. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier, gedateerd 18 maart 1888, van zijn tante 
Angelique (Slicher van Bath-Frieswijk), aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft bedankje 
voor condoleance na het overlijden van haar moeder. Inliggend: 3 ongedateerde 
briefjes (elk 1 vel), van dezelfde aan dezelfde.

2387. Brief (1 half vel rouwpapier), gedateerd 23 maart 1889, van W.M. Frieswijk, aan 
J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft uitnodiging.

2388. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 augustus 1889, van [W.A.] Frieswijk, aan J.W.P. 
v.H. (XII-D). Betreft divers nieuws.

2389. Briefkaart, gedateerd 29 september 1889, van J.W. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft uitnodiging.

2390. Brief (1 vel), gedateerd 19 mei 1891, van W.M. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft uitnodiging.

2391. Brief (1 vel), gedateerd 3 augustus 1892, van W.M. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft J.W.P.'s huwelijk met Ada Marceline Marie Elisabeth van Lawick van Pabst.

2392. Brief (1 vel), gedateerd 17 augustus 1892, van B. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft bevestiging dat J.W.P. en zijn echtgenote de volgende dag welkom zijn.

2393. Brief (1 vel), gedateerd 25 maart 1893, van Frieswijk, aan zijn neef J.W.P. v.H. (XII-D).
Betreft aankondiging van zijn verloving met Charlotte Stieten: "een zeer begaafd 
persoontje dat uitstekend pianospeelt en allerliefts schildert".

2394. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 november 1894, van B. Frieswijk, aan J.W.P. 
v.H. (XII-D). Betreft verlate felicitatie met promotie.

2395. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 januari 1895, van [W.A.] Frieswijk, aan J.W.P. 
v.H. (XII-D). Betreft onder meer overplaatsing van J.W.P. van Den Helder naar 
Utrecht.

2396. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 februari 1895, van [W.A.] Frieswijk, aan J.W.P. 
v.H. (XII-D). Betreft J.W.P.'s aandeel in de kosten van een diner, aangeboden aan 
Viruly.

2397. Brief (half vel rouwpapier), gedateerd 22 juni 1897, van J.H.A. Frieswijk, aan J.W.P. 
v.H. (XII-D). Betreft bericht van zijn verloving met mejuffrouw M. van Idsinga.

2398. Brief (1 velletje), gedateerd 31 oktober 1898, van [W.A.] Frieswijk, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D). Betreft felicitatie met J.W.P.'s "benoeming bij het Korps".

2399. Briefkaart, gedateerd 7 oktober 1899, van Anna en Constance Frieswijk, aan J.W.P. 
v.H. (XII-D). Betreft felicitatie met J.W.P.'s 39e verjaardag op 8 oktober 1899.

2400. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 25 april 1900, van Anna Frieswijk, aan J.W.P. v.H.
(XII-D). Betreft bericht dat haar zuster Constance er zéér slecht aan toe is.

2401. Briefkaart, gedateerd 26 april 1900, van Anna Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft bericht dat haar zuster Constance die dag is overleden.

2402. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier, gedateerd 3 mei 1900, van zijn tante Angelique 
(Slicher van Bath-Frieswijk), aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft bedankje voor 
condoleance na het overlijden van Constance Frieswijk.
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2403. Brief (1 vel), gedateerd 9 mei 1900, van B. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft 
bedankje voor condoleance na het overlijden van zijn zuster Constance.

2404. Briefkaart, gedateerd 4 november 1900, van J.H.A. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft kennisgeving van de geboorte van een dochter, op 3 november 1900.

2405. Briefkaart, gedateerd 14 mei 1901, van J.H.A. Frieswijk, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft bedankje voor felicitatie met verjaardag.

2406. Brief (1 vel), gedateerd 23 september 1903, van [W.A.] Frieswijk (ondertekend: 
"Toon"), aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft bezoek van "je zwager den generaal".

2407. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 november 1904, van "tante Frieswijk-van 
Leeuwen", aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft bedankje voor condoleance na het 
overlijden van haar moeder.

2408. Briefkaart, gedateerd 10 april 1913, van P.J. van Stein Callenfels, aan J.W.P. v.H. (XII-
D). Betreft biografische gegevens van "Oom Hendrik Hovij".

2409. Briefkaart, gedateerd 3 november 1914, van Mr. W.J.L. van Es, aan J.W.P. v.H. (XII-
D). Betreft afstammelingen van Gerrit van Belcum (1480).

2410. Getypte brief (1 vel), gedateerd 9 november 1918, van P.C.L Eikendal, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D). Betreft toezending kopie van volgend stuk. "In verband daarmede verzoek 
ik U beleefd mij Uwe bijdrage, bestaande in een bedrag van Honderd gulden, te 
willen toezenden".

2411. Doorslag van getypte brief (1 vel), gedateerd 7 november 1918, van F. de Bas, aan 
notaris P.C.L. Eikendal. Betreft het rondschrijven aan leden van de familie Frieswijk 
"tot beroep op de gevoelens der erfgenamen van wijlen Mevrouw van der Kemp 
geb. Frieswijk bij de zeer groote teleurstelling van Mejuffrouw M.G.C. Frieswijk, 
mijne kleindochter, tot verrekening van de schuld van haar Grootvader - 
waaromtrent Haar, Hare Moeder en mij aanvankelijk niets bekend was".

2412. Brief (1 vel), gedateerd 13 november 1918, van P.C.L Eikendal, aan J.W.P. v.H. (XII-D). 
Betreft bevestiging van ontvangst van een postchèque t.w.v. ƒ 100,-.

2413. Enveloppe met 35 vel genealogische aantekeningen, stamboomschetsen en 
krantenknipsels, door J.W.P. v.H. (XII-D), betreffende onder meer de geslachten 
Frieswijk, Ten Cate, Rijsterborch, Slicher, Van Idsinga, Brebis, Spengler, Van der 
Kemp, Albarda en Wijnaendts.

2414-2422. Enveloppe (geadresseerd aan "Den Heer Burgemeester van Hengelo (Gld.), met 
diverse stukken betreffende onder meer de geslachten Frieswijk en Ten Cate. 
Hierin:
2414. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel): "Heden overleed Vrouwe 

Constantina Adriana van Gorkum, Weduwe van den 
WelEdelGestr. Heer Mr. J. Viruly van Vuren en Dalem", gedateerd 
10 januari 1883.

2415. Kaartje t.b.v. tafelschikking, op naam van "Monsieur Jean van 
Hoogstraten". Op verso de aantekening "Diner gegeven door 
Oom en Tante W.M. Frieswijk-Slicher v. Bath, ter gelegenheid 
hunner zilveren bruiloft. 's Hage, Maandag 11 Juli '87 6 uur".

2416. Briefkaart vanuit Parijs, gedateerd 6 juni 1900, afzender 
onbekend, aan "Mademoiselle Frieswijk". Incipit: "Fait bon 
voyage toute seule, mais vers le matin je ne pus dormir à cause 
du froid".

2417. Notitie (1 vel, op verso Lot Kon. Ned. Ver. Voor Luchtvaart). In de 
hand van François (XIII-H). Betreft diverse vragen m.b.t. de 
geslachten Frieswijk, Bolomey.

2418. Briefkaart, gedateerd 3 maart 1956, van Caroline V.K.-F. 
[Vermaten Koster-Frieswijk], aan François (XIII-H). Betreft o.a. 
dank voor bezoek.

2419. Doorslag van getypte brief (1 vel), gedateerd 15 maart 1956, van 
François (XIII-H), aan de dominee van Oudega. Betreft vraag 
over door hem in radio-voordracht genoemde Frieswijk, n.a.v. 
bezoek van François aan Caroline Vermaten Koster-Frieswijk (zie
bovenstaand stuk).

2420. Genealogie Ten Cate (2 gevouwen diplomata). In de hand van 
François (XIII-H).

2421. Stamboom Frieswijk (1 gevouwen diploma). In de hand van 
François (XIII-H).

2422. Genealogische aantekeningen (2 vel) en stamboom-schets (1 vel)
door J.W.P. v.H. (XII-D) betreffende het geslacht Frieswijk.

95 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875). Diverse stukken betreffende de aan de familie 
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Frieswijk gerelateerde familie De Koning en aanverwante geslachten.
(stukken 2423 t/m 2485)
De tweede echtgenote van Samuel Anne (XI-B), Marie Frieswijk, had een zuster: Louise Frieswijk. 
Deze Louise trouwde met Isaac van den Bosch op 21 oktober 1857 (en later met Van Dedem), en 
kreeg een dochter: Maria Henriëtte van den Bosch. Deze Maria Henriëtte trouwde met Jacobus de 
Koning, en kreeg twee zonen: Maurits de Koning en Louis de Koning.
2423. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 22 juni 1951, van notaris F.H.G.J. Wolters, aan 

François (XIII-H). Incipit: "Heden verzond ik aan Uw adres een pakket inhoudende 
alle stukken op de genealogie betrekking hebbende welke gevonden zijn onder de 
papieren van Mevr. de Koning-Laats".

2424-2451. Oud omslag met het opschrift "Tante Catharina van der Noordaa". Hierin:
2424. Leenbrief (1 gevouwen perkament), gedateerd 5 april 1763, 

ondertekend Laurens Cox, leengriffier. Betreft verklaring van 
Adolphus Bierman, heer van Herwijnen.

2425. Verklaring (1 vel), gedateerd 10 november 1794, met lakzegel, in 
Oud-Duits handschrift.

2426. "Poorter Eed" (1 vel, deels voorbedrukt, perkament), gedateerd 
"28 v. zomermnd 1810". Betreft aanstelling tot poorter van Jan 
Croon, zoon van Hermanus Croon, scheepstimmerman.

2427. Annonce (1 gevouwen vel rouwpapier, gedrukt), gedateerd 3 
maart 1815, van het overlijden van Jan Willem Grimm, 
ondertekend Maria Elisabeth Birn.

2428. "Bewijs van Geboorte-Inschrijving" (1 vel, deels voorbedrukt), 
gedateerd 21 december 1825, van Cornelia Maria Kroon, "bij den 
Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam". Vader: Jan Kroon, 
moeder: Maria Elisabeth Grimm.

2429. "Bewijs van Geboorte-Inschrijving" (1 vel, deels voorbedrukt), 
gedateerd 24 augustus 1827, van Jan Willem Kroon, "bij den 
Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam". Vader: Jan Kroon, 
moeder: Maria Elisabeth Grimm.

2430. "Bewijs van Geboorte-Inschrijving" (1 vel, deels voorbedrukt), 
gedateerd 13 juni 1829, van Hermanus François Kroon, "bij den 
Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam". Vader: Jan Kroon, 
moeder: Maria Elisabeth Grimm.

2431. "Bewijs van Geboorte-Inschrijving" (1 vel, deels voorbedrukt), 
gedateerd 24 juni 1831, van Maria Elisabeth Kroon, "bij den 
Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam". Vader: Jan Kroon, 
moeder: Maria Elisabeth Grimm.

2432. Ontvangstbewijs (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 4 mei 
1833, ad ƒ 2,00, voor "het gebruik maken eener Lijk-Sleden, ter 
Begravenis van het Lijk van Maria Elisabeth Kroon".

2433. "Bewijs van Geboorte-Inschrijving" (1 vel, deels voorbedrukt), 
gedateerd 27 juni 1834, van Maria Elisabeth Kroon, "bij den 
Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam". Vader: Jan Kroon, 
moeder: Maria Elisabeth Grimm.

2434. Akte van verkoop (1 gevouwen diploma), gedateerd 26 maart 
1843, van verschillende percelen grond, van Hendrik Carel 
Cornelis, Carel Floris, en Marinus Petrus van der Noordaa, aan 
hun broer Simon Hendrik van der Noordaa.

2435. Sommatie (1 vel), gedateerd 4 mei 1843, ad ƒ 276,40, gericht aan 
in bovenstaand stuk genoemde broers. Betreft successierechten 
nalatenschap Augustus Philippus van der Noordaa.

2436. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 17 mei 1843, ad ƒ 276,62.
2437. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 juli 1844, van "Jetje", aan 

haar zuster M.F.E. (Mietje) van der Noordaa. Incipit: "Uit uwe 
brief hebben wij reeds vernomen dat gij gelukkig in den Haag zijt
gekomen".

2438. Ontvangstbewijs (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 25 juli 
1844, ad ƒ 6,00, voor "het Lijk van Jan Kroon dat met een 
Lijkkoets zal gebragt worden naar het Anth: Kerkhof".

2439. Nota (1 velletje), gedateerd augustus 1844, ad ƒ 5,93.
2440. Ontvangstbewijs (1 velletje), gedateerd 23 augustus 1844, ad ƒ 

4,53
2441. "Tweede lot" (zeer klein opgevouwen geweest zijnd briefje), 

waarschijnlijk gebruikt tijdens loting verdeling nalatenschap.
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2442. Brief (1 gevouwen vel, slot ontbreekt), gedateerd 15 augustus 
1846, van Jetje, aan "Lieve Beste Noordaa!". incipit: "Donderdag 
had ik U zoo gaarne geschreven".

2443. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 augustus 1846, van Jetje, 
aan "Lieve Beste Noordaa!". incipit: "Ik meende U weder vrijdag 
te schrijven, om zondagsche lectuur te verschaffen, doch andere 
maal kwam Anholt tusschen beide".

2444. "Lotings N° 3151, Nationale Militie, Ligting 1848, Kanton en 
Gemeente Amsterdam" (1 vel, deels vorbedrukt), gedateerd 
februari 1848, ondertekend W.J. Backer. betreft oproep zitting 
Militie-Raad, aan H.T. Kroon.

2445. "Acte van algemeene toelating tot schoolhouderesse (1 vel 
karton op linnen, deels voorbedrukt), gedateerd 23 april 1857, op
naam van Catharina Adolphina van der Noordaa, ondertekend 
C.B. Nederburgt en J.J. Roozeboom.

2446. "Acte van bekwaamheid als Hulponderwijzeres" (1 gevouwen 
plano, deels voorbedrukt), gedateerd 11 oktober 1859, op naam 
van Catharina Adolphina van der Noordaa.

2447. Brief (1 vel), gedateerd 8 september 1866, van S.J.H. van der 
Noordaa, aan zijn zuster Cateau. Incipit: "Heden morgen zeide 
moeder - kunt gij u wel begrijpen dat het nu reeds negen 
maanden is dat onze lieve Chris is gestorven".

2448. Brief (1 vel), gedateerd "5 Juny", van haar oom Jan, aan Cateau 
van der Noordaa. Incipit: "Reeds dikwijls was ik van plan u eens 
te schrijven".

2449. "Opbrengst van de Kol, de Gaafkampen en van Gervenskamp te 
Herwijnen 1876-1882" (1 diploma)

2450. Overeenkomst (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 1 juli 1885, 
ondertekend A.J. Mollmann. Betreft "Nommerverwisselaar" 
tussen Jan Willem Kroon en Henri Jan. Louis Kroon, voor een 
bedrag van ƒ 525,00.

2451. "Afschrift Testament van Mejuffrouw Catharina Grimm, 
wonende te Scherpenzeel. Verleden ten overstaan van den 
notaris W.F.J. Fischer te Ede den 17 Juli 1891" (katern van 3 
gevouwen diplomata).

2452. Dagblad van 's Gravenhage 68, vrijdag 10 juni 1842 (1 krantekatern). Hierin de 
annonce van het huwelijk van Ic. van den Bosch en Jonkvrouwe G.J. van Hoorn, op 
8 juni 1842.

2453. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 130, dinsdag 3 juni 1856 (1 
krantenkatern). Hierin de annonce van het overlijden van Geertruida Johanna van 
den Bosch-van Hoorn van Burgh, op 29 mei 1856.

2454. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 251, zaterdag 24 oktober 1857 (1 
krantenkatern). Hierin de annonce van het huwelijk van Isc. van den Bosch en L. 
Frieswijk, op 21 oktober 1857.

2455. "Uittreksel uit het Bevolkingsregister der Gemeente 's-Gravenhage" (1 vel, deels 
voorbedrukt), gedateerd 22 juli 1918. Betreft afschrijving naar Arnhem van 
Henriëtte Francina Elisa Antoinette Laats.

2456. Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant 248, dinsdag 24 
oktober 1922 (1 krantenkatern). Hierin: overlijdens-advertentie en In Memoriam 
H.J.L. Kroon (echtgenoot van H. Kroon-Laats).

2457. Brief (2 vel), gedateerd 17 februari 1923, van [onleesbaar], geadresseerde 
onbekend. Incipit: "Wel mijn dank voor brief en foto welke laatste me meer dan 
woorden van een gezellig huishouden sprak".

2458. Brief (1 vel), gedateerd 19 augustus 1939, van François (XIII-H), aan Mauk de 
Koning. Incipit: "Zeer bedankt dat je mij in de gelegenheid hebt gesteld kennis te 
nemen van je stamboom".

2459. Uittreksel uit het register van huwelijken en echtscheidingen van de burgerlijke 
stand van Arnhem (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 15 januari 1940. Betreft het
huwelijk van Maurits de Koning en Henriëtte Francina Elisa Antoinette Laats op 19 
september 1922.

2460. Brief (1 vel), gedateerd 7 maart 1940, van Leonard Raymakers, aan M. de Koning. 
Incipit: "Ofschoon aan U geheel onbekend, en uw gewaardeerd adres van 
bevriende zijde in mijn bezit hebbend".
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2461. Brief (1 vel), gedateerd 25 december 1940, van G. Fabius, aan M. (?) de Koning. 
Incipit: "Hierbij mag ik U een - voorzoover mij mogelijk was - compleet overzicht 
van de genealogie van het geslacht de Koning aan te bieden". Hierbij: genealogie 
De Koning (5 vel doorslag typoscript) en als bijlage "Pruisisch Regiment Garde 
Dragonders" (1 vel doorslag typoscript).

2462. Brief (1 vel), gedateerd 29 december 1940, van M. de Koning, aan "den heer 
Ambtenaar v.d. Burg. stand te Oudenbosch". Incipit: "Zoudt u mij kunnen opgeven 
wie de ouders geweest zijn van Wilhelmina Catharina Sabina van Glockmann?". Op
verso in typoscript het antwoord op deze vraag.

2463. "Inventaris van koperen voorwerpen toebehoorende aan den Weledelen Hr. M. de 
Koning Ernst Cas-laan 66 Arnhem" (1 diploma), gedateerd 22 juli 1941, opgesteld 
door P. Landzaat, beëdigd taxateur.

2464. Ontvangstbewijs (1 velletje, deels voorbedrukt), gedateerd 24 juli 1941, van de 
gemeente Arnhem. Betreft "inlevering van metalen".

2465. "Houtvester M. de Koning. Veertig jaren bij de Heide Mij" (krantenknipseltje), 
ongedateerd [1941].

2466. Persoonsbewijs (1 gevouwen vel), afgegeven 17 september 1941, t.n.v. Henriette 
Francina Eliza Antoinette de Koning-Laats. Met vingerafdruk rechterwijsvinger en 
pasfoto. Inliggend: "Verplichtingen voor een houder van een Persoonsbewijs" (1 
velletje, gedrukt).

2467. Brief (1 vel), gedateerd 6 maart 1942, van Ir. N.J.H. Haima van der Wal, aan M. (?) 
de Koning. Incipit: "Bezig zijnde met de stamboom van het Geslacht de Koning / 
Vogel".

2468. Brief (2 vel), gedateerd 29 augustus 1942, van Otto J. de Koning, aan Mauk de 
Koning. Incipit: "Erg aardig heb ik het gevonden de kennis met je echtgenote 
gemaakt te hebben".

2469. Annonce (1 vel, gedrukt), gedateerd juni 1945, van het huwelijk van Josina Clara 
Maria Fabius met Adriaan Carel Dijxhoorn.

2470. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1945, van François (XIII-H), aan 
Mauk de Koning. Incipit: "Ik had reeds 't genoegen je p. briefkrt. mijn vondst v/d 
Bosch x Hubert te melden".

2471. Brief (1 vel), gedateerd 19 januari 1946, van François (XIII-H), aan Mauk de Koning. 
Incipit: "Even een bewijsje dat ik je niet vergeet".

2472. Brief (1 vel), gedateerd 25 mei 1947, van François (XIII-H), aan Mauk de Koning. 
Incipit: "Eindelijk ben ik iets verder m/ je 32 kw. st.".

2473. Briefkaart, gedateerd 11 augustus 1947, van François (XIII-H), aan Mauk de Koning. 
Incipit: "Ik vond in Alg. Ned. Fam. Blad 1888, 22 (in afwijking van Nav. 1888, 108)".

2474. Briefkaart, gedateerd 30 oktober 1948, van François (XIII-H), aan Mauk de Koning. 
Incipit: "Nog een heel kleine vondst voor je kwart. staat".

2475. "Houtvester de Koning †" (krantenknipseltje). Betreft het overlijden van Maurits de
Koning, t.g.v. een auto-ongeval.

2476. "Oubaas van de padvinders om het leven gekomen" (krantenknipseltje). "Vrijdag is
de 68-jarige heer M. de Koning, oud-houtvester van de Nederlandse heide 
Maatschappij te Arnhem en "oubaas" van de Nederlandse padvinders, bij een 
auto-ongeluk om het leven gekomen. Prof. dr. G. Houtzagers [sic! nomen est 
omen...] uit Arnhem, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, die 
zich in dezelfde wagen bevond, werd ernstig gewond [...] De wagen van de heer De
Koning is tegen een boom gereden".

2477. Cahier (ingenaaid, kartonnen platten, linnen rug, 64 p.), met op papieren kaft het 
opschrift "Familie-archiefje. Brieven van ooms etc. 1814". Blijkens opdracht, 
gedateerd 15 december 1851, aangeboden aan Petrus Hofstede de Groot door J.G. 
Laats. Hierin bijeengebonden diverse 18e eeuwse historische aantekeningen, en 
een bevestigingspreek door Ds. Joh. Marc. Laats, d.d. 17 juli 1718. Inliggend:
2478. Brief (1 vel), gedateerd 24 mei 1814, van De Lussanet de la 

Sablonière, aan zijn broer. Incipit: "UWEd hebt ongetwijfeld 
mijne laatste letteren ontvangen".

2479. Brief (1 vel), gedateerd 16 augustus 1814, van J. Laats, aan zijn 
broers H.J. Laats en F.J.M. Laats, en zuster. Incipit: "God zij 
gedankt dat UEds mijnen brief, allen in welstand en leeven, 
ontfang".

2480. "Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch-Indië" (1 vel), gedateerd 9 februari 
1898. Betreft dankbetuiging van de regering aan Mejuffrouw H. 
Laats "voor de door haar bewezen buitengewone diensten bij 
gelegenheid van de aardbeving te Amboina op 6 januari 1898.
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2481. Transcriptie door François (XIII-H) uit de Indische navorscher 
1939, p. 47, betreffende het familiewapen Laats.

2482. "Onthulling grafmonument mevr. Rauws-Laats" (krantenknipsel), ongedateerd.
2483. Adresboekje (ingenaaid, kartonnen platten, linnen rug), met 125 adressen, 

vermoedelijk van mevrouw H. de Koning-Laats.
2484. Marie Louise de Koning. "Storm". In: Some Poems by camp fire girls (geniet 

boekje, 12 p.), uitgegeven in eigen beheer, t.g.v. het 25-jarig bestaan (1912-1937) 
van de "Camp Fire Girls".

2485. Oude omslag met het opschrift "Genealogie", en "M. de Koning, Ernst Casimirlaan 
66, Arnhem". Hierin 25 vel genealogsiche aantekeningen, stamboomschetsen, etc. 
betreffende onder meer de families De Koning, Laats, Van Hoorn van Burgh, De 
Wolff, Glockmann, Vogel, Van den Bosch.

96 Samuel Anne (XI-B) (1808-1875)
Pieter François (XI-C) (1813-1875). Verzoekschriften om in de adelstand verheven te 
worden.
(stukken 2486 t/m 2497)
2486. Brief (kopie, 1 gevouwen diploma), ongedateerd [29 januari 1847], van Samuel 

Anne en zijn broer Pieter François, aan de koning. Aanhef: "Sire," Incipit: "De 
Ondergeteekenden [...] veroorlooven zich Uwe Mt. de betuiging hunner 
ongeveinsde hulde aan te bieden, en Hoogstdezelve eerbiedig te naderen met het 
alleronderdanigst verzoek dat het Uwe Mt. behagen moge Hen in den WelWr. 
Adelstand te verheffen".

2487. Kladversie van bovengenoemd stuk in de hand van Samuel Anne's broer Pieter 
Fançois.

2488. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 9 februari 1847, van "Van der Haan" (of van 
der Goes?), geadresseerd aan Mr. [P.] F. van Hoogstraten te Den Haag. Incipit: "Het 
Request om verheffing in den adelstand is heden in den Raad ter tafel gebracht". 
Met het verzoek om twee (visite)kaartjes.

2489. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 12 februari 1847, van A.G.A. van Rappard, 
geadresseerd aan "Mr. F. van Hoogstraten Commies van Staat bij den Raad van 
State, etc, etc,". Incipit: Ik geloof dat ik den Hr van Hoogstraten beloofd heb".

2490. Brief (1 gevouwen diploma), 23 februari 1847, ondertekend B.A. van Hoëvell, 
secretaris van de Hoogen Raad van Adel, aan S.A. van Hoogstraten en zijn broer 
P.F. van Hoogstraten. Incipit: 'De Hooge Raad van Adel in wiens handen, door den 
Koning, gesteld is, een verzoekschrift (...) strekkende om tot den adelstand (...) 
verheven te worden". De brief betreft een uitnodiging tot het spoedig 
overhandigen van "alle zoodanige bewijzen en bescheiden (...) als waaruit niet 
alleen de wettige filiatie, maar ook den stand, die dat geslacht vroeger gehad 
heeft, op eene duidelijke en onloochenbare wijze wordt aangetoond" en "ook van 
de zijtakken". Linksboven staat: "No. 35 la C".

2491. Brief (kopie, 1 katern van 5 gevouwen diplomata), gedateerd 8 maart 1847, 
ondertekend S.A. van Hoogstraten en zijn broer P.F. van Hoogstraten, aan de Hoge 
Raad van Adel. Incipit: "De eer gehad hebbende eene aanschrijving te ontvangen 
van den geachten Heer Secretaris van den Hoogen Raad van Adel". Met een 
inventaris der bijlagen. Zeven dossiers inhoudende:
1. De filiatie van het geslacht der van Hoogstratens, uit Francois enz. De afkomst 
van Geertrui van der Hagen, grootmoeder van F. van hoogstraten van Dirk van 
Merwede (4 bladen) Eene geslachtlijst van de familie De Wildt (3 bladen); De 
afkomst van Maria Johanna Terwen grootmoeder van S.A. em Mr. P.F. van 
Hoogstraten uit Herman de Ruijter. Eenen communicatie brief van het overlijden 
van Mr. J.W. van Hoogstraten.
2. De geboorte akte van F zoon van J. van Hoogstraten. Twee bladen uit den 
familie bijbel van gezegden F. van Hoogstraten. Doopacte van mr. J.W. van 
Hoogstraten; Drie aanstellingen van F. van Hoogstraten; Communicatie brief door 
den admiraal Schrijver onderteekend. Communicatiebrief van het overlijden van F. 
van Hoogstraten; Grafschrift op een zerk, in de kerk te Oudewater uitgehouwen.
3. Een manuscript door F. van H. en copie daarvan door zijne kleinzoon, Burgem. 
Van Oud. vervaardigd
4. Eene teekening, zijnde het afbeeldsel van den stamvader des geslachts
5. Eene roepcedulle ter uitvaart van het lijk van J. van Hoogstraten; een 
communicatie brief van Samuel van Hoogstraten Kapi ter zee. Twee bladen uit den
familiebijbel van het geslacht van de Wildt.
6. Eene aanteekening nopens het wapenbord van Mr. J.W. van H. overl. 1770 idem 
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nopens dat F.v.H. begraven in Oudewater. Afdruk van het geslachtwapen der van 
Hoogstraten. Een brief van Jacobus van Hoogstraten. Aanteekeningen nopens het 
wapen der van Hoogstratens onder de kwartieren van andere familien.
7. lijkzangen op F.v.H. Burgemeester van Oudewater.

2492. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 9 september 1847, van B.A. van Hoëvell 
aan S. van Hoogstraten te 's Gravenhage, met het verzoek "de overgelegde 
famillebescheiden ter secretarie van den Hoogen Raad van Adel te willen doen 
ligten tegen reçu".

2493. Brief (kopie, 1 gevouwen vel), gedateerd 14 oktober 1847, van Samuel Anne, aan de
koning. Incipit: "In het begin van het loopende jaar, hebben wij de vrijheid 
genomen ons tot Uwe Majesteit te wenden met het eerbiedig verzoek, dat het 
Uwe Majesteit behagen mogt ons in den Nederlandschen Adelstand te verheffen."

2494. Twee kladversies van voorgaand stuk, beide ongedateerd en in verschillende hand.
Met genummerde overzichten (4 vel, waarvan 2 in de hand van Samuel Anne) van 
de bijlagen. Deze nummers correponderen met de aanduidingen op enkele 
archiefstukken.

2495. Voorbedrukte annonce dat het Zijne Majesteit op 31 december 1847 behaagt de 
heren S.A. van Hoogstraten en P.F. van Hoogstraten te ontvangen om 11 uur.

2496. Minuutbrief (1 vel). Ongedateerd, vermoedelijk gericht aan de secretaris van de 
Hoogen Raad van Adel. In de hand van P.F. van Hoogstraten. Incipit: "Uit hetgeen 
mijn geachte broeder mij zoo even mededeelde nopens een gesprek dat hij 
gisteren avond de eer had te houden met den Heer Minister van Binnen. Zaken". 
Betreft het verzoek om de zaak enkele dagen aan te houden in geval van een 
ongunstig advies van de Raad van Adel, waarin de briefschrijver zijn zaak nog eens 
mondeling kan bepleiten.

2497. Minuut brief (1 1/3 diploma), ongedateerd, van Samuel Anne, aan Jonkheer Mr. 
A.G.A. Ridder van Rappard, K.O.N.L., Staatsraad, directeur van het Kabinet des 
Konings, enz. enz. Betreft de bittere teleurstelling dat de koning blijkbaar geen 
gevolg heeft gegeven aan "zijn zoo welwillend gegeven woord". Met aanvullingen 
en correcties in de hand van Mr. P.F. van Hoogstraten.

97 Pieter François (XI-C) (1813-1875)
(stukken 2498 t/m 2528)
2498. Bewijs van geboorte-aangifte (1 vel), gedateerd 24 februari 1813 (2 dagen na de 

geboorte van Pieter François), van het "Bureau van den Civilen Staat".
2499-2502. Omslag (1 gevouwen diploma), ongedateerd [± 1875], met het opschrift: "Wapen 

en Geslacht van Hoogstraten vanaf 26 september 1541". Hierin:
2499. "Stamboek van het geslacht van Van Hoogstraten uit 

verschillende bescheiden in het jaar 1846 opgemaakt door Mr 
P.F. van Hoogstraten Refendaris bij den Raad van State" (katern 
van 8 gevouwen vel). Inliggend: genealogische notities (2 vel).

2500. "Staat behoorende bij het stamboek van het geslacht van Van 
Hoogstraten. 1846" (1 gevouwen diploma).

2501. Stamboomschets (1 gevouwen diploma). Kladversie van het 
begin van volgend stuk.

2502. "Genealogie van het geslacht Van Hoogstraten" (1 gevouwen 
diploma).

2503. Enveloppe (leeg), ongedateerd, geadresseerd aan Pieter François, "Refendaris bij 
den Raad van State".

2504. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 februari 1813, van zijn oom François (X-B), aan
Hendrik Johan Caan (de toekomstige vader van de toekomstige echtgenote van 
Pieter François!). Betreft bericht van de geboorte van Pieter François.

2505-2508. Omslag (1 gevouwen diploma), "Grafkelder in de Parochie Kerk te Oudewater 
midde choor 4e Regel 5e graf". Hierin:
2505. Overboeking (1 vel), gedateerd 30 juni 1775, van genoemde 

grafkelder op naam van "Wilhelmina de Wild, Wed. 
Hoogstraten".

2506. Overboeking (1 vel), gedateerd 2 augustus 1785, van genoemde 
grafkelder op naam van "Samuel van Hoogstraten".

2507. Overboeking (1 vel), gedateerd 4 september 1805, van 
genoemde grafkelder op naam van "Samuel van Hoogstraten".

2508. Notitie (1 vel) betreffende genoemde grafkelder, "laatst verboekt
in 1815. / met een Grafschrift / Vergun mij Hemel Majesteit / dat 
ik hem wien ik teer beminde / in een welzalige Eeuwigheid / bij 
d'Englen rijen weer mag vinden".
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2509. Doctoraalbul Universiteit van Leiden (1 gevouwen perkament, met (fors 
beschadigd) lakzegel in koperen doosje), gedateerd 7 december 1837.

2510. Gedrukte aankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 17 augustus 1838, van het 
huwelijk van Pieter François en Johanna Catharina Margaretha Caan.

2511. "Vader van de Bruid" en "Getuigen" (1 vel), ongedateerd [augustus 1838], 
vermoedelijk in de hand van de vader van de bruid, Hendrik Johan Caan.

2512. "Namen en voornamen van de Bruid Johanna Catharina Margaretha Caan" (1 vel), 
ongedateerd [augustus 1838]. Betreft biografische gegevens Johanna Catharina 
Margaretha Caan, vermoedelijk in de hand van de vader van de bruid, Hendrik 
Johan Caan.

2513. "Namen en voornamen van de Bruidegom Mr Pieter François van Hoogstraten" (1 
vel), ongedateerd [augustus 1838]. Betreft biografische gegevens Pieter François, 
vermoedelijk in de hand van de vader van de bruid, Hendrik Johan Caan.

2514. Gedicht (1 gevouwen vel), ongedateerd [augustus 1838], volgens een aantekening 
op verso door D. van de Wijnpersse, t.g.v. de bruiloft van Pieter François en 
Johanna Catharina Margaretha Caan.

2515. Dagblad van 's Gravenhage, nr. 81, Woensdag 10 juli 1839 (1 gevouwen katern). 
Hierin de geboorte-advertentie van de eerste zoon van Pieter François en Johanna 
Catharina Margaretha Caan, François (XI-C-a).

2516. "Extract uit het Grootboek der Nationale Uitgestelde Schuld" (1 gevouwen 
diploma), gedateerd 13 maart 1841. Betreft een bedrag van ƒ 32.000,- op naam van
Samuel Anne (XI-B), de broer van Pieter François, op 20 maart 1833 
overgeschreven ten name van Pieter François.

2517. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 juli 1842, van Pieter François, aan zijn 
schoonvader H.J. Caan. Incipit: "Gisteren avond maakte mijn Broeder Samuel eene
visite bij den Heer Bochussen, en vernam van Z.E. dat mijne benoeming tot 
Commies van Staat door Z. Majesteit reeds geteekend is".

2518. "Kreten in Frankrijk" (1 gevouwen vel). Citaten overgeschreven uit De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 12 april 1848. Mogelijk in de hand van Pieter François.

2519. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 februari 1857, van H.J. Caan, aan zijn 
schoonzoon Pieter François. Incipit: "Daar de Bruidegom en Bruid [Pieter François' 
broer S.A. v.H. en Marie Frieswijk] heden bij Ued en mijne lieve dochter dineren". 
Betreft brief van Benjamin Frieswijk, de overgrootvader van Marie Frieswijk.

2520. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 augustus 1861, van Pieter François, aan zijn 
broer Samuel Anne. Incipit: "Hiernevens de verlangde opgaven". Bevat stamboom 
vanaf Jan Willem (IX-A).

2521. Nederlandsche Staats-Courant, nr. 152, Zondag 29 en Maandag 30 juni 1862 (1 
gevouwen katern). Hierin de aankondiging van de benoeming door koning Willem 
III van Pieter François tot refendaris bij de Raad van State.

2522. Menu (1 vel in enveloppe op naam van Marie v.H.-Frieswijk, de schoonzuster van 
Pieter François), gedateerd 29 augustus 1863. Diner t.g.v. het 25-jarig 
huwelijksfeest van Pieter François en zijn echtgenote. Inliggend notitie (1 velletje) 
in de hand van Marie v.H.-Frieswijk: "zilveren bruiloft van Frans en Nancy. Diner bij 
den Hr. Caan".

2523. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 10 januari 1865, van Pieter François, 
aan "Monsieur le Baron et Madame la Baronne Mackay d'Ophemert". Betreft 
acceptatie uitnodiging.

2524. Extract (1 gevouwen diploma) uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand 
te 's-Gravenhage, gedateerd 21 februari 1876, waaruit blijkt dat Pieter François 
aldaar overleden is op 12 juli 1875.

2525. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 oktober 1876, van P. Elias, aan Johanna 
Catharina Margaretha v.H.-Caan. Betreft informatie over Petrus Scriverius.

2526. Envelopje, gedateerd november 1895, met het opschrift: "Gevonden door Caroline 
v.H. in een schrijftafel van wijlen hare Moeder geb. Caan". Hierin: Gedrukt Duits 
gedichtje, met aantekening "1774 [...] Samuel van Hoogstraten" en de initialen 
J.G.H.

2527. "Genealogische staat van het geslacht van van Hoogstraten. Vanaf 1541. 
Opgemaakt volgens het 'Stamboek van het geslacht van van Hoogstraten' door Mr
P.F. van Hoogstraten, Refendaris bij den Raad van State, A° 1846 en bijgewerkt tot 
1883" (1 gevouwen diploma). Inliggend: Notitie (2 vel) door François (XIII-H) 
betreffende de kinderen van Pieter François; notitie (1 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) 
betreffende de geslachten Hoffman, Caan, Völcker, Verstolk en v.H.

2528. Biografische notities (1 vel), ongedateerd, betreffende Pieter François, door J.W.P. 
v.H. (XII-D).
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98 Pieter François (XI-C) (1813-1875). Stukken betreffende zijn ambtelijke carrière.
(stuken 2529 t/m 2578)
2529. "Extract uit de minuten berustende ter griffie van het Hoog Geregtshof, te 's 

Gravenhage" (1 diploma), gedateerd 16 december 1835. Betreft eed-aflegging door 
Pieter François als advocaat.

2530. Kopie extract van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 29 januari 
1838. Betreft benoeming van Pieter François en J.J. van Gennep tot surnumerairen 
bij het "Bestuur der Domeinen, Wegen en Vaarten, in het tweede ressort", als 
opvolgers van G.F. van Tets en Mr. G.A. Salomon Huijgens.

2531. "Extract uit het Register der Resolutiën van de Permanente Commissie uit het 
Amortisatie-Syndicaat" (1 gevouwen diploma), gedateerd 15 februari 1838. Betreft 
functie in bovenstaand stuk beschreven.

2532. Afschrift van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 19 februari 1838. 
Betreft de aanstelling van Pieter François tot 2e luitenant bij het "1e Bataillon der 
1e Afdeeling mobiele Zuid Hollandsche Schutterij".

2533. Gedrukt extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 13 december 1839. 
Betreft eervol ontslag uit functie in bovenstaand stuk beschreven.

2534. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 22 maart 1840. Betreft 
de aanstelling van Pieter François tot 2e luitenant bij de Schutterij te 's-
Gravenhage.

2535. Gedrukt "Extract uit het Stamboek van de Heeren Officieren, bij opgemeld 
Bataillon Schutterij" (1 diploma), gedateerd 1 mei 1840. Betreft functie in 
bovenstaand stuk beschreven.

2536. "Extract uit het Register der Resolutiën van den minister van financiën" (1 
gevouwen diploma), gedateerd 11 juni 1841. Betreft administratie van het domein 
Amsterdam. Inliggend:
2537. "Staat van Kas van het Agentschap Amsterdam op den 22ste 

Augustus 1840" (1 gevouwen diploma).
2538. "Staat van Kas voor het Agentschap Amsterdam op den 1ste 

October 1840" (1 diploma).
2539. Kopie verklaring (1 diploma), gedateerd 3 oktober 1840, door 

J.M. Benteyn. Betreft overname van stukken met betrekking tot 
het domein Amsterdam.

2540. Verklaring (1 gevouwen diploma), gedateerd 3 oktober 1840. 
Betreft "overgifte en overname van het Agentschap 
Amsterdam".

2541. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 31 mei 1842. Betreft 
aanstelling van Pieter François tot "Adjunct Commies" ("op eene jaarwedde van 
AchtHonderd Gulden") op het Departement van Financiën.

2542. "Extract uit den Staat, behoorende bij het 7e Art: van 's Konings besluit van den 31 
Mei 1842 N° 29". Betreft functie en bezoldiging beschreven in bovenstaand stuk.

2543. "Extract uit het Register der Resolutiën van den minister van financiën" (1 
gevouwen diploma), gedateerd 3 juni 1842. Betreft uitreiking extracten.

2544. "Extract uit het Register der Resolutiën van den minister van financiën" (1 
diploma), gedateerd 3 juni 1842. Betreft uitreiking extract aan Pieter François.

2545. Ontvangstbewijs (1 diploma), gedateerd 15 juni 1842. Betreft een bedrag van ƒ 
11,04 voor "regt en opcenten" over ƒ 800,-.

2546. "Extract uit het Register der Resolutiën van den minister van financiën" (1 
diploma), gedateerd 21 juni 1842. Betreft eed-aflegging door Pieter François.

2547. Extract uit het geboorteregister van Rotterdam (1 diploma), gedateerd 24 juni 
1842, waaruit blijkt dat Pieter François te Rotterdam geboren is op 22 februari 
1813.

2548. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 24 juni 1842. Betreft de 
aanstelling van Pieter François tot 1e luitenant bij de Schutterij te 's-Gravenhage.

2549. Kopie extract van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 juli 1842. 
Betreft benoeming van Pieter François tot Commies van Staat bij de Raad van 
State.

2550. Brief (1 diploma), gedateerd 23 juli 1842, van de directeur van het kabinet des 
Konings, van Rappard, aan Pieter François. Betreft kennisgeving van in 
bovenstaand stuk beschreven benoeming.

2551. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 juli 1842, van Mr. J. de Constant Rebecque, 
aan Pieter François. Betreft uitnodiging tot eed-aflegging.

2552. Kennisgeving (1 diploma), gedateerd 6 augustus 1842. Betreft afgelegde eed door 
Pieter François.
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2553. Gedrukte verklaring (1 diploma), gedateerd 12 augustus 1842, van de directeur van 
het Weduwen-Fonds, aan Pieter François. Betreft inleg van 30% van diens 
tractement van ƒ 800,- in het weduwenfonds.

2554. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 4 november 1843. 
Betreft de aanstelling van Pieter François tot kapitein bij de Schutterij te 's-
Gravenhage.

2555. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 4 februari 1848. Betreft 
eervol ontslag uit functie in bovenstaand stuk beschreven. Aangehecht: 
krantenknipseltje betreffende een aan de aftredende kapitein aangeboden 
zilveren inktkoker.

2556. Kopie extract van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 8 mei 1850. 
Betreft verhoging jaarwedde als Commies van Staat van ƒ 400,- naar ƒ 600,-.

2557. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 17 mei 1850, van "Het Voorzittend Lid van 
den Raad van State", W.G. van de Poll, aan Pieter François. Betreft begeleidend 
schrijven bij bovenstaand stuk.

2558. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 20 mei 1851. Betreft 
verhoging jaarwedde als Commies van Staat van ƒ 600,- naar ƒ 800,-.

2559. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 30 december 1853. 
Betreft verhoging jaarwedde als Commies van Staat van ƒ 800,- naar ƒ 1.200,-.

2560. Extract van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 12 januari 1854. 
Betreft verhoging jaarwedde als Commies van Staat van ƒ 800,- naar ƒ 1.200,-.

2561. Kopie extract van koninklijk besluit (1 diploma), gedateerd 12 september 1854. 
Betreft benoeming van Pieter François tot "Refendaris der 2e klasse bij den Raad 
van State", met een bezoldiging van ƒ 1.500,- per jaar.

2562. Verklaring (1 diploma), gedateerd 29 september 1854, ondertekend door A. van der
Goes. Betreft eed-daflegging door Pieter François als refendaris.

2563. Ontvangstbewijs (1 velletje) van het Weduwen-fonds, gedateerd 9 oktober 1854, 
voor een bedrag van ƒ 109,01 ("Fournissement van 45 per Cent over een jaarlijks 
tractement van ƒ 200 en eene suppletie").

2564. Verklaring (1 diploma) van het Departement van Oorlog, gedateerd 22 april 1862. 
Betreft Pieter François' dienst bij de "Kompagnie vrijwillige Jagers der Leijdsche 
Hooge school" van 23 juli 1832 tot 1 april 1838.

2565. Kopie extract van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 27 juni 1862. 
Betreft benoeming van Pieter François tot "Refendaris bij den Raad van State".

2566. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 28 juni [18]62, van de buurman van Pieter 
François, aan Pieter François. Betreft gelukwens met in bovenstaand stuk 
beschreven benoeming.

2567. Brief (1 vel), gedateerd 30 juni 1862, van C. de Constant Rebecque, aan Pieter 
François. Betreft oproep tot het afleggen van de eed als refendaris.

2568. Kennisgeving (1 diploma), gedateerd 1 juli 1862. Betreft afgelegde eed door Pieter 
François.

2569. Briefje (1 vel), gedateerd 2 juli 1862, van de "Majoor Adjudant des Konings", Van 
Panhuijs, aan Pieter François. Betreft uitnodiging voor gesprek met de koning.

2570. Brief (1 diploma), gedateerd 26 maart 1873, van de Minister van Financiën, Van 
Delden, aan Pieter François. Betreft aanvraag eervol ontslag.

2571. Afschrift van koninklijk besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 19 april 1873. 
Betreft toekenning eervol ontslag als refendaris bij de Raad van State.

2572. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 21 april 1873, van de Secretaris Generaal 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, aan Pieter François. Betreft 
toezending bovengenoemd afschrift.

2573. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 22 april 1873, van de directeur van het 
Kabinet des Konings, aan Pieter François. Betreft de toezending van het brevet en 
de versierselen van "Officier der Orde van de Eikenkroon". Inliggend: genoemd 
brevet (1 diploma), gedateerd 19 april 1873, gedrukt "Extrait des dispositions 
concernant l'Ordre Luxembourgeois de la Couronne de Chêne" (1 diploma), 
betreffende terugzending van de versierselen in geval van overlijden of promotie, 
en brief (1 vel), gedateerd 20 juli 1875, ondertekend door G. d'Olimart, waarin de 
ontvangst (na het overlijden van Pieter François) van genoemde versierselen 
bevestigd wordt.

2574. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 24 juni 1873, van de Secretaris Generaal van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, aan Pieter François. Betreft vraag over 
continuatie deelneming aan het weduwenfonds.

2575. "Extract uit het Register der Resolutiën van den Minister van Financiën" (1 
gevouwen diploma), gedateerd 25 juni 1873. Betreft verlening van een jaarlijks 
pensioen ad ƒ 966,-.
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2576. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 16 juli 1873, van de Secretaris Generaal van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, aan Pieter François. Betreft kennisgeving 
dat aan het verzoek van Pieter François om zijn kostuum van refendaris te blijven 
dragen niet kan worden voldaan.

2577. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 1 december 1873, van de directeur van het 
Weduwenfonds, aan Pieter François. Betreft een jaarlijkse contributie van 2% van 
een tractement van ƒ 1.400,-.

2578. Verklaring (1 gevouwen diploma), gedateerd 4/8 augustus 1873, van de Voorzitter 
en de Griffier van de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland. Betreft 
benoeming van Pieter François en P.A. van den Velden tot commissaris "voor alles 
wat het geldelijk beheer dier wegen betreft" ("eenige verbeterde wegen in het 
Westland"). Inliggend: brief (1 vel), gedateerd 23 augustus [18]73, van J. van der 
Gun (?), aan Pieter François. Betreft felicitatie met bovengenoemde benoeming.

99 Pieter François (XI-C) (1813-1875). Stukken betreffende de familie van zijn 
echtgenote, Jkvr. Johanna Catharina Margaretha Caan.
(stukken 2579 t/m 2588)
2579. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 juli 1830, van baron van Pallandt van Keppel, 

aan Hendrik Johan Caan. Betreft verzoek om inlichtingen betreffende 
genealogische gegevens Caan en aanverwante geslachten.

2580. "Vragen door den baron van Pallandt van Keppel gedaan" (1 diploma), 
ongedateerd, in de hand van Hendrik Johan Caan. Betreft de vragen uit 
bovenstaande brief (en de antwoorden hierbij).

2581. Omslag (1 gevouwen diploma), gedateerd 31 december 1845, met, in de hand van 
Hendrik Johan Caan, het opschrift "Deze Portefeuille en Papieren de famiele van 
Hoogstraten betreffende werden mijnen waarden schoonzoon Mr P.F. van 
Hoogstraten ten geschenke aangeboden [...]". Hierin (slechts): uitgeknipt etiket 
"Josina Catharina van Hoogstraten geb: Meyners", uitgeknipt etiket "Samuel van 
Hoogstraten", en notitie (1 velletje) "Uit deze papieren blijkt dat Margaretha 
Catharina Sleght was Echtgenote van Gerard Franciscus Meyners [...]".

2582. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 24 maart 1878, van 
Johanna Catharina Margaretha, aan haar 4 kinderen. Incipit: "Dankbaar aan uwe 
liefde neem ik afscheid van U, en de gedachte dat gij aan elkander zoo gehecht zijt 
is mij een groote troost".

2583. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 23 februari 1879, van 
Johanna Catharina Margaretha, aan haar 4 kinderen. Incipit: "Ik weet dat na mijn 
overlijden alles zeker tot aller genoegen zal geschikt worden". Zij vermaakt onder 
andere aan haar dochter Caroline het "Schrijvers-bijbeltje".

2584. Visitekaartje "Madame van Hoogstraten née Caan".
2585. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen vel), gedateerd 8 juli 1879, namens de 

familie ondertekend door H.G.J. v.H. (XI-C-b), geadresseerd aan zijn neef J.K. v.H. 
(XI-B-d). Betreft het overlijden van Johanna Catharina Margaretha v.H.- Caan.

2586. Uittreksel notariële akte (katern van 3 gevouwen diplomata), gedateerd 6 januari 
1880. Notaris W.J.M. de Bas. Betreft nalatenschap Johanna Catharina Margaretha 
v.H.- Caan.

2587. "De deelbare Massa der Nalatenschap van Vrouwe J.C.M. Caan Wede van Mr P.F. 
van Hoogstraten bedraagt in het geheel ƒ 187.641,40; waarin aan ieder harer vier 
kinderen toekomt één vierde gedeelte of ƒ 46.910,35" (1 gevouwen diploma). 
Overzicht van aandelen en obligaties.

2588. "Genealogische Staat der Familie Caan (1 gevouwen diploma), ongedateerd. 
Inliggend "Genealogie Caan" (1 velletje slechts betreffende Hendrik Caan), 
genealogische aantekeningen (1 vel) en grafbriefje (1 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) 
betreffende de geslachten Caan en Van Neck, en een brief (1 gevouwen vel), 
gedateerd 19 april 1796, van C. Caan (familierelatie onduidelijk), aan Johan 
Hoelands.

100 François Jacob Karel (XI-A-b) (1837-1877)
(stukken 2589 t/m 2590)
2589. Brief (1 gevouwen vel, met reliëfstempel "Mr. Van Hoogstraten. Advocaat. 

Utrecht"), gedateerd 3 juli 1876, van Frans, aan zijn tante Maria Wilhelmina v.H.-
Frieswijk. Incipit: "Ik ben in het bezit van uwe beide letteren d" 28 Juni en 2 Juli".



176 Hoogstraten, van 2.21.333.01

2590. Brief (1 gevouwen vel, met reliëfstempel "Mr. Van Hoogstraten. Advocaat. 
Utrecht", in enveloppe), gedateerd 2 januari 1877, van Frans, aan zijn tante Maria 
Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Incipit: "Wat hebben we een pleizier en genot gehad 
van het tè kortstondig verblijf alhier uwer twee zoons!".

101 Jan Willem (XI-A-d) (1841-1908)
(stukken 2591 t/m 2602)
2591. Bewijs van lidmaatschap (1 gevouwen diploma) van de Utrechtse 

Studentenvereniging, gedateerd 14 mei 1860. Lakzegel ontbreekt.
2592. Kandidaats-diploma theologie (1 diploma), gedateerd 6 juni 1861.
2593. Bewijs van honorair lidmaatschap (1 gevouwen diploma met groot zegel), van het 

Gezelschap Natura Artis Magistra, gedateerd 2 november 1864.
2594. Uittreksel uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand van de gemeente 

Utrecht (1 diploma), gedateerd 28 april 1866.
2595. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 22 maart 1891, van Jan Willem, aan 

zijn neef Jan Samuel François (XII-C). Betreft het overlijden van diens eerste 
echtgenote, Louise van Son. Incipit: "Toen ik Vrijdag morgen de allerdroevigste 
tijding ontving, wachtten mij twee dagen van zoo veel aanhoudend werk, dat de 
tijd mij ontbrak U zoo rustig te schrijven als voor U noodig en voor mij een 
behoefte was".

2596. Brief (1 vel), gedateerd 5 november [18]95, van Jan Willem, vermoedelijk aan zijn 
neef Jan Samuel François (XII-C). Betreft bijdrage van ƒ 75,- "ter voldoening van 
wat onze branche voor het bekende doel verschuldigd is". Incipit: "Ontvang mijnen
dank voor Uw schrijven van gisteren".

2597. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 oktober 1899, van Jan Willem, aan zijn neef 
Jan Willem Pieter (XII-D). Betreft het overlijden van diens moeder, Maria 
Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Incipit: "Onder warmen dank voor Uwe bijzondere 
kennisgeving wil ik U, Uwe zuster en Uwen broeder bij deze mijne oprechte 
deelneming betuigen in het allertreffendst verlies dat Gij lijden moet".

2598. Brief (1 vel), gedateerd 30 april 1901, van Jan Willem, aan zijn neef Jan Willem 
Pieter (XII-D). Incipit: "Met veel deernis nam ik kennis van het overlijden uwer 
geliefde schoonmoeder".

2599. Brief (1 vel), gedateerd 24 maart 1903, van Jan Willem, aan zijn neef Jan Willem 
Pieter (XII-D). Betreft vraag over de gebruikelijke aanhef van een brief aan de 
koningin. Incipit: "Vergun mij de vrijheid eene informatie bij U in te winnen".

2600. Brief (1 vel), gedateerd 10 mei 1903, van Jan Willem, aan zijn neef Jan Willem Pieter
(XII-D). Incipit: "Nog altijd ben ik verschuldigd U mijn dank te betuigen voor de 
goede inlichtingen, mij verschaft, betreffende de titulatuur enz. in ons 
verzoekschrift aan H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder".

2601. Provinciale Noordhollandsche Courant, LXI, 5, Woensdag 15 januari 1908 (1 
gevouwen katern). Hierin de overlijdensadvertentie van Jan Willem, namens de 
familie ondertekend door G. van Hoogstraten (zijn neef Gerard (XIII-A)), een 
anoniem artikel over Jan Willem en zijn kerkelijke loopbaan, en een artikel door 
H.M. Knipscheer over Jan Willem ("den kindervriend, den man met een hart van 
goud") en zijn bezigheden voor de Gezondheidscommissie te Edam.

2602. Brief (1 vel), gedateerd 28 februari 1908, ondertekening onleesbaar, geadresseerde 
onbekend. Betreft toezending van papieren en portretten van Jan Willem (die op 
12 januari 1908 overleden was).

102 Coenraad Jacob Gerbrand (XII-A) (1843-1895). Stukken betreffende onder meer de 
Van Hoogstratenschool te Den Haag.
(stukken 2603 t/m 2610)
2603. Gedrukt kaartje "Eerste Voorstel [1e preekbeurt] van C.J.G. van Hoogstraten, op 

Donderdag 29 Junij 1865 des namiddags ten 2 ure in de Domkerk".
2604. Gedrukt kaartje "Tweede Voorstel van C.J.G. van Hoogstraten op Vrijdag 3 

November 1865 des namiddags ten 2 ure in de Domkerk".
2605. Gedrukte huwelijksaankondiging van C.J.G. en Emilia Gerarda Duuring, gedateerd 

14 november 1867.
2606. Gedrukt uitnodigingskaartje voor de kerkelijke voltrekking van het huwelijk van 

C.J.G. en Emilia Gerarda Duuring, op Donderdag 28 november 1867, om 12 uur in 
het Koor van de Grote Kerk te Rotterdam.

2607. Uit tijdschrift geknipte afbeelding van portretfoto van Ds. Coenraad Jacob 
Gerbrand, ongedateerd [± 1890].
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2608. Brief (1 vel), gedateerd maart 1936, van N. Slotboom, hoofd van de Van 
Hoogstratenschool te Den Haag, aan François (XIII-H). Incipit: "Gaarne voldoe ik 
aan Uw verzoek. U ontvangt hierbij een foto der school". Hierbij: 2 brochures.

2609. Brief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd "2 oktober", van Michiel Roscam 
Abbing, aan "Het hoofd van de Van Hoogstratenschool". Incipit: "In mijn bezit is 
een brief uit maart 1936". Gerefereerd wordt aan bovenstaand stuk.

2610. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 12 april 1976, van A. de Haan, aan François (XIII-
H). Incipit: "Uit interesse en voor studiedoeleinden ben ik bezig met het 
bestuderen van het archief van de Egypte zending". Betreft verzoek om informatie 
over C.J.G. voor een door A. de Haan te schrijven boek.

103 Margaretha Constantia Maria (XI-B-a) (1858-1942)
(stukken 2611 t/m 2652)
2611. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage nr. 48, Vrijdag 26 februari 1858 (1 

gevouwen katern). Hierin de geboorte-advertentie van Margaretha Constantia 
Maria.

2612. Verlanglijstje (?) (1 velletje), ongedateerd [gezien de wensen en het handschrift ± 
1865].

2613. Brief (1 vel), gedateerd 18 juni 1867, van Margaretha Constantia Maria, aan haar 
ouders. Incipit: "Tante zeide dat ik Maandagavond bij de meisjes Ketelaar verzocht 
was, dat ik natuurlijk heel plijzierig vond".

2614. Visitekaartje "Mademoiselle M. van Hoogstraten".
2615. Brief (1 gevouwen vel), volgens aantekening in potlood gedateerd 1875, van Maria 

Wilhelmina v.H.-Frieswijk, aan haar dochter Margaretha Constantia Maria. Incipit: 
"Nog een half uurtje heb ik voor dat ik weder naar de slaapkamer ga, om mij 
uittekleeden".

2616. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 12 januari 1876, van 
Margaretha Constantia Maria, aan haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. 
Incipit: "Ik profiteer van een oogenblikje voor de koffie om een brief aan U te 
beginnen, want meer zal het wel niet zijn".

2617. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 19 januari 1876, van 
Margaretha Constantia Maria, aan haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. 
Incipit: "Een paar woordjes kan ik U schrijven om U voor Uw briefkaart te 
bedanken".

2618. Brief (1 gevouwen vel in rouw-enveloppe), gedateerd 22 januari 1876, van 
Margaretha Constantia Maria, aan haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. 
Incipit: "U zult wel gezegd hebben dat het vreemd was, er zoo dikwijls een brief 
van mij arriveerde en telkens met commissies".

2619. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 30 januari 1876, van 
Margaretha Constantia Maria, aan haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. 
Incipit: "Aan de koffie werd ik door Uw heerlijken brief verrast en ik blijf nu maar in
huis om er op te antwoorden".

2620. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 15 maart 1876, van 
Margaretha Constantia Maria, aan haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. 
Incipit: "Hartelijk dank ik U voor het toezenden der enveloppen en de portretten, 
en den brief van Maandag.".

2621. Briefkaart, poststempel van 22 maart 1876, van Margaretha Constantia Maria, aan 
haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Incipit: "Mille fois merci de votre 
délicieuse lettre".

2622. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 26 maart 1876, van 
Margaretha Constantia Maria, aan haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. 
Incipit: "Gelukkig heb ik nog een minuutje om U te schrijven niettegenstaande 
onze vele bezigheden". Inliggend: Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 maart 1876,
van Sophie von Hennig, aan Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. In Duits (?) 
handschrift.

2623. Briefkaart, poststempel van 6 mei (??) 1876, van Margaretha Constantia Maria, aan
haar moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Incipit: "Je vous remercie beaucoup 
de vos aimables lettres".

2624. "Afschrift van het testament door Mejufvrouw M.C.M. van Hoogstraten; 
gepasseerd voor Notaris W.J. Eikendal te 's Gravenhage den 8 December 1876 
(katern van 1 gevouwen diploma in omslag, met wikkel).

2625. Gedrukte huwelijks-annonce (2 gevouwen vel), gedateerd 5 mei 1881, 
geadresseerd aan Jan Samuel François (XII-C), de broer van Margaretha Constantia
Maria. Betreft het huwelijk van Margaretha Constantia Maria en P.J. Callenfels, op 
19 mei 1881.
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2626. Idem. Geadresseerd aan Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk, de moeder van 
Margaretha Constantia Maria.

2627. Gedrukte uitnodiging "Mme la Dre van Hoogstraten née Frieswijk prie [...] de lui 
faire l'honneur d'assister au déjeuner qu'elle se propose de donner à l'occasion du 
mariage de sa fille [...]".

2628. Krantenknipsel uit het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 8/9 mei 
1881, met "Eerste Huwelijks-Afkondiging [...] P.J. Callenfels en M.C.M. van 
Hoogstraten". Aangehecht kleiner knipseltje "Cavallerie. Van de 5 adspiranten 
slaagden in hun examen de wachtmeesters [...] van Hoogstraten 
[hoogstwaarschijnlijk één van de broers van Margaretha Constantia Maria]".

2629. Krantenknipsel, hoogstwaarschijnlijk uit het Dagblad van Zuidholland en 's 
Gravenhage van 22/23 mei 1881, met bericht van het huwelijk van P.J. Callenfels en 
M.C.M. van Hoogstraten, op 19 mei 1881.

2630. Krantenknipsel, hoogstwaarschijnlijk uit het Dagblad van Zuidholland en 's 
Gravenhage, ongedateerd, met dankbetuiging voor de "vele bewijzen van 
belangstelling" ondervonden t.g.v. het huwelijk van P.J. Callenfels en M.C.M. van 
Hoogstraten, op 19 mei 1881.

2631. Brief (1 gevouwen vel en 1 los vel), gedateerd 19 juni 1883, van Margaretha, aan 
haar moeder. Incipit: "Eindelijk vind ik eens een oogenblikje om aan U te gaan 
pennen; iets waar ik zeer naar verlangde".

2632. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 27 februari [1891], van Margaretha 
Constantia Maria, aan Louise van Son, de eerste echtgenote van haar broer Jan 
Samuel François (XII-C). Betreft dank voor verjaardagscadeau: "de turfbak is 
werkelijk prachtig".

2633. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 september 1897, van Jan Samuel François 
(XII-C), aan zijn zuster Margaretha Constantia Maria. Betreft het verzoek hun 
moeder schriftelijk toestemming te laten verlenen voor het tijdelijk verwijderen uit
het familiegraf van de kist van Louise van Son (Jans eerste echtgenote), tijdens de 
begrafenis van hun broer Jacob Karel, zodat Louise daarna weer bovenop bijgezet 
kan worden, in afwachting van de gelegenheid haar over te brengen naar een 
marmeren graftombe. Incipit: "Ik heb u even iets van zeer vertrouwelijken aard 
mee te deelen en te vragen, dat ik liever op anderen tijd deed, maar het moet nu 
wel".

2634. Brief (p. 2 en 3 van 1 gevouwen vel), gedateerd 16 augustus 1899, van Margaretha 
Constantia Maria aan haar broer en schoonzuster Jan Samuel François (XII-C) en 
Marie van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank voor uwen postcard". Op p. 1 en 4 een 
brief van François (XIII-H), aan zijn vader en stiefmoeder, Jan Samuel François (XII-
C) en Marie van Stralen, die met zijn zusje logeert bij Margaretha Constantia Maria.

2635. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 mei 1900, van Jan Samuel François (XII-C), aan 
zijn zuster Margaretha Constantia Maria. Incipit: "Hierbij doe ik U een aantal 
stukken toekomen, die gij en C. wel eens zult willen doorzien".

2636. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 15 juni 1900, van Jan Samuel 
François (XII-C), aan zijn zuster Margaretha Constantia Maria. Incipit: "Vriendelijk 
dank voor uwen lieven brief van den 7e".

2637. Prentbriekaart, gedateerd 14 april [19]10, van W. von Stein Callenfels, aan zijn tante
Margaretha, Incipit: "Hartelijk dank voor Uwe zeer gewaardeerde gelukwenschen".

2638. Brief (2e vel, begin ontbreekt), ongedateerd, van Jan Samuel François (XII-C), aan 
zijn zuster Margaretha Constantia Maria. Incipit: "Het is redelijk, niet fameus".

2639. Prentbriefkaart, gedateerd 9 februari 1921, van Bé [von Stein Callenfels], aan 
Margaretha en haar echtgenoot. Incipit: "Mille bonne [sic] choses".

2640. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 30 januari 1930, van zijn tante 
Margaretha Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Hoewel je begrijpt dat
25 Februari nooit meer een feestdag voor mij kan zijn en er geen sprake is van 
"vieren", zoo zou ik er toch aan hechten om, indien mogelijk, Gij, die zoo'n trouwe 
vriend van mijn lieven jongen waart, op dien dag bij ons te hebben".

2641. Brief (1 vel), gedateerd 13 november [volgens potloodaantekening 1930/1932], van 
haar tante Margaretha Constantia Maria, aan Ali v.H.-Wigman, de echtgenote van 
François (XIII-H). Incipit: "Even kom ik je vragen wanneer de kinderen graag hun 
presentjes willen hebben, met S. Nicolaas of met Kerstmis?".

2642. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 februari [1932], van zijn tante Margaretha 
Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk gelukgewenscht met je 
verjaardag en al het beste in 1932".

2643. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 april 1932, van zijn tante Margaretha 
Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Héél hartelijk dank voor je 
schrijven, met de herdenking van 12 April".
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2644. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 16 december [1937], van zijn tante Margaretha 
Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Héél hartelijk dank voor je 
kalender, die dit jaar weer heel mooi is".

2645. Brief (1 vel), ongedateerd [volgens aantekening in potlood 16 februari 1940], van 
zijn tante Margaretha Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Nu is er 
weer iets anders".

2646. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 juli 1940, van zijn tante Margaretha 
Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Dank voor je brief van 8 juli. Ik 
begrijp dat het tegenwoordig onmogelijk druk voor je is".

2647. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 januari 1941, van zijn tante Margaretha 
Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Nu het cadeautje voor Erna 
mislukt is, kom ik naar een anderen wensch van haar vragen, iets waarvan wij 
zeker zijn dat het te krijgen is". Inliggend: pasfotootje (3,9 x 3,2 cm) van 
Margaretha Constantia Maria.

2648. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 november 1941, van zijn tante Margaretha 
Constantia Maria, aan François (XIII-H). Incipit: "Ik vond het erg lief van je om mij 
nog eens te schrijven, een brief van jou doet mij altijd goed".

2649. Visitekaartje "De Heer en Mevrouw von Stein Callenfels, van Hoogstraten".
2650. Visitekaartje "Monsieur et Madame von Stein Callenfels, van Hoogstraten".
2651. Visitekaartje met rouwrand "Monsieur et Madame Callenfels, van Hoogstraten".
2652. Overlijdensbericht (krantenknipsel) van Margaretha Constantia Maria von Stein 

Callenfels geb. Van Hoogstraten, gedateerd 25 Bloeimaand [mei] 1942, 
ondertekend door C.A.M. van Voorthuysen-von Stein Callenfels. 2 exemplaren.

104 Margaretha Constantia Maria (XI-B-a) (1858-1942). Stukken betreffende de familie 
van haar echtgenoot, P.J. van Stein Callenfels.
(stukken 2653 t/m 2730)
2653. Uitgescheurde handtekening van [generaal P.J.] van Stein Callenfels.
2654. Plattegrond (1 vel) van tuin in Engelse stijl. Met potloodaantekening: "Tuin te 

Vlaardingen van mijn schoonvader P. Verkade aldaar getekend door de 
ondergetekeende P.G. Callenfels [de schoonvader van Margaretha Constantia 
Maria]".

2655. Zeegezicht (21,3 x 33,1 cm), geschilderd door Wilhelmina van Stein Callenfels (de 
zuster van P.J. van Stein Callenfels), volgens aantekening op verso ± 1861.

2656. Miniatuur berglandschap in potlood, gesigneerd W.v.S.C. [Wilhelmina van Stein 
Callenfels (de zuster van P.J. van Stein Callenfels)]. Met op verso een briefje, 
gedateerd 28 december 1960, van Louise (XII-C-b), aan Jan (XIV-K), betreffende 
deze tekening.

2657. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage CCXVI, 156, woensdag 5 juli 1882. 
Hierin de advertentie: "Bevallen van eene dochter Vrouwe M.C.M. Callenfels-van 
Hoogstraten. 's Hage, 3 Juli 1882".

2658. Geboorte-advertentie (krantenknipseltje) "Bevallen van een zoon Vrouwe M.C.M. 
Callenfels-van Hoogstraten. 's Gravenhage 12 April 1885".

2659. Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap "De Nederlandsche 
Leeuw" III, 6, 1885. Hierin bericht van de geboorte (op 12 april 1885) van Willem 
Pieter Samuel, zoon van Pieter Jacobus Callenfels en Margaretha Constantia Maria 
v.H.

2660. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van P.J. van Stein 
Callenfels, aan zijn zwager, Jan Samuel François (XII-C), n.a.v. het overlijden van 
diens eerste echtgenote, Louise van Son.

2661. Briefje (1 vel), ongedateerd [±1892], van Bé van Stein Callenfels, met de aanhef 
"Lieve Broer". Op verso een briefje van een jongere zuster van Bé, aan dezelfde 
broer.

2662. Briefje (1 vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 7 juli 1894, van Lodi (?) Carnot, 
aan "Monsieur le commandt Callenfels, major d'artillerie à Amsterdam". Incipit: 
"Profondément touché par votre affectueux témoignage de sympathie". Inliggend:
van visitekaartje (?) afgescheurde afbeelding van familiewapentje. fbeeld

2663. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 januari 1906, van P.J. van Voorthuysen, aan 
J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft verzoek om discreet te informeren of de zijn 
huwelijksaankondiging correct is afgeleverd bij de koningin, aangezien hij van haar
nog geen antwoord heeft ontvangen, terwijl de Prins der Nederlanden en de 
koningin-moeder per ommegaande hadden gereageerd.

2664. Brief (1 vel), gedateerd 29 januari 1906, van P.J. van Voorthuysen, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D). Betreft het feit dat hij alsnog gelukwensen van de koningin heeft 
ontvangen.



180 Hoogstraten, van 2.21.333.01

2665. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 4 april 1906, van het
huwelijk van Cornélie Antoinette Marie [Bé] von Stein Callenfels, en L.J. van 
Voorthuijsen.

2666. "Zigeuner-Rijmpje" (1 vel), ongedateerd [1906], volgens potloodaantekening t.g.v. 
"huwelijk Bé Call[enfels]".

2667. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 mei [19]12, van W.P.S. von Stein Callenfels, aan
zijn neef François (XIII-H). Incipit: "Dank je zeer voor je gelukwenschen met mijn 
verjaardag en voor verscheidene briefkaarten, die ik in de loop der tijden van je 
ontving".

2668. Prentbriefkaart ("The Tommy C(atkins) Series 5": "Under Nurse's care"), 
poststempel 12 april [19]16, van Bé [van Stein Callenfels], aan "Mademoiselle L. van 
Hoogstraten aux soins de M. et Mme von Stein Callenfels" . Incipit: "J'ai encore 
oublié de te dire que sur la liste de Wieleke se trouvait 'des petits vases en cristal'".

2669. Prentbriefkaart (militaire scène), ongedateerd, van Bé [van Stein Callenfels], aan 
haar neef François (XIII-H). Incipit: "Wat spijt het me te hooren dat je alweer uit 
Zoutelande vertrokken bent!".

2670. Prentbriefkaart ("T. S.S. Veendam"), gedateerd 17 mei [19]24, van "van Stein 
Callenfels"), aan François v.H. (XIII-H). Incipit: "Zoo net vind ik je brief, nog niet 
gelezen. Hartelijk dank. Het is nu voor mij uit met de pret in de States".

2671. Prentbriefkaart (illustratie van Rie Cramer), poststempel van 24 december 1925, 
van "van Stein Callenfels"), aan François v.H. (XIII-H).

2672. Prentbriefkaart (Royal Palace, Bangkok), gedateerd 28 november [19]26, van 
Willem Pieter Samuel von Stein Callenfels, aan zijn zuster Zus. Betreft 
nieuwjaarswensen.

2673. "Bijvoegsel van de Middelburgsche Courant van Woensdag 5 Jan. 1927 No. 3" (1 
krantenpagina). Hierin "Het burgermeestersfeest te Domburg". Betreft 25-jarig 
jubileüm van L.J. van Voorthuysen.

2674. Krantenknipsel, gedateerd 11 januari 1927, met foto van L.J. van Voorthuysen 
temidden van leden van de gemeenteraad, n.a.v. zijn 25-jarig jubileum als 
burgemeester van Domburg.

2675. Lijst (2 vel) "wapens bij Oom Call.", ongedateerd, in de hand van François (XIII-H).
2676. Visitekaartje "W.P.S. von Stein Callenfels C.E. Divisional Engineer, Royal Irrigation 

Department. Siam". Met handgeschreven toevoeging "m.h.g.".
2677. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen vel), gedateerd 14 februari 1929, van Ir. 

Willem Pieter Samuel von Stein Callenfels, Hoofdingenieur bij het Koninklijk 
Siameesch Irrigatiedepartement te Bangkok, Officier in de Orde van den Witten 
Olifant".

2678. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), gedateerd 14 februari 1929, van Ir. Willem Pieter 
Samuel von Stein Callenfels, Hoofdingenieur bij het Koninklijk Siameesch 
Irrigatiedepartement te Bangkok, Officier in de Orde van den Witten Olifant".

2679. Krantenknipsel, gedateerd 14 februari [19]29. Betreft het overlijden van Ir. W.B.S. 
[sic] von Stein Callenfels, "in 43-jarigen ouderdom".

2680. Nieuwe Rotterdamsche Courant LXXXVI, 47, zaterdag 16 februari 1929 (1 katern). 
Hierin het bericht van het overlijden van W.P.S. von Stein Callenfels, met 
portretfoto.

2681. Nieuwe Rotterdamsche Courant LXXXVI, 51, Woensdag 20 februari 1929 (1 katern). 
Hierin het bericht "Begrafenis Ir. W.P.S. von Stein Callenfels".

2682. Ir. P.M. Montijn, "Ter herdenking † Ir. W.P.S. von Stein Callenfels" (4 p. in omslag). 
Overdruk uit De Ingenieur, 1929, nr. 7.

2683. Prentbriefkaart (gezicht op Domburg, Walcheren), gedateerd 19 januari 1930, van 
"Léobé van Voorthuijsen"), aan hun neef François v.H. (XIII-H). Incipit: "Ontvangt 
onzen vriendelijken dank voor ontvangen felicitatie".

2684. Briefje (1 vel), ongedateerd [volgens potloodaantekening 1932], van zijn oom P.J. 
von Stein Callenfels, aan François (XIII-H). Incipit: "Ik zou zoo ardig vinden en het 
op prijs spellen [sic] als gij op mijn jaardag kwam eten en de reis betalen".

2685. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), ongedateerd [volgens potloodaantekening 
"'33?", maar meer waarschijnlijk is 1932, omdat François wèl aanwezig was op de 
90e verjaardag van P.J. van Stein Callenfels, in 1933], van P.J. van Stein Callenfels, 
aan François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor Uw vriendschapsbetuigingen ter 
gelegenheid van mijn verjaardag. Het speet ons U niet te zien".

2686. Briefje (1 vel), ongedateerd [mei 1933], met in ander handschrift de tekst "Mijn 
bijzonderen dank voor Uwe gelukwenschen", ondertekend door P.J. von Stein 
Callenfels.
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2687. "Het feest van luit.-generaal P.J. von Stein Callenfels" (1 krantenpagina), uit De 
Nieuwe Courant XXXIII, 144, donderdag 25 mei 1933. Betreft verslag van de 90e 
verjaardag van P.J. von Stein Callenfels.

2688. Algemeen Handelsblad van Donderdag 25 mei 1933 (1 krantenpagina), met 
artikeltje en grote foto betreffende de 90e verjaardag van P.J. von Stein Callenfels.

2689. "Défilé voor 90-jarige Gen. Von Stein Callenfels" (krantenknipsel).
2690. "Luit. Gen. P.J. von Stein Callenfels Zijn 90ste verjaardag" (krantenknipsel).
2691. Menu (1 vel), gedateerd 26 februari 1935, in het handschrift van Margaretha 

Constantia Maria. Op verso lijst aanwezigen.
2692. Gedrukt overlijdensbericht (1 vel), gedateerd 24 januari 1936, van Pieter Jacobus 

von Stein Callenfels. 2 exemplaren.
2693. Deels gedrukte, deels getypte uitnodiging (1 vel rouwpapier), gedateerd 24 januari 

1936, voor de begrafenis van P.J. von Stein Callenfels, op begraafplaats Oud Eik en 
Duinen te Den Haag.

2694. "Begrafenis generaal P.J. von Stein Callenfels (krantenknipsel), ongedateerd 
[januari 1936].

2695. "Teraardebestelling luit.-generaal von Stein Callenfels (krantenknipsel), 
ongedateerd [januari 1936].

2696. Krantenknipsel met beschrijving van de carrière van P.J. van Stein Callenfels, n.a.v. 
diens overlijden op 24 januari 1936.

2697. "Generaal P.J. von Stein Callenfels † (krantenknipsel), gedateerd 24 januari 1936.
2698. Krantenknipsel met foto van P.J. van Stein Callenfels, n.a.v. diens overlijden op 24 

januari 1936.
2699. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 2 juli [19]36, van Bé van Stein 

Callenfels, aan naar neef François (XIII-H). Incipit: "Mede uit Leo's naam kom ik je 
onze deelneming betuigen bij het heengaan van je vader".

2700. Correspondentiekaart, gedateerd 6 juli 1936, van P.V. van Stein Callenfels, (gezien 
datum en inhoud) aan François (XIII-H). Incipit: "Ik wil niet nalaten U onze 
hartelijke deelneming te betuigen met het overlijden van Uwen Vader".

2701. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 7 oktober [19]38, van Bé van Stein 
Callenfels, aan haar oom J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Van harte kom ik u een 
gelukkig en gezegend jaar toewenschen voor U en de Uwen". Inliggend: envelopje 
met foto (4,4 x 6,7 cm) van het graf van haar overleden echtgenoot, Léonard Jan 
van Voorthuysen.

2702. Briefkaart, gedateerd 23 september 1940, van Aline van Loqueren, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D), Betreft de vicomtesse van Iseghem, geparenteerd aan de familie van Stein 
Callenfels.

2703. Brief (1 vel), gedateerd 25 juli [19]41, van Bé van Stein Callenfels, aan naar neef 
François (XIII-H). Incipit: "Gezellig je brief te ontvangen en hartelijk dank voor de 
gelukwenschen".

2704. Brief (1 velletje), gedateerd 2 maart [19]42, van Bé van Stein Callenfels, aan naar 
neef François (XIII-H). Betreft felicitatie met verjaardag. Incipit: "Hartelijk geluk 
gewenscht namens mijne moeder en mijzelf".

2705. Kattenbelletje, ongedateerd [1942?], van Bé van Stein Callenfels, geadresseerde 
onbekend. Incipit: "Met hart. Gr. Moeder wel steeds in bed, maar over pijn hoor ik 
niet veel gelukkig...".

2706. Brief (1 vel), gedateerd 11 mei [19]42, van Bé van Stein Callenfels, aan naar neef 
François (XIII-H). Incipit: "Moeder is uiterst zwak, 'n enkel lepeltje water, fluistert 
soms, haast niet te verstaan, goed verzorgd, geen pijn, wel als de zuster haar 
helpt".

2707. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 17 mei 1942, van Zus van Stein Callenfels, aan 
haar neef François (XIII-H). Incipit: "Dank voor je brief. Ik vond het gezellig weer 
eens wat van je te hooren, maar je had eens iets van je kinderen moeten 
schrijven".

2708. Telegram (1 vel), gedateerd 26 mei 1942, van Bé van Stein Callenfels, aan haar neef 
François (XIII-H): "Moeder overleden. Begrafenis Donderdag 3 uur van huis".

2709. Brief (1 vel), gedateerd 2 oktober [19]42, van Bé van Stein Callenfels, aan haar neef 
François (XIII-H). Incipit: "Best kan ik mij begrijpen hoe vol-hoofdig en handig je 
het hebt".

2710. Foto (prentbriefkaart), voorstellende Bé van Stein Callenfels, ongedateerd, op 
verso enkele aantekeningen, waaronder "overleden in Kamp Westerbork Juli 
1945", en "'t laatst door F en S gezien, in de Javastraat 1943 Juli?".

2711-2714. Omslag (1 gevouwen vel) met correspondentie betreffende de nalatenschap van 
Léo en Bé van Voorthysen-van Stein Callenfels. Hierin:
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2711. Brief (1 vel), gedateerd 22 juni 1946, van Jhr. A.O.A. van der Meer 
de Walcheren, aan François (XIII-H).

2712. Doorslag van getypte brief (1 vel), gedateerd 25 juni 1946, van 
François (XIII-H), aan Jhr. A.O.A. van der Meer de Walcheren.

2713. Brief (1 vel), gedateerd 1 juli 1946, van Jhr. A.O.A. van der Meer de
Walcheren, aan François (XIII-H).

2714. Brief (1 vel), gedateerd 1 juli 1946, van Jhr. A.O.A. van der Meer de
Walcheren, aan François (XIII-H).

2715. Krantenknipsel uit de Nieuwe Courant, gedateerd juni [19]47, van artikel "NSB-
ambtenaar der P.T.T. voor het Tribunaal". Betreft J.H. van Stein Callenfels.

2716. Gedrukte overlijdensannonce (1 gevouwen vel) van Françoise Nelly van Stein 
Callenfels, gedateerd 3 juni 1961.

2717. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel) van J.A.C. van Stein Callenfels, gedateerd 
30 december 1969.

2718. Gedrukte overlijdensannonce (1 vel) van J.A.C. van Stein Callenfels, gedateerd 30 
december 1969.

2719. Gedrukte correspondentiekaart, gedateerd februari 1970, ondertekend namens de 
familie door O. van Stein Callenfels. Betreft dank voor bewijzen van medeleven na 
het overlijden van J.A.C. van Stein Callenfels.

2720. Visitekaartje met rouwrand "Mr & Mme van Voorthuysen von Stein Callenfels".
2721. Visitekaartje met rouwrand "L.J. van Voorthuysen Burgemeester van Domburg 

Oud-Lid der Staten van Zeeland".
2722. Potloodschetsje van tropische paalwoning, met palmboom, met op recto de 

aantekeningen "Eenvoud het kenmerk van het ware!", "Een groetje aan Zus B.", en 
"zoo eenvoudig doet S.A. v.H. 't niet hè?". Op verso berichtje betreffende collecte 
Winterhulp Nederland.

2723-2728. Enveloppe met stukken betrekking hebbend op Dr. Pieter Vincent van Stein 
Callenfels. Hierin:
2723. 2 pagina's uit The Illustrated London News, 18 augustus 1934, 

met artikel "Implements used by solo man at least 40,000 years 
ago? Tools associated with the mid-pleistocene Javanese" door 
Dr. P.V. van Stein Callenfels.

2724. 2 pagina's uit The Illustrated London News, 5 januari 1935, met 
artikel "One step further towards the solution of the prehistoric 
problems of the Far East" door Dr. P.V. van Stein Callenfels.

2725. Krantenknipsel, gedateerd 28 april [19]38, "Dr. P.V. van Stein 
Callenfels. † De bekende praehistoricus op Ceylon gestorven".

2726. Krantenknipsel, gedateerd 29 april [19]38, "Herinneringen aan 
Dr. van Stein Callenfels".

2727. 1 pagina uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van Zaterdag 14 
mei 1938, met artikel over Dr. P.V. van Stein Callenfels, "een 
zwervend geleerde van ontembare energie en stuwkracht".

2728. "Dr. P.V. van Stein Callenfels Toean Besar Goentoer voorbij alle 
grenzen" (1 gevouwen vel), uit Tong-Tong, in potlood gedateerd 
"1959".

2729. Genealogische aantekeningen (11 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) betreffende het 
geslacht Callenfels/von Stein Callenfels. Inliggend een tiental krantenknipsels, 
betreffende P.J. van Stein Callenfels.

2730. Transcriptie (1 gevouwen, 1 los vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) uit "J.J. Callenfelsii 
Album Amicorum Anno 1619".

105 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Correspondentie en diverse stukken.
(stukken 2731 t/m 2860)
2731. Uittreksel (1 diploma), gedateerd 29 januari 1891, uit het geboorteregister van de 

burgerlijke stand van Den Haag, waaruit blijkt dat Jan Samuel François in 
genoemde gemeente is geboren op 7 juni 1859.

2732. Uittreksel (1 diploma), gedateerd 26 mei 1898, uit het geboorteregister van de 
burgerlijke stand van Den Haag, waaruit blijkt dat Jan Samuel François in 
genoemde gemeente is geboren op 7 juni 1859.

2733. Uittreksel (1 diploma), gedateerd 29 juni 1910, uit het geboorteregister van de 
burgerlijke stand van Den Haag, waaruit blijkt dat Jan Samuel François in 
genoemde gemeente is geboren op 7 juni 1859.

2734. Gedichtjes (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1864, van Jan en zijn zuster 
Margaretha, ter gelegenheid van de 58e verjaardag van hun vader Samuel Anne.
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2735. Briefje (1 vel), gedateerd 20 maart 1867, van Jan, aan zijn moeder. Incipit: "Mijn 
werk was af, dus had ik tijd om dit briefje te schrijven".

2736. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 juni 1867, van Ds. Hattink, aan Jan's ouders. 
Incipit: "Voor uw vertrek uit Arnh. wil ik gaarne voldoen aan uwe begeerte, om iets
omtrent uwen lieveling te vernemen". Op verso briefje van Jan, voltooid op 
inliggend velletje.

2737. Briefje (1 vel in enveloppe), gedateerd 22 juni 1867, van Jan, aan zijn ouders. Incipit:
"Ik bedank U beiden voor uwe lieve briefjes".

2738. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 6 juli 1867, van Jan, aan zijn ouders. Incipit: 
"Wel Mama wat hebt gij mij daar eene langen lieven brief geschreven".

2739. Briefje (1 vel), gedateerd 20 juli 1867, van Jan, aan zijn ouders. Incipit: "Wel Papa ik 
zoude wel eens gaarne naar dat bosch bij Weerselo willen gaan".

2740. Briefje (1 vel), gedateerd 23 juli [1867], van Jan, aan zijn ouders. Incipit: "Wel Mama 
en Papa ik ben met den dom[inee]. en Mijnh R: op den Tubbergschen toren 
geweest".

2741. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd "8 J[uni] [1869], van Jan, aan zijn ouders. 
Incipit: "Gisteren op mijn verjaardag heb ik zeer veel pleizier gehad".

2742. Briefje (1 vel), gedateerd 22 juni 1869, van Jan, aan zijn ouders. Incipit: "Het is 
Dingsdagavond acht uur".

2743. Briefje (1 vel), gedateerd 27 juni 1869, van Jan, aan zijn ouders. Incipit: "Het is 
vandaag heerlijk weer wij zijn in onze linne pakken".

2744. Briefje (1 vel), gedateerd 4 juli [1869], van Jan, aan zijn ouders. Incipit: "Daar tante 
Constance vandaag weder aan U schrijft, kan ik het niet nalaten om er een 
woordje voor u bij te voegen".

2745. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juli [1869], van Jan, aan zijn ouders, zijn 
broertje Jan Willem, en zijn zusje Margaretha. Incipit: "Verleden is de goede Mr v. 
Vliet weer zeer vriendelijk voor mij geweest".

2746. Potloodtekening, gedateerd 1872, gesigneerd "J.S.F. van Hoogstraten"
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

2747. Potloodtekening, op verso gedateerd "omstreeks 1873", gesigneerd "J.S.F. van 
Hoogstraten".
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

2748. "Afschrift van het testament door den Heer J.S.F. van Hoogstraten, gepasseerd 
voor den Notaris W.J. Eikendal te 's Gravenhage den 14. Maart 1878 (katern van 1 
gevouwen diploma in omslag, met wikkel, in enveloppe, geadresseerd aan J.S.F., 
"Eigenhandig").

2749. Idem (2 diplomata typoscript).
2750. Transcriptie van het gedicht "Belsazar" van Heinrich Heine. 1 vel. Ongedateerd (± 

1880?). Gesigneerd J. v. Hoogstraten.
2751. Krantenknipseltje, gedateerd 30 mei [18]85, met vermelding van J.S.F.: "na [...] 

detacheering te Venlo ingedeeld bij de depôts te Amersfoort en Leiden, als 
instructeurs".

2752. "Kwartierstaat van J.S.F. van Hoogstraten" (1 gevouwen diploma), gedateerd 1883. 
Inliggend notitie (1 velletje) betreffende W.H. Frieswijk en E.C. Frieswijk.

2753. "De buskruitramp te Muiden" (2 vel), ongedateerd [januari 1933]. Incipit: "Toen dit 
ongeluk plaats had, was ik in garnizoen te Amsterdam en woonde Binnenamstel 
145". Verslag van Jan Samuel François' optreden na de buskruitramp te Muiden op 
19 januari 1883. Verhaalt onder meer van de vondst van het (zwaar verminkte) 
overschot van G. Jongkind. Opgeschreven als aanvulling op bijgevoegd 
herdenkingsartikel (krantenknipsel), 50 jaar na de ramp.

2754. Brief (2 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 7 december 1887, van Jan, aan zijn 
moeder. incipit: "Ik weet werkelijk haast niet, waarmede ik beginnen zal".

2755. "Bericht" (1 vel, op militair formulier veldwachtrapport), gedateerd 20 september 
1888, van Jan, 1e Luit. 1e Regt. Huzaren, geadresseerde onbekend. Incipit: "Ik heb 
de eer, UWEdGeb. te berichten alsdat ik hier in de beste orde Maandag avond rond
61/2 ben aangekomen".

2756. Brief (1 gevouwen, 2 losse vellen in enveloppe), gedateerd 6 augustus 1889, van 
Jan, aan zijn moeder. Incipit: "Ik erken dat ik het nu wel wat bont gemaakt heb".

2757. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 25 augustus 1889, van Jan, aan zijn 
moeder. Incipit: "Zooeven van Arnhem terugkomende, waar ik de courses 
bijwoonde".

2758. "Aandenken van den Rijcursus van Officieren van Onberedene Wapens en 
Diensten, 1888-1889 te Zutphen. Uit erkentelijkheid aan hunnen Instructeur den 
Heer J.S.F. van Hoogstraten, 1e Luitenant 1e Regt. Huzaren" (1 vel, gedrukt, op 
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karton geplakt). Ondertekend door W. van Druijnen, A.A.J. Quanjer, T.C. Broeksma, 
U. Riedel, Dr. H.A. van der Hout, E.E.H. Faure, H.D.A. Götz, J.H. Niemeijer en P.C.J.P. 
Kroeze.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

2759. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 november [18]89, van C. v.d. Zon, 
vermoedelijk aan Jan (of één van zijn broers). Betreft uitnodiging om mevrouw v.d.
Zon (een voormalige bediende van de geadresseerde) eens te komen bezoeken 
aan de Oude Vest 33-c te Den Haag. "ik blijf er dus bij er is maar Een Mijnheer van 
Hoogstraten".

2760. Briefkaart, gedateerd 28 april [1890], van zijn tante Anna Frieswijk, aan Jan. Betreft
uitnodiging te komen eten met zijn aanstaande echtgenote ("Madelle v.S.").

2761. Aankondiging (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 21 mei 1890, door "Mevrouw 
van Hoogstraten geb. Frieswijk", van het huwelijk van Jan en Louisa [sic] Dorothea 
Adriana Petronella van Son, op 5 juni 1890.

2762. Idem, maar dan door "Mevrouw de Dre van Hoogstraten geb. Frieswijk".
2763. Aankondiging (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 21 mei 1890, door 

"Mejuffrouw L.D.A.P. van Son", van haar huwelijk met Jan, op 5 juni 1890.
2764. Idem (1 vel).
2765. Uitnodiging (1 kartonnetje, gedrukt, met alliantiewapen in reliëfdruk), van Jans 

moeder Marie v.H.-Frieswijk, voor een diner, op 21 mei 1890, ter gelegenheid van 
het voorgenomen huwelijk van haar zoon Jan en Louise van Son.

2766. Idem.
2767. Menu (1 kartonnetje, sneden verguld, gedrukt, met alliantiewapen in reliëfdruk) 

van het diner ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van Jan en Louise 
van Son.

2768. Idem. Gevlekt.
2769. Nota van "Etablissement d'horticulture W.A. Zalme" voor verschillende 

(bruids)boeketten, ad ƒ 32,55, gedateerd 14 en 21 mei 1890.
2770. "Afschrift eener Acte van Huwelijksvoorwaarden tusschen den Heer J.S.F. v. 

Hoogstraten en Mej. L.D.A. van Son" (katern van 16 p.), gedateerd 22 mei 1890, 
verleden voor W.J.M. de Bas, notaris te 's Gravenhage.

2771. "Uittreksel eener acte van huwelijks-voorwaarden tusschen den heer J.S.F. v. 
Hoogstraten en Mejkvr. L.D.A. van Son" (katern van 4 p.), gedateerd 22 mei 1890, 
verleden voor W.J.M. de Bas, notaris te 's Gravenhage.

2772. Uittreksel (1 vel, grotendeels voorbedrukt) uit het huwelijksregister van de 
burgerlijke stand van Bennebroek, gedateerd 4 juni 1890.

2773. Briefkaart, gedateerd 31 mei 1890, van H. Hovy (de echtgenoot van Caroline 
Frieswijk, een zuster van de moeder van Jan), aan Jan.

2774. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juni 1890, van zijn oom J.A. Frieswijk, aan Jan. 
Betreft gelukwensen met het huwelijk van Jan en Louise van Son.

2775. Briefkaart, gedateerd 3 augustus [1890], van zijn tantes A[nna] en C[onstance] 
Fr[ieswijk], aan Jan. Betreft verzoek bij Jan te komen eten "à la fortune du pot".

2776. Briefkaart, gedateerd 12 augustus [18]90, van zijn tante Anna Frieswijk, aan Jan en 
Louise. Betreft het passen op de kinderen van Marguerite (Jans zuster 
Margaretha? tijdens een door Jan en Louise georganiseerd feest).

2777. Brief (1 vel), op verso gedateerd "Kavallerie Manoeuvres 1890, 18-27 Sept.", van 
Jan, aan zijn echtgenote Louise. Incipit: "Als je dit leest dan zijn wij weder van 
elkander".

2778. Notitie (1 vel), gedateerd 6 oktober 1890, betreffende een schuld van ƒ 1.000,00 
aan meubelmaker J. Ubink, ondertekend door J.S.F.

2779. Procuratie (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 20 december 1890, ondertekend 
door notaris A. Steenlack te Zutphen, Jan, Louise, en anderen.

2780. Idem.
2781. Uittreksel uit het huwelijksregister van de burgelijke stand van Bennebroek (1 vel, 

deels voorbedrukt), gedateerd 27 december 1890, waaruit blijkt dat Jan op 4 juni 
1890 in het huwelijk is getreden met Louise Dorothea Adriënne van Son.

2782. Telegram (1 vel), gedateerd 11 april [bedoeld wordt ongetwijfeld: maart] 1891, van 
Van Son, aan Jan: "Wire health Louise".

2783. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december [18]91, van zijn oom W.M. Frieswijk,
aan Jan. Betreft condoleance n.a.v. het overlijden van Jans zwager, Willem van Son.

2783. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 mei [18]92, van zijn tante Anna Frieswijk, aan 
Jan. Betreft bedankje voor brief en foto.

2784. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 30 mei 1892], van zijn tante Anna 
Frieswijk, aan Jan. Betreft bedankje voor condoleancebrief n.a.v. het overlijden van
haar broer.
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2785. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 9 juli 1892, voor een bedrag van ƒ 5.264,14 aan 
successierechten over de nalatenschap van Louise van Son.

2786. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 december [18]92, van zijn tante Anna 
Frieswijk, aan Jan. Betreft bedankje voor condoleance n.a.v. het overlijden van een 
broer van Anna.

2787. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 april 1893, van zijn tante Constance Frieswijk, 
aan Jan. Betreft felicitatie met het voorgenomen huwelijk van Jan met Maria 
Arnoldina van Stralen (blijkens deze brief een vriendin van Jans eerste echtgenote, 
Louise van Son, die 17 maart 1891 overleden was).

2788. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 april 1893, van zijn tante Anna Frieswijk, aan 
Jan. Betreft felicitatie met het voorgenomen huwelijk van Jan met Maria Arnoldina
van Stralen (ook blijkens deze brief een vriendin van Jans eerste echtgenote, 
Louise van Son, die 17 maart 1891 overleden was).

2789. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 april 1893, van "Uw U liefh. Oom en Tante 
Hovy", aan Jan. Betreft felicitatie met het voorgenomen huwelijk van Jan met 
Maria Arnoldina van Stralen (ook blijkens deze brief een vriendin van Jans eerste 
echtgenote, Louise van Son, die 17 maart 1891 overleden was).

2790. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 april 1893, van zijn oom W.M. Frieswijk, aan 
Jan. Betreft felicitatie met het voorgenomen huwelijk van Jan met Maria Arnoldina
van Stralen.

2791. Aankondiging (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 22 juni 1893 van het huwelijk 
van Jan en Maria Arnoldina van Stralen, waarvan de kerkelijke inzegining plaats zal
vinden op 6 juli 1893.

2792. Idem.
2793. Idem.
2794. Uitnodiging (1 vel, gedrukt), gedateerd juni 1893, van Janna van Stralen-van 

Lennep, voor een "Déjeuner" ter gelegenheid van het huwelijk van Jan en haar 
dochter Maria Arnoldina van Stralen.

2795. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 juni 1893, van zijn oom W.M. Frieswijk, aan 
Jan. Betreft felicitatie met het voorgenomen huwelijk van Jan met Maria Arnoldina
van Stralen.

2796. "Uittreksel uit het register der gehuwden van de gemeente Haarlem" (1 vel, 
grotendeels voorbedrukt), gedateerd 5 juli 1893. Betreft het huwelijk van J.S.F. met
Maria Arnoldina van Stralen.

2797. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe, in het Duits), gedateerd 17 maart [18]94, 
ondertekend "H. Horkel", aan Jan. Betreft het verzoek zo snel mogelijk af te reizen 
naar zijn moeder, aangezien deze "viel, sehr viel leidet unter dem veränderten 
Verhältniss mit Ihnen". Bijgesloten: Brief (1 gevouwen vel rouwpapier, in het 
Duits), gedateerd 16 maart [18]92, van dezelfde ("H. Horkel, Diaconessin"), aan 
dezelfde.

2798. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 mei 1894, van J.L. Pierson, aan Jan. Incipit: 
"Bizonder speet het mij, dat ik verleden Vrijdag bij gelegenheid van uw bezoek niet
tehuis was".

2799. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd18 juli 1894, van zijn 
schoonzuster Lily van Son, aan Jan. Incipit: "Vriendelijk dank voor uwen welkomen
brief.

2800. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 24 juli 1894, van Ds. Jac. Anspach, 
aan Jan. Incipit: Mij is door iemand bij EUG. in militairen dienst, en uit mijne 
gemeente herkomstig, verteld, dat UEG. inlichting wenscht omtrent Vredestein te 
Ravenswaai".

2801. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 september [18]94, van zijn oom W.M. Frieswijk,
aan Jan. Betreft bedankje voor brief.

2802. "Eerste Grosse eener Hypothecaire Obligatie in hoofdsom groot ƒ 15.000,= [...] ten 
behoeve van Vrouwe Wed. O.S. van Hasselt-van Ommeren te Arnhem ten laste 
van den Heer J.S.F. van Hoogstraten" (katern van 2 gevouwen diplomata), 
gedateerd 30 oktober 1894.

2803. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 30 maart 1895, van Jans oom H. 
Hovy, aan Jan. Betreft bedankbrief voor condoleance n.a.v. het overlijden van zijn 
echtgenote.

2804. "Lijst van meubelen die uit den boedel stammen van mijne geachte schoonouders"
(1 vel), ongedateerd. Ondertekend H. Hovy.

2805. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 31 maart [18]95, van "tantes A[nna]. 
en C[onstance]. Fr[ieswijk].", aan Jan. Betreft bedankje voor condoleance n.a.v. het 
overlijden van hun zuster.
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2806. Briefkaart, gedateerd 13 mei [18]95, van zijn tante Anna Frieswijk, aan Jan. Betreft 
bedankje voor telegram.

2807. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 mei 1895, van H.J. Hoogeveen, aan Jan. 
Incipit: "Tot mijn leedwezen was ik vrijdag den 17den dezer verhinderd de 
vergadering van het bestuur der zedelijke verbetering van gevangenen bij te 
wonen".

2808. Briefkaart, gedateerd 6 juni [18]95, van zijn tantes Anna en Constance Frieswijk, 
aan Jan. Betreft verjaardagswensen voor Jans 36e verjaardag.

2809. Omslag (1 gevouwen vel) met correspondentie van Constance van Dedem. Hierin:
2810. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 maart 1895, van zijn nicht 

Constance van Dedem, aan Jan. Betreft bedankje voor 
gelukwensen n.a.v. de verloving van Constance.

2811. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 7 juli 1895, van zijn
nicht Constance van Dedem, aan Jan. Betreft bedankje voor 
huwelijksgeschenk (een "poivrier").

2812. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 20 augustus 1895, 
van zijn nicht Constance von Braun (?)-van Dedem, aan Jan. 
Betreft bedankje voor brief en portret.

2813. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 11 september 
1895, van zijn nicht Constance von Braun (?)-van Dedem, aan 
Jan. Betreft bezoek van Jan.

2814. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 17 september 
1895, van zijn nicht Constance von Braun (?)-van Dedem, aan 
Jan. Betreft gemist bezoek van Jan.

2815. Visitekaartje "Mademoiselle la Baronne Constance van Dedem".
2816. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 januari [18]96, van zijn tante Constance 

Frieswijk, aan Jan. Betreft nieuwjaarswensen.
2817. Brief (1 vel rouwpapier), ongedateerd [volgens aantekening in potlood september 

1896], van zijn tante Anna Frieswijk, aan Jan. Betreft bedankje voor concoleance 
n.a.v. het overlijden van één van Anna's broers ("Zes van de tien zijn ons nu 
voorgegaan!").

2818. Briefkaart, gedateerd 13 mei [1898?], van zijn tante Anna Frieswijk, aan Jan. Betreft 
uitnodiging langs te komen, bij voorkeur voordat "nos tapis et les rideaux seront 
ôtés pour les faire nettoyer".

2819. Gedrukte aankondiging (1 vel) van de verkoping van het "solied gebouwd, zeer 
logeabel ingericht en goed onderhouden Heerenhuis, gemerkt 13, aan de 
Koninginnegracht, tegenover den K.Z.B. Tuin te 's Gravenhage". Inliggend: 
briefkaart, gedateerd 18 december 1899, van notarissen A.G. Bodaan en G. van 
Rossem, aan Jan, met de vermelding van de opbrengst van dit huis (ƒ 22.600,-).

2820. Briefkaart, gedateerd 16 februari 1908, ondertekening onleesbaar, aan J.S.F. Incipit:
"Hierbij heb ik de eer U mede te deelen dat ik in den boedel de navolgende 
stukken vond".

2821. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 november 1909, van A.A. Vorsterman van 
Oijen, aan Jan. Incipit: "Dezer dagen kocht ik aan een hoogst belangrijk dossier 
met officiëele bescheiden betreffende Uw geslacht".

2822. Brief (1 vel), gedateerd 1 maart 1910, van W.J. Hoffman, aan Jan Samuel François. 
Incipit: "Geruimen tijd geleden correspondeerde ik met U over de portretten van 
Pieter van Lennep en zijn echtgenoote geb. Hoffman".

2823. Uitnodiging (1 correspondentiekaart, deels voorbedrukt), van Dr. A. Kuyper, aan 
Jan, voor een namiddagmaal, op 5 april 1911.

2824. Menu (1 kartonnetje, gedrukt), van bovenstaand middagmaal.
2825. "Een herinnering aan de behandeling van de militiewet Colijn" (knipsel uit De 

Nederlander, ongedateerd). Betreft verklaring dat ondergetekenden op 9 
november 1911 bereid zijn "de kamerzitting te blijven bijwonen, tot dat de wet [...] 
zal zijn afgedaan, al werd het ook eenige uren na middernacht". Ongeveer 30 
handtekeningen, waaronder die van Jan Samuel François.

2826. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 maart 1913, van J.S.F., aan zijn broer Jan 
Willem Pieter (XII-D). Incipit: "Eenige dagen geleden, voordat de Kamer op reces 
ging".

2827. Brief (1 vel), gedateerd 2 januari 1914, van P. van Epen van Het "Nederland's 
Patriciaat", aan Jan Samuel François. Incipit: "De Redactie van Nederl. Patriciaat is 
zoo vrij U hiernevens de copy te doen toekomen".

2828. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 september 1917, van A.J. Blaauw, aan J.S.F. 
Incipit: "Zoudt U de goedheid willen hebben mij een kleine généalogische 
mededeeling te doen".
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2829. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 september 1917, van J.S.F., aan zijn broer Jan 
Willem Pieter (XII-D). Incipit: "Bijgaand schrijven ontving ik dezer dagen. 
Vermoedelijk is de niet nader aangeduide afzender: Albert Blaauw". Op verso 
afschrift van de brief van Blaauw, in de hand van Jan Willem Pieter.

2830. Brief (1 vel), gedateerd 16 september 1917, van J.S.F., aan A.J. Blaauw (blijkens 
bovenstaand stuk!). Incipit: "Naar aanleiding van Uw geacht schrijven van 8 dezer".

2831. Uitnodiging (1 correspondentiekaart, deels voorbedrukt), van "Die in Arnheim, 
Oosterbeek und Wolfhezen internierten deutschen Herren", aan Jan, voor een 
"Gesellschaftsabend", op 18 september 1918.

2832. "Beschrijving van Hoogstede" (2 vel in enveloppe), ongedateerd, in de hand van 
Jan. Inliggend: overzicht van verkoop van diverse rijtuigen (1917-1921).

2833. Brief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 16 februari 1922, van J.M. Hartman (?), 
aan Jan Samuel François. Incipit: "In beleefd antwoord op Uw schrijven d.d. 14 
februari, waarvoor ik U vriendelijk dank zeg".

2834. Telegram, gedateerd 19 mei 1923: "Mama plotseling overleden - Vader".
2835. Annonce (1 gevouwen vel rouwpapier, gedrukt), gedateerd 19 mei 1923, van het 

overlijden van Maria Arnoldina v.H.-van Stralen.
2836. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 22 februari 1924, van het huwelijk 

van J.S.F. en Anna Rutheria Schuurbeque Boeije.
2837. Idem.
2838. "Huwelijksinzegening" (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 22 februari 1924, van 

J.S.F. en Jkvr. A.R. Schuurbeque Boeije, door Ds. J.L. Pierson.
2839. Visitekaartje "J.S.F. van Hoogstraten 2e Luit. 3de Regt Hussaren".
2840. Idem.
2841. Visitekaartje (met rouwrand) "M. en Mme van Hoogstraten van Stralen. 

Hoogstede près Arnhem".
2842. Visitekaartje (met rouwrand) van "Mevrouw van Hoogstraten, Copes van Hasselt".
2843. Visitekaartje van "Monsieur et Madame van Löben Sels, van Hasselt".
2844. Visitekaartje "Mademoiselle Copes van Hasselt".
2845. Visitekaartje "C.E.A. Copes van Hasselt 1e Luitenant 4e Regiment Infanterie".
2846. Visitekaartje "J.F. Abbema Copes van Hasselt". Met handgeschreven condoleance.
2847. Visitekaartje "P.G. van Stein Callenfels, Gepensd Kolonel der Artillerie". Met 

aantekening "p.c.".
2848. Visitekaartje "Mr. Edo Frieswijk". Met aantekening "p.c.".
2849. Visitekaartje "W.M. Frieswijk". Met aantekening "p.c.".
2850. Krantenknipseltje, ongedateerd. Betreft kandidaatstelling van J.S.F. voor de 

verkiezing tot lid van de gemeenteraad.
2851. Krantenknipseltje, ongedateerd. Betreft aantal stemmen uitgebracht op o.a. J.S.F.: 

"Verder kreeg de heer Van Hoogstraten, antirev. 608 [...] stemmen".
2852. Menu (1 kartonnetje, gedrukt) van een diner in Hotel de l'Europe te Amsterdam, op

18 januari 1929, volgens aantekening op verso "aangeboden door 
A[nna].R[utheria]. en mij aan Gerlings en Kitty 18 Jan. 29".

2853. Brief (1 vel), gedateerd 6 maart 1932, van Muschart, aan Jan Samuel François. 
Incipit: "In verband met het feit, dat de groep Gelderland".

2854. Brief (3 vellen, fotokopie), gedateerd 12 oktober 1933, van zijn broer Jan Willem 
Pieter (XII-D), aan Jan Samuel François. Incipit: "Hierbij de opgave van de 
portretten, die Margaretha van Mevr. E. van der Capellen ontving". Inliggend: 
Afschrift van lijst (1 vel fotokopie) "Familienbilder", door Baronesse von Bissing.
Origineel tijdens inventarisatie zoek geraakt.

2855.
Origineel en inliggende stukken tijdens inventarisatie zoek geraakt.

2856. Annonce (1 gevouwen vel rouwpapier, gedrukt), gedateerd 30 juni 1936, van het 
overlijden van J.S.F. Geadresseerd aan Mejuffr. Zr. Visser, Oosterbeek, maar 
onbestelbaar retour gekomen.

2857. Enveloppe met uitnodiging (1 vel rouwpapier, deels voorbedrukt), gedateerd 2 juli 
1936, van W.J. Innemée en Zonen, tot het bijwonen van de begrafenis van Jan. 
Ingesloten: 5 krantenknipseltjes betreffende overlijdens-annonce, begrafenis, en 
een koninklijke onderscheiding.

2858. Brief (1 vel), gedateerd 31 augustus 1953, van zijn zoon François (XIII-H), aan Han. 
Incipit: "Gisteravond uit Zoutelande weer thuisgekomen". Betreft details omtrent 
het tweede en derde huwelijk van Jan Samuel François.

2859. "Van Hoogstraten" (3 gevouwen diplomata), ongedateerd. Minuut genealogie, met
vele doorhalingen en verbeteringen, in de hand van J.S.F.

2860. Genealogische aantekeningen (5 vel), ongedateerd, in de hand van J.S.F.
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106 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn nalatenschap.
(stukken 2861 t/m 2872)
2861. "Copie der acte van inventarisatie van alhetgeen behoort tot de gemeenschap van 

inboedel, bestaan hebbende tusschen den Heer J.S.F. van Hoogstraten en Jonkvr. 
A.R. Schuurbeque Boeye, en tot het privé-vermogen van eerstgenoemde" (55 vel 
doorslag typoscript, in omslag), gedateerd 7 oktober 1936. Opgemaakt ten kantore
van notaris A.J. Tassemeijer te 's Gravenhage.

2862. Idem. Inliggend: enveloppe, geadresseerd aan zijn zoon François (XIII-H).
2863. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 19 oktober 1936, van zijn zoon François (XIII-

H), aan "Mama, Louise en Fr., Piet B., Samuël, Marg. en Jac.". Incipit: "Op verzoek 
v/d boedel-notaris moge ik hieronder het volgende mede deelen". Op verso een 
handgeschreven brief van François' echtgenote Ali, aan haar zwager Samuel (XIII-I)
en zijn echtgenote Thera. Incipit: "Ik zal probeeren op deze "hebbelijke" zakenbrief 
nog een babbelpraatje te houden".

2864. Brief (kopie, 1 vel), gedateerd 8 november 1936, van zijn zoon François (XIII-H), aan
zijn broer Samuel Anne (XIII-I) en diens echtgenote Thera. Incipit: "Ik moet al weer 
beginnen met een soort excuus dat er de laatste maanden maar weinig brieven 
naar Indië worden verzonden (door mij), maar 't is wel grootendeels te wijten aan 
al die besognes v.h. Executeurschap. 't Is een geweldig werk; kasten en laden vol 
brieven, dossiers enz. Wat Pa al niet bewaarde. Al onze brieven, pakketten! Alles 
moet vernietigd worden".

2865. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 13 december 1936, van zijn zoon François 
(XIII-H), aan "Samuël, Piet, Jakob & Marga.". Incipit: "Sedert myn vorig schryven is 
al weer eenigen tyd verloopen, en tot myn spyt is de afwikkeling van de 
nalatenschap van Vader nog niet geheel gereed".

2866. Brief (1 vel), gedateerd 14 december 1936, van François (XIII-H), aan Han. Incipit: 
"Al sinds ik 22 Oct. jl. je overdruk uit De Leeuw ontving". Betreft onder meer de 
nalatenschap van François' vader.

2867. "Copie der acte van scheiding van alhetgeen behoort tot de gemeenschap van 
inboedel, bestaan hebbende tusschen de echtelieden J.S.F. van Hoogstraten en 
Jonkvr. A.R. Schuurbeque Boeye, en tot het privé-vermogen van eerstgenoemde" 
(76 vel doorslag typoscript, in omslag), gedateerd 13 september 1937. Opgemaakt 
ten kantore van notaris A.J. Tassemeijer te 's Gravenhage.
Inliggend:
"Nadere verrekening" (1 vel doorslag typoscript);
"Staat van verdeeling" (4 vel doorslag typoscript in omslag);
"Staat van verdeeling" (4 vel doorslag typoscript);
Overzicht van "Rentegevende stukken uit het vruchtgebruik van den heer J.S.F. van
Hoogstraten" (1 vel doorslag typoscript op A3 formaat);
"Contanten-rekening" (1 vel doorslag typoscript);
Nota voor Maria Arnoldina Boendermaker (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 1 
november 1936, à ƒ 4.052,00;
Nota voor Johannes Pieter Boendermaker (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 1 
november 1936, à ƒ 4.052,00;
Nota voor Maria Arnoldina Boendermaker (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 16
februari 1937, à ƒ 5.955,951/2;
Nota voor Johannes Pieter Boendermaker (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 16 
februari 1937, à ƒ 5.955,951/2;
Nota voor Pieter Boendermaker (4 vel doorslag typoscript), gedateerd 1 november 
1936, à ƒ 28.364,00.

2868. Brief (kopie, 1 vel), gedateerd 30 september [19]37, van zijn zoon François (XIII-H), 
aan diens broer Samuel Anne (XIII-I). Incipit: "Vorige week schreef ik je reeds over 
de eindafwikkeling van Vader's zaken".

2869. Brief (kopie, 1 vel), gedateerd 17 oktober [19]37, van zijn zoon François (XIII-H), aan 
diens broer Samuel Anne (XIII-I). Incipit: "Even gauw een woordje om je op 'n 
vergissing te wijzen inz. de geërfde bedragen van Vader".

2870. Brief (kopie, 2 vel), gedateerd 8 april 1938, van zijn zoon François (XIII-H), aan 
diens broer Samuel Anne (XIII-I). Incipit: "Je br. van 25 Mrt. - Ma's verj. - ontving ik 
in goede orde een week later".

2871. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 18 februari 1940, van zijn zoon François (XIII-
H), aan "Piet, Samuel, Margaretha, Jacob". Incipit: "Onlangs ontving ik door Mama 
doorgezonden een brief van Lodeesen en Huisken te A'dam".

2872. Aantekening (kopie, 1 vel), gedateerd april 1946, in de hand van zijn zoon François 
(XIII-H), betreffende "Inkomsten uit Effecten".
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107 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn echtgenote, 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son - poëzie-albums.
(stukken 2873 t/m 2874)
2873. Poëzie-album (groen leder, in reliëfdruk gedecoreerd, sneden verguld, sneden 

voor- en achterplat met metalen strip verstevigd, met metalen sluiting en metalen 
titelvignet "POESIE", 72 p.), op verso schutblad gedateerd "Louise van Son 17 Aug. 
1877". Met bijdragen, deels los inliggend, uit de periode 1879-1882, van Eef van 
Son, G.B. Aldridge, J.A.D. Molster, H.F. van Selm, S.C. de Graaf, haar moeder 
Wilhelmina Vincentia Maria van Son-Baud, "Henriette", P.G. Wenckebach, haar 
zuster Lily Willink-van Son, haar zwager Arnold Willink, mevrouw de Haan 
Hugenholtz de Bordes, "Dorothée", Johannes Mieg, haar broer Willy (met fraaie 
tekening "Vergezicht op de haven van Pyraeüs"), "Jean Chrétien", "Emilie", H.C. 
Voorhoeve, J. Sax, M. van Pallandt Gevers, "Minette", Mathilde Thury, en anderen.

2874. Poëzie-album (platten overtrokken met gedecoreerd satijn, sneden verguld, 130 
p.). Met bijdragen, deels los inliggend, uit de periode 1870-1892, van onder meer 
haar vader H.J.A. van Son, M. Schönstedt van Braam, A.P. Bisdom, haar tante I. 
Grenfell, Jeanne Schober, M.J. van Wijngaarden, J.M.C van Dam van Isselt, P.G. 
Wenckebach, haar moeder M. van Son, C. van Braam, Henry [van Son], Eugène van
Son, Johanna van Rossum, Cornelia Voorhoeven, haar tante P.L.C. Pabst-Baud, 
J.Th. de Geer, Alice J. Voinsat, Stephaan van Son, E. de Geer, Jeanne de Geer, 
Adrienne de Geer, Georgine Willink, Dolly Grenfell, Jacqueline van Haersolte, 
Louise van Haersolte.

108 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn echtgenote, 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son - diverse stukken.
(stukken 2875 t/m 2938)
2875. "Bewijs van inschrijving in het geboorte-register" (1 velletje, deels voorbedrukt), 

gedateerd 17 augustus 1867.
2876. Extract uit "het Register van geboorten der Gemeente MAURIK over het jaar 1867" 

(1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 30 januari 1891.
2877. Geboorte-akte (1 gevouwen diploma), gedateerd 17 augustus [18]67.
2878. "Extract uit de minuten, berustende ter Griffie van den Hoogen Raad der 

Nederlanden" (1 gevouwen diploma), gedateerd 27 juli 1888. Betreft verklaring van
meerderjarigheid.

2879. Potloodtekening (1 gevouwen vel), ongedateerd, van een rotslandschap, met het 
onderschrift "voor Vadertje van zijne lieveling Louise van Son".

2880. Engels gedichtje (1 vel), ongedateerd, met twee potloodschetsjes.
2881. Vier stichtelijke teksten in het Frans (1 vel), ongedateerd, met op verso de 

aantekening ""Pour mon chèr [sic] père".
2882. Stichtelijk Engels gedicht (1 gevouwen vel), gedateerd 4 oktober 1873.
2883. Enveloppe met het opschrift "5 briefjes van mijn lieve Vader aan zijne lieveling", 

en, in de hand van J.S.F. (XIV-K), de toevoeging "Father of LDAP van Son to his 
daughter (Louise)". Hierin: inderdaad 5 briefjes (5 gevouwen velletjes, één in het 
Engels en vier in het Frans), gedateerd 9, 13, 16, 21 en 23 juni 1876, allen van H.J.A. 
van Son aan zijn dochter Louise.

2884. Briefje (1 vel), ongedateerd, van Louise, aan haar vader. Incipit: "i am so glad that it
is your birth-day".

2885. Citaat (1 velletje), ongedateerd, uit Psalm 15. Met onderschrift "for my dear papa".
2886. Gedicht (1 vel), ongedateerd, "Tommy Green's Bath" met twee illustraties in 

potlood.
2887. Potloodtekening (1 vel), ongedateerd, ongesigneerd, voorstellende een niet nader 

geïdentificeerd buitenhuis, vermoedelijk door Louise.
2888. Potloodtekening (1 vel), gedateerd 28 juni 1874, en gesigneerd "L.v.S.".
2889. Potloodtekening, ingekleurd met waterverf, van een prullenmandje (1 velletje), 

ongedateerd, met opdracht "For my dear dear Papa from his little Louise".
2890. Potloodtekening (1 vel), datering onleesbaar, met opdracht "Pour mon cher Papa 

de sa Louise".
2891. Potloodtekeningen (1 vel), ongedateerd, voorstellende onder meer "John 

Chinaman".
2892. Potloodtekening (1 vel), gedateerd 7 oktober 1876, gesigneerd "L.v.S.".
2893. Stichtelijk Engels gedicht (1 gevouwen vel), gedateerd 7 oktober 1875, van Louise, 

voor haar vader.
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2894. Citaat (1 gevouwen vel), gedateerd 7 oktober 1876, uit Psalm 23. Ondertekend "De 
la part de ton affectionnée Louise".

2895. "The child's prayer" (1 gevouwen vel), gedateerd 7 oktober 1873. Ondertekend 
"With many good wishes darling Papa from your little Louise".

2896. "A Heart's Praise" (1 gevouwen vel), ongedateerd. Ondertekend "For my dear dear 
Papa".

2897. Gedicht "A prier nous dispose" (1 vel), ongedateerd.
2898. "Isaiah 28.16" (1 gevouwen vel), gedateerd 7 oktober 1877. Ondertekend "From 

your loving daughter Louise". Inliggend: beursje in de vorm van een kinderslofje, 
van zijde en fluweel, randen afgezet met zilverkleurige kraaltjes, in roze kraaltjes 
het woord "Papa" geborduurd.

2899. Enveloppe met het opschrift "For my dear papa". Hierin: Engelse psalm (2, middels
een blauw lintje verbonden, velletjes), gedateerd 7 oktober 1874, en 3 kleine, 
vermoedelijk uit medaillons afkomstige fotootjes: twee van haar vader en één van 
(waarschijnlijk) haar moeder, evenals een gevouwen vloeipapiertje met een 
opgekrulde haarlok en het opschrift "haar van Moeder".

2900. Plattegrond (1 vel), ongedateerd, van een huis bestaande uit onderhuis, bel étage, 
1e verdieping en 2e verdieping.

2901. Menu (1 gevouwen velletje, gedrukt), gedateerd 21 juni 1883.
2902. Uitnodiging (1 gevouwen vel, gedrukt), ongedateerd, voor een buitenpartij op 25 

juni [1883?], van Mevrouw [van Goudoever-]Mendes de Léon, gericht aan Louise en
Mej. D. Grenfell.

2903. Uitnodiging (1 gevouwen vel, gedrukt), ongedateerd, voor een soirée ter 
gelegenheid van het huwelijk van Louise van Goudoever met Willy van Son, op 2 
juli [1883], van de heer en mevrouw van Goudoever-Mendes de Léon, gericht aan 
Louise van Son.

2904. "Programme des danses" (1 gevouwen velletje, gedrukt), gedateerd 2 juli 1883.
2905. Uitnodiging (1 vel, gedrukt), ongedateerd, voor een déjeuner ter gelegenheid van 

het huwelijk van Louise van Goudoever met Willy van Son op 5 juli [1883], van de 
heer en mevrouw van Goudoever-Mendes de Léon, gericht aan "Mevrouw van Son
en Mejuffrouw Louise van Son".

2906. Menu (1 vel, gedrukt) van bovenstaand déjeuner.
2907. "Voorstellingen ter gelegenheid van 't Huwelijk van Louise van Goudoever en Willy

van Son. Door 't Tooneelgezelschap Oriza cum Passulis" (1 gevouwen vel, gedrukt), 
ongedateerd [juli 1883]. Inliggend: gevouwen vel met het opschrift "Rudolf van 
Dune of niemand", met hierin 6 knipseltjes van galante Franse teksten.

2908. "De patiënten. Blijspel in drie bedrijven" (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 
maandag 2 juli 1883, ter gelegenheid van het huwelijk van Louise van Goudoever 
en Willy van Son.

2909. De ware Jozef. Blijspel in één bedrijf. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg, s.d. 
Ingenaaid. 56 p.

2910. Notitie (1 vel), ongedateerd. "Goede avond mijnheer van Bergen", ondertekend 
[Willy van?] Son.

2911. Notitie (1 vel), ongedateerd. Volstrekt onleesbaar, ondertekend W. van Son.
2912. Minuut advertentie (1 velletje, ongedateerd): "Te koop aangeboden een fraaie Sint 

Bernard, trouw gehoorzaam, 9 maanden oud voor den prijs van ƒ 300000". Met 
foto van desbetreffende hond.

2913. Overlijdensadvertentie (krantenknipseltje), van Louise's vader H.J.A. van Son, 
gedateerd 4 mei 1880.

2914. Aquarel, drie drinkende paarden voorstellende, met het onderschrift "En Souvenir 
des cinquante leçons!". Geplakt op karton.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

2915. "Conversatie Album" (cahier met omslag van linnen met batik motief, sneden 
verguld, 48 p.). Deels voorbedrukt: op even pagina's: "vragen voor dames", op 
oneven pagina's: "vragen voor heeren": "wie of wat is uw meest geliefkoosde"... 
Antwoorden (1886-1887) van onder anderen H.D.A. Willink, A.L. Willink, Willy van 
Son. Inliggend een gedroogd takje heide (Erica carnea).

2916. Mapje overtrokken met groene zijde, met opdruk "Souvenir de l'Exposition 1889" 
[de Wereldtentoonstelling te Parijs] en een afbeelding van de Eiffeltoren. Op 
binnenzijde een stempel "2ème étage de la Tour Eiffel", gedateerd 14 oktober 
1889. Hierin twee visitekaartjes "Mademoiselle van Son".
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2917. Enveloppe (leeg), poststempel van 21 december 1889, geadresseerd aan "Madame 
Willink, née van Son". Op achterzijde potloodtekening (door Louise?) van staande 
kuifkast met uitgesneden familiewapen v.H. met daarboven de bijbehorende uil, 
en de aantekening "M. et Mme le Baron et la Baronne van Pallandt van Hagen-van 
Hoogstraten La Haye" (Johanna Wilhelmina (XI-C-c) en echtgenoot).

2918. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 2 april 1890, van het huwelijk van 
Constantia Margaretha Copes van Hasselt en Jhr. Mr. Johan Schuurbeque Boeye op
22 april 1890.

2919. Verlanglijstje (1 gevouwen vel, in de hand van Louise?), gedateerd 20 april 1890. 
Hierop onder meer: "Een brievenopenmaker. Zeer geschikt voor menschen, die 
gaarne netjes een brief uit een enveloppe willen halen, zonder het couvert te 
beschadigen". Ondertekend "van twee backfischen E. en J. [onleesbaar]".

2920.
2921. Prentbriefkaart (onbeschreven), met afbeelding van de Ned. Herv. Kerk te 

Bennebroek.
2922. Kerstkaart, gedateerd "Bennebroek 1890", van Louise, aan "Marie".
2923. Kerstkaart, ongedateerd, van Louise, geadresseerde onbekend.
2924. Potloodschetsje van een vogel, ongedateerd, vermoedelijk door Louise.
2925. Aquarel (vorm en formaat bierviltje), door Louise, gedateerd 24 januari 1883. Op 

verso in de hand van J.S.F. (XII-C) de aantekening "Gevonden in een boek, in het 
boekenkastje 26 Apr. [18]91".

2926. Reproductie van stichtelijke prent, met op verso de opdracht "Aan mijne lieve 
Mama van Hare zoo innig liefhebbende Louise. 30 april [18]90".

2927. Aquarel voorstellende de blauwe grotten van Capri (zeer waarschijnlijk kopie van 
een bekende prentbriefkaart). Op verso de aantekening "Sept. 1890. Door L. 
gemaakt tijdens mijn afwezigheid (divisie-manoeuvres)".

2928. Schilderijtje voorstellende de Jungfrau, ongedateerd, vermoedelijk door Louise.
2929. Aquarel voorstellende een plant met paarse bloemetjes en varen, met 

gecalligrafeerde tekst "Du Herr, bist der Höchste, und bleibest ewiglich".
2930. "Verklaring van handteekening" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 11 december 

1890. Met handtekening van Louise.
2931. Nieuwjaarskaart, ongedateerd [1890/91], van Louise, geadresseerde onbekend. 

Met Engels gedicht. Incipit: "Leaning, resting, trusting, loving".
2932. Annonce (1 gevouwen vel rouwpapier, gedrukt), gedateerd 17 maart 1891, van het 

overlijden van Louise.
2933. Overlijdensadvertentie (krantenknipseltje) Louise, gedateerd 20 maart 1891.
2934. Verklaring (1 vel), gedateerd 11 juni 1891, ondertekend door notaris A. Steenlack te 

Zutphen, betreffende de erfgenamen van Louise, zijnde haar tweeling.
2935. Verklaring (1 gevouwen vel, deels voorbedrukt), gedateerd 23 september 1891, van 

het Ministerie van Financiën. Betreft 3 maanden uitstel van het "indienen eener 
memorie van aangifte der nalatenschap" van Louise.

2936. Lijst (1 gevouwen vel), ongedateerd, met namen en adressen, vermoedelijk 
opgesteld ter gelegenheid van de verloving van Louise en Jan Samuel François.

2937. Verzameling visitekaartjes, veelal met de handgeschreven toevoeging "p.f." (pour 
féliciter), ontvangen ter gelegenheid van de verloving van Louise en Jan Samuel 
François:
Afkomstig van: Harte-de Quertenmont, De Visch Eybergen, Douairière Baud, 
Comtesse van Ranzow, Van Braam-Grenfell, Schoch-Gevers Deynoot, J.F. Abbema 
Copes van Hasselt, Schuurbeque Boeye-Copes van Hasselt, C.E.A. Copes van 
Hasselt, De Koning-van den Bosch, D. Uyttenbogaart, Prof. van Goudoever, 
Madame William Grenfell, Baud-vanToulon van der Koog, Mademoiselle Willink, 
Hora Siccama van de Harkstede-Copes van Hasselt, Van Braam-Grenfell, Jhr. Mr. 
J.C. Baud, La Baronne van Pallandt-van Hagen, Elise Copes van Hasselt, Van 
Lennep-Teding van Berkhout, Bramine Copes van Hasselt, Edo Frieswijk, G.L.C.H. 
Baud, La Comtesse Adolphe de Hompesch, née Baronne de Riedesel d'Eisenbach, 
Renée de Hompesch, Quarles van Ufford-Teding van Berkhout, Elise Copes van 
Hasselt, Mademoiselle van Hoogstraten, Mademoiselle van Hoogstraten, Baron 
van Pallandt van Hagen, Willy van Son, Van Goudoever-Mendes de Léon, 
Hasselman-van Son, Frieswijk-Slicher van Bath, Henri Willink, Gevaerts de 
Geervliet, Mademoiselle Copes van Hasselt, Arnoldine Willink, La Douairière Caan 
van Neck-de la Bassecour Caan, Willink-van Wickevoort Crommelin, J.H.A. 
Frieswijk, Rosine van Goudoever, Madame Copes van Hasselt, Mesdemoiselles 
Copes van Hasselt, Jhr. G.L.C.H. Baud, A. Copes van Hasselt, Tjarda van 
Starkenborgh-Kappeijne van de Copello, Swaving-Caan, Madame Copes van 
Hasselt, Le Compte Adolphe de Hompesch.
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2938. Brochure (1 vel, gedrukt) "Gas-badketel "La Perfection"": "Gasverbruik 3/4 Kub. 
Meter à 6 ct. = per Bad 41/2 ,,", "In 10 à 15 minuten een Warm Bad".

109 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn echtgenote, 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son - correspondentie - 1.
(stukken 2939 t/m 3035)
2939. Briefje (1 vel), ongedateerd, wellicht van Louise, aan haar vader. incipit: "Ik vraag u 

of ik geld maag [sic] hebben om een tabletje te kopen voor het inktkokertje".
2940. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 1 januari 1873, van Louise, aan haar moeder 

Wilhelmina Vincentia Maria van Son-Baud. Engels citaat uit de bijbel.
2941. Briefje (1 gevouwen vel), gedateerd 1 januari 1873, van Louise, aan haar vader 

Hendrik Jan Abraham van Son. Engels citaat uit de bijbel.
2942. Enveloppe met het opschrift "Brieven van de jongens aan Vader", en, in de hand 

van J.S.F. (XIV-K), de toevoeging "LDAP van Son's brothers to their father". Hierin: 
5 briefjes (5 gevouwen velletje), gedateerd 8, 11, 15, 16 en 22 juni [1876], vier van 
zijn jongste zoon Jean Chrétien, en één van zijn zoon Willy, aan H.J.A. van Son.

2943. Enveloppe met het opschrift "Brieven van mij aan de lieve Vader", en, in de hand 
van J.S.F. (XIV-K), de toevoeging "From LDAP v. Son to her father". Hierin: 7 briefjes
(7 gevouwen velletje), 1 ongedateerd en 6 gedateerd 9, 1, 16 en 24 juni 1876, 26 
december 1877, 14 mei 1778, en een briefkaart gedateerd 16 mei 1878, van Louise, 
aan haar vader H.J.A. van Son. Inliggend ook twee gedroogde viooltjes.

2944. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 september 1878, van Louise, aan haar broer 
Jean Chrétien. Incipit: "ik wou je eens eenen langen brief schrijven in hollandsch 
om je te toonen dat ik al hollandsch ken, maar als ik fouten maak dan moet je mij 
het eens zeggen".

2945. Enveloppe met het opschrift "Brieven van mama aan mij", en, in de hand van J.S.F. 
(XIV-K), de toevoeging "From LDAP. v. Son's mother to her (Louise)". Hierin: 1 brief 
(1 gevouwen velletje), ongedateerd, van haar moeder, 1 brief (1 gevouwen vel), 
ongedateerd, van Sint Nicolaas, en drie briefjes (2 gevouwen, 1 los velletje), 
ongedateerd, van haar tante P.L.C. van Son, aan Louise.

2946. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 1 september 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Ce sera une joie pour moi de recevoir ta première lettre".

2947. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 2 september 1882, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "C'était délicieux de recevoir ce matin ta longue et bonne lettre".

2948. Brief (1 gevouwen, 1 los vel rouwpapier), gedateerd 5 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Ta lettre reçue Dimanche soir à 9 hrs m'a rendue bien 
heureuse".

2949. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 8 september 1882, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Après avoir vue bien des boites à couleur".

2950. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 september 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Je viens de recevoir ta chère lettre avec le paquet".

2951. Brief (1 gevouwen, 1 los vel rouwpapier), gedateerd 12 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Dimanche soir j'avoue que j'étais désappointée en ne 
recevant pas de lettre de toi".

2952. Brief (1 gevouwen, 3 losse vellen), gedateerd 13 september 1882, van Louise, aan 
haar moeder. Incipit: "Hier soir je reçus ta lettre longue et détaillée".

2953. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Comme je t'ai promis de t'écrire directement à mon arrivé [sic] à Buitenzorg".

2954. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Ta lettre que je reçus Jeudi était une vraie surprise".

2955. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 september 1882, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Ah! que ta lettre était hier la bienvenue".

2956. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 17 september 1882], van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Une carte postale m'apprend ce matin que Steef te passe 
l'examen orale [sic]".

2957. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 september 1882, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Voilà de nouveau l'agréable moment de causer ensemble".

2958. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 20 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Voilà donc aujourd'hui trois semaines que nous 
t'avons visitée [?] à Ede!".

2959. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 23 september 1882, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Merci infiniment pour tes deux chères lettres si longtemps 
désirées".

2960. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 23 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "J'ai devant moi ta cinquième lettre".
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2961. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 september 1882, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Un peu étonnée de ne pas avoir reçu aujourd'hui une lettre de 
toi".

2962. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 27 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "En rentrant Dimanche je trouvai ta lettre".

2963. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 30 september 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Voici douze globules de Pulsatilla que tu ne prendras 
qu'en cas de besoin".

2964. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 oktober 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Hier au soir je reçus ton aimable lettre".

2965. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 3 oktober 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Merci pour ta lettre de hier".

2966. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 oktober 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "C'est aujourd'hui que j'ai bien pensée à la maison".

2967. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 6 oktober 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Puisque tu me demandes de t'écrire pour Vendredi".

2968. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 13 oktober 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Je dois donc de nouveau avoir recours à la plume pour causer 
avec toi".

2969. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 oktober 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Hier au soir (tobbetjes avond) je reçu [sic] ta lettre".

2970. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 18 oktober 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "J'étais très heureuse en recevant ta lettre".

2971. Brief (1 velletje), ongedateerd [poststempel van 19 oktober 1882], van Louise, aan 
haar moeder. Incipit: "Mille fois pardon mais je dois t'écrire cette fois sur une toute
petite feuille".

2972. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 21 oktober 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Il est 3 hrs de l'après midi ".

2973. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 oktober 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Margré le bruit qui m'entoure je veux pourtant essayer de t'écrire une 
longue lettre".

2974. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 oktober 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Seulement ces quelques lignes pour te demander comment se porte la 
chère Beyard [?]".

2975. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 25 oktober 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Je viens de recevoir ta seconde lettre".

2976. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 1 november 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Demain matin par le premier convoi te seras [sic] expédiée une
malle avec tous tes habits d'hiver".

2977. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 4 november 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Tu seras bien désireuse d'apprendre le résultat du 3 
Novembre".

2978. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 5 november 1882, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Merci infiniment du délicieux envoi".

2979. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 8 november 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Nous voici de nouveau à Mercredi".

2980. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 november 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Voilà de nouveau l'agréable moment de parler avec vous".

2981. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 11 november 1882, van haar moeder,
aan Louise. Incipit: "Ta dernière lettre n'était pas si bien écrite, il y avait bien des 
fautes que tu aurais pût [sic!!] éviter".

2982. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 november 1882, van Louise, aan haar moeder.
Incipit: "Comme j'aurais aimé pouvoir vous remercier plus tôt mais vous savez 
qu'on ne peut écrire que le mercredi et le samedi".

2983. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 november 1882, van Louise, aan haar moeder.
Incipit: "Merci infiniment de votre lettre".

2984. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 november 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "C'est déjà Jeudi".

2985. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 18 november 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Merci pour ta lettre contenant tant de détails 
intéressants sur ta journée et soirée du 14 Nov:".

2986. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 november 1882, van Louise, aan haar moeder.
Incipit: "Merci infiniment de votre bonne et longue lettre".

2987. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 19 november 1882, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Tu recevras bien ce soir ma lettre".
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2988. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd "Lundi matin" [20 november 1882], van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Tu pouvais bien t'attendre d'après mon billet de hier 
au soir".

2989. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 november 1882, van Louise, aan haar moeder.
Incipit: "Mais mais quelle affreuse nouvelle!".

2990. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 22 november 1882, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "J'étais heureuse en recevant ta lettre hier".

2991. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 november 1882, van Louise, aan haar moeder.
Incipit: "Merci infiniment de votre chère lettre qui venait si bien à propos".

2992. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 29 november 1882, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Un petit mot selon ma promesse".

2993. Brief (1 vel), gedateerd 29 november 1882, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Merci infiniment de votre chère lettre, je comprends si bien que vous êtes très 
affligée".

2994. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Woensdag morgen, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Zoo even ontving ik de mantel die er allerliefst 
uitziet".

2995. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 6 december 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Mais, mais quelle surprise en ouvrant hier au soir les paquets".

2996. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 december 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Comment vous remercier de toutes les bonnes choses".

2997. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 7 december 1882], van haar moeder, aan
Louise. Incipit: "A présent je sais ce qui en est, la grande [...] était de Li et pas de 
toi".

2998. Brief (1 vel), gedateerd 10 december 1882, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Merci infiniment de votre chère lettre".

2999. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 11 december 1882, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Je suis un peu embrouillée avec les jours".

3000. Brief (1 gevouwen, 1 los vel rouwpapier), gedateerd "Lundi matin", van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "En attendant une lettre de toi, je prépare celle-ci".

3001. Brief (1 vel), gedateerd 13 december 1882, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Hier aprè-midi je reçu [sic] votre lettre qui me fit bien langir après la maison".

3002. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 14 december 1882], van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Tu auras reçu ma lettre, qui t'auras [sic] rassurée au sujet de 
ton père".

3003. Briefkaart, gedateerd 15 december 1882, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Willi te fait bien remercier pour ton bon envoi".

3004. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 december 1882, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Merci infiniment de vos deux cartes qui m'ont un peu rassuré [sic] quant à 
l'état du cher frère".

3005. Briefkaart, gedateerd 16 december 1882, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Tout va aussi bien que possible ici".

3006. Briefkaart, gedateerd 18 december 1882, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Tout va aussi bien ici que nous pouvons le désirer".

3007. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Mercredi dernier après t'avoir écrit ma dernière lettre la poste m'apporta la carte 
postale".

3008. Brief (1 vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: "Voilà justement la 
poste qui m'apporte une lettre de toi".

3009. Briefkaart, gedateerd 20 december 1882, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Voici mon dernier petit mot avant ton retour".

3010. Briefje (1 gevouwen velletje), gedateerd 20 januari 1883, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Comme Lily a l'intention de vous écrire je ne veux pas laisser 
passer cette occasion".

3011. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 januari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Merci infiniment de votre longue lettre que je reçus hier soir".

3012. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 25 januari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "En premier lieu je viens te remercier pour le joli petit dessin en 
encre de chine".

3013. Briefkaart, gedateerd 29 januari 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: "J'ai 
appris ta bonne arrivée à Ede par Henri".

3014. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 30 januari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Ta lettre était comme toujours la bien venue".

3015. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 januari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Merci infiniment de ta chère et longue lettre".
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3016. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 3 februari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "C'est comme à la dérobée que je viens causer un peu avec toi".

3017. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Ce ne sera qu'un tout petit mot cette fois".

3018. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 6 februari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Merci pour ta lettre et pour tes photographies".

3019. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant une lettre de toi".

3020. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 9 februari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "J'étais bien contente d'avoir de nouveau un petit mot de toi".

3021. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: "Que de
tristes nouvelles tu m'as donné [sic] hier".

3022. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 13 februari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Tu espères sans doute recevoir quelques lignes de moi".

3023. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Merci beaucoup de ta lettre de ce matin".

3024. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 17 februari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Voilà de nouveau le moment de causer un peu ensemble sur le
papier".

3025. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant une lettre de toi je veux t'écrire ces quelques lignes pour 
t'annoncer la triste nouvelle de la mort de Miss Leeson".

3026. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Sans doute tu seras bien étonnée de recevoir si tôt une lettre de moi mais 
nous avons la permission d'écrire ce soir comme l'enterrement a eu lieu 
aujourd'hui".

3027. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 21 februari 1883, van haar moeder, aan Louise. 
Incipit: "Dans ce moment je reçois ta lettre et je viens vite causer un peu avec toi".

3028. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 24 februari 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Nous voici à Samedi".

3029. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Merci beaucoup de ta dernière lettre".

3030. Briefkaart, gedateerd 28 februari 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: "Tu 
seras satisfaite de ne recevoir qu'une carte".

3031. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 februari 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant une lettre de toi, je me mets seulement vite devant ma 
cassette pour te tracer ces quelques lignes".

3032. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 maart 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Sans doute tu n'auras pas été étonnée de ma silence d'une semaine, car tu
auras eu des des [sic] nouvelles de moi par Willy".

3033. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 10 maart 1883, van haar moeder, aan
Louise. Incipit: "Comme Willy n'est pas allé à Ede cette semaine".

3034. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 maart 1883, van haar moeder, aan
Louise. Incipit: "J'espère que tu as eu une lettre de Willy".

3035. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Samedi 2 hrs", van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "J'espère que tu fais une belle promenade dans ce moment".

110 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn echtgenote, 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son - correspondentie - 2.
(stukken 3036 t/m 3140)
3036. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 maart 1883, van Louise, aan haar moeder. 

Incipit: "Au comble de mon désapointement je me mets à t'écrire un petit mot".
3037. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 maart 1883, van Louise, aan haar moeder. 

Incipit: "Ce soir il se fait que je me trouve toute seule dans cette grande salle à 
manger".

3038. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 7 april 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Tes lettres me sont toujours les très bien venues mais je ne veux 
absolument pas que tu te fatigues pour écrire".

3039. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd "Samedi", van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Avec le panier je t'envois [sic] un petit bonjour".

3040. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 april 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Merci infiniment de ta chère lettre".

3041. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 april 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant une lettre de toi je me mets seulement à t'écrire".
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3042. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 11 april 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Merci pour ta longue lettre".

3043. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 april 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Comme c'est pourtant délicieux de pouvoir t'écrire constamment des 
lettres, "anders hield ik het ook niet uit"".

3044. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 21 april 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Je suis bien aise que tu aies eu une si agréable journée".

3045. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 april 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "La poste vient de m'apporter une lettre".

3046. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 24 april 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Merci pour ta lettre de Dimanche".

3047. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 april 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant la poste je commencerai ma lettre".

3048. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 1 mei 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Une petite causerie en réponse à ta lettre reçue hier".

3049. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 mei 1883, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Comme c'est aujourd'hui dimanche je viens de nouveau causer un peu avec toi".

3050. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 5 mei 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Comme tu m'as procurée hier une douce surprise par ton envoi".

3051. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 mei 1883, van Louise, aan haar moeder. Incipit:
"Seulement quelques lignes pour te remercier".

3052. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 19 mei 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Tu auras sans doute reçu tes bottines".

3053. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 mei 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Ce matin je me suis levée bien tôt avec l'intention de t'écrire".

3054. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 mei 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Comme nous avons eu hier un grand plaisir, je n'ai pu remplir mon voeu".

3055. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 mei 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Ta lettre reçue hier matin était la bienvenue".

3056. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 31 mei 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "J'ai deux lettres de toi devant moi à répondre".

3057. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 juni 1883, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Ta lettre reçue hier fut la bienvenue".

3058. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Zeker zult U eenigzins verwonderd wezen een hollandsche brief van mij te 
krijgen".

3059. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 19 juli 1883, van haar moeder, aan 
Louise. Incipit: "Tu comprendras dans quel embarras je me trouve".

3060. Brief (1 gevouwen velletje rouwpapier), gedateerd 16 augustus 1883, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Ce premier anniversaire que tu passes loin de la 
maison".

3061. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 september 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Voilà de nouveau pour la première fois que je t'écris depuis que les 
vacances sont terminées".

3062. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 september 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant la poste qui m'apportera sans doute une lettre de toi".

3063. Briefkaart, gedateerd 6 september 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Une longue lettre suivra de près, merci pour la tienne".

3064. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 8 september 1883, van haar moeder,
aan Louise. Incipit: "Aujourd'hui donc tu auras plus qu'une carte postale".

3065. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 september 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Voilà justement la poste qui vient m'apporter la lettre qui me rend très 
mélancolique".

3066. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 12 september 1883, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Ta lettre me fit grand plaisir".

3067. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 september 1883, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Merci infiniment de ta chère lettre".

3068. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Comme c'est demain un jour qui nous fait penser à bien des choses tristes".

3069. Brief (1 vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: "Je viens de 
recevoir le paquet pour lequel je te remercie beaucoup".

3070. Briefkaart, gedateerd 17 september 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: "Je 
te promets une longue lettre".
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3071. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 september 1883, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Merci beaucoup du panier reçu cet après midi, et du délicieux 
chocolat".

3072. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 20 september 1883, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Tu auras sans doute reçu le panier contenant ton 
linge".

3073. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd "Dimanche soir", van haar moeder, aan Louise. 
Incipit: "Hier j'ai été empêchée de t'écrire".

3074. Briefkaart, gedateerd 25 september 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Une carte pour aujourd'hui".

3075. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 29 september 1883, van haar 
moeder, aan Louise. Incipit: "Voici donc de la poudre à dent et deux pièces de 
savon".

3076. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 september 1883, van Louise, aan haar 
moeder. Incipit: "Hartelijk dank voor Uw briefkaart, ik begrijp heel goed dat U te 
pijnlijk zijt om lange brieven te schrijven".

3077. Briefkaart, gedateerd 5 oktober 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: "Merci 
pour ta lettre, je pense que tu auras reçus les ƒ 3".

3078. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 16 oktober 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Je reçus hier ta lettre".

3079. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 oktober 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "En attendant une lettre de toi je commencerai seulement la mienne".

3080. Briefkaart, gedateerd 22 oktober 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: "La 
bonne visite de tante Ida m'a rendue un peu paresseuse".

3081. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 25 oktober 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "J'espère que la malle te seras [sic] parvenue en bon ordre".

3082. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 oktober 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Comme c'est aujourd'hui très tranquille ici, je me vouerai à la 
correspondance".

3083. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 29 oktober 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Tu auras été surprise de n'avoir pas reçu une lettre hier".

3084. Briefkaart, gedateerd 31 oktober 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: "Merci 
pour ta lettre".

3085. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 31 oktober 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Vanavond zet ik mij neder eens een gezellig praatje met U te hebben".

3086. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd, van Louise, aan haar moeder. Incipit: "Merci 
infiniment de ta lettre qui était la bienvenue".

3087. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 1 november 1883, van haar moeder, 
aan Louise. Incipit: "Zoo even ontving ik je brief".

3088. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 november 1883, van Louise, aan haar moeder. 
Incipit: "Eergisteren ontving ik Uwen hartelijken brief".

3089. Briefkaart, gedateerd 5 november 1883, van haar moeder, aan Louise. Incipit: 
"Comme on me promet ton manteau pour demain".

3090. Kerst/Nieuwjaarskaartje, gedateerd 1886, van Georgine Willink-Willink, aan 
Louise.

3091. Kerst/Nieuwjaarskaartje, gedateerd 1886, van haar tante Lili van Son, aan Louise.
3092. Kerst/Nieuwjaarskaartje, gedateerd 1886, van haar broer Willy van Son, aan 

Louise.
3093. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 23 april 1887, van Louise, aan haar broer 

Jean Chrétien. Incipit: "Wel mag ik beginnen te vragen of je nog tot het land der 
levenden behoort; ik zou er haast aan gaan twijfelen".

3094. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 oktober 1887, van Louise, aan haar broer Jean
Chrétien. Incipit: "Het was toch mijn plan geweest je een dezer dagen een woordje 
te schrijven".

3095. Brief (1 vel), gedateerd 19 juli 1888, van Louise, aan haar broer Jean Chrétien. 
Incipit: "Sedert lang heb ik niets van je gehoord".

3096. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 augustus 1888, van Louise, aan haar broer 
Jean Chrétien. Incipit: "Na mijn verjaardag ging ik dadelijk uit logeeren".

3097. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 november 1888, van Louise, aan haar broer 
Jean Chrétien. Incipit: "Den avond vóór ons vertrek wil ik je nog een woordje 
schrijven".

3098. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 juli 1889, van Louise, aan haar broer Jean 
Chrétien. Incipit: "Eindelijk wordt het toch eens tijd dat wij elkander schrijven".
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3099. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 29 november [18]89, van Louise, 
aan haar aanstaande schoonmoeder Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Het is mij een 
ware behoefte des harten U mijn innigen dank te betuigen".

3100. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 december 1889, van haar nichtje Mary van 
Son, aan Louise. Incipit: "My letter has been long coming because of writing long 
letters to Father".

3101. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 december 1889, van haar zuster J. van Son, 
aan Louise. Incipit: "Many heartly thanks for your kind letter".

3102. Brief (1 correspondentiekaart), gedateerd 19 december 1889, van haar nicht 
Henriëtte, aan Louise. Incipit: "Wel wat een groot nieuws moet ik van u hooren".

3103. Brief (1 vel), gedateerd 19 december 1889, van L. Uyttenbogaard-Baud, aan Louise.
Incipit: "Quoique je compte bien vous féliciter de bouche avec votre engagement".

3104. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 december 1889, van Jeanne Enschedé, aan 
Louise. Incipit: "Je te félicite de tout mon coeur avec le projet de marriage".

3105. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 december 1889, van haar broer Stéphane van 
Son, aan Louise. Incipit: "Uit een schrijven van Lily vernam ik dat je engagement 
met Van Hoogstraten den 22sten publiek wordt".

3106. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Mercredi soir", van G. Willink, aan Louise. 
Incipit: "Je m'empresse de venir te féliciter bien affectueusement de l'heureuse 
nouvelle que Lily m'a communiquée".

3107. Telegram (1 vel), gedateerd 20 december 1889, van Anna [Willink], aan Louise. 
incipit: "Merci lettre sincère".

3108. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 20 december 1889, van haar 
toekomstige schoonzuster Margaretha, aan Louise. Incipit: "Het heeft mij zeer 
gespeten je gisterenmiddag niet thuis te vinden".

3109. Brief (1 correspondentiekaart), gedateerd "Ce mercredi soir", van J. van Stralen-van
Lennep, aan Louise. Incipit: "Veuillez accepter mes félicitations".

3110. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 december 1889, van "Laure", aan Louise. 
Incipit: "Je kunt begrijpen hoe verwonderd ik was toen ik je briefje las".

3111. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 december 1889, van haar broer Willy van Son, 
aan Louise. Incipit: "Daar zit ik nu gebonden in huis".

3112. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 december 1889, van haar tante C.C. 
Hasselman-van Son, aan Louise. Incipit: "Recevez encore mes félicitations de 
coeur, à l'occasion de votre engagement".

3113. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 december 1889, van haar tante Constance 
van Son, aan Louise. Incipit: "Il faut absolument que j'ajoute qques lignes".

3114. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 januari 1890, van Pauline Gevers, aan Louise. 
Incipit: "Nous venons d'apprendre la grande nouvelle de tes fiançailles avec 
Monsieur van Hoogstraten".

3115. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Vrijdag avond", van haar tante Jeanne 
[Enschedé], aan Louise. Incipit: "Hartelijk dank voor je lieve briefje dat ons veel 
genoegen deed".

3116. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 28 februari 1890, van Louise, aan 
haar aanstaande schoonmoeder Marie v.H.-Frieswijk. incipit: "Vandaag is Jan in 
Zupthen". Inliggend tevens brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 maart 1890, van 
Louise's aanstaande echtgenoot J.S.F. (XII-C), aan zijn moeder. incipit: "Een paar 
woordjes wilde ik U gaarne morgen doen toekomen".

3117. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 maart 1890, van haar nicht E[lise]. Copes van 
Hasselt, aan Louise. Incipit: "De aangename herrinneringen [sic] die ik steeds heb 
behouden aan onze eerste kennismaking".

3118. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 16 maart 1890, afzender onbekend, aan Louise. 
Incipit: "Read this letter when you will be alone".

3119. Brief (2 vel luchtpostpapier), gedateerd 29 maart 1890, van haar broer Stéphane, 
aan Louise. Incipit: "I got your kind letter just before leaving Singapore for 
Borneo".

3120. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 april 1890, van haar zuster Lily, aan Louise. 
Incipit: "Il est arrivé un petit paquet pour toi, une petite caisse".

3121. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 april 1890, van haar broer Willy, aan Louise. 
Incipit: "Een enkel woordje in uw drukte moet u wellicht lastig zijn, maar toch 
moet je me even aanhooren".

3122. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 april 1890, van haar zuster Lily, aan Louise. 
Incipit: "Ta lettre ne m'aide pas en grand chose car tu ne me nommes pas des 
cadeaux".

3123. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 mei 1890, van een vriendin, aan Louise. Incipit: 
"Now I really am engaged to Mr. Quarles van Ufford".
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3124. Brief (1 vel), gedateerd "Doorn, maandag", van haar broer Willy, aan Louise. Incipit:
"Ik zit te schrijven op een kamertje boven de stal, daar ik door schoonmaak uit 
mijn kamer ben weggejaagd".

3125. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 mei 1890, van haar oom J. Baud, aan Louise. 
Incipit: "Gisteren vernam ik dat gij in de volgende maand zult trouwen".

3126. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 mei 1890, van Arnoldine Willink, aan Louise. 
Incipit: "Ci-joint un papier de table que j'ai fait pour toi".

3127. Briefkaart, gedateerd 20 mei 1890, van P.G. Callenfels, aan Louise. incipit: 
"Ontvang, bij deze, mijne hartelijke gelukwenschen".

3128. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd Mei [1890], van haar nicht Henriëtte, aan Louise. 
Incipit: "Ontvang met uw Bruidegom mijne hartelijke gelukwenschen".

3129. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Jeudi soir 1890", van Lousje de Pallandt, aan 
Louise. Incipit: "Encore vite quelques mots pour te dire toute la part que je prends 
en idée à ton bonheur".

3130. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 mei 1890, van L. Uyttenbogaard-Baud, aan 
Louise. Incipit: "Des Heeren zegen zij u ruimschoots toegebeden".

3131. Correspondentiekaart, gedateerd 24 mei 1890, van M.C. Meschert van 
Vollenhoven-van Lennep, aan Louise. Incipit: "Het was ons voornemen".

3132. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 mei 1890, van haar oom O.M. Roberts van 
Son, aan Louise. Incipit: "Marie en ik, wij danken U zeer voor de kennisgave van 
Uw voorgenomen huwelijk".

3133. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 31 mei 1890, van haar schoonzuster 
Adah (?) van Son, aan Louise. Incipit: "Ceci à la veille de ton mariage".

3134. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 juni 1890, van haar neef W. Grenfell, aan 
Louise. Incipit: "Wanneer ik u niet persoonlijk maar slechts per brief mijne 
felicitaties overbreng, dan moet gij mij dit niet ten kwade duiden".

3135. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 juni 1890, van haar aanstaande schoonzuster 
Margaretha, aan Louise. Incipit: "Een paar woorden om U te zeggen wij tot ons 
leedwezen verhinderd zijn u morgen te komen opzoeken".

3136. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juni 1890, ondertekening onleesbaar, aan 
Louise. Incipit: "Mag ik je bij deze even als Mijnheer van Hoogstraten mijn 
hartelijke gelukwenschen komen aanbieden".

3137. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 november 1890, van Louise, aan haar broer 
Jean Chrétien. Incipit: "Eindelijk kom ik je tijding van ons geven".

3138. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 26 februari 1891, van 
Josine v.d. Br., aan Louise. Incipit: "Je zult zeker niet hebben kunnen begrijpen dat 
je nog niets van mij hebt gehoord".

3139. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 1 maart [1891], van haar nicht Henriëtte 
[mogelijk: Cramerus], aan Louise. incipit: "Mijne portefeuille naziende of ik ook 
oude brieven kan verscheuren".

3140. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 2 maart 1891, van "To", aan Louise. Incipit: "Ik 
zend je een kleinigheidje voor je lieve a.s. baby".

111 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn echtgenote, 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son - haar overlijden en nalatenschap.
(stukken 3141 t/m 3185)
3141. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van zijn oom J.W. 

Frieswijk, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea 
Adriana Petronella van Son.

3142. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart 1891, van J.H.A. Frieswijk, 
aan zijn neef Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea 
Adriana Petronella van Son.

3143. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 18 maart 1891, van D.E. (?) Frieswijk, aan Jan. 
Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella van 
Son.

3144. Enveloppe met brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 maart [1891], van zijn tante 
Constance Frieswijk, aan Jan, en een brief (1 gevouwen vel), gedateerd 
"Woensdag" van zijn tante Anna Frieswijk, aan Jan, n.a.v. het overlijden van zijn 
echtgenote, Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3145. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van zijn tante 
Angelique [Frieswijk], aan Jan, n.a.v. het overlijden van zijn echtgenote, Louise 
Dorothea Adriana Petronella van Son.

3146. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van Maria 
Hendrika Schönstedt-van Braam, aan Jan, n.a.v. het overlijden van zijn echtgenote,
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.
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3147. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van J.G. Baud, aan 
Jan, n.a.v. het overlijden van zijn echtgenote, Louise Dorothea Adriana Petronella 
van Son.

3148. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van J. Baud, aan 
Jan, n.a.v. het overlijden van zijn echtgenote, Louise Dorothea Adriana Petronella 
van Son.

3149. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van A. Baud, aan 
Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella 
van Son.

3150. Telegram, gedateerd 18 maart 1891, van Willink, aan Jan: "Beste vriend welk een 
slag weenen met U komen U morgen zien de Heer sterke U".

3151. Telegram, gedateerd 18 maart 1891, van Douairière Willink, aan Jan: "Dat de Heer 
U zijn kracht geeft in uw zware beproeving".

3152. Telegram, gedateerd 18 maart 1891, van Stéphane [van Son], aan Jan: "Reçu triste 
nouvelle pauvre Louise pars ce soir".

3153. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 19 maart [18]91, van Stéphane van 
Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana 
Petronella van Son.

3154. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [poststempel van 19 maart 1891], van Caroline 
Harte-de Quertemont, aan Jan, n.a.v. het overlijden van zijn echtgenote, Louise 
Dorothea Adriana Petronella van Son. Bijgesloten: Brief (1 gevouwen vel, in het 
Duits), gedateerd 19 maart 1891, ondertekend "Dein Harte".

3155. Enveloppe met een brief (1 gevouwen vel) van Elise Copes van Hasselt, gedateerd 
19 maart 1891, een brief (1 vel) van Bramine Copes van Hasselt, en het visitekaartje 
van "Mad.elle Bramine Copes van Hasselt", n.a.v. het overlijden van zijn 
echtgenote, Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3156. Condoleancebrief (1 gevouwen vel in enveloppe) door A. Copes van Hasselt-
Abbema, gedateerd 19 maart [1891].

3157. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 19 maart [1891], van Henriëtte de Visch 
Eybergen-van Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise 
Dorothea Adriana Petronella van Son.

3158. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 19 maart [18]91, van zijn 
schoonzuster Lily van Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3159. Telegram (1 vel), gedateerd 20 maart 1891, van Du Tour, aan Jan: "Mijn rijtuig zal 
ten een ure morgen Rijnspoorwegstation ter Uwer beschikking zijn. Ik deel zeer in 
Uw verlies".

3160. Telegram (1 vel), gedateerd 20 maart 1891, van Van Son, aan Jan: "Hoe laat vertrekt
ge morgen precies uit Zutphen. Sein onmiddelijk".

3161. Brief (1 vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 20 maart 1891, van J. van Son, aan
Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella 
van Son.

3162. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 20 maart 1891, van S. van Lennep, 
aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana 
Petronella van Son. Inliggend: visitekaartje "Mevrouw Willink-van Wickevoort 
Crommelin".

3163. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 20 maart [1891], van 
Daat Willink, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea 
Adriana Petronella van Son.

3164. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 20 maart [18]91, van 
Charlotte Cathérine Hasselman-van Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn 
echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3165. Briefkaart van Siccama van de Harkstede, aan Jan, naar aanleiding van het 
overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella van Son, 
gedateerd 20 maart 1891.

3165. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 20 maart 1891, van zijn oom B. 
Frieswijk, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea 
Adriana Petronella van Son.

3165. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 20 maart 1891, van zijn nicht 
Constance van Dedem-Frieswijk, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn 
echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3165. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 20 maart [1891], ondertekend 
"Mary de K." (?), aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise 
Dorothea Adriana Petronella van Son.



2.21.333.01 Hoogstraten, van 201

3166. Enveloppe (leeg), poststempel van 21 maart 1891. Op verso potloodaantekening 
"Ruys-Boelaard 1891".

3167. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 21 maart [18]91, van 
Wies van Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea 
Adriana Petronella van Son.

3168. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 21 maart 1891, van zijn oom H. Hovy 
en zijn tante Caroline Hovy-Frieswijk, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn 
echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3169. Telegram (1 vel), gedateerd 21 maart 1891, met de tekst "Ik kom. Harte".
3170. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 22 maart [18]91, van 

Stéphane van Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise 
Dorothea Adriana Petronella van Son.

3171. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 maart 1891, van O.M. Roberts van Son, aan 
Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise Dorothea Adriana Petronella 
van Son. Inliggend: visitekaartje van afzender.

3172. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 26 maart [18]91, van 
zijn schoonzuster Lily van Son, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.

3173. Postblad (1 tot enveloppe gevouwen vel), gedateerd 26 maart 1891, van C.H. van 
Bylandt, aan Jan. Incipit: "Reeds eenige dagen geleden, had ik U een woordje 
willen schrijven".

3174. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 27 maart [18]91, van Caroline 
Harte-de Quertenmont, aan Jan. Betreft het overlijden van zijn echtgenote Louise 
Dorothea Adriana Petronella van Son. Inliggend: stichtelijk gedicht (1 vel).

3175. "Afschrift van den inventaris, betrekkelijk de gemeenschap van vruchten & 
inkomsten en die van inboedel" (katern van 5 gevouwen diplomata), gedateerd 15 
juni 1891.

3176. Besluit (1 gevouwen diploma), gedateerd 31 december 1891, betreffende het 
verlenen van uitstel "tot het indienen eener memorie van aangifte der 
nalatenschap" van Louise.

3177. "Extract uit de Minuten ter Griffie van het Kantongeregt te Zutphen berustende" 
(katern van 4 gevouwen diplomata), gedateerd 11 mei 1892. Betreft benoeming 
van vier toeziende voogden over Louise's twee kinderen, na haar overlijden.

3178. "Copie der memorie van aangifte voor het recht van successie en van overgang, 
betrekkelijk de nalatenschap van Vrouwe L.D.A. van Son" (katern van 4 gevouwen 
diplomata), gedateerd 1892.

3179 -3185. Dossiers betreffende bezittingen van Louise, "Dossier A No 3" tot en met Dossier A 
No 7" en overige stukken.
3179-3183. Dossiers A No 3 t/m 7
3179. Dossier A No 3: Hypothecaire geldlening aan Lucas Johannes van

Welij te Beusichem.
H.J.A. van Son had in 1869 kapitaal verschaft aan Lucas Johannes
van Welij, Gijsbertus Prins en Willem Otto. Daarover wordt 
aflossing en rente afgesproken. In 1874 gaat een deel over op 
zijn dochter Louise, dan nog minderjarig. In 1890 wordt door de 
weduwe Van Welij de overeenkomst beëindigd. Drie officiële 
stukken (waaronder gewaarmerkt afschrift van notariële akte 
gedateerd 28 maart 1874 en uittreksel uit het kadaster van 
Beusichem van een perceel op naam van de weduwe van Lucas 
Johannes van Welij van 3 maart 1879) en 12 brieven, van Welij, de
weduwe Welij en anderen, onder meer inhoudende verzoeken 
tot uitstel van betaling, uit de periode 1870-1890.
Uit een minuut antwoord van Jan Samuel François (XII-C) op de 
18 november 1890 gedateerde brief van notaris van Everdingen 
blijkt het volgende over de voornamen van zijn echtgenote: "In 
de volmacht die U mij ter teekening zondt, waren voor mijne vr. 
4 voornamen gesteld, L.D.A.P. Deze laatste voornaam schijnt 
achter aan mijne Vr. als klein kindje, door wijlen haren vader 
slechts erbij gegeven te zijn; ten minste officieel bezit zij slechts 
de eerste 3, zooals mij dezen zomer bleek, toen ik bij geleg. van 
mijn huw. een geboorte-acte liet komen. In het geb.reg. van de 
pl. waar zij geb. is (R[avesteyn] gem. M[aurik]) zijn ingeschreven 
de voorn. Luisa D.A. In off. stukken mag zij dus slechts met deze 
drie voornamen onderteekenen."
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3180. Dossier A No 4. Twee gedrukte extracten uit het "grootboek der 
nationale schuld" gesteld op naam van Jan Jacob Boudoin Hulft 
Baron Taets van Amerongen en François Knoote als voogden 
van L.D.A.P. van Son, resp. gedateerd 20 december 1882 en 31 
december 1889.

3181. Dossier A No 5 Tjampea op Java. 8 Brieven van J.W. Baud uit de 
periode 1890-1892 over de verdeling en uitkering van de 
opbrengsten van Tjampea.
Uit de brief van 15 augustus 1890 blijkt dat Louise "mede 
fideïcommissair vruchtgebruikster [is] in zekere op Java liggende 
landen genaamd Tjampea Tjibonboelang en Saden ost, gelegen 
in het Buitenzorgsche aan den voet van het Salakgebergte". Dat 
"die landen afkomstig [zijn] van haren overachtergrootvader van 
grootmoederszijde den Heer Vincent Helvetius van Riemsdijk, 
die ze onder fideïcommissair verband nagelaten heeft aan het 
vierde geslacht, terwijl de 3 eerste geslachten slechts 
vruchtgebruikers zouden zijn". Volgens deze beschikking worden
de twee in maart 1891 geboren kinderen van Louise van Son 
mede-eigenaar van Tjampéa, zij het ieder voor 1/672 deel.

3182.
3183. Dossier A No 7 Tjampea op Java. Twee gevouwen diplomata. 

Een 9 februari 1897 gedateerd gelijkluidend afschrift van een 30 
april 1859 gedateerde nota van Jean Chrétien Baud betreffende 
een verklaring van de Raad van Indië dat Willem Vincent 
Helvetius van Riemsdijk uitgestrekte landgoederen bezat op het 
westelijk deel van Java, waaronder Tjampea, Sadeng en 
Tjibonboelang. Bevat de fideïcommissaire bepaling van Van 
Riemsdijk van 21 juli 1815.

3184-3185. Overige stukken
3184. 1 cahier "Vrouw L.D.A. van Hoogstraten-van Son in Rekening 

Courant met J.H. Roelofsz & Zoon". Overzicht van 
overboekingen uit de periode 1890-1892.

3185. 3 brieven uit 1893 van François Knoote aan Jan Samuel François 
inzake de afwikkeling van een schuld van 15000 Mark van Ernst 
Brochaus uit Westfalen aan de vader van Louise.

112 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Visitekaartjes, onder meer ontvangen na 
het overlijden van zijn eerste echtgenote, Louise Dorothea Adrienne van Son.
(stuk 3186)
3186. Verzameling visitekaartjes, die een beeld schetsen van de sociale kringen waarin 

Jan Samuel François en zijn echtgenote Louise zich bewogen. Een groot deel van 
onderstaande kaartjes heeft hangeschreven toevoegingen als "p.c." (pour 
condoléance), afgegeven na het overlijden van Louise, op 17 maart 1891.
Omwille van de beknoptheid (voor zover daar hier nog sprake van kan zijn) 
worden zowel handgeschreven toevoegingen als - veelal militaire of ambtelijke - 
functies hieronder niet vermeld. De namen zijn alfabetisch gerangschikt op (eerste
deel van) achternaam.
Afkomstig van: Baron F. d'Ablaing; N.J. van Aken; Miss Aldridge; F.M.B. Ridder 
Alewyn; J.C. van Alphen; Mr. R.F.L. van Alphen; Mme R.F.L. van Alphen; M. et Mme 
Andringa de Kempenaer-de Bruyn; Jhr. Mr. D.W. van Andringa de Kempenaer; 
Ballangée; De heer en mevrouw Bannier-Roeters van Lennep; De heer en 
Mevrouw Barenbrugh-Ort; F. de Bas; Mme de Bas-de Favauge; Marie de Bas; M. et 
Mme Baud-Huydecooper; M. et Mme Baud-van Toulon van der Koog; Douairière 
Baud, Comtesse van Ranzow; Dr. T.K.M. von Baumhauer; Jhr. Mr. B.Ph. de 
Beaufort; M. et Mme Beelaerts de Blokland-Baronne de Pallandt; K.H.O. van 
Bennekom; C.A. Baron Bentinck; R. Baron Bentinck tot Buckhorst; Jhr. Mr. L. van 
den Berch van Heemstede; J.W. Bergansius; De heer en Mevrouw Bergansius-van 
Gorkum; J.B. Bieshaar; Jean Bieshaar; M. et Mme D. Blaauw; J.G. Blaauw; Mme Q. 
Blaauw-Berg; C.J. te Boekhorst; Le Baron et la Baronne de Boetzelaer 
d'Oosterhout; Le Baron et la Baronne de Boetzelaer-Willink; M. et Mme 
Boissevain-de Geer; M. et Mme Boissevain-de Geer; Ritmeester L. Bolle; W.Ph. 
Boogaert; La Baronne van der Borch de Verwolde-de Zuylen de Nyevelt; M. et 
Mme Boreel de Mauregnault; Jhr. W. Boreel; G.F.W. Borel; Borgerhoff Mulder; J.C.A.
Bos. Sulpke; J. Chr. van Braam; W.C.S. van den Brandeler; Fr. Britt; De heer en 
Mevrouw van den Broek-van der Os; M. et Mme van Bronkhorst; J.F.D. Bruinsma; 
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Ch. de Bruyn; M. et Mme Henri de Bruyn; D.R. Buma; H.A. Calkoen; M. et Mme 
Camerling Helmolt, Baronne van Sytzama; R. Baron van der Capellen; Le Baron et 
la Baronne van der Capellen; Mlle la Baronne van der Capellen; F.A. Coenen; Jhr. 
H.A.D. Coenen; Mme Coenen Baronne van Ittersum; Mr. H.E. Colenbrander; Mr. M. 
Colthoff; De nheer en Mevrouw Cramer-Brillenburg; M. et Mme Crommelin-de 
Sytzama; Mr. H. Crookerwit; De heer en Mevrouw Cuperus; De heer en Mevrouw 
van Dam; M. et Mme van Diepenbrugge-van Braam; H.A.C. Dietz; Mr. U.W.A. 
Dijckmeester; De heer en Mevrouw Dingemans-Titterington; R.E. Dittlinger; M. et 
Mme Dólleman-Thierrij de Bije; A. van Doorninck; Mr. E.J. Dorhout Mees; A. Dozy; 
A.C. Druyvesteyn; A.H.J. Duym; De heer en Mevrouw J. Eck-Boom; M. et Mme 
Egter de Wissekerke-Viruly de Pouderoyen; M. et Mme Egter de Wissekerke-Viruly 
de Pouderoyen; Messieurs van Eik; Douairière H. Engelberts; M. et Mme D. 
Enschedé; M. et Mme Enschedé-Koenen; Mesdemoiselles Enschedé; M. et Mme 
Enschedé-van Lennep; L.J. Enthoven; H. Evekink Sr.; L. Evekink; Mr. Th. Evekink; De
heer en Mevrouw Evekink-Ketjen; De heer en Mevrouw Evekink-Roosegaarde; M. 
et Mme van Exter; Mevrouw de Weduwe Dr. J.C. Focke-van Oordt; A. Geel; M. et 
Mme Gelderman-Kuyck; Charles Gerken; P.G. Gerlings; M. et Mme Gerlings-
Hasselman; Agathe Gevaerts; Jeanne Gevaerts; M. et Mme Gevers Deynoot-
Wintgens; P.O.H. Gevaerts de Simonshaven; A.P.G.F. Giese; Prof. van Goudoever; 
Mevrouw van Goedoever-Mendes de Léon; De heer en Mevrouw van der Gon 
Netscher-Netscher; M. et Mme Gregory-Hasselman; Mme William Grenfell; Mlle 
Théodora Grenfell; H.J. Greup; C.J. Greven; M. et Mme C.J. Greven; De heer en 
Mevrouw Greven-von Bülow; M. et Mme Grœvestein van Heijst-van der Wijck; M. 
Grondhout; Messieurs de Groot Jamin; Le Baron et la Baronne van Haersolte van 
den Doorn; M.R. Hamming; D.J.P. Harbach; Baron van Hardenbrock van 
Bergambacht; M. Hartmann; Mme D. Hartmann-Koch; M. et Mme P. Hartsen; 
H.D.J. Hasselman; Mme Hasselman-Pels Rijcken; De heer en Mevrouw Hattink-
Dikkers; Douairière Baronne de Heeckeren-de Heeckeren de Waliën; Le Baron et la
Baronne de Heemstra-Uhlenbroek; Le Baron S. de Heemstra; La Baronne de 
Heemstra, née Baronne Sloet de Zwanenburg; Generaal-Majoor van Helden; Mme 
van Helden-Westpalm van Hoorn van Burgh; M. et Mme Heldewier-Hasselman; 
O.G.H. Heldring; Mme Heshuysen-Gerlings; M. et Mme Hinlópen-
Schimmelpenninck; C. Hoekwater; De Familie Hoetink; Mme la Douairière 
Hoeufft-van Hengst; M. et Mme van Hoogstraten-van Son; M. et Mme van der 
Hoop-van Rhemen; Mevrouw Hovy; Mlle I.S. Hovy;Mme la Douairière van der 
Hucht; Douairière Hulft Taets van Amerongen; Mlle Hulft Baronne Taets van 
Amerongen; M. et Mme van Ittersum-van Lutsenburg; J.R. Jacobs; Mevrouw S.H. 
Jacobs-Calicher; Mr. W. Jager Gerlings; Mlle J. Jochems; de Jonge; De heer en 
Mevrouw de Jonge-de Brauw; Generaal-Majoor Joost; Mevrouw Joost; De heer en 
Mevrouw de Josselin de Jong-van Loghem; Mlle Marie de Josselin de Jong; P. Kat 
Pzn.; J.M.H. ten Kate; M. et Mme van der Kemp-Op den Hooff; G.W. Keijser; Mme 
la Douairière de Kinschot-Luden; Mme G. Knuyse de Mey-Hoyer; Dr. A.G. Kok; 
Wed. H. Kruimer; M. van Kuyk; Alph. Baron van Lamsweerde; W. van Lelyveld; De 
heer en Mevrouw van Lennep-Kreije; Th.J.F.A. Liefrinck; van Lilaar; A.A. Graaf van 
Limburg Stirum; Le Comte L.G.A. van Limburg Stirum; A. van Löben Sels; A.Th. 
Lucassen; H. Lucassen; de Marees van Swinderen; Generaal-Majoor H.W. van 
Marle; Joh. Martens; Mme la Douairière Martini, Baronne van der Duijn; H.L.A. 
Mathon; E.P. Matthes; Jhr. C.A. Meijer; Jhr. J.E.A. Meijer; De heer en Mevrouw 
Meijer-van Loghem; J.B. van Merlen; C.H. van der Mersch; van de Merwede 
Quarles van Ufford; C. van de Merwede Quarles van Ufford; M. et Mme 
Metelerkamp van Bronkhorst; S.R.A. van der Meulen; L.C.H. Michelhoff; J.T.H. 
Mingels; M. et Mme H.D. Mispelblom; Beijer-Coenen; J.L. Mock; M.L. 
Moggenstorm; Luitenant Mos; W. Mulder; J.S. Muyerman; M.T. Muyderman-Oort; 
A.A. Baron van Nagell; Le Baron et la Baronne S. van Nagell; Le Baron et la Baronne
S. van Nagell; Mr. Baron van Nagell van Ampsen; Baronne van Nagel van Ampsen; 
Baron et Baronne de Nagell-van Eck; Mr. A. Nederburgh; Mlle M.D. Nederburgh; 
De heer en Mevrouw Netscher-Scheurleer; Mevrouw de Neufville; Jhr. Fr.J. van 
Nispen; Baron van Oldenneel; M. et Mme Onderwater de Brandwyk; W. van Ooij 
en Echtgenoote; De heer en Mevrouw van Oordt-Le Poole; J.J.J.M. Oosterman; 
H.E. Ort; J.A. Ort; A. Overbosch; R.G.B. van Overveldt; F.J. Baron van Pallandt; 
Baron de Pallandt-Werve; Mr. A.A. Pélerin; Mr. H.C. Pennink; Kolonel Jhr. von 
Pestel;Luitenant Kolonel Jhr. V.A. de Pesters; W.H. Peters; W.H. Piepers; Jhr. W.F.H. 
van de Poll; W.H.J. van de Poll; J.G. Pommer; E.A. du Pon en echtgenoote; M. et 
Mme Edouard Prisse de Limburg Stirum; C.F.H. Putman Cramer; Officier van 
Gezondheid Quanjer; B.J. Rademakers; H.P. van Raden; Ridder Louis van Rappard; 
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M. et Mme Rasch-Kol; M. et Mme Rasch-Voet; Mme van Reede-Tobias; Jhr. van 
Reigersberg Versluys; E. Reinders-Hofste; M. et Mme A. Rendorp; E.J.H. Ringeling; 
Mesdemoiselles Ringeling; Le Baron et La Baronne Roëll; Le Baron et la Baronne 
Roëll; M. et Mme Roëll-Bierens de Haan; Mme la Douairière Roëll; J.A. Roeloffs; 
Mevrouw de Wed. Roelofsz-van Hengel; J.H. Roelofsz; De heer en Mevrouw 
Roeters van Lennep-de Vries; van Sytzama; W.J.H. Römer; M. et Mme Römer-
Baronne van Reede van Oudtshoorn; M. et Mme Rutgers van Rozenburg; R.J. 
Rutgers van Rozenburg; J.M. Simon; De heer en Mevrouw von Smidt-Witsenborg; 
Luitenant-Generaal C.D.H. Schneider; De heer en Mevrouw Seeuwen-Nortier; De 
heer en Mevrouw Seret; Jhr. P.G. Sibebg [drukfout, moet zijn: Siberg]; Jonkvrouwe 
Siberg; Douairière Siberg; M. et Mme Gérard van Sijsen-Besier; De heer en 
Mevrouw Silvergieter Hoogstad-Ninaber; W.B. Slotboom; J.H.C. Sluiter; J.J. Sluiter; 
H.A. Snouck Hurgronje; A.C. Baron Snoukaert van Schauburg; Mme van Son-Baud;
Mme van Son-Baud; Mme Constance van Son; H.J.A. van Son; H.J.A. van Son; 
H.J.A. van Son (met rouwrand); J.K.H. van Son; Mevrouw van Son-van Rossem; 
Mlle van Son; Mlle van Son; J. Staats Boonen; C.P. van der Star; De heer en 
Mevrouw Steenlack-Serrurier; M. et Mme Storm Buijsing; A.F. Storm de Grave; 
Douairière Storm van 's Gravesande-Baronne de Heeckeren de Waliën; De heer en 
Mevrouw van Stryen-Pottgieter; Mlle M. van Suchtelen van de Haare; Mr. W.J. 
Swaving; Mme Swaving-Caan; Le Baron et la Baronne Sweerts de Landas-Hora 
Siccama van de Harkstede; Douairière van Sypesteijn; J.G. Baron van Sytzama; 
H.Ch. Taunay; L.J.H. Teding van Berkhout; Jhr. A. van Tets; G.J. Thien-Emmelot; 
Wilhelm Thien; Veuve Colonel Thirion; M. et Mme Thurkow; C.A. Thurkow; Ph.P.H. 
Tielens; M. et Mme van Tienhoven-Bosch; F.N. Thiange; M. et Mme Tilanus-
Godefroi; De heer en Mevrouw Tjarda van Starkenborgh-Kappeijne van de 
Copello; De heer en Mevrouw Tjeenk Willink-Broese; F. Tonnet; Baron van Tuyll 
van Serooskerken; Baron et Baronne de Tuyll de Vleuten; H.D. Twiss; Geertrui 
Johanna Ubbens; K.G. Ubbens; F.H. Umbgrove; M. et Mme Umbgrove-Lulofs; M. 
et Mme Umbgrove-Quarles van Ufford; Mr. J.P. Vaillant; Mlle Vaillant; W.J.A. de 
Veer; M. et Mme Veeren-van Orsoy Veeren; Le Baron et la Baronne de Verschuer; 
Vertholen de Salve de Bruneton; Viruly van Pouderoyen; Mlle H. de Visch Eijbergen
Mlle M. de Visch Eijbergen; M. et Mme Visser-van Dam van Isselt; De heer en 
Mevrouw Vixseboxse-Hommes; M. et Mme Edouard Völcker; J.L. Völcker; W.C. 
Völcker; Völker van Soelen; Mme Völcker van Soelen, née Baronne van der Duyn; 
J.E. de Voogt G. N.z.; A.A. Vorsterman van Oyen "Ridder, enz."; Baron et Baronne 
de Vos van Steenwijk; Baron W. de Vos van Steenwijk; J.D. Wagner; O. Baron van 
Wassenaer; La Baronne van Wassenaer-Martini; M. et Mme de Weede de Dijkveld; 
A.A. von Weiler tot Poelwijk; H.W. von Weiler tot Poelwijk; M.G.A. Wennips; J. 
Wennips-du Mortier; Mevrouw Werner-Wilbrenninck; Mlle Werner; J.V. 
Westenberg; M. et Mme A.H. van Wickevoort Crommelin; J.P. van Wickevoort 
Crommelin; M. et Mme van Wickevoort Crommelin-van Berkenrode; Jhr. A.W. van 
der Wijck; De heer en Mevrouw A.G. Wijers; A.M. van Wijk; C.H. Wilbrenninck; J.C. 
Wilbrenninck; M. et Mme Henri Willink; Mevrouw Willink van Bennebroek; M.E. te 
Winkel; M. et Mme C. de Wit-Boellaard; C.W. von Wrangel auf Lindenberg; Jhr. W. 
von Wrangel auf Lindenberg; Mesdemoiselles Ysselt de Schepper; D. van Zeben en 
Echtgenoote; Lambertus van Zeben; Johanna Helena van Zeben-de Haas; Hendrik 
van Zeben Dz.; J. Zelling; A.E. Zimmerman-van Rhemen.

113 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Diverse stukken betreffende de familie van 
zijn echtgenote, Louise Dorothea Adriana Petronella van Son.
(stukken 3187 t/m 3267)
3187. Familiewapen Van Son (kleurenlitho op karton), afkomstig uit het Stam- en 

Wapenboek door Vorsterman van Oyen.
3188. "Genealogie van het geslacht Van Son" (katern van 4 p. groot formaat). Overdruk 

uit A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke 
Nederlandsche Familiën.

3189. Prentbriefkaart "Groeten uit Bennebroek" met 3 afbeeldingen van het huis van de 
familie Van Son te Bennebroek.

3190. Foto van (achterzijde van) Huize Eindenhout. Op verso in de hand van Jan Samuel 
François (XIV-K) de aantekening "Huize "Eindenhout" Heerenweg t/o 
Spanjaardslaan Haarlem. Huis van Tante Lily Willink-van Son".

3191. Knipsel met foto van (voorzijde van) hetzelfde huis als bovenstaand stuk, met 
onderschrift "Fraaie treurbeuk bij den Huize "Eindenhout" [...]".
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3192-3195. Omslag (gevouwen vel karton met reptielenprint) met stukken betreffende Huize 
Vredestein te Ravenswaay, gemeente Maurik, in 1867 in het bezit van H.J.A. van 
Son, later verkocht aan Baron van Pallandt, nog weer later gesloopt. Hierin:
3192. Gravure (8 x 11,5 cm, op karton van 16,5 x 22 cm), voorstellende 

"t Huis Vredestein in Gelderlant", door A. Rademaker. 
Ongedateerd [volgens potloodaantekening op verso ± 1720].

3193. Twee aquarellen, voorstellende voor- en achterzijde, waarvan 
één gesigneerd WvS [Willy van Son], ongedateerd.

3194. Uittreksel (1 velletje) uit de Navorscher, 1896, 4e aflevering, 
betreffende Vredestein.

3195. Uittreksel (2 vel) uit de Kroniek van Ravenswaay door J. 
Anspach, 1880, betreffende Ravenswaay.

3196. Album (kartonnen platten met lederen rug, ± 140 p.), omstreeks 1850-1875, met 
schetsen, potloodtekeningen, aquarellen, tekeningen in Oost-Indische inkt (enkele
los inliggend), en notities, door H.J.A., Willy, Louise en Eugène van Son en anderen,
onder andere gemaakt tijdens een reis naar Ceylon en Europa in 1853. Bevat 
tevens een handgeschreven verslag van deze reis.

3197. Citaat uit de bijbel (1 gevouwen vel), geadresseerd "Aan mijne lieve ouders", 
gedateerd 13 mei 1866, ondertekend "Henri van Son ter gedachtenis geschonken".

3198. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Dingsdag" 1867, van Henri van Son, aan zijn 
ouders. Incipit: "Ik wil u wat vroeger schrijven om u te zeggen dat ik eene erge 
koorts en hoofdpijn heb".

3199. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Woensdag" 1867, van Henri van Son, aan zijn 
ouders. Incipit: "Ik ben nu pas opgestaan. De lucht is niet zoo helder als gisteren".

3200. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Woensdag" 1867 [na 17 augustus], van Henri van
Son, aan zijn ouders. Incipit: "Ik ben zoo blij dat de tijd nadert dat ik op Vredestein 
zal kunnen komen. Ik hoop dat de kleine Louise voor veertien dagen gegroeid zal 
zijn".

3201. Brief (1 vel), gedateerd "Woensdag" 1867, van Henri van Son, aan zijn ouders. 
Incipit: "Ik wil U maar een klein woordje schrijven".

3202. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Zaturdag" 1867, van Henri van Son, aan zijn 
ouders. Incipit: "Ik ben vandaag zoo blij dat ik een brief van U gekregen heb".

3203. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 mei 1867, van Henri van Son, aan zijn ouders. 
Incipit: "Al drie dagen wêer ben ik van huis, en zit hier op school".

3204. Brief (1 vel), gedateerd 29 juni 1867, van Henri van Son, aan zijn ouders. Incipit: "Ik 
wou dat Zaturdag maar was aangebroken".

3205. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 augustus 1867, van Henri van Son, aan zijn 
ouders. Incipit: "Die brief die ik u gisteren zond was zoo als u misschien zien kunt 
wat in de haast geschreven".

3206. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 augustus 1867, van Henri van Sons leraar A.J. 
Nijland, aan Henri's vader. Incipit: "Een paar woorden om U eenigszins gerust te 
stellen. Ik weet natuurlijk niet wat H. schrijft, maar van somberheid, 
droefgeestigheid merk ik gelukkig niets".

3207. Brief (1 vel), gedateerd 15 oktober 1867, van Henri van Son, aan zijn ouders. Incipit: 
"Ik heb pas een brief aan Eugène geschreven". Op verso tevens een kort briefje aan
zijn broertje Willy.

3208. Gezang 43: I-VI (1 gevouwen vel), geadresseerd "Aan mijn' lieven Papa", gedateerd 
7 oktober 1873, ondertekend "Uwen u liefhebb. Stefaan".

3209. Citaat uit de bijbel (1 gevouwen vel), geadresseerd "Aan mijn lieven Papa", 
gedateerd 7 oktober 1873, ondertekend "Uwen U liefhebbenden Jean Chrétien [van
Son]". Op verso een aantekening in de hand van J.S.F. (XIV-K), betreffende onder 
meer Huize "Vredestein" bij Ravenswaay.

3210. Teksten (1 vel) uitgesproken door Ds. N. Beets, "Bij het Graf - onze lieve Anna", 
gedateerd 3, 6 februari [18]74.

3211-3215. Omslag met stukken betreffende het geslacht Beets. Hierin:
3211. A.A. Vorsterman van Oijen. Genealogie van het geslacht Beets. 

Den Haag, Genealogisch- en Heraldisch Archief, 1884. Ingenaaid.
VIII, 44 p. Inliggend: 6 uitgeknipte signaturen "Beets".

3212. M. de Vries en J.P. Hasebroek. Aan Nicolaas Beets. 13 Sept. 1884. 
Haarlem, Erven F. Bohn, 1884. ingenaaid. 16 p. Ter gelegenheid 
van de 70e verjaardag van Nicolaas Beets.

3213. "In 't Flora-park" (1 vel). Facsimile gedicht door Nicolaas Beets, 
gedateerd Mei 1895.

3214. Gedrukte overlijdens-annonce van Nicolaas Beets, gedateerd, 13 
maart 1903, geadresseerd aan A. Royaards van Scherpenzeel.
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3215. 19 krantenknipseltjes van voornamelijk overlijdensadvertenties 
van leden van de familie Beets.

3216. Krantenknipseltje, gedateerd 28 april 1913, betreffende verheffing van H.J.A. van 
Son tot "ridder 3e klasse in de Orde van St. Stanislaus".

3217. Visitekaartje "Mr. W. van Son", met de aantekening "Met mijn beste wenschen - en 
die van allen hier" en, in de hand van François (XIII-H): "2 Mrt 1928".

3218. Testament (katern van 3 gevouwen diplomata typoscript), gedateerd 19 oktober 
1928, van Jacqueline Henriëtte van Son, weduwe van David Aarnoud Willink.

3219. Aanvulling op bovenstaand testament (katern van 2 gevouwen diplomata), 
gedateerd 1 november 1928.

3220. Menu (1 kartonnen kaartje) van een diner ter gelegenheid van de koperen bruiloft 
van Henk Voorhoeve en Marie van Son, op 24 november 1928. Op verso schetsje 
tafelschikking.

3221. "Taxatie-rapport" (katern van 4 gevouwen diplomata en 1 los diploma doorslag 
typoscript), ongedateerd (na 18 januari 1929), door Willem Jan van Zutphen, van 
de "roerende lichamelijke goederen" uit de nalatenschap van Jacqueline Henriëtte 
van Son.

3222. Toebedeling (1 vel typoscript), ongedateerd, uit de nalatenschap van Jacqueline 
Henriëtte van Son, weduwe van David Aarnoud Willink, aan François (XIII-H).

3223. Toebedeling (1 vel typoscript), ongedateerd, uit de nalatenschap van Jacqueline 
Henriëtte van Son, weduwe van David Aarnoud Willink, aan Maria Wilhelmina 
Vincentia Louise Lily (XII-C-b).

3224. Correspondentiekaart, gedateerd 29 januari 1929, van Jean Chrétien van Son, aan 
zijn neef François (XIII-H). Incipit: "Ofschoon ik 't mondeling reeds gedaan heb, wil 
ik je toch ook nog bij deze mijn dank betuigen voor je hartelijk briefje".

3225. Brief (1 vel), gedateerd 1 februari 1929, van "W" [Willy van Son], aan François (XIII-
H). Incipit: "Je brief ontvangen. - Met je wenschen vind ik dat rekening moet 
worden gehouden". Betreft de nalatenschap van Jacqueline Henriëtte Willink-van 
Son.

3226. Brief (1 vel), gedateerd 28 februari 1929, van Maria Wilhelmina Vincentia Louise 
Lily (XII-C-b), aan haar broer François (XIII-H). Incipit: "Daar ik uit je brief opmaak 
dat je gauw antw. wenscht inzake lijst inboedel wil ik je even apart antwoorden". 
Betreft de nalatenschap van Jacqueline Henriëtte Willink-van Son.

3227. Brief (2 vel), gedateerd 2 maart 1929, van Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily 
(XII-C-b), aan haar broer François (XIII-H). Incipit: "Alweer wordt 't tijd om je even 
van gansche harte te feliciteeren". Betreft onder meer de nalatenschap van 
Jacqueline Henriëtte Willink-van Son.

3228. Brief (1 vel), gedateerd 18 maart 1929, van Han van Son, aan François (XIII-H). 
Incipit: "Ter nadere verdeeling van voorwerpen uit H.t.H [Huis ter Heide].". Betreft 
de nalatenschap van Jacqueline Henriëtte Willink-van Son.

3229. Briefkaart, gedateerd 9 mei 1929, van Willy van Son, aan François (XIII-H). Incipit: 
"Volgens mijn notitie naamt ge over voor 716.70". Betreft de nalatenschap van 
Jacqueline Henriëtte Willink-van Son.

3230. Brief (1 vel), gedateerd 9 november 1929, van Notaris C. Onnen, aan François (XIII-
H). Betreft "het passeeren der akte van scheiding der nalatenschap van Mevrouw 
J.H. Willink-van Son".

3231. "Afrekening erven Mevrouw J.H. Willink-van Son" (1 vel doorslag typoscript), 
ongedateerd [oktober 1930], door Notaris C. Onnen.

3232. Brief (1 vel), gedateerd 7 oktober 1930, van Notaris C. Onnen, aan François (XIII-H). 
Begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.

3233. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel), gedateerd 24 februari 1933, van Jhr. Mr. 
Willem Vincent Reinier Karel Baud.

3234. "Afrekening Erven Mevrouw J.H. Willink-van Son van 1 oktober 1930 tot 1 januari 
1932" (1 vel doorslag typoscript), door Notaris C. Onnen.

3235. Brief (1 vel), gedateerd 6 april 1932, van Notaris C. Onnen, aan François (XIII-H). 
Begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.

3236. "Afrekening Erven Mevrouw J.H. Willink-van Son van 1 januari 1932 tot 1 januari 
1933" (1 vel doorslag typoscript), door Notaris C. Onnen.

3237. Brief (1 vel), gedateerd 17 februari 1933, van Notaris C. Onnen, aan François (XIII-H).
Begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.

3238. "Afrekening Erven Mevrouw J.H. Willink-van Son van 1 januari 1933 tot 1 januari 
1934" (1 vel doorslag typoscript), door Notaris C. Onnen.

3239. Brief (1 vel), gedateerd 24 februari 1934, van Notaris C. Onnen, aan François (XIII-
H). Begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.
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3240. "Lijst van voorwerpen voor Frans v.H." (3 vel, inliggend velletje met notities in 
ander handschrift), ongedateerd. Betreft François' (XIII-H) wensen betreffende de 
nalatenschap van J.H. Willink-van Son.

3241. Enveloppe (leeg) (poststempel 1929) van Notaris C. Onnen te Utrecht, 
geadresseerd aan François (XIII-H), waarin één of meer van bovenstaande stukken
betreffende de nalatenschap van J.H. Willink-van Son verzonden zijn geweest.

3242. Krantenknipsel (december 1934) met foto van het bestuur van de 
"geschiedkundige vereeniging Die Haghe". Staand, 4e van links: H.J.A. van Son.

3243. Uitnodiging (1 vel rouwpapier, deels voorbedrukt), gedateerd 29 oktober 1935, 
geadresseerd aan François (XIII-H), tot het bijwonen van de begrafenis van 
"Mevrouw L.C. van Son-Goudoever", overleden echtgenote van Mr. W. van Son.

3244. Correspondentiekaartje met rouwrand, gedateerd 1 juli 1936, van Lou van Son, aan
François (XIII-H). Incipit: "Ontvang mijn oprechte deelneming bij het overlijden van
je vader".

3245. Visitekaartje "De Heer en Mevrouw van Voorst van Beest-van Son", met 
aantekening "Met hartelijke deelneming". Vermoedelijk voor François (XIII-H), 
naar aanleiding van het overlijden van zijn vader, op 30 juni 1936.

3246. Visitekaartje "G.C. van Son", met aantekening "Met hartelijke deelneming in jullie 
treurig verlies". Vermoedelijk voor François (XIII-H), naar aanleiding van het 
overlijden van zijn vader, op 30 juni 1936.

3247. Enveloppe (leeg), poststempel van 15 december 1936, door François (XIII-H) 
geadresseerd aan H.J.A. van Son.

3248. Correspondentiekaart, gedateerd 6 juni 1939, van Gérardine van Son, aan François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Het is ons een groot genoegen te Leiden 
het engagement mee te deelen van Pieter met Mejuffrouw K.J. Bierens de Haan".

3249. Brief (1 vel doorslag typoscript), ongedateerd [aantekening "Ontv. 11 Feb. '41", van 
L.C. [Lou] van Son, aan François (XIII-H). Incipit: "Op 2 Maart a.s. hoopt LOUISE 
VAN HOOGSTRATEN haar 50-sten verjaardag te vieren". Aangehecht: strookje 
postgiro van een overmaking van ƒ 15,- met de aantekening "Nelly Quarles van 
S[amuel Anne] 5.- van F[rançois] 10.-

3250. Brief (1 vel), gedateerd 5 juli 1946, van W[illy] van Son, aan François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Is dat nu welhaast 25 jaar geleden dat ik te Lunteren 
aan de groote bruidegomstafel zat met zooveel personen".

3251. Brief (1 vel), gedateerd 18 juli 1946, van Lou van Son, aan François (XIII-H) en diens 
echtgenote Ali. Incipit: "Van harte kom ik jullie feliciteeren met den zilveren 
bruiloft!".

3252. Visitekaartje "Mr. W. van Son", met aantekening "en Lous. Met onze hartelijke 
gelukwenschen!". Vermoedelijk voor François (XIII-H), naar aanleiding zijn zilveren
bruiloft.

3253. Krantenknipsel met 2 overlijdensadvertenties van Wilbort van Son, gedateerd 28 
maart 1948, "in de ouderdom van 37 jr.".

3254. Brief (correspondentiekaart in enveloppe), gedateerd 14 november 1949, van 
Gérardine van Son, aan François (XIII-H). Incipit: "Welbedankt voor je schrijven van
29 Oct.".

3255. De Nederlandse Jager LIV, 32, 4 februari 1950 (katern van 16 p.). Hierin: "Mr. W. van 
Son negentig jaar": "Van hem toch mag naar waarheid getuigd worden, dat hij in 
zijn lange leven als jager in alle opzichten heeft uitgeblonken, doordat hij een 
eminent schutter was en er waarschijnlijk in Nederland geen tweede jager te 
vinden is met zo'n grote jachtkennis en zo'n grote ervaring als de heer Van Son 
bezit".

3256. Brief (1 vel), gedateerd 29 februari 1952, van W[illy] van Son, aan François (XIII-H). 
Incipit: "Over een paar dagen is het weder die datum waaraan zoo vele 
herinneringen verbonden zijn die bij mij nooit vervagen!".

3257. Krantenknipsel met overlijdensadvertentie van Mr Willem van Son, gedateerd 29 
juli 1955.

3258. Brief (1 vel), gedateerd 28 februari 1961, van Jean van Son, aan François (XIII-H) en 
diens zuster Louise. Incipit: "Op deze belangrijke dag van een, rond 70 Jaren-
prestatie op deze aardbodem wil ik U beiden samen voegen in mijn wenschen en 
gedachten van aanhankelijkheid".

3259. Correspondentiekaart (met opdruk "Résidence Saint-Michel - Cannes"), gedateerd 
2 juli 1966, van Pierre van Son, aan François (XIII-H). Incipit: "Wat heb ik je komst 
naar Westerveld, zo kort na je reis naar Nieuw-Zeeland, op prijs gesteld".

3260. Brief (1 vel), gedateerd 14 juli 1970, van Gérardine van Son, aan François (XIII-H). 
Incipit: "Zeer bedankt voor je brief met détails over Louise's verhuizing".
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3261. Visitekaartje "Mevrouw van Son-Beelaerts van Emmichoven", met aantekening 
"Met dank voor uw deelneming".

3262. Krantenknipsel met 2 overlijdensadvertenties van Gérardine van Son-Beelaerts 
van Emmichoven, gedateerd 7 juli 1979, "in de ouderdom van 92 jaren".

3263. Krantenknipsel met overlijdensadvertentie van Gérardine Beelaerts van 
Emmichoven, weduwe van H.J.A. van Son, gedateerd 7 juli 1979, "in de ouderdom 
van 92 jaren".

3264. Annonce (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 17 februari 1985, van het 
overlijden van Mr. Nicolaas Hendrik van Voorst van Beest (sinds 4 december 1945 
weduwnaar van Jacqueline Henriëtte van Son).

3265. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel), gedateerd 13 november 1986, van Bodo 
G. Rinck. Onder anderen ondertekend door Marina Gräfin von Kamarowsky, geb. 
Rinck, en Alexis Graf von Kamarowsky.

3266. Genealogische aantekeningen (24 vel), door J.W.P. v.H. (XII-D) en anderen, 
betreffende de familie van Son een aanverwante geslachten.

3267. The Birthday Scripture Text Book (verguld leder, sneden verguld, met sluitinkje), 
volgens aantekening op schutblad eigendom van Maria Wilhelmina Vincentia van 
Son-Baud. Bevat afwisselend pagina's met bijbelteksten en gelinieerde blanco 
pagina's, waarop enkele geboorte- en sterfdata van familie en vrienden zijn 
geschreven.

114 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn tweede 
echtgenote, Maria Arnoldina van Stralen, en het geslacht Van Stralen - 1.
(stukken 3268 t/m 3321)
3268-3314. Omslag oude stukken (1690-1810) betreffende het geslacht (Mossel) van Stralen. 

Hierin:
3268. Akte (1 diploma), gedateerd 16 maart 1690, ondertekend Gerard 

Hinlopen.
3269. "Toe Wensinghen aan Heer en Mr Wijnandus van Nieuwstadt, 

Bruidegom" (1 diploma), ter gelegenheid van zijn huwelijk met 
Maria Jongemaets op 20 juli 1704, door zijn "cousijn" "J:V:H:".

3270. Kopie codicil Cornelia van Nieuwstadt (1 gevouwen diploma), 
gepasseerd 1 september 1718 door notaris Jan Munt.

3271. Kopie testament Cornelia van Nieuwstadt (1 gevouwen 
diploma), gepasseerd 16 september 1718 door notaris Jan Munt.

3272. Kopie testament Cornelia van Nieuwstadt (1 gevouwen 
diploma), gepasseerd 16 september 1718 door notaris Jan Munt.

3273. Kopie testament (katern van 2 gevouwen diplomata) van Maria 
van Nieuwstadt, gepasseerd 7 maart 1725 bij notaris Elias 
Agricola.
Met transcriptie van een fragment hieruit door Michiel Roscam 
Abbing.

3274. Transport obligatie (1 gevouwen diploma), gedateerd 27 
september 1726, van Johanna Schenk, aan Johanna van 
Nieuwstadt, weduwe van Nannings Hinlopen, gepasseerd door 
notaris Jacob van Beek.

3275. Memorie kopie testament (1 gevouwen, 1 los diploma) van Joan 
Bost en Catharina van Wallendal, gepasseerd 10 augustus 1728 
door notaris Johannes Velthuijsen.

3276. "Verdeeling obligatiën" (katern van 2 gevouwen diplomata) 
Wijnand van Nieuwstadt, gepasseerd 3 oktober 1730, door 
notaris J. van Beek.

3277. Testament (katern van 2 gevouwen diplomata) van Wijnand van 
Nieuwstadt en Maria van Nieuwstadt-Jongemaats, gepasseerd 3
september 1731 door notaris Jacob van Beek.

3278. Akte "Commissie Advocaat van de Admiraliteijt" (1 gevouwen 
diploma), gedateerd 7 december 1733, ondertekend door F. De 
Vicq.

3279. Kopie testament (katern van 3 gevouwen diplomata), Johanna 
van Nieuwstadt, gepasseerd 19 maart 1737 door notaris Dirk 
Krab.

3280. "Acte van Acquit en deeling wegens de nalatenschap van wijlen 
Juffrouw Johanna van Nieuwstadt" (katern van 4 gevouwen 
diplomata), gepasseerd 5 april 1737 door notaris Jacob van Beek.
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3281. "Acte van Acquit tusschen de Erven van wijlen Johanna van 
Nieuwstadt ter eenre en de Legatarissen ter andere sijde" 
(katern van 2 gevouwen diplomata), gepasseerd 6 mei 1737 door
notaris Jacob van Beek.

3282. Akte "Commissie als 1e Clercq ter Admiraliteijt" (1 gevouwen 
plano), gedateerd 5 september 1740, ondertekend door F. De 
Vicq.

3283. "Acte van Voogdij over de fideicommissaire goederen Meijvrouw
Jans Graaf" (1 gevouwen diploma), gedateerd 8 oktober 1740, 
ondertekend door C.B. Verschuer.

3284. Transport obligatiën (katern van 2 gevouwen diplomata), Simon 
van Nieuwstadt, aan zijn moeder Maria van Nieuwstadt-
Jongemaats, gepasseerd 6 december 1743 door notaris Jacob 
van Beek.

3285. Huwelijkse voorwaarden (1 gevouwen diploma), gedateerd 23 
juni 1744, Simon van Nieuwstadt en Johanna Catharina Bost. 
Notaris Claas Versteveren.

3286. Testament (katern van 4 gevouwen diplomata) van Simon van 
Nieuwstadt en Johanna Catharina Bost, gepasseerd 28 augustus 
1744 door notaris Johannes de Roodt.

3287. "Acte van Deeling" van de boedel van Maria van Nieuwstadt-
Jongemaats (katern van 5 gevouwen diplomata), gepasseerd 15 
maart 1745 door notaris Jacob van Beek.

3288. "Portie Cathus Bost" (3 gevouwen diplomata), gedateerd 1746. 
Lijst roerende goederen.

3289. Bestek (1 gevouwen diploma), gedateerd 1 juli 1750, ondertekend
Cornelis Berck. Betreft werkzaamheden aan het huis van Simon 
van Nieuwstadt.

3290. Bestek (3 gevouwen diplomata), gedateerd 26 oktober 1750, 
ondertekend Jan Visser. Betreft werkzaamheden aan het huis 
van Simon van Nústadt [van Nieuwstadt].

3291. "Acte van Deeling van de boedel en Nalatenschap van de ouders 
van Johanna Catharina Bost mijne tweede vrouw" (katern van 8 
gevouwen diplomata), gedateerd 24 april 1752.

3292. Idem. Afschrift.
3293. "Acte van Decharge, quitantie en bevrijding voor den WelEd 

Gestr. Heer Mr. Simon van Nieuwstadt" (katern van 2 gevouwen, 
1 los diplomata), gepasseerd 12 maart 1759 bij notaris Jacob van 
Beek.

3294. Gedenkschrift (katern van 12 p.) op Jan Mossel van Stralen, 
overleden op 21 november 1772, door Ds. Wibree, predikant te 
Bovenkarspel.

3295. Grafschrift (1 vel, gedrukt) op Jan Mossel van Stralen, overleden 
op 21 november 1772, door Jan Bartelink.

3296. Grafschrift (1 vel, gedrukt) op Jan Mossel van Stralen, overleden 
op 21 november 1772, door N. Hinlópen.

3297. Idem.
3298. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 november 1772, van de 

weduwe Van Neck-Lanssel, aan haar neven en nicht. Incipit: 
"Hoe zeer de vrienden ons voorsigtig geprepareert hebbe". 
Betreft het overlijden van Jan Mossel van Stralen.

3299. Ontvangstbewijs (1 vel, grotendeels voorbedrukt), gedateerd 9 
februari 1773, ondertekend J.W. Schaeck Andries. betreft een 
bedrag van ƒ 200,- voldaan door Abraham van Stralen.

3300. Financieel overzicht (1 gevouwen diploma), over het jaar 1784, 
van het "Collegie ter Admiraliteit in Westvriesland en het 
Noorder quartier", ten gunste van Wm Breebaart en Jan Korver.

3301. Idem. Over het jaar 1791.
3302. Brief (1 vel), gedateerd 11 april 1785, van C.J. van Stralen-van 

Nieuwstadt, aan haar echtgenoot Abraham van Stralen. Incipit: 
"Ik heb UEd aangenaame missives van haarlem, gouda".

3303. Brief (1 vel), gedateerd 14 april 1785, van C.J. van Stralen-van 
Nieuwstadt, aan haar echtgenoot Abraham van Stralen. Incipit: 
"Ik heb zoo eeven tijding ontfangen door de knegt van nigt 
groot".
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3304. Ontvangstbewijs (1 gevouwen diploma), gedateerd 6 januari 
1790, ondertekend P.J. Velius. Betreft 100sten en 200sten 
penningen, voldaan door Simon van Nieuwstadt.

3305. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 december 1791, van C. 
Scheelen, aan Abraham van Stralen. Incipit: "Heeden mijne 
monster rollen".

3306. "Declaratiën vacatiën, Ryskosten en Briefporten gedaan bij Mr. 
Abraham van Stralen" (1 gevouwen vel). Betreft de jaren 1791-
1792.

3307. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 oktober 1793, van P.J. 
Guepin, aan "Mevrouw de Wede Van Stralen". Incipit: "Niet dan 
met zeer groote en hartgrievende aandoening". Betreft het 
overlijden van Abraham van Stralen.

3308. "Op het overlijden van den Wel Edele Goot Achtbaren Heer den 
Heer en Mr Abraham van Stralen" (1 gevouwen vel), gedateerd 
22 oktober 1793, door A. Doessem (?).

3309. "Lijst van de Vrienden die met Vrouwen & Kinderen op de 
Begraaffenis moeten verzogt worden" (1 gevouwen vel), 
ongedateerd.

3310. Verklaring tot financiële ondersteuning (1 gevouwen diploma), 
gedateerd 26 oktober 1793, door Pieter Opperdoes, t.b.v. zijn 
schoonzuster C.J. van Stralen-van Nieuwstad.

3311. "Reekening van verkoop der Engelse Effecten van broeder A. van
Stralen" (1 gevouwen diploma), ongedateerd.

3312. Extract testament Margaretha Baartmans (1 gevouwen 
diploma), gedateerd 5 september 1806. Betreft clausule ten 
gunste van de weduwe van haar neef Abraham Mossel van 
Stralen.

3313. "Capitaal Reekening Boedel wijle de Hr. A. v. Stralen te 
Enkhuijzen" (1 gevouwen diploma). Overzicht over de jaren 1799-
1807.

3314. Nota (1 vel), gedateerd april 1810, van notaris Claas Bolding, voor
de erven Johanna Catharina Bost en Simon van Nieuwstadt.

3315. Visitekaartje "Mevrouw van Hoogstraten-van Stralen. Hoogstede bij Arnhem".
3316. Minuut brief (1 vel), gedateerd 1905, van Marie v.H.-van Stralen, aan "la Dame 

d'Honneur de Service de Sa Majesté la Reine". Incipit: "Désirant avoir l'honneur de 
présenter ses hommages respectueux à Sa Majesté la Reine".

3317. Menu (1 vel, gedrukt, met afbeelding van Hoogstede), gedateerd 6 januari 1906, 
ter gelegenheid van het 121/2-jarig huwelijk van J.S.F. en Marie v.H.-van Stralen. 
Op verso handtekeningen van diverse familieleden, inclusief kindermeisje 
Koppeschaar.

3318. Overlijdensadvertentie (krantenknipseltje) Marie v.H.-van Stralen, gedateerd 18 
mei 1923, ondertekend door haar echtgenoot.

3319. Overlijdensadvertentie (krantenknipseltje) Marie v.H.-van Stralen, gedateerd 18 
mei 1923, ondertekend door D.A. van Stralen.

3320. Overlijdensadvertentie (krantenknipseltje) Marie v.H.-van Stralen, gedateerd 18 
mei 1923, ondertekend door haar schoonfamilies Von Stein Callenfels en v.H.-van 
Lawick van Pabst.

3321. Brief (1 vel), gedateerd 10 december 1937, van D.A. van Son, hoogstwaarschijnlijk 
aan François (XIII-H). Incipit: "Uw aangenaam schrijven van gisteren gewerd mij 
hedenmorgen". Betreft nagelaten grootboek kapitaal.

115 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn tweede 
echtgenote, Maria Arnoldina van Stralen, en het geslacht Van Stralen - 2.
(stukken 3322 t/m 3352)
3322-3352. Omslag diverse stukken betreffende het geslacht (Mossel) van Stralen. Hierin:

3322. Uitnodiging (1 plano, gedrukt), geadresseerd aan Abraham van 
Stralen, voor de begrafenis van Siebregta van Stralen, 
"huysvrouw van Mr. Hendrik van Stralen", op 13 december 1762.

3323. Uitnodiging (1 plano, gedrukt), geadresseerd aan Abraham van 
Stralen, voor de begrafenis van Alida Nizetta Lanssel, 
"huisvrouw van Mr. Jan Mossel van Stralen", op 11 juni 1772.

3324. Uitnodiging (1 plano, gedrukt) voor de begrafenis van Mr. Jan 
Mossel van Stralen, op 27 november 1772.
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3325. Uitnodiging (1 plano, gedrukt) voor de begrafenis van Mr. 
Abraham van Stralen, op 22 oktober 1793.

3326. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 augustus 1816, van Simon 
van Stralen, aan zijn oom Hendrik van Stralen. Incipit: "Als den 
verzorger van mijne moeder en daardoor van mijn jeugd".

3327. Annonce (1 gevouwen vel rouwpapier) van het overlijden van 
Catharina Johanna van Nieuwstad [sic], gedateerd 31 augustus 
1822, ondertekend Jan van Stralen.

3328. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 september 1822, van Simon 
van Stralen, aan zijn oom Hendrik van Stralen. Incipit: "Ik ben 
vrijdag avond alhier uit Hoorn bij de mijnen terug gekomen".

3329. (Her)benoeming (1 vel), gedateerd 28 januari 1839, van Simon 
van Stralen tot lid van het college van toezicht op de kerkelijke 
administratie der Hervormde kerk, ondertekend door minister 
van staat Calland van Keppel.

3330. Brief (1 vel), gedateerd 21 maart 1839, van de Staatsraad, 
Gouverneur van Noord-Holland Van Tuyll, aan Simon van 
Stralen. Betreft afvaardiging buiten de provincie.

3331. "Extract uit het Register der Resolutiën van den Edel Achtbaren 
Raad der Stad Hoorn" (1 vel), gedateerd 1 juni 1839. Betreft 
benoeming van Simon van Stralen tot lid der Staten van 
Holland. Met begeleidend schrijven (1 vel).

3332. Afschrift (1 vel), gedateerd 15 oktober 1839, van een koninklijk 
besluit betreffende de waarneming van de functie van 
Gouverneur van Noord-Holland door J.M. Baron van Tuyll van 
Serooskerken.

3333. Annonce (1 vel "luchtpostpapier", gedrukt), gedateerd 10 januari 
1857, van het overlijden van Jeanne Caroline Henriëtte 
Bousquet, ondertekend A. van Stralen.

3334. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 oktober 1857, van Clasina 
Berkhoff, weduwe Casparus Muller, aan A. van Stralen (?). 
Incipit: "Het bevreemde u niet te zeer mijne vrijpostigheid".

3335. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 oktober 1857, van Clasina 
Berkhoff, weduwe Casparus Muller, aan A. van Stralen. Incipit: 
"Langer uit te stellen zoude u mogelijk doen twijffelen of mij 
uwe geëerde gevonden is".

3336. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 21 november 
1857, van A. van Akerlaken, aan A. van Stralen. Incipit: 
"Hiernevens ontvang gij volgens onze afspraak een uittreksel 
van het geslachtregister van mijnen vader op de familie van 
Stralen betrekking hebbende". Inliggend:

3337. Genoemd uittreksel (1 gevouwen vel) van het geslachtregister 
van Jhr. Mr. Pieter van Akerlaken te Hoorn.

3338. Brief (1 gevouwen vel, envelopje inliggend), gedateerd 26 januari
1858, van A. van Akerlaken, aan A. van Stralen. Incipit: 
"Hiernevens ontvangt gij het mij toegezonden blad papier 
terug".

3339. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 februari 1858, van A. van 
Akerlaken, aan A. van Stralen. Incipit: "Na de ontvangst heden 
morgen van uwen brief d.d. gisteren".

3340. Minuut brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 5 februari 1858, 
van A. van Stralen, aan J. de Koningh, wethouder der gemeente 
Enkhuizen. Incipit: "Hoewel waarschijnlijk U persoonlijk 
onbekend neem ik evenwel de vrijheid". Op verso schets 
stamboom Van Stralen.

3341. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 februari 1858, van J. de 
Koningh, wethouder der gemeente Enkhuizen, aan A. van 
Stralen. Incipit: "Zeer vereerd vind ik mij met de Uwe van 5 
dezer".

3342. "Aanteekeningen tot aanvulling van het Geslachtregister van een
tak der familie Van Stralen en Mossel" (katern van 12 p.), 
gedateerd 17 maart 1858, ondertekend Van der Meer.
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3343. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 maart 1858, van J. de 
Koningh, wethouder der gemeente Enkhuizen, aan A. van 
Stralen. Incipit: "Ingesloten heb ik de eer UWEG te doen 
toekomen, de aantekeningen voor UEd familie register". Hierop 
ook minuut antwoord.

3344. Minuut brief (1 diploma), gedateerd 26 maart 1858, van A. van 
Stralen, aan zijn neef "J.H. van Stralen te Zeijst". Incipit: 
"Ingevolge onze afspraak toen ik het genoegen had U de laatste 
maal te ontmoeten".

3345. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 23 december 
1861, van A.J. Enschedé, aan A. van Stralen. incipit: "Hierbij een 
paar datums betreffende de familie van Stralen".

3346. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 maart 1865, van J.H. van 
Stralen, vermoedelijk aan Abraham van Stralen. Incipit: "Wij zijn 
vroeger reeds in gesprek geweest".

3347. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 10 september 1868, van Pauw 
van Wieldrecht, vermoedelijk aan Abraham van Stralen. Incipit: 
"Volgens afspraak zend ik u hierbij de mij bekende opgaven 
nopens de kinderen van uw oom Abraham Cornelis Pauw".

3348. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 10 mei 1869, van 
de weduwe Van IJssel Groothuis-van Stralen, aan de weduwe 
Van Stralen-Pauw. Betreft het overlijden van Johannes Henricus 
van IJssel Groothuis.

3349. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 november 1876, van J. van 
Stralen, vermoedelijk aan Abraham van Stralen. Incipit: 
"Hiernevens volgens afspraak ter inzage de geslachtlijst 
gecopieerd van degene die ik gevonden heb bij mijnen oom".

3350. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 15 januari 1877, van J. van
Stralen, vermoedelijk aan Abraham van Stralen. Incipit: "Door 
onvermijdelijke bezigheden bij het einde van het oude en den 
aanvang van een nieuw jaar".

3351. Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap "De 
Nederlandsche Leeuw" III (1885), nrs. 6, 7 en 9. Hierin "Het 
geslacht van Stralen" (in 2 afleveringen) door L.J.A. Braakenburg.

3352. Diverse stukken (40 vel) betreffende de familie Van Stralen en 
aanverwante geslachten: extracten uit geslachtregisters, 
genealogische aantekeningen, stamboomschetsen, etc.

116 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Afbeelding en nageslacht van Aernout, 
derde graaf van Holland, via de familie van Tol(l) (uit nalatenschap Van Stralen).
(stukken 3353 t/m 3364)
3353. Afstammingsreeks in zestien generaties van de familie van Toll gerekend vanaf 

Aernout, de derde graaf van Holland, en lopende via de familie Teylingen. In 1600 
opgesteld door 'Job van Teijlingen' (vermoedelijk de jurist: Jacob van Teylingen 
1569-1643, NNBW II, k. 1426-1427). Perkament, ca. 35,5 x 53,5 cm. In vieren 
gevouwen.
Opschrift: Desen hier naer volgenden Boom van de Ridderlijcke afcomste vanden 
geslachte van Toll es bij Job van Teijlingen advocaet voorden hove van Hollandt 
getrocken uijten Leenbrieven den geslachte van Toll concernerende mitsgaders 
eenyge stamboucken ende andere documenten hem ten dien eynde geexhibeert 
ende behandicht ende sulcx voor auctentijcq onder syn signature uijtgegeven in 
geschrifte den XXIX en martij 1600.
Linksonderaan een geschilderde miniatuurvoorstelling, ca. 13 x 8 cm., van graaf 
Arnout ten voeten uit. Deze voorstelling van de derde graaf van Holland is nauw 
verwant aan de graaf Arnout-gravure van Philipe Galle in het boek van Michael 
Vosmeer over de graven van Holland en Zeeland (Principes Hollandiae et 
Zelandiae, Antwerpen 1578), maar wijkt op onderdelen af. De gravenreeks van 
Galle gaat terug op niet meer bestaande tekeningen van de Haarlemse kunstenaar 
Willem Thybaut, gemaakt in 1573 naar toen herontdekte, maar later ook weer 
verloren gegane wandschilderingen van gravenportretten in het 
karmelietenklooster aan de Grote Houtstraat te Haarlem. Hoe deze reeks 
gravenportretten er uit heeft gezien, en naar welk voorbeeld de 
miniatuurvoorstelling precies werd vervaardigd, is onduidelijk. Zie hierover verder:
J. de Jong, 'Gravenportretten in de zestiende en zeventiende eeuw', in: W. van 
Anrooij (red.), De Haarlemse gravenportretten, Hilversum 1997, 78-92. De 
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gegevens in De Jongs bijdrage kunnen overigens verder worden aangevuld met die
in het artikel van Anna E.C. Simoni, 'The Printing of Portraits and Privileges: The 
"Handvesten ende Privilegien", published by Johannes Tongerloo, The Hague, 
1663, and related works' in: Essays in Honour of Victor Scholderer, edited by 
Dennis E. Rhodes, Mainz 1970, 369-401.
In wat sterk lijkt op de hand van Petrus Scriverius staat rechts bij de stamboom de 
notitie "Willem van / Teylingen Rid- / der, quem Heu- / terus omittit." Een 
verwijzing naar werk van Pontus de Heuterus (NNBW VII, k. 585). Scriverius 
verrichtte zijn leven lang historisch onderzoek naar de graven van Holland. De UBA
bezit een exemplaar van de Principes Hollandiae et Zelandiae uit 1578 met vele 
notities van Scriverius (ms. XXIII B 9).
Dat dit stuk tot de Scriveriana behoort is onwaarschijnlijk, ondanks het feit dat 
Scriverius er mogelijkerwijs een aantekening op maakte (zie deel I van deze 
inventaris). De stukken in deze en de volgende omslag zijn afgaande op de inhoud 
vrijwel zeker via de familie de Wilde vererfd en pas vanwege het huwelijk van Jan 
Samuel François (XII-C) in 1893 in het familie-archief van Hoogstraten terecht 
gekomen.

3354. 1 gevouwen vel, aan beide zijden beschreven, met dezelfde afstammingsreeks, in 
dit geval eindigend met de kinderen en kleinkinderen uit het huwelijk van Hendrik 
Adriaan van Tol en Jannetje van Assendelft. Ongedateerd. In de linkermarge wordt 
verwezen naar bronnen als 'd'oude Cronyk' en oude leenbrieven, en ook naar het 
voorgaande stuk als 'Teylingens boom'. Incipit "Aarnoud de 3d Grave van Holland".

3355. 4 genummerde diplomata, ongedateerd. Incipit: "Aarnoud 3d Grave van Holland 
troude Lutgaerd Keyser Theophaens Dogter Van Grieken".
Uitwerking van het nageslacht van graaf Aernout via de families Van Teylingen, 
Van Thol, Vliet den Thoorn, Van Cingelshoek, Van Poelgeest. Op het vierde blad 
wordt verwezen naar "Zie den Boom Van Teylingen" en in relatie tot Ridder Simon 
Heer van Teylingen naar: "Tylingens boom".

3356. 1 half diploma, aan één zijde beschreven. Ongedateerd genealogisch overzicht met
betrekking tot de familie Dedel. In dezelfde hand als het voorgaande stuk. Eerste 
versie van onderstaand stuk. Incipit: "Tymon Dedel Vermelt Ao 1364 Onder de 
Edelen van Utrecht".
Met gegevens over onder andere de families Van Eekhout (vanaf 1633) en Marcus. 
De meest recente datum is 1734 (verbeterd in: 1735), betreffende het huwelijk van 
Joost Marcus en Cecilia van de Velde, die volgens deze opgave drie kinderen 
verwekten.

3357. 1 diploma, één helft aan beide zijden beschreven in dezelfde hand als de twee 
voorgaande stukken. Als voorgaand stuk, in net schrift, met kleine veranderingen. 
Ongedateerd achttiende eeuws genealogisch overzicht met betrekking tot de 
familie Dedel. Incipit: "Tymon Dedel werd vermelt Ao 1364 Onder de Edelen van 
Utrecht heeft nagelaaten 2 zoonen".

3358. 1 ongedateerd gevouwen vel, met gegevens tot en met 1636, aan weerszijden 
beschreven. Genealogisch overzicht met betrekking tot de familie Dedel. Met 
latere toevoegingen in een andere hand. Incipit: "X betekent Dood".
Overzicht aangaande het nageslacht van de broers Joost Willemsz Dedel en 
Cornelis Willemsz Dedel. Vertakkingen naar de families Hasius, Swanenburg, 
Dedel en Warmont. Zie over de laatste drie genoemde families: R. Ekkart, Isaac 
Claesz. van Swanenburg 1537-1614. Leids schilder en burgemeester, Zwolle 1998, 
met verdere literatuurverwijzingen.

3359. 1 gevouwen vel, aan beide zijden beschreven in verschillende handen. 
Ongedateerd, met gegevens tot 1730. Aan de voorkant uitwerking van het 
nageslacht van Pieter Adriaansz van der Werf (1529-1604) naar de families Dedel 
en Van Assendelft. Aan de achterzijde onder andere verbeterde uitwerking Van 
Assendelft. Incipit: "Adriaan Louwerisz was binnen Haarlem omdat Hij de Leer der 
Doopsgezinde oefende Onthalst".

3360. 1 gevouwen vel. Aan de voorzijde het opschrift "D Heer Jan de Wilde". Aan de 
achterzijde Uitwerking van de afstammingsreeks Van Toll voor de familie van den 
Honert. Ongedateerd.

3361. 1 gevouwen vel. Incipit: "Eenige Descendent van Willem Adriaan Mourings van Tol"
Ongedateerd. De meest recente datum is 1695.

3362. 1 gevouwen vel. Aan beide zijden, in verschillende handen, beschreven met 
afstammingsschetsen voornamelijk betreffende de familie van Tol. Ongedateerd. 
Incipit: "Jan Claas van Tol tr. Grietje Claas van Tetterode".
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3363. 3 kleine velletjes. De eerste met gegevens betreffende Martijn Willem van Tol uit 
de jaren 1589, 1592 en 1641, vermoedelijk ontleend aan notariële akten. De tweede
en derde met overzichten betreffende de familie Van Tol, 16de en 17de eeuw. Alle 
in dezelfde hand.

3364. 1 gevouwen vel. Genealogisch overzicht betreffende het nageslacht van twee 
zusters De Vinder/De Vryer, van wie Jacomyn de Vinder huwt met Claas van Tol 
Matthijsz, en Matje de Vryer huwt met Laurens van Damme. Ongedateerd.
Uit dit stuk blijkt een, zij het ingewikkelde, verwantschap met de afstammingslijst 
van Aernoud derde graaf van Holland en de familie De Wilde, via welke familie die 
lijst vererfd moet zijn. Jan de Wilde (die huwde met Abigael van den Hove) had een
broer Samuel die huwde met Cornelia van Damme. Zij was een dochter van Matje 
de Vryer en haar tante was met Claas van Tol gehuwd.

117 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Familie De Wilde (uit nalatenschap Van 
Stralen).
(stukken 3365 t/m 3382)
3365. 1 vel folio (hoogstwaarschijnlijk schutblad uit bijbel) met aantekeningen over de 

periode 1699-1734. Incipit: "1699 is den 29 maart getrout Jan Steenvoorde en 
Catharina Lypsius." Jan de Wilde (1699-1743) was gehuwd met Anna (van) 
Steenvoorden, wier geboorte op dit blad op 19 februari 1708 wordt vermeld. Ook 
Jan de Wilde maakte enkele aantekeningen op dit blad.

3366. 3 losse vellen eenzijdig beschreven met een schetsmatige uitwerking van het 
voorgeslacht van Jan de Wilde en Anna van Steenvoorden. Ongedateerd (na 1730, 
het jaar waarin beiden huwden). Incipit op het eerste vel: "Laurens van 
Steenvoorden".

3367. 1 vel groot formaat. Incipit: "Geslagt Boom van Jan de Wilde P:J:P: Carelsz". 
Ongedateerd (ca. 1743/45). Opgesteld door Jan de Wilde (1699-1763). Met 
uitwerking in latere hand van zijn nageslacht tot aan zijn in 1813 geboren 
achterkleinzoon Pieter Adriaan de Wilde.

3368. Los velletje met gegevens betreffende Jans broer, Pieter de Wilde, die gehuwd was
met Margrieta Deijl. Incipit: "Pieter de Wilde getrouwt 8 octob 1724".

3369. 1 gevouwen diploma. "Attestatie van den H: doop bediend in Angora, Aan Elizabet 
Deyl en Margareta Deyl. Was geteekend 8 maart 1749." Incipit: 'Ayant été Requis 
du Sr. Justinus Joh:e Leytstar, de s'informer sy les deux filles du feu Sr. Giovani 
Deyl, qui se trouvent presentement en Hollande'.
De relatie met Margaretha Deyl (1695-1750) die in 1724 huwde met Pieter de 
Wilde, broer van Jan de Wilde, is onduidelijk. De in Angora gedoopte Margaretha 
zou "presentement" in 1749 namelijk "environ six ans" geweest zijn.

3370. Katern met twee gevouwen diplomata met familie aantekeningen door Jan de 
Wilde, aanvangende met de melding van zijn huwelijk met Anna van 
Steenvoorden op 5 maart 1730 en eindigend met de mededeling dat zijn dochter 
Johanna de Wilde op 21 februari 1762 huwt met Cornelis van Hogeveen Junior. 
Incipit: "Leijden Ao 1730".

3371. Vervolg op het voorgaande, in de hand van Jans zoon Pieter of Petrus de Wilde 
(1745-1801). Katern met twee losse gevouwen diplomata met familie 
aantekeningen. Aanvangende met de mededeling van zijn vader Jans overlijden op
30 oktober 1763 en eindigende op 20 juli 1788. Incipit: "Leyden 1763".

3372. Een 29 maart 1769 gedateerd uittreksel uit het doopregister van de Pieterskerk te 
Leiden. Betreffende de doop van Pieter de Wilde, zoon van Jan de Wilde en Anna 
Steenvoorde, op 10 februari 1745. Incipit: "het blijkt uijt het Doop Register". 
Inliggend uittreksel uit een Leids doopregister betreffende de doop van Catharina 
Adriana Weyland.

3373. Cahier van acht bladzijden en kleurenhoogdrukomslag, met gedicht "Op het 
Huwelijk van den Weleerwaerdigen zeer geleerden Heere Petrus de Wilde. 
Predikant te Polsbroek en Mejuffrouwe Catharina Adriana Weijland. Voltrokken 
binnen Leijden op den 28sten van Louwmaand 1772". Het gedicht is ondertekend 
"Kunst wordt door arbeid verkreegen".

3374. 1 velletje, minuutbriefje, ongedateerd (1806 of later) en niet ondertekend. Betreft 
overzicht van familieverhoudingen, met betrekking tot Catharina Adriana 
Weyland, en verzoek om meer informatie inzake "de voor ons voordelige 
berichten in de administratie gemeld".

3375. 1 velletje met aantekeningen - op de achterzijde van een in 1836 gedrukte 
convocatie van een uitgestelde bijeenkomst - betreffende onder andere 
huwelijkse voorwaarden en testament van Petrus de Wilde.
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3376. Schetsmatige afstamming van Pieter Hollebeek en Sara Haas, opgesteld blijkens 
het onderschrift vanwege een fideï-commissaire bepaling volgens het 'Groninger 
versterfrecht' in de huwelijkse voorwaarden van prof. (Euredes) Hollebeek, 
kleinzoon van bovengenoemd echtpaar. Ongedateerd. In een gevouwen 
enveloppe met opschrift: "Geslacht Register behoorende aan Dr. J.P. de Wilde".

3377. Cahier van 12 bladzijden rouwpapier en zwarte omslag. "Toespraak bij Het Graf van
Mr. Pieter Adriaen de Wilde d: 20 juny 1844 uitgesproken op de Begraafplaats te 
Haarlem". Haarlem 20 juni 1844. Pieter Adriaan was de (enige) zoon uit het 
huwelijk van Petrus de Wildes zoon Jan Piet (1777-1840) en Clasina Emmerentia 
Geertrui Jager (1785-1845).

3378. 1 vel. Uiteenzetting door Jan Samuel François (XIV-K). Incipit: "The shadow-
portraits of the De Wilde family have come to the van Hoogstraten family in the 
following manner". Gedateerd 10 januari 1982.
Abraham van Stralen, de vader van Maria Arnoldina van Stralen, de tweede 
echtgenote van Jan Samuel François (XII-C), was in 1852 gehuwd met lady Jeanne 
Carolina Henriëtte Bousquet. Dit huwelijk was kinderloos. Lady Bousquet was 
daarvoor gehuwd geweest met Mr. Pieter Adriaan de Wilde (1813-1844), kleinzoon 
van Pieter de Wilde en Catharina Adriana Weyland.

3379. Twee achterkanten van schaduwportretjes (waarvan de verblijfplaats onbekend 
is), met de respectievelijke opschriften "P. Weyland." en "Dr. P. de Wilde". Daarbij 
gevoegd een notitie van Jan Samuel François (XIV-K) uit november 2002. "For the 
record. I have kept 2 shadow portraits: Rev. Petrus de Wilde (...) and his wife 
Catharina Adriana Weyland [IB: resp. 77072 en 77071] (...). Eventually to be 
returned to vH-Family Foundation."
In de Stichting Familie van Hoogstraten worden de overige schaduwportretjes van 
deze familie bewaard. Alle zijn gedocumenteerd door het Iconographisch Bureau: 
Hendrik Weyland (IB 77068); Mevr. Weyland-Schuylenburg (IB 77067); Dr. Jan 
Pieter de Wilde als kind (IB 77073); Elisabeth Croese (IB 77070); Ds. Henricus 
Wyland Hzn. (IB 77069); P. Verleus, dichter, en vriend van Petrus de Wilde (1785, IB 
77074).

3380. 1 vel aantekeningen in de hand van Michiel Roscam Abbing betreffende de familie 
De Wilde en op de achterzijde een schetsmatige uiteenzetting van de schaduw-
portretjes. Ongedateerd, ± 1980. Inliggend overzicht van het nageslacht van 
Henricus Weyland en Sara van Krimpen, door dezelfde.

3381. 1 kwartierstaat van Dr. Jan Piet de Wilde (1777-1840), opgesteld door Michiel 
Roscam Abbing en voorzien van een aantekening van Jan Samuel François (XIV-K) 
over de relatie tussen deze De Wilde en de Van Hoogstratens.

3382. Genealogisch overzicht (1 vel), van de familie Weyland, ongedateerd [± 1980], door 
Michiel Roscam Abbing.

118 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Alba Amicorum P. de Wilde (1745-1801) en 
J.P. de Wilde (1777-1840) (uit nalatenschap Van Stralen).
(stukken 3383 t/m 3384)
3383. Album Amicorum Pieter de Wilde, 1764. Gebonden in in verregaande staat van 

ontbinding verkerend verguld leder. Sneden verguld. ± 200 p. Bijdragen uit de 
periode 1764-1779 van onder meer (veelal Leidse studenten) J. Sluis, J.S. van 
Campen, Conradus Leemans, Bernabé De Labat, R. van Staphorst, E. Scheiding, 
J.A.N. Carpentrer, J.F. Wentrop, H.A. Schultens, J. Frantzen, G. Colonius, W. 
Eijgeman, F.H.G. Hüllesheim, Ewaldus Hollebeek, P. van de Haar, J.Th. Rossyn, 
Petrus Spoors, Van der Sloot, J. Luzac, Henricus Weijland, Theodorus Spaan, Janus 
Spaan, A. Mandt, P. Paludanus, J. de Visscher, M. Buijs, J.D. van Dorp, J.W. Kraals, 
P.H. van Kessel, Jacobus van Nuys Klinkenbergh, G.O. Aberson, Janus van Thiel, 
Antonius Kuijpers, Joannes de Fremerij, Pieter Verleus, Johannes Hoogewal, H.A. 
van Marle, Adrianus Henricus Stompwijk, D.W. Leemans, D. Hoola van Slooten, 
D.G. Hoppenbrouwer, Cornelis van Hoogeveen, Carolus Lebrecht Weijer, 
Harmannus van de Poll, Joannes van Loon, M. Jorissen, J. de Roij, N. Hinlopen. 
Achterin alfabetische index op achternaam met paginanummers.

3384. Album Amicorum Jan Piet de Wilde, 1801. Vergulde groen lederen omslag, 
binnenzijde marmerpapier, in met verguld bruin leder overtrokken kartonnen 
foedraal. Op losse velletjes (sneden verguld) bijdragen (teksten, 
potloodtekeningen, aquarellen, tekeningen in Oost-Indische inkt) uit de periode 
1801-1806 van onder meer S.H. Weyland, A.A. Weyland-Schuylenburg, F. 
Scheurleer Weduwe de Koning, S. Brascamp, J. van der Sprang, M.H. Scheurleer, C. 
La Motte, J.M. Scheurleer, N. Goeverneur, C.P. van Tricht, Petrus Weijland, A.T. van 
Campen, A.C. Romswinckel, Wim de Koning, Alexander van Suchtelen, J. van Allen,
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J.C. Gorter, J. Paradijs, H. Wijnbeek, A.J. Perizonius, Gerardus du Cloux, W. 
Overduijn, M. van der Meersch Bosch, A.H. ter Hoeven, J.C. van Gennep, W.H. 
Mirandolle, A.J. Berkhout, H.F. Hoogeveen, P.J. Sandifort, N. Gorter, Anthony Moll. 
Eén van de bijdragen bestaat uit een geknipt silhouet (vermoedelijk J.P. 
voorstellende) (6x4 cm, IB 77676) met een moeilijk te verklaren anoniem en 
ongedateerd onderschrift (alsof J.P. dan reeds overleden zou zijn). Bevat tevens 
overzicht (1 velletje) "Lijst van uitgegeven Blaadjens", en lijst (2 vel) met overzicht 
van de bijdragen, door François (XIII-H).

119 Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn derde echtgenote,
Anna Rutheria Schuurbecque Boeye.
(stukken 3385 t/m 3391)
3385. "Copie der Akte van Scheiding van de onverdeeldheid afkomstig uit de 

nalatenschappen van Jhr. L.M.J. Schuurbecque Boeye, Jvr. A.R. Schuurbecque 
Boeye en Jhr. Q.W.A. Schuurbecque Boeye" (gebonden cahier van 79 p. doorslag 
typoscript), gedateerd 11 januari 1930.

3386. Concept akte (1 katern) van bovenstaand stuk.
3387. Overzichten (5 gevouwen diplomata) van effecten uit het bezit van de erflaters 

Schuurbecque Boeye, 1928-1929.
3388. Verdeelstaat (1 gevouwen diploma) van bovengenoemde effecten.
3389. Prentbriefkaart, gedateerd 15 september 1966, van haar dochter Louise en Jet van 

Marle, aan Anna. Incipit: "Wilderswil".
3390. Prentbriefkaart, gedateerd 18 mei [1968], van Anna, aan Erna Roscam Abbing-v.H. 

Incipit: "Hartelijk gefeliciteerd en héél veel goeds voor 't nwe jaartje".
3391. Prentbriefkaart, gedateerd 17 september 1970, van "Liesbeth en Willem", aan 

Anna. Incipit: "Heel veel dank voor hetgeen de post zojuist bracht".

120 Jan Willem Pieter (XII-D) (1860-1941). Correspondentie en diverse stukken.
(stukken 3392 t/m 3473)
3392. Briefje (1 vel), met potlood gedateerd 16 september [18]68, vermoedelijk van Jan 

Willem Pieter, aan zijn vader. incipit: "Wilt u mij een mes geven. krijg ik een 
timmerdoos op mijn verjaardag".

3393. "Vlees boekje voor den Haag WelE Gesten Heer van Hoogstraten" (cahier van 26 p. 
met vloeivelletjes). Bevat overzicht van slagerskosten tijdens de periode maart 
1887 - februari 1889. De identiteit van de eigenaar staat niet geheel vast.

3394. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 25 augustus 1892: 
"Mevrouw de Douairière van Hoogstraten-Frieswijk heeft de eer U kennis te geven
van het voorgenomen huwelijk van haren zoon Jan Willem Pieter [...]".

3395. Gedrukte huwelijksaankondiging (1 gevouwen vel), gedateerd 25 augustus 1892: 
"Jonkheer van Lawick van Pabst van Nijevelt, Burgemeester van Arnhem, en 
Mevrouw van Lawick van Pabst van Nijevelt-Rijnbende hebben de eer U kennis te 
geven van het voorgenomen huwelijk hunner dochter Ada Marcelina Maria 
Elisabeth [...]".

3396. "Déjeuner dinatoire 8 Septembre 1892". Gedrukte menukaart met fraaie 
ingekleurde afbeelding van het alliantie-wapen v.H.-van Lawick van Pabst, ter 
gelegenheid van het huwelijk van Jan Willem Pieter en Ada van Lawick van Pabst.

3397. Idem.
3398. Naamkaartje "Monsr. van der Kemp", eveneens met fraaie ingekleurde afbeelding 

van het alliantie-wapen v.H.-van Lawick van Pabst, voor bovengenoemd déjeuner 
dinatoire.

3399. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 september 1897, van J.W.P., aan zijn moeder. 
Incipit: "Tot mijn groot leedwezen vernam ik gisteren avond uit de briefkaart van 
Jan dat de toestand van onzen lieven zieke [zijn broer Jacob Karel, die 25 
september 1897 zou overlijden] weer een kleinen terugslag heeft ondervonden".

3400. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 5 mei 1900, van J.W.P., aan zijn broer 
Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Naar aanleiding van ons gesprek toen gij 
laatst bij ons waart, zend ik u hieronder een afschrift van de genealogische 
aanteekeningen in mijn huisbijbel".

3401. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 februari 1902, van A.A. Vorsterman van Oijen, 
aan J.W.P. Incipit: "'t Spijt mij dat UEdGestr alsnog geen beslissing omtrent het 
Algem. Nederl. Fam. blad hebt genomen. - Wat de verzameling familie-berichten 
aangaat, die zijn uniek en zijn in een familie archief belangrijk".
Mogelijk zijn genoemde familie-berichten later aangekocht: zie inventaris nr. 206.
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3402. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 maart 1902, van Hendrik Gerard Johan (XI-C-
b), aan J.W.P. Incipit: "In M. Balen's beschrijvinge der stad Dordrecht, anno 1677, 
trof ik onder meer aan". Inliggend: tekening van "het wapen met de drie duiven".

3403. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 april 1904, van J.W.P., aan zijn broer Jan 
Samuel François (XII-C). Incipit: "Dank voor de berichten, die gij mij zondt over 
Marie en de kleine [Margaretha Maria (XII-C-e)]".

3404. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 oktober 1914, van J.W.P., aan zijn broer Jan 
Samuel François (XII-C). Incipit: "Hartelijk dank voor de toezending van het 
exemplaar Ned. Leeuw".

3405. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 oktober 1917, ondertekening onleesbaar, aan 
J.W.P. Incipit: "Hierbij het gevraagde ingevuld".

3406. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 22 oktober 1917, van A.J. Blaauw, 
aan J.W.P. Incipit: "Ik haast mij U mijn dank te komen betuigen voor Uw brief met 
genealogische opgave".

3407. Krantenknipsel met foto van parade op het Haagse Malieveld, 18 november 1918. 
Hierop is Jan Willem Pieter duidelijk zichtbaar. Hierop enkele (incorrecte) 
aantekeningen betreffende de afgebeelde v.H.

3408. Knipsel uit de Wereldkroniek van 1 september 1923, met foto van het Haagse 
Malieveld, 18 november 1918. Hierop is Jan Willem Pieter duidelijk zichtbaar. Ook 
met foutieve aantekening "S.A. v.H.".

3409. Jaap de Vries, "Luitenant E.E. Warris 50 jaar na Troelstra's "revolutie": Ik voorkwam
de opstand" (6 losse p.), in Elsevier van 16 november 1968, met dezelfde foto (en 
detail van deze foto). Eveneens met foutieve notitie "Samuel [Anne (XIII-I)]".

3410. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 februari 1919, van A. van Hardenbroek-Caan 
van Neck, aan J.W.P. Betreft dank voor onderzoek en bezoek.

3411. Brief (1 vel), gedateerd 28 juni 1922, van A.C. baron van Heerdt, aan J.W.P. Incipit: 
"Maggy vertelde mij dat u zich voor de oude familiestukken interesseert".

3412. Minuut brief (1 vel), ongedateerd [1 juli 1922], van J.W.P., aan A.C. baron van Heerdt.
Incipit: "In antw. op uw brief van 28 dezer kan ik u het volgende meedeelen".

3413. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 6 juli 1922, van A.C. baron van Heerdt, aan 
J.W.P. Incipit: "Ten zeerste zeg ik u dank voor uw geacht schrijven van 1 dezer met 
lijstje, retour".

3414. Brief (1 vel), gedateerd 2 december 1928, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Hartelijk dank voor uw brief en voor uw vriendelijkheid om mij het werk 
Hoffman ter leen te geven".

3415. Minuut brief (1 vel), gedateerd 28 juni 1930, van J.W.P., aan W.J.J.C. Bijleveld. Incipit:
"Mag ik nog eens een beroep doen op Uwe welwillendheid".

3416. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 juni 1930, van W.J.J.C. Bijleveld, aan J.W.P. 
Incipit: "Tot mijn leedwezen moet ik U melden, dat aan de door U genoemde zaak 
vooreerst wel heel weinig te verbeteren zal vallen".

3417. Brief (2 vel), gedateerd 10 juli 1930, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Nog steeds ben ik in gebreke gebleven om je te bedanken voor je brief van
29 Mei". In deze brief is onder meer sprake van een tot dusverre onbekende 
familie-bijbel "uit de 18e eeuw, waarin (klaarblijkelijk van de hand van Anthony 
Terwen) de volgende aantekeningen [volgt transcriptie van deze aantekeningen]".

3418. Brief (1 vel), gedateerd 7 december 1930, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Reeds lang had ik je willen schrijven om je te bedanken voor de 
belangrijke inlichtingen betreffende de Terwens".

3419. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 15 februari 1931, van Muschart, aan J.W.P. 
Incipit: "In beleefd antwoord op uw schrijven dd. 10 dezer betreffende een 
onbekend wapen op een familieportret van ao. 1595". Inliggend: minuut brief van 
J.W.P d.d. 10 februari 1931, waarop ook minuut antwoord d.d. 16 februari 1931.

3420. Brief (1 vel), gedateerd 19 maart 1931, van A. Haga, aan J.W.P. Incipit: "In antwoord 
op Uw schrijven kan ik u mededeelen dat er twee families Haga zijn".

3421. Kopie (1 vel), in de hand van François (XIII-H), van bovenstaande brief.
3422. Brief (1 vel), gedateerd 1 april 1931, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). Incipit:

"Ik Bij het bijwerken van de genealogie stuitte ik bij Samuel v.H., Kapitein ter Zee, 
1692-1759, op zijn twee vrouwen".

3423. Brief (2 vel), gedateerd 5 april 1931, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Ja, het is wel toevallig dat we op hetzelfde oogenblik elkaar over 
genealogie schreven". Betreft onder meer het portret van Cateau (X-C-e) door J.C. 
Valois.

3424. Minuut brief (1 vel), gedateerd 27 april 1931, van J.W.P., aan Jhr. Dr. W.A. Beelaerts 
van Blokland. Incipit: "In de Nrs. 1-2 van het maandbl. "De Ned. Leeuw" las ik".
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3425. Brief (1 vel), gedateerd 29 april 1931, van Jhr. Dr. W.A. Beelaerts van Blokland, aan 
J.W.P. Incipit: "Uw schrijven van 27 dezer kwam in goede orde in mijn bezit en Uw 
verzoek om rectificatie is alleszins billijk".

3426. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 juni 1932, van J.W.P., aan zijn neef François 
(XIII-H). Incipit: "Zeer bedankt voor je brief, dien ik vandaag ontving, nagezonden 
uit Cannes". In deze brief is onder meer sprake van een familiebijbel, die Daniël 
van Almonde aan zijn schoonzuster gaf, en die op dat moment in bezit is van J.G.U.
v.H. (XIV-B).

3427. Brief (2 vel met inliggende enveloppe), gedateerd 22 september 1932, van J.W.P., 
aan zijn neef François (XIII-H). Incipit: "In de eerste plaats breng ik je uit naam van 
Tante Ada haar hartelijke dank over". In deze brief meldt J.W.P. dat hij in de 
archieven van Antwerpen een oudere generatie v.H. heeft ontdekt.

3428. Brief (2 vel fotokopie typoscript (transcriptie door Michiel Roscam Abbing, het 
origineel ontbreekt)), gedateerd 12 oktober 1933, van J.W.P., aan zijn broer Jan (XII-
C). Incipit: "Hierbij de opgave van de portretten, die Margaretha van Mevr. E. van 
der Capellen ontving". Betreft onder meer de portretten in bezit van G.C. Blaauw.

3429. Brief (1 vel), gedateerd 3 november 1933, van J.W.P., aan zijn broer J.S.F. (XII-C0. 
Incipit: "Naar aanleiding van ons gesprek over het boek met mijn aanteekeningen 
over de genealogie-v.H.".

3430. Foto (8,8 x 13,9 cm) van J.W.P., staande aan het graf van Leo van Voorthuysen 
(echtgenoot van de dochter van J.W.P.'s zuster Margaretha Constantia Maria van 
Stein Callenfels-v.H.), Domburg, 17 september 1937.

3431. Brief (2 vel), gedateerd 13 oktober 1937, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Hartelijk dank voor je schrijven en goede wenschen op 8 October".

3432. Brief (11/2 vel met enveloppe), gedateerd 30 november 1937, van J.W.P., aan zijn 
neef François (XIII-H). Incipit: "Wel bedankt voor je brief met den merkwaardigen 
inhoud".

3433. Brief (1 vel), gedateerd 24 december 1937, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H).
Incipit: "Ik kreeg je brief in goede orde".

3434. Brief (2 vel in enveloppe), gedateerd 21 januari 1938, van J.W.P., aan zijn neef 
François (XIII-H). Incipit: "Veel dank voor je brief van 12 dezer, waaruit ik met 
genoegen vernam, dat de Petrus Scriverius van 1738 zich in de familie-bibliotheek 
bevindt". Betreft onder meer het groene familiebijbeltje.

3435. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 17 juli 1938, van J.W.P., aan zijn neef
François (XIII-H). Incipit: "Ons verblijf op Hoekelum is nu vastgesteld op 25 juli - 1 
augustus a.s.".

3436. Brief (1 vel), gedateerd 15 oktober 1938, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Hartelijk dank voor je brief en uw beider gelukwenschen met mijn 
verjaardag".

3437. Brief (1 vel), gedateerd 6 december 1938, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Dank voor je brief. Je zult zeer welkom zijn Zaterdag of Zondag". Betreft 
onder meer het portret van Cateau (X-C-e) door J.C. Valois.

3438. Brief (1 vel), gedateerd 23 december 1938, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H).
Incipit: "Zeer bedankt voor je brief".

3439. Brief (3 vel), gedateerd 17 januari 1939, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Ik kom nu ons gesprek van gisteren voortzetten".

3440. Brief (3 vel), gedateerd 21 maart 1940, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Wel bedankt voor je beide brieven, die me weer interessante gegevens 
brachten". Betreft voornamelijk genealogie v.H.

3441. Brief (3 vel in enveloppe), gedateerd 30 maart 1940, van J.W.P., aan zijn neef 
François (XIII-H). Incipit: "Mijn nasporingen op het gemeentearchief alhier naar 
Susanna van Nieuwenhoven zijn zonder resultaat geweest". Betreft voornamelijk 
genealogie v.H.

3442. Minuut codicil (2 vellen fotokopie), gedateerd maart 1940. Betreft voorgenomen 
legaat familieportretten aan het Rijk.

3443. Brief (1 vel), gedateerd 6 juni 1940, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Ik had je al lang eens willen schrijven, maar in de sombere tijden die we 
gehad hebben en nog steeds hebben kwam ik er niet toe".

3444. Brief (1 vel), gedateerd 29 augustus 1940, van W.J.J.C. Bijleveld, aan J.W.P. Incipit: 
"Zeer hoop ik, U niet al te veel lastig te vallen met de volgende vraag".

3445. Brief (1 vel), gedateerd 2 september 1940, van W.J.J.C. Bijleveld, aan J.W.P. Incipit: 
"Veel dank voor Uw bericht".

3446. Brief (1 vel), gedateerd 10 september 1940, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-
H). Incipit: "Je brief van 30 Augs vond ik bij mijn terugkomst uit Bergen (N.H.) ".
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3447. Brief (2 vel), gedateerd 13 september 1940, van W.J.J.C. Bijleveld, aan J.W.P. Incipit: 
"Vanmiddag eindelijk kon ik naar het archief". Betreft onder meer Anna Bergsma.

3448. Brief (1 vel), gedateerd 24 september 1940, van Ada v.H.-van Lawick van Pabst, aan
haar neef François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor uw beider 
gelukwenschen".

3449. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1940, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Een rustigen Zondagmiddag gebruik ik om je brief te beantwoorden". 
Betreft voornamelijk genealogie v.H.

3450. Brief (2 vel), gedateerd 20 november 1940, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-
H). Incipit: "Het is alweer 14 dagen sedert ik je brief ontving". Betreft onder andere 
vondsten in het archief te Dordrecht.

3451. Brief (1 vel), gedateerd 2 februari 1941, van J.W.P., aan zijn neef François (XIII-H). 
Incipit: "Nog steeds ben ik je een antwoord schuldig op je brief van 10 Dec., het is 
wel bar!". Betreft voornamelijk genealogie v.H.

3452. Brief (1 vel), gedateerd 7 maart 1941, van A.C. baron van Heerdt, aan J.W.P. Incipit: 
"Ik zend u hierbij foto's van 1 Samuel van H. door Hodges".

3453. Brief (1 vel), gedateerd 11 maart 1941, van A.C. baron van Heerdt, aan J.W.P. Incipit: 
"Uw schrijven heb ik in dank ontvangen".

3454. Brief (1 vel), gedateerd 13 maart 1941, van A.C. baron van Heerdt, aan J.W.P. Incipit: 
"Onder dankzegging retourneer ik u hierbij de 2 proeven".

3455. Brief (1 vel), gedateerd 25 maart 1941, van A.C. baron van Heerdt, aan J.W.P. Incipit: 
"Zoo juist arriveerde uw aangeteekend schrijven met de foto's Terwen-Boutkan".

3456. Rekening (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd maart 1941, van F. Reesinck, ad ƒ 
17,80, geadresseerd aan "J. van Hoogstraten Hengelo G". Aangehecht: 
Postgirostrookje waaruit blijkt dat François (XIII-H) dit bedrag overgemaakt heeft, 
èn postgirostrookje waaruit blijkt dat F. Reesinck dit bedrag weer heeft 
teruggestort, met de aantekening dat het bedrag "reeds door Baron van Heerdt 
werd gegireerd".

3457. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 27 november 1941], van A.C. baron van 
Heerdt, aan François (XIII-H). incipit: "Mag ik U in de eerste plaats zeer dank 
zeggen voor alle moeite die U zich wel wilt geven".

3458. Notitie in potlood. 1 vel rouwpapier. Ongedateerd, niet ondertekend. Incipit: 
"Dezer dagen is te Berlijn verschenen een werk van den directeur van het 
pruissische Bureau voor Statistiek, dr. Engel".

3459. Krantenknipseltje "De 2e luit. J.W.P. van Hoogstraten, van het 2e reg. vest.-art. te 
Amsterdam, is bij het 3e reg. veld.-art. gedetacheerd.

3460. Visitekaartje "J.W.P. van Hoogstraten 1e Luit-Adj. 3e Regt Veld-Artillerie".
3461. Visitekaartje "Generaal-Majoor van Hoogstraten Adjudant i.b.d. van Hare 

Majesteit de Koningin Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie. Kasteelplein
13 Breda".

3462. Overlijdensadvertenties (krantenknipsel), gedateerd 18 maart 1941.
3463. Briefkaart, gedateerd 21 mei 1941, van zijn weduwe Ada, aan haar neef François 

(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief".
3464. Groepsfoto, ongedateerd, van 7 militairen, waarop staande, geheel rechts, volgens

notitie op verso Van Lawick van Pabst (mogelijk familie van Ada v.H.-van Lawick 
van Pabst).

3465. Brief (1 vel), gedateerd 5 april [19]57, van A.G. van der Steur, aan François (XIII-H). 
incipit: "Enige tijd geleden kocht ik op de markt een boekje getiteld 3e Regiment 
Veldartillerie 1881-1906". Betreft gegevens over de militaire loopbaan van Jan 
Willem Pieter.

3466. Brief (1 vel, doorslag typoscript), gedateerd 30 juni 1959, van François (XIII-H), aan 
de directeur van het Museum van de Kanselarij der Nederl. Orden. Incipit: 
"Indertijd heb ik van de weduwe en de dochters van mijn in maart 1941 overleden 
oom". Betreft aanbod tot het overdragen van alle decoraties van Jan Willem Pieter
aan genoemd museum.

3467. Brief (1 vel, typoscript, met bijlage), gedateerd 26 november 1959, van H. Schaper, 
aan François (XIII-H). Incipit: "Voor de schenking die u hebt willen doen".
In de bibliotheek van de Stichting Familie van Hoogstraten bevindt zich een 
verzameling van naar schatting rond de duizend lak-afdrukken van familiewapens,
grotendeels afkomstig van ontvangen post. Op vrijwel alle knipseltjes heeft J.W.P. 
met potlood de naam van de afzender genoteerd. De oudste afdruk dateert van 
1610. Van deze verzameling zal op termijn een geïllustreerde inventaris worden 
samengesteld.

3468. Overzicht van de in bovenstaande brief genoemde geschonken decoraties (22 
stuks!)
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3469. Concept codicil (2 vel), gedateerd maart 1940, betreffende legatering van 
portretten aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische- en Ikonographische 
Documentatie.

3470. Overzicht (2 velletjes, fotokopie), van het Rijksbureau voor Kunsthistorische- en 
Ikonographische Documentatie, ongedateerd [1969 of later], van de "Voormalige 
Coll. Gen. J.W.P. van Hoogstraten". Opsomming van 14 schilderijen.

3471. Brief (1 vel, fotokopie), gedateerd 13 december 1981, van Jan Samuel François (XIV-
K), aan Drs. de Haas van de Dienst Verspreide Rijkscollecties. Betreft aanvraag van 
enkele schilderijen in bruikleen.

3472. Brief (1 vel, fotokopie), gedateerd 11 januari 1982, van Drs. R.R. de Haas van de 
Dienst Verspreide Rijkscollecties, aan Jan Samuel François (XIV-K). Betreft - 
gedeeltelijk positieve - reactie op bovenstaande aanvraag van enkele schilderijen 
in bruikleen.

3473. Michiel Roscam Abbing, "Reconstructie van de overdracht van portretten uit het 
bezit van J.W.P. van Hoogstraten in 1941 "aan de staat der Nederlanden, ter 
plaatsing in en verzorging door het Rijksbureau voor Kunsthistorische- en 
Ikonographische Documentatie, afdeling Ikonografie"" (4 p. computerprint), 
gedateerd april 2004.

121 Jan Willem Pieter (XII-D) (1860-1941). Stukken betreffende zijn genealogisch 
onderzoek.
(stukken 3474 t/m 3477)
3474. Enveloppe met 30 vel aantekeningen, correspondentie, schetsen en transcripties 

betreffende genealogische onderwerpen en regesten van correspondentie die 
elders in deze inventaris beschreven wordt, voornamelijk uit de periode 1939-
1940.

3475. Enveloppe met het opschrift "Niet meer benoodigd voor het samenstellen van het 
manuscript. Bevatten nog wel enkele bijzonderheden die daarin niet zijn 
opgenomen". Hierin 40 vel genealogische aantekeningen, transcripties, lijsten, etc.

3476. Enveloppe met het opschrift "Archivalia". Hierin 56 vel genealogische 
aantekeningen, transcripties, lijsten, wapenschetsen, etc.

3477. Kwartierstaat (1 vel), ongedateerd, van Jan Willem Pieter, in zijn eigen hand.

122 Jan Willem Pieter (XII-D) (1860-1941). Aantekeningen betreffende het geslacht van 
Hoochstraten, later van Hoogstraten.
(stuk 3478)
3478. Cahier van ± 300 p. met alle door J.W.P. verzamelde genealogische en biografische 

gegevens over de, op generatienummer gerangschikte, leden van de familie v.H., 
en zorgvuldig met Oost-indische inkt getekende familiewapens. Inliggend diverse 
correspondentie en notities.
De definitieve, "net"-versie van dit werk berust momenteel in de bibliotheek van 
de Stichting Familie van Hoogstraten.
Met tot juni 1934 bijgewerkte stamboom (1 vel groot, gevouwen, plano)

123 Jacob Karel (XI-B-d) (1862-1897)
(stukken 3479 t/m 3536)
3479. Geboorte-advertentie (krantenknipsel), gedateerd 4 augustus 1862, van Jacob 

Karel.
3480. Uittreksel (1 vel) uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand van Den Haag, 

waaruit blijkt dat Jacob Karel geboren is te Den Haag op 4 augustus 1862.
3481. Versje (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1866, ondertekend (maar niet in het 

handschrift van) Jan Willem en Jacob. Incipit: "Papaatje is jarig! Wat ben ik weer 
blij".

3482. Tekening (1 velletje) van huis. Getekend op verso van factuur, gedateerd 1865.
3483. Tekening (1 vel) van oorlogs-achtige taferelen. Getekend op verso van factuur, 

gedateerd november 1867.
3484. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd Kissingen, 13 juli 1868, van zijn vader Samuel

Anne (incipit: "Beste Jacob, lieve dikzak, Hoewel Gij nog niet lezen kunt, schrijf ik U
toch ook eens een brief, er op rekenende dat er wel iemand zijn zal die U dien 
voorleest") en zijn moeder Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk (incipit: "Lieve beste 
Japie, Gij moet toch ook een briefje van Moeder hebben niet waar?").

3485. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1870], van Jacob Karel, aan zijn ouders. Incipit: "Lieve
beste ouders, het is van daag dingsdag 11 uur. Het spijt mij dat het zoo reegend bij 
u ik weet niets te schrijven en daarom zal ik mijn portret schideren".
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3486. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1868] van Jacob Karel aan zijn ouders.
3487. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1868] van Jacob Karel aan zijn ouders.
3488. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1868] van Jacob Karel aan zijn ouders.
3489. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1868] van Jacob Karel aan zijn ouders (recto) en zijn 

zusje Margaretha en broertje Jan Willem (verso).
3490. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1868] van Jacob Karel aan zijn ouders (recto) en zijn 

zusje Margaretha en broertje Jan Willem (verso).
3491. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1868] van Jacob Karel aan zijn ouders (recto) en zijn 

zusje Margaretha en broertje Jan Willem (verso).
3492. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1869] van Jacob Karel aan zijn ouders.
3493. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1869] van Jacob Karel aan zijn ouders.
3494. Briefje (1 vel), ongedateerd [± 1869] van Jacob Karel aan zijn ouders.
3495. Versje (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1869, ondertekend "Uwe U 

liefhebbende zoon. Jacob van Hoogstraten". Incipit: "Liefderijk Vader Albehoeder".
3496. Versje (1 gevouwen vel), gedateerd 30 maart 1870, ondertekend "Uw hartelijk 

liefhebbende kleine Jacob". Incipit: "Zou nu Jacob achter blijven? Niet iets doen 
voor zijn Papa?".

3497. Tekening (1 vel), ongedateerd [± 1872], van militair te paard.
3498. Deels met de hand ingekleurde prent van de Engelse Kerk te Den Haag, in potlood 

gedateerd 20 december 1872.
3499. Liedje (1 vel, tekst en noten), ongedateerd.
3500. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 augustus 1875, van zijn grootouders J.H. 

Frieswijk en C. Frieswijk-ten Cate, aan Jacob Karel. Incipit: "Hartelijk geluk met uw 
geboortedag!".

3501. Portretfoto (10,5 x 6,3 cm) van P. van Vliet, met op verso de aantekening "Aan mijn 
zeer geliefden leerling J.K. v. Hoogstraten. 's Gravenhage 1 Augs. 1877".

3502. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 19 september 1877, van zijn oom 
Jacob François (XI-A). Incipit: "Ik wensch u geluk; u, uwe lieve moeder, uwe 
broeders en zuster; u allen te zamen wensch ik hartelijk geluk met uwe zoo 
eervolle plaatsing aan de Militaire Academie".

3503. "Zakboekje van den cadet Van Hoogstraten Jacob Karel Aan hem afgegeven door 
mij ondergeteekende, commandeerende voorschrevene compagnie, op den 2 
October 1877" (cahier van 40 p.), ondertekend door J.H. Verschoor. Bevat onder 
meer "Staat der Kleeding- en Equipement-stukken", "Staat der Boeken, Teeken- 
en Schrijfbehoeften", en "Loopende rekening" (overzicht van inhoudingen op het 
zakgeld). Inliggend: visitekaartje "J.K. van Hoogstraten Cadet der Artillerie".

3504. Briefkaart, gedateerd 28 [oktober] 1880, van J. van Heerlen (?), aan Jacob Karel. 
Incipit: "Gefeliciteerd met den uitslag van uw broeders examen".

3505. Benoeming (1 gevouwen diploma) tot 2e Luitenant bij het 2e Regiment 
Vestingartillerie, gedateerd 15 juli 1881, ondertekend door Luitenant-Kolonel 
Simon.

3506. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 17 juni [18]83, van Jacob, aan zijn 
moeder. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor uw lieven brief, dien ik gisteren ontving 
en voor uwe telegram". Inliggend briefje (1 vel), gedateerd 24 juni [18]83, van 
dezelfde, aan dezelfde, met onder meer de cijfers van een door Jacob afgelegd 
examen.

3507. Briefkaart, gedateerd 15 oktober [18]83, van Jacob, aan zijn moeder. Incipit: 
"Voordat ik thuis kom, wil ik U met een enkel woord gelukwenschen met de dag 
van heden".

3508. Menukaartje, met in de hand van J.S.F. (de oudste broer van Jacob Karel) de 
aantekening: "Diner ten huize mijner Moeder, 27 Aug. '85, ter viering van de 
meerderjarigheid van Jakob, hetgeen op den 4en niet kon plaats hebben [...]".

3509. "2de Regiment Veld. Artillerie. 1ste Afdeeling. 1ste Batterij. Rapport omtrent de 
oefeningen, die gehouden zijn volgens de bepalingen, vervat in de Circulaire van 
het Command° der Ber. Art. Van den 14de September 1884 N° 1320" (2 gevouwen 
diplomata), gedateerd 15 oktober 1887, ondertekend J.K. van Hoogstraten.

3510. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), ongedateerd [poststempel 18 maart [18]91], 
van Jacob Karel, aan zijn broer Jan Samuel François. Betreft het overlijden van 
diens eerste echtgenote, Louise van Son.

3511. Enveloppe met, in de hand van Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk, het opschrift 
"Alles van de hand van mijn dierbaren, onvergetelijken Jakob. Tijdens mijn verblijf 
bij Jan te Zutphen eind Febr. 1891 - Juli 1893". Hierin overzichten van inkomsten en 
uitgaven (19 vel).
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3512. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 april 1891, van Jacob Karel, aan zijn moeder. 
Incipit: "Ingevolge Uw verzoek zend ik U hiernevens het geld, dat ik in het 
geldkistje gevonden heb en de enveloppen, benevens de rekening en 
verantwoording van de gelden, die ik voor U in ontvangst heb genomen".

3513. Nota (1 velletje) van Scheurleer & Zoonen, gedateerd 15 juni 1894, voor een bedrag
van ƒ 200,-

3514. "Programma van het Rijkunstig feest in de gesloten rijbaan bij gelegenheid van 
den Honderdjarigen Gedenkdag der oprichting van de Nederlandsche Rijdende 
Artillerie op den 21 April 1893" (gedrukt in twee kleuren, 2 gevouwen vel). 
Programmapunt 2.: "Rijden en flèche door de luitenants van Hoogstraten, Baud, 
Maes en Umbgrove", programmapunt 7.: "Carrousel gereden door de Luitenants 
van Hoogstraten, Sluiter, Baud, Frieswijk, van Oort, Maes, Jhr. Sickinge en 
Umbgrove, onder leiding van den 1en Luitenant van Hoogstraten".

3515. "Eglise Wallonne de La Haye. Cantiques de Noël Chantés par le Choeur Wallon le 
Lundi 25 Décembre 1893 au service du matin" (gedrukt, 1 gevouwen vel). De 
teksten van 4 gezangen, in enveloppe met in de hand van Maria Wilhelmina 
Frieswijk het opschrift "Waarbij mijn dierbare Jakob in het Koor heeft 
medegezongen".

3516. Benoeming tot ouderling (1 gevouwen vel), gedateerd 7 november 1895, 
ondertekend door de Scriba van het "Kies-Collegie der Nederduitsche Hervormde 
Gemeente van 's Gravenhage", H. Zeijdner.

3517. Benoeming (1 plano) tot Kapitein "Bij het Wapen der Artillerie, Bij het 3e Regiment 
Vesting-Artillerie", gedateerd 4 december 1895.

3518. Verklaring (1 plano), gedateerd 20 november 1896, door de Minister van Oorlog, 
dat Jacob Karel "gerechtigd is tot het dragen van het Eereteeken bij Koninklijk 
Besluit van 19 November 1844, N° 46, ingesteld".

3519. Enveloppe met 9 krantenknipseltjes betreffende de militaire loopbaan van Jacob 
Karel, 3 krantenknipseltjes betreffende zijn rol binnen de Nederlands Hervormde 
kerk, en een visitekaartje van "Le Général-Major Reuther, Ministre de la Guerre" 
met handgeschreven aantekening "Uw zoon benoemd tot 2e luitenant 2de 
Regiment Vesting Artillerie".

3520. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten Cadet der Artillerie".
3521. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten Cadet der Artillerie". In potlood gedateerd 31 

december [18]77.
3522. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten Kapitein der Artillerie". Met aantekening "p.r.".
3523. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten Kapitein der Artillerie". Met aantekening "p.f.".
3524. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten Kapitein der Artillerie". Met aantekening "p.f.". 

In potlood gedateerd 2 maart [18]96.
3525. Handgeschreven visitekaartje "J.K. van Hoogstraten 2de Luitenant der Art. Breda 

12 Mei 1883".
3526. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten 1ste Luitenant 2de Regt Veld-Artillerie".
3527. Visitekaartje "J.K. van Hoogstraten 1ste Luitenant 2de Regt Veld-Artillerie 

Javastraat 100".
3528. Enveloppe met het opschrift "Aanteekeningen betreffende de laatste levensdagen 

van broeder J.K. v.H.". Hierin notities (2 gevouwen vellen), gedateerd 30 augustus 
1897 t/m 25 september 1897, voornamelijk in de hand van Maria Wilhelmina 
Frieswijk, betreffende temperaturen, nachtrust, hoesten, ontlasting, e.d.

3529. Enveloppe, met in de hand van Maria Wilhelmina Frieswijk het opschrift 
"Herinneringen uit het Militaire Hospitaal te Gorinchem. 25 Sept. 1897". Hierin: 14 
velletjes notities, gedateerd 17 augustus 1897 t/m 25 september 1897, met 
aantekeningen voornamelijk betreffende nachtrust, transpireren, hoesten en 
opgeven.

3530. Gedrukte annonce (1 gevouwen vel) van het overlijden van Jacob Karel, gedateerd 
25 september 1897.

3531. Idem. Geadresseerd aan J.H. Frieswijk.
3532. Grafrede (1 vel), in de hand van, en uitgesproken door, J.S.F. (de oudste broer van 

Jacob Karel), op 29 september 1897 aan het familiegraf op de Algemene 
Begraafplaats te Den Haag.

3533. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 september 1897, van het bestuur van het 
Tehuis voor Militairen te Gorinchem, aan Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Betreft 
condoleance.

3534. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd oktober 1897, van de firma Oostbaan & 
Teunissen, voor Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk. Betreft een bedrag van ƒ 10,- 
voor een "Grafbouquet op palmbladen", geleverd 29 september (de dag van de 
begrafenis van Jacob).
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3535. Extract (1 diploma) uit het overlijdensregister van de gemeente Gorinchem, 
gedateerd 12 oktober 1897, waaruit blijkt dat Jacob Karel in genoemde gemeente 
is overleden op 25 september 1897.

3536. Extract uit het overlijdensregister van de gemeente Gorinchem (1 vel), gedateerd 
30 augustus 1899, waaruit blijkt dat Jacob Karel in genoemde gemeente is 
overleden op 25 september 1897.

124 Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905)
(stukken 3537 t/m 3588)
3537. "Dichtregelen bij het afsterven van mijnen dierbaren neef F[rançois Constant 

Jozef]. de Quertenmont" (1 vel, met initialen in reliëfdruk), ongedateerd. F. de 
Quertenmont overleed op 30 november 1852.

3538. Portretfoto (10,2 x 6,2 cm), ongedateerd [± 1860].
3539. Briefje (1 vel), gedateerd 14 juli 1870, van Hendrik Gerard Johan, aan "den heer 

Ritmeester Garns. Commt. te Roermond". Betreft het niet voortzetten van een 
inspectie.

3540. Twee handgeschreven visitekaartjes (in enveloppe), van Léon Barrabant en Fredk. 
Mortimer. Op enveloppe kopie telegram van Hendrik Gerard Johan aan zijn zuster 
Caroline, bij aankomst te Marseille na een verblijf in Indië, 1877: "Bonne santé, 
j'arrive en quatre jours".

3541. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 juli [18]77, van Mia (?) Hulseberg, aan Hendrik 
Gerard Johan. Incipit: "I write to offer you my heartfelt thank for your very great 
kindness to my dear mother and my little boy".

3542. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 30 september 1877], van Hendrik Gerard
Johan, aan zijn neef J.W.P. v.H. (XII-D). Met de tekst "hartelijke dankbetuiging".

3543. Briefkaart, gedateerd 17 december 1879, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef 
J.W.P. v.H. (XII-D). Tekst: "W. [Woubrugge] verkocht voor zeven en twintig duizend 
gulden, aan den heer van Eeghen, burgemeester van Oudshoorn".

3544. Briefkaart, gedateerd 13 september 1882, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef 
J.W.P. v.H. (XII-D). Tekst: "P.F." (felicitatie met promotie tot 1e luitenant).

3545. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 november 1884, van Hendrik Gerard Johan, 
aan zijn neef J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft suggestie voor tekst doktersverklaring en 
getuigenverklaring n.a.v. schop door paard.

3546. Overzicht (cahier van 36 p. waarvan 4 beschreven/beplakt), in onbekende hand, 
van de carrière en reizen van Hendrik Gerard Johan, van 1886 tot 1892. Bevat 
vooral krantenknipseltjes met vertrek- en aankomstdata van schepen naar en uit 
Indië.

3547. Briefkaart, gedateerd 19 januari 1887, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef Jan 
Samuel François (XII-C). Betreft verschijning van het werkje van Th. Nolen over 
David v.H. en de letterkundige twisten van zijn tijd.
Nolen, Th. Iets over David van Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn 
tijd. Rotterdam, A. Eeltjes, 1886. Ingenaaid. 40 p. Van dit werkje bevindt zich een 
exemplaar in de bibliotheek van de Stichting Familie van Hoogstraten.

3548. Briefkaart, gedateerd 24 januari 1890, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn tante 
Marie v.H.-Frieswijk. Betreft felicitatie met de verloving van haar oudste zoon, Jan 
Samuel François (XII-C), en Louise van Son.

3549. Briefkaart, gedateerd 28 januari 1890, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef Jan 
Samuel François (XII-C). Betreft citaat van Samuel v.H. (V-a) over de Nachtwacht 
van Rembrandt.

3550. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 27 december 1890, van Hendrik 
Gerard Johan, aan zijn neef Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Het is meer dan 
tijd dat ik U, door eigen geschrift, eenig teeken van leven geef".

3551. Telegram (1 vel), gedateerd 20 januari 1891, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn 
neef Jan Samuel François (XII-C). "Reken op mij station Staats-spoor".

3552. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 19 maart 1891, van 
Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Gisteren 
avond van Rustoord, waar ik mijne goede en thans zoo ongelukkige zuster 
Wilhelmine had bezocht, teruggekeerd".

3553. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 maart 1892, van Hendrik Gerard Johan, aan 
zijn neef J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft felicitatie met de verloving van J.W.P. en Ada van
Lawick van Pabst.

3554. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 4 december 1892], van Hendrik Gerard 
Johan, aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft felicitatie met aankoop paard en "uwe 
plaatsing bij een bereden wapen".
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3555. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 april 1893, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn 
neef Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Ontvang, ook namens mijne zuster 
Caroline, hartelijken geluk- & heil wensch met het oog op Uwe verloving [met zijn 
aanstaande tweede echtgenote, Marie van Stralen]".

3556. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 juni 1893, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn 
neef Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Gij zijt overtuigd van de levendige 
belangstelling welke Caroline & ik immer koesteren in al Uw wedervaren, ook 
alzoo in Uwe a.s. echtverbindtenis".

3557. Briefkaart, gedateerd 6 september 1893, van Hendrik Gerard Johan, aan J.W.P. v.H. 
(XII-D). Betreft felicitatie met de geboorte van J.W.P.'s eerste dochter.

3558. "Bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Regentes aan het IJsfeest van 
het Regiment Grenadiers en Jagers, op den 14den Februari 1895" (foto (Firma 
Vinkenbos & Dewald) van een schilderij, geplakt op karton). Met legenda op 
afzonderlijk vel, waarop Hendrik Gerard Johan als nr. 14 voorkomt.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

3559. Brief (1 vel), gedateerd 4 juni 1895, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef Jan 
Samuel François (XII-C). Incipit: "Wil hierneven ƒ 75 aantreffen, zijnde bestemd om
op 1 Juli a.s. in het bezit te geraken van Hendrik Haring".

3560. Foto (22 x 13,5 cm, in enveloppe), van de Noorweegse kapitein der Infanterie E. 
Hjöcht, in de zomer van 1894 gedetacheerd bij het 1e bataljon van het Regiment 
Grenadiers en Jagers. Opgedragen aan de Commandant van dit Bataljon.

3561. Briefkaart (1 vel), gedateerd 26 november 1895, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn
neef Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "De volmacht zal U bij eventueele komst 
te 's Hage door Caro worden afgegeven".

3562. "Koninklijke West-Indische Maildienst. Inrichting der salon en hutten 1e klasse van 
de stoomschepen Prins Frederik Hendrik [...]" (1 vel, gedrukt, met aantekeningen 
door Hendrik Gerard Johan. Incipit: "Vertrokken op 27 november 1895".

3563. Verklaring van het Departement van Oorlog (1 gevouwen diploma), gedateerd 8 
oktober 1896. Betreft toekenning van een jaarlijks pensioen ad ƒ 2.275,- aan 
Hendrik Gerard Johan. Inliggend de volgende drie stukken:

3564. Begeleidend schrijven (1 gevouwen, grotendeels voorbedrukt, vel), gedateerd 9 
november 1896, van het Departement van Financiën, aan Hendrik Gerard Johan.

3565. Extract (1 gevouwen diploma) uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand 
van Den Haag, gedateerd 11 september 1896, waaruit blijkt dat Hendrik Gerard 
Johan in deze gemeente geboren is op 18 maart 1841.

3566. Extract (1 gevouwen diploma) uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand 
van Den Haag, gedateerd 11 september 1896, waaruit blijkt dat Hendrik Gerard 
Johan in deze gemeente overleden is op 6 januari 1905.

3567. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 mei 1897, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn 
neef Jan Samuel François (XII-C). Incipit: "Op 30 Juni a.s. vervalt voor de tak v.H.-C. 
de fatale termijn; al is het dan wat vroeg, wil dan toch maar de ƒ 75, hierbij 
ingesloten, ontvangen ter overmaking te goeder tijd aan den taaien 
Veenendaalschen [Frederik Haring]".

3568. Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage CCXXXII, 185, dinsdag 9 augustus 
1898 (1 krantenpagina). Hierin twee vermeldingen van de "adjudanten in 
buitengewonen dienst".

3569. Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage CCXXXII, 205, donderdag 1 september
1898 (1 krantenkatern). Hierin vermelding van de benoeming van Hendrik Gerard 
Johan tot "adjudant in buitengewonen dienst".

3570. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 12 juli 1899, van Hendrik Gerard Johan, aan 
J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft condoleance met het overlijden van J.W.P.'s schoonvader.

3571. Bewijs van overboeking (1 vel), gedateerd 14 oktober 1899, van een graf op 
begraafplaats Nieuw Eik en Duinen, van W.P.S.A. Maas Geesteranus, weduwe van 
J.F.A.E. van Lansbergen, op naam van Hendrik Gerard Johan.

3572. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 december 1899, van Hendrik Gerard Johan, 
aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft dank voor twee vazen uit de nalatenschap van 
J.W.P.'s moeder, Marie v.H.-Frieswijk.

3573. Briefkaart, gedateerd 20 december 1899, van Hendrik Gerard Johan, aan J.W.P. v.H.
(XII-D). Betreft felicitatie met promotie.

3574. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 september 1900, van Hendrik Gerard Johan, 
aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft het niet gehoor geven aan een uitnodiging: "daarbij 
ben ik aan tafel een saaie gast".

3575. Briefkaart, gedateerd 11 oktober 1903, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef 
J.W.P. v.H. (XII-D) (?). Betreft verkeerd bezorgde "jagt omslag".
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3576. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1903, van Zur Haar, aan Hendrik Gerard Johan. 
Betreft de verkoop van gronden te Rijswijk.

3577. Briefkaart, gedateerd 21 februari 1904, van Hendrik Gerard Johan, aan zijn neef 
J.W.P. v.H. (XII-D). Tekst: "vertrokken naar Putten".

3578. Visitekaartje "H.G.J. van Hoogstraten, Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin Oud-
Kolonel". Met potloodaantekening "p.c.". In envelopje geadresseerd aan zijn neef 
J.W.P. v.H. (XII-D).

3579. Telegram (1 vel), gedateerd 24 februari 1904, 13:40, van De Ranitz, aan "Kolonel 
van Hoogstraten Sanatorium Putten: "Hare Majesteit de Koningin Moeder 
wenscht eenige inlichtingen te ontvangen hoe het U op dit oogenblik gaat".

3580. Minuut brief (1 vel) van J.W.P. v.H. (XII-D) aan zijn nicht Caroline. Betreft aanbod 
van de minister van oorlog om een loffelijk schrijven van de koning betreffende 
haar broer Hendrik Gerard Johan niet te vernietigen, maar aan de nabestaanden 
van Hendrik Gerard Johan ter hand te stellen. Op hetzelfde vel minuut brief, 
gedateerd 6 juli 1909, van J.W.P. v.H. (XII-D), aan de minister van oorlog. Betreft 
dank namens Caroline voor genoemd schrijven.

3581. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juli [1909], van Caroline Gerardina Johanna, 
aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft bevestiging van ontvangst van genoemd schrijven 
van de koning. Op p. 3-4 minuut dankbrief van Caroline aan de minister van 
oorlog.

3582. Afschrift (1 vel) van "Speciale Nota, gevoegd bij de conduitelijst van de 1e Luitenant
H.G.J. van Hoogstraten, van het Regiment Grenadiers en Jagers", gedateerd 15 
november 1872, ondertekend Willem. Transcriptie door J.W.P. v.H. (XII-D), met 
aantekening hieromtrent, gedateerd 6 juli 1909.

3583. "Kwartieren van Hendrik Gerard Johan van Hoogstraten" (1 gevouwen plano). In 
het midden het geschilderde familiewapen v.H., met daaromheen de wapens van 
de families v.H. (2 x), Caan, Copes van Hasselt, Terwen, van Neck, Homoet en 
Meyners.

3584. Aantekeningen (1 gevouwen vel, 1 vel en 1/2 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D) betreffende
het leven, de carrière, de onderscheidingen en de begrafenis van Hendrik Gerard 
Johan.

3585.
3586. Brief (kladversie, 2 vel), gedateerd 20 juni 1984, van J.S.F. v.H. (XIV-K), aan 

Mevrouw J.P.A.E. van Zelm van Eldik-Kuneman, Conservatrix van het Museum van 
de Kanselarij der Nederlandse Orden. Betreft schenking van het bij koninklijk 
besluit d.d. 12 november 1875 nr. 18 aan Hendrik Gerard Johan toegekende 
eresabel.

3587. Brief (fotokopie, 2 1/2 vel), gedateerd 26 maart 1985, van J.S.F. v.H. (XIV-K), aan zijn
zoon David Jan (XV-N). Betreft overdracht van in bovenstaande stukken genoemd 
ere-sabel.

3588. Enveloppe met 9 krantenknipsels betreffende de militaire loopbaan en het 
overlijden van Hendrik Gerard Johan.

125 Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905). Stukken betreffende reizen naar de 
Oost.
(stukken 3589 t/m 3597)
3589. "Korte toelichting op de Instructies voor den Luitenant Kolonel H.G.J. van 

Hoogstraten, ter zake van de door hem te houden Inspectie over de landmacht in 
West Indië (1 gevouwen diploma, in enveloppe), gedateerd 15 november 1895, 
ondertekend door de Secretaris Generaal bij het Departement van Koloniën, A.E. 
Elias. In dezelfde enveloppe de volgende 5 stukken:
3590. Afschrift (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 november 1895, 

van koninklijk besluit. Betreft inspectie van de landmachten in 
Suriname en Curaçao.

3591. Afschrift (1 gevouwen diploma), gedateerd 20 november 1895, 
van brief van de Generaal Majoor Inspecteur der infanterie 
Hennus, aan Hendrik Gerard Johan. Betreft begeleidend 
schrijven bovenstaand stuk.

3592. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 23 november 1895, van 
de Minister van Koloniën, aan Hendrik Gerard Johan. Betreft 
bovenstaande twee stukken.

3593. "Bewijs van ophouding van betaling van Officieren" (1 diploma), 
gedateerd 27 november 1895. Betreft jaarlijks tractement van ƒ 
3.400,- en overplaatsing naar het Departement van Koloniën.
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3594. Afschrift (1 gevouwen diploma), gedateerd 16 december 1895, 
van twee brieven van de Gouvernements-Secretaris van 
Suriname Tonckens, aan de Majoor-Commandant der Troepen 
en van het Garnizoen, en aan de Administrateur van Financiën. 
Betreft Hendrik Gerard Johan's reis naar Suriname.

3595. "Het eiland Java" (gevouwen plano, op linnen), ongedateerd [± 1850]. Ingekleurde 
landkaart van Java. Met enkele aantekeningen in het handschrift van Hendrik 
Gerard Johan.

3596. "Nederlandsch Oost-Indië" (gevouwen plano, op linnen), ongedateerd [± 1880]. 
Ingekleurde landkaart. Met enkele aantekeningen - voornamelijk data - in het 
handschrift van Hendrik Gerard Johan. Onder meer de aantekening "Mei Kong 3 
Juny". Op verso in de hand van Hendrik Gerard Johan een overzicht van data en 
plaatsen (1886-1890) betreffende één van zijn reizen.

3597. "Kaart van Java met aanduiding der spoor-, tram- en andere communicatie-wegen
enz. enz." samengesteld door J.W. Stemfoort en J. Hora Adema. Den Haag, J. 
Smulders, 1885 (gevouwen plano in omslag). Uitgave van de Vereeniging ter 
Beoefening van de Krijgswetenschap. Op verso omslag aantekeningen betreffende
dezelfde reis van Hendrik Gerard Johan als in bovenstaand stuk.

126 Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905). Stukken betreffende het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en Opvoedingswezen.
(stukken 3598 t/m 3611)
3598. Brief (1 diploma), gedateerd 10 november 1902, van de minister van Justitie, J.A. 

Loeff, aan Hendrik Gerard Johan. Betreft verzoek tot toetreding als lid van het 
Algemeen college van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijks-tucht- en 
opvoedingswezen.

3599. Afschrift koninklijk besluit (1 gevouwen diploma, olografie), gedateerd 23 februari 
1903. Betreft benoeming van Hendrik Gerard Johan tot lid van het Algemeen 
college van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijks-tucht- en 
opvoedingswezen.

3600. Brief (1 gevouwen diploma, olografie), van de minister van Justitie, J.A. Loeff, aan 
Hendrik Gerard Johan. Betreft uitnodiging voor eerste bijeenkomst van het 
Algemeen college van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijks-tucht- en 
opvoedingswezen.

3601. Memorie omtrent aantal, vestiging, opzet en inrichting der tuchtscholen en 
rijksopvoedingsgestichten. S.l., s.d. 20 p. in omslag met opdruk "Vertrouwelijk. 
Uitsluitend bestemd voor de leden van het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en Opvoedingswezen. Met aantekeningen 
en correcties. Inliggend:

3602. Geölografeerde "Leiddraad A. met betrekking tot de tuchtscholen B. met 
betrekking tot de Rijksopvoedingsgestichten" (1 gevouwen diploma).

3603. Dubbelzijdig beschreven diploma aantekeningen en correcties.
3604. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 september 1903, van de voorzitter en de 

secretaris van het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het 
Rijks-Tucht- en Opvoedingswezen, aan Hendrik Gerard Johan. Betreft de 
benoeming van Hendrik Gerard Johan tot rapporteur over het vraagstuk der "zorg 
voor de verpleegden na het ontslag".

3605. Brief (1 vel), gedateerd 26 september 1903, van J.C.E. Mullemeister, "Directeur van 
het Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens", aan Hendrik Gerard Johan. Betreft 
statistieken 1902 betreffende genoemd gesticht.

3606. Brief (1 vel), gedateerd 28 september 1903, van de directeur van het 
"Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens 'De Kruisberg' bij Doetinchem", aan 
Hendrik Gerard Johan. Betreft statistieken 1902 betreffende genoemd gesticht.

3607. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 30 september 1903, van de directeur van 
het "Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens 'Veldzicht' te Avereest", aan Hendrik 
Gerard Johan. Betreft statistieken 1902 betreffende genoemd gesticht.

3608. Brief (1 vel), gedateerd 30 september 1903, van C.H. Meywert, directrice van het 
Rijks Opvoedings-Gestight en Bizondere Strafgevangenis voor Meisjes. 
Montfoort", aan Hendrik Gerard Johan. Betreft statistieken 1902 betreffende 
genoemd gesticht.

3609. OPDRACHT: Schriftelijk verslag uitbrengen aangaande zorg voor de verpleegden 
na het ontslag uit de gereorganiseerde rijksopvoedingsgestichten - op te vatten in 
ruimen zin, als omvattende patronage in den bestaanden vormen een toevlucht 
voor gewezen opvoedelingen (kartern van 12 gedrukte p.), gedateerd 24 oktober 
1903, ondertekend H.G.J. v.H. Betreft uitwerking van in titel omschreven opdracht.
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3610. Lege enveloppe (poststempel 19 maart [19]04), geadresseerd aan H.G.J., Lid van 
het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en 
Opvoedingswezen.

3611. Brief (1 vel), gedateerd 1 januari 1905, van Johan van der Steur, directeur van het 
"Opvoedingsgesticht 'Oranje Nassau' te Magelang, aan Hendrik Gerard Johan. 
Incipit: "Onder de aangename plichten die ik te vervullen heb behoort ook eens 
een lettertje aan U".

127 Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905). Stukken betreffende het overlijden en 
de begrafenis.
(stukken 3612 t/m 3629)
3612. Telegram (1 vel), gedateerd 6 januari 1905, 14:40, van Caroline v.H., aan "Van 

Hoogstraten Hoogstede Arnhem": "Henri overleden".
3613. Gedrukt overlijdensbericht (1 gevouwen vel), gedateerd 6 januari 1905, 

ondertekend door zijn zuster C.G.J. v.H., zijn zuster J.C. Quarles van Ufford-v.H., en 
zijn zwager L.J. Quarles van Ufford. Op verso voorzijde enkele aantekeningen in de 
hand van zijn oom J.S.F. (XII-C) betreffende de militaire carrière van Hendrik 
Gerard Johan en zijn begrafenis.

3614. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 januari 1905, van J.W.P. v.H. (XII-D), aan zijn 
broer Jan Samuel François (XII-C). Betreft het sterfbed, het overlijden en de 
begrafenis van hun neef Hendrik Gerard Johan: "Verder heeft Henri beschreven dat
bij de begrafenis geene neven zouden worden geïnviteerd".

3615. Brief (1 vel), gedateerd 7 januari 1905, van de "Kapitein Adjudant van Z.K.H. den 
Prins der Nederlanden", aan L.J. Quarles van Ufford. Betreft het overlijden van 
diens zwager Hendrik Gerard Johan v.H.

3616. Brief (1 vel), gedateerd 7 januari 1905, van de Kolonel, Commandant van het 
Regiment Grenadiers en Jagers, P. van Voorst tot Voorst, vermoedelijk aan L.J. 
Quarles van Ufford. Betreft condoleance.

3617. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 januari 1905, van Simon van der Aa, 
"Hoofddirecteur van het Gevangeniswezen en van het Rijks-Tucht- en 
Opvoedingswezen", aan L.J. Quarles van Ufford, zwager van Hendrik Gerard Johan.
Betreft condoleance.

3618. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 7 januari 1905, van De Maritz (?), 
Grootmeester van H.M. de Koningin-Moeder, aan L.J. Quarles van Ufford, zwager 
van Hendrik Gerard Johan. Betreft condoleance.

3619. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 januari 1905, van Batenburg en C.H. 
Batenburg-Spat, vermoedelijk aan L.J. Quarles van Ufford, zwager van Hendrik 
Gerard Johan. Betreft condoleance.

3620. Nieuwe Rotterdamsche Courant, LXII, 8, zondag 8 januari 1905 (1 gevouwen 
katern). Hierin een bericht over het overlijden van Hendrik Gerard Johan.

3621. Brief (1 vel), gedateerd 9 januari 1905, van A.J. Rethaan Macaré en S.P. de Meijere, 
waarschijnlijkaan L.J. Quarles van Ufford, zwager van Hendrik Gerard Johan. 
Betreft condoleance.

3622. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 januari 1905, van baron van Hardenbroek van 
Bergambacht, aan L.J. Quarles van Ufford, zwager van Hendrik Gerard Johan. 
Betreft condoleance.

3623. Brief (1 vel), gedateerd 10 januari 1905, van A.J. Rethaan Macaré, aan L.J. Quarles 
van Ufford, zwager van Hendrik Gerard Johan. Betreft verhindering de begrafenis 
van Hendrik Gerard Johan bij te wonen.

3624. Brief (1 vel), gedateerd 10 januari 1905, van de Gemeentesecretaris van 's-
Gravenhage, aan L.J. Quarles van Ufford, zwager van Hendrik Gerard Johan. 
Betreft condoleance.

3625. Brief (1 vel), gedateerd 11 januari 1905, van voorzitter en secretaris van het bestuur 
van "Vaderland en Koning", aan L.J. Quarles van Ufford, zwager van Hendrik 
Gerard Johan. Betreft condoleance.

3626. De Nederlander. Nederlandsch Dagblad tot verbreiding van Christelijk-Nationale 
beginselen, XII, 3458, Donderdag 12 januari 1905 (1 gevouwen katern). Hierin een 
bericht over de begrafenis van Hendrik Gerard Johan.

3627. Knipsel uit De Prins nr. 31, 28 januari 1905. Met foto, en kort in memoriam, van 
Hendrik Gerard Johan.

3628. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 3 februari 1905, van Von Franck, 
secretaris van de Kanselarij der Nederlandsche Orde, aan de erven Hendrik Gerard 
Johan v.H. Betreft het retourneren van de versierselen van Ridder 4e klasse der 
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Militaire Willemsorde. Op verso enveloppe de aantekening "Hier kon geen sprake 
van zijn aangezien de versierselen der Willems-Orde vergaan zijn geraakt in 1877, 
met de schipbreuk [...]".

3629. Bewijs van overboeking (1 vel), gedateerd 8 februari 1905, van een graf op 
begraafplaats Nieuw Eykenduinen, van Hendrik Gerard Johan, op naam van zijn 
zuster Jacoba Caroline.

128 Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905). Militaire ordes.
(stukken 3630 t/m 3655)
3630-3655. Oude omslag (karton met opgeplakt marmerpapier en groene lintjes). Op recto 

voorplat een etiket met in de hand van Pieter François (XI-C) het opschrift: 
"Overlijden van mijnen zoon F. van Hoogstraten Van mijne Moeder Vrouwe M.L. 
van Hoogstraten gebn Copes van Hasselt". Dit doorgekruist en op verso voorplat 
een aantekening van Jan Samuel François (XII-C) betreffende de geschiedenis van 
deze "portefeuille", en in de hand van Henri de aantekening "bescheiden 
betreffende H.G.J. van Hoogstraten". Hierin:
3630. Wet van den 30sten April 1815, n° 5, houdende instelling van de 

Militaire Willemsorde, en Reglement van administratie en 
discipline voor dezelve orde, gearresteerd bij besluit van zijne 
Majesteit den Koning in dato 25 junij 1815, N° 10. 's-Gravenhage, 
1859. Ingenaaid in blind (oranje) omslag. 24, (4) p.

3631. Brief (duplicaat, 1 gevouwen diploma), gedateerd 13 augustus 
1877, ondertekend door de Generaal der Infanterie, 
Buitengewoon Adjudant van Z.M. den Koning, Kanselier der 
beide Orden, Duijcker, aan Henri. Betreft benoeming tot Ridder 
der vierde klasse van de militaire Willemsorde en begeleidend 
schrijven bij bovenstaand stuk.

3632. Verklaring (1 gevouwen plano), gedateerd 2 maart 1878, 
ondertekend door de minister van Staat, minister van Koloniën. 
Betreft eervolle vermelding van Henri "ter zake zijner houding 
[...] bij den Staf der expeditionaire troepen in Atjeh".

3633. Brief (kopie, 1 gevouwen vel), gedateerd 2 april 1878, van A. 
Bartholdi ("Légation de France aux Pays Bas"), aan Baron van 
Heeckeren van Kell, minister van buitenlandse zaken. Betreft het
moedige gedrag van Henri tijdens de schipbreuk van de Mei-
Kong, op 17 juni 1877 bij de kaap van Gardafui.

3634. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 april 1878, van de Luitenant 
Generaal, Adjudant en Chef van het Militaire Huis des Konings, 
Monceau, aan Henri. Betreft begeleidend schrijven bij 
bovenstaand stuk.

3635. Oorkonde (1 gevouwen diploma), gedateerd 24 augustus 1878, 
ondertekend namens "Wilhelm, von Gottes Gnaden König von 
Preuszen etc:".

3636. Brevet van "Chevalier de 4me classe de l'Ordre du Lion d'or de la 
Maison de Nassau" (1 gevouwen diploma), gedateerd 11 oktober 
1878. Inliggend: statuten (1 gevouwen diploma) betreffende 
deze onderscheiding.

3637. Brief (1 vel), gedateerd 25 oktober 1878, van de De Directeur van 
het Kabinet des Konings, aan Henri. Betreft begeleidend 
schrijven bij het brevet en de versierselen van "Ridder 4e klasse 
van den Gouden Leeuw van Nassau".

3638. Verklaring (1 gevouwen plano), gedateerd 6 december 1878, van 
de minister van oorlog. Betreft het gerechtigd zijn tot het dragen
van het ereteken "voor langdurige Nederlandsche dienst als 
Officier [...] met het cijfer XV voorzien".

3639. Onderscheiding (1 gevouwen diploma), gedateerd 12 oktober 
1880, ondertekend namens Willem III. Betreft benoeming tot 
"Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne". Inliggend: 
statuten (1 diploma) en begeleidend schrijven (1 gevouwen 
diploma), gedateerd 12 oktober 1880, van De Directeur van het 
Kabinet des Konings, aan Henri.

3640. Brief (1 diploma), gedateerd 10 oktober 1889, van de "Civiel en 
Militair Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden", Generaal-
Majoor van Teijn, aan Henri. Betreft positief getuigschrift.



2.21.333.01 Hoogstraten, van 229

3641. Oorkonde (perkament, 1 gevouwen plano), gedateerd 19 oktober
1892. Betreft benoeming tot "Officier de l'Ordre National de la 
Légion d'honneur".

3642. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 13 december 1892, van 
de Secretaris Generaal van het ministerie van oorlog, aan Henri. 
Betreft begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.

3643. "Extract-besluit strekkende tot akte van aanstelling" (1 
gevouwen plano), gedateerd 24 juli 1894. Betreft benoeming tot 
Luitenant-Kolonel bij het Wapen der Infanterie bij het Regiment 
Grenadiers en Jagers.

3644. Oorkonde (1 gevouwen diploma), gedateerd 17 mei 1895, 
ondertekend door Oscar, koning van Noorwegen en Zweden. 
Betreft benoeming tot "Commandeur der 2de Klasse in de Orde 
van St. Olaf". Inliggend: "Ordensdekorationers Tilbagesendelse" 
("Restitution des décorations") (1 diploma).

3645. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 25 juli 1895, van de 
Secretaris Generaal van het ministerie van oorlog, aan Henri. 
Betreft begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.

3646. Afschrift (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 november 1895, 
van een koninklijk besluit van Emma, Regentes van het 
Koninkrijk. Betreft inspectie door Henri van de landmacht in 
Suriname en op Curaçao.

3647. Afschrift (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 november 1895, 
van de "Instructies voor den luitenant kolonel H.G.J. van 
Hoogstraten, ter zake van de door hem te houden Inspectie over
de landmacht in Westindië".

3648. Benoeming (1 diploma), gedateerd 1/5 maart 1897, ondertekend 
namens de burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage, 
van Henri tot lid van de Commissie van het "Fonds tot 
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden dienst in 
de Nederlanden".

3649. Verklaring (1 vel, grotendeels voorbedrukt), van de Minister van 
Oorlog, dat J.S.F. "gerechtigd is tot het dragen van het Eereteken 
bij 's Konings Besluit van 19 November 1844, N° 46, voor 
langdurigen Nederlandschen dienst als Officier", gedateerd juni 
1897.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

3650. Verklaring (1 gevouwen diploma), gedateerd 1 september 1898, 
ondertekend door de minister van oorlog. Betreft verlening aan 
Henri van de rang van Kolonel.

3651. Verklaring (1 gevouwen diploma), gedateerd 2 september 1898, 
ondertekend door de minister van oorlog. Betreft benoeming 
van Henri tot "Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare 
Majesteit de Koningin".

3652. Oorkonde (1 gevouwen diploma), gedateerd 18 januari 1901, 
ondertekend door Willem III. Betreft benoeming tot "Ridder 2e 
Klasse der Orde van den Rooden Adelaar".

3653. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 8 oktober 1901, van de 
Secretaris Generaal van het ministerie van oorlog, aan Henri. 
Betreft begeleidend schrijven bij bovenstaand stuk.

3654. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 januari 1905, van de 
"Chargé d'Affaires d'Allemagne", Van Trollius (?), aan Jhr. S.M.S. 
de Ranitz. Betreft ontvangstbevestiging van de "décorations 
prussiennes conférées à feu le Colonel van Hoogstraten".

3655. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 februari 1905, van de "Consul
Generaal van Zweden en Noorwegen" (ondertekening 
onleesbaar), aan Jhr. S.M.S. de Ranitz, Grootmeester van H.M. 
de Koningin Moeder. Betreft ontvangstbevestiging van het 
"versiersel der orde van St. Olaf gedragen door wijlen den 
Kolonel H.G.J. van Hoogstraten".

129 Johanna Wilhelmina (XI-C-c) (1842-1901)
(stukken 3656 t/m 3662)
3656. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 juni [1893], van Wilhelmine, aan haar nef Jan 

(XII-C). Betreft felicitatie met zijn voorgenomen huwelijk met Maria van Stralen.
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3657. Briefkaart, gedateerd 29 december 1902, van "Henri v.H.", haar broer H.G.J. v.H. 
(XI-C-b), aan J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft het overlijden van Floris van Pallandt, 
"Heden n.m. 3 uur".

3658. Gedrukte annonce van het overlijden van Wilhelmine, gedateerd 17 augustus 1901, 
geadresseerd aan haar nef Jan (XII-C), ondertekend door haar broer, H.G.J. v.H. en 
haar zwager Jhr. L.J. Quarles van Ufford.

3659. Transcriptie (1 strookje papier) door J.W.P. v.H. (XII-D) uit het Adelsarchief 1902, p. 
130, betreffende Floris baron van Pallandt.

3660. Biografische aantekeningen (1 velletje) betreffende Wilhelmine, door J.W.P. v.H. 
(XII-D).

3661. Krantenknipsel, ongedateerd, uit het Algemeen Handelsblad, betreffende het 
overlijden van F.J.W. baron van Pallandt van Rosendael, burgemeester van 
Rosendaal bij Arnhem.

3662. Visitekaartje met rouwrand "Majoor H.G.J. van Hoogstraten, Koninginnegracht 
35". Met de hand toegevoegd: "F. van Pallandt van Hagen Nassauplein 4".

130 Caroline Gerardina Johanna (XI-C-d) (1846-1918)
(stukken 3663 t/m 3716)
3663. "Spaarpot van Carolina, Gerardina, Johanna, van Hoogstraten" (cahier, platten van 

marmerpapier, opgeplakt titelvignet, 40 p.). Hierin "Giften en interessen" vanaf 2 
maart 1846 tot maart 1869, bijgehouden door haar vader Pieter François (XI-C). 
Inliggend: Brief (1 vel) van haar nicht Nelly Quarles van Ufford, aan François (XIII-
H). Incipit: "Kort geleden heb ik mijn safe bij M. & P. [Mees & Pierson] in den Haag 
opgeruimd".

3664. Foto (9,8 x 6,3 cm), ten voeten uit in lang gewaad, linkerarm steunend op 
balustrade, in de rechterhand een paraplu, ongedateerd [± 1871].

3665. Brief (1 vel), gedateerd 25 oktober [1894], van Caroline, waarschijnlijk aan haar 
neef Jan (XII-C). Incipit: "J'avais fait restaurer quelques des portrets [sic]".

3666. Briefje (1 velletje), ongedateerd [waarschijnlijk omstreeks 1877], van Caroline aan 
haar tante Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Je regrette bien de ne pas avoir vu Jean 
[haar neef Jan (J.S.F. (XII-C))] hier".

3667. Brief (2 gevouwen vellen), gedateerd 11 juli [1888], van Caroline, aan haar neef Jan 
(XII-C). Incipit: "Zeer goede tijdingen van Henri [haar broer H.G.J. (XI-C-b)] kreeg ik 
zat:".

3668. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 december [1889], van Caroline, aan haar tante
Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Ik stel het zeer op prijs dat ik door de vriendelijkheid 
van Jan zoo spoedig heb mogen weten deze gelukkige tijding van zijn 
engagement".

3669. Brief (1 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 16 september 1890, van Caroline, aan 
haar neef Jan (XII-C). Incipit: "Hartelijk dank dat gij na uwe inspannende 
manoeuvres en gelukkige te huis komst den tijd hebt kunnen vinden om mij met 
zulke vriendelijke woorden omtrent Henri's promotie te verheugen".

3670. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 oktober [1890], van Caroline, aan haar neef 
Jan (XII-C). Incipit: "Ik dank u zeer voor die laatste handteekening voor Rhijnsp. En 
het speet mij zeer ik niet te huis was, zondag namiddag".

3671. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 november 1890, van Caroline, aan haar neef 
Jan (XII-C). Incipit: "Alles blijft zoo als wij laatst dachten toen gij zoo vriendelijk 
waart mij even te komen opzoeken".

3672. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 december 1890, van Caroline, aan haar neef 
Jan (XII-C). Incipit: "Heden kreeg ik tijding uit Batavia 2 Nov. de laatste brief, en 9 
Nov. zou Henri per [...] te Singapore scheep gaan".

3673. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [1891], van Caroline, aan 
haar neef Jan (XII-C). Incipit: "Met diepe droefheid verneem ik uw smartelijk verlies
[het overlijden van zijn eerste echtgenote, Louise van Son, op 17 maart 1891]".

3674. Brief (2 gevouwen vellen in enveloppe), gedateerd 24 oktober [1892], van Caroline,
aan haar tante Marie v.H.-Frieswijk. Incipit: "Terwijl ik U in gedachten te Londen 
volgde ontging mij geheel dat U Zondag 16 Oct. weder te Zutphen herdacht [jarig 
was]". In deze brief is onder meer sprake van een gedeelte van het ondehavige 
familie-archief (zie verder de inleiding op deze inventaris).

3675. Brief (1 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 6 november [1892], van Caroline, aan 
haar neef Jan (XII-C). Ook in deze brief komt het familie-archief uitgebreid ter 
sprake. Incipit: "Hier is de sleutel van een handkoffer dat ik U verzend, met de 
documenten. Gaande weg werd het mij al interessanter, en ik ben zeer blij dat 
deze bezending in goede haven terecht komt, en in bewaring zal blijven".
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3676. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 april [1893], van Caroline, aan haar neef Jan 
(XII-C). Incipit: "Het was heden met zulk een groot genoegen ik de kennis uwer 
aanstaande vrouw maakte, en ik kan U zoo van harte geluk wenschen".

3677. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Vendredi soir, tard" [oktober 1893], van 
Caroline, aan haar neef Jan (XII-C). Incipit: "En recevant cette petite clef, je pense 
que vous serez consolé de savoir que la boîte est fermée, personne chez moi n'a vu
le contenu si précieux pour vous".

3678. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "Maandag na ontvangst telegram 
[poststempel 23 oktober 1893], van Caroline, aan haar neef Jan (XII-C). Incipit: "Gij 
zult zeker wel uit mijn, U Zondag gezonden telegram begrepen hebben, dat ik de 
invitaties niet voorwaardelijk kon doen".

3679. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 oktober [1893], van Caroline, aan haar neef 
Jan (XII-C). Incipit: "Ik open dezen van ochtend daar ik, het menschelijk hart 
kennende, toch begrijp en volkomen billijk er niets vague of twijfelachtig mag zijn, 
omtrent de wijze hoe ik te werk ging".

3680. Briefkaart, gedateerd 19 augustus [1895], van Caroline, aan haar neef Jan (XII-C). 
Incipit: "Votre bonne proposition me donne à songer que je pourrais toutefois 
prolonger ma visite de deux beaux jours".

3681. Brief (1 vel), gedateerd 17 november 1895, van E.W. Moes, aan Caroline. Incipit : 
"Vernomen hebbende, dat U in het bezit zijt van oude familieportretten".

3682. Brief (1 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 27 november [1895], van Caroline, aan 
haar neef Jan (XII-C) en zijn echtgenote, Marie v.H.-van Stralen. Incipit: "Zoo 
verstreek heden te 5 uur den tijd, toen Henri mij verliet, nadat hij eerst nog uwen 
brief ontving, waarvoor ik U zijn dank betuig".

3683. Briefkaart, ongedateerd [volgens potloodaantekening 30 november 1895], van 
E.W. Moes, aan Caroline. Incipit : "Ofschoon ik zeer gaarne van Uw vriendelijke 
uitnoodiging zou gebruik maken".

3684. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 november [1895], van Caroline, aan haar neef 
Jan (XII-C). Incipit: "Uwe inlichtingen blijken volkomen juist te zijn geweest 
omtrent den heer E.W. Moes". Betreft onder meer bezoek van Dr. A. Bredius, 
directeur van het Mauritshuis, aan Caroline, om schilderijen te bekijken.

3685. Brief (2 gevouwen vellen), gedateerd 3 december [18]95, van Caroline, aan haar 
neef Jan (XII-C). Incipit: "Ik zoude nog vergeten hebben U te melden hoe 
vriendelijk ik het vond, gij wel er aan gedacht had, om waart gij niet door eene 
vroeger reeds belegde vergadering ter bijwooning uitgenoodigd, gij Henri op de 
schuit een laatst vaarwel en tot wederziens zou hebben willen toeroepen". In deze 
brief onder meer een uitgebreid verslag van het bezoek van Dr. A. Bredius, 
directeur van het Mauritshuis, aan Caroline, en de ontdekking van een portret 
door Bernard Zwaardecroon.

3686. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 januari 1896, van Cornelis Hofstede de Groot 
aan Caroline. Incipit: "Ik mag wel beginnen, mijne excuses te maken, dat ik U 
zoolang heb laten wachten".

3687. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 21 januari [1896] van Caroline (XI-C-d), aan 
haar neef J.S.F. Incipit: "Ik hoop dat het U allen wel gaat". Inliggend: Verklaring (1 
gevouwen vel), ongedateerd, door C.J. Harte-de Quertenmond. Betreft legaat van 
portret door Kruseman van haar grootmoeder M.L. v.H.-Copes van Hasselt (x X-B),
en een pastelportret van haar grootvader François (X-B).

3688. Transcriptie (1 vel) door J.W.P. v.H. (XII-D), van genealogische gegevens betreffende
Bernard Zwaardecroon, uit Oud-Holland, 13e jaargang, 1895. Met potloodschets 
van het wapen Zwaardecroon.

3689. Brief (1 gevouwen vel, 1 los vel), gedateerd 8 september [1896], van Caroline, aan 
haar neef Jan (XII-C). Incipit: "Met Henri kom ik U en Marie hartelijk geluk 
wenschen met de geboorte van uwen zoon [Samuel Anne (XIII-I)]".

3690. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 december 1898, van Caroline (XI-C-d) aan Jan 
Samuel Francois (XII-C). Incipit: "Hoewel laat, kom ik U gelukwenschen dat uw 
broeder Jan Willem in Arnhem weer bij zijn corps is". Betreft onder meer een 
vermeend Terwen-portret uit de boedel van Piet Caan.

3691. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1905, van Caroline, waarschijnlijk 
aan haar neef Jan (XII-C). Incipit: "De "wenk" door wijlen mijnen goeden broeder 
neergeschreven, geldt voor alle portretten, tegen matige overname".

3692. Brief (2 gevouwen vellen), gedateerd 13 januari [1906], van Caroline, aan haar neef 
Jan (XII-C). Incipit: "Het zoo even met U gehouden gesprek vervolgende, zoo begin
ik met te melden, 't geen ik verzuimde, dank voor zeer gewaardeerde brief van 1 
Januari".
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3693. Briefkaart (Isole boromes e Pallanza, Zwitserland), ongedateerd [poststempels van
4 en 6 april 1913], van "J.d.V." (?), aan Caroline. Incipit: "J'ai regretté vi[vement] de 
ne vous avoir rencontré [sic] mercredi".

3694. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 augustus [1914?], van Caroline, waarschijnlijk 
aan haar neef François (XIII-H). Incipit: "Welke veranderingen om ons heen, sedert 
wij het laatst elkaar ontmoetten!". Betreft de verschrikkingen van de eerste 
wereldoorlog. Inliggend: uitgeknipte signatuur van Caroline.

3695. Biografische notities (1 velletje) door haar neef J.W.P. v.H. (XII-D).
3696. Overlijdensbericht (krantenknipsel) van Caroline, gedateerd 26 juni 1918. 2 

exemplaren.
3697-3715. Enveloppe met het opschrift "Schilderijen Caroline van Hoogstraten". In de hand 

van Michiel Roscam Abbing de aantekening "De gegevens in deze brieven zijn òf 
onbelangrijk òf achterhaald". Hierin:
3697. Brief (1 vel), gedateerd 2 juni 1915, van J. Hendriks, 

portretschilder, aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Van den heer 
Baukema heb ik vernomen dat U eene schilderij wenscht 
gerestaureerd te hebben".

3698. Brief (1 vel), gedateerd 3 juli 1918, van H.A. Schaafsma, notaris, 
aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Ik heb de eer U te berichten dat 
wijlen Mejonkvr. C.G.J. van Hoogstraten bij olographisch 
testament 23 maart 1911 gedeponeerd bij mijn voorganger, 
wijlen notaris C. Vos, de volgende beschikking heeft gemaakt".

3699. Brief (1 vel), gedateerd 3 juli 1918, van H.A. Schaafsma, notaris, 
aan J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Ik heb de eer U te berichten dat 
wijlen Mejonkvr. C.G.J. van Hoogstraten bij olographisch 
testament 23 maart 1911 gedeponeerd bij mijn voorganger, 
wijlen notaris C. Vos, de volgende beschikking heeft gemaakt". 
Deze brief is, afgezien van de geadresseerde, identiek aan 
bovenstaand stuk,

3700. Brief (1 vel), gedateerd 23 juli 1918, van H.A. Schaafsma, notaris, 
aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "De Heer Mr Enschedé deelt mij 
mede, zich met de keuze van den heer Hendriks als taxateur van 
de portretten te kunnen vereenigen".

3701. "Taxatie van Portretten te Eefde op Villa Zorgvliet (van wijlen 
Mejkvr. Van Hoogstraten)" (1 vel), gedateerd 14 augustus 1918, 
ondertekend J. Hendriks, portretschilder en restaurateur van 
schilderijen. Het totaal van de 17 getaxeerde schilderijen 
bedraagt ƒ 477,-.

3702. Transcriptie van bovenstaand stuk door J.W.P. v.H. (XII-D), met 
aantekening (citaat uit brief aan J.W.P. v.H. (XII-D) betreffende "2 
kleine stukjes [...] op metaal geschilderd, 18e eeuw, niet grooter 
dan de palm van een hand, beiden in gelijke vergulde 
gebeeldhouwde lijst, vermoedelijk pendanten").

3703. Brief (1 vel), gedateerd 15 augustus 1918, van J. Hendriks, 
portretschilder, aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Hierbij ingesloten 
zend ik U op uw verzoek de taxatie van de portretten te Eefde".

3704. Brief (1 vel), gedateerd 9 september 1918, van H.A. Schaafsma, 
notaris, aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Bij eene conferentie met 
den heer Mr Enschedé executeur-testamentair en de erven 
wijlen Mejuffrouw C.G.J. van Hoogstraten, de vorige week 
gehouden, is ook behandeld de overneming van de 
familieportretten". De erven vinden de taxatie door Hendriks 
véél te laag (de taxateurs van de boedel kwamen op ƒ 1.845,- 
terwijl Hendriks als totaal ƒ 477,- opgeeft)...

3705. Afschrift (1 vel) van bovenstaand stuk door J.W.P. v.H. (XII-D), 
met enkele opmerkingen van zijn broer J.S.F. v.H. (XII-C).

3706. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 september 1918, van J.W.P. 
v.H. (XII-D), aan zijn broer J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Uwen brief 
vond ik, toen ik zooeven terugkwam uit Wassenaar, waar ik een 
kleine veertien dagen bij Wieleke logeerde".

3707. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 september 1918, van J.W.P. 
v.H. (XII-D), aan zijn broer J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Uw brief met
ingesloten dien van den notaris Schaafsma, werd mij naar 
Groesbeek nagezonden; hij kruiste mijn antwoord op uw eersten
brief".
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3708. Brief (1 vel), gedateerd 17 september 1918, van H.A. Schaafsma, 
notaris, aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Heden morgen ontving ik 
bericht uit den Haag, dat de Firma van Zeben te Zutphen, die de 
verhuizing op Zorgvliet zal regelen, zich voorstelt as Zaterdag de 
tapisserie te laden".

3709. Enveloppe (leeg), van de firma D. van Zeben & Zn., geadresseerd
aan J.S.F. v.H. (XII-C). Hierop o.a. de aantekening "3 kisten met 
schilderijen, 1 pak schilderijen te samen inhoudende 18 stuks".

3710. Minuut brief (1 diploma), gedateerd 19 september [19]18, van 
J.S.F. v.H. (XII-C), aan notaris Schaafsma. Incipit: "Over den 
inhoud v. Uw gea. schr. v. 9 dezer corr. ik met mijn br. te Breda, 
die eenige dagen v. huis was".

3711. Brief (1 vel), gedateerd 26 september 1918, van H.A. Schaafsma, 
notaris, aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Van den inhoud uwer 
geëerde letteren dd. 19 Septbr. jl. heb ik den Heer Mr. Enschedé 
en de Erven in kennis gesteld".

3712. "Taxatie Hendriks Nos 1 t/m 17 ƒ 477.-" (1 vel). Berekening van 
het aandeel te betalen door J.W.P. v.H. (XII-D). Hierop in potlood:
"Dit bedrag ontvangen 8 Oct. 18".

3713. Notariële akte van décharge (1 vel) betreffende overname van de
familieportretten voor ƒ 1.239,-, gedateerd 21 januari 1919, 23 
januari 1919, 12 februari 1919, ondertekend J.S.F. v.H. (XII-C), 
J.W.P. v.H. (XII-D) en M. Mackay.

3714. Toegevoegd: lijstje (1 vel), ongedateerd [1918], in de hand van 
J.S.F. v.H. (XII-C). Betreft beschrijving van de portretten uit de 
nalatenschap van zijn nicht Caroline.

3715. Toegevoegd: Overzicht (1 vel), ongedateerd, van 10 generaties 
mannelijke v.H.'s met hun echtgenotes. Eveneens in de hand van
J.S.F. v.H. (XII-C), en wellicht opgesteld in verband met 
identificatie van de op genoemde portretten voorgestelde 
familieleden.

3716. Toegevoegd: M. Roscam Abbing, "Transcriptie van brieven en delen van brieven 
over familiepapieren en -portretten met verklarende noten". [Amsterdam], 
december 2003. 14 p.

131 Jacoba Caroline (XI-C-e) (1855-1911)
(stukken 3717 t/m 3726)
3717. Nota (1 diploma), gedateerd 31 juli 1879, van A.H. Avéres te Den Haag, ad ƒ 317,90. 

Betreft de uitzet van "de Wel Edelgeboren Jonkvrouwe Mejonkvrouwe van 
Hoogstraten" (voornamelijk linnengoed).

3718. Gedrukte annonce (1 gevouwen vel), gedateerd 25 september 1879, van het 
huwelijk van Jacoba Caroline en Louis Jacques Quarles van Ufford. Aangezien haar 
ouders beide reeds waren overleden, ging deze aankondiging uit van haar zuster 
Johanna Wilhelmina van Pallandt-v.H. en haar echtgenoot.

3719. Portretfoto (16 x 11 cm, geplakt in gevouwen kartonnen omslag), ongedateerd [± 
1885].

3720. Correspondentiekaartje (met in reliëfdruk het alliantiewapen Quarles van Ufford-
v.H), gedateerd 28 juni [18]93, van Jacoba Caroline, aan haar neef Jan (Jan Samuel 
François (XII-C)). Incipit: "Een paar woorden om U ook namens Quarles in deze 
dagen onze beste wenschen over te brengen".

3721. Visitekaartje "Mr & Mme Quarles d'Ufford, van Hoogstraten". Met aantekening in 
de hand van Jacoba Caroline: "vous envoient leur [sic] sincères félicitations ce 5 
Avril [18]93".

3722. Correspondentiekaartje, gedateerd 9 maart 1910, van Jacoba Caroline, aan haar 
neef J.W.P. v.H. (XII-D) en zijn echtgenote Ada van Lawick van Pabst. Incipit: "Even 
kom ik U ook namens Quarles het engagement melden van Eduard".

3723. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 19 augustus 1905, ondertekend door de 
Commies Chef van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage. Betreft een bedrag van ƒ
6,225 voor de overboeking van twee grafkelders van haar broer Hendrik Gerard 
Johan, op naam van Jacoba Caroline.

3724. Ontvangstbewijs (1 vel), gedateerd 28 september 1911, ondertekend door de 
Commies Chef van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage. Betreft een bedrag van ƒ
6,225 voor de overboeking van twee grafkelders van Jacoba Caroline, op naam van
Jonkvrouwe Cornelia Johanna Sara Quarles van Ufford.
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3725. Gedrukte annonce (1 gevouwen vel rouwpapier) van het overlijden van Jacoba 
Caroline, gedateerd 1 februari 1911.

3726. Zutphensche Courant LXIII, 29, Vrijdag 3 februari 1911 (1 katern). Hierin de 
overlijdensadvertentie van Jacoba Caroline.

132 Jacoba Caroline (XI-C-e) (1855-1911). Stukken betreffende haar echtgenoot, Louis 
Jacques Quarles van Ufford, en de familie Quarles van Ufford.
(stukken 3727 t/m 3782)
3727. Aankondiging (krantenknipseltje) van het huwelijk van Louis Jacques Quarles van 

Ufford en Jacoba Caroline, gedateerd 9 oktober 1879.
3728. Brief (1 vel), gedateerd 6 juli [18]90, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn 

aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Eindelijk kom ik er toe uw 
vriendelijk schrijven te beantwoorden".

3729. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 oktober [in potlood toegevoegd: 1890], van 
Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: 
"Eindelijk dan toch kan ik aan uw verzoek van dezen zomer voldoen". Betreft 
toezending van een partij sigaren.

3730. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 18 maart [18]91, van Jacques 
Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Zoojuist 
ontvingen wij de droevige tijding der gebeurtenis, die u zoo diep moet treffen". 
Betreft het overlijden van Jans eerste echtgenote, Louise van Son.

3731. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 19 maart [18]91, van H.J. Quarles 
van Ufford, aan J.S.F. v.H. (XII-C). Incipit: "Zooeven kregen wij door tusschenkomst 
van Freule v. Pabst uit Arnhem de zoo vreselijk treurige tijding van het overlijden 
van Uwe vrouw". Betreft het overlijden van Jans eerste echtgenote, Louise van 
Son.

3732. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 maart 1892, van Jacques Quarles van Ufford, 
aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Gisteren middag vertelde 
Caroline ons reeds het heugelijke nieuws van uw engagement, doch nu gij zoo 
beleefd zijt het ook aan ons mede te deelen, wil ik er geen gras over laten 
groeien".

3733. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in reliëfdruk), gedateerd 26 september [19]04, 
van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). 
Incipit: "In antwoord op uw vriendelijk schrijven zoo juist ontvangen een paar 
woorden". Het wapentje komt ook ter sprake: "Ziet eens naar de "Crest". Dit is het 
resultaat van onze besprekingen eenige tijd geleden. Ik heb het in Londen [laten] 
uitvoeren".

3734. Redevoering (1 diploma), gedateerd 9 oktober 1904, in onbekende hand, ter 
gelegenheid van de zilveren bruiloft van Jacoba Caroline en haar echtgenoot.

3735. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in reliëfdruk), gedateerd 11 oktober [19]04, van
Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: 
"Gij hebt ons dubbel verrast".

3736. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in reliëfdruk), gedateerd 4 januari [19]05, van 
Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: 
"Er doen zich (natuurlijk!) al weer moeilijkheden voor. In de eerste plaats: wat 
moet ik zeggen, dat mijn Zwager de Heer, of de Hoogedelgestrenge Heer H.G.J. 
v.H. is overleden?". Hij loopt hier vooruit op het overlijden van zijn zwager Henri, 2 
dagen later, op 6 januari 1905, en besluit zijn brief met: "Met Henri gaat het nu 
weer wat; van morgen heeft hij weder een kamfer injectie gehad".

3737. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in reliëfdruk), gedateerd "Woensdag avond" 
[gelet op papier en inkt eveneens 1905], van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn 
aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Over een uur wil ik bij u antwoord 
laten halen". Betreft vraag over correcte aanhef van brief aan Z.K.H. Prins Hendrik.

3738. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd "Zaterdagavond" [gelet op inkt 
eveneens 1905], van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P.
v.H. (XII-D). Incipit: "Ik heb beloofd voor uwe kinders wat postzegels te zenden en 
wil daar niet langer mede wachten. Ik ben trouwens van oordeel, dat men beloften
aan kinders gedaan in de eerste plaats moet gestand blijven".

3739. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in reliëfdruk), gedateerd 17 september [19]05, 
van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). 
Incipit: "Wij hopen Woensdag het voorrecht te hebben, dat Uwe Schoonzuster met
Caroline en de freule Martini bij ons komt dineren".
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3740. Brief (1 gevouwen vel op briefpapier van de "Nederl. Orchidophilen Club"), 
gedateerd 22 maart [19]07, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde
neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Ik sluit hierin een ontwerp van een verzoek aan de 
3 K.K.H.H. Doe mij het genoegen en loop het eens door".

3741. Brief (1 gevouwen vel op briefpapier van de "Nederl. Orchidophilen Club"), 
gedateerd 15 april [19]07, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde 
neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Gij waart zoo vriendelijk mij voor te stellen wel te 
willen informeeren of het mogelijk aan H.M. onze Koningin zou kunnen behagen 
ons [...] IVe Orchideeën tentoonstelling te vereren met Hoogst derzelver bezoek". 
Verder: "toch geloof ik dat een warme aanbeveling van de Heer van Geen veel 
goed kan doen".

3742. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in opdruk in enveloppe), gedateerd 22 
augustus [19]07, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef 
J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Wij hadden ulieden reeds eerder van het groote ongeluk
willen kennis geven, maar hebben uw adres niet kunnen te weten komen". Aan het
eind een kort briefje door Coba (Jacoba Caroline). Betreft de ontploffing van een 
"luchtgas toestel", waardoor Caroline (de zuster van Jacoba Caroline) zeer ernstig 
verbrand werd.

3743. Briefkaart, gedateerd 25 augustus [19]07, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn 
aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Veel dank voor uwe belangstelling. 
De tijdingen heden veel gunstiger".

3744. Brief (1 vel), gedateerd 8 mei [19]09, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn 
aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D) (?). Incipit: "Nu kom ik U eens een dienst 
vragen, in de hoop dat ge mij daarmede zult willen helpen, tot den einde toe".

3745. Correspondentiekaart, gedateerd 15 maart [19]10, van Eduard Quarles van Ufford 
(de zoon van Jacoba Caroline en L.J. Q.v.U.), vermoedelijk aan zijn aangetrouwde 
neef en nicht J.W.P. v.H. (XII-D) en zijn echtgenote Ada van Lawick van Pabst. 
Incipit: "Even wil ik u met een enkel woord kennis geven van mijn engagement 
met Mej. G.J.H. Meertens in Soerabaia".

3746. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 juni [19]10, van Eduard Quarles van Ufford (de 
zoon van Jacoba Caroline en L.J. Q.v.U.), vermoedelijk aan zijn aangetrouwde neef 
J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Uw vriendelijk schrijven van 12 April mocht ik 
ontvangen".

3747. Gedrukte annonce (1 gevouwen vel), gedateerd 14 juli 1910, van het huwelijk van 
Edouard Jacques Quarles van Ufford (de zoon van Jacoba Caroline), en Mejuffrouw
Gustavine Julienne Henriette Meertens.

3748. Brief (1 vel rouwpapier), ongedateerd [1911?], van Jacques Quarles van Ufford, aan 
zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Heden middag is Jhr. A.G. 
Sickinghe ten mijnent geweest om mij mede te deelen, dat H.M. hem aangewezen 
had om H.M. bij de ter aardebestelling te vertegenwoordigen".

3749. Correspondentiekaartje, ongedateerd, Jacques Quarles van Ufford, aan zijn 
aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Tot nog toe heb ik noch audientie 
gevraagd bij H.M. de Koningin, noch bij de beide anderen".

3750. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 30 maart [19]12, van Jacques Quarles
van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D) (?). Incipit: "Mogelijk dat 
ge er even veel voor voelt, daarom met een enkel woord het volgende". Het ergert 
Jacques dat "onmiddelijk [sic] na afloop door de leden van het Orchest de sigaren 
in de Kerk werden opgestoken".

3751. Foto (11 x 8,2 cm) van Jacques Quarles van Ufford, zittend in stoel met opgeplakte 
foto in de handen, ongedateerd [±1912].

3752. Foto (11 x 8 cm) van Nelly Quarles van Ufford (dochter van Jacoba Caroline en 
Jacques Quarles van Ufford), zittend in stoel op balkon, met boek in de handen, 
ongedateerd [±1912].

3753. Brief (1 vel), gedateerd 9 juni [19]13, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn 
aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D) (?). Incipit: "Een paar woorden slechts om u 
kennis te geven van het engagement van mijn zoon Carel met Miss. Isabel Harle, 
een Engelsch meisje te Hong Kong".
Emma Isabel Harle, geb. 19 augustus 1884 te Cheltenham (GB), dochter van Gawen
en Martha Cannock.

3754. Kaartje (1 vel in enveloppe), gedateerd 31 december [19]13, van Jacques Quarles 
van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). Incipit: "Hiernevens het 
bewuste boek".
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3755. Brief (2 gevouwen vellen in enveloppe), gedateerd 5 juli [19]14, vanuit Bettws-y-
coed, North Wales, van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef 
J.W.P. v.H. (XII-D) en zijn echtgenote Ada. Incipit: "Ge hebt mij gevraagd of er een 
Golflink was vlakbij of ver af van het Hotel". Inliggend: "Plan of course" 
(plattegrondje van de streek).

3756. Brief (1 gevouwen vel met wapentje in reliëfdruk), gedateerd 5 september 1917, 
van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-D). 
Incipit: "Wij hebben vernomen dat het Zaterdag een gedenkwaardige dag is". 
Mede ondertekend door "Nelly" (dochter van Jacoba Caroline en Jacques Quarles 
van Ufford).

3757. Brief (1 vel), gedateerd 17 februari [19]20, van Eduard Quarles van Ufford (de zoon 
van Jacoba Caroline en L.J. Q.v.U.), vermoedelijk aan zijn aangetrouwde neef en 
nicht J.W.P. v.H. (XII-D) en zijn echtgenote Ada van Lawick van Pabst. Incipit: "Het is
mij een genoegen u te kunnen mededeelen dat ik geengageerd ben met Mej. C.L.E.
van Ermel Scherer".

3758. "Jhr. L.J. Quarles van Ufford 85 jaar" (krantenknipsel). Uit: Het Vaderland van 10 (?) 
juni 1937.

3759. Foto (krantenknipsel), gedateerd 10 juni 1937, met het onderschrift "Jhr. L.J. 
Quarles van Ufford, die morgen zijn 85en geboortedag viert".

3760. Correspondentiekaart (in enveloppe), ongedateerd [poststempel van 21 augustus 
1937], van Jacques Quarles van Ufford, aan zijn aangetrouwde neef J.W.P. v.H. (XII-
D) en zijn echtgenote Ada van Pabst. Incipit: "Ontvangt samen onze hartelijke 
gelukwenschen met het engagement van uwe kleindochter".

3761. Brief (1 vel, briefpapier Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren), 
gedateerd 3 februari 1938, van L.J. Quarles, aan zijn aangetrouwde neef François 
v.H. (XIII-H). Incipit: "Ge zult met uw schrijven, heden morgen van u ontvangen en 
met het ingeslotene de harten van velen onzer gestolen hebben!".

3762. Gedrukte annonce (1 vel), gedateerd 12 april 1940, van het overlijden van Jacques 
Quarles van Ufford.

3763. Brief (deels voorbedrukt, deels getypt, 1 gevouwen vel rouwpapier in enveloppe), 
gedateerd 13 april 1940, van Begrafenis-onderneming W.J. Innemée & Zonen, aan 
J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft uitnodiging voor de begrafenis van Jacques Quarles van 
Ufford.

3764. "Teraardebestelling jhr L.J. Quarles van Ufford" (krantenknipsel). Uit: Het 
Vaderland van 16 april 1940. Bevat enórme lijst van aanwezigen. Onderaan de 
aantekening "De lijst zeer onvolledig".

3765. "Begrafenis jhr. L.J. Quarles van Ufford" (krantenknipsel). Verslag van de 
begrafenis.

3766. Knipsel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Necrologie van Louis Jacques, met 
foto.

3767. Twee rouwadvertenties (krantenknipsel) in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
3768. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 april 1940, van "Nelly" [= C.J.S.] Quarles van 

Ufford, aan François (XIII-H). Incipit: "Zoo juist vanav. thuisgekomen uit A'dam". 
Betreft onder meer de overdracht van familiezaken.

3769. Brief (1 vel), gedateerd 18 augustus [19]41, van C.F.J. Quarles van Ufford, aan zijn 
neef François v.H. (XIII-H). Incipit: "Naar aanleiding van Uw rondschrijven van 14 
Augustus j.l. mij door mijn zuster ter hand gesteld, doe ik U onderstaand de 
verlangde gegevens voor mij en mijne echtgenoote toekomen".

3770. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 20 september 1941, ondertekend "Nelly" 
(dochter van Jacoba Caroline en Jacques Quarles van Ufford), aan François v.H. 
(XIII-H). Incipit: "Hiernevens eindelijk de gevraagde inlichtingen". Inliggend 
biografische gegevens (1 vel) betreffende Jacoba Caroline, L.J. Quarles van Ufford, 
en hun kinderen.

3771. Briefkaart, gedateerd 15 juli [19]46 (?), van Nelly Q.v.U. (dochter van Jacoba 
Caroline en Jacques Quarles van Ufford), aan Frans (XIII-H) en Ali v.H. Betreft 
gelukwensen.

3772. Brief (1 vel), gedateerd 19 oktober 1960, van Nelly Q.v.U. (dochter van Jacoba 
Caroline en Jacques Quarles van Ufford), aan Frans v.H. (XIII-H). Incipit: "Volgens je
verzoek kom ik mijn vraag nog eens schriftelijk herhalen". Betreft verzoek om 
inlichtingen m.b.t. de namen Jacoba en Caroline.

3773. Correspondentiekaart, gedateerd 1 februari [19]74, van Nelly Q.v.U. (dochter van 
Jacoba Caroline en Jacques Quarles van Ufford), aan Frans v.H. (XIII-H). Incipit: 
"Hartelijk dank voor de goede wensen voor mijn 90e verj.d.".

3774. Gedrukt kaartje, gedateerd augustus 1978, van L.P. Quarles van Ufford. Betreft 
dankbetuiging voor de reacties op zijn benoeming tot burgemeester van Dalfsen.
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3775. Genealogische notitie (1 velletje) door J.W.P. v.H. (XII-D). Betreft Gustavine Julienne
Henriette Meertens.

3776-3782. Enveloppe met het opschrift "Quarles van Ufford (Baud)". Hierin:
3776. Krantenknipseltje, gedateerd 6 december [19]11, "Cand. Rechten:

C.G.C. Quarles van Ufford".
3777. Visitekaartje "Jonkvrouwe C. Quarles van Ufford" met 

handgeschreven aantekening "met hartelijke deelneming".
3778. Brief (1 vel rouwpapier), gedateerd 24 januari [19]24, 

ondertekend "Jetty Beelaerts v. Bl[okland].", aan François v.H. 
(XIII-H) (?). Betreft dank voor aanwezigheid bij de begrafenis van
haar echtgenoot.

3779. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel), gedateerd 17 april 1932, 
Willem Constantijn Loudon.

3780. "Teraardebestelling jhr. Mr. W.V.R.K. Baud" (krantenknipsel), 
gedateerd 28 februari [19]33. Onder de aanwezigen wordt onder 
meer genoemd François v.H. (XIII-H).

3781. Gedrukt geboortekaartje, gedateerd 18 mei 1959, Johannes 
François Metting van Rijn (-Baud).

3782. Gedrukte dankbetuiging, gedateerd januari 1961, ondertekend 
W.A. Baud en J.C. Baud-Quarles van Ufford. Betreft bewijzen van
deelneming na het overlijden van hun (schoon)moeder.

133 Jacob Karel (XII-A-a) (1868-1939)
(stukken 3783 t/m 3785)
3783. Overlijdensbericht (1 als enveloppe gevouwen vel, geadresseerd aan François (XIII-

H), gedateerd 6 juli 1939.
3784. Briefkaart, gedateerd 7 juli 1939, van Jan Willem Pieter (XII-D), aan François (XIII-

H). Incipit: "Een enkel woord in haast". Betreft onder meer de aanstaande 
begrafenis van Jacob Karel.

3785. Dankbetuiging (gedrukte kaart), gedateerd augustus 1939, voor de bewijzen van 
deelneming ontvangen na het overlijden van Jacob Karel.

134 Maria Dorothea (XII-A-g) (1878-1965). Correspondentie en andere stukken.
(stukken 3786 t/m 3791)
3786. Brief (4 vel luchtpostpapier), gedateerd 3 april 1930, van Maria Dorothea, aan 

François (XIII-H). Incipit: "Vanmorgen was Guus [XIV-B] bij mij". Betreft 
voornamelijk familie aangelegenheden, onder meer het apocriefe verhaal over 
verheffing in de adelstand.

3787. Afbeelding van foto (knipsel vermoedelijk uit het Zendingsblad) van Maria 
Dorothea, zittend op stoel met boek in de handen, ongedateerd [1932].

3788. Brief (1 vel briefpapier Vereeniging SIMAVI), gedateerd 13 maart 1937, van Maria 
Dorothea, aan haar achterneef François (XIII-H). Betreft familie aangelegenheden.

3789. Brief (1 vel briefpapier Vereeniging SIMAVI), gedateerd 27 april 1937, van Maria 
Dorothea, aan haar achterneef François (XIII-H). Betreft familie aangelegenheden.

3790. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 13 mei 1957, van Maria Dorothea, aan haar 
achterneef François (XIII-H). Incipit: "Ook wij hebben echt genoten van onze trip 
naar Lunteren".

3791. Lege enveloppe, ongedateerd, geadresseerd aan François (XIII-H). Met naam- en 
adresstempel op achterzijde.

135 Mary Wilhelmina (XII-B-b) (1877-1963)
(stuk 3792)
3792. Genealogische aantekeningen (1 vel), ongedateerd, in onbekende hand, 

betreffende Mary Wilhelmina, haar schoonfamilie Mauve, en haar kinderen.

136 Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily (XII-C-b) (1891-1985). Reis naar Java en 
correspondentie.
(stukken 3793 t/m 3813)
3793. Prentbriefkaart (foto van onbekend jongetje), ongedateerd [poststempel van mei 

1923], afzender onbekend, geadresseerd aan "Mademoiselle L. van Hoogstraten, 
"Hoogstede", Utrechtsche weg".
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3794. "Mijn reis naar Java" (in leer gebonden cahier van 124 p., waarvan 44 p. 
beschreven, met 5 gevouwen vel roze vloeipapier). Incipit: "In Maart '29 werden 
stoute plannen gesmeed voor een bezoek aan Samuel en Thera te Modjowarno". 
Reisdagboek, lopende tot 18 augustus 1930. Inliggend:
3795. Menukaart, gedateerd 7 juni 1907 (de 48e verjaardag van haar 

vader).
3796. Menukaart, gedateerd 28 februari 1910.
3797. Menukaart (Hotel Funckler, Haarlem), gedateerd 15 januari 1912.
3798. Menukaart, gedateerd 7 juni 1916 (de 57e verjaardag van haar 

vader).
3799. Brief (1 vel), gedateerd 8 april 1929, van haar broer Samuel, aan 

Louise. Incipit: "De berichten over je mogelijke komst naar Indië 
in dit jaar hebben ons enorm veel pleizier gedaan".

3800. Brief (1 vel), gedateerd 21 april 1929, van haar broer Samuel, aan 
Louise. Incipit: "Wij zijn wel zeer benieuwd naar het verder 
uitwerken van de plannen voor de a.s. Indische reis".

3801. "Op 2 maart kom ik nog eenmaal en voorgoed vergiffenis vragen
voor mijn vergeetachtigheid op 9 febr." Gedicht (1 vel), 
ongedateerd, vermoedelijk in de hand van haar oom P.J. von 
Stein Callenfels.

3802. "Voor Mevrouw". Gedichtje (1 vel), ongedateerd, in onbekend 
handschrift. Ter begeleiding van blauw schrijfpapier als cadeau.

3803. Menu (1 vel gedecoreerd karton), van het diner van donderdag 
14 augustus 1930, op M.S. "Sibajak".

3804. Brief (1 vel), gedateerd 15 augustus 1938, aan "Marie", 
ondertekend "Jennie dT". Incipit: "Van harte geluk gewenscht 
met je verjaardag, die je zeker door Rietie heel aangenaam zal 
zijn gemaakt".

3805. Brief (1 vel), ongedateerd, aan "Marie", ondertekend "Nella". 
Incipit: "Met ons beidjes wenschen wij je van harte geluk met je 
a.s. feestdag".

3806. Aantekening (op lege enveloppe), gedateerd 1 januari [19]65, 
vermoedelijk in de hand van haar schoonzuster Thera, 
betreffende bijbelspreuk uit preek.

3807. Gebed op rijm (1 vel), ongedateerd, naar aanleiding van de 
thuiskomst van haar ouders na een reis.

3808. Geborduurd lapje katoen, op papier gestikt, met de tekst 
"Welkom thuis!".

3809. Fragment (1 vel), gedateerd 31 augustus 1915, in onbekend 
handschrift, uit rede of gebed.

3810. Nederlandsch Indië (uitvouwbare, gekleurde landkaart van de Indische archipel, in 
kartonnen omslag). Buitenzorg, 1928. Inclusief Beknopte gegevens betreffende 
Nederlandsch-Indië.

3811. "Souvenir Boroboedoer". Mapje (karton) met 10 reproducties van foto's van de 
Boroboedoer (41 km ten noordwesten van Yogyakarta), door G. Britt.

3812. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van april 1967], van Louise, aan haar 
nicht Erna Roscam Abbing-v.H. Incipit: "Eindelijk weer eens 'n krt na weken 
stilzwijgen".

3813. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 6 november 1968, van Louise, aan haar broer 
François en diens echtgenote Ali. Incipit: "We gingen dinsdag om 9.30 per bus naar
Ede". Inliggend: krantenknipsel met 2 overlijdensadvertenties van Nico Beelaerts 
van Emmichoven, met enkele aantekeningen.

137 Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily (XII-C-b) (1891-1985). Poëzie-albums.
(stukken 3814 t/m 3815)
3814. Poëzie-album (donkerrood fluweel met metalen sluiting, ± 72 p.), gedateerd 1902-

1911. Met bijdragen van onder meer Françoise v.d. Borch, haar moeder Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen, K.L. Pluister, haar tweelingbroer François (XIII-H), B. 
van Woudenberg, Freule Jeanne van Stralen, Caroline Gerardina Johanna v.H. (XI-
C-d), Hansje Beels, Miesje Beels, L. de Vries-v.d. Brugh, Truusje Suermondt, 
Elisabeth Baukema, Minke van Vliet, "tante Rénée", D. Bijlsma, C.V. Uittenbogaard,
H.Y. Baukema, haar grootmoeder Janna van Stralen-van Lennep, J. Kopeschaar, 
Tina de Rijke, Zus de Vries, haar tante Lily van Son, Marie van Son, Dina Boersma, 
H. Baank, Bé von Stein Callenfels, haar tante Margaretha v.H. (XI-B-a), haar tante 
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C. Harte-de Quertenmont, haar tante Ada v.H.-van Lawick van Pabst, haar nichtje 
Wieleke v.H. (XII-D-a), haar nichtje Conny (XIII-H-d), haar tante Anna Frieswijk, en 
knipsels, gedroogde bloemetjes, etc.

3815. Poëzie-album (gedecoreerd buckram, 76 p.), gedateerd 2 maart 1906. Met 
bijdragen van onder meer haar stiefmoeder Maria Arnoldina v.H.-van Stralen, Tina
de Rijke, C.A. van Wickevoort Crommelin, haar tante Lily, Marie van Son, M.A. 
Sandus, Lily van Son, R.S. van Goudoever ("Tante Roos"), haar oom Willy, L.A.E. 
van Tuyll van Vleuten, haar tante Margaretha (XI-B-a), haar tante Emilie, Nelly 
Quarles van Ufford, haar nichtje Wieleke (XII-D-a), haar nichtje Maisie (XII-D-b) 
(met vroege aquarel!), Otteline Sickinghe, haar oom Willy van Son, M.J. Kropff, H. 
Quarles van Ufford-van Hengel, L.L. Golay, en Corry Quarles van Ufford.

138 Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily (XII-C-b) (1891-1985). Correspondentie en 
andere stukken.
(stukken 3816 t/m 3906)
3816. Briefkaart, gedateerd 11 juni 1900, van Louise, aan haar broer François (XIII-H). 

Incipit: "Hoe maak je het? Ik heb zoo veel pleizier".
3817. Prentbriefkaart (foto van Huize Duinrust te Overveen), gedateerd 9 februari 1907 

(?), van haar oom (signatuur onleesbaar), aan Louise. Incipit: "Ziehier ons huis 
waar ge ook eens moet komen logeeren".

3818. Prentbriefkaart, gedateerd 15 september 1909, van haar vader, aan Louise. Incipit: 
"Je pensais te faire plaisir en t'envoyant une petite vue du pays [Oostenrijk] où 
nous voyageons".

3819. Prentbriefkaart (interieur Eusebiuskerk te Arnhem), niet verzonden, met notitie 
"Ter herinnering aan 26 maart 1911".

3820. Prentbriefkaart (andere afbeelding interieur Eusebiuskerk te Arnhem), niet 
verzonden, met notitie "Ter herinnering aan 26 maart 1911".

3821. Prentbriefkaart, gedateerd 12 december 1916, van W. von Stein Callenfels, aan 
Louise. Incipit: "Veel heil en zegen in 1917".

3822. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 6 december 1916], van E.B. 
Aldridge, aan Louise. Incipit: "Best wishes for 1917".

3823. Prentbriefkaart, gedateerd 31 december 1916, van "Lous", aan Louise. Incipit: "Mijn 
beste wenschen voor een gelukkig en voorspoedig Nieuw-Jaar".

3824. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 2 maart 1917], van haar tante "H", 
aan Louise. Incipit: "Even een verjaargroet, felicitatie".

3825. Prentbriefkaart, gedateerd 2 april 1920, van Louise, aan haar zuster Conny. Incipit: 
"Deze kaart zond ik ook aan Annie".

3826. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 18 november (?) 1920, van haar 
broer Frans, aan Louise. Enige tekst: "F".

3827. Prentbriefkaart, gedateerd 21 december 1920, van Louise, aan moeder. Incipit: "In 
gedachten wensch ik U allen gezegende en vroolijke Kerstdagen toe".

3828. Prentbriefkaart, gedateerd 8 januari [1921], van haar zuster Conny, aan Louise. 
Incipit: "Vindt [sic] je dit geen schatteboutjes?".

3829. Prentbriefkaart, gedateerd 14 februari 1921, van Bé [von Stein Callenfels], aan 
Louise. Incipit: "Milano".

3830. Prentbriefkaart, gedateerd 1 mei [1921], van haar zuster Conny, aan Louise. Incipit: 
"Heel hartelijk dank voor je lieve gelukwenschen".

3831. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 27 december 1921], van Carla, 
Renée, Lietha en Conny van Asch van Wijck, aan Louise. Incipit: "Wij wenschen U 
een gelukkig Nieuwjaar".

3832. Prentbriefkaart, gedateerd 10 maart 1922, van Louise, aan "Signorina T.E. Smidt". 
Incipit: "Eindelijk een levensteeken".

3833. Prentbriefkaart, gedateerd 20 maart 1922, van Louise, aan haar moeder. Incipit: 
"Een bloemengroetje uit Sicilië".

3834. Prentbriefkaart, gedateerd 31 maart 1922, van Louise, aan haar broer Frans en 
diens echtgenote. Incipit: "Nu wij heusch in een gondel zitten en net in 'n sprookjes
stad".

3835. Prentbriefkaart, gedateerd 31 maart 1922, van Louise, aan haar ouders. Incipit: 
"Een hartelijken groet uit dezen sprookjes stad die alle verwachting te boven gaat".

3836. Prentbriefkaart, gedateerd 26 februari 1924, van Claire Pfander, aan Louise. Incipit:
"Je vous envoie aussi mes meilleurs voeux pour votre anniversaire".

3837. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 2 maart 1925, van haar moeder 
Marie v.H.-van Stralen, aan Louise. Incipit: "Van harte gelukgewenscht met je 
verjaardag".
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3838. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 27 juni 1925], van haar tante 
Margaretha, aan Louise. Incipit: "hart. dank voor je kaart".

3839. Prentbriefkaart, gedateerd "Kerstmis 1926", van Nelly [Quarles van Ufford], aan 
Louise. Incipit: "Beste wenschen voor een gezellig Kerstfeest".

3840. Briefkaart, gedateerd "Tussen hemel en water", 25 augustus 1929, van Louise, aan 
haar broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor je 
ast. bij den aanvang der reis".

3841. Prentbriefkaart, gedateerd "a/b P.C. Hooft", 6 september 1929, van Louise, aan 
haar broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hart. gr. en veel dank 
voor het in Suez ontvangen! Gisteren radio-telegram aan S[amuel Anne] 
verzonden".

3842. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 22 september 1929, van Louise, aan haar 
broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Kun je begrijpen, dat ik nu 
heusch in M. bij Samuel en Thera ben?".

3843. Briefkaart, gedateerd Modjowarno, 30 september 1929, van Louise, aan haar 
schoonzuster Ali. Incipit: "Hart. dank voor je brief".

3844. Brief (1 vel), gedateerd 6 oktober 1929, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) 
en diens echtgenote Ali. Incipit: "Nu Samuel schrijft, doe ik er nog een woordje bij 
en Thera den anderen kant". Op verso brief van Louise's schoonzuster Thera, aan 
dezelfden.

3845. Brief (1 vel), gedateerd Hotel Nongkodjadjar, Lawang, 13 oktober 1929, van Louise, 
aan haar broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Morgen is 't al 8 
dagen dat Samuel ons hier gebracht heeft via Malang, waar we Conny bij de 
familie de Jong brachten".

3846. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 23 oktober 1929, van Louise, aan haar 
schoonzuster Ali. Incipit: "Thera en ik bedanken je zèèr voor je gezelligen brief van 
29 Sept.".

3847. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 3 november 1929, van Louise, aan haar broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Bij Samuel's brief doe ik nu nog 
even een lettertje bij".

3848. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 13 november 1929, van Louise, aan haar broer
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "De vorige mail was je halfmnd: 
brief er niet bij".

3849. Prentbriefkaart, gedateerd Poedjon, 15 november 1929, van Louise, aan haar broer
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Nog kan deze in de vliegbrief".

3850. Brief (1 vel), gedateerd Poedjon, 28 november 1929, van Louise, aan haar broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor je langen 
brief".

3851. Brief (1 vel), gedateerd 15 december 1929, van Louise, aan haar broer François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor je brief per luchtpost 
verzonden". Op verso een klein berichtje van Louise's schoonzuster Thera, aan 
haar schoonzuster Ali.

3852. Prentbriefkaart, ongedateerd [23 december 1929], van haar tante Margaretha (XI-
B-a), aan Louise. Incipit: "hart. dank voor je br. k. van 19 Nov.".

3853. Brief (1 vel), gedateerd 30 december 1929, van Louise, aan haar broer François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Samuel is eergisteren naar Salo 
vertrokken".

3854. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 12 januari 1929 [bedoeld wordt: 1930], van 
Louise, aan haar broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "We zullen 
jullie nog eens per vliegpost schrijven, dan voelen we ons minder ver van 
elkander!".

3855. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 18 januari 1930, van Louise, aan haar 
schoonzuster Ali. Incipit: "Gisteren zeide Samuel ineens aan tafel: we hebben wat 
vergeten!".

3856. Brief (1 vel), gedateerd Modjowarno, 9 februari 1930, van Louise, aan haar broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Jullie hebt nog niet veel gehoord 
van de mooie reis".

3857. Brief (2 vel), ongedateerd [16 februari 1930], van Louise, aan haar broer François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Ik geloof niet, dat broer zooveel mooie 
plekjes van Java's bergland gezien heeft als ik!".

3858. Brief (2 vel), gedateerd Weltevreden, 21 maart 1930, van Louise, aan haar broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "10 Maart, de dag vóór mijn 
vertrek naar Weltevreden ontving ik eindelijk het pakje voor mijn verjaardag en 
jullie lange brieven".
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3859. Brief (1 vel), gedateerd 3 april 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Als je zoo op reis bent, komt er niet veel van 
pennen".

3860. Brief (1 vel), gedateerd 4 mei 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Met groot verlangen zien wij naar de mail van 
morgen uit!".

3861. Brief (1 vel), gedateerd 11 mei 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor je dikken brief van 6 April".

3862. Brief (1 vel), gedateerd 18 mei 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H). 
Incipit: "Nog even een woordje apart, misschien schrijft Mevrouw Groothuis je wel 
zelf".

3863. Brief (1 vel), gedateerd 26 mei 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Al heb ik vorige week geschreven, toch nog even een
krabbeltje, nu ik 't bij Samuel kan insluiten".

3864. Brief (1 vel), gedateerd 8 juni 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H). 
Incipit: "Hartelijk dank voor je langen brief". Op verso: Brief, gedateerd 13 mei 
1930, van N. Groothuis-Kuyper, aan Louise. Incipit: "Uw Welkomsgroet ontvingen 
wij hedenmorgen in hartelijken dank".

3865. Brief (1 vel), gedateerd 15 juni 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Vinden jullie 't geen héél merkwaardig iets, dat 
Samuel en ik samen op Bali logeeren?".

3866. Prentbriefkaart, gedateerd 17 juni 1930, van Louise, aan de familie Helweg. Incipit: 
"Een hartelijke groet vanaf Bali".

3867. Brief (1/2 vel), gedateerd Modjowarno, 21 juni 1930, van Louise, aan haar broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Nog een enkel woordje en twee 
kiekjes voor jullie nu S[amuel Anne]. schrijft".

3868. Briefkaart, gedateerd 28 juni 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H). 
Incipit: "Heb je heusch die brief niet ontvangen met de vraag om M. de Lanoy te 
melden of Oom B. 90 j. wordt?".

3869. Brief (1 vel), gedateerd 5 juli 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Veel brieven uit Modjowarno zal je niet meer 
ontvangen! Nog slechts 10 dagen hier, dan stappen we op, helaas".

3870. Prentbriefkaart, gedateerd 22 juli 1930, van Louise, aan haar broer François (XIII-H)
en diens echtgenote Ali. Incipit: "Ik zend jullie nog 1 krt om reden er 1 vliegzegel op 
komt".

3871. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 1 januari 1931], van E. Hoogelieu 
(?), aan Louise. Geen tekst.

3872. Brief (1 vel), gedateerd 15 februari 1933, van Annie [de Jonge], aan Samuel Anne's 
zuster Louise. Incipit: "Ziezoo, daar zit ik weer in M'warno, na een verblijf van 3 
weken in S'baja".

3873. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 24 mei 1934, van Claire Pfander, 
aan Louise. Incipit: "Merci bien ma chère Louise du journal d'Apeld. qui 
m'intéresse".

3874. Pagina uit het Doovenblad, 19 december 1934. Met foto van Louise, staande bij 
schoorsteenmantel.

3875. Houtskooltekening, gesigneerd "LvH", gedateerd "April '3[...]", van muurtje met 
hek, waarvoor deel van een tuin en waarachter een landschap.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 216 (groot formaat 2).

3876. Brief (1 vel), ongedateerd [na mei 1942], van Louise, aan haar broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Welkom in 't huisje van je broer".

3877. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 11 september 1952], van Louise, 
aan "Signor & Signora Wolsheimer". Getekend "L.v.H.".

3878. Prentbriefkaart, gedateerd 12 september 1952, van Louise, aan haar nicht Louise 
(XIII-H-b). Incipit: "Een hart: groetje van ons beiden [Louise en haar zuster Conny]".

3879. Prentbriefkaart, gedateerd 2 maart 1953, van Jan Bicken, aan Louise. Incipit: "Met 
genoegen zal ik gevolg geven aan Uw uitnodiging".

3880. 5 prentbriefkaarten met afbeeldingen van (kunst in) Firenze, niet verzonden, ter 
herinnering aan Louise's "kunstreis" met haar zuster Conny in 1923, en haar eigen 
reis in 1953.

3881. Prentbriefkaart, gedateerd 13 juli 1959, van Louise, aan haar broer François (XIII-
H). Incipit: "Vanmorgen kreeg ik een beertje van ƒ 392 - Bregman - priëel-deuren".

3882. Prentbriefkaart, gedateerd 3 januari 1960, van Louise, aan "Mrs. Dalby Peters v. 
Marle en Mej. H. van Marle en Mrs. Meyer-Smet". Incipit: "Wat lief van U, Mevr., 
om me nog eens te schrijven".
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3883. Prentbriefkaart, gedateerd 6 januari [1960], van Louise, aan de derde echtgenote 
van haar vader, Anna v.H.-Schuurbeque Boeye. Incipit: "Een hart: groetje van de 
prachtige W.R. [de M.S. Willem Ruys]".

3884. Prentbriefkaart, gedateerd 3 maart 1961, van haar nicht Conny (XIII-H-d), aan 
Louise. Incipit: "Deze is voor uw verjaardag".

3885. Prentbriefkaart (ook met afbeelding van de M.S. Willem Ruys), gedateerd 17 
oktober 1962, ondertekening onleesbaar, aan Louise. Incipit: "Aardig vond ik het 
om hier bij aankomst je briefk. te vinden".

3886. Brief (4 vel met enveloppe (hierop in de hand van Thera: "Gaf Louise me voor als 
ze is heengegaan")), gedateerd 3 januari 1965, van Louise, aan haar schoonzuster 
Thera. Incipit: ""Mijn belofte doe ik gestand" De zó mooie narcissen zijn allemaal 
uitgekomen". Betreft specifieke wensen voor haar uitvaart (die pas ruim 20 jaar 
later zou plaatsvinden).

3887. Briefkaart, gedateerd 21 januari [19]65, van Louise, aan haar schoonzuster Thera. 
Incipit: "Hoe gaat 't jullie in B[ilthoven] En heb je de brief met "bijlage" ontvangen 
en doorgelezen".

3888. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 5 mei 1966], van haar nichtjes 
Conny (XIII-I-b) en Mieneke (XIII-I-a), aan Louise. Incipit: "Hartelijke groeten uit 
Vancouver!".

3889. Brief (1 vel), ongedateerd [oktober 1971], van Louise, aan haar schoonzuster Thera. 
Incipit: "Zo jammer dat we jou ook niet even hebben gezien, doch je moest zeker 
op de terugkomst van J.W. + Jenny plus die schattige kinderen wachten". Betreft 
onder meer de doop van Gysele Chretienne Libussa (XIV-L-b).

3890. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 2 april 1973], van haar nicht Lous 
(XIII-H-b) en Lous' dochter Marie-Anne van der Brugghen, aan Louise. Incipit: 
"Hartelijke groeten".

3891. Prentbriefkaart, ongedateerd [geen poststempel], van haar nicht Lous' (XIII-H-b) 
dochter Marie-Anne van der Brugghen, aan Louise. Incipit: "Nog heel veel dank 
voor de prachtige sloffen".

3892. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 9 oktober 1975], van "Rie", aan 
Louise. Incipit: "Hart. groeten".

3893. Prentbriefkaart, gedateerd 10 juli 1978, van haar nicht Lous' (XIII-H-b) dochter 
Marie-Anne van der Brugghen, haar man Aristide en hun zoontje Grégoire, aan 
Louise. Incipit: "Heel veel dank voor uw briefje".

3894. Prentbriefkaart, ongedateerd, van Lize Struyvenberg, aan Louise. Incipit: "Wat was 
het gistermorgen mooi hè, ik heb alles zoo goed kunnen begrijpen".

3895. Prentbriefkaart, ongedateerd, van M. v.d. Bel, aan Louise. Incipit: "vriendelijk dank 
voor de mooie kaleder [sic]. daar is weer een jaar plezier aan".

3896. Prentbriefkaart, ongedateerd, van E. v.d. Bosch, aan Louise. Incipit: "Mijne 
Vriendelijke Dank voor de mooijen Spreuk en Teks [sic] kaarte [sic]".

3897. Prentbriefkaart, ongedateerd, van Riek Scheers, aan Louise. Incipit: "Even een 
groet van hier".

3898. Prentbriefkaart, ongedateerd, van "de vier Fiszbajn's", aan Louise en de dames 
Schuurman en Schouten. Incipit: "Hartelijke groetjes".

3899-3902. Souvenirs van door Louise gemaakte reizen:
3899. "10 Originalphotographien von Oberhof i. / Th. und Umgebung 

für Ihr Sammelalbum" (mapje met foto's van de omgeving van 
Oberhof (Duitsland). Photo-Zentrale Gebhardt, s.d.

3900. "Assisi. 10 vedute colorate" (mapje met 10 kleuren-afbeeldingen 
van bezienswaardigheden in Assisi). Ongedateerd.

3901. "Pisa. 12 cartoline" (Cahier met 12 reproducties van foto's van 
bezienswaardigheden (kunst en architectuur) in Pisa (Italië). 
Pisa, G. Barsanti & Figli, s.d.

3902. "Palestina kaarten. Mapje inhoudende 16 stuks" (mapje met 13 (3
ontbreken) kleuren-afbeeldingen van Palestina). N.V. 
"Zendingsboekhandel" Nassau-Zuilensteinstraat 25, 's-
Gravenhage, s.d.

3903. Collectie briefkaarten: "Formulier voor adreswijziging" (11/2 cent), "Formulier tot 
mededeling van adreswijziging" (4 cent), "Adreswijziging/Changement d'adresse" 
(12 cent), "Adreswijziging/Changement d'adresse" (15 cent), "Briefkaart / 
Kartoepos" (31/2 doorgehaald, 5 cent, Nederlands Indië), "Briefkaart - Carte 
Postale - Kartoepos" (5 cent, Nederlands Indië), en "Briefkaart" (4 cent, met 
overdruk 40c (Postmuseum 1929-1979).
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3904. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 5 februari 1980, van Administratie- & 
Trustkantoor "s'Gravenhage" B.V., aan Louise. Incipit: "Betreft: Nalatenschap 
Jonkvrouwe C.J.S. Quarles van Ufford".

3905. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel), uit aller naam ondertekend door B.M. 
Roscam Abbing-v.H. (XIII-H-e) (3 exemplaren).

3906. "Rouwdienst voor de begrafenis van Louise van Hoogstraten. Zaterdag 16 
november 1985 in de aula van de Honskamp te Lunteren" (2 vel kopie typoscript, 
11/2 vel kopie handschrift, 1 vel doorslag typoscript). Redevoeringen en gebed, 
door Ds. Arnout Roscam Abbing. Later bijgevoegd: 3 condoleance-brieven, van Jhr.
Mr W.A. Baud, Thera v.H.-von Steiger, en Margaretha Maria (XII-C-e).

139 Constantia Margaretha Anna Adriana (XII-C-c) (1894-1927)
(stukken 3907 t/m 3909)
3907. Uittreksel (1 vel) uit het geboorteregister van de burgerlijke stand van de gemeente

Zutphen, waaruit blijkt dat Constantia Margaretha Anna Adriana in genoemde 
gemeente is geboren op 2 mei 1894.

3908. Prentbriefkaart, gedateerd 7 december 1919, van W. von Stein Callenfels, aan 
Conny. Incipit: "Ontvang mijne beste wenschen voor 1920".

3909. Prentbriefkaart, gedateerd 11 april 1920, van "Annie", aan Conny. Incipit: "Wat naar 
dat ik van je moeder hoor dat je nog zoo op bed moet liggen".

140 Margaretha Maria (XII-C-e) (1904-2003)
(stukken 3910 t/m 3961)
3910. Kinder- en jeugdjaren herinneringen van "tante Margreet" = Margaretha Maria van

Hoogstraten (53 p. fotokopie handschrift, met schetsen en foto's). Met 
hoofdstukken als "Feesten", "De verjaardagen", "Ziektes", "De Eerste 
Wereldoorlog" etc.
Direct onder de titel: "Samenvatting: opgevoed in een "beschermd" streng, zéér 
Christelijk milieu, "orthodox" heette dat, geloof ik (Hervormde kerk)".

3911. Prentbriefkaart, gedateerd 11 maart 1911, van haar vader, aan Margaretha Maria. 
Incipit: "Kijk eens poppielief wat een mooi paard".
Met latere aantekening in de hand van Margaretha Maria: "(toen had ik 
kinkhoest)".

3912. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 21 oktober 1911], van haar moeder, 
aan Margaretha Maria. Incipit: "Hoe gaat het op school? Eet je goed, leer je 
prettig".

3913. Briefje (1 gevouwen velletje in envelopje), ongedateerd [± 1912], van Margaretha 
Maria, aan haar zuster Louise. Incipit: "Jacob was heel blij met je mooie kaart".

3914. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [1912?], van haar moeder, aan Margaretha 
Maria. Incipit: "Nu krijg je een brief van Moeder, dat vindt je immers zoo prettig?".

3915. Prentbriefkaart ("Wildhoef" te Bloemendaal), ongedateerd [21 juni 1913], van 
Margaretha Maria, aan haar vader. Incipit: "Ik heb zooveel pleizier. Maakt u het 
goed?".

3916. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 november 1914, van Margaretha Maria, aan 
haar zuster Louise. Incipit: "Hartelijk dank voor je langen brief. Jacob bedankt je 
ook voor de kaart, hij heeft niet veel pijn meer in zijn buik".

3917. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 februari 1915, van Margaretha Maria, aan haar
zuster Louise. Incipit: "Ik schrijf je weer een briefje, want ik heb je weer veel te 
vertellen".

3918. Prentbriefkaart, gedateerd 14 april 1915, van "Tante Keetje [Crommelin]", aan 
Margaretha Maria. Incipit: "Hartelijk feliciteer ik je met je verjaardag".

3919. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 april 1915, van Margaretha Maria, aan haar 
zuster Louise. Incipit: "Zeer bedankt voor het springtouw, dat ik gisteren mee naar 
school genomen heb".
De brief eindigt met: "ik heb erge haast, want Vader zit al haast aan tafel". Hierbij 
een aantekening van Margaretha Maria, 73 jaar later: "als Vader zat mochten wij 
komen!!".

3920. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 februari 1916, van Margaretha Maria, aan haar 
zuster Louise. Incipit: "Hoe gaat het met je? Ik dank je nog wel voor een briefkaart 
van je, met een marker plaatje erop". Betreft onder meer de mysterieuze 
verdwijning van 4 dropjes uit een doosje.

3921. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 maart 1916, van Margaretha Maria, aan haar 
moeder. Incipit: "Hoe gaat het met U en Conny? Hebt u veel pleizier bij tante en 
oom [van Son]?".
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3922. Brief (2 gevouwen vel), gedateerd 1 juni 1916, van Margaretha Maria, aan haar 
zuster Louise. Incipit: "Nu praat ik weer eens gezellig met je per brief".
Met latere aantekening in de hand van Margaretha Maria: "Nou! knap voor een 
kind van amper 12! (ben nu 84!)".

3923. Brief (1 vel), ongedateerd [5 september 1919?], van haar moeder, aan Margaretha 
Maria. Incipit: "Wel bedankt voor je gezelligen langen brief. Wat had je een pret 
met Lousje".

3924. Brief (1 velletje), gedateerd 15 september 1919, van haar moeder, aan Margaretha 
Maria. Incipit: "Wat heb je mij een langen brief geschreven hoe alles op school 
was. In gedachten geef ik je er een hartelijken zoen voor".

3925. Brief (1 vel), gedateerd 22 oktober 1919, van Margaretha Maria, aan haar moeder. 
Incipit: "Hoe maakt U het? Eindelijk hoort U eens wat van mij".

3926. Brief (1 vel), gedateerd 9 november 1919, van Margaretha Maria, aan haar moeder. 
Incipit: "Hoe maakt U het? Bent U al eens opgestaan?".

3927. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van haar moeder, aan Margaretha Maria. Incipit: 
"Hartelijk dank voor je gezelligen brief. Je hebt nu de mijne ook gekregen".

3928. Brief (1/2 vel), gedateerd 23 november 1919, van Margaretha Maria, aan haar 
moeder. Incipit: "Hoe maakt U het? Ik dank U duizendmaal voor de heerlijke 
kopjes en voor Uw briefje".

3929. Prentbriefkaart, gedateerd 1 januari 1922, van haar moeder, aan Margaretha Maria.
Incipit: "Nieuwjaarswensch voor Margaretha van Moeder".

3930. Briefkaart, gedateerd 21 juli 1922, van haar moeder, aan Margaretha Maria. Incipit: 
"Wel bedankt voor je kaart. Ik ben blij dat het nu mooi weer is en dat de zon 
schijnt".

3931. Brief (1 vel), gedateerd 30 juli 1920, van Margaretha Maria, aan haar vader en 
moeder. Incipit: "Hoe maakt U het sinds gisteren? Lies, Mies en ik zijn heelhuids in 
Lunteren aangekomen".

3932. Brief (1 gevouwen vel met rouwrand), gedateerd 13 juni 1922, van haar moeder, 
aan Margaretha Maria. Incipit: "Hartelijk dank voor je lieven langen brief met de 
beschrijving van alles wat je Zaterdag avond hoorde".

3933. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [23 oktober 1922], van Margaretha Maria, aan 
haar moeder. Incipit: "Hartelijk dank voor de mooie briefkaart. Lief van U aan mijn 
verzameling te denken!".

3934. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van haar moeder, aan Margaretha Maria. Incipit: 
"Van Vader heb je nu misschien al gehoord dat ik a.s. Zaterdag hoop thuis te 
komen". Met op los velletje latere aantekeningen in de hand van Margaretha 
Maria, betreffende de inhoud van deze brief.

3935. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 april 1923, van Henriette Royen [?], aan 
Margaretha Maria en haar zuster Louise. Incipit: "Voor jullie beidjes prettige 
brieven, hartelijk dank. Met 2 fotokopieën.

3936. Aantekeningen (1 vel, fotokopie), gedateerd 1923, over de laatste maanden van het
leven van Margaretha Maria's moeder Marie v.H.-van Stralen.

3937. "Uitlegging der famille" (1 gevouwen vel), ongedateerd, door Louise van Tuyll van 
Serooskerken-van Utenhove, bestemd voor Margaretha Maria. Betreft de familie 
Van Stralen.

3938. Brief (3 vel), gedateerd 27 november 1937, van Margaretha Maria, aan haar zuster 
Louise. Incipit: "Hoe heb je 't gehad in Lunteren? En ben je ook nog in Hengelo 
geweest? Of in Hilversum misschien?". Met aantekening "Streng Privé! en op je 
gemak lezen, niet gehaast". Betreft onder meer hun broer Jacob.

3939. Briefkaart, gedateerd Prapat. Toba Meer, 1 juni 1939, van Margaretha Maria, aan 
haar broer François (XIII-H). Incipit: "Hàrt. dank vr krt te Brastagi".

3940. Briefkaart, gedateerd a/b K.P.M. "Barendtsz" (St.sch.), 9 juni 1939, van Margaretha 
Maria, aan haar broer François (XIII-H). Incipit: "Nu hebben we Sumatra al vaarwel 
gezegd en varen op een kleine K.P.M. boot met een slakkegangetje naar Java".

3941. Briefkaart, gedateerd Bandoeng 15 juni 1939, van Margaretha Maria, aan haar 
broer François (XIII-H). Incipit: "Nu zijn we dan al op Java!".

3942. Brief (1 vel), gedateerd 9 juli 1940, van "Dina Hendrik en Kinderen", aan 
Margaretha Maria. Incipit: "Bij deze onze hartelike dank voor de broodbonnen die 
wij van u mochten ontvangen".

3943. Brief (1 vel), gedateerd 22 oktober 1942, van Margaretha Maria, aan haar broer 
François (XIII-H). Incipit: "Vanuit Hilversum nog even 'n Woordje".

3944. VACANTIEREISJE VAN RIE VOGEL en M. VAN HOOGSTRATEN. 20 Augustus - 14 
September 1945 (met toevoeging in handschrift van Margaretha: "om "bij te eten" 
na de oorlog") (6 p. doorslag typoscript, met 5 opgeplakte fotootjes en 2 
prentbriefkaarten, o.a. van de woning van haar broer François (XIII-H)).
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3945. Brief (1 velletje), van haar zuster Louise, aan Margaretha Maria, ongedateerd 
[maart 1982]. Incipit: "Zie m'n kladblok niet en sluit nu m'n briefje maar de van 
Pallandjes in, dan weet je weer een en ander van hier".

3946. Prentbriefkaart (in enveloppe), gedateerd 26 januari 1984, van H. (Jette) Troost, 
aan Michiel Roscam Abbing. Incipit: "Naar aanleiding van Uw schrijven over 
familieportretten". De families Troost / Schuurbeque Boeye blijken geen v.H. 
familieportretten te bezitten, en H. Troost verwijst naar Margaretha Maria.

3947. Brief (2 vel in enveloppe), gedateerd 10 februari 1984, van Margaretha Maria, aan 
Michiel Roscam Abbing. Incipit: "Dank voor je brief en nu even antwoord". Betreft 
voornamelijk familieportretten.

3948. Prentbriefkaart ("View down a Corridor" by Hoogstraeten), gedateerd 28 
november 1986, van Renée Louise (XIII-I-d), aan haar tante Margaretha. Incipit: 
"Volgende week vrijdag (5-12) ben ik weer in den Haag".

3949. Michiel Roscam Abbing. Van Hoogstraten: iconografie van een familie. 
Amsterdam, in eigen beheer, 1987. 160 p.
Exemplaar van Margaretha Maria, met talrijke aantekeningen en notities van 
persoonlijke aard in haar hand. Inliggend: brief (1 vel fotokopie), gedateerd 29 april
1987, van Michiel Roscam Abbing, met verzoek om informatie t.b.v. de te 
verschijnen Iconografie, en lijst (2 vel, fotokopie) van deelnemers aan de 
familiedag te Dordrecht, op 26 september 1987.

3950. Brief (2 vel), gedateerd 5 oktober 1988, van Margaretha Maria, aan haar 
schoonzuster Thera. Incipit: "Vandaag Mieneke jarig - je hebt haar zeker 
opgebeld?".

3951. Brief (2 vel), gedateerd 15 maart 1994, van Arda (XIII-I-c), aan haar tante 
Margaretha Maria. Incipit: "Bijgaande brief stuurden we naar alle mensen die 
meeleefden". Betreft onder meer de begrafenis van Arda's moeder Thera, door 
Guus (XV-C).

3952. Brief (1 vel), gedateerd 19 april 1994, van Margaretha Maria, aan haar nicht Renée 
Louise (XIII-I-d). Incipit: "Mijn hartelijke dank voor je felicitatie met mijn 90ste 
verjaardag!".

3953. Brief (1 vel), gedateerd 25 mei 1995, van Margaretha Maria, aan haar nicht Renée 
Louise (XIII-I-d). Incipit: "Je vroeg in je brief, of ik in '36 bij jullie was. Nee, dat was 
in '39".

3954. Brief (21/2 vel), gedateerd 13 juni 1995, van Margaretha Maria, aan haar nicht 
Renée Louise (XIII-I-d). Incipit: "Je vroeg mij eens, je iets te vertellen van je 
grootmoeder v.H. van wie je weinig wist, en je vond haar geschilderd portret zo 
mooi".

3955. Brief (1 vel), gedateerd 23 juni 1995, van Margaretha Maria, aan haar nicht Renée 
Louise (XIII-I-d). Incipit: "Dank voor je spoedige antwoord-brief!".

3956. Brief (1 vel, fotokopie), gedateerd 27 april 1997, van Margaretha Maria, aan haar 
neef Joop Boendermaker en diens echtgenote. Incipit: "Ik moet jullie nog wat 
melden, nl. de lengte van mij voor mijn begrafeniskist - dat zullen ze vragen.

3957. Brief (2 vel, fotokopie), ongedateerd, van Margaretha Maria, aan "Marietje" 
[Boendermaker]. Incipit: "Hierbij iets leuks van vroeger, in een van mijn laadjes".

3958. "Sproke van den Graeff van Polsbroek in het Bosch van Drakesteyn" (2 vel, 
fotokopie), ongedateerd. Met aantekening in potlood "gevonden bij t. Margr. (haar
hs.)".

3959. Print (1 vel) van e-mail, gedateerd 14 april 2003, van Renée Louise (XIII-I-d), aan 
haar broer Jan Willem (XIV-L). Incipit: "Gisteravond om ± 8 uur (zondag 13 april 
2003) is Tante Margaretha gestorven".

3960. Rondschrijfbrief (1 vel, gekopieerd), gedateerd 14 april 2003, van Joop 
Boendermaker, aan familie en vrienden van Margaretha Maria. Incipit: "Zondag 
jongstleden is rustig en kalm overleden op haar eigen kamer in Huize Royal in Den 
Haag". 2 exemplaren.

3961. 4 kleurenfoto's van het graf van Margaretha Maria, op begraafplaats Moscowa te 
Arnhem, gemaakt in september 2003 door Marietje Boendermaker. In hetzelfde 
graf: haar moeder en haar broer Jan Willem.

141 Jan Willem Jacob (XII-C-f) (1908-1996). Correspondentie en collectie 
prentbriefkaarten.
(stukken 3962 t/m 3966)
3962. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 september 1920, van Jacob, aan zijn moeder. 

Incipit: "ik dank u wel voor de mooie briefkaart. Hoe maakt u het?". Inliggend: 
stichtelijke aantekening (1 velletje, ongedateerd), in de hand van Jacobs moeder 
Marie v.H.-van Stralen, betreffende "het ware geluk".
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3963. Brief (1/2 vel), ongedateerd, van Jacob, aan zijn moeder. Incipit: "Hoe gaat het met 
u? Het heeft hier al gesneeuwd!". Met latere aantekeningen in de hand van Jacobs 
zuster Margaretha Maria.

3964. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van zijn moeder, aan Jacob. Incipit: "Wel bedankt 
voor je brief, waarin je mij over je rapport schrijft".

3965. Brief (1/2 vel), ongedateerd, van Jacob, aan zijn moeder. Incipit: "Ik dank u wel voor
de heerlijke Chocolade. Ik vind het heerlijk dat u Zaterdag weer thuis komt".

3966. Verzameling van 239 prentbriefkaarten, uit de periode 1911-1961, verzameld door 
Jacob.

a. 103 prentbriefkaarten uit de periode 1911-1923, geadresseerd aan Jacob, 
van onder anderen "Zus" (zijn zuster Louise), zijn zuster Conny, zijn 
grootmoeder Marie v.H.-Frieswijk, zijn zuster Margaretha, Dina v.d. Hoek,
zijn moeder Maria v.H.-van Stralen, G.G. Gonggrijp, zijn broer Samuel 
Anne, A. Plomp, Greta Gerlings, zijn tante Keetje, Marie Scholten, zijn 
broer François, zijn nichtje Caroline (XII-B-a), zijn tante Margaretha, zijn 
schoonzuster Ali v.H.-Wigman, Adolf Goetze, Anton Buis, Dé v.H., zijn 
vader Jan Samuel François.

b. 56 prentbriefkaarten waarvan de datering (onder meer wegens het 
verwijderen van de postzegel - en poststempel) onbekend is, van 
voornamelijk dezelfde afzenders als onder a., en Henriëtje Gijsbert, 
"Mijnheer Bothof", "Mevr. v. Veen", "Tante Jetty", "Dikky", "Heinz und 
Adolf", Heinz Taischik, Mevrouw Schreuder-Prins, Nelly van der Knoop.

c. 12 prentbriefkaarten aan zijn zuster Conny, uit de periode 1917-1923, van 
onder meer haar broer Samuel Anne, haar oom Arnold, Corrie Rutgers, 
"Leidy".

d. 31 prentbriefkaarten aan zijn zuster Margaretha, uit de periode 1906-
1922, van onder meer haar schoonzuster Ali v.H.-Wigman, haar broer 
François, haar nichtje Caroline (XII-B-a), haar grootmoeder Marie v.H.-
Frieswijk, haar vader Jan Samuel François, Nelly Quarles van Ufford, 
"freule Anna", R. de Hompesch, Christine, Anneke, Jacob, Olga Mansvelt, 
haar tante Margaretha, Juffrouw Maaskamp.

e. 23 prentbriefkaarten aan zijn moeder Maria v.H.-van Stralen, uit de 
periode 1907-1921, van onder meer B. Sauser, haar dochter Louise, G.I. 
Suermondt, haar moeder, Georgine, haar schoonzuster Margaretha, haar 
tante L. van Tuyll van Vleuten.

f. 2 prentbriefkaarten aan zijn zuster Louise, 1 met poststempel 8 juli 1904, 1
ongedateerd, van Bé [von Stein Callenfels] en van haar tweelingbroer 
François.

g. 1 prentbriefkaart, gedateerd 10 november 1909, van "Eveline", aan Jacobs 
aanstaande schoonzuster Ali Wigman.

h. 7 prentbriefkaarten aan anderen, uit de periode 1908-1921, geadresseerd 
aan onder anderen Mevrouw Spoor-Keller, Jetty en Mia Troost, 
Jonkvrouwe van Heemstra, Mevrouw Troost-Schuurbeque Boeye, 
Mejuffrouw F. van Marle, Mevrouw de Veer.

i. 1 prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 23 september 1961], van 
Jacob, aan zijn broer François.

j. 3 ongedateerde, ongeadresseerde prentbriefkaarten.

142 Wilhelmina Maria Jacoba Simonetta (XII-D-a) (1893-1995) en Maria Wilhelmina 
Constantia (XII-D-b) (1895-1979)
(stukken 3967 t/m 3971)
3967. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 27 april 1916, van het huwelijk van 

Wieleke met Jacobus Ruys.
3968. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 17 september 1940, van het 

huwelijk van haar dochter Ada Marceline Marie Elisabeth Ruys met H.C.A. van 
Bol'es Rijnbende.

3969. Brief (1 vel), gedateerd 3 november 1981, van Wieleke, aan J.S.F. (XIV-K). Incipit: 
"Hierbij enige familieportretten, die je misschien bij anderen [sic] in de doos wilt 
bewaren". Hierbij: 5 fotokopieën van de betreffende portretten, uit typoscript 
Michiel Roscam Abbings Iconografie.

3970. Genealogsiche aantekening (1 velletje), in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) 
betreffende zijn schoonzoon Jacobus Ruys.

3971. Litho, voorstellende een veulen (of hert?), gedateerd 1946, gesigneerd "Maisie van 
Hoogstraten" [= Maria Wilhelmina Constantia]. Nummer 7 van 10 exemplaren.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).
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143 Gerard (XIII-A) (1870-1920). Stukken betreffende zijn echtgenote, Amanda Augusta 
Schoch.
(stukken 3972 t/m 3980)
3972. Cahier (kartonnen platten, linnen rug, ± 300 p.), ongedateerd [± 1910-1948], met 

aantekeningen (alle met de karakteristieke paarse inkt) en krantenknipsels over de
meest uiteenlopende onderwerpen: "de verzorging van onze nagels", "respectable 
poverty", "verdraagzaamheid", "vlekken uit kleedjes", "over de fotokunst", "Irak, 
land van grooten olie-rijkdom", "het existentialisme", enz. enz.

3973. Brief (1 vel, grotendeels voorbedrukt), gedateerd 16 november 1920, van de 
burgemeester en wethouders der gemeente Zeist, aan Amanda. Betreft 
vergunning tot afvoer van "faecale stoffen uit den privaatput [...] in een 
gemeenteriool".

3974. Ontheffing (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 24 november 1920, door de 
burgemeester en wethouders der gemeente Zeist. Betreft toestemming tot het 
"aanbrengen van een terreinafscheiding [...] voor het perceel aan het Mooie 
Laantje, kadastraal bekend gemeente Zeist, Sectie I, No. 349".

3975. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 29 september 1925, van de firma A.W. Schoch, 
aan Amanda. Aanhangsel bij brandverzekering, betreffende een "antenne voor 
draadlooze Telegrafie".

3976. "Herinnering rioolrecht" (1 vel, gedrukt), gedateerd 1944, geadresseerd aan "Mevr. 
A. van Hoogstraten, Prof. Lorentzk. 59, Zeist".

3977. Brief (2 vel), gedateerd 20 februari 1951, van G. van Hekezen-Hibma, aan Amanda. 
Incipit: "U zult misschien denken: hoe? een onbekende?".

3978. Annonce (1 gevouwen vel rouwpapier, gedrukt), gedateerd 20 mei 1951, van het 
overlijden van Amanda.

3979. Ontvangstbevestiging (1 vel, deels voorbedrukt, deels typoscript), gedateerd 6 
november 1951, van de Incassobank N.V. te Amsterdam. Betreft effecten Utrechtse 
Hypotheekbank N.V. à ƒ 1.000,-.

3980. Esther Karels-Boonzaaijer. "Geïnspireerd door de kerktoren van Zeist. Amanda van
Hoogstraten-Schoch zag schrijven als christelijke roeping" (1 krantenpagina). In: 
Reformatorisch Dagblad, maandag 17 februari 2003.

144 Carel Jacobus (XIII-E) (1876-1915). Stukken betreffende zijn echtgenote, Catharina 
Theresia Helena Weggeman Guldemont.
(stuk 3981)
3981. Annonce (1 gevouwen vel), van het overlijden van Catharina Theresia Helena, 

gedateerd 12 november 1954.

145 Samuel Pieter Jacob Anne (XIII-F) (1880-1953)
(stukken 3982 t/m 3986)
3982. Brief (1 vel, typoscript), gedateerd 7 november 1940, van Jhr. Dr. Nico van 

Suchtelen, aan Samuel Pieter Jacob Anne. Incipit: "Ik verneem dat een neef van je 
zich interesseert voor mijn afstamming. Ziehier de gegevens die hij vraagt".

3983. Brief (1 vel), gedateerd 8 november [19]40, van Samuel Pieter Jacob Anne, aan 
François (XIII-H). Incipit: "Je weet niet hoeveel plezier je me hebt gedaan met die 
kwartierstaat". Betreft onder meer de kinderen van zijn zuster, Caroline Jacoba 
(XII-B-a).

3984. Annonce (krantenknipsel) van het overlijden van Samuel Pieter Jacob Anne, 
gedateerd 19 maart 1953.

3985. Briefkaart (in enveloppe), gedateerd 21 december 1955, van Binie v.H.-Croll, aan 
François (XIII-H) en zijn echtgenote Ali. Incipit: "Jullie goede wenschen wil ik 
beantwoorden met een briefje".

3986. Annonce (krantenknipsel) van het overlijden van Johanna Jacobina Croll, 
gedateerd 15 november 1962.

146 Willem Jacob (XIII-G) (1884-1965)
(stukken 3987 t/m 3997)
3987. Brief (1 vel), ongedateerd (volgens aantekening in potlood "1920-1922"), van 

Willem Jacob, aan "Jan" [volgens aantekening in potlood: Hubrecht]. Incipit: "De 
groeten van het seizoen (schrijft men dat zoo?)". Betreft de muzikale carrière van 
Willem Jacob en zijn echtgenote Elly: "Elly sloeg in als een Meteor. Ik dirigeerde in 
Los Angeles en, laat ik nou bescheiden zijn, had ook succes".
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3988. Brief (3 vel), gedateerd 10 januari [19]22, van Willem Jacob, aan Dr. Jan Bastiaan 
Hubrecht. Incipit: "Hoeveel gemakkelijker ware "beste Jan" geweest, maar meer 
dan 25 jaar liggen geloof ik tusschen toèn en nu".

3989. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 oktober [1922], van Willem Jacob, aan Dr. Jan 
Bastiaan Hubrecht. Incipit: "Van harte geluk gewenscht met de geboorte van je 
dochter!".
Deze brief samen met de twee bovenstaande in enveloppe met het opschrift 
"Brummen / 18 sept. '01 / Jan Willem, / voor jullie archief / van ons " / Arend 
[Hubrecht, zoon van Jan Bastiaan Hubrecht]".

3990. Paginagroot interview met Elly Ney uit de Nieuwe Amsterdamsche Courant / 
Algemeen Handelsblad van 4 augustus 1928. Met karikatuur portret-tekening door
J. Rotgans.

3991. "Muziek te New York" (krantenknipsel), volgens aantekening in potlood gedateerd 
11 juli 1933. Betreft verslag van een (succesvol) zomerconcert door het New York 
Philharmonic Orchestra onder leiding van Willem Jacob.

3992. Brief (2 vel, typoscript), gedateerd 10 april 1937, van Louis de Koning, aan François 
(XIII-H). Incipit: "Maurits stuurde my heden de Graafschapsbode van 8 maart". 
Betreft onder meer zijn vriendschap met Willem Jacob.

3993. Annonce (krantenknipseltje) van de benoeming van Willem Jacob tot officier in de 
orde van Oranje-Nassau, op 3 januari [1939].

3994. Brief (half vel, typoscript, briefpapier Elly Ney), gedateerd 18 oktober 1940, 
ondertekening onleesbaar, aan S. v.H. te Den Haag. Incipit: "Besten Dank für Ihre 
Briefe". Betreft genealogische gegevens Ney.

3995. Kwartierstaat Elly Ney (1 vel), ongedateerd, in de hand van François (XIII-H).
3996. Afbeelding (krantenknipseltje) van portretfoto van Elly Ney, in potlood gedateerd 

1930.
3997. Afbeelding (knipseltje uit Duits tijdschrift) van portretfoto van Elly Ney, in potlood 

gedateerd [vermoedelijk oktober] 1932.

147 Eleonore (XIII-G-a) (geboren 1918)
(stukken 3998 t/m 4000)
3998. Brief (1 vel typoscript), gedateerd november 1983, van Michiel Roscam Abbing, aan

Eleonore. Incipit: "Seit einigen Jahren arbeite ich (ab und zu) an einer 
Dokumentation der Familiebilder van Hoogstraten".

3999. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 20 april 1984, van Michiel Roscam Abbing, aan 
Eleonore. Incipit: "Seit einigen Jahren arbeite ich (ab und zu) an einer 
Dokumentation der Familiebilder van Hoogstraten". Dezelfde brief als 
bovenstaande, vermoedelijk omdat deze nooit verzonden is of als onbestelbaar 
retour is gekomen.

4000.

148 François (XIII-H) (1891-1979). "Briefkaarten Album".
(stuk 4001)
4001.

Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 215 (groot formaat 1).

149 François (XIII-H) (1891-1979). Kranten(knipsels).
(stuk 4002)
4002. Diverse kranten(knipsels) uit de periode 1927-1956 m.b.t. de functie van François 

als burgemeester van Hengelo (Gld.). "Afscheidswoord van den Burgemeester van 
Hengelo (Gld.) tot den Heer L.J.C. GYSBERS, schryver ter gemeentesecretarie, by 
diens heengaan met pesnioen, op 6 Jan. 1943 (3 vel typoscript); tafelkaartje "Zalig 
Kerstfeest" met uitlegnotitie door François in envelop; "TOESPRAAK v/d 
BURGEMEESTER v. HENGELO Gld INSTALLATIE LEDEN v/d NOOD-
GEMEENTERAAD", gedateerd 22 november 1945 (2 vel typoscript), over zijn rol als 
burgemeester in oorlogstijd.

150 François (XIII-H) (1891-1979). Correspondentie en diverse stukken - 1.
(stukken 4003 t/m 4074)
4003. Kwartierstaat François (2 vellen groot formaat uit J.B. Rietstap, Wapenboek van 

den Nederlandschen Adel), ongedateerd (meest recente vermelding 1936). Het 
voorgeslacht van François tot ± 1620, zowel van vaders- als van moederszijde.
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4004. Envelopje met het opschrift "Haar van Fr. en Louise afgeknipt en bewaard door 
Grootmoeder v.H.-Frieswijk", gedateerd maart 1893. Bevat inderdaad 2 lokjes 
peuterhaar.

4005. Poëzie-album van François' toekomstige echtgenote Ali Wigman (gedecoreerd 
karton, 54 p.). Met bijdragen uit de periode 1902-1908.

4006. "Kaap Land's End en Omstreken" (cahier van 40 p.), ongedateerd [augustus 1908]. 
Reisverslag. Inliggend enkele prentbriefkaarten, schetsen en brochures.

4007. Prentbriefkaart, gedateerd 15 september 1908, van "tante v.H.", aan Frans. Incipit: 
"Volgens afspraak krijg je op den 15den een levensteeken".

4008. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel 20 augustus 1909], afzender onbekend,
aan François. Zonder tekst.

4009. Prentbriefkaart, gedateerd 14 september 1909, van J. Mulder, aan Frans. Incipit: 
"Hartelijk dank voor je kaarten".

4010. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel 10 oktober 1909], afzender onbekend, 
aan François. Zonder tekst.

4011. Prentbriefkaart, gedateerd 14 april 1910, van W. von Stein Callenfels, aan Frans. 
Incipit: "Hartelijk bedankt voor je gelukwenschen".

4012. Prentbriefkaart, gedateerd 4 december 1910, van Jan Hovy, aan Frans. Incipit: 
"Vriendelijk dank voor je gelukwensch".

4013. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel 30 november 1911], afzender 
onbekend, aan François. Incipit: "Bonjour".

4014. Prentbriefkaart, gedateerd 7 december 1911, afzender onbekend, aan François. 
Incipit: "All good wishes".

4015. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 13 maart 1913], van W. de Kam, aan
François. Geen tekst.

4016. Prentbriefkaart (afbeelding van Huize Scherpenhof te Soesterberg), ongedateerd 
[poststempel van 20 januari 1919 (?)], van "tante Wies" [de echtgenote van zijn 
oom Willy van Son], aan François. Incipit: "toen ik uit Santpoort kwam, hoorde ik 
van dat aardige pak".

4017. Foto van Huize Scherpenhof, op verso gedateerd 1946.
4018. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 22 februari 1920 (?)], afzender 

onbekend, aan François. Geen tekst.
4019. Prentbriefkaart, gedateerd 3 juli 1920, van zijn zuster Conny, aan François. Incipit: 

"Ik kom je even vertellen, dat ik hier [Zandvoort] nog tot de 20en hoop te blijven".
4020. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 4 augustus 1920], getekend "J", 

aan François. Incipit: "Post[e] Rest[ante] Zurich".
4021. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 21 september 1920], getekend 

"Jo. / Evert.", aan François. Geen tekst.
4022. Enveloppe van het Gemeentebestuur van Rotterdam, geadresseerd aan de 

burgemeester van Zuilichem, c.q. François, poststempel van 8 november 1921. Op 
verso de aantekening: "Broodkaarten v/d mobilisatietijd 1918/1920". Hierin: 11 
Rijks-Broodkaarten "Uitsluitend ten gebruike van den houder en het gezin 
waartoe hij behoort", 3 Rijks-Dagbroodkaarten, 1 Rijks-Bruinbroodkaart, en 3 
Rijks-Aanvullings-Broodkaarten, met toelichting betreffende het gebruik van deze
kaarten gedurende de periode 24 juni - 29 juli 1920. Vermoedelijk ter distributie 
onder de inwoners van Zuilichem.

4023. "Het ouderlijke huis Lunteren. "De Zandkamp" 6 juli 1921" (gevouwen vel, gedrukt 
door de Wageningsche Boek- en Handelsdrukkerij A.B. Wigman). Met opgeplakt 
fotootje van De Zandkamp. Gedrukt door de familie van zijn echtgenote, 
vermoedelijk ter gelegenheid van François' huwelijk met Ali Wigman, op 20 juli 
1921.

4024. Prentbriefkaart, gedateerd 25 oktober 1923, vermoedelijk van zijn zuster 
Margaretha, aan François. Incipit: "Hartelijk dank voor je brief (van 7 Oct.)".

4025. Brief (1 vel typoscript in enveloppe), gedateerd 18 november 1923, van W. von Stein
Callenfels, aan Frans. Incipit: "Tegen het naderen van 1924".

4026. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), gedateerd 15 november 1927, van zijn tante 
Margaretha, aan François. Incipit: "Gister avond ontving ik door je Vader het 
verpletterende bericht van het plotseling overlijden der lieve Conny".

4027. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 9 januari 1928, van A.J.C. van Seters, aan 
François. Incipit: "Mag ik U zeer danken voor Uw heden ontvangen brief".

4028. Brief (1 vel), gedateerd 27 maart 1931, van Mr. A. Staring, aan François. Incipit: "Op 
verzoek van mijn vriend Dr. Schmidt zend ik u een overdruk van een artikeltje over 
een onbekend portret van Samuel van Hoogstraten, dat u misschien uit een 
oogpunt van familiegeschiedenis welkom is".
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Het betreft hier: Staring, A. "Een portret van Samuel van Hoogstraten". S.l., s.d. 8 
p. in omslag. Overdruk uit Oud-Holland, nr. 5, aanwezig in de bibliotheek van de 
Stichting Familie van Hoogstraten.

4029. Briefkaart, gedateerd 15 augustus 1931, van Maisie (XII-D-b), aan haar neef 
François. Incipit: "Daar Moeder vergat je op je brief van 30 Juli te antwoorden".

4030. Brief (1 vel), gedateerd 22 juni 1932, van François, aan zijn oom J.W.P. v.H. (XII-D). 
Incipit: "Op gevaar af van vervelend te worden zou ik u toch nog even het volg: 
willen berichten". Betreft familie-onderzoek.

4031. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 januari 1933, van Nelly Quarles van Ufford, 
aan François. Incipit: "Hartelijk dank voor je brief, welke ik door Marg. mocht 
ontvangen". Betreft voornamelijk het schilderij voorstellende de vier kinderen van 
Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69). Inliggend: Fotootje van het betreffende 
schilderij.

4032. Brief (1 vel), gedateerd 27 april 1933, van E. van Beresteijn, van het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie, aan François. Incipit: "Ik 
betuig mijn welgemeenden dank voor het schrijfboek dat ik van u mocht 
ontvangen".

4033. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 15 augustus 1933, van J. Radstaat, aan 
François. Incipit: "Even een kort berichtje". Ingesloten: Briefje (1 vel), gedateerd 24 
juni 2000, van François' zoon Jan Samuel François (XIV-K), aan zijn nicht Renée 
(XIII-I-d), betreffende de afzender van deze brief.

4034. Briefkaart met uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering van het Kon. 
Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Groep Gelderland, op 7 
oktober 1933, in de hand van Muschart.

4035. "Lloyd-Brief" (1 gevouwen vel), gedateerd 24 februari 1934, van Bob van Heemstra,
aan François' echtgenote A.H.M. v.H.-Wigman. Incipit: "Hoewel wat te laat kom ik 
U nog hartelijk feliciteeren met Uw verjaardag. Inliggend: notitie in de hand van 
François' dochter Erna betreffende Bob en Claartje van Heemstra.

4036. Lijst (1 vel) "Familienbilder", door Baronesse von Bissing, met onderaan door 
François de aantekening "Deze zijn in mijn bezit gekomen in 1934". Onder andere 
"1 Jugendbildnis Großmutter Catarina Sarah Freifrau v.d. Capellen geb. v. 
Bijnkershoek v. Hoogstraten". Een afschrift van deze lijst door J.W.P. v.H. (XII-D) 
bevindt zich in inventaris 105: J.S.F. (XII-C), bij de brief d.d. 12 oktober 1933, van 
J.W.P. (XII-D) aan zijn broer Jan Samuel François.

4037. Brief (1 vel), gedateerd 8 januari 1935, van zijn vader Jan Samuel François (XII-C), 
aan François. Incipit: "Vandaag je brief in dank ontvangen".

4038. Brief (1 vel), gedateerd 18 januari 1935, van H.C. de Man (?), aan François. Incipit: 
"Ik dank U nog wel zeer voor de zeer vlotte inlichtingen inzake het looden 
"dingetje"". Betreft onder meer terugzending van bovenstaand stuk.

4039. Brief (2 vel doorslag typoscript), gedateerd 20 juli 1936, van Louis de Koning, aan 
François. Incipit: "Zaterdag las ik het bericht van overlyden van Uw vader".

4040. Uitnodiging (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 16 november 1936, voor de 
begrafenis van Maria Henriëtte de Koning-van den Bosch. Met aantekening in de 
hand van François: "Bijgewoond als familielid". Met overlijdensadvertentie 
(krantenknipseltje).

4041.
4042. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 9 augustus 1937, van G.D. Gratama van het Frans 

Halsmuseum te Haarlem, aan François. Incipit: "Het was me een groot genoegen U
in het Frans Halsmuseum te ontvangen".

4043. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart 1938, van François, aan zijn zuster Margaretha 
Maria. Incipit: "Dank voor je verjaarsbrief".

4044. Briefkaart, gedateerd 25 mei 1938, van zijn stiefmoeder Anna v.H.-Schuurbeque 
Boeye, aan François. Incipit: "Ik liet het portret van F.v.H. in rood fluweelen jas 
verdoeken".

4045. Briefkaart, gedateerd 1 juni [1938], van zijn stiefmoeder Anna v.H.-Schuurbeque 
Boeye, aan François. Incipit: "Het antwoord betreffende het schilderij is: alleen 
overdoeken 20 gld. en schoonmaken 15 à part".

4046. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 14 juni 1938], van N.V. Boekhandel en 
Antiquariaat B.M. Israël, aan François. Betreft vrijblijvende aanbieding van Jan 
v.H., Parnas aan de Waal (1726) (ad ƒ 10,-). Voor zover bekend heeft François dit 
werk niet aangekocht.

4047. Brief (1 vel), gedateerd 16 juni 1938, van Chr. Snijders, kunstschilder, aan François. 
Incipit: "Met beleefden dank voor de opdracht om een familieportret te 
restaureeren".



2.21.333.01 Hoogstraten, van 251

4048. Brief (1 vel), gedateerd 20 juni 1938, van Chr. Snijders, kunstschilder, aan François. 
Incipit: "In antwoord op uw geëerd schrijven".

4049. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 21 juni 1938], van zijn stiefmoeder Anna 
v.H.-Schuurbeque Boeye, aan François. Incipit: "Het portret is inderdaad zéér nr. 
wensch opgeknapt: Oom J.W. die me bezocht vond het ook heel mooi".

4050. Brief (1 vel), gedateerd 16 augustus 1938, van Jhr. J.C. Reijnst, aan François. Incipit: 
"Gisteren ontving ik de drie mij bij Uwe letteren van 13 dezer toegezonden 
pastelteekeningen, voorstellende damesportretten". Met aantekening in de hand 
van François: "Betreft de 3 zeer kleine pastels, 2 in wit beenen lijstje en 1 in zwart 
hout, vierkant/ovaal (damesportretten)".

4051. Brief (2 vel), gedateerd 7 oktober 1938, van François (XIII-H), aan zijn oom J.W.P. 
(XII-D). Incipit: "Allereerst bied ik U, mede namens Ali, mij hartelijke 
gelukwenschen aan". Betreft onder meer genealogische gegevens David.

4052. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 25 oktober 1939, van E. van Beresteijn, van het
Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie, aan François. 
Incipit: "Hartelijk dank voor uw lijst met aangenomen namen". Betreft onder meer 
het fotograferen van de in François' bezit zijnde portretten.

4053. Brief (1 vel), gedateerd 12 september 1940, van Nelly Quarles van Ufford, aan 
François. Incipit: "Wetende dat je veel weet van de fam. v. Hoogstraten, kom ik om
inlichtingen die je mij waarschijnlijk wel wilt + kunt geven". Betreft het schilderij 
voorstellende de vier kinderen van Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69).

4054. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 19 september 1940, van François, aan Nelly en 
Carel Quarles van Ufford. Incipit: "Dank voor je vriendelyk, ja vleiend schryven dd. 
12 Sept. jl dat Louise eergisteren uit den Haag meebracht". Betreft het schilderij 
voorstellende de vier kinderen van Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69).

4055. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 september 1940, van Nelly Quarles van 
Ufford, aan François. Incipit: "Hartelijk dank vr je brief met uitvoerig relaas 
betreffende het familieportret. Je hebt er een enorm werk aan gehad". Betreft het 
schilderij voorstellende de vier kinderen van Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-
69).

4056. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 september 1940, van C.F.J. (Carel) Quarles van
Ufford, aan François. Incipit: "Vanmorgen ontving ik een brief van Nellie met 
daarbij ingesloten je schrijven van 19 dezer". Betreft het schilderij voorstellende de 
vier kinderen van Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69).

4057. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 1 oktober 1940, van Dr. H. Schneider, directeur 
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische dokumentatie, aan François. Incipit: 
"Vriendelijk dank voor Uw schrijven van 27 September". Betreft het schilderij 
voorstellende de vier kinderen van Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69). 
Schneider verwijst François naar Mr. A. Staring, "een groot kenner en tevens de 
beste in den lande [...] van onze 18e-eeuwsche schilderkunst".

4058. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 1 oktober 1940, van Nelly Quarles van Ufford, 
aan François. Incipit: "Zooals ge veronderstelde, staat er onder het kleine schilderij 
een naam: A. Schouman". Betreft het schilderij voorstellende de vier kinderen van 
Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69).

4059. Brief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 2 oktober 1940, van François, aan Nelly 
en Carel Quarles van Ufford. Incipit: "Vergun my nog éénmaal zoo'n ongezellige 
tikbrief aan Jullie beiden". Betreft het schilderij voorstellende de vier kinderen van 
Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69).

4060. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 oktober 1940, van C.F.J. (Carel) Quarles van 
Ufford, aan François. Incipit: "Verleden Vrijdag ontving ik je brief van 2 dezer, 
waarvoor zeer veel dank". Betreft het schilderij voorstellende de vier kinderen van 
Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 68-69).

4061. Notities (6 vel), ongedateerd, in typoscript en verschillende handen, betreffende 
het schilderij voorstellende de vier kinderen van Jan Willem (IX-A) (Iconografie p. 
68-69).

4062. Afschrift (1 vel) in de hand van François, van een brief, gedateerd 24 januari 1941, 
van Mr H.C. Hazewinkel, archivaris van het Archief der Gemeente Rotterdam, aan 
Baron van Heerdt. Incipit: "In antwoord op Uw schrijven deel ik U mede dat het 
Gem.-Archief alleen in het bezit is van fotografische reproducties van portretten 
van Samuel v Hoogstraten en van Mr. G.F. Meyners".

4063. Brief (1 vel), gedateerd 11 februari 1941, van A.C. Baron van Heerdt, aan François. 
Incipit: "Zoekende naar familieportretten waarvan ik gaarne fotos zou willen 
hebben voor de kwartierstaat van mijne kinderen was Generaal van Hoogstraten 
zoo welwillend mij te helpen".
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4064. Brief (1 vel), gedateerd 19 februari 1941, van A.C. Baron van Heerdt, aan François. 
Incipit: "U hebt mij zeer veel genoegen gedaan met Uw zoo uitvoerig en 
behulpzaam schrijven van 16 dezer: ik bemerk dat U een zeer geverseerd 
genealoog zijt, terwijl ik maar een enthousiaste leek ben".

4065. Brief (1 vel), gedateerd 14 juli 1941, van A.C. Baron van Heerdt, aan François. Incipit:
"Ik zend u hiernevens hetgeen ik tot nu toe gevonden heb van het echtpaar vH-
Meyners, met enkele bijlagen".

4066. "Lijst van portretten betrekking hebbende op de kwartierstaat van Margaretha 
Gerardina van Hoogstraten [X-A-b] (naar N.G.V. zomer 1980)" (1 vel, thermische 
fotokopie typoscript). Lijst van 17 portretten, "naar opgave van A.C. baron van 
Heerdt juli 1941 opgemaakt".

4067. Brief (1 vel), gedateerd 1 februari 1942, van C.P. [Claire Pfander], aan François. 
Incipit: "Ik was zeer verwonderd gisteren avond een berichtje van P. te krijgen". 
Betreft onder meer de geboorte van François' neefje Jan Willem François (XIV-L).

4068. Aantekening (1 vel), gedateerd 19 juni 1942, in de hand van François, betreffende 
een brief van Ada de Vries aan haar moeder, waarin François' neefje Jan Willem 
François (XIV-L) genoemd wordt ("net zoo lang als zijn Vader [Samuel Anne]! 
Althans in wording!").

4069. Brief (1 vel), gedateerd 22 oktober 1942, van Margaretha Maria, aan haar broer 
François (XIII-H). Incipit: "Vanuit Hilversum nog even 'n Woordje".

4070. Brief (1 vel), ongedateerd, van F. Cambier van Noten, aan François. Incipit: 
"Tusschen de problemen: jood/niet jood, even een berichtje".

4071. Kwartierstaatonderzoek van François (XIII-H) (1938-1943).
4072-4074. Dossiermap met het opschrift "Correspondentie Kwartierstaat". Circa 35 notities, 

waaronder:
4072. 1 verkleinde fotokopie van François' eigen, door hemzelf 

opgestelde, kwartierstaat met genummerde kwartieren.
4073. Brief (1 vel typoscript) van A.J. Vermaat, 1939, met bijgaande 

schets van de locatie van zijn huis in Arnhem en schetsje van 
enkele familiewapens. Bij deze brief zat als bijlage de 
uiteenzetting van 28 bladzijden folioformaat "Afstamming en 
Nakomelingen van Egidia Cornelia Tolling uit haar huwelijk met 
Mr. Willem Vincent Helvetius", onder anderen over Jeremias 
Riemsdijk (1712-1777), Cornelis Breekpot (overleden 1770) Jean 
Chrétien Baud (geboren 1789), Pieter van den Hoorn, Willem 
Vincent Helvetius van Riemsdijk (1752-1818).

4074. Correspondentie en gegevens over onder andere de families 
en/of kwartieren Breekpot, Ruysch, Senn van Basel, Copes van 
Hasselt/Borgo, Van Delft, Van Kempen, Van Son/Jansen, Van 
Riemsdijk/Bogaert, Curtius, Van Braam, Van Scherpenbergh, 
Baud, Poort. Met enkele schetsmatige kwartierstaten in de hand 
van François.

151 François (XIII-H) (1891-1979). Correspondentie en diverse stukken - 2.
(stukken 4075 t/m 4084)
4075. "Selectie van portretten uit: "Familiestukken, -schilderijen enz. F. van Hoogstraten, 

Hengelo Gld; 1943"" (5 p. fotokopie typoscript). Transcriptie door Michiel Roscam 
Abbing van de beschrijvingen van familieportretten, ten behoeve van de 
samenstelling van Van Hoogstraten. Iconografie van een familie. Het origineel 
berust anno 2004 vermoedelijk nog steeds bij Jan Samuel François (XIV-K) in 
Thompson, Ct. (USA). Bijgevoegd: het 2 mei 1980 gedateerde Taxatie Rapport, 
"van de roerende goederen behorende tot de nalatenschap van wijlen de heer F. 
van Hoogstraten", opgesteld door E. Spies (10 vel typoscript) en een In Memoriam 
(1 vel, fotokopie), ondertekend M.J. v.'t.K., in de Mededelingen van de Nederlandse
Genealogische Vereniging.

4076. Ongedateerd kattenbelletje (± 1944), met vraag omtrent de precieze datum van 
het 25-jarig ambtsjubileüm van François als burgemeester.

4077. Brief (2 vel typoscript), gedateerd 2 april 1946, van Louis de Koning, aan François. 
Incipit: "Dat was een groote verrassing voor my toen ik je brief van 1 Maart 
ontving". Met foto van Louis de Koning met echtgenote en kleinzoontje.

4078.
4079. Brief (1 vel), gedateerd 7 juni 1949, van J.C. Traas, aan François. Incipit: "Uw 

schrijven d.d. 15 Mei kwam in mijn bezit".
4080. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 15 juni 1949, van J.C. Traas, aan François. Incipit: 

"Hiermede heb ik de eer U te berichten dat ik op Vrijdag a.s. in Ruurlo moet zijn".
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4081. Map met correspondentie (± 100 vel) (vnl. 1950-1951) omtrent familie-reünie (incl. 
notulen, presentielijst en groepsfoto) en op te richten familievereniging / 
familiefonds.

4082. Statuten der familie-vereeniging Van Hasselt, Huishoudelijk Reglement der 
familie-vereeniging Van Hasselt, en Reglement voor geldelijke steun [...] der 
familie-vereeniging Van Hasselt.

4083. Prenteboekje voor de Hollandsche jeugd. S.l., s.d. [eind 19e eeuw]. Ingenaaid. 16 p.
Op p. 1 naamstempel "F. van Hoogstraten".

4084. Foto (9,5 x 13,9 cm) van de speciaal voor François (1,98 m. lang) vervaardigde, 1e 
fiets. Arnhem, ± 1905.

152 François (XIII-H) (1891-1979). Correspondentie en diverse stukken - 3.
(stukken 4085 t/m 4120)
4085. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 5 september 1951, van Louis de Koning, aan 

François. Incipit: "Je briefje van 15 Aug uit Zoutelande ontvangen".
4086. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 12 januari 1954, van Louis de Koning, aan 

François. Incipit: "Daar werden wy gisteren verrast met een Kerstkaart van myn 
beste oude Neef Frans".

4087. Brief (1 vel typoscript in enveloppe), gedateerd 8 februari 1954, van Louis de 
Koning, aan François. Incipit: "Uw brief met de kleine vondsten in onze 
kwartierstaat ontving ik".

4088. Brief (11/2 vel typoscript), gedateerd 12 januari 1956, van Louis de Koning, aan 
François. Incipit: "Ik was net van plan U een teken van leven te geven. Met een foto
van Louis de Koning met kleinzoon, en een foto van Louise de Koning-Bakker met 
kleinkinderen.

4089. Brief (1 vel, typoscript, in enveloppe), gedateerd 16 augustus 1954, van F.A.A.H. 
Breekpot, aan François. Incipit: "Dezer dagen vond ik tot mijn schrik uw brief". 
Betreft voornamelijk het geslacht Breekpot. Bijgesloten: Gegevens (1 vel doorslag 
typoscript) Cornelis Breekpot.

4090. Brief (2 vel, doorslag typoscript), gedateerd 19 augustus 1956, van François, aan de 
Ford Foundation te New York. Incipit: "I hope you will allow me to write the 
following letter to you". Betreft verzoek om geldelijke ondersteuning bij zijn 
genealogische werkzaamheden, en bevat veel biografische informatie.

4091. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 28 februari 1958, van Gérard Roosegaarde 
Bisschop, aan François. Incipit: "Hartelijk dank voor uw brief van de 24e".

4092. Brief (1 vel typoscript) gedateerd 11 oktober 1958, van Maas Geesteranus, aan 
François. Incipit: "Terwijl ik dezen brief schrijf, hangt aan de muur, tegenover mij, 
het gegraveerd portret van mijn Voorvader Samuel van Hoogstraten van Hei- en 
Boeikop, wiens brieven uit Marlot aan zijn kleindochter Maas Geesteranus, geb. 
Caan meestal eene zending vruchten van die buitenplaats vergezelden".

4093. Brief (1 vel typoscript) gedateerd 7 november 1958, van Maas Geesteranus, aan 
François. Incipit: "U deed mij een groot genoegen met de toezending van den 
staat, die onze verwantschap aangeeft".

4094. Brief (1 vel typoscript) gedateerd 15 oktober 1963, van Mr. A. Staring, aan François. 
Incipit: "Bezig aan een boek over portretminiaturisten werkzaam in ons land". 
Betreft onder meer het miniatuurportret van Adriaan van Bijnkershoek v.H. (X-C).

4095. Brief (1 vel doorslag typoscript) gedateerd 16 oktober 1963, van François, aan Mr. A.
Staring. Incipit: "Met groot genoegen mocht ik heden uw brief dd. gisteren, 15e, 
met interessante vragen ontvangen". Betreft onder meer het miniatuurportret en 
de marmeren buste van Adriaan van Bijnkershoek v.H. (X-C).

4096. Brief (1 vel typoscript) gedateerd 31 oktober 1963, van Mr. A. Staring, aan François. 
Incipit: "Heel gaarne zal ik het portretje van Van Bijnkershoek van Hoogstraten 
door Tozelli ontvangen om het te laten fotograferen; ik zal er om denken U een 
afdruk te zenden". Aangehecht: "Bewijs van terpostbezorging van een 
aangetekende zending", gedateerd 4 november 1963.

4097. Brief (1 vel typoscript) gedateerd 5 maart 1964, van Mr. A. Staring, aan François. 
Incipit: "Na vier maanden krijgt U eindelijk uw miniaturen in dank terug".

4098. Prentbriefkaart, ongedateerd [1965], van François' echtgenote Ali, aan "Familie 
Roscam Abbing-v. Hoogstraten". Incipit: "Ik weet niet of ik jullie al schreef om je 
goede kerstdagen & 1966 te wensen".

4099. Briefkaart, gedateerd 27 december 1967, van C.H. [Kees] Voorhoeve, aan François. 
Incipit: "In antwoord op Uw kaart, deel ik U mee dat het lidmaatschap van de 
familie Ver. Voorh. voorbehouden is aan leden van dit geslacht die de naam Voorh.
dragen".
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4100. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 4 februari 1971, van "Dora", aan François. 
Incipit: "Ja, 't was merkwaardig op eens weer dat oude bekende handschrift te 
zien!".

4101. Brief (1 vel), gedateerd 26 maart 1975, van François, aan zijn kleinzoon Michiel 
Roscam Abbing. Incipit: "Bijgaand knipsel uit De Telegraaf knipte Opa voor Je uit. 't
Gaat over een geleerde Dr. van Stein Callenfels". Inliggend: genoemd knipsel van 
een artikel door Willem Brandt.

4102-4119. Stukken betreffende Stéphane van Son (de broer van François' moeder, Louise 
v.H.-van Son). Tijdens zijn wereldreis in 1913 heeft François onder meer een bezoek
gebracht aan zijn oom Stéphane en tante Nathalie in Rusland. Anno 2004 berusten
de overige nagelaten bescheiden betreffende deze wereldreis bij François' dochter 
Conny v.H.:
4102. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 april 1893, van Stéphane, 

aan Jan (Jan Samuel François (XII-C)). Incipit: "Gisteren avond uit
Holland retour komende vond ik Uw schrijven".

4103. Briefkaart, gedateerd 20 november 1896, van Stéphane, aan Jan 
(Jan Samuel François (XII-C)). Incipit: "Dank je Jan voor je 
hartelijke attentie".

4104. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9/21 december 1899, van 
Stéphane, aan Jan (Jan Samuel François (XII-C)). Incipit: "Toen ik 
dezen zoomer een bezoek bij je maakte".

4105. Briefkaart, gedateerd 18 december 1913, van Stéphane, aan 
François. Incipit: "Van harte het beste voor 1914. Ik weet niet of 
deze je nog achterhalen zal".

4106. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd Doubrowa, 30 
november 1915, van Stéphane, aan François. Incipit: "Je te 
réponds en français pour que la lettre ne reste des éternités à la 
censure".

4107. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd Doubrowa, 4 
januari 1916, van Nathalie van Son Gravin Kamarowsky, de 
echtgenote van Stéphane van Son, aan François. Incipit: "Pardon
pour avoir tardé à te répondre et à te remercier pour ta photo".

4108. Prentbriefkaart, door François gedateerd 8 augustus 1916, van 
Nathalie van Son Gravin Kamarowsky, de echtgenote van 
Stéphane van Son, aan François. Incipit: "Merci à toi et à ta chère
soeur pour votre bon souvenir".

4109. Briefkaart, gedateerd 9 augustus 1918, van Wies van Son, aan 
François. Incipit: "Vandaag kregen wij 't treurige bericht dat die 
lieve oom Steef gestorven is, 15 Juli, en nu pas kregen wij 't 
bericht".

4110. Brief (9 vel, afschrift in een andere hand), gedateerd 27 augustus
- 11 september 1918, van Nathalie, aan Lily van Son. Incipit: "Le 11
juillet v. 9 à 10 heures du soir". Betreft uitvoerige beschrijving 
van de moord op haar echtgenoot Stéphane.

4111. Rondschrijfbrief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 10 mei 
1926, van François, aan verschillende familieleden. Incipit: "Het 
zy my vergund enkele oogenblikken Uw welwillende aandacht 
voor het volgende te vragen". Betreft oproep tot geldelijke 
ondersteuning van de activiteiten van Nathalie van Son Gravin 
Kamarowsky, de weduwe van Stéphane van Son, ten behoeve 
van "ruim 200 geëmigreerde of verbannen Russen" te Besançon 
(Frankrijk).

4112. Telegram, gedateerd 4 juli 1936, van Nathalie van Son Gravin 
Kamarowsky, de weduwe van Stéphane van Son, aan François: 
"affecteuses [sic] condoleances - Tante Natha". Naar aanleiding 
van het overlijden van François' vader.

4113. Brief (3 vel in enveloppe), gedateerd Pretoria [Zuid-Afrika], 21 
januari 1947, van Nathalie van Son Gravin Kamarowsky, de 
weduwe van Stéphane van Son, aan François. Incipit: "Cela a été 
une si charmante surprise pour moi, de recevoir ta chère lettre!".

4114. Prentbriefkaart, ongedateerd, van Nathalie van Son Gravin 
Kamarowsky, de weduwe van Stéphane van Son, aan François. 
Incipit: "Je t'envoie mes meilleurs voeux".
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4115. Genealogische aantekeningen (1 vel), in de hand van François' 
zoon Jan Samuel François (XIV-K), betreffende Stéphane van 
Son en Nathalie gravin Kamarowski.

4116. Biografische aantekening (1 velletje), in de hand van J.S.F. (XIV-
K), betreffende Henri Stéphane van Son en Nathalie gravin 
Kamarowski.

4117. Kopie van foto van Nathalie van Son Gravin Kamarowsky, 
volgens aantekening in de hand van J.S.F. (XIV-K) gedateerd 
oktober 1913.

4118. Kopie van foto van Nathalie van Son Gravin Kamarowsky en 
François, volgens aantekening in de hand van J.S.F. (XIV-K) 
gedateerd oktober 1913.

4119. Kopie van foto van Stéphane van Son, Nathalie van Son Gravin 
Kamarowsky en François, volgens aantekening in de hand van 
J.S.F. (XIV-K) gedateerd oktober 1913.

4120. 8 vellen genealogische aantekeningen en correspondentie, deels in de hand van 
François, voornamelijk betreffende het geslacht v.H.

153 François (XIII-H) (1891-1979). Kwartieren.
(stukken 4121 t/m 4124)
4121. Cahier met op etiketje het opschrift "1024 kwartieren van F. v. Hoogstraten (XIe 

generatie)". Familienamen consequent in rode inkt.
4122. Cahier met op etiketje het opschrift "2048 kwartieren van F. v. Hoogstraten (XIIe 

generatie)". Familienamen consequent in rode inkt.
4123. Cahier met op etiketje het opschrift "4096 kwartieren (XIIIe gen.) van François v. 

Hoogstraten Hengelo Gld.". Familienamen consequent in rode inkt.
4124. Cahier met op etiketje het opschrift "8192 en hoogere kwartieren (XIVe en hoogere

generaties) van François v. Hoogstraten Hengelo Gld.". Familienamen consequent 
in rode inkt.

154 François (XIII-H) (1891-1979). Genealogisch onderzoek, o.a. t.b.v. de 51e jaargang 
van Nederlands Patriciaat (1965).
(stukken 4125 t/m 4142)
4125. Brief (1 vel), gedateerd 3 februari 1949, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan François.

Incipit: "Je "Welkom thuis" had wel eens eerder beantwoord mogen worden, maar 
je begrijpt wel hoe 't dan gaat".

4126. Brief (1 vel), gedateerd 21 februari 1949, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan 
François. Incipit: "Dank voor je schrijven van 10/2". Schrijfster is zeer 
geïnteresseerd in het familie-archief: "Wat zou ik het gezellig vinden eens met je te
snuffelen in ons familie archief! Ik voel er wèl voor! Ik zal mijn best nog voor je 
doen".

4127. Brief (1 vel), gedateerd 5 augustus 1949, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan 
François. Incipit: "Hoe gaarne zou ik je reeds veel eerder de gevraagde inlichtingen 
hebben gegeven, maar de familie in Z.A. geeft ze mij niet!". Bijgevoegd: 
"Geslachtslijst C.J.G. v. Hoogstraten" (1 vel), "Stamlijst van Coenraad Jacob 
Gerbrand van Hoogstraten" (2 vel), en "Stamlijst van Henric Anthony van 
Hoogstraten" (2 vel).

4128. Brief (1 vel), gedateerd 27 september 1949, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan 
François. Incipit: "Een paar maanden (eind Juli, althans vóór medio Aug.) zond ik je 
nog enkele familie gegevens".

4129. Brief (1 vel), gedateerd 25 mei 1950, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan François. 
Incipit: "Eindelijk vond ik de tijd om onze stamboom over te schrijven".

4130. Brief (2 vel typoscript in enveloppe), gedateerd 25 mei 1950, van Samuel Pieter 
Jacob Anne (XIII-F), aan François. Incipit: "Hierbij de gewenste gegevens over het 
nageslacht van de Utrechtse Hoogstratens".

4131. Brief (11/2 vel), gedateerd 26 juni 1950, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan François.
Incipit: "Tot mijn spijt heb ik het 2de deel van onze genealogie langer gehouden, 
dan mijn plan was".

4132. Brief (1 vel), gedateerd 10 oktober 1950, van Samuel Pieter Jacob Anne (XIII-F), aan 
François. Incipit: "Ik had je ook al willen schrijven dat ik het zoo'n plezierig feest 
gevonden had, en mijn vrouw en kinderen vonden het net zoo".
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4133. Brief (2 vel), gedateerd 7 augustus 1956, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan 
François. Incipit: "Dank voor je brief. Ik zou je reeds geschreven hebben". Betreft 
ook het onderhavige archief: "Ik mag zo graag snuffelen in oude documenten. Wat
zou ik graag eens bij jou "grasduinen" in 't familie archief!!".

4134. Brief (2 vel), gedateerd 19 juni 1962, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan François. 
Incipit: "Je brief van 9/6 ontving ik 14/6 in Stadskanaal".

4135. Brief (2 vel typoscript), gedateerd 30 december 1963, van Jan Willem (XIV-C), aan 
François. Incipit: "Het zal je verwonderen zo maar ineens een brief van mij te 
krijgen".

4136. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 17 januari 1964, van Jan Willem (XIV-C), aan 
François. Incipit: "Even een antwoord op je brief van 15 dezer om je te zeggen, dat 
ik geenszins in jou teleurgesteld was".

4137. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 22 januari 1964, van Jacob Emil (XIV-A), aan 
François. Incipit: "Zeer hartelijk dank voor je brief van 18 dezer, waaruit ik met 
groot genoegen las, dat je bereid bent om je onmisbare medewerking te verlenen 
aan de nieuwe editie van het Ned. Patr.".

4138. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 20 februari 1964, van Jan Willem (XIV-C), aan 
François. Incipit: "In dank en met bewondering voor de enorme hoeveelheid werk, 
die je reeds verzet hebt".

4139. Brief (3 vel typoscript), gedateerd 20 april 1964, van W.F. del Campo Hartman, 
Conservator in Algemene Dienst van het Centraal Bureau voor Genealogie, aan 
François. Incipit: "Van ons bestuurslid, Mr. F. Daniëls, ontving ik Uw tot hem gericht
schrijven van 8 maart j.l.".

4140. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 19 januari 1972, van F.J. Nikkels, aan François. 
Incipit: "Uw schrijven van 14 Januari in goede orde ontvangen. U bent met het 
geslacht Nikkels bij mij in goede handen".

4141. Brief (1 vel), gedateerd 8 juni 1972, van Louise v.H.-Havelaar, aan François. Incipit: 
"Eindelijk antwoord op Uw brief van 6 Maart".

4142. Diverse stukken (64 vel) betreffende genealogisch onderzoek: stamboomschetsen,
ingevulde formulieren met persoonsgegevens, kwartierstaten, namenlijsten, 
typoscripten, etc.

155 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Correspondentie 1905-1922.
(stukken 4143 t/m 4254)
Een groot deel van de nagelaten brieven van en aan Samuel Anne in deze en de navolgende 
omslagen is opgenomen in het boek Als steeds uw Samuel. Brieven van ds. S.A. van Hoogstraten op 
Java 1927-1945, bewerkt door Samuel Anne's jongste dochter Renée van Hoogstraten (XIII-I-d) en 
uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 2001, als nr. 6 in de Kleine Reeks van 
uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken.
4143. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 11 maart 1905], van Samuel Anne, aan 

zijn moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wel bedankt voor de mooie
briefkaart".

4144. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 31 augustus 1905], van Samuel Anne, 
aan zijn ouders. Incipit: "Wij hebben de optocht prachtig gezien".

4145. Briefkaart, gedateerd 16 september 1906, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Ik vind het jammer dat U weg zijt".

4146. "Heilwensch" (1 gevouwen vel), gedateerd 7 juni 1907 (zijn vaders 48e verjaardag).
4147. Correspondentiekaart, gedateerd 29 juli 1913, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 

Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het bevalt mij hier uitstekend in 't 
kamp".

4148. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 juli 1914, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Van een rustig oogenblik gebruik 
makende, wil ik U wat uitvoeriger schrijven".

4149. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 september 1914, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wanneer in de laatste dagen de
regen tegen de ramen klettert en de wind om het huis giert, dan denk ik dikwijls 
aan Zandvoort's zeeboulevard".

4150. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 april 1915, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zoo zijn de Paaschdagen alweer 
omgevlogen".

4151. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 augustus 1915, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zoojuist is de kerkdienst 
afgeloopen".
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4152. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 juli 1916, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Eindelijk vind ik een oogenblikje om te 
schrijven".

4153. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 november 1916, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wanneer je na je eerste verlof 
weer terugkomt in het militaire leven, dan begin je eerst goed te merken wat je 
mist".

4154. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 november 1916, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zeer hartelijk dank voor de 
inhoud van het kistje, vooral voor de koekjes, die als altijd hun weg al spoedig 
vinden!".

4155. Briefkaart, gedateerd 28 november 1916, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank voor Uw lange brief, die mij heel
veel genoegen deed".

4156. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 7 december 1916, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zeer hartelijk dank ik U voor 
Uw briefje dat ik het kistje vond".

4157. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 december 1916, van Samuel Anne, aan zijn 
zuster Louise. Incipit: "Zeer, zeer hartelijk dank voor je meer dan gezellig St. 
Nicolaas pakket, dat voor mij een reuzen cadeau was, nu ik hier eenzaam zit".

4158. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 december 1916, van Samuel Anne, aan zijn 
ouders. Incipit: "Als U deze brief krijgt, hebt U al gehoord van mijn rampspoed!".

4159. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 februari 1917, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zeer hartelijk dank voor het 
pakje en voor Uw buitengewoon gezelligen en vroolijken brief".

4160. Brief (1 vel), gedateerd 14 april 1917, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zoo juist kom ik uit bad en heb nu een rustig 
oogenblik om aan U te schrijven".

4161. Brief (1 vel), gedateerd 18 mei 1917, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Terwijl het buiten flink aan 't onweeren en 
regenen is, zitten Tenkink en ik op onze kamer, ramen wijd open vanwege de 
warmte".

4162. Brief (1 vel), gedateerd 6 september 1917, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Welk een heerlijke verrassingen werden mij hedenmorgen bereid".

4163. Brief (1 vel), gedateerd 10 september 1917, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise.
Incipit: "Zoo'n lieve, hartelijke brief heb ik, behalve die van mijn Annie, op mijn 
verjaardag niet gehad".

4164. Correspondentiekaart, ongedateerd [poststempel van 28 november 1917], van 
Annie van der Brugghen, aan Samuel Anne's zuster Louise. Incipit: "'t Was 
vanmorgen zoo goed met Mama - Mama voelt zich zoo veel beter".

4165. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 maart 1918, van Samuel Anne, aan zijn moeder,
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Terwijl ik dit schrijf, rustig op onze 
kamer, bent U bezig in Musis te repeteren, zeker wel voor een aantal menschen".

4166. Brief (2 vel), gedateerd 16 mei 1918, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Zeer hartelijk dank voor je langen brief".

4167. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 oktober 1918, van Samuel Anne, aan zijn 
zuster Louise. Incipit: "Alweer is het Zondagavond, een week geleden dat je hier 
was".

4168. Brief (1 vel), gedateerd 22 februari 1919, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Wel, dat was een gezellige verrassing toen ik op mijn kamer kwam en daar
je pakje vond".

4169. Brief (1 vel), gedateerd 26 februari 1919, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Eerst kom ik je hartelijk bedanken voor je gelukwenschen".

4170. Brief (1 vel), gedateerd 14 maart 1919, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Wel bedankt voor je briefkaart, die ik vandaag ontving".

4171. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 maart 1919, van Samuel Anne, aan zijn zuster 
Louise. Incipit: "Welk een heerlijke verrassing bracht mij vanavond de post".

4172. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Hemelvaartsdag '19", van Samuel Anne, aan zijn
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Mijn vorigen brief aan Vader 
was wel wat erg militair en daarom kom ik nu weer wat van de gewone 
gebeurtenissen vertellen".

4173. Brief (1 vel), gedateerd 9 juli 1919, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. Incipit: 
"Wat heb je ons verrast met de allergenoeglijkste kiekjes. Wat zijn ze aardig 
geworden!".
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4174. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1919, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Voordat ik weer met mijn gewone werk begin, 
wil ik U toch eerst een en ander van de afgeloopen week komen vertellen".

4175. Brief (1 vel), gedateerd 23 oktober 1919, van Samuel Anne, aan zijn broer Frans 
(XIII-H). Incipit: "Wat bijna nooit gebeurt, gisterenmorgen werd het Ochtendblad 
niet bezorgd".

4176. Brief (1 vel), gedateerd 25 oktober 1919, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Al is het wel wat laat, toch kom ik je nog hartelijk gelukwenschen met de 
benoeming van Broer".

4177. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 26 oktober 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Van dezen stillen 
Zondagmiddag maak ik gebruik om U van een en ander te komen vertellen wat er 
zoo de laatste dagen in Utrecht gebeurd is". Betreft onder meer de aanstelling van 
zijn broer François (XIII-H) tot burgemeester van Zuilichem: "Al is Zuilichem dan 
niet groot, het is uitstekend om mee te beginnen".

4178. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 november 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Terwijl ik dit zit te schrijven, is 
het buiten helemaal winter geworden".

4179. Brief (1 vel), gedateerd 9 november 1919, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vandaag kom ik U uit Arnhem wat vertellen, 
wat er de laatste dagen zoo gebeurd is".

4180. Brief (1 gevouwen, 1 los vel, met 3 illustraties in Oost-Indische inkt/aquarel), 
gedateerd 12 november 1919, van Annie [van der Brugghen], aan Maria Arnoldina 
v.H.-van Stralen. Incipit: "Ik was zoo blij te hooren dat het U goed gaat en ik U nu 
eens schrijven mag". Betreft verslag van de feestelijkheden rondom het onthaal 
van Samuel Anne's broer François (XIII-H) als nieuwe burgemeester van Zuilichem.

4181. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 november 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wat vond ik het gezellig om 
een brief van U te vinden".

4182. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 november 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
zuster Louise. Incipit: "Gisteren leek het wel of ik jarig was".

4183. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 november 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Bij Uw thuiskomst op 
"Hoogstede" komt er ook een welkomstgroet uit Utrecht en ik hoop het later zelf 
te kunnen doen".

4184. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 december 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Gisteren kwam een keurig 
ingepakte doos met ondergoed en daarin vond ik Uw brief waarvoor ik U heel 
hartelijk kom bedanken".

4185. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 december 1919, van Annie [van der Brugghen],
aan Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Ik dank U hartelijk voor Uw briefje 
en uitnoodiging".

4186. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 december 1919, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H). Incipit: "Heel hartelijk dank voor je briefkaart dien ik 
gisteren vond".

4187. Brief (1 vel), gedateerd 8 januari 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zeer hartelijk dank ik U voor Uw langen brief. 
Het is wel erg jammer dat de toestand van Annie nog zooveel onzekerheid geeft".

4188. Brief (1 vel), gedateerd 13 januari 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wel kan ik helaas nog weinig betere berichten 
over Annie schrijven, maar ik wilde toch even wat komen vertellen".

4189. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 januari 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Erg gezellig vond ik het om 
eenige dagen thuis geweest te zijn en eens rustig samen te kunnen praten". Betreft
onder meer de "tuberculeuse ontsteking in het buikvlies" waar Annie aan lijdt.

4190. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 27 januari 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Nadat Annie eenige dagen 
vooruit was gegaan naar wij tenminste konden nagaan is gisteren de toestand 
geheel veranderd en helaas zeer zorgelijk".

4191. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 31 januari 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Gisteren kreeg ik Uw brief, 
waarvoor ik U heel hartelijk bedank".
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4192. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 februari 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk kom ik U bedanken 
voor Uw brief, dien ik vond in het pak dat Conny mij zond. Erg gezellig ook om er 
een pakje pinda-kaas in te vinden".

4193. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 23 februari 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "In stilte had ik een voorgevoel 
dat het eigenlijk niet vooruitgaande was met Annie sinds Vrijdag en dat is 
vanmiddag helaas uitgekomen".

4194. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 maart 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vanmorgen kreeg ik Uw brief, 
waarvoor ik U heel hartelijk bedank; ook voor de broodkaarten. De laatste dagen 
is er weinig verandering gekomen in de toestand van Annie".

4195. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 maart 1920, van Samuel Anne, aan zijn zuster 
Constantia Margaretha Adriana Anna (Conny). Incipit: "Al lang had ik je willen 
schrijven en nu heb ik een rustig oogenblikje Zaterdagavond en kom ik eens even 
met je praten. Het zijn de laatste dagen weer heel moeilijke geweest".

4196. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 maart 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "U hadt niet beter kunnen 
bedenken dan mij die mooie bloemen mee te geven voor Annie".

4197. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 april 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Gisterenavond toen ik aan mijn werk 
was, kwam Uw brief mij een gezellige afleiding brengen, erg prettig weer wat van 
huis te hooren".

4198. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 april 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder,
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw briefje dat 
Vader voor mij meebracht".

4199. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 april 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Nooit zal ik kunnen uitdrukken wat er de
laatste dagen in mij is omgegaan nu de werkelijkheid maar al te duidelijk gekomen
is: dat ik Annie niet meer zal mogen bezitten". Betreft het overlijden van Annie.

4200. Brief (1 vel), gedateerd 8 mei 1920, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. Incipit:
"Heel hartelijk dank ik je voor je brief die je mij naar hier zond".

4201. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 mei 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw langen brief,
dien de post mij vanmorgen kwam brengen en waarin heel wat te lezen stond".

4202. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 mei 1920, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Zoo juist is je brief gekomen, heel veel dank ervoor".

4203. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 30 mei 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk bedank ik U voor Uw 
langen brief, die daags na Pinksteren aankwam".

4204. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 juni 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw beide 
briefkaarten".

4205. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 21 juni 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw briefkaart".

4206. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 2 september 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H). Incipit: "Juist had ik je vandaag nog willen schrijven".

4207. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 september 1920, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je langen brief".

4208. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1920, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Inderdaad stond op je briefkaart, die zoojuist kwam, een waar 
woord de vrouw is een veranderlijk wezen. Desalniettemin is dat geen bezwaar!".

4209. Brief (1 vel), gedateerd 28 november 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Alweer een week geleden dat we samen 
in Arnhem naar de kerk gingen".

4210. Brief (1 vel), gedateerd 10 december 1920, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw brief".

4211. Brief (1 vel), gedateerd 15 december 1920, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "De vaderlijke toestemming voor de reis naar Glasgow is 
vandaag gekomen".

4212. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 januari 1920 [bedoeld wordt: 1921], van 
Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Na dezen eersten dag in London houden 
we een rustigen avond en heb ik beter gelegenheid wat meer te schrijven".
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4213. Brief (1 vel), gedateerd 23 januari 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk dank ik U voor Uw briefkaart. 
Gezellig dat U naar mijn werk komt vragen".

4214. Brief (1 vel), gedateerd 24 januari 1921, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank ik voor je briefkaart".

4215. Brief (1 vel), gedateerd 29 januari 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk dank ik U voor Uw langen brief 
van vanmorgen. Wat gezellig dat het diner.tje zoo goed gelukt is".

4216. Brief (1 vel), gedateerd 11 februari 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zoo midden tusschen de boeken, laat ik die 
voor een poosje liggen en kom ik wat van hier vertellen".

4217. Brief (1 vel), gedateerd 20 februari 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk bedank ik U voor Uw brief. Ik 
had ook nu weer vóór Zondag willen schrijven, maar er was nog zooveel werk dat 
er niet meer van kwam".

4218. Briefkaart, gedateerd 3 maart 1921, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Vanmiddag voelde ik in den zak van mijn overjas en kwam daaruit 
onverwacht een papieren gulden tevoorschijn".

4219. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het is pas een week geleden dat we thuis 
waren, ik kan het mij niet begrijpen".

4220. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 maart 1921, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw 
brief dien ik vond, toen ik uit Zuilichem terugkwam".

4221. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 april 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Gelukkig heb ik nu een rustig 
oogenblikje om aan U te schrijven en wat van de laatste dagen te vertellen".

4222. Brief (1 vel), gedateerd 10 april 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw langen brief, die 
mij weer van allerlei van huis kwam vertellen".

4223. Brief (1 vel), gedateerd 21 april 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk dank ik U voor Uw laatsten brief,
dien Zus Maandag voor mij medebracht".

4224. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 mei 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel, heel hartelijk dank ik U voor Uw 
gezelligen brief".

4225. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 mei 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wat was het gezellig om den vorigen 
Zondag in Arnhem te zijn".

4226. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 12 juni 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Wel is het erg druk met 't werk maar ik 
vind het heerlijk om daartusschen door een oogenblik rustig naar huis te kunnen 
schrijven".

4227. Brief (1 vel), gedateerd 29 juni 1921, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Van een rustigen avond gebruik makend kom 
ik U zoo van een en ander vertellen want er is al weer veel gebeurd, sedert het 
afscheid verleden Woensdag".

4228. Brief (1 vel), gedateerd 29 juni 1921, van Samuel Anne' zuster Conny, aan haar 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen, en haar zuster Margaretha. Incipit: "Veel
dank voor Uw schrijven, van Papa hoorden wij ook hoe U het nu in Cleve heeft".

4229. Correspondentiekaart (met wapen in reliëfdruk), gedateerd 29 juli 1921, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het spijt 
mij zoo heel erg, ik ben er zoo bedroefd over, datgene wat verleden week 
Woensdag gezegd is".

4230. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 15 augustus 1921, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zaterdagavond kwam ik vanuit 
Lunteren in Utrecht aan en vond ik op mijn kamer Uw brief, waarvoor ik U heel 
hartelijk kom bedanken".

4231. Correspondentiekaart (met wapen in reliëfdruk), gedateerd 19 augustus 1921, van 
Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: 
"Gisterenmiddag kwam Zus hier een bezoekje brengen, en bracht een heel 
gezellige verrassing mee, heel hartelijk dank ik U daarvoor!". Met notitie in de 
hand van zijn dochter Renée (XIII-I-d), betreffende Jhr. Ir. Christiaan van Holthe, 
waarvan in dit briefje sprake is.
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4232. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 augustus 1921, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vandaag is het hier een mooie 
Zondag geweest, waaraan we dankbaar mogen terugdenken".

4233. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 december 1921, van Samuel Anne, aan zijn 
ouders. Incipit: "Na gisteren en vandaag zijn er al zooveel indrukken dat ik in een 
brief wat meer moet vertellen".

4234. Brief (2 vel), gedateerd 20 december 1921, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Zoojuist ben ik teruggekomen van mijn eerste bezoek bij Mevrouw Royer 
en daar moet ik wat meer van vertellen".

4235. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 januari 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Toen ik Maandag bij de familie 
Royer kwam vond ik daar Uw Kerst-brief".

4236. Brief (1 vel), gedateerd 10 februari 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het was gezellig vanmiddag even telefonisch 
te kunnen praten: het was zoo duidelijk te verstaan!".

4237. Brief (1 vel), gedateerd 15 mei 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het is nu avond en nu de stilte komt, is het nog
eigenlijk dubbel moeilijk en soms vraag ik mij af: zou het wel waar zijn?".

4238. Brief (1 vel), gedateerd 26 juni 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank voor Uw briefkaart uit Keppel".

4239. Brief (1 vel), gedateerd 16 juli 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk dank ik U voor Uw brief, dien ik 
in Nunspeet kreeg".

4240. Brief (1 vel), gedateerd 30 juli 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het is Zondagmorgen na de 
godsdienstoefening".

4241. Brief (1 vel), gedateerd 6 augustus 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vandaag op Jakob's verjaardag, kom ik U 
hartelijk gelukwenschen met dezen dag".

4242. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 20 augustus 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het is alweer 2 weken sinds ik U
het laatst schreef".

4243. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 11 september 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel veel dank voor Uw brief, 
dien ik, tusschen het werk door, maar dadelijk wil beantwoorden".

4244. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 september 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vandaag, Zondag, is David 
Hoeufft hier".

4245. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 19 september 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Wel is 't een beetje laat 
maar daarom toch nog hartelijk welkom bij thuiskomst in Zaltbommel". Betreft 
onder meer het nieuws van Samuels verloving met Thera von Steiger.

4246. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 24 september 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Voordat ik morgen op reis ga 
kom ik toch eerst nog wat schrijven". Betreft onder meer het verblijf van zijn 
aanstaande echtgenote, Thera von Steiger, in Engeland: "het is prachtig weer, 
helemaal zomer. Thera wordt er zoo bruin als een nikkertje!".

4247. Brief (1 vel luchtpostpapier), gedateerd 1 oktober 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vanmorgen vroeg zijn we uit 
Engeland teruggekomen. We hebben onbeschrijfelijk veel genoten".

4248. Correspondentiekaart, gedateerd 4 oktober 1922, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel veel dank voor Uw brief. 
Gezellig dat U beiden morgen in Bilthoven komt".

4249. Brief (1 vel), gedateerd 24 oktober 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel hartelijk dank ik U voor Uw langen brief 
uit den Haag".

4250. Brief (2 vel), gedateerd 12 november 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Uit gewoonte schrijf ik Utrecht 
hierboven, maar het is Zondagavond en wij zijn bij elkaar in Bilthoven, nadat 
Thera en ik een heerlijken dag hadden in Zuilen".

4251. Brief (1 vel), gedateerd 3 december 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Het is Zondagavond: U kunt zich de situatie 
voorstellen: we zijn bij elkaar in de "Hooiberg" in de huiskamer".
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4252. Brief (1 vel), gedateerd 10 december 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zondagmiddag in Bilthoven, alweer een 
week geleden sinds den vorigen brief".

4253. Brief (1 vel), gedateerd 18 december 1922, van Samuel Anne, aan zijn moeder, 
Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Heel veel dank voor Uw brief. Ik denk 
dat U onderwijl de brief van Thera gekregen hebt, waarin ook de verlanglijst".

4254. Brief (1 vel), gedateerd "London Zondagmiddag", van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Vanuit de verte kom ik U wat 
van mijn wederwaardigheden vertellen, die inderdaad al weer vele zijn".

156 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Correspondentie 1923-1928.
(stukken 4255 t/m 4390)
4255. Brief (1 vel), gedateerd 7 januari 1923, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 

Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Gisterenavond hebben Thera en ik een 
alleraardigste avond gehad: het bezoek bij Mijnh. en Mevr. Royer in de Pays-Bas in 
Utrecht".

4256. Correspondentiekaart, gedateerd 9 januari 1923, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hoewel de dag bijna voorbij is, 
wilde ik U toch nog schrijven".

4257. Brief (1 vel), gedateerd 15 januari 1923, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw brief, dien Zus 
Vrijdag meebracht, ook voor de onderbroek, dien ik uitstekend kan gebruiken".

4258. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 28 januari 1923, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Thera en ik hebben samen 
velerlei wederwaardigheden gehad hier in Amsterdam".

4259. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 februari 1923, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Zondagmorgen, Mijnheer v. 
Steiger, Thera en Ritie zijn naar de Kapel voor de Zondagsschool".

4260. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 februari 1923, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Van Zus hoorde ik uit den Haag 
dat Margaretha geschreven had, dat U ziek was en te bed en daardoor ook niet 
naar Zaltbommel bent gegaan".

4261. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 4 maart 1923, van Samuel Anne, aan zijn 
moeder, Maria Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Van Vader hebt U zeker al veel 
gehoord over de begrafenis van Tante Enschede. Het was alles zoo netjes in orde".

4262. Brief (1 vel), gedateerd 8 maart 1923, van Samuel Anne, aan zijn moeder, Maria 
Arnoldina v.H.-van Stralen. Incipit: "Terwijl nu morgen het voorstel zal zijn, kom ik 
van tevoren een paar woordjes schrijven, die juist moeten komen als de anderen 
weg zijn".

4263. Brief (1 vel), gedateerd 10 maart 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Heel veel dank voor den brief, die vanmorgen kwam".

4264. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 22 mei 1923, van Ali v.H.-Wigman, aan Samuel 
Anne en Thera. Incipit: "Wie had dàt verleden week in Utrecht kunnen denken, dat 
Mama zoo spoedig van ons zou heengaan".

4265. Brief (1 vel), gedateerd 19 juni 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Heel hartelijk dank voor het zóó spoedig terugzenden van het 
horloge".

4266. Brief (2 vel), gedateerd 19 juli 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Eindelijk een brief".

4267. Brief (1 vel), gedateerd 25 augustus 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Gisterenavond kwam ik uit Utrecht en thuis komende zaten Zus 
en Thera in Vader's kamer en stond er op tafel een boterham met witte muisjes 
voor mij!".

4268. Brief (1 vel), gedateerd 3 september 1923, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Een heel hartelijken Kus voor het prachtige verjaarscadeau. Wat ben ik 
daar blij mee".

4269. Brief (1 vel), gedateerd 12 september 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Vanuit de Zwitsersche bergen 
een heel hartelijken groet".

4270. Brief (1 vel), gedateerd 26 september 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Onderwijl we hier in Zwitserland zijn, maakt Vader het 
ons met allerlei moeilijk".
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4271. Brief (1 vel), gedateerd 28 november 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Heel veel hartelijken dank voor je brief en zeker niet 
minder voor het aanbod dat je daarin hebt gedaan om mijn administratie te 
voeren wanneer ik in Indië ben".

4272. Brief (1 vel), gedateerd 14 december 1923, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H). Incipit: "Wat was het gezellig dat ik laatst even een praatje mocht komen 
maken".

4273. Brief (1 vel), gedateerd 4 februari 1924, van Samuel Anne, aan zijn zuster 
Margaretha. Incipit: "Vrijdag l.l. heeft Zus bij mij koffie gedronken en toen hebben 
wij over alles gepraat en heeft zij mij verteld van de mooie dagen in Gstaad en 
Lausanne".

4274. Brief (1 vel), gedateerd 2 maart 1924, van Samuel Anne, aan zijn zuster Margaretha.
Incipit: "Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van Broer en Zus!".

4275. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart 1924, van Samuel Anne, aan zijn zuster Margaretha.
Incipit: "Donderdag kreeg ik verschrikkelijk veel lust om er een paar dagen op uit te
gaan".

4276. Brief (1 vel), gedateerd 27 april 1924, van Samuel Anne, aan zijn zuster Margaretha. 
Incipit: "Hartelijk dank voor je langen brief, dien ik in Harlingen kreeg".

4277. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 16 mei 1924, van zijn zuster Conny, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Vanmorgen ontvingen wij je brief, waarvoor heel hartelijk dank".

4278. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 16 mei 1924, van zijn zuster Louise, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Hartelijk dank voor je lieven brief met de uitvoerige plannen
over 't gaan naar Indië".

4279. Brief (1 vel), gedateerd 5 juni 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk welkom na de reis in Parijs!".

4280. Brief (1 vel), gedateerd 13 juni 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Verleden week Zaterdag waren wij even in 
Lunteren en maakten een bezoekje in de Zandkamp".

4281. Brief (1 vel), gedateerd 25 september 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Ook uit naam van Thera kom ik 
jullie beiden nog eens recht hartelijk bedanken".

4282. Brief (1 vel), gedateerd 3 oktober 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "In verband met de vraag van Mevrouw von Steiger of je 9 October
ceremoniemeester wilt zijn".

4283. Brief (1 vel), gedateerd 6 oktober 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Heel hartelijk dank voor je zoo hartelijke woorden. Rekent u maar
dat dat mij goed doet".

4284. Brief (1 vel), gedateerd 21 december 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens gezin. Incipit: "Thera en ik zenden jullie vanuit de 
pastorie heel, heel veel goede wenschen voor mooie Kerstdagen!".

4285. Brief (1 vel), gedateerd 29 december 1924, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Heel veel dank voor je brief".

4286. Brief (1 vel), gedateerd 12 januari 1925, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je uitvoerigen brief. Ik heb dikwijls aan je 
gedacht in die gevaarlijke dagen".

4287. Brief (1 vel), gedateerd 19 mei 1925, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Van harte wenschen wij jullie geluk met de 
verjaardag van Janneman". Op verso een brief van Thera aan Ali.

4288. Brief (1 vel), gedateerd 19 oktober 1925, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank, ook uit naam van Thera, 
dat jullie aan 9 Oct. gedacht hebt".

4289. Brief (1 vel), gedateerd 21 mei 1926, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Heel hartelijk wenschen wij jullie geluk met 
den verjaardag van Jan".

4290. Brief (1 vel), ongedateerd [zomer 1926], van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor het gebruik van de kaart".

4291. Teksten (1 velletje) voor een drietal telegrams te verzenden vanuit Parijs.
4292. Brief (1 vel), gedateerd 28 augustus 1926, van Samuel Anne, aan zijn broer François

(XIII-H). Incipit: "Thera en ik hebben natuurlijk zwaar gepeinsd over de vraag hoe 
de komende baby heten zal".

4293. Kopie brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober 1926, van Samuel Anne, aan zijn
broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "De eerste gelukwenschen 
op 5 October van buitenaf, kwamen uit Zaltbommel". Betreft een uitgebreide 
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beschrijving van de geboorte van Samuel's eerste dochter, Maria Theresia 
(Mieneke). Met potloodaantekening in de hand van Samuel's dochter Renée: "het 
origineel is bij Mieneke".

4294. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 5 oktober 1926, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H): "Geen peetoom maar een lief nichtje alles wel".

4295. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober 1926, van Samuel Anne, aan zijn zuster
Louise. Incipit: "Laat ik maar dadelijk beginnen met te schrijven dat het hier 
uitstekend gaat".

4296. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 9 oktober 1926, van Samuel Anne, aan zijn 
echtgenote Thera. "Hartelijk geluk gewenscht met eerste huwelijks lustrum - 
Samuel".

4297. Brief (1 vel), gedateerd 8 november 1926, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "In de eerste plaats zeer hartelijk dank 
voor het geschenk aan Maria Theresia, een gift van ƒ 10,- voor haar 
spaarbankboekje".

4298. Brief (1 vel), gedateerd 18 november 1918 [bedoeld wordt: 1926], van Samuel Anne,
aan zijn broer François (XIII-H). Incipit: "Heil U! Heil uw voortreffelijk plan om naar 
hier te komen".

4299. Brief (1 vel), gedateerd 2 januari 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank ook aan Ali, voor het alleraardigste kalendertje met
de 3 kinderen".

4300. Brief (1 vel), gedateerd 28 januari 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Gisteren heb ik bericht gekregen uit Oegstgeest het Ned. 
Zendinggenootschap mij tot zendeling heeft benoemd met bestemming voor 
Oost-Java".

4301. Brief (1 vel), gedateerd 15 februari 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief. Gaarne het een en ander over ons 
meubilair".

4302. Brief (1 vel met enveloppe), gedateerd 28 februari 1927, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk gelukgewenscht met je verjaardag".

4303. Brief (1 vel), gedateerd 8 augustus 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk danken wij U voor alles wat U ons op de reis hebt medegegeven".

4304. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 14 augustus 1927, van Samuel Anne, aan zijn 
ouders. Incipit: "Hartelijk wil ik U danken voor Uw afscheidsgroet in Genua: de 
photo van "Hoogstede" en Uw goede zegenwensch".

4305. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 29 augustus 1927, van Samuel Anne, aan zijn 
ouders. Incipit: "Morgen komen we in Sabang en is er gelegenheid post te 
verzenden".

4306. Brief (1 gevouwen, 1 los vel), gedateerd 6 september 1927, van Samuel Anne, aan 
zijn ouders. Incipit: "Zoojuist heb ik Uw beide verjaardagsbrieven gelezen". Met 
plattegrond + legenda (1 vel) van Samuel Anne's huis te Weltevreden.

4307. Brief (1 vel), gedateerd 6 september 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "De eerste brief uit Ned. 
Indië!".

4308. Brief (1 vel), gedateerd 25 september 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Voor mij liggen 1°
een kaart van F.".

4309. Brief (3 vel), gedateerd 26 september 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Het is nu drie weken dat wij in Indië zijn en is er in die dagen al heel veel 
gebeurd".

4310. Brief (1 vel), gedateerd 11 oktober 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Heel, heel hartelijk dank 
voor de brief van Zus van 5 September".

4311. Brief (2 vel), gedateerd 16 oktober 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vóór mij liggen Uw lange brieven".

4312. Brief (1 vel), gedateerd 23 oktober 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Voor mij liggen je brief n° 6 van 18 Sept".

4313. Brief (1 vel), gedateerd 1 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Maandag 24 October stond hier 's morgens om half zeven de telegrambesteller 
met een telegram uit Hilversum dat er daar de 23e een dochtertje geboren is".

4314. Brief (2 vel), gedateerd 6 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Zondagmorgen 12 uur. 
Vanmiddag om ± 5 uur komt de mail en daarmee waarschijnlijk wel een brief uit 
Zaltbommel".
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4315. Brief (2 vel), gedateerd 13 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Vandaag, Zondag, is voor ons de eerste dag in Indië dat het den geheelen 
dag regent en daarbij ook flink regent [sic]".

4316. Brief (1 vel), gedateerd 15 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Voor mij op mijn schrijftafel ligt Uw telegram. Duidelijk staan daar de 
woorden voor mij, maar het is alsof ik den inhoud nog niet kan beseffen: onze 
lieve Conny is niet meer".

4317. Brief (2 vel), gedateerd 15 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali en zijn zusters Louise en Margaretha en zijn 
broer Jacob. Incipit: "Gisterenavond half tien hebben wij via het Zendingsconsulaat
het schokkend telegram gekregen van Vader aan Slotemaker. Vader telegrafeerde 
aan hem "Dochter Conny heden overleden". Een oogenblik dachten wij eerst nog 
aan het kleine dochtertje van Conny maar weldra begrepen wij ook door het 
verdere van het telegram".

4318. Brief (2 vel), gedateerd 27 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Als alles vlot gaat, kan deze brief U juist op één der Kerstdagen of direct 
daarna bereiken".

4319. Brief (1 vel), gedateerd 27 november 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Als deze brief 
aankomt is het Kerstfeest of zijn de Kerstdagen juist voorbij".

4320. Brief (1 vel, eerste vel ontbreekt), gedateerd 5 december 1927, van Samuel Anne, 
aan zijn broer François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vanmiddag aan de thee
hebben wij het pakje opengemaakt".

4321. Brief (1 vel), gedateerd 12 december 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is eigenlijk moeilijk onder woorden te 
brengen hoe goed je mij gedaan hebt met je brief n° 13 van 14 november".

4322. Brief (1 vel), gedateerd 13 december 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Met deze mail ontvingen wij Uw brieven".

4323. Brief (1 vel), gedateerd 27 december 1927, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Morgen vertrekt er weer een mailboot naar Holland".

4324. Brief (2 vel), gedateerd 27 december 1927, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst heel hartelijk dank voor den
langen brief van 17 Nov.". Hierbij een notitie met enkele Indische woorden.

4325. Brief (2 vel), gedateerd 1 januari 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Juist was mijn brief N° 9 Woensdag 28 Dec met de mail vertrokken".

4326. Brief (1 vel), gedateerd 9 januari 1928, van Samuel Anne, aan zijn schoonzuster Ali. 
Incipit: "Ook ik wil je graag heel hartelijk gelukwenschen met je verjaardag".

4327. Brief (2 vel), gedateerd 15 januari 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Heel hartelijk dank ik U voor Uw beide brieven".

4328. Brief (2 vel), gedateerd 22, 23, 24 januari 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Heel hartelijk dank 
voor de brieven van 18 Dec.".

4329. Brief (2 vel), gedateerd 27 januari 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Sinds mijn vorige brief is er verandering in de plannen gekomen".

4330. Brief (2 vel), gedateerd 13 februari 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank voor Uw brief N° X".

4331. Brief (2 vel), gedateerd 13 februari 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "De correspondentie heeft 
even gestagneerd omdat ik op reis geweest ben".

4332. Brief (2 vel), gedateerd 26 februari 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Wij worden wel bijzonder verwend met al jullie
brieven".

4333. Brief (2 vel), gedateerd 27 februari 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Telkens brengt ons de mail weer velerlei berichten uit Holland".

4334. Brief (2 vel), gedateerd 10 maart 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"De "Sibajak", het nieuwe motor-mail-schip van de Rott. Lloyd heeft snel gevaren".

4335. Brief (2 vel), gedateerd 10 maart 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Er is weer veel post om voor 
te bedanken en dat is altijd een prettig werk".

4336. Brief (2 vel), gedateerd 24-27 maart 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vandaag, Zaterdag, is de "Patria" al 
vroeg aangekomen".

4337. Brief (2 vel), gedateerd 25 maart 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Heel, heel hartelijk dank ik U voor Uw aangeteekende brief".
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4338. Brief (2 vel), gedateerd 8 april 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Hoe gaat het wel in Zaltbommel? Is Ali weer 
heelemaal beter?".

4339. Brief (2 vel), gedateerd 9 april 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag 2e Paasdag was een aardige afwisseling met de gewone gang van zaken 
hier".

4340. Brief (2 vel), gedateerd 22 april 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Uw brief N° XIII van 14 maart 28 kregen wij met de vorige mail".

4341. Brief (2 vel), gedateerd 22 april 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst door ons beiden hartelijk geluk 
gewenscht met den verjaardag van Jan. Al 6 jaar!".

4342. Brief (2 vel), gedateerd 6 mei 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Het 
begin van deze brief is om U beiden, mede uit naam van Thera, hartelijk geluk te 
wenschen met Uw beider verjaardagen".

4343. Brief (2 vel), gedateerd 6, 8 mei 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Erg blij waren wij met den langen brief n° 30 
(van 1 April '28) die wij met de vorige mail kregen".

4344. Brief (2 vel), gedateerd 19 mei 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst hartelijk dank voor je brief N° 33 van 15 
april".

4345. Brief (2 vel), gedateerd 21 mei 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanuit ons vacantie-verblijf te Garoet een enkel bericht".

4346. Brief (1 vel), gedateerd 4 juni 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zaterdag 2 Juni zijn wij hier [te Weltevreden] 
teruggekomen na heerlijke vacantie-weken".

4347. Brief (2 vel), gedateerd 5 juni 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Eergisteren zijn wij teruggekomen na een heerlijke vacantietijd, die ons zeer veel 
goed heeft gedaan".

4348. Brief (2 vel), gedateerd 17 juni 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "De 
dagen gaan zoo vlug voorbij en is nu alweer de beurt om naar "Hoogstede" te 
schrijven".

4349. Brief (2 vel), gedateerd 19 juni 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zoojuist kwam er een telefoontje uit Hotel des 
Indes: daar logeren momenteel Bon Lohman (Prof. Jhr. Mr. B.C. de S.L. enz. enz.) 
en Mevrouw".

4350. Brief (1 vel), gedateerd 2 juli 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank ik Vader voor zijn brief N° 18 van 28 Mei 1928".

4351. Brief (1 vel), gedateerd 2 juli 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zaterdag met de mail kreeg ik de briefkaart (N° 40) 
van F.".

4352. Brief (2 vel), gedateerd 14 juli 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Dit 
wordt een van de laatste brieven uit Weltevreden".

4353. Brief (2 vel), gedateerd 17 juli 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De zakenbrief is wat lang geworden en wordt deze 
ditmaal wat korter".

4354. Brief (1 vel), gedateerd 29 juli 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank, ook uit naam van Thera voor de beide brieven".

4355. Brief (1 vel), gedateerd 29 juli 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Nu ik aan jullie zit te schrijven, denk ik aan kleinen 
Henk, die vandaag jarig is".

4356. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 4 augustus 1928], van Samuel Anne, aan
zijn broer François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Bergen en dalen 
ontmoeten elkaar niet, maar menschen uit Lunteren zien en vinden elkaar overal".

4357. Brief (3 vel), gedateerd 13 augustus 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders en 
anderen. Incipit: "Omdat de eerste tijd in Modjowarno bijna geheel in beslag 
genomen wordt door verhuizen, kennismaking en het doorwerken van tallooze 
bescheiden".
Hierbij: 2 notities (2 velletjes) betreffende de routering van deze brief

4358. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 17 augustus 1928], van Samuel Anne en 
Thera, aan hun nichtje Louise Dorothea Adriënne (XIII-H-b). Incipit: "Voor de 
verjaardag van Lousje".

4359. Brief (2 vel), gedateerd 19, 20 augustus 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Dinsdagmorgen l.l. werd ik hier (het Ziekenhuis heeft 
telefoon) opgebeld uit Blitar".
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4360. Brief (2 vel), gedateerd 25 augustus 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Sinds wij hier in Modjowarno wonen en sinds mijn vorigen brief is er 
alweer veel gebeurd".

4361. Brief (1 vel), gedateerd 27 augustus 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het kan ditmaal geen lange brief zijn want over
een half uur wordt de bus al gelicht".

4362. Brief (3 vel), gedateerd 6 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Er is veel reden om U beiden zeer hartelijk te bedanken voor al hetgeen U 
voor 6 september hebt gedaan".

4363. Brief (1 vel), gedateerd 8 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Heel veel hartelijken dank voor alle 
gezellige verrassingen voor 6 September".

4364. Brief (1 vel), gedateerd 16 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Juist was vorige week de mail naar 
Holland weg toen de van Holland komende, jullie 2e verjaardagscadeau bracht".

4365. Brief (1 vel), gedateerd 16 september 1928, van Maria Hendrika von Steiger-
Beelaerts van Emmichoven, aan François (XIII-H). Incipit: "Nog even een enkel 
antwoord op je vragen in L[ouise]'s brief gericht".

4366. Brief (1 vel), gedateerd 22 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Sinds mijn vorigen brief hebben wij in Modjowarno drukke dagen gehad".

4367. Brief (1 vel), gedateerd 23 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De vorige brief was maar een extra-
beweging, ook om te bedanken voor de mooie boeken".

4368. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 26 september 1928, van Samuel Anne, aan 
zijn ouders: "Flinke dochter alles uitstekend".

4369. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 26 september 1928, van Maria Hendrika von
Steiger-Beelaerts van Emmichoven, aan François (XIII-H) en diens vrouw Ali: 
"Heden flinke dochter / Zeer voorspoedig Thera / uitstekend / V[on] Steiger".

4370. Telegram (1 vel), ongedateerd [26 september 1928], van zijn zuster Margaretha, 
aan Samuel Anne en Thera: "Groote verheuging over Minnies zusje / Heilwenschen
Ruiterstraat [Zaltbommel] Margaretha".

4371. Brief (1 vel), gedateerd 27 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Margaretha. Incipit: "Het is vandaag
een dag van verrassingen. Vanmorgen om 9 uur kwam er een telefoon v.h. 
telegraafkantoor uit Djombang".

4372. Brief (1 vel), gedateerd 30 september 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Sinds mijn vorige brief is er in deze week alweer zooveel gebeurd en 
culmineert alles zich wel om het heuglijk feit van de 26e, Woensdag j.l.".

4373. Notitie (1 velletje), ongedateerd, betreffende de rondschrijfbrief d.d. 6 oktober 
1928.

4374. Brief (1 vel), gedateerd 6 oktober 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H), diens vrouw Ali en een aantal anderen. Incipit: "De Kraamheer heeft 
zooveel correspondentie te verwerken dat hij ditmaal een gemeenschappelijken 
brief schrijft".

4375. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "In de eerste plaats wil ik jullie heel hartelijk 
bedanken voor het alleraardigste kinderboekje dat je gezonden hebt voor Minie's 
verjaardag".

4376. Brief (2 vel), gedateerd 21 oktober 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het is wel jammer dat ik ditmaal niet zoo gunstige berichten kan zenden als 
vorige malen. Maandag 8 October heeft zich bij Thera malaria geopenbaard".

4377. Brief (1 vel), gedateerd 31 oktober 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is toch wel allerhartelijkst dat jullie met 
iedere lucht-mail wat medegezonden hebt voor ons".

4378. Brief (2 vel), gedateerd 27 oktober 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Mag het ditmaal weer een 
gecombineerde brief zijn?".

4379. Brief (2 vel), gedateerd 3 november 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Heel hartelijk dank ik U beiden, ook uit naam van Thera voor Uwe 
gelukwenschen met de geboorte van kleine Conny".

4380. Brief (1 vel), gedateerd 11 november 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Allereerst een 
kleine mededeeling over het Kerstfeest".
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4381. Brief (2 vel), gedateerd 18 november 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Het lijkt nog maar zoo kort geleden dat wij aan U schreven ter gelegenheid
van het Kerstfeest 1927".

4382. Brief (1 vel), gedateerd 25 november 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Het is maar een korte brief ditmaal".

4383. Brief (3 vel), gedateerd 25, 26 november 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Als er geen stoornis 
is, komt deze brief juist tegen Kerstfeest in Zaltbommel".

4384. Briefkaart, gedateerd 29 november 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H). Incipit: "Tegelijk met deze briefkaart verzend ik als drukwerk (landmail) 3 
photo's aan jou [sic] adres".

4385. Brief (2 vel), gedateerd 1 december 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Als alles wel gaat zal deze brief U juist tegen het einde van dit jaar bereiken".

4386. Brief (2 vel), gedateerd 10 december 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Het St. Nicolaas-
pakje heeft ons erg veel pleizier gedaan".

4387. Brief (2 vel), gedateerd 14 december 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Dezer dagen ontving ik Uw brief N° 27 van 6 november 1927".

4388. Brief (1 vel), gedateerd 14 december 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Juist was de vorige brief weg, toen de mail kwam en ik in 
de couranten het bericht dat de heer van Hasselt, burgemeester van Zaltbommel 
is overleden".

4389. Brief (1 vel), gedateerd 23 december 1928, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Het is de 
vooravond voor het Kerstfeest en hier en daar wordt er al vuurwerk afgestoken".

4390. Brief (1 vel), gedateerd 30 december 1928, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw brief N° 29 van 25 Nov.".

157 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Correspondentie 1929-1932.
(stukken 4391 t/m 4554)
4391. Brief (2 vel), gedateerd 6 januari 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 

(XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Er is velerlei om voor te 
bedanken".

4392. Brief (1 vel), gedateerd 14 januari 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gelukkig kan ik ditmaal reeds veel betere berichten schrijven over Thera".

4393. Brief (1 vel), gedateerd 20 januari 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Het postvliegtuig dat einde 
December in Indië aankwam, reisde 6 Januari weer terug".

4394. Brief (1 vel), gedateerd 26 januari 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Met de vorige mail ontving ik Uw bericht meldende het overlijden van den heer 
Schuurbeque Boeye in den Haag".

4395. Brief (2 vel), gedateerd 3 februari 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Als de mailboot die 6 Febr. uit Priok vertrekt, 
hard vaart kan deze brief juist op tijd zijn voor 2 Maart".

4396. Brief (2 vel), gedateerd 8 februari 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Kort na Thera's terugkomst in Modjowarno (31 Jan) hebben wij Uw beider 
Kerstpakket opengemaakt en ons verheugd over den inhoud".

4397. Brief (1 vel), gedateerd 8 februari 1929, van Samuel Anne, aan zijn schoonzuster Ali.
Incipit: "Mag ik beginnen met heel veel verontschuldigingen te maken maar ik heb 
8 Februari totaal vergeten".

4398. Brief (2 vel), gedateerd 24 februari 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het is vandaag een feestdag in de Kapanditan, want vanmorgen is de kleine 
Conny gedoopt".

4399. Brief (1 vel), gedateerd 2 maart 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vandaag is het jullie verjaardag en wensch ik 
jullie op den dag zelf nog van heeler harte geluk".

4400. Brief (1 vel), gedateerd 10 maart 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Momenteel ben ik in Malang voor de Voorjaarsconferentie der Oost-Java-
zendelingen en logeer hier bij de familie Nortier-Gunning".

4401. Brief (1 vel), gedateerd 17 maart 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Tusschen de vorige brief en 
deze ligt voor ons de conferentie in Malang".

4402. Brief (1 vel), gedateerd 24 maart 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank ik U voor Uw brief naar aanleiding van het overlijden van Willem 
Callenfels".
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4403. Brief (1 vel), gedateerd 8 april 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Veel hartelijken dank voor Uw beider brieven van begin Maart".

4404. Brief (1 vel), gedateerd 15 april 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Eindelijk komt dan nu toch het verlangde stuk de Generale 
Grootboek-pocuratie".

4405. Brief (1 vel), gedateerd 20 april 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "In de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd met 
den verjaardag van Jan, 22 Mei".

4406. Brief (2 vel), gedateerd 21 april 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Als
deze brief aankomt nadert 7 Juni al met spoed".

4407. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 6 mei 1929, van Samuel Anne, aan zijn vader. 
Incipit: "Op uw 70en verjaardag, dien naar wij hopen in goeden welstand op 
"Hoogstede" zal worden gevierd, wenschen wij U van heeler harte geluk". 
Inliggend: Tafelrede (1 vel): "Vriendelijk verzoek aan tafel voor te lezen".

4408. Brief (1 vel), gedateerd 6 mei 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Heel hartelijk dank voor de brief van 1 April".

4409. Brief (1 vel), ongedateerd [volgens potloodaantekening in de hand van François 
(XIII-H) 17 mei 1929], van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-H) en diens 
vrouw Ali. Incipit: "Hartelijk wenschen Thera en ik jullie geluk met den verjaardag 
van kleine Conny op 19 juni".

4410. Brief (1 vel), gedateerd 19 mei 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Het
is vandaag Pinksteren".

4411. Brief (2 vel), gedateerd 2 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisteren vierden wij Thera's verjaardag, allen gezond en vroolijk".

4412. Brief (1 vel), gedateerd 2 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Gisteren hebben wij op Thera's verjaardag den brief 
van Frans gelezen".

4413. Brief (1 vel), gedateerd 7 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Naar zoo uit de couranten blijkt is de toekomst van de suiker-industrie 
niet zoo heel rooskleurig".

4414. Brief (2 vel), gedateerd 15 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisteren zijn wij hier [te Tosari] aangekomen en wil ik iets vertellen van onze 
eerste indrukken".

4415. Brief (2 vel), gedateerd 16 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H), diens vrouw Ali en zijn zuster Louise. Incipit: "Door de vacantiestemming kom 
ik niet erg tot schrijven, maar ik wil jullie toch wat vertellen van hier".

4416. Prentbriefkaart, gedateerd 22 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Een afbeelding van ons hotel, hoogte ± 1800 m".

4417. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 22 juni 1929], van Samuel Anne, 
aan zijn broer François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Oude bekenden voor Fr.
de Batok is tegenwoordig helemaal uitgewerkt, de Bromo rookt voortdurend".

4418. Brief (1 vel), gedateerd 30 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "In de eerste plaats wensch ik jullie van harte geluk 
met den verjaardag van Henk op 29 Juli".

4419. Brief (2 vel), gedateerd 30 juni 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisteren zijn wij uit Tosari teruggekomen".

4420. Brief (1 vel), gedateerd 14 juli 1929, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: "In Uw
laatsten brief van 4 Juni schreef U mij over Uw voornemen om "Hoogstede" te 
verkoopen".

4421. Brief (2 vel), gedateerd 14 juli 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De mail bracht ons de vorige week een brief van 
Frans".

4422. Brief (2 vel), gedateerd 28 juli 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Uw 
beider brieven geschreven nà 7 en 14 Juni hebben ons zeer veel pleizier gedaan".

4423. Brief (1 vel), gedateerd 28 juli 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Als deze brief aankomt is Zus hoogstwaarschijnlijk 
al vertrokken".

4424. Brief (2 vel), gedateerd 11 augustus 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Vandaag, Zondag, ben ik juist teruggekomen uit Soerabaja, waar ik gisteren 
avond en vanmorgen gesproken heb".
Hierbij: 2 krantenknipsels betreffende de oprichting van een openbare lagere 
christelijke school, waarin verschillende malen "Ds. Hoogenstraten" wordt 
aangehaald.



270 Hoogstraten, van 2.21.333.01

4425. Brief (1 vel), gedateerd 12 augustus 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zoojuist is de mail aangekomen en daarbij ook 
de brief van Fr.".

4426. Brief (2 vel), gedateerd 25 augustus 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Eergisteren dachten wij aan het feit dat Zus in Genua aan boord ging, op 
reis naar Indië".

4427. Brief (1 vel), gedateerd 26 augustus 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Na heel veel overleg en nadenken en gepraat is
nu de kogel door de kerk: ik ga vanmiddag een nieuwe Chevrolet 1929 6 cylinder 
touring-model, bestellen, kleur: rood met gouden biezen".

4428. Brief (2 vel), gedateerd 6 september 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Het is vandaag een ware feestdag en wij vieren hier in blijde stemming 
mijn verjaardag".

4429. Brief (1 vel), gedateerd 7 september 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Heel hartelijk dank voor jullie 
verjaardagsbrief".

4430. Brief (2 vel), gedateerd 19 september 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Ditmaal schrijf ik enkele dagen eerder, omdat ik Zaterdag voor enkele 
dagen van huis ga".

4431. Brief (1 vel), gedateerd 19 september 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst moet ik iets goedmaken".

4432. Brief (2 vel), gedateerd 5 oktober 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag hebben wij met vreugde Minie's verjaardag gevierd; zij werd vandaag 3 
jaar oud".

4433. Brief (1 vel), gedateerd 5 oktober 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vandaag de verjaardag van Minie".

4434. Brief (2 vel), gedateerd 18 oktober 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zoojuist zie ik in de Courant, dat er Maandag 
een vliegtuig teruggaat naar Holland".

4435. Brief (2 vel), gedateerd 21 oktober 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het is Maandagmorgen. Zoojuist ben ik uit Malang terugkomen [sic] waar Thera, 
Zus en de Kinderen nog een weekje gelogeerd hebben, na het verblijf in 
Nongkodjadjar".

4436. Brief (1 vel, getypt), gedateerd 26 oktober 1929, van het Hoofd der Inspectie van 
Financiën Soerabaja, aan Samuel Anne. Betreft verzoek om "opgave van de 
samenstelling van Uw vermogen per 1 Januari 1929".

4437. Brief (1 vel), gedateerd 3 november 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"In de eerste plaats mag ik U wel zeer hartelijk danken voor het pakket dat U voor 
de verjaardagen van Minie en Conny gezonden hebt: de pop voor Minie en de 
eend voor Conny. Dat was een vreugde!".

4438. Brief (1 vel), gedateerd 3 november 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het tweede postvliegtuig is 1 November 
behouden in Nederland aangekomen".

4439. Brief (1 vel), gedateerd 16 november 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Donderdag 14 is de luchtmail van het 
5e vliegtuig hier aangekomen".

4440. Brief (2 vel), gedateerd 17 november 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Dit is brief N° 60: ik geloof dat ik, voordat ik naar Indië ging, in 't geheel 
nog nooit 60 brieven aan U geschreven heb en nu al 60 in den tijd van ruim 2 jaar".

4441. Brief (2 vel), gedateerd 1 december 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Zeer dank ik U voor Uw brief, die per luchtmail naar Indië werd verzonden".

4442. Brief (1 vel), gedateerd 1 december 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Deze brief met die van Zus [Louise] gaat mede 
met het 4e postvliegtuig".

4443. Brief (1 vel), gedateerd 12 december 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Vóór mij ligt Uw brief van 9 November '29 (N° 50) die juist met de laatste 
mail is aangekomen".

4444. Brief (1 vel), gedateerd 15 december 1929, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Donderdag 12 dezer kregen wij de 
aangeteekende vliegbrief gestempeld Zaltbommel 27 XI".

4445. Brief (1 vel), gedateerd 22 december 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Door een verzuim is brief N° 62 niet op tijd met de mail medegegaan".

4446. Brief (1 vel), gedateerd 27 december 1929, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Voordat ik straks naar Solo ga, heb ik nog een oogenblik om U beiden zeer
te bedanken voor het Kerstpakket".
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4447. Brief (1 vel), gedateerd 4 januari 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst heel, heel hartelijk dank voor jullie 
Kerstpakket, dat uitstekend is overgekomen".

4448. Brief (2 vel), gedateerd 12 januari 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Uit velerlei gebeurtenissen van de laatste weken doe ik een keuze".

4449. Brief (1 vel), gedateerd 13 januari 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Overmorgen gaat de laatste vliegmachine naar
Holland".

4450. Briefje (1/2 vel), gedateerd 20 januari 1929 [bedoeld wordt: 1930], van Samuel 
Anne, aan zijn broer François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Nog wel zeer 
hartelijk gelukgewenscht met Ali's verjaardag".

4451. Brief (2 vel), gedateerd 26 januari 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Wij zitten nog middenin de Kinkhoest-periode der kinderen".

4452. Brief (1 vel), gedateerd 2 februari 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Dit is nu in de eerste plaats een brief vol 
hartelijke gelukwenschen aan Frans voor 2 Maart".

4453. Brief (1 vel), gedateerd 10 februari 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gelukkig is er ditmaal veel goeds te berichten over de kinderen".

4454. Brief (1 vel), gedateerd 10 februari 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Vermoedelijk zal wel onderweg zijn naar Indië een precieze 
opgave van mijn inkomen over 1929". Later bijgevoegd: Nota van boekhandel 
Wristers, ad ƒ 2,50, waarvan in deze brief sprake is.

4455. Brief (3 vel), gedateerd 22 februari 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Met de laatste mail kwam vaders brief N° 53, waarvoor ik U zeer hartelijk dank".

4456. Brief (1 vel), gedateerd 23 februari 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is vandaag een eenzame Zondag, ik ben 
heel alleen thuis".

4457. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 1 maart 1930, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H): "Hartelijke gelukwenschen / Trio Modjowarno".

4458. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart 1929 [bedoeld wordt: 1930], van Samuel Anne, aan 
zijn ouders. Incipit: "Bij vergissing staat boven dezen brief Modjowarno, maar in 
waarheid zijn Thera en ik in Malang voor een conferentie".

4459. Brief (1 vel), gedateerd 9 maart 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Thera en ik logeeren in Malang bij de fam. 
Schuurman vanwege de Oost-Java conferentie".

4460. Brief (2 vel), gedateerd 23 maart 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Met de laatste mail ontving ik Vader's brief N° 54".

4461. Brief (1 vel), gedateerd 23 maart 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Wat gaat de tijd toch vlug, alweer 14 dagen 
sinds Malang".

4462. Brief (2 vel), gedateerd 6 april 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Sinds mijn vorige brief is hier alles gelukkig in welstand".

4463. Brief (1 vel), gedateerd 7 april 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Maandagmorgen vroeg, vanmiddag om drie uur 
gaat de mail weg".

4464. Brief (2 vel), gedateerd 19 april 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Zoojuist hebben wij hier bericht gekregen van een zeer belangrijk gebeuren: de 
vorstelijke verloving van onze Prinses met een Duitsche Prins waarvan de naam 
hier nog niet bekend is".

4465. Brief (1 vel), gedateerd 19 april 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zoojuist zijn er gasten uit Malang gekomen, 
die ons het zoo belangrijke bericht vertellen van de verlooving van de Prinses met 
een Duitschen Prins".

4466. Brief (2 vel), ongedateerd [4 mei 1930], van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het is nog nooit voorgekomen dat U op Uw verjaardag een brief kreeg 
geschreven aan de voet van de Boeroeboedoer!".

4467. Brief (2 vel), gedateerd 9 mei 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vorige week is de gewone 14-daagsche brief 
achterwege gebleven, omdat wij op reis waren".

4468. Brief (1 vel), gedateerd 18 mei 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "De 
vorige brief N° 73 werd geschreven aan den voet van den Baroboedhoer [sic], de 
prachtige Boeddha-tempel".

4469. Brief (1 vel), gedateerd 26 mei 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zoo komen toch telkens geregeld berichten van 
jullie".
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4470. Brief (2 vel), gedateerd 1 juni 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag 1 Juni, Thera's verjaardag, dien wij met blijdschap vieren, dankbaar voor 
heel veel goeds dat wij ontvangen".

4471. Brief (1 vel), gedateerd 9 juni 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Het wordt helaas weer een korte brief".

4472. Brief (2 vel), gedateerd 12 juni 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Voordat ik straks met Zus op reis ga naar Bali".

4473. Brief (1 vel), gedateerd 23 juni 1930, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: "Dit is
even een tusschenbrief".

4474. Brief (1 vel), gedateerd 23 juni 1930, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Sinds de vorige brief zijn Zus en ik naar Bali 
geweest".

4475. Brief (2 vel), gedateerd 29 juni 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het einde in Modjowarno nadert".

4476. Brief (2 vel), gedateerd 14 juli 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Voor het laatst zit ik in de Kapanditan te schrijven".

4477. Brief (2 vel), gedateerd 27 juli 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisteren is Louise van hier vertrokken".

4478. Brief (2 vel), gedateerd 11 augustus 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Als deze brief aankomt hebt U wellicht Louise al gezien".

4479. Brief (2 vel), gedateerd 25 augustus 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "De veertien dagen na de vorige brief, zijn alweer voorbij".

4480. Brief (2 vel), gedateerd 14 september 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Helaas is de vorige week de 14-daagsche mailbrief naar Hoogstede niet 
verzonden want in plaats van te schrijven, zat ik op de top van de Lawoe (3265 M) 
en bibberde daar van de koude".

4481. Brief (2 vel), gedateerd 14 september 1930, van Samuel Anne, aan zijn zuster 
Louise. Incipit: "Je zult wel begrijpen hoe wij hier in Sarangan, ook telkens aan jou 
denken, die hier zelf zooveel hebt genoten in dit prachtige oord".

4482. Brief (2 vel), gedateerd 25 september 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Was de vorige brief uit Sarangan, ditmaal zit ik weer in de bergen voor een
Jeugd Conferentie".

4483. Brief (2 vel), gedateerd 12 oktober 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Zondagmorgen zes uur. Zoo 's morgens vroeg is het nog prettig koel en 
opwekkend weer".

4484. Brief (1 vel), gedateerd 12 oktober 1930, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Als je nu bij ons was, wat zou je het warm hebben!".

4485. Brief (2 vel), gedateerd 10 november 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Alweer 14 dagen verder: het gaat hier zóó gauw vooral omdat het leven 
zoo druk en vol afwisseling is".

4486. Brief (1 vel), gedateerd 1 december 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Als deze brief U bereikt, zijn de Kerstdagen alweer voorbij".

4487. Brief (1 vel), gedateerd 1 december 1930, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: 
"Hartelijk dank ik U voor Uw beide brieven".

4488. Brief (1 vel), gedateerd 2 december 1930, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Al is het maar kort, toch wil ik je nog schrijven en zal deze brief je bereiken 
tusschen Kerstfeest en Nieuwjaar".

4489. Brief (2 vel), gedateerd 15 december 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Wij leven momenteel in allerlei huwelijksdrukte. 6 December l.l. hebben 
Carel v. Boetzelaer en zijn a.s. bruid aangeteekend".

4490. Brief (1 vel), gedateerd 26 december 1930, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Heel hartelijk dank ik U beiden voor de twee Kerstpakketten en voor de 
postwissel à ƒ 15,-".

4491. Brief (2 vel), gedateerd 11 januari 1931, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: 
"Met de vorige mail heb ik Uw brief N° 864 ontvangen".

4492. Brief (1 vel), gedateerd 25 januari 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanmorgen kregen wij met de mail de brief van Mama".

4493. Brief (2 vel), gedateerd 9 februari 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanmorgen heb ik met de mail Uw brief N° 67 van 14 Januari gekregen waarin 
gelukkig goede berichten".

4494. Brief (2 vel), gedateerd 23 februari 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"De dagen gaan zoo snel voorbij; ik begrijp niet dat het al 14 dagen geleden is sinds
mijn vorige brief".

4495. Brief (2 vel), gedateerd 16 maart 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Voor verschillende brieven mag ik U bedanken".
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Betreft onder meer benzineprijzen: "De benzine is momenteel erg goedkoop in 
Holland, naar ik hoor 5 cent per Liter. Hier betalen wij nog rustig 22 cent!

4496. Brief (1 vel), gedateerd 29 maart 1931, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Heel hartelijk dank voor je laatste brief waarin je ons schrijft over 
Margaretha die weer graag terug wil komen".

4497. Brief (2 vel), gedateerd 12 april 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Helaas is door velerlei drukte de gewone 14-daagsche brief er bij ingeschoten".

4498. Brief (2 vel), gedateerd 27 april 1931, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: 
"Vanmorgen bracht ons de mail Uw brief N° 70, waarvoor onzen hartelijken dank".

4499. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 3 mei 1931, van Samuel Anne, aan zijn vader. 
Incipit: "In de verte nadert de datum van Uw verjaardag, 7 Juni".

4500. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 20 mei 1931, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H): "Gisteravond flinke dochter".

4501. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 20 mei 1931, van zijn broer François (XIII-H), 
aan zijn ouders: "Heden telegram Samuel dochter geboren".

4502. Brief (2 vel luchtpostpapier), gedateerd 26 mei 1931, van Samuel Anne, aan zijn 
ouders. Incipit: "Mede uit naam van Thera dank ik U beiden zeer voor Uw telegram
naar aanleiding van de geboorte van Arda".

4503. Brief (2 vel), gedateerd 8 juni 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanmorgen kreeg ik Uw vlieg-brief d.d. 27 Mei, waarin Uw gelukwenschen voor 
de geboorte van Arda".

4504. Brief (1 vel), gedateerd 30 juni 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Dezer dagen (26e) kregen wij Uw beider brieven".

4505. Brief (1 vel), gedateerd 29 juli 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag is het maar een heel korte brief helaas. Dadelijk hebben wij eenige 
gasten aan tafel: Carel en Nella van Boetzelaer, Nella's neef de Booy, adjudant van 
den Marine-Commandant en Luit ter Zee 1e klasse van Asbeck. - Nog twee dagen 
en wij trekken naar Sarangan, heerlijk!".

4506. Brief (2 vel), gedateerd 6 augustus 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisteren kreeg ik hier Uw vlieg-brief van 22 Juli 1931, mij vanuit Soerabaja 
doorgezonden".

4507. Brief (2 vel), gedateerd 30 augustus 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Het vacantie-houden in Sarangan spoedt ten einde".

4508. Brief (2 vel), gedateerd 12 september 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Het is aan den vooravond van den doop van Arda".

4509. Brief (2 vel), gedateerd 25 oktober 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Helaas is er weer geruimen tijd verloopen sedert mijn vorigen brief".

4510. Brief (1 vel), gedateerd 4 november 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Helaas verzuimde ik nog altijd nader in te gaan op Uw vraag omtrent een 
Kerstcadeau".

4511. Brief (2 vel), gedateerd 23 november 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Als ik mij niet vergis is dit brief N° 111, ik ben de tel even kwijt geraakt 
omdat ik verzuimde voldoende aanteekening te houden".

4512. Brief (2 vel), gedateerd 6 december 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Enkele dagen geleden ontving ik met de luchtmail Uw beider eersten brief uit den 
Haag".

4513. Brief (2 vel), gedateerd 20 december 1931, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Zeer hartelijk dank ik U beiden voor Uw beider brieven".

4514. Brief (2 vel), gedateerd 4 januari 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het is uit naam van ons allemaal dat wij ik U beiden zeer hartelijk bedank voor 
het mooie en bijzonder gezellig Kerstpakket".

4515. Brief (1 vel), gedateerd 14 januari 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Heel hartelijk gelukgewenscht met 8 Februari, 
Ali's verjaardag".

4516. Brief (2 vel), gedateerd 18 januari 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank ik U voor Uw brief per luchtpost N° 85".

4517. Brief (1 vel), gedateerd 24 januari 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Wel staat er op boven dezen brief Soerabaja 
maar in werkelijkheid zitten wij op 't oogenblik in de bergen".

4518. Brief (1 vel), gedateerd 31 januari 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Van harte wensch ik je geluk met 2 Maart".

4519. Brief (2 vel), gedateerd 11 februari 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Door veel werk is de vorige week helaas van schrijven niet gekomen".

4520. Brief (1 vel), gedateerd 29 februari 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank ik je voor je brief per luchtpost".
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4521. Brief (2 vel), gedateerd 2 maart 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag op den verjaardag van Frans en Louise begin ik een brief aan U".

4522. Brief (2 vel), gedateerd 15 maart 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Maandag kreeg ik met de luchtmail brief N° 90 van Vader".

4523. Brief (2 vel), gedateerd 28 maart 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag, 2e Paaschdag is het, naar ik hoop een goede gelegenheid om veel 
achterstallige mail-correspondentie af te doen".

4524. Brief (2 vel), gedateerd 28 maart 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Voor mij ligt de lijst mijner effecten zooals die door de Ass. Cassa 
is opgemaakt".

4525. Brief (2 vel), gedateerd 17 april 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanmorgen ga ik niet naar de Kerk om rustig tijd te hebben voor een eenigszins 
uitvoerigen brief".

4526. Brief (1 vel), gedateerd 17 april 1932, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: 
"Behalve de brief waarin een en ander over mijn ervaringen, schrijf ik nog aan U 
apart over meer zakelijke dingen".

4527. Brief (1 vel), gedateerd 2 mei 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanmorgen hebben wij ontvangen Uw beider brieven".

4528. Brief (2 vel), gedateerd 8 mei 1932, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: "In de 
verte nadert weer 7 Juni en willen Thera en ik U gaarne gelukwenschen met Uw 
verjaardag".

4529. Brief (2 vel), gedateerd 15 mei 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Allereerst moge ik dezen brief aanvangen met mijn hartelijke gelukwenschen aan 
te bieden aan Mama voor 14 Juni".

4530. Brief (1 vel), gedateerd 23 mei 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Het spijt mij ontzettend dat er zooveel weken voorbij gegaan zijn sinds
mijn laatste brief".

4531. Brief (2 vel), gedateerd 2 juni 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Zeer 
hartelijk dank ik U voor Uw uitvoerig schrijven van 18 Mei".

4532. Brief (2 vel), gedateerd 14 juni 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisteren kwam met de luchtpost de brief van Vader N° 97".

4533. Brief (1 vel), gedateerd 19 juni 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vandaag de verjaardag van Conny in Zaltbommel".

4534. Brief (2 vel), gedateerd 3 juli 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Helaas is vorige week mijn brief niet geschreven".

4535. Brief (1 vel), gedateerd 11 juli 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Zeer hartelijk dank voor je brief".

4536. Brief (2 vel), gedateerd 21 juli 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank ik voor Uw luchtpost-brief, waarin was ingesloten een brief van 
Frans over diens bevindingen ter gelegenheid van een jaarvergadering van 
"Gelre"".

4537. Brief (3 vel), gedateerd 5 augustus 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Zoo is dan toch de vacantie aangebroken en zit de geheele familie weer in 
Sarangan samen met Ritie, die ook eenige weken vacantie heeft".

4538. Brief (1 vel), gedateerd 8 augustus 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De geheele familie zit weer in Sarangan en is er
nu meer tijd van een eenigszins uitvoerigen brief".

4539. Brief (1 vel), gedateerd 21 augustus 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Nog steeds genieten wij zeer van onze vacantie in Sarangan".

4540. Brief (1 vel), gedateerd 25 augustus 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Dezer dagen ontvingen wij hier in Sarangan 
Frans brief per luchtpost".

4541. Brief (2 vel), gedateerd 12 september 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Allereerst moge ik U zeer hartelijk bedanken voor Uw beider brieven ter 
gelegenheid van mijn verjaardag".
In enigszins afwijkend handschrift, hetgeen verklaard wordt door het P.S.: "Ik 
schrijf niet met mijn eigen vulpenhouder!"

4542. Brief (2 vel), gedateerd 25 september 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Helaas heb ik vergeten enkele brieven te nummeren".

4543. Brief (2 vel), gedateerd 2 oktober 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het spijt mij verschrikkelijk dat ik weer in zoo 
langen tijd niet geschreven heb".

4544. Brief (2 vel), gedateerd 16 oktober 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Helaas ben ik weer een week te laat met mijn brief".
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4545. Brief (1 vel), ongedateerd [in potlood: "ontv: 18 Oct. 32]], van Samuel Anne, aan zijn
broer François (XIII-H). Incipit: "Hierbij zend ik je het aangiftebiljet voor de 
Indische Vermogensbelasting".

4546. Brief (2 vel), gedateerd 30 oktober 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Zondagmorgen. Onze logé, Ds Crommelin is naar de Javaansche Kerk".

4547. Brief (1 vel), gedateerd 8 november 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Gisteren met de vliegmail hebben wij gekregen je brief N° 206 van
25 October".

4548. Brief (2 vel), gedateerd 13 november 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Het is weer Zondagavond. Vanmorgen heb ik gepreekt in de Hollandsche 
Kerk, verder was het een rustige dag".

4549. Brief (2 vel), gedateerd 22 november 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Als deze brief aankomt, nadert het Kerstfeest".

4550. Brief (1 vel), gedateerd 23 november 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Nu het Kerstfeest weer nadert wil ik 
jullie ook uit naam van Thera heel goede dagen toewenschen".

4551. Brief (2 vel), gedateerd 7 december 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Allereerst wil ik U zeer hartelijk bedanken voor Uw beide brieven".

4552. Brief (1 vel), gedateerd 9 december 1932, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vóór mij liggen twee brieven (luchtpost)".

4553. Brief (2 vel), gedateerd 18 december 1932, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Gelukkig kan ik goede berichten zenden over Thera en de kinderen. De 
dyssenterie-aanval is vrijwel overwonnen. Het is altijd een vervelende 
geschiedenis".

4554. Fragment (1 vel), ongedateerd [1932/1933] van een brief van Samuel Anne aan zijn 
zuster Margaretha. Incipit: "Er zijn toch al zoo heel weinigen te vinden, geschikt 
om "cheffie" te zijn".

158 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Correspondentie 1933-1941.
(stukken 4555 t/m 4720)
4555. Brief (2 vel), gedateerd 2 januari 1932 [bedoeld wordt: 1933], van Samuel Anne, aan 

zijn ouders. Incipit: "Zoojuist is vanmiddag brief N° 111 aangekomen, waarbij 
ingesloten een mooie photokaart van Mama: sneeuwlandschap".
Betreft onder meer Samuel Anne's artikelen in De Opwekker: "De aandacht van 
Prins Mangkoenegoro VII in Solo is gevallen op een bepaald artikel in de Opwekker
en kreeg ik bericht dat hij zulks gaarne wilde hebben".

4556. Brief (2 vel), gedateerd 4 januari 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Er is heel veel om voor te bedanken".

4557. Brief (2 vel), gedateerd 19 januari 1932 [bedoeld wordt: 1933], van Samuel Anne, 
aan zijn ouders. Incipit: "De laatste brief van U, Maandag 16e ontvangen, ligt 
momenteel bij Thera in 't ziekenhuis en weet ik het nummer niet".

4558. Brief (2 vel), gedateerd 2 februari 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gisterenmiddag hebben wij ontvangen Uw brief N° 113".

4559. Brief (1 vel), gedateerd 2 februari 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is al weer veel te lang geleden sedert mijn 
vorigen brief".

4560. Brief (2 vel), gedateerd 12 februari 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Wij zijn zeer ontdaan door de gebeurtenissen van den laatsten tijd met name wat 
er gebeurd is bij de Marine".

4561. Brief (1 vel), gedateerd 15 februari 1933, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Het is al laat op den avond, wij zijn juist thuisgekomen van een Javaansche
bruiloft".

4562. Brief (2 vel), gedateerd 20 februari 1932 [bedoeld wordt: 1933], van Samuel Anne, 
aan zijn broer François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De weken vliegen 
voorbij".

4563. Brief (2 vel), gedateerd 2 maart 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Dezer dagen kregen wij Uw beider brieven N° 115 van 14 Februari".

4564. Brief (1 vel), gedateerd 10 maart 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst hartelijk dank voor de 
luchtpostbrief".

4565. Brief (2 vel), gedateerd 12 maart 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het is nog vroeg in den Zondagmorgen, iedereen slaapt nog".
Hierbij: krantenknipsel van artikel betreffende de koperen bruiloft van Sri Padoeka
Kangdjeng Goesti Mangkoenagoro VII en de Ratoe Timoer.



276 Hoogstraten, van 2.21.333.01

4566. Brief (2 vel), gedateerd 28 maart 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Hartelijk dank ik U voor Uw brief N° 117".

4567. Brief (1 vel), gedateerd 11 april 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Allereerst wil ik je schrijven over de namen van ons vierde kindje, dat 
omstreeks 1 mei verwacht wordt [Renée Louise zou 15 mei geboren worden]".

4568. Brief (2 vel), gedateerd 16 april 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag, eerste Paaschdag, de 6e maal dat wij in Indië Paschen vieren".

4569. Brief (2 vel), gedateerd 1 mei 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag is het een vrije dag en overal hangen de vlaggen uit ter eere van de 
Prinses".

4570. Brief (1 vel), gedateerd 1 mei 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Terwijl ik dit schrijf is er misschien in Zaltbommel al 
een baby geboren [François' dochter Bernarda Margaretha zou pas 19 mei geboren
worden]!".

4571. Brief (1 vel), gedateerd 8 mei 1933, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: "Juist 
het "gros" brieven vol, en is deze bestemd om ons beider zeer hartelijke 
gelukwenschen over te brengen voor 7 Juni".

4572. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 15/3 [bedoeld wordt: 15/5] 1933, van Samuel 
Anne, aan zijn broer François (XIII-H) en diens vrouw Ali: "Vierde zusje".

4573. Geboortekaartje (in enveloppe, geadresseerd aan zijn ouders) (met foto van haar 3
oudere zusjes), gedateerd 15 mei 1933, van Samuel Anne's vierde dochter, Renée 
Louise.

4574. Brief (1 vel), gedateerd 15 mei 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders en anderen. 
Incipit: "Het is half elf avond en sedert vanmorgen 3 uur ben ik in touw".

4575. Brief (2 vel), gedateerd 25 mei 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Allereerst willen wij gaarne beiden onze hartelijke gelukwenschen zenden voor 
Mama's verjaardag, 14 Juni".

4576. Brief (2 vel), gedateerd 12 juni 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Zaterdag j.l. (10 Juni) heb ik Vaders brief gekregen".

4577. Brief (1 vel), gedateerd 13 juni 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zeer hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van 
Erna op 19 mei, grappig op dezelfde dag als Arda's verjaardag".

4578. Brief (2 vel), gedateerd 9 juli 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Eenige dagen geleden werd ik aan de telefoon geroepen: interlocaal uit 
Modjokerto".

4579. Brief (1 vel), gedateerd 23 juli 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Juist vanmiddag is per luchtmail aangekomen de 
brief N° 227".

4580. Brief (2 vel), gedateerd 26 juli 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Zeer
hartelijk dank voor Uw brief N° 125".

4581. Brief (2 vel), gedateerd 6 augustus 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag is het 6 Augustus, de verjaardag van Jacob, die hij samen met 
Margaretha zal vieren. Is Margaretha gegaan?".

4582. Brief (2 vel), gedateerd 20 augustus 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Hartelijk dank ik U voor Uw brief N° 128".

4583. Brief (2 vel), gedateerd 2 september 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Er is de laatste weken zooveel gebeurd en wil ik daarvan gaarne eenig 
verslag geven".

4584. Brief (3 vel), gedateerd 6-14 september 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders en 
anderen. Incipit: "Dat zijn buitengewoon mooie dagen geweest".
Betreft verslag van de Internationale Conferentie in Tjiteureup bij Buitenzorg.

4585. Brief (1 vel), gedateerd 18 september 1933, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit:
"Ingesloten vindt U een brief: beschrijving van de Conferentie der Wereldfederatie 
van Christen Studenten-Vereenigingen".

4586. Brief (1 vel), gedateerd 2 oktober 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Het is wel ongelukkig dat de onderlinge briefwisseling zoo erg in 
het gedrang komt".

4587. Brief (2 vel), gedateerd 3 oktober 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Mijn vorige brief was wat meer algemeen gesteld om een indruk te geven van de 
zoo bijzonder geslaagde en gezegende Conferentie in Buitenzorg".

4588. Brief (2 vel), gedateerd 15 oktober 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"De veertien dagen sinds de vorige brief zijn alweer voorbij: het gaat alles zoo 
snel".

4589. Brief (1 vel), gedateerd 23 oktober 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is deze week niet zoo verschrikkelijk druk".
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4590. Brief (1 vel), gedateerd 29 oktober 1933, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Als je deze brief leest heb je zeker al bericht gekregen van Ritie over haar 
engagement met den heer D. Barends te Utrecht".

4591. Brief (2 vel), gedateerd 5 november 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Helaas heb ik een week overgeslagen en is er nu 3 weken tusschenruimte 
sinds mijn vorige brief".

4592. Brief (1 vel), gedateerd 19 november 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Wij hebben een heerlijke vacantie hier [Sawira bij Nongkodjadjar]".

4593. Brief (1 vel), gedateerd 20 november 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Wij genieten van vacantie in de 
bergen".

4594. Brief (1 vel), gedateerd 20 november 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Graag nog eens hartelijk dank voor al je zorgen voor mijn
finantiën. De malaise heeft wel aan mijn kapitaal geknabbeld".

4595. Brief (1 vel), gedateerd 22 november 1933, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit:
"Allereerst geef ik U hierbij de vertaling van den aan U geadresseerden 
Javaanschen brief".
Met enveloppe, geadresseerd aan Samuel Anne's vader, van Mas Poeger 
[poststempel van 27 september 1933].

4596. Notitie (1 vel) betreffende de routering van verschillende rondzendbrieven.
4597. Rondzendbrief (5 vel), gedateerd november 1933, van Samuel Anne, aan zijn 

ouders en anderen. Incipit: "Graag wil ik probeeren om een overzicht te geven van 
mijn werk".
Met bijlage (1 vel) betreffende de routering van deze brief, met commentaar in 
verschillende handschriften.

4598. Brief (1 vel), gedateerd 3 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Heel hartelijk dank ik U, Vader, voor Uw brief N° 136".

4599. Brief (1 vel), gedateerd 3 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Vanmorgen kreeg ik je luchtmail-brief van 22 Nov. heel hartelijk 
dank".

4600. Brief (2 vel), gedateerd 17 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Vandaag is het Zondag".

4601. Brief (1 vel), gedateerd 18 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Tusschen de bedrijven door wil ik jullie even 
schrijven en vertellen van het bezoek van Dr. Dajat Hidajat".

4602. Brief (1 vel), gedateerd 25 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vandaag 1e Kerstdag. Samen met 
Carel en Nella van Boetzelaer zijn we naar de Holl. Kerk geweest".

4603. Brief (2 vel), gedateerd 31 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn ouders en 
anderen. Incipit: "Nog voor het einde van dit jaar wil ik U allen iets schrijven over 
de zoo juist gevierde Kerstdagen".
Met notitie (1/2 vel) betreffende de routering van deze brief.

4604. Brief (1 vel), gedateerd 31 december 1933, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H). Incipit: "Deze brief heeft grootendeels tot doel om je allerlei postzegels te 
zenden".

4605. Brief (1 vel), gedateerd 1 januari 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Bij den rondzendbrief wil ik toch ook graag nog enkele persoonlijke woorden aan 
U beiden richten!".

4606. Brief (1 vel), gedateerd 4 januari 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vanmorgen om 10 uur is hier in Soerabaja de 
laatste lichting voor den Postjager".

4607. Briefkaart, gedateerd 10 januari 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Van de Administratie van het Algemeen Weekblad voor 
Christendom en Cultuur".

4608. Brief (2 vel), gedateerd 14 januari 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Het nieuwe Jaar heeft weer druk ingezet".

4609. Brief (1 vel), gedateerd 25 januari 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Vóór mij ligt je brief van 22 November 1933 (N° 226)".

4610. Brief (1 vel), gedateerd 28 januari 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is een treurig feit, maar het is helaas waar 
dat wij niet te juister tijd aan 20 Januari 1934 en daarmede aan jullie koperen 
bruiloft hebben gedacht".

4611. Brief (1 vel), gedateerd 4 februari 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst hartelijk gelukgewenscht met 2 
Maart".
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4612. Brief (2 vel), gedateerd 21 februari 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Door de Conferentie van de Oost-Java-Zending heb ik vorige week geen 
gelegenheid gehad om aan U te schrijven".

4613. Brief (2 vel), gedateerd 4 maart 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vanmorgen heb ik juist Uw brief N° 143 d.d. 21 Februari 1934 ontvangen".

4614. Brief (1 vel), gedateerd 6 maart 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Moeheid speelt mij in den laatsten tijd wel eens parten".

4615. Rondzendbrief (3 vel), gedateerd 31 maart 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders 
en anderen. Incipit: "In dezen brief wil ik een en ander vertellen over de indrukken 
en gebeurtenissen in de naaste omgeving naar aanleiding van het overlijden van 
H.M. de Koningin-Moeder".
Met notities (1 vel) betreffende de routering van deze brief.

4616. Brief (1 vel), gedateerd 1 april 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "De opzet van dezen brief is vooral om je een groot aantal postzegels 
toe te zenden".

4617. Brief (1 vel), gedateerd 3 april 1934, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: "Even 
antwoord ik, ditmaal per luchtpost, op Uw brief van 31 Maart, N° 145".

4618. Brief (1 vel), gedateerd 7 april 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Ik dank je zeer hartelijk dat je mij zoo goed op de hoogte houdt van 
den geheelen finantieelen toestand".
Met notitie (1 vel), gedateerd 3 mei 1934, in de hand van François, betreffende deze
brief.

4619. Brief (2 vel), gedateerd 18 april 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Er 
is veel te vertellen over de wederwaardigheden der laatste weken".

4620. Brief (1 vel), gedateerd 6 mei 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Deze
brief gaat mee met de "Dempo" het schip waarmede Thera en de kinderen reizen 
tot Marseille".

4621. Brief (1 vel luchtpostpapier), gedateerd 6 mei 1934, van Samuel Anne, aan zijn 
broer François (XIII-H). Incipit: "Zoojuist heb ik je brief N° 239 van 25 April 
ontvangen".

4622. Brief (2 vel), gedateerd 14 mei 1934, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: "Deze
brief is bestemd in het bijzonder voor 7 Juni 1934, Uw 75en verjaardag".

4623. Brief (1 vel), gedateerd 28 mei 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Ik wil je allereerst bedanken voor vele goede gaven".

4624. Brief (1 vel), gedateerd 4 juni 1934, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. Incipit:
"Ik wilde wel dat elke dag wat meer uren had. Tenminste... met het oog op brieven
schrijven naar Holland enzv. maar als ik denk aan Thera en de kinderen dan mocht 
iedere dag best enkele uren minder hebben, dan was het jaar gauwer om!".

4625. Brief (2 vel), gedateerd 13 juni 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Een
week vacantie breng ik door bij de familie van Stein Callenfels, bijzonder prettige 
dagen".

4626. Brief (2 vel luchtpostpapier), gedateerd 26 juni 1934, van Samuel Anne, aan zijn 
zuster Louise. Incipit: "Allereerst wil ik je schrijven over Thera en de kinderen".

4627. Brief (2 vel), gedateerd 2 juli 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: "Het 
is de laatste weken zoo druk, dat menige particuliere brief er bij inschiet".

4628. Brief (1 vel luchtpostpapier), gedateerd 8 juli 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Gelukkig komen er van Thera veel 
betere berichten".

4629. Brief (2 vel), gedateerd 19 juli 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Gelukkig krijg ik goede berichten uit Zwitserland".

4630. Brief (2 vel), gedateerd 30 juli 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Voor de tweede maal ligt een Smeroe-tocht achter den rug".

4631. Brief (2 vel), gedateerd 15 augustus 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit:
"Ik wil U vertellen van een merkwaardige ontmoeting".

4632. Brief (2 vel), gedateerd 19 augustus 1934, van Samuel Anne, aan zijn vader. Incipit: 
"Met de laatste mail ontving ik Uw brief N° 155".

4633. Brief (2 vel), gedateerd 19 augustus 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is al weer vele dagen geleden sinds een 
vorige brief in zee ging en die ging trouwens, meen ik, door de lucht".

4634. Brief (2 vel), gedateerd 3 september 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Er liggen verschillende brieven, aangebracht met de laatste luchtmail, 
allen kennelijk voor mijn verjaardag".

4635. Brief (1 vel), gedateerd 10 september 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders en 
anderen. Incipit: "Voor mij liggen de verjaardagsbrieven en ik wil daarvoor heel 
hartelijk bedanken".
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4636. Brief (1 gevouwen vel luchtpostpapier), gedateerd 25 september 1934, van Samuel 
Anne, aan zijn zuster Louise. Incipit: "Telkens wil ik, tusschen alles door, ook per 
luchtmail nog eens schrijven en ik heb er nu een speciale reden voor".

4637. Brief (2 vel), gedateerd 27 september 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Allereerst wil ik U beiden nog eens hartelijk bedanken voor Uw medeleven
voor 6 September".

4638. Brief (1 vel), gedateerd 14 oktober 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst hartelijk dank voor den brieven N° 
245 en N° 246, de laatste gisteren ontvangen".

4639. Brief ((thermische) kopie, 2 vel), gedateerd 19 oktober 1937, van Samuel Anne, aan 
zijn broer François (XIII-H). Incipit: "Weliswaar gaat de 23e pas het vliegtuig uit 
Indië". Betreft onder meer het J. Radstaat overkomen ongeluk (zie omslag François
(XIII-H) - Correspondentie).

4640. Brief (2 vel), gedateerd 22 oktober 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"In haar laatste brief schreef Thera mij uitvoerig over Uw beider bezoek in 
Bilthoven op onzen trouwdag".

4641. Brief (1 vel luchtpostpapier), gedateerd 23 oktober 1934, van Samuel Anne, aan zijn
broer François (XIII-H). Incipit: "Zoojuist is je brief per Mac Robertson race 
aangekomen".

4642. Brief (2 vel), gedateerd 4 november 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Vandaag Zondag, vanmorgen heb ik het H. Avondmaal bediend in de Jav. 
Gemeente in Modjokerto".

4643. Brief (1 vel luchtpostpapier), gedateerd 12 november 1934, van Samuel Anne, aan 
zijn broer François (XIII-H). Incipit: "Dit wordt geen lange brief, daarvoor is het al te
laat, maar hij moet met de "Uiver" mee! Dat is een feest geweest hier toen hij 
aankwam".

4644. Brief (2 vel), gedateerd 17 november 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Ondanks het alleen-zijn in Soerabaia gaat de tijd toch zeer snel voorbij".

4645. Brief (2 vel), gedateerd 9 december 1934, van Samuel Anne, aan zijn ouders. 
Incipit: "Helaas is de vorige week de 14-daagsche brief erbij ingeschoten".

4646. Notitie (1 velletje) betreffende een rondzendbrief van "een der laatste dagen van 
1934" die verloren is gegaan.

4647. Brief (1 vel), gedateerd 25 december 1934, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief N° 252 van 12 Dec.".

4648. Brief (1 vel), gedateerd 5 januari 1935, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zoo is dan toch de "Uiver" brief goed terecht 
gekomen".

4649. Brief (2 vel), gedateerd 14 januari 1935, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag is een echte Marine-dag geweest!".

4650. Brief (2 vel), gedateerd 4 februari 1935, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Doordat ik momenteel niet kan vinden het schrift waarin ik de "mail" 
verzendingen aanteeken".

4651. Notitie (1 vel), in de hand van François (XIII-H) met aantekeningen "Voor den 
eerstvolg. br. aan S. nl. 6 Febr. 35".

4652. Brief (1 vel), gedateerd 19 februari 1935, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Zeer hartelijk gelukgewenscht met 2 maart. Vier een mooie dag 
allemaal met elkaar".

4653. Brief (1 vel), gedateerd 24 februari 1935, van Samuel Anne, aan zijn ouders. Incipit: 
"Vandaag kreeg ik van Thera per luchtpost velerlei berichten over het huwelijk van 
Ritie".

4654. Brief (1 vel), gedateerd 21 maart 1934 [bedoeld wordt: 1935], van Samuel Anne, aan 
zijn ouders. Incipit: "Ik logeer op 't oogenblik bij Dr van Andel in Solo".

4655. Brief (2 vel), gedateerd 4 april 1935, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Nog een week vóór mijn vertrek. Mijn huishouden is al opgebroken; ik 
logeer bij Van Helsdingen die je brief zeer op prijs heeft gesteld".

4656. Briefkaart, gedateerd 6 april 1935, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Deze briefkaart dient speciaal om je nog meer van de speciale 
postzegels te doen toekomen!".

4657. Brief (2 vel), gedateerd 24 april 1935, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Zoowel in Singapore als hier in Colombo vond ik post van je: je 
bent een voortreffelijk mensch".

4658. Brief (1 vel), gedateerd 1 mei 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H), diens vrouw Ali, en anderen. Incipit: "Nog eens heel hartelijk dank voor alles".
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4659. Brief (1 vel), gedateerd 11 mei 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De laatste dag in de Middellandsche zee 
morgenochtend 4 uur komen we in Port Said".

4660. Prentbriefkaart met afbeelding van de S.S. "Nieuwkerk", gedateerd Port-Said, 12 
mei 1935 [bedoeld wordt ongetwijfeld: 1936], van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor alle post".

4661. Brief (1 vel), gedateerd 22 mei 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Vandaag ook nog wel gefeliciteerd met Jan's 
verjaardag".

4662. Brief (1 vel), gedateerd 9 juni 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Allereerst zeer hartelijk dank voor drie luchtpost-
brieven".

4663. Brief (1 vel), gedateerd 19 juni 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Jullie begrijpt dat we al weer veel hebben 
doorgemaakt".

4664. Brief (1 vel), gedateerd 7 juli 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-H)
en diens vrouw Ali, en "Zus, Margaretha en Jacob". Incipit: "Zoo is dan toch 30 Juni 
gebeurd wat wij allemaal al langeren tijd gedacht hadden: Vader is heengegaan".

4665. Brief (1 vel), gedateerd 16 augustus 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Helaas is deze brief veel te laat maar telkens 
ging de mail-avond weer voorbij zonder een brief aan jullie".

4666. Brief (1 vel), gedateerd 10 september 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief van 31 Aug. j.l.".

4667. Brief (1 vel), gedateerd 9 oktober 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Vandaag vieren we onze 12-jarige bruiloft!".

4668. Brief (1 vel), gedateerd 17 oktober 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Zou je zoo goed willen zijn om voor mij de volgende finantieele 
handgrepen te doen".

4669. Brief (2 vel), gedateerd 18 oktober 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali, en anderen. Incipit: "Van een Zondagmorgen thuis 
maak ik gebruik om wat uitvoeriger te vertellen van mijn werk, zooals ik dat vanaf 
Juni weer gevonden heb". Met notitie-velletje met aantekeningen betreffende de 
routering van deze brief.

4670. Briefkaart, gedateerd 31 oktober 1936, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Tegelijkertijd zend ik je een exemplaar van "de Opwekker", waarin een 
mooi artikel van Dr. Schuurman dat je lezen moet".

4671. Brief (1 vel), gedateerd 13 november 1936, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "De familie-correspondentie mag niet 
verwaarloozen, telkens gaat er weer eens een brief de Oceaan over, want dat is de 
eenige manier om goed contact te houden".

4672. Brief (1 vel), ongedateerd [poststempel van 4 januari 1937], van Samuel Anne, aan 
zijn broer François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Heel hartelijk dank voor alle
medeleven en voor de sleutel-étui; keurig netjes, en noodig!".

4673. Brief (1 vel), gedateerd 11 januari 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Dit wordt grootendeels een zakenbrief".

4674. Brief (1 vel), gedateerd 17 januari 1937, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Ik vind het fijn om je brief te krijgen uit de Adventsdagen".

4675. Brief (1 vel), gedateerd 29 januari 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Ingesloten zend ik jullie eenige couranten-
uitknipsels. Wil je die van de eerste vrouwelijke predikante daarna doorzenden 
aan Zus".
Dit knipsel is bewaard gebleven en bevindt zich momenteel in inventaris nr. 168: 
Diverse stukken betreffende het zendingswerk

4676. Brief (1 vel), gedateerd 14 februari 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Samen met Ali heel hartelijk gelukgewenscht met Hengelo".

4677. Brief (1 vel), gedateerd 26 februari 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Aan jou schrijf ik als oudste, maar de brief is voor allemaal 
bestemd".

4678. Brief (1 vel), gedateerd 13 maart 1937, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Eindelijk komt het er weer van om je te schrijven".

4679. Brief (1 vel), gedateerd 28 maart 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Het is 1e Paaschdag, 's morgensvroeg".

4680. Briefkaart, gedateerd 30 maart 1937, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Ik zou het zoo aardig vinden als de kinderen van Frans en Ali op 9 April een
flinke zak met bruidsuikers hadden ter eere van onze koperen bruiloft".



2.21.333.01 Hoogstraten, van 281

4681. Brief (1 vel), gedateerd 18 april 1937, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Heel hartelijk dank voor al je medeleven voor 9 april".

4682. Brief (1 vel), gedateerd 28 april 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Zeer hartelijk dank voor de brief van 6 April, de
eerste uit Hengelo".

4683. Brief (1 vel), gedateerd 7 juni 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Hoe gaat het er nu? Ik hoop zoo van harte dat F. 
weer helemaal beter is en dat jullie samen een paar mooie weken hebt in 
Zoutelande".

4684. Brief (1 vel), gedateerd 13 juni 1937, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Nu komt er eindelijk weer eens een brief, door de lucht!".

4685. Brief (1 vel), gedateerd 13 juni 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief van 3 Juni uit Zoutelande".

4686. Brief (1 vel), gedateerd 27 juli 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Ik zit momenteel in Bali".

4687. Brief (1 vel), gedateerd 7 september 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor alle gelukwenschen voor 6 
September".

4688. Brief (1 vel), gedateerd 22 oktober 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Het is toch nog gelukt om 2 enveloppen te veroveren voor de 
speciale vlucht, die in verband met het verongelukken van de "Specht" 14 dagen is 
uitgesteld".

4689. Brief (1 vel), gedateerd 26 oktober 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Ingesloten zend ik je de bijzondere luchtpostenveloppe terug en 
verder een gedrukte van de Nederlandsche Grondbrief Bank".

4690. Briefkaart, gedateerd 26 oktober 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Vanmorgen kreeg ik je luchtpostbrief van 17 Oct".

4691. Brief (1 vel), gedateerd 19 november 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Deze brief komt wel wat laat, maar 
desalniettemin nog zeer hartelijk gelukgewenscht met de gouden bruiloft van Ali's 
Ouders".

4692. Brief (1 vel), gedateerd 12 december 1937, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H) en diens vrouw Ali, en anderen. Incipit: "Sint Nicolaas heeft de firma 
Valkenet gebruikt om een heerlijk pak naar Soerabaia te zenden met echte 
Hollandsche lekkernijen! Dank U Sinterklaasje".

4693. Brief (1 vel), gedateerd 1 januari 1938, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "De eerste brief in het Nieuwe Jaar is voor jou!".

4694. Brief (11/2 vel), gedateerd 16 januari 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François
(XIII-H). Incipit: "Het is al weer een maand geleden sedert de laatste brief".

4695. Brief (1 vel), gedateerd 26 januari 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Heel hartelijk dank voor je brief van 14 Januari '38 N° 46 en voor 
de spoedige toezending van de opgave effecten".

4696. Brief (2 vel), gedateerd 2 februari 1938, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "'t Was Maandagmiddag 31 Januari". Betreft onder meer de geboorte van 
prinsesje Beatrix.

4697. Brief (1 vel), gedateerd 13 februari 1938, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "25 Februari wordt Tante Margaretha 80 jaar".

4698. Brief (1 vel), gedateerd 21 februari 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Uit naam van de hele familie, groot en klein, hartelijk 
gelukgewenscht! 2 Maart!".

4699. Brief (1 vel), ongedateerd [februari 1938], van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Tegelijk met jou [sic] brief kreeg ik er een van het Koninklijk Huis om te 
bedanken voor het telegram". Op verso gedichtje ter gelegenheid van Louise's 
verjaardag, ondertekend door Samuel Anne's vier dochters.

4700. Briefkaart, gedateerd 21 maart 1938, van Samuel Anne, aan zijn schoonzuster Ali. 
Incipit: "Kent Frans reeds "Groote man in kleine stad" Een burgemeesters-historie 
door G. Le Maire?".

4701. Brief (1 vel), gedateerd 14 april 1938, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Vandaag Marg.'s verjaardag, evenals die van Gre Schuurman!".

4702. Brief (1 vel), gedateerd 6 juni 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Tweede Pinksterdag: Thera's Moeder, Mieneke, 
Conny, Arda en ik zitten in de bergen. Renéetje werd de dag voor Pinksteren ziek 
(anghina) en is Thera met haar in Soerabaia gebleven. Wel erg jammer".
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4703. Brief (1 vel), gedateerd 16 juli 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Je zult al wel naar nader bericht hebben uitgekeken, maar er is nog 
geen beslissing gevallen".

4704. Briefkaart, gedateerd 3 augustus 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief van 26 Juni".

4705. Brief (1 vel met enveloppe), gedateerd 11 augustus 1938, van Samuel Anne, aan zijn
broer François (XIII-H). Incipit: "Het is Thera en mij duidelijk geworden dat onze 
taak in Indië nog niet ten einde is".

4706. Aantekeningen (1 vel), in verschillende handschriften, betreffende de routering van
bovenstaande brief.

4707. Brief (1 vel), gedateerd 12 december 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H) en anderen. Incipit: "St. Nicolaas heeft ons een heel gezellige 
verrassing gebracht in den vorm van een keurig Valkenet-pakket met vele 
heerlijkheden".

4708. Briefkaart, gedateerd 26 december 1938, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Allereerst een gelukkig Nieuwjaar voor jullie allen".

4709. Brief (1 vel), gedateerd 15 januari 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Wat bijna nooit voorkomt: ik heb een rustige Zondag".

4710. Brief (1 vel), gedateerd 12 februari 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Ik ben weer terug uit de Desa! Ja, het is 
altijd pleizierig om midden tusschen de Javanen te zitten en zoo van allerlei op te 
steken". Op verso een brief van Thera aan dezelfden.

4711. Brief (1 vel), gedateerd 21 februari 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Van harte gelukgewenscht met je verjaardag: 48 jaar, dat is een 
mooie leeftijd". Op verso een kort woordje van Thera aan François' echtgenote Ali.

4712. Brief (1 vel), gedateerd 5 maart 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Je brief van 24 Februari (N° 68) wil ik graag even beantwoorden".

4713. Briefkaart, gedateerd 9 juni 1939, van Margaretha, aan haar zuster Louise. Incipit: 
"Nu hebben we Sumatra al vaarwel gezegd en varen op een kleine K.P.M. boot met
een slakkegang naar Java".

4714. Brief (1 vel), gedateerd 6 september 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer 
François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je gelukwenschen voor mijn 
verjaardag".

4715. Brief (1 vel), gedateerd 21 oktober 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "De weken vliegen voorbij. Dag in, dag uit 
is er zeer veel te doen en het is erg warm in den laatsten tijd".

4716. Brief (1 vel), gedateerd 7 december 1939, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H) en diens echtgenote Ali, en anderen. Incipit: "Nu in de dagen voor 
Kerstfeest heb ik er behoefte aan om aan jullie te schrijven".

4717. Brief (1 vel), gedateerd 18 februari 1940, van Samuel Anne, aan zijn zuster Louise. 
Incipit: "Laat ik beginnen met je hartelijkst geluk te wenschen met je verjaardag".

4718. Brief (1 vel), gedateerd 10 april 1940, van Samuel Anne, aan zijn broer François 
(XIII-H). Incipit: "Zeer hartelijk dank voor je brief van 28 maart uit Zoutelande. 
Heerlijk voor je om er een paar dagen uit te zijn en geheel wat anders te kunnen 
doen".

4719. Briefkaart, gedateerd 26 april 1940, van Samuel Anne, aan zijn broer François (XIII-
H). Incipit: "Hoe gaat het met jullie allen? - Hartelijk dank voor je brief uit 
Zoutelande".
Hierbij: fotokopie van deze briefkaart, met aantekeningen in de hand van Samuel 
Anne's dochter Renée betreffende de inhoud (een zending van 1000 boekjes).

4720. Citaat uit brief (1/2 vel doorslag typoscript), gedateerd 28 november 1941, van 
Samuel Anne, geadresseerde onbekend. incipit: "29 September is ons een zoon 
geboren! Een alleraardigst gezond kereltje. Wij noemden hem Jan-Willem 
François".

159 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Stukken betreffende jeugd, middelbare school en 
studie.
(stukken 4721 t/m 4743)
4721. Plaatsaanduiding tafelschikking (?) (1 kartonnetje in de vorm van een pijl met 

vergulde randen) met het opschrift "La Douairière van Hoogstraten". Op verso de 
aantekening "1 nov 1896 Doop van den kleinen S.A. van Hoogstraten Hoogstede".

4722. "Getuigschrift" (1 diploma), gedateerd 24 juni 1916, van het Gereformeerd 
Gymnasium te Arnhem.

4723. Verklaring (1 diploma), gedateerd 24 februari 1919 dat Samuel Anne met goed 
gevolg examen in de Hebreeuwsche taal heeft afgelegd.
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4724. Ontvangstbewijs (1 vel), van de Universiteit te Utrecht, ad ƒ 25,00 "als bijdrage 
voor het bijwonen van de lessen der van wege de Hervormde Kerk aangestelde 
Hoogleeraren voor het studiejaar 1919 tot 1920".

4725. Brief (1 vel, stencil), van H.C. Rutgers, Nederlandsche Christen Studenten 
Vereeniging, betreffende reis naar Glasgow, waar ook Samuel Anne mee is gegaan.

4726. Verklaring (1 vel), van Prof. B.J.H. Ovink, dat Samuel Anne gedurende het jaar 1919-
1920 de colleges Logika heeft bijgewoond.

4727. Ontvangstbewijs (1 vel), van de Universiteit te Utrecht, ad ƒ 25,00 "als bijdrage 
voor het bijwonen van de lessen der van wege de Hervormde Kerk aangestelde 
Hoogleeraren voor het studiejaar 1920 tot 1921".

4728. Ontvangstbewijs (1 vel), van de Universiteit te Utrecht, ad ƒ 25,00 "als bijdrage 
voor het bijwonen van de lessen der van wege de Hervormde Kerk aangestelde 
Hoogleeraren voor het studiejaar 1921 tot 1922".

4729. Oproep (1 velletje) voor het kandidaats-examen theologie, op 17 juni 1921.
4730. Kandidaats-diploma theologie (1 diploma), gedateerd 17 juni 1921.
4731. Oproep (1 velletje) voor het kerkelijk examen, op 24 november 1922.
4732. Kerkelijk diploma (1 diploma), gedateerd 24 november 1922.
4733. Krantenknipseltje (in handschrift vermoedelijk foutief gedateerd 7 mei 1924) met 

bericht van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland dat Samuel Anne is 
toegelaten "tot de evangelie-bediening in de Ned. Hervormde kerk".

4734. Verklaring (1 vel), van Prof. W.P. Slotemaker de Bruïne, dat Samuel Anne gedurende
het jaar 1920-1922 de colleges Practische Godgeleerdheid heeft bijgewoond.

4735. Verklaring (1 vel), van Prof. W.P. Slotemaker de Bruïne, dat Samuel Anne de 
colleges Nederlandsch Hervormd Kerkrecht getrouw heeft gevolgd.

4736. Verklaring (1 vel), gedateerd 9 maart 1923, van Prof. W.P. Slotemaker de Bruïne, dat
Samuel Anne onder zijn voorzitting een voorstel heeft gedaan.

4737. Verklaring (1 vel), gedateerd 23 juni 1923, dat Samuel Anne gedurende één jaar de 
colleges Geschiedenis van den Israëlitischen Godsdienst heeft gevolgd.

4738. Verklaring (1 vel), gedateerd 23 juni 1923, dat Samuel Anne gedurende drie jaar de 
colleges Uitlegging van het Oude Testament heeft gevolgd.

4739. Verklaring (1 vel), gedateerd 4 juli 1923, van Prof. J.A.C. van Leeuwen, dat Samuel 
Anne gedurende drie jaar de colleges Uitlegging van het Nieuwe Testament heeft 
gevolgd.

4740. Verklaring (1 vel), gedateerd 4 juli 1923, van Prof. J.A.C. van Leeuwen, dat Samuel 
Anne gedurende één jaar de colleges Encyclopaedie der Theologie heeft gevolgd.

4741. Verklaring (1 vel), gedateerd 4 juli 1923, van H. Visscher, dat Samuel Anne 
gedurende één jaar de colleges Geschiedenis van de leerstellingen van den 
Christelijken godsdienst heeft gevolgd.

4742. "Getuigschrift van goed zedelijk gedrag" (1 vel), gedateerd 6 juli 1923, ondertekend 
door W.P. Slotemaker de Bruïne en A.M. Brouwer.

4743. Bewijs van goed gedrag (1 gevouwen vel), gedateerd 11 juli 1923, ondertekend door
N.A. Becht, namens de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente Arnhem.

160 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Collegedictaten.
(stuk 4744)
4744. 19 cahiers van ± 80 p. elk, uit de periode 1918-1923, met aantekeningen 

betreffende de vakken Hebreeuws, Dogmatiek, Inleiding Oude Testament, 
Exegese Oude testament, Inleiding Nieuwe Testament, Exegese Nieuwe 
Testament, Sociologie, Kerkgeschiedenis, Filosofie, Encyclopaedie van de 
theologie.

161 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en 
Cultuur.
(stukken 4745 t/m 4767)
4745. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 19, 8 maart 1924. 8 p.
4746. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 30, 24 mei 1924. 8 p.
4747. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 31, 31 mei 1924. 8 p.
4748. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 32, 7 juni 1924. 8 p.
4749. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 33, 14 juni 1924. 8 p.
4750. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 34, 21 juni 1924. 8 p.
4751. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 35, 28 juni 1924. 8 p.
4752. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 36, 5 juli 1924. 8 p.
4753. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 37, 12 juli 1924. 4 p.
4754. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 38, 19 juli 1924. 4 p.
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4755. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 40, 2 augustus 1924. 4 
p.

4756. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 41, 9 augustus 1924. 8 
p.

4757. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 42, 16 augustus 1924. 8 
p.

4758. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 43, 23 augustus 1924. 8 
p.

4759. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 44, 30 augustus 1924. 8
p.

4760. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 45, 6 september 1924. 
8 p.

4761. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 46, 13 september 1924. 
8 p.

4762. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 47, 20 september 1924.
8 p.

4763. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 48, 27 september 1924.
8 p.

4764. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 49, 4 oktober 1924. 8 p.
4765. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 51, 18 oktober 1924. 8 

p.
4766. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 52, 25 oktober 1924. 8 

p.
4767. Bergopwaarts. Weekblad voor Christendom en Cultuur VII, 53, 31 oktober 1924. 8 

p.

162 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Stukken betreffende zijn ambt als predikant te 
Nieuwe Pekela (1924-1926).
(stukken 4768 t/m 4803)
4768. Verklaring (1 gevouwen diploma), gedateerd 7 mei 1924, van het Provinciaal 

Kerkbestuur van Zuid-Holland, betreffende toelating van Samuel Anne tot de 
"Evangeliebediening in de Nederlandsche Hervormde Kerk".

4769. Beroepsbrief (1 gevouwen diploma), gedateerd 4 augustus 1924, van de Kerkeraad 
der Hervormde Gemeente te Nieuwe-Pekela, aan Samel Anne. Met toevoeging 
door Samuel Anne, gedateerd 29 augustus 1924, waarin hij verklaart het beroep 
aan te nemen.

4770. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 1 oktober 1924, van de Scriba classis 
Winschoten, aan Samuel Anne. Incipit: Ingesloten heb ik de eer, U terug te 
zenden".

4771. "Reglement op het Pensioenfonds ten behoeve van de predikanten der 
Nederlandsche Hervormde Kerk" (katern van 16 p., in enveloppe). Bijgesloten: 
begeleidend schrijven (1 vel, gedrukt), en retour-formulier (1 vel, gedrukt).

4772. "Journaal Gemeente-werk in Nieuwe Pekela" (cahier van 36 p. waarvan 4 
beschreven). Betreft Samuel Anne's werkzaamheden in genoemde gemeente 
vanaf de datum van zijn intrede, 9 november 1924.

4773. Uit onze gemeenten. Maandblad tot Evangelisatie in de Ned. Herv. Gemeenten en 
Evangelisatiën in de Veenkoloniën IX, 11, november 1924. Hierin worden Samuel 
Anne en zijn echtgenote hartelijk welkom geheten in Nieuwe Pekela.

4774. S.A. v.H. "De komende conferenties". In: Lunteren. Uitgave van den 
Zendingsstudie-Raad IV, 4, juni 1925 (2 losse p.).

4775. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 september 1925, van E.H. Blaauwendraad, 
aan Samuel Anne. Incipit: "Tot mijn grooten spijt ontving ik van den Scriba van den
Ring vanmorgen ook juist bericht dat we Woensdag 23 Sept. te 11 uur Ringvergad. 
hebben".

4776. Brief (1 vel), gedateerd 24 september 1925, van U.P. Okken (?), aan Samuel Anne. 
Incipit: "Ge kunt zeker wel begrijpen, dat ik gisterenavond toen we v/d Kediri 
avond (?) terug kwam [sic]".

4777. Brief (1 vel, getypt), gedateerd 7 oktober 1925, van K. Lantermans, directeur 5-jar. 
H.B.S., aan Samuel Anne. Incipit: "Het plan, door U genoemd, is mij zeer 
sympathiek".

4778. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 8 oktober 1925, ondertekening onleesbaar, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Hartelijk dank voor Uw brief en voor de vriendelijke 
uitnoodiging".

4779. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1925, van J. de Haan, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Tot onze spijt kunnen wij de belegde vergadering morgen niet bezoeken".
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4780. Brief (1 vel), ongedateerd, ondertekening onleesbaar, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Naar aanleiding Uwer schrijven d.d. ontvangen, mag ik U mede deelen, dat de 
Kerkeraad der Evang. Luth. Gemeente te Stadskanaal ten zeerste is ingnomen met 
het schoone doel".

4781. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 oktober 1925, van U.P. Okken (?), aan Samuel 
Anne. Incipit: "In de kerkeraadsvergadering alhier is gesproken over de 
vergadering van morgenmiddag".

4782. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 13 oktober 1925, van H. Ruiter Dzn, aan Samuel 
Anne. Incipit: "Met belangstelling heeft onze kerkeraad kennis genomen van Uw 
schrijven d.d. 2 Oct. j.l. en het ernstig overwogen".

4783. "Vergadering van Predikanten, kerkeraadsleden en anderen [...] op Woensdag 14 
October 1925", en "Vergadering op Vrijdag 29 Januari 1926" (cahier van 24 p.). 
Betreft notulen van genoemde vergaderingen.

4784. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 10 november 1925, van J. van Bentum, aan 
Samuel Anne. Incipit: "Uw geëerd schrijven heb ik destijds ontvangen, toen zeer 
drukke bezigheden mij weerhielden te schrijven".

4785. Brief (1 vel in enveloppe), ongedateerd [poststempel van 16 november 1925], van 
B. Boulogne, aan Samuel Anne. Incipit: Dit is de aanschouwelijke voorstelling van 
de opvatting, die men alom voorstaat in betrekking tot God's geboden". Inliggend:
tekening in Oost-Indische inkt, getiteld "V. Een verkeerde meening inzake Gods 
geboden", voorstellende een gebouw dat links "de wet van Mozes" en rechts "de 
leer van Jezus" symboliseert.

4786. Brief (1 vel in enveloppe, getypt), gedateerd 17 februari 1926, van H. Scholten, 
scriba van de Gereformeerde Kerk te Wildervank, aan Samuel Anne. Incipit: "De 
inhoud van Uw schrijven d.d. 5 dezer, gericht aan onzen Predikant Ds. Kerssies".

4787. Brief (1 vel), gedateerd 21 april 1926, van J. Renier, aan Samuel Anne. Incipit: 
"Hierbij meld ik U dat U Woensdag 23 Juni a.s. des nam. van 2-6 u beschikken kunt 
over den tuin der Societeit "Veenlust" voor het houden van een Godsdienstige 
Samenkomst".

4788. Notulen (4 vel), ongedateerd, van kerkelijke vergadering.
4789. Overzicht (9 vel), ongedateerd, van personen aan wie een uitnodiging 

(vermoedelijk voor een bijeenkomst) verzonden is.
4790. Enveloppe met in de hand van Samuel Anne het opschrift "Veendam-dag". Hierin: 

3 krantenknipseltjes ("Eenheid der geloovigen", "Eenheid der geloovigen" en "Meer
eenheid des geloofs") betreffende de bijeenkomst op 14 oktober 1925 te Nieuwe 
Pekela, en 18 briefkaarten, gedateerd september-oktober 1925, gericht aan Samuel
Anne.

4791-4799. Diverse kranten en andere periodieken uit de periode 1925-1926:
4791. Hervormde Kerkbode XX, 1047, datering door vraat niet meer 

leesbaar (1 krantenkatern);
4792. De Nederlander 9773, 12 september 1925 (1 krantenkatern);
4793. De Nederlander 9779, 19 september 1925 (1 krantenkatern);
4794. De Nederlander 9785, 26 september 1925 (1 krantenkatern);
4795. De Nederlander 9791, 3 oktober 1925 (1 krantenkatern);
4796. De Christen XLV, 1895, 6 november 1925 (1 krantenkatern);
4797. De Kerkklok X, 2, 15 november 1925 (1 krantenkatern) (2 

exemplaren);
4798. De Christen XLV, 1897, 20 november 1925 (1 krantenkatern) 

Hierin een open brief van Samuel Anne aan Ds. Weenink;
4799. De Kerkklok X, 3, 15 januari 1926 (1 krantenkatern);

4800. "Bewijs van inschrijving bij het pensioenfonds ten behoeve van de predikanten der
Ned: Hervormde Kerk" (1 gevouwen diploma), gedateerd 29 november 1926.

4801. Brief (1 gevouwen diploma), gedateerd 8 maart 1927, van R. Cremer en Fr. 
Tammens, aan Samuel Anne. Incipit: "Het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen, 
ontvangen hebbende Uwe aanvrage d.d. 9 februari 1927 om eervol ontslag als 
predikant tegen 1 Mei 1927"

4802. Verklaring (1 vel), gedateerd 23 juni [19]27 van de Kerkeraad van Nieuwe Pekela, 
ondertekend door J.G.H. Vermaat, "dat er tegen de belijdenis, en den 
levenswandel van Samuel Anne van Hoogstraten [...] geen gegronde bezwaren zijn
ingekomen".

4803. Idem (kopie, 1 vel).

163 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Stukken betreffende de zending en het 
Nederlandsch Zendeling Genootschap.
(stukken 4804 t/m 4874)
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4804. Brief (kopie, 2 vel), gedateerd 30 april 1926, van Samuel Anne, aan de Directie van 
de Samenwerkende Zendingscorporaties". Incipit: "Toen ik, nu bijna 2 jaar geleden,
werd afgekeurd voor het verblijf in de tropen".

4805. Brief (kopie, 1 vel), gedateerd 22 mei 1926, van Samuel Anne, aan de Directie der 
S.Z.C. Incipit: "Zeer dankbaar ben ik voor het schrijven van Ds. Rauws".

4806. "Agenda voor de Jaarvergadering op Woensdag 13 Juli 1927" van het Nederlandsch 
Zendinggenootschap (1 vel, stencil). Onder meer: "Uitreiking der algemeene 
instructie aan Ds. S.A. van Hoogstraten".

4807. "Verbintenis voor den Zendeling" (1 vel, kopie, getypt), gedateerd 13 juli 1927, 
ondertekend door Samuel Anne.

4808. "Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst" (1 gevouwen diploma), gedateerd 28 september 1927. Betreft 
deelname van Samuel Anne aan een "leergang voor de Javaansche taal" ad ƒ 5,00 
per maand.

4809. Idem (1 vel, kopie).
4810. "Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Directeur van Onderwijs en 

Eeredienst" (1 gevouwen diploma), gedateerd 28 september 1927. Betreft 
deelname van Thera v.H.-von Steiger aan een "leergang voor de Javaansche taal" 
ad ƒ 5,00 per maand.

4811. Idem (1 vel, kopie).
4812. Brief (kopie, 1 vel), gedateerd 10 januari 1928, van Samuel Anne, aan het 

Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Mij zij mij 
vergund om met enkele woorden mijn dank uit te spreken".

4813. "Extract uit het Register der Besluiten van den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst" (1 diploma), gedateerd 25 mei 1928. Betreft aanwijzing van Samuel 
Anne's echtgenote voor de "leergang voor de Javaansche taal".

4814. Idem (1 vel, kopie).
4815. Verklaring (1 vel), gedateerd 2 juli 1828, van Dr. N.A.C. Slotemaker de Bruine. 

Betreft bevestiging dat Samuel Anne in dienst is van het Nederlandsch Zendeling 
Genootschap, en derhalve recht heeft op korting op "mailstoomers".

4816. Idem (1 vel, kopie).
4817. Brief (kopie, 1 vel), gedateerd 2 juli 1928, van Samuel Anne, aan het Hoofdbestuur 

van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Zij het mij vergund met 
een enkel woord verslag te doen van de bevindingen der laatste maanden in 
Weltevreden".

4818. "Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst" (1 diploma), gedateerd 20 juli 1928. Betreft de buiten werking stelling 
van het Uittreksel d.d. 28 september 1927.

4819. Idem (1 vel, kopie).
4820. Brief (kopie, 2 vel), gedateerd 17 september 1928, van Samuel Anne, aan het 

Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Op den 
bepaalden tijd heeft de heer Wiegers de raming 1929 voor de post Modjowarno 
ingediend".

4821. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 5 november 1928, van het Hoofdbestuur van 
het Nederlandsch Zendeling Genootschap, aan Samuel Anne. Incipit: "Wij hebben 
U te danken voor 2 brieven".

4822. "Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst" (1 gevouwen diploma), gedateerd 12 november 1828. Betreft 
goedkeuring van "dienstwerk onder de Javaansche en Chineesche bevolking in het 
gewest Oost-Java".

4823. Idem (1 vel, kopie).
4824. "Veertiendaagsche postvluchten A'dam-Bandoeng v.v. serie 1929-30" 

(krantenknipsel).
4825. Begroting tractement Samuel Anne voor 1929 (1 vel A3, kopie, getypt).
4826. "Mededeelingen" (kopie, getypt, 9 vel A3), ongedateerd [1929], betreffende Samuel

Anne's ervaringen als "djoeroe toewi" in het Ressort Modjokerto/Soerabaja.
4827. "Zendingswerk in de stad Soerabaia" (kopie, 3 vel A3), ongedateerd.
4828. 3 krantenknipsels (kopie, 1 vel), ongedateerd [1929], betreffende het onderwijs op 

Modjokerto. Aan het woord komt onder anderen "ds. Hoogenstraten".
4829. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 18 maart 1931, van Samuel Anne, aan het 

Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Ingesloten 
moge ik U aanbieden het Jaarverslag over 1930 van het ressort Soerabaja". 
Bijgesloten genoemd jaarverslag (kopie, getypt, 6 vel).
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4830. Brief (overgetypt, 1 vel), gedateerd 24 april 1931, van het Hoofdbestuur van het 
Nederlandsch Zendeling Genootschap, aan Samuel Anne. Incipit: "Wij hebben U te 
danken voor Uw schrijven van 2 Februari ter begeleiding van Uw jaarrekening van 
het ressort Soerabaja".

4831. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 25 mei 1931, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Het is met 
blijdschap, dat ik U mededeeling mag doen van de geboorte van onze dochter 
Carla Alfrieda Arda".

4832. Brief (kopie, getypt, 3 vel), gedateerd 4 april 1932, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Gaarne wil 
ik met een enkel woord nader ingaan op de komst van Ds. H.A.C. Hilderling te 
Soerabaja".

4833. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 19 mei 1932, van het Hoofdbestuur van het 
Nederlandsch Zendeling Genootschap, aan Samuel Anne. Incipit: "Met veel 
vreugde lazen wij Uwen brief van 4 april 1932".

4834. Brief (overgetypt, 3 vel), gedateerd 23 augustus 1932, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Gebruik 
makend van eenige weken vacantie in de bergen neem ik rustig den tijd om aan U 
eenige mededeelingen te doen over mijn werk in Soerabaja".

4835. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 24 oktober 1933, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Het zij mij 
vergund U het volgende te mogen voorleggen".

4836. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 23 januari 1934, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Uit een 
particulier schrijven van Ds. Crommelin d.d. 9 Januari 1934 blijkt mij, dat U mijn 
brief van 24 October 1933 niet hebt ontvangen".

4837. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 5 februari 1934, van Joh. Rauws en D. 
Crommelin, aan Samuel Anne. Incipit: "In antwoord op Uw schrijven van 23 Januari
j.l.".

4838. "In memoriam. Hare Majesteit de Koningin-Moeder Adelheid Emma Wilhelmina 
Theresia. Lithurgie herdenkingsdienst Boeboetan-kerk te Soerabaia 27 maart 
1934" (kopie, gedrukt, 2 vel). Met onder meer aankondiging toespraak door 
Samuel Anne.

4839. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 15 mei 1934, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Het zij mij 
vergund U mede te deelen, dat Woensdag 9 Mei jl. mijn vrouw en de vier kinderen 
in goede welstand per "Dempo" naar Europa zijn vertrokken".

4840. "Passagierslijst" (krantenknipsel) van het MS "Dempo", 9 mei [1934] van Batavia en
29 mei van Marseille naar Rotterdam. Op deze lijst onder anderen: "mevr. J.L.M.Th.
v. Hoogstraten v. Steiger en 4 k.".

4841. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 12 juni 1934, van het Hoofdbestuur van het 
Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "In dank 
ontvingen wij Uw schrijven van 15 Mei".

4842. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 11 september 1934, van Ds. J. Pik, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Zooals U 
wellicht reeds bekend is, zullen in 1935 de Heeren Dedecker (van het Java-Comité), 
Van Hoogstraten en Kooistra, indien de bezetting zulks toelaat, met verlof gaan".

4843. Brief (kopie, getypt, 2 vel), gedateerd 27 oktober 1934, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Toen de 
Vlootpredikant Ds. D.F. Bartlema, die gedurende drie jaar in het paviljoen naast 
ons huis heeft gewoond".

4844. Brief (kopie, getypt, 2 vel), gedateerd 7 december 1934, van het Hoofdbestuur van 
het Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "Uw schrijven 
van 27 October j.l. heeft ons niet weinig verbaasd".

4845. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 18 december 1934, van het Hoofdbestuur van
het Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "Naar 
aanleiding van Uw luchtbrief van 3 dezer".

4846. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 19 maart 1935, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Ingesloten 
heb ik de eer U beleefd te mogen aanbieden".

4847. "Protestantsche zendingsdag op de Brusselsche tentoonstelling". Krantenknipsel 
(kopie) uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 juni 1935.

4848. "Zendingsavond. In de Groote Kerk" (krantenknipsel) uit de Haagsche Courant (?) 
van 7 november 1935.

4849. Idem (kopie).
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4850. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 23 november 1935, van het Departement van 
Defensie, aan het Samuel Anne. Betreft: "Inlichtingen nopens 
pensioensaanspraken".

4851. "Jeugdbeweging in Indië" (krantenknipsel). In: De Telegraaf van dinsdag 21 januari 
1936. Met twee foto's.

4852. "Zending Geref. Kerk in H.V." (krantenknipsel), gedateerd 30 januari 1936. Met foto 
van Samuel Anne.

4853. Idem (kopie).
4854. Strookje papier met het opschrift "Monsieur F. van Hoogstraten" [François (XIII-

H)], en toevoeging in potlood: "afscheidsdiner Sam & Thera bij Tante Callenfels 22 
Apr. '36". Op verso schetsje tafelschikking.

4855. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 23 september 1936, van het Hoofdbestuur 
van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "Wij 
hebben U te danken voor de toezending van de Notulen Uwer vergadering te 
Redjo Agoeng".

4856. Brief (kopie, getypt, 3 vel), gedateerd 13 oktober 1936, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Nog steeds 
ben ik waarnemend Voorzitter van de Madjelis Agoeng der Oost-Javaansche 
Kerk".

4857. "Inkrimping van het Zendingswerk" (krantenknipsel), gedateerd 20 februari [1937]. 
Met protretfoto van Samuel Anne.

4858. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 23 november 1937, van Samuel Anne, aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Deze brief 
wordt geschreven temidden van de vergaderingen der Madjelis Agoeng".

4859. Brief (kopie, getypt, 6 vel), gedateerd december 1937, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Doel van dit 
schrijven is om U in korte trekken weer te geven het verloop van de vergadering 
van de Madjelis Agoeng".

4860. Begroting tractement Samuel Anne voor 1938 (1 vel, kopie, getypt).
4861. Brief (kopie, getypt, 2 vel), gedateerd 5 juli 1938, van het Hoofdbestuur van het 

Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "Uw schrijven van 
22 Juni betreffende Uwe mogelijke benoeming tot Directeur der Heldring 
gestichten heeft ons zeker niet minder overvallen dan het telefoonbericht uit 
Amsterdam U deed".

4862. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 15 augustus 1938, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Naar 
aanleiding van mijn schrijven aan U d.d. 22 Juni 1938 en Uw antwoord daarop".

4863. "Lezing gehouden voor de Rotary-club te Soerabaia" (overgetypt, 3 vel), gedateerd 
18 augustus 1938.

4864. Brief (kopie, getypt, 5 vel), gedateerd 22 mei 1939, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Gaarne wil 
ik trachten U eenige indrukken te geven van de laatst gehouden vergadering van 
de Synode der Oost Javaansche Kerk".

4865. Plattegrond (1 vel) van Samuel Anne's huis, H.B.S.straat 42 te Soerabaja, getekend 
door zijn zuster Margaretha Maria, gedateerd augustus 1939.

4866. Idem (kopie, 1 vel).
4867. Brief (kopie, getypt, 2 vel A3), gedateerd 2 september 1939, van Samuel Anne, aan 

het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Uw 
schrijven d.d. 21 Augustus 1939 No. 325 heb ik zoo juist ontvangen".

4868. Brief (kopie, getypt, 2 vel), gedateerd 20 januari 1940, van het Hoofdbestuur van 
het Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "Uw uitvoerig 
schrijven van 16 December dringt ons U niet te lang op een reactie onzerzijds te 
laten wachten".

4869. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 22 februari 1940, van Samuel Anne, aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Incipit: "Naar 
aanleiding van het aan U gerichte schrijven van den Voorzitter der Oost Java 
Zending d.d. 21 Februari 1940".

4870. "In en om de kerk. Oost Java Zending" (krantenknipsel). Uit: De Nederlander XLVII, 
14259, 15 maart 1940. Hierin een overzicht van geraamde en toegestane bedragen 
aan verschillende "Europeesche zendingsarbeiders".

4871. Idem (kopie, 2 vel).
4872. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 28 maart 1940, van het Hoofdbestuur van het

Nederlandsch Zendelinggenootschap, aan Samuel Anne. incipit: "In antwoord op 
Uw schrijven van 22 Februari betreffende een eventueele benoeming als reserve-
vlootpredikant".
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4873. Systeemkaart (kopie, 1 vel A3) met overzicht van kinderen, verloven, en andere 
details betreffende Samuel Anne's dienst voor het Nederlandsch Zendeling 
Genootschap.

4874. Brief (kopie, getypt, 1 vel), gedateerd 6 juli 1987, van Drs. H. Bootsma, alg. 
Secretaris van het Nederlandsch Zendeling Genootschap, aan Thera v.H.-von 
Steiger. Incipit: Maandag a.s. is het 60 jaar geleden dat uw man werd afgevaardigd
voor de dienst in NZG in de Laurenskerk te Rotterdam".

164 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Diverse stukken betreffende de periode 1921-
1945.
(stukken 4875 t/m 4890)
4875. "Zomerconferentie der Nederlandsche Christen-Studenten-Vereeniging van 10 tot 

15 juli te Nunspeet. Zeven-en-twintigste jaar" (1 gevouwen vel, gedrukt, in 
enveloppe geadresseerd aan S.A. van Hoogstraten, Heerenstraat 3, Utrecht), 
ongedateerd [1921?].

4876. Aankondiging (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 23 september 1924, van het 
huwelijk van Samuel Anne en Jkvr. J.L.M.Th. von Steiger, op 9 oktober 1924. 2 
exemplaren.

4877. "Ledenlijst 1931" (katern van 40 p., gedrukt) van de Nederlandsche Christen 
Officieren Kring voor Leger en Vloot, Opgericht op 1 April 1929. Samuel Anne 
figureert als nr. 41 op de Ledenlijst.

4878. "Maandelijkse Mededeeling Kring Soerabaja" (katern van 8 p., gedrukt) nr. 10, 
augustus 1932.

4879. "De Conferentie van zendelingen op Oost-Java" (1 p.), ongedateerd [1932?], 
vermoedelijk geschreven door Samuel Anne.

4880. "Naar het Zuiderstrand" (4 p. uit tijdschrift), ongedateerd [na 1932]. Verslag van een
"tocht van enkele dagen", door Samuel Anne.

4881. "In Memoriam. Hare Majesteit de Koningin-Moeder Adelheid Emma Wilhelmina 
Theresia. Herdenkingsdienst Boeboetan-kerk te Soerabaia 27 maart 1934" (1 
gevouwen vel, gedrukt). Onder meer toespraak door Samuel Anne.

4882. Wolanda-Hindia. Zendings-tijdschrift voor jongeren (voorkant omslag) IX, 4, 
januari 1936. Op verso aankondiging van een lezing door Samuel Anne op 23 
januari 1936 (met foto).

4883. Verklaring (1 vel in enveloppe), gedateerd 18 februari 1936, van het Departement 
van Defensie, ondertekend door J.A.G. van Andel. Betreft de positie van 
buitengewoon dienstplichtige van Samuel Anne. Bijgesloten: Bloedgroepkaart van
de "Afdeeling Soerabaja van het Nederlandsch-Indische Roode Kruis", gedateerd 
juni 1940. Met pasfoto.

4884. "Terug naar Soerabaja" (knipsel), gedateerd 27 april 1936. Met foto van Samuel 
Anne en zijn gezin (de jongste ontbreekt).

4885. Idem (katern van 4 p.).
4886. "In dienst der zending" (11 p. doorslag typoscript). Met in de hand van Samuel 

Anne de aantekening "Lezing, gehouden voor de Rotary-Club te Soerabaia".
4887. Overzicht (kopie, 1 vel), gedateerd 12 december 1941, vermoedelijk in het 

handschrift van zijn jongste dochter Renée, van inkomsten en spaar- en andere 
rekeningen van Samuel Anne.

4888. Kwartierstaat (1 vel, gedrukt), ongedateerd (vóór 1945) van Samuel Anne. Gaat vier
generaties terug.

4889. Staat van Dienst (1 vel, getypt), gedateerd 8 juli 1971. Betreft overzicht van de 
militaire loopbaan van Samuel Anne van 18 maart 1915 t/m 28 augustus 1935, 
aangevraagd door zijn broer François (XIII-H).

4890. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 16 april 1997, van Dr. P.C. van Royen, Directeur 
Instituut voor Maritieme Historie, aan Samuel Anne's dochter René van Holthe tot 
Echten-v.H. Ingesloten: brief (1 vel, kopie), gedateerd 9 april 1997, van Mevrouw 
G.M. Venema, Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, aan J.
v.d. Avert, Instituut voor Maritieme Historie, en kopie (2 vel) van Samuel Anne's 
personeelskaart als reserve vlootpredikant, vanaf 31 juli 1940.

165 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Stukken betreffende zijn overlijden, 29 januari 
1945.
(stukken 4891 t/m 4923)
4891. Brief (1 vel, getypt), gedateerd 28 september 1945, van Dr. K.J. Brouwer, president-

directeur van het Zendingsbureau te Oegstgeest, aan P. Boendermaker. Incipit: 
"Het U ter oore gekomen bericht over ds van Hoogstraten, (Sam.v.H.) berust op 
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een misverstand". Met handgeschreven notitie van Piet Boendermaker aan 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Betreft verwarring omtrent Samuel (XIII-
I) en Dick (XIV-A).

4892. Correspondentiekaart, gedateerd 5 oktober 1945, van Dr. P. Boendermaker, aan 
François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Juist toen ik je briefkaart zat te 
lezen werd er opgebeld door Ds. Rijnders (van Oegstgeest)".

4893. Brief (1 vel), gedateerd 8 oktober 1945, van Jan (XIV-K) aan zijn ouders, François 
(XIII-H) en Ali. Incipit: "Zojuist bereikt me het ontstellende bericht dat Oom 
Samuel in een kamp, in Oost-Java vermoedelijk, overleden is".

4894. Brief (2 vel), gedateerd 9 oktober 1945, van Jan Willem Jacob (XII-C-f), aan zijn 
broer François (XIII-H). Incipit: "Dank voor je brief van 4 October, die ik pas 
maandag ochtend (8 October) ontving".

4895. Briefkaart, gedateerd 9 oktober 1945, van Margaretha Maria (XII-C-e), aan haar 
broer François (XIII-H). Incipit: "Ter verduidelijking nog even, dat door de radio is 
gezegd, dat het radiobaken nu ook namen van gevallenen in Indië zal geven".

4896. Telegram (1 gevouwen vel), gedateerd 9 oktober 1945, van Jacob Emil (Dick) (XIV-
A) aan François (XIII-H): "Received from two sides information that brother Sam 
van Hoogstraten died Japanese prison stop. About his wife children not yet 
information available".

4897. Brief (1 vel), gedateerd 10 oktober 1945, van Anna Rutheria v.H.-Schuurbeque 
Boeye, aan haar (stief)zoon François (XIII-H). Incipit: "Och, wat 'n treurig bericht!".

4898. Brief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 10 oktober 1945, van H.J.A. van Son (de 
vader van Samuel Anne's en François' vaders eerste echtgenote Louise van Son), 
aan François (XIII-H). Incipit: "Van middag kreeg ik een brief uit Indie van mijn 
zwager Beelaerts van E[mmichoven].".

4899. Brief (1 vel), gedateerd 10 oktober 1945, van P. Boendermaker, aan François (XIII-
H). Incipit: "Na het eerste bericht heb ik dadelijk geinformeerd, of ik uit den brief 
van Mevr. Hofman meer te weten kon komen".

4900. Brief (1 vel), gedateerd 11 oktober 1945, van Maria Dorothea (XII-A-g), aan François
(XIII-H). Incipit: "Telkens bereiken ons geruchten dat Samuel heen zou zijn gegaan 
en nu hoor ik, dat 't werkelijk zoo is, alleen kan niemand mij vertellen waar en 
hoe".

4901. Brief (1 vel), gedateerd 11 oktober 1945, van Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily 
(XII-C-b) aan haar broer François (XIII-H). Incipit: "Hartelijk dank voor je brief, 
vanmiddag ontvangen, met inliggende brief van Ali en Lous".

4902. Telegram (1 gevouwen vel), ongedateerd [11 oktober (?) 1945], van Julia Libussa 
Maria Theresia v.H.-von Steiger, aan "van Hoogstraten Boendermaker Hilversum", 
met de tekst "= SAMUEL OVERLEDEN THERA VYF KINDEREN GEZOND 
WILHELMINAKAMP SINGAPORE = THERA".

4903. Brief (1/2 vel), gedateerd 12 oktober 1945, van Margaretha Maria (XII-C-e), aan haar
broer François (XIII-H). Incipit: "Nu is het dus wel zèker dat Samuel heengegaan is".

4904. Brief (1 vel typoscript, met enveloppe), gedateerd 13 oktober 1945, van de 
secretaris van de Alg. Synodale Commissie der Nederl. Hervormde Kerk, aan 
François (XIII-H). Incipit: "Ik heb met groote droefheid kennis genomen van Uw 
brief van 10 dezer".

4905. Brief (2 vel), gedateerd 14 oktober 1945, van Margaretha Maria (XII-C-e), aan haar 
broer François (XIII-H). Incipit: "Gisteren (zaterdag) ben ik bij Mie, die radio heeft 
(ik heb alleen maar radio-distributie) gaan luisteren tusschen 3-3.30 of we de 
"groeten aan familie in Indië" konden hooren".

4906. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 15 oktober 1945, van de president-directeur van 
het Zendingsbureau te Oegstgeest, Dr. K.J. Brouwer, aan François (XIII-H). Incipit: 
"De berichten, die ons uit Indië bereiken, bevestigen ons helaas maar al te dikwijls,
wat wij de laatste jaren slechts konden vreezen".

4907. Brief (1 vel), gedateerd 20 oktober 1945, van David Hoeufft, aan François (XIII-H). 
Incipit: "Van Ds. Stam van Rotterdam heb ik tot mijn groot leedwezen gehoord, 
dat Samuel overleden is".

4908. Brief (1 vel), gedateerd 20 oktober 1945, van Prof. Dr. Maarten van Rhijn, aan 
François (XIII-H). Incipit: "Je begrijpt hoe ik bezig ben met Samuel".

4909. Brief (1 vel), gedateerd 20 oktober 1945, van Prof. B.C. de Savornin Lohman, aan 
François (XIII-H). Incipit: "Wees, mede namens mijn vrouw van harte gecondoleerd
met het droevig heengaan van je broer Sam".

4910. Mededeelingen van den Vrouwenzendingsbond, oktober 1945 (katern van 8 p.). 
Hierin: "Volgens de berichten, die tot op heden, 10 October, Oegstgeest bereikten, 
zijn overleden: Java: [...] Ds. S.A. van Hoogstraten".
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4911. "Samuel van Hoogstraten". Necrologie in het Nederlandsch Zendingsblad XXVIII, 
4, november 1945. Met afbeelding van portretfoto.

4912. Brief (1 vel), gedateerd 17 december 1945, van D. Crommelin, aan François (XIII-H). 
Incipit: "Met innige deelneming vernamen wij het heengaan van uw Broeder op 
Java".

4913-4917. Enveloppe, geadresseerd aan zijn weduwe, Julia Libussa Maria Theresia v.H.-von 
Steiger (poststempel van 18 juni 1959) met de aantekening "krantenknipsels". 
Hierin:
4913. N. Ned., 11 oktober 1945 (krantenknipsel). "De zending zwaar 

getroffen". Hierin wordt melding gemaakt van het overlijden van
Samuel Anne.

4914. Trouw III, 159, woensdag 17 oktober 1945 (1 krantenkatern). 
Hierin de overlijdensadvertentie van Samuel Anne (die al op 29 
januari was overleden), ondertekend door zijn broers en zusters.

4915. Nationale Rotterdamsche Courant I, 70, vrijdag 19 oktober 1945 
(1 krantenpagina). Hierin de overlijdensadvertentie van Samuel 
Anne (die al op 29 januari was overleden), namens de familie 
ondertekend door Samuel Anne's (half)broer François (XIII-H). 2 
exemplaren.

4916. Nieuwe Leidsche Courant I, 145, woensdag 24 oktober 1945 (1 
krantenkatern). Hierin een (zeer kort) in memoriam "Ds. S.A. van 
Hoogstraten †".

4917. ""Belangstelling in het leven verloren". Indrukken van een 
vrouwenkamp in Djokja". Krantenknipsel, ongedateerd. 
Ondertekend "Anepaneta".

4918. Uittreksel (1 diploma), uit het Bijzonder Register van Overlijden voor de 
Europeanen te BATAVIA, gedateerd 17 oktober 1946, waaruit blijkt dat Samuel 
Anne op 29 januari 1945 te Soerabaja is overleden.

4919. Idem (kopie, 1 vel). 2 exemplaren.
4920. Krantenknipsel, ongedateerd. In memoriam Samuel Anne.
4921. Foto (krantenknipsel), van het Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja, 

ongedateerd.
4922. Brief (kopie, 1 vel, getypt), gedateerd 24 januari 1947, van Koningin Wilhelmina, 

aan Samuel Anne's weduwe, Thera v.H.-von Steiger. Incipit: "Na vele jaren van zijn 
vrijheid beroofd te zijn geweest".

4923. "Certificaat behorende bij het Oorlogsherinneringskruis toegekend aan wijlen 
reserve vlootpredikant S.A. van Hoogstraten" (1 vel, kopie), gedateerd 24 mei 1950.
2 exemplaren.

166 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Foto's en afbeeldingen.
(stukken 4924 t/m 4926)
4924. Kleurenprints (16 vel) en fotokopie (1 vel) van alle foto's afgebeeld in Als steeds uw 

Samuel. Brieven van ds. S.A. van Hoogstraten op Java 1927-1945. Bewerkt door 
Renée van Hoogstraten. Uitgave van de Werkgroep voor de geschiedenis van de 
Nederlandse Zending en Overzeese kerken. Zoetermeer, Uitgeverij 
Boekencentrum, 2001. Met toelichting (4 vel print).

4925. Kalenderblaadje (november 1937) met hierop een foto met het onderschrift "Oost-
Java. Een tocht van een der jeugdgroepen onder leiding van Ds S.A. van 
Hoogstraten naar Java's Zuiderstrand".

4926. Kopie van foto Samuel Anne, zijn broer Frans, zijn zuster Louise, en een 
onbekende dame, volgens een aantekening in de hand van J.S.F. (XIV-K) gemaakt 
bij de familie Willink, te Apeldoorn omstreeks 1912.

167 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Diverse stukken betreffende Nederlands-Indië.
(stukken 4927 t/m 4943)
4927. "Officieel rapport der nederlandsch-Indische regeering over de communistische 

woelingen in november 1926" (1 gevouwen plan, 8 p.). Bijlage van "Ik zal 
handhaven", mei 1927.

4928. "De aankomst van de "Postduif". Het doel bereikt" (1 krantenpagina). Uit: 
Algemeen Handelsblad van 29 oktober 1927.

4929. "De ramp van den stoomer "Van der Wijck"". In: De Haagsche Courant, 30 oktober 
1936 (1 krantenpagina). Hierin onder meer een foto van de begrafenis van één van 
de slachtoffers van deze scheepsramp, met het onderschrift "De begrafenis van 
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mevrouw Wisse - een der slachtoffers van de ramp van de "Van der Wijck". Tijdens 
de plechtigheid aan de groeve terwijl ds. Hoogenstraaten [sic] spreekt. Naast ds. 
Hoogenstraaten [sic], dr. Wisse".

4930. "De toestand in Nederl. Indië. De Nederlandsche troepen op Java". In: Nationale 
Rotterdamsche Courant, I, 72, 22 oktober 1945 (1 krantenblad).

4931. E.H. s'Jacob, "Wat "men" er in Indië er van denkt". In: Pen Gun, 24 januari 1946 (1 
krantenblad).

4932. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 79, 1 februari 1946 (1 krantenblad).

4933. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 80, 2 februari 1946 (1 krantenblad).

4934. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 81, 4 februari 1946 (1 krantenkatern).

4935. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 89, 13 februari 1946 (1 krantenblad).

4936. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 99, 25 februari 1946 (1 
krantenkatern).

4937. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 103, 1 maart 1946 (1 krantenblad).

4938. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 105, 4 maart 1946 (1 krantenkatern).

4939. Oranje (waarin opgenomen de Wilhelmina-Courant). Dagblad voor de 
Nederlanders in Singapore, Siam en Sumatra, 106, 5 maart 1946 (1 krantenblad).

4940. J. van Goor, "Het traumatische einde van het Nederlandse kolonialisme". In: NRC 
Handelsblad, 8 augustus 1981 (1 krantenpagina).

4941. Pieter van de Vliet, "Militair bejaardenhuis is 125 jaar. Het laatste leed van de 
soldaat is in Bronbeek nog te dragen". In: Utrechts Nieuwsblad / NZC, 20 februari 
1988 (1 krantenpagina).

4942. D. ten Haaft, "Wat een Papoeschen goeroe tijdens de Japansche overheersching 
overkwam". Vermoedelijk in het Nederlandsch Zendingsblad, s.d. (1 katern van 4 
p.).

4943. 2 prentbriefkaarten, ongebruikt en ongedateerd, met illustratie betreffende 
Nederlands Indië.

168 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Diverse stukken betreffende het zendingswerk.
(stukken 4944 t/m 4957)
4944. "De daad bij het woord" (knipsel). Betreft de Algemeene Zendingsconferentie van 

25-27 oktober 1926.
4945. "De conferentie op Oost-Java te Poespo" (knipsel), ongedateerd [± 1931].
4946. Foto (knipsel), vermoedelijk uit het Nederlandsch Zendingsblad, van de "Madjelis 

Agoeng (Synode Oost-Javaansche Kerk)", ongedateerd [± 1931].
4947. C.W. Nortier, "De Theologische School Bale Wyata". Vermoedelijk in het 

Nederlandsch Zendingsblad, s.d. (1 p.).
4948. Verslag "Protestantsche zendingsdag op de Brusselsche tentoonstelling" (1 

krantenkatern). In: Nieuwe Rotterdamsche Courant XCII, 157, vrijdag 7 juni 1935. 
"Met zeer veel belangstelling werd geluisterd naar een interessante mededeeling 
van ds. S.A. van Hoogstraten, uit Bilthoven".

4949. "De eerste vrouwelijke predikant [Ds. Stegemann] in Indië". In: Nieuwe 
Rotterdamsche Courant XCIV, 60, vrijdag 5 februari 1937 (1 krantenkatern). Met 
foro waarop onder anderen Samuel Anne duidelijk zichtbaar is.

4950. Zendingstijdschrift De Opwekker (recto voorplat) LXXXIII, 8, augustus 1938. 
Blijkens bijgevoegde aantekening (1 vel) door zijn dochter Renée van Holthe tot 
Echten-v.H. was Samuel Anne redacteur van dit tijdschrift van 1929 tot 1942. 
Bijgevoegd: Redactioneel commentaar (1 vel, kopie), door Samuel Anne, in het 
eerste nummer van de 88e jaargang van De Opwekker, en "H.K.H. Prinses Juliana 
verloofd" (1 pagina) door Samuel Anne, in het septembernummer 1936 van De 
Opwekker.

4951. "Een dag voor de zending op reis". In: Java-Cent LXXII, 1, januari 1939 (katern van 4 
p.). Hierin een foto met het onderschrift "Een Zendeling [Samuel Anne] wordt, 
door een sterken Javaan, door een modderig gedeelte van de weg gedragen".

4952. D.C., "50 jaren Karo-Batak Zending (1890-1940)". Vermoedelijk in het 
Nederlandsch Zendingsblad, s.d. (1 p.).
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4953. "Indië en het buitenland" (katern van 4 p.). Uit Nederlands Bijbel Genootschap 
april/mei 1940. Met foto van Samuel Anne "op de bijbeltentoonstelling tijdens de 
groote jaarmarkt te Soerabaya".

4954. "Indië in het Zendingsblad 1930-1943". In: Nederlandsch Zendingsblad XXVI, 8, 
december 1943. Met foto van de "Madjelis Agoeng", waarop ook Samuel Anne 
duidelijk zichtbaar is.

4955. Vrouwen Zendingsblad IX, 3, oktober 1946. 16 (2) p.
4956. Vrouwen Zendingsblad IX, 5, december 1946. 16 p.
4957. B. Nijhout, Verslag 25 jaren wijk- en ziekenverpleging en kraam kliniek "Mardi 

Santosa". S.l., s.d. [1956].

169 Samuel Anne (XIII-I) (1896-1945). Stukken betreffende zijn echtgenote, Julia Libussa
Maria Theresia v.H.-von Steiger.
(stukken 4958 t/m 4997)
4958. Correspondentiekaart, gedateerd 3 oktober 1922, van Thera von Steiger, aan de 

tweede echtgenote van haar aanstaande schoonvader, Maria Arnoldina v.H.-van 
Stralen. Incipit: "Heel graag zal ik a.s. Donderdag met u mee gaan. Ik ben blij nu 
eens kennis te mogen komen maken".

4959. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 19 oktober 1927], van Thera, aan haar 
schoonzuster Ali. Incipit: "Heel heel hart. dank vast voor 't aardige schortje, dat ik 
dichtnaaide".

4960. Brief (2 vel), gedateerd 23 oktober 1927, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. 
Incipit: "De dagen vliegen hier om".

4961. Telegram (fotokopie), gedateerd 15 november 1927, van Thera en Samuel, 
geadresseerde onbekend. "Johannes 17 vers 24".

4962. Briefje (correspondentiekaart), ongedateerd [november 1927], van Thera, aan haar 
zwager François, diens vrouw Ali, en diens zuster Louise. Incipit: "Ik kan niet 
nalaten jullie even te schrijven. Hoe leef ik met jullie mee. Wat een slag voor Piet 
[Boendermaker] en welk een verlies voor jullie allen".

4963. Correspondentiekaartje (in envelopje), ongedateerd [november/december 1927], 
van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) en diens vrouw Ali. Incipit: "Hartelijk 
dank voor de goede dagen in 1927 samen doorgebracht".

4964. Brief (2 vel), gedateerd 8 januari 1927 [bedoeld wordt: 1928], van Thera, aan haar 
schoonzuster Ali. incipit: "Heel heel hartelijk feliciteer ik je met je verjaardag".

4965. Brief (1 vel), gedateerd 25 januari 1928, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. 
Incipit: "Wat heerlijk dit groote nieuws over 't komende no. viertje. Wat een 
gezellig troepje krijgen jullie toch".

4966. Brief (1 vel), gedateerd 30 januari 1928, van Thera, aan haar zwager François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Heel heel hartelijk feliciteeren wij jullie met je 
verjaardag".

4967. Brief (1 vel), gedateerd 26 februari 1928, van Thera, aan haar zwager François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor jullie brieven".

4968. Brief (1 vel), gedateerd 6 maart 1928, van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) 
en diens echtgenote Ali. Incipit: "Nu vergat ik, geloof ik, Ali nog altijd te bedanken 
voor 't aardige voile jurkje".

4969. Brief (1 vel), gedateerd 21 mei 1928, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. Incipit: 
"Je laatste brief bereikte me hier in Garoet, waar we een heerlijke vacantie 
doorbrengen".

4970. Brief (1 vel), gedateerd 4 juni 1928, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. Incipit: 
"Gisteren hebben we hier de verjaardag nog eens overgevierd".

4971. Brief (1 vel), gedateerd 5 juni 1928, van Thera, aan haar schoonouders. Incipit: 
"Heel hartelijk dank voor uw beider brieven met mijn verjaardag".

4972. Brief (1 vel), gedateerd 12 juni 1928, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. Incipit: 
"Hierbij een jurkje voor 't nieuwe kleine nichtje of neefje in de hoop dat jij 't deze 
zomer veel zult kunnen gebruiken".

4973. Brief (1 vel), gedateerd 19 juni 1928, van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) 
en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hoerah, voor 't kleine nichtje".

4974. "Bulletin d'expédition" (1 kaart), ter begeleiding van een blikken trommel met 
boeken, verzonden door François (XIII-H), aan Thera, omstreeks 1928. Met afdruk 
in lak van François' zegelring.

4975. Briefkaart, ongedateerd [januari 1929], van Thera, aan haar zwager François (XIII-
H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor je gezellige kerstpak". 
Mede-ondertekend door "Minie".
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4976. Brief (1 vel op briefpapier van "N.V. Hotel "Huize Justina", Poedjon-Malang"), 
gedateerd 20 januari 1929, van Thera, aan haar zwager François (XIII-H), diens 
echtgenote Ali en haar schoonzuster Louise. Incipit: "Jullie zult misschien denken 
dat ik de pen na Conny's geboorte voorgoed heb neergelegd".

4977. Brief (1 vel), gedateerd 30 juni 1929, van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) 
en diens echtgenote Ali. Incipit: "Gisteren zijn we weer goed en wel hier [te 
Modjowarno] aangekomen".

4978. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 28 juli 1929], van Thera, aan 
François' (XIII-H) kinderen "Jan en Lousje van Hoogstraten". Incipit: "Is dit niet een 
flinke bocht in de weg bij Tosari?".

4979. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 5 januari 1929 [bedoeld wordt: 1930], van Thera, 
aan haar zwager François (XIII-H) en diens echtegenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank 
voor jullie gezellige pakken met Sint-Niklaas en Kerstmis".

4980. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 17 januari 1930, van Thera, aan haar 
schoonzuster Ali. Incipit: "Nu zijn we toch met z'n drieën je verjaardag vergeten".

4981. Brief (1 vel), gedateerd 9 juni 1930, van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) en 
diens echtgenote Ali. Incipit: "Hartelijk dank voor je gelukwenschen met m'n 
verjaardag en de lap voor de jurk".

4982. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 9 juni 1930, van Thera, aan haar schoonouders. 
Incipit: "Ik dank u wel voor uw brieven met m'n verjaardag".

4983. Brief (1 vel), gedateerd 13 oktober 1930, van Thera, aan haar schoonzuster Louise. 
Incipit: "Bij Samuels brief ook een hartelijke omhelzing".

4984. Brief (1 vel), gedateerd 23 oktober 1930, van Thera, aan haar schoonzuster Louise. 
Incipit: "Gisteren de verjaardag van Ritie samen gevierd door 't kopen van kaartjes 
bij Hellendoorn. Je kunt 't je voorstellen, hoe dat gaat".

4985. Brief (1 vel), gedateerd 30 november 1931, van Thera, aan haar schoonouders. 
Incipit: "De drie kinderen zenden u een hartelijke groet".

4986. Brief (2 vel), gedateerd 22 januari 1931 [bedoeld wordt zonder enige twijfel: 1932], 
van Thera, aan haar schoonzuster Ali. Incipit: "Laat ik je allereerst eens hartelijk 
feliciteeren met je verjaardag".

4987. Brief (1 vel), gedateerd 10 juni 1932, van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) en
diens echtgenote Ali en hun 4 kinderen. Incipit: "Heerlijk dat jullie weer compleet 
bent, hè".

4988. Brief (1 vel), gedateerd 30 augustus (met potlood gewijzigd in 29 augustus) 1932, 
van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "De 
mail moet straks weg, maar moet ik jullie toch ook nog iets van mij laten horen".

4989. Brief (1 vel), gedateerd 7 december 1932, van Thera, aan haar schoonouders. 
Incipit: "Gisteren was ik bij Mevr. de Vries, en kreeg ik 't mooie tafelgoed".

4990. Brief (1 vel), gedateerd 12 september 1933, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. 
Incipit: "Nog altijd kwam ik er niet toe je te schrijven met de kleine Erna".

4991. Brief (1 vel), gedateerd 5 februari 1933 [bedoeld wordt: 1934], van Thera, aan haar 
zwager François (XIII-H) en diens echtgenote Ali. Incipit: "Wat spijt het ons toch 
ontzettend dat we jullie feestdag(en) niet wisten".

4992. Brief (1 vel), ongedateerd [volgens aantekeing in de hand van François 
"poststempel 22 juli 1936"], van Thera, aan haar zwager François (XIII-H) en diens 
echtegenote Ali. Incipit: "We zitten nu alweer goed en wel in de H.B.S. str., erg 
prettig en koel en frisch en ruim vinden we het".

4993. Brief (1 vel), gedateerd 29 januari 1937, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. 
Incipit: "Heel heel hartelijk komen wij allemaal je feliciteeren met je verjaardag". 
Op verso ook een felicitatie van Thera's oudste dochter Mieneke: "Lieve tante Alie. 
Ik filisiteer u wel met uw verjaardag. Wilt u de groeten doen aan Lous?".

4994. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van Thera, aan haar schoonzuster Ali. incipit: "Ook
nog even een woordje".

4995. Brief (1 vel), gedateerd 1 januari 1938, van Thera, aan haar schoonzuster Louise. 
Incipit: "Het is nieuwjaars-morgen, iedereen is naar de kerk".

4996. Brief (2 vel), gedateerd 17 december 1945, van Thera, aan haar zwager François 
(XIII-H), diens echtgenote Ali en anderen. Incipit: "Na jullie telegram waarop ik 
meteen kon antwoorden, hoorde ik nog niets van jullie". Opgeplakt korte notitie in
de hand van François betreffende routering van deze brief.

4997. Ledenlijst 1948 (katern van 40 p., gedrukt) van de Nederlandsche Christen 
Officieren Kring voor Leger en Vloot, opgericht 1 april 1929. Thera komt voor als nr.
15 op de "Hulpledenlijst".

170 Désiré Alex Jan Carel (XIII-E-a) (1911-?)
(stuk 4998)
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4998. Annonce (1 kaart in enveloppe), gedateerd 2 juli 1958, van zijn huwelijk met 
Isabella Sophia baronesse van Ittersum. Hierop enkele aantekeningen in de gand 
van François (XIII-H).

171 Jacob Emil (XIV-A) (1898-1991)
(stukken 4999 t/m 5001)
4999. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 25 december 1908, van Jacob Emil, aan zijn 

ouders. Incipit: "Ik dank u hartelijk voor u prachtig boek".
5000. Brief (1 vel typoscript in enveloppe, gedateerd 5 maart 1952, van Jacob Emil, aan 

François (XIII-H). Incipit: "Zoals je je zult herinneren, hing bij mijn moeder thuis 
steeds een ongeveer levensgroot familieschilderij voorstellende een jongeman in 
korte broek, die aan een schoolbank met een veren pen het woord "geduld" zat te 
schrijven". Inliggend: Brief van Maria Dorothea (XII-A-g), aan dezelfde, gedateerd 
20 maart 1952. Incipit: "'t Is heel dom van Dick om je die vraag te doen".

5001. Annonce (krantenknipsel), gedateerd 18 maart 1991, van het overlijden van Jacob 
Emil (Dick).

172 Jean Gustave Ulric (XIV-B) (1899-1973)
(stukken 5002 t/m 5026)
5002. "Rijbewijs voor het besturen van motorrijtuigen in het algemeen" (1 velletje), 

gedateerd 4 november 1919, op naam van J.G.U., "oud 20 jaren, wonende te Zeist, 
Dorpstraat, n° 14".

5003. Brief (1 vel), gedateerd 14 november 1920, van Joop Kwint, aan J.G.U. Incipit: 
"Beste Puckmans, Even een enkel woord. Gisteren kreeg ik een rapport. Zes 
onvoldoendes, waaronder 4 twee-&-een-halven".

5004. Menu (1 gevouwen vel, gedrukt), van de "Maaltijd ter eere van het Bruidspaar 
Gustaaf van Hoogstraten en Henriette de Geer op Zaterdag 16 Maart 1929 te 
Zeist". Op recto opgeplakt fotootje van het bruidspaar.

5005. Gedrukte aankondiging (1 vel) van het huwelijk van J.G.U. en Jkvr. Henriëtte Jacoba
de Geer, op 20 maart 1929.

5006. Annonce (krantenknipseltje) van het huwelijk van J.G.U. en Jonkvrouwe H.J. de 
Geer, gedateerd 20 maart 1929.

5007. "Liederen te zingen bij gelegenheid der huwelijksinzegening van den heer Jean 
Gustave Ulric van Hoogstraten en jonkvrouwe Henrietta Jacoba de Geer op 
woensdag 20 maart 1929 in de Oude Kerk te Zeist door Ds. J.C. Koningsberger uit 
Amsterdam" (1 gevouwen vel, gedrukt).

5008. Overlijdensadvertentie (krantenknipseltje) van J.G.U.'s eerste zoon, kort na de 
geboorte overleden, gedateerd 6 maart 1930.

5009. Getuigschrift aangaande zedelijk gedrag (1 vel), gedateerd 19 december 1933, 
afgegeven door het Classicaal Bestuur van 's Hertogenbosch.

5010. Brief (1 vel), gedateerd 30 december 1933, van J.G.U., aan "den Kerkeraad der 
Hervormde Gemeente te 's Gravenpoder". Betreft aanneming van het op hem 
uitgebrachte beroep.

5011. Annonce (krantenknipsel) van het overlijden van zijn schoonmoeder Maria de 
Geer-van Marwijk Kooy, gedateerd 6 juni.

5012. Prentje geplakt op karton met het opschrift "Ter herinnering aan den doop van 
Gerard Lodewijk van Hoogstraten [(XV-H)] 26 april 1936 's Gravenpolder".

5013. Prentbriefkaart (foto van 't Kerckebosch), ongedateerd [poststempel van 18 
september 1936], van zijn moeder, aan Guus. Incipit: "Hartelijk gefeliciteerd met 
den 5den verjaardag van je oudsten zoon!".

5014. Linnen omslag, bedoeld voor bijbel, met hierop door zijn echtgenote Jetje 
geborduurd de namen en jaartallen van de gemeenten waar J.G.U. predikant is 
geweest, gedurende de periode 1930-1955, ter gelegenheid van zijn 25-jarig 
ambtsjubileüm.

5015. Brief (correspondentiekaart in enveloppe), ongedateerd [poststempel van 17 april 
1956], van M. Visser-Vermeulen, aan J.G.U. incipit: "Zo net thuisgekomen van onze 
bijeenkomst waar Ds. Drost uit den Haag de spreker was".

5016. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 17 augustus 1959, van E. van Klinken, aan 
J.G.U. Incipit: "Om met de deur in huis te vallen begrijp ik niet goed waarom of ik 
geen bericht of i.v.d.d. terug ontvang".

5017. Verklaring (1 vel, stencil), gedateerd 2 december 1959, van de Algemene 
Begraafplaats te Stadskanaal. Betreft het "recht om lijken te doen begraven op de 
algemene begraafplaats te Stadskanaal in de grafruimte klasse B rij 7 no. 511".
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5018. Verklaring (1 vel, stencil), gedateerd 2 december 1959, van de Algemene 
Begraafplaats te Stadskanaal. Betreft het "recht om lijken te doen begraven op de 
algemene begraafplaats te Stadskanaal in de grafruimte klasse B rij 7 no. 512".

5019. Brief (1 vel typoscript in enveloppe), gedateerd 8 december 1959, van J. Geldens, 
particulier secretaresse van Prinses Wilhelmina, aan J.G.U. Incipit: "Prinses 
Wilhelmina heeft mij verzocht U Haar oprechte deelneming over te brengen met 
het heengaan van Uw echtgenote".

5020. Preek (2 cahiers van 24 p.), gedateerd mei 1960, uitgesproken tijdens de 
huwelijksdienst van zijn zoon Guus en Marijke Nikkels.

5021. Kerk en Huis. Maandblaadje der Ned. Herv. Gem. Stadskanaal XXXI, 8, september 
1962 (katern van 4 p., gedrukt). Hierin onder meer "Pastoralia" door J.G.U., 
"Grepen uit het leven van mejuffrouw Zr. M.L.W. Schoch, en de 
huwelijksaankondigingen van J.G.U.'s dochter Célestine (op 12 oktober 1962), en 
zoon Hans Dirk (op 27 oktober 1962).

5022. "Afscheidsdienst gehouden door Ds. J.G.U. van Hoogstraten op zondag 27 oktober
[± 1964] te 's-Gravenpolder" (12 p. in omslag, gedrukt).

5023. Brief (1 vel, getypt), gedateerd 9 augustus 1965, van J.A.G. Kok, directeur van 
Uitgeversmaatschappij J.H. Kok N.V., aan J.G.U. Betreft afwijzing van uitgave van 
het manuscript van Eens zal de lelie bloeien, door J.G.U.'s moeder Amanda v.H.-
Schoch.

5024. Briefje (1 gevouwen vel), ongedateerd [± 1970] van zijn kleindochter Henriëtte (XV-
E-a), aan J.G.U. Incipit: "Deze soef de haas is voor u!".

5025. Brief (1 vel), gedateerd 11 maart 1973, van "Marietje", aan J.G.U. Incipit: "Wat een 
verrassing een brief van jou te krijgen!".

5026. Genealogische aantekeningen (1 vel), ongedateerd, in de hand van Jan Willem 
Pieter (XII-D), betreffende J.G.U. en zijn broer Jan Willem.

173 Jean Gustave Ulric (XIV-B) (1899-1973). Stukken betreffende zijn echtgenote 
Henriëtte Jacoba de Geer (1902-1959).
(stukken 5027 t/m 5072)
5027-5054. Cahier (36 p.) met het opschrift "reizen zomer 1931". Hierin:

5027. Prentbriefkaart, ongedateerd (poststempel van 3 juni 1931), van 
haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte 
Jacoba. Incipit: "Hier logeerden we vannacht, en sliepen 
heerlijk".

5028. Prentbriefkaart, ongedateerd (juni 1931), van haar moeder Maria 
de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "Een 
groet uit S[onnenburg]".

5029. Prentbriefkaart, ongedateerd (juli 1931), van haar moeder Maria 
de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "Een 
groet uit Venloo waar we dejeuneerden".

5030. Prentbriefkaart, gedateerd 4 augustus 1931, van haar echtgenoot
Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "Groeten uit 
Haukeli[saeter]".

5031. Correspondentiekaart, ongedateerd (vermoedelijk juli 1931), van 
haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte 
Jacoba. Incipit: "Zoo juist hier [Lausanne] aangekomen en vond 
ik je briefkaart (die met de lekkere aarbeienjam) uit Grenoble".

5032. Prentbriefkaart, ongedateerd (poststempel van 9 juli 1931), van 
haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte 
Jacoba. Incipit: "Wij vertrekken dadelijk naar Grenoble, beiden 
om uit te rusten".

5033. Prentbriefkaart, ongedateerd (poststempel van 14 juli 1931), van 
haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte 
Jacoba. Incipit: "Wij verlieten vanmorgen geheel onverwachts 
Grenoble, vreselijke stad".

5034. Prentbriefkaart, ongedateerd (poststempel van 15 juli 1931), van 
haar vader Egbert Lintelo de Geer, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: 
"Aardig Guus nu een reisje te pakken heeft, sympathiek 
Noorwegen".

5035. Prentbriefkaart, ongedateerd (vermoedelijk juli 1931), van haar 
moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Dank voor kaart, gisteren hier [in Basel] gevonden".
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5036. Prentbriefkaart, ongedateerd (poststempel van 25 juli 1931), van 
haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Omdat ik hier [Lunteren] vertrek wil ik je toch nog even 
schrijven".

5037. Prentbriefkaart, ongedateerd (vermoedelijk juli 1931), van haar 
moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Hartelijk dank voor briefkaart gevonden in hôtel 
Besancau [sic]".

5038. Prentbriefkaart, ongedateerd, afzender onbekend ("L"), aan 
Henriëtte Jacoba. Incipit: "We dejeuneerden in een hôtteltje aan 
deze weg".

5039. Overzicht (1 vel), in de hand van haar echtgenoot Jean Gustave 
Ulric, van data, tijden en plaatsen tijdens zijn reis naar 
Noorwegen.

5040. Prentbriefkaart, ongedateerd [vermoedelijk juli 1931], van haar 
echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "Ik 
ben goed overgekomen. Vlak bij Lunteren brak mijn hele 
bagagedrager in stukken".

5041. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd juli 1931 (poststempel van 
30 juli 1931), van haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan 
Henriëtte Jacoba. Incipit: "Nauwelijks aan boord schrijf ik je 
vast".

5042. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 4 augustus 1931],
van haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Nog een prentbriefkaart".

5043. Prentbriefkaart, gedateerd 4 augustus 1931, van haar echtgenoot
Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "Door deze [...] 
zijn we met de boot gegaan".

5044. Prentbriefkaart, gedateerd 4 augustus 1931, van haar echtgenoot
Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "Ziehier nog 
een kijk op de prachtige waterval hier vlakbij".

5045. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 5 augustus 1931],
van haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan diens moeder 
Amanda Augusta v.H.-Schoch. Incipit: "Nog eens een bericht uit 
Noorwegen".

5046. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 5 augustus 1931],
van haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Ik maak het hier goed".

5047. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 6 augustus 1931],
van haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Nog even een briefk. voor mijn vertrek".

5048. Brief (1 vel in enveloppe), ongedateerd [poststempel van 2 
augustus 1931], van haar echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan 
Henriëtte Jacoba. Incipit: "Jammer dat ik het telkens zoo tref, 
want ik ken zoo slecht Engelsch en kan dus niet met hen praten".

5049. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 6 mei 1934, van "Deine 
Lenie [?]",aan Henriëtte Jacoba. Incipit: "es ist lange her, dass ich 
dir zuletzt schrieb. Und ich habe Dir noch nicht einmal zu 
Deinem Zoon [Egbert Lodewijk (XV-D] gratuliert".
Schrijfster van deze brief heeft het druk met foute zaken: "Ich 
habe viel Arbeit in Haus und Garten und Hitler seiner Partei"

5050. Brief, ongedateerd [vermoedelijk augustus 1931], van haar 
echtgenoot Jean Gustave Ulric, aan Henriëtte Jacoba. Incipit: 
"We zijn goed aangekomen in Stavanger".

5051. Brief (1 gevouwen vel rouwpapier), ongedateerd, van haar 
schoonmoeder moeder Amanda Augusta v.H.-Schoch, aan 
Henriëtte Jacoba. Incipit: "Veel dank voor laatsten brief en kom 
ik je eens van een en ander over ons reisje vertellen".

5052. Correspondentiekaart, ongedateerd [poststempel van 21 juni 
1931], van haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan 
Henriëtte Jacoba. Incipit: "Even kom ik vertellen, dat wij zoo juist
[...] aankwamen in Berlijn".
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5053. Brief (1 gevouwen, 2 losse vellen), gedateerd 6 juni 1931, van 
haar tante Jenny (van Marwijk Kooy), aan Henriëtte Jacoba. 
Incipit: "Hoe lief van je om bij mijn thuiskomst te zorgen dat er 
een pakje en een brief was".

5054. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 6 juli 1931], van 
haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Henriëtte 
Jacoba. Incipit: "een voorspoedige reis en mooi weer gehad".

5055. Briefkaart, gedateerd 6 januari 1936, van haar echtgenoot Guus, aan Jetje. Incipit: 
"We hebben het hier [Apeldoorn] reuze, dol gezellig. Boesje [hun zoon Guus] 
maakt het uitstekend en heeft ook ontzaggelijk veel plezier".

5056. Briefkaart, ongedateerd [poststempel van 20 april 1936], van "tante Miep" (Maria 
Dorothea (XIII-A-g)), aan Jetje. Incipit: "Guusje is heerlijk gaan slapen! Hij keek 
even beduusd, toen alles op Casita op hem af kwam, en keek even raar toen Vader 
weg ging, en vroeg of V. weer terugkwam".

5057. Brief (1/2 vel), gedateerd 22 april 1936, van "tante Miep" (Maria Dorothea (XII-A-g), 
aan Jetje. Incipit: "Boesje [Jetje's zoon Guus] heeft het best gemaakt, en weinig 
gehoest".

5058. Brief (2 vel in enveloppe), gedateerd "'t Kerckebosch 24 april '36", van haar moeder
Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Jetje. Incipit: "Eindelijk kom ik tot schrijven".

5059. Briefkaart, gedateerd "'t Kerckebosch 8 mei 1936", van haar moeder Maria de 
Geer-van Marwijk Kooy, aan Jetje. Incipit: "Even een woordje om je van je lieven 
oudste te vertellen, dat hij het best maakt".

5060. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 11 mei 1936, van haar moeder Maria de Geer-
van Marwijk Kooy, aan Jetje. Incipit: "Zoo juist kwam je brief aan de twee kleuters".
In dezelfde enveloppe: Brief (1 vel), gedateerd "Vrijdagnamiddag", van dezelfde, 
aan dezelfde. Incipit: "Het is 5 uur en hebben wij voor het eerst thee gedronken 
onder de bruidsbouquet in de jaartuin". Eveneens in dezelfde enveloppe: Briefje (1 
vel), ongedateerd, van haar zoontje "Boesje" (Guus), aan Jetje. Incipit: "Boesje 
bedankt U wel voor het regenjasje en mutsje". Eveneens in dezelfde enveloppe: 
Brief (2 vel), gedateerd 11 mei 1936, van "Tante Jenny [van Marwijk Kooy]", aan 
Jetje. incipit: "'t Is wel gauw dat ik je reeds schrijf".

5061. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd "'t Kerckebosch 17 September 
1940", van haar moeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Jetje. Incipit: "Ook 
namens Vader worden jullie beiden heel hartelijk geluk gewenscht met den 9den 
verjaardag van Guusje".

5062. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd "Zeist 18 September 1952", van haar moeder 
Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Jetje. Incipit: "Een hartelijke gelukwensch 
laat ik je toekomen bij de meerderjarigheid van je zoon [Guus]. Ik hoop, dat hij een 
gelukkig en nuttig leven zal hebben".

5063. Brief (2 vel), ongedateerd [november 1959], van Henriëtte Jacoba, aan Juffrouw 
Douw en haar zoon Guus [XV-C]. Incipit: "Jullie zijn nu wel bij mekaar en zal ik eens 
een woordje schrijven".

5064. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 27 november 1959, van haar zoon Gustaaf 
Gerard Samuel, aan Jetje. Incipit: "Dank U wel voor Uw brieven. Ik heb er nu 2 van 
U gehad".
Inliggend notitie (1 velletje), gedateerd 25 juni 2003, van Guus' broer Hans Dirk, 
betreffende deze brief. Incipit: "Bij opruimingswerkzaamheden vond ik deze brief".
Het is een heel bijzondere brief, qua datum en qua inhoud".

5065. Brief (1 vel), ongedateerd [november 1959], van Henriëtte Jacoba, aan haar zoon 
Guus [XV-C]. Incipit: "Ik lees je brief nog eens over en zie dat je nog niet weet wat 
de kweek heeft opgeleverd. Niets bijzonders, dus niets verontrustend".
Op verso onder meer de aantekening "moeders laatste briefje aan mij. ontvangen 
op 28 Nov. '59 bij juffr. Douw. moeder † op 30 november ± 6.20 u v.m."

5066. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 30 november 1959, van het 
overlijden van Henriëtte Jacoba.

5067. Krantenknipsel met drie overlijdensadvertenties, namens de familie, de Chr. 
Vrouwenvereniging "Maria Martha" te Stadskanaal, en de Gebedsgroep 
Stadskanaal.

5068. Krantenknipsel van overlijdensadvertentie, namens Kerkeraad en Kerkvoogdij van 
de Ned. Herv. Gemeente te Stadskanaal.

5069. "Mevrouw H.J. van Hoogstraten overleden". Krantenknipsel.
5070. "Stadskanaal. Jkvr. van Hoogstraten-de Geer †". Krantenknipsel.
5071. "Wij droegen haar de hemel in" (krantenknipsel). Betreft een beschrijving van 

onder meer de uitvaartdienst van Henriëtte Jacoba, op vrijdag 4 december 1959.
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5072. "In Memoriam Mevr. H.J. van Hoogstraten-De Geer". In: Kerk en Huis. 
Maandblaadje der Ned. Herv. Gem. Stadskanaal, december 1959 (4 p.). Bijdragen 
van v.d.H., E.C. Baart, J. Haag, H. Knevelbaard, E. Haan-Duiven, e.a.

174 Jean Gustave Ulric (XIV-B) (1899-1973). Stukken betreffende zijn tweede 
echtgenote, Wilhelmina Maria Jacoba Diderica Ubels (1904-1986).
(stukken 5073 t/m 5094)
5073. "Vliegbewijs" (1 vel, deels voorbedrukt, deels typoscript), gedateerd 31 augustus 

1927, ondertekend door "de leider van het vliegveld", A.S. Thomson.
5074. Brief (1 vel rouwpapier in enveloppe), gedateerd 2 januari 1948, van M.V.W. 

Rengers, aan Willemien. Incipit: "Aan den aanvang van dit nieuwe jaar kom ik U 
allereerst mijn hartelijke gelukwenschen aanbieden voor 1948".

5075. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 3 juli 1956, van de directrice van de 
Nijverheidsschool voor Meisjes te Geldermalsen, aan Willemien. Incipit: 
"Gisteravond ontvingen wij Uw sollicitatie-brief".

5076. Prentbriefkaart, gedateerd 15 juni [1959], van "R.", aan Willemien. Incipit: "Nu zijn 
we dus zoals je ziet in Heino".

5077. Brief (1 vel in enveloppe), ongedateerd [poststempel van 6 juni 1962], van Jopie 
[Kwint], aan Willemien. Incipit: "Een goede uitgave van het "Missaal" is uitgegeven 
bij het Spectrum".

5078. Brief (1 vel), gedateerd 23 maart 1964, van Janta Rothuizen-Goudswaard, aan 
Willemien. Incipit: "Hoewel ik U op onze receptie gezien en gesproken heb, ben ik 
er niet helemaal zeker van of ik U toen wel bedankt heb voor de mooie bloemen".

5079. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 10 juni 1963, ondertekening 
onleesbaar, aan Willemien. Incipit: "Wat gezellig, die lange brief als "napraatje"".

5080. Prentbriefkaart, gedateerd 24 mei 1972, van Adri Vlieg, aan Willemien.
5081. Minuut gedicht (op enveloppe), ongedateerd [na 18 augustus 1973] naar aanleiding

van het overlijden van haar echtgenoot J.G.U.
5082. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 29 december 1976, van Marietje (?), aan 

Willemien. incipit: "Ik schaam mij echt en diep voor het gesprek door de telephoon
gister avond".

5083. Enveloppe (leeg), ongedateerd [± 1976], geadresseerd aan Willemien, door haar 
kleindochter Henriëtte Frédérique (XV-E-a).

5084. Nieuwjaarskaart (1 gevouwen vel), ongedateerd [± 1976], van haar stiefdochter 
Célestine, haar echtgenoot en vijf kinderen, aan Willemien.

5085. "Afrekening niet-klinische medische hulp" (1 vel, deels voorbedrukt, deels 
typoscript), gedateerd 4 februari 1976, van de Onderlinge Verzekering 
Maatschappij "O.O.M.". Betreft een bedrag van ƒ 152,37.

5086. Concept testament (2 vel, fotokopie), gedateerd 15 augustus 1977. Met 
begeleidend schrijven van H.J. van Bergen Henegouwen van Notariskantoor H. van
Beusekom en F. van Dijk te Den Haag.

5087. Prentbriefkaart, gedateerd 4 mei 1977, van "Rineke", aan Willemien. Incipit: "De 
tijd nadert dat ik mijn afspraak met je waar kan maken!".

5088. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 27 juli 1977], van "Do", aan 
Willemien. Incipit: "Gaat alles goed met je?".

5089. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 1977], van "Irma en Godert", aan 
Willemien.

5090. Briefje (1 vel), gedateerd 12 augustus 1977, van Willemien, aan "Jansje" [?]. Incipit: 
"In haast een enkel woord".

5091. Brief (alleen slot, 1 vel), ongedateerd, van "Marion", aan Willemien. Incipit: 
"Overigens wens ik jou goede dagen".

5092. Betaalchèque (1 velletje, gedrukt) van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., 
ongedateerd, op naam van W. van Hoogstraten.

5093. Spaarbankboekje (20 p. in omslag) van de Rijkspostspaarbank, t.n.v. Willemien. 
Laatste mutatie betreft rente over 1972. Op recto achterplat potloodnotitie 
"spaarb. ten bate reis Israël". Inliggend: Minuut gedicht (1 vel met envelopje) 
""Over de wijde velden / zwerft er mijn blik in 't rond".

5094. Gedicht (1 vel), ongedateerd.

175 Jan Willem (XIV-C) (1903-1995)
(stukken 5095 t/m 5097)
5095. Gedrukte aankondiging (1 vel) van het huwelijk van Jan Willem en Jkvr. Maria de 

Geer, op 17 september 1929.
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5096. Getypte notitie (1 vel), ongedateerd. Betreft genealogische gegevens Jan Willem 
("Pim") en zijn broer Jacob Emil ("Dick").

5097. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel uit de NRC van 5 mei 1998) Maria v.H.-de 
Geer, overleden op 2 mei 1998.

176 Coenraad Jacob Gerbrand (XIV-D) (1902-?)
(stuk 5098)
5098. Gedrukte aankondiging (1 vel) van het huwelijk van Coenraad Jacob Gerbrand en 

Marie Antoinette Wels, op 14 juni 1930.

177 Matthijs Herbert (XIV-J) (1913-1980)
(stukken 5099 t/m 5100)
5099. Visitekaartje "Mr. M.H. van Hoogstraten Secretaris-Generaal van de Haagse 

Conferentie voor Internationaal Privaatrecht".
5100. Visitekaartje "Matthijs van Hoogstraten Secrétaire général de la Conférence de La 

Haye de droit international privé".

178 Jan Samuel François (XIV-K) (geb. 1922)
(stukken 5101 t/m 5106)
5101. Oorkonde (grotendeels voorbedrukt), gedateerd 11 september 1945, van het 

"Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum". Geplakt op 
karton, met 2 lakstempels.
Dit stuk bevindt zich in inventaris nr. 126 (groot formaat 2).

5102. Kerstkaart (computerprint, 1 gevouwen vel in enveloppe geadresseerd aan G.H.P. 
(XVI-A)), ongedateerd [poststempel van 5 december 2000], van Jan, aan Gustaaf 
Herman Paulus (XVI-A). Met afbeelding "van Hoogstraten Family Archives "Skater" 
by Jacomina A. Terwen 1731-1800".

5103. Brief (3 vel, fotokopie), gedateerd 23 mei 2002, van Jan, aan Michiel Roscam 
Abbing, Guus (XVI-A), en Conny (XIII-H-D). Incipit: "I suppose that you have 
already located the "Frieswijk" file among the boxes sent by me to Holland". 
Betreft onder meer de families De Koning en Van Dedem.

5104. Brief (8 vellen van het karakteristieke, gele, gelinieerde papier in enveloppe), 
gedateerd 16 maart 2003, van Jan, aan Guus (XVI-A) en Michiel Roscam Abbing. 
Incipit: "Hierbij gaat per luchtpost 7 lijsten, ook op geel papier, aan beide kanten 
beschreven met spullen die ik hier bijeengebracht heb met de volgende 
bedoeling". Betreft opsomming van archiefstukken en boeken die tijdens de 
zomer van 2003 van de USA naar Nederland zijn vervoerd door Diederik (XV-E-c) 
en overgedragen aan de Stichting Familie van Hoogstraten.

5105. "Lijst van documenten etc. overhandigd aan Diederik v.H. [XV-E-c] op 26 Juli '03 
bestemd voor V.H. Familie Archief in Holland, met dank voor de verzorging t.z.t. 
daarvan" (3 vel). Overzicht van 32 archiefstukken en boeken, bestemd voor 
archief/bibliotheek.

5106. Verschillende lijsten en overzichten (30 vel), uit de periode 2002-2004, in de hand 
van Jan. Betreft voornamelijk naar Nederland verzonden archiefstukken.

179 Louise Dorothea Adriënne (XIII-H-b) (1923-1998)
(stukken 5107 t/m 5110)
5107. Prentbriefkaart, gedateerd 19 september 1952, van Lous, aan "Signora A. Dirksen. 

Geen tekst.
5108. Affiche (gefotokopieerd op geel karton) "Exposition tapisseries murales du 6 au 17 

janvier". Crédit Agricole, Draguignan. Zonder jaartal.
5109. Brief (correspondentiekaart), gedateerd Draguignan, 23 december 1980, van 

Louise Dorothea Adriënne, aan haar broer Jan Samuel François (XIV-K), 
ondertekend "Lous". Incipit: "dit had je misschien nog niet gelezen en als je ooit in 
die buurt bent, misschien de moeite om te gaan zien". Opgeplakt een 
krantenknipseltje betreffende de aanschaf door het Dordrechts Museum van het 
schilderij "De aanbidding van de herders" door Samuel v.H. (V-a).

5110. Brief (correspondentiekaart), gedateerd Draguignan, 17 maart 1988, van Louise 
Dorothea Adriënne, aan haar broer Jan Samuel François (XIV-K), ondertekend 
"Lous". Incipit: "Hierbij 2 foto's van de grote kerk in Dordrecht v.d. van Hoogstraten
kapel [...] toch misschien wat voor je fam. archief". Genoemde foto's niet 
aangetroffen.
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180 Hendrik François (XIII-H-c) (1925-2003)
(stuk 5111)
5111. Poëzie-album (linnen, 110 p.), met bijdragen uit de periode 1933-1937.

181 Constantia (XIII-H-d) (geb. 1928)
(stukken 5112 t/m 5113)
5112. Prentbriefkaart (St. Annahofje te Leiden), gedateerd 13 maart [19]76, van 

Constantia, aan haar schoonzuster Eleanor, ondertekend "Conny". Incipit: "A little 
something because I didn't write or send anything for Christmas".

5113. Prentbriefkaart (Gemäldegalerie des Kunsthistorisches Museum, Wien, 
voorstellende "Alter Mann im Fenster", 1653, door Samuel v.H. (V-a)), gedateerd 1 
april [19]93, van Constantia, aan haar broer Jan Samuel François (XIV-K), 
ondertekend "Conny". Incipit: "At sea between Tampa and Nassau, Welcome 
home, hope you had a good trip".

182 Bernarda Margaretha (XIII-H-e) (geb. 1933)
(stukken 5114 t/m 5128)
5114. Gedrukt geboortekaartje (1 vel), gedateerd 19 mei 1933.
5115. Poësie-album (linnen, 114 p.), met bijdragen uit de periode 1940-1946. Ondermeer 

een inkt-tekening van Erna's ouderlijk huis 't Hof in Hengelo (Gld.), door haar tante
Louise:

5116. Prentbriefkaart, ongedateerd (poststempel van 27 mei 1942, met afbeelding 
"Hengelo (G.), Tuin achter Burgemeestershuis"), van Erna, aan haar haar 
grootouders Wigman-van Schothorst, en tante Marie Wigman. Incipit: "Ik dank u 
wel voor de ƒ 2,50 en voor de brief".

5117-5127. Omslag bevattende stukken betreffende de toekomst van het familie-archief en 
de portrettenverzameling van de familie v.H. Hierin:
5117. Brief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd 13 augustus 1979, van 

Erna's zoon Michiel Roscam Abbing, aan "Bureau rijksinspectie 
voor roerende goederen". Incipit: "Mag ik mij misschien eerst 
voorstellen". Betreft onder meer de bestelling van foto's van vier
schilderijen.

5118. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 23 augustus 1979, van Drs. B. 
Brenninkmeyer-de Rooij, conservator oude kunst van de Dienst 
Verspreide Rijkscollecties, aan Erna's zoon Michiel Roscam 
Abbing. Incipit: "In antwoord op uw schrijven van 13 augustus 
j.l.".

5119. Nota (1 vel typoscript) à ƒ 17,50, gedateerd 12 oktober 1979, van 
de Dienst Verspreide Rijkscollecties, aan Erna's zoon Michiel 
Roscam Abbing, voor 3 foto's.

5120. Rondschrijfbrief (1 vel doorslag typoscript), gedateerd oktober 
1979, van Erna's zoon Michiel Roscam Abbing, aan zijn ooms en 
tantes. Incipit: "Al geruime tijd houd ik mij bezig met de van 
Hoogstraten-iconographie en de oude familiepapieren". Betreft 
mogelijkheden tot behoud van het archief, en de 
portrettenverzameling, als geheel, en mogelijke bestemmingen.

5121. Brief (1 vel), gedateerd 6 november 1979, van Lous (XIII-H-b), 
aan Michiel en anderen. Incipit: "Familiepapieren moeten in 
Nederland blijven en bij elkaar blijven. Rijksarchief lijkt de beste 
oplossing".

5122. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 23 november 1979, van Henk 
(XIII-H-c), aan Michiel en anderen. Incipit: "Hartelijk dank voor 
het schrijven van je laatste brief".

5123. Brief (1 correspondentiekaart), gedateerd december 1979, van 
Erna, aan Michiel en anderen. Incipit: "Ik ben het wel eens met 
een eventuele familiestichting voor de schilderijen [...] Het 
familiearchief kan wat mij betreft in z'n geheel ondergebracht 
worden bij het Rijksarchief".

5124. Brief (2 vel typoscript met uitgebreide handgeschreven 
toevoeging), gedateerd 5 december 1979, van Conny (XIII-H-d), 
aan Michiel en anderen. Incipit: "Goed idee van Henk om 
iedereen een copie te sturen!".
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5125. Brief (1 vel), gedateerd 13 september 1987, van Esther van Haaf-
v.H. (XIII-F-a), aan Michiel. Incipit: "Nu is het ons toch niet 
mogelijk de 26ste op de Reünie te komen".

5126. Brief (1 vel), gedateerd 5 oktober 1987, van Esther van Haaf-v.H. 
(XIII-F-a), aan Michiel. Incipit: "De tamelijk botte wijze, waarop 
ik Uw Boek retourneerde, zit mij enigszins dwars".

5127. Brief (1 vel), gedateerd 23 november 1987, van Esther van Haaf-
v.H. (XIII-F-a), aan Michiel. Incipit: "Hierbij eindelijk Flamingo!". 
Hierbij inderdaad "Het Verhaal van Flamingo" (2 vel), "naverteld 
voor Neef Michiel Roscam Abbing door E. van Haaff-van 
Hoogstraten", november 1987. Een mooi verhaal, over het 
negerslaafje dat door Lodewijk Napoléon werd meegenomen 
naar Parijs, nadat hij het "kaffertje" had ontmoet bij de familie 
Janssens, een rechtstreekse voorvader van Esther van Haaf-v.H.

5128. Kattebelletje met hierop een opsomming van Erna's inbreng voor de 
benefietveiling t.b.v. de Stichting Familie van Hoogstraten, tijdens de familiedag 
op 7 september 2002 op kasteel Rhederoord in De Steeg: "10 grote v.H. borden / 4 
kleine ,, / 1 ingelijst v.H. wapen / 1 dames zegelring v.H. / 1 boekje "grensverhalen" 
v.H.".

183 Maria Theresia (XIII-I-a) (geb. 1926)
(stuk 5129)
5129. Gedrukte annonce (1 velletje) van de geboorte van Maria Theresia, gedateerd 5 

oktober 1926.

184 Carla Alfrieda Arda (XIII-I-c) (1931-2000)
(stuk 5130)
5130. Annonce (1 vel, gedrukt), gedateerd 5 september 2000, van het overlijden van 

Arda. Met aantekening betreffende de betekenis van de naam "Arda" in de hand 
van Gustaaf Gerard Samuel (XV-C).

185 Renée Louise (XIII-I-d) (geb. 1933)
(stukken 5131 t/m 5139)
5131. Geboortekaartje (1 vel, gedrukt, ondertekend door - en met foto van - Renée 

Louise's drie oudere zusters: Mineke, Conny en Arda), gedateerd 15 mei 1933. 2 
exemplaren.

5132. Brief (1 vel, computerprint), gedateerd 16 december 2001, van Joop Boendermaker,
aan Renée. Incipit: "Wij leven met hét boek, met de brieven en dat nog weer 
anders of liever gezegd meer, dan anderen die er niet zo persoonlijk in zitten!".

5133. Minuut brief (1 vel), gedateerd 29 december 2001, van Renée, aan "Joop, Lies, 
Marietje [Boendermaker]". Incipit: "Wat ben ik ontzettend blij met je brief".

5134. Brief (1 vel, computerprint, in enveloppe), gedateerd 15 april 2002, van Joop 
Boendermaker, aan Renée. Incipit: "Ja, het was me het verjaardagsfeest wel, maar 
tante [Margaretha Maria] genoot, momenteel, maar intens en zo is het bij jou ook 
geweest".

5135. Brief (correspondentiekaart), gedateerd 13 mei 2002, van Joop Boendermaker, aan 
Renée. Incipit: "Nog eens heel veel dank voor de schitterende middag bij jullie". 
Betreft onder meer (kopieën van) foto's uit het album van Renée's tante 
Margaretha Maria, die sedert april 2004 berusten in het fotoarchief van de 
Stichting Familie van Hoogstraten.

5136. Brief (correspondentiekaart), gedateerd 18 oktober 2002, van Joop Boendermaker,
aan Renée. Incipit: "Dank voor de uiterst boeiende stukken".

5137. Prentbriefkaart, gedateerd 6 januari 2003, van Renée, aan Gustaaf Herman Paulus 
(XVI-A). Incipit: "Voor je e-mail met nieuwjaarswensen heel veel dank". Betreft 
onder meer werkzaamheden aan onderhavige inventaris: "Bravo voor al je werk en
toewijding. Hoorde net gisteren een preek over commitment en afmaken waaraan
je begon! Hoe toepasselijk!"...

5138. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 22 januari 2004, van Renée, aan Gustaaf 
Herman Paulus (XVI-A). Incipit: "Hierbij stuur ik je een copie van een briefje van 
zendingspredikant Willem Gunning". Met inderdaad kopie van brief van Willem 
Gunning, aan Renée. Betreft onder meer Jacob François (XI-A).
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5139. Brief (1 vel), gedateerd 5 april 2004, van Renée, aan Gustaaf Herman Paulus (XVI-
A). Incipit: "Natuurlijk had ik nog een stapeltje foto's laten liggen en vergeten in de 
tas te doen". Betreft onder meer het in april 2004 in aanleg zijnde fotoarchief van 
de Stichting Familie van Hoogstraten.

186 Susanne Marianne (XIV-A-b) (geb. 1924)
(stuk 5140)
5140. Uitnodiging (1 vel, gedrukt), ongedateerd, van "Galerie 1632" te Zaltbommel, voor 

een expositie van bijbelse voorstellingen door schilder Jean Kamps, 
landschapsaquarellen door Theo Blankestijn, keramiek door Suson Hubrecht-v.H., 
en jasjes door Thea Berden.

187 Jacob Zeger Alexander (XIV-J-c) (1952-1999)
(stukken 5141 t/m 5143)
5141. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt, in enveloppe), van het overlijden van Job, op 

20 november 1999.
5142. Overlijdensadvertentie (krantenknipsel uit De Telegraaf van 23 november 1999),
5143. Dankbetuiging (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd eind december 1999, voor 

bewijzen van medeleven na het overlijden van Job. Met toevoeging in de hand van
Matthijs Herbert (XV-L), gericht aan Gustaaf Herman Paulus (XVI-A).

188 Gustaaf Gerard Samuel (XV-C) (geb. 1931)
(stukken 5144 t/m 5222)
5144. Gedrukt geboortekaartje (1 vel), gedateerd 19 september 1931.
5145. Annonce (krantenknipseltje) van de geboorte van G.G.S., gedateerd 19 september 

1931.
5146. "Bij den doop van onzen zoon Guustaaf [sic] Gerard Samuel. Boxmeer. 25 Oct. 

1931" (1 gevouwen vel met silhouettekening in Oost-Indische inkt). Met ingeplakt 
menu, liturgie, en handtekeningen van aanwezigen: "Moeder", "F.N.L. van Hoorn", 
"M.D. van Hoogstraten (alias Tante Miep!)", "Louis de Geer", "Zuster Hatt", "Tante 
Jenny [van Marwijk Kooy]", "A. van Hoogstraten-Schoch", "E.L. de Geer".

5147. "Op GUUSJE's eersten verjaardag" (2 vel doorslag typoscript), ongedateerd 
[september 1932], ondertekend door zijn grootmoeder Amanda v.H.-Schoch.

5148. Brief (correspondentiekaart in enveloppe), gedateerd 27 december 1933, van zijn 
grootmoeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Guus. Incipit: "Wat heb je Oma
en Opa een mooien en langen brief geschreven; wel bedankt Boesebaas".

5149. Enveloppe (leeg) met in typoscript het opschrift "OPTOCHT ORANJEFEEST 30 April 
1937. 3e prijs", met handgeschreven toevoeging "ƒ 3".

5150. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd "'t Kerckebosch 20 Juni 1939", van zijn 
grootmoeder Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Guus. Incipit: "Wat heb je mij 
een mooi cadeau gegeven voor mijn verjaardag!".

5151. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 21 juni 1939, van zijn grootmoeder Maria de 
Geer-van Marwijk Kooy, aan Guus. Incipit: "Vanmorgen kreeg ik je brief en 
misschien vind je het wel prettig hier gauw antwoord op te krijgen".

5152. Briefje (1 velletje), ongedateerd, van zijn grootmoeder Maria de Geer-van Marwijk 
Kooy, aan Guus. Incipit: "Dank je wel voor je brief. Maar ik heb erg veel moeite 
gehad hem te lezen. Grootpapa ook; zal je een volgend keer netter schrijven?".

5153. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 31 december 1939, van zijn grootmoeder 
Maria de Geer-van Marwijk Kooy, aan Guus. Incipit: "Nu kom ik je ook uit naam 
van Grootvader hartelijk bedanken voor het mooie matje". Inliggend: twee briefjes
(1/2 velletjes), ongedateerd, van Jetje v.H.-de Geer, aan haar zonen Guus en Ebbi.

5154. "Leskaart" van de "Gem. Zweminrichting "Blikkenburg" - Zeist" (1 vel), gedateerd 9 
augustus 1939, ondertekend door de zwemmeester P.J. Wolf, ten name van Guus, 
voor het seizoen 1939/40, ad ƒ 3,-.

5155. "STAAT, aanwijzende vorderingen, vlijt en gedrag, van G. van Hoogstraten leerling 
der derde klasse" van de openbare lagere school te 's-Gravenpolder (1 vel, deels 
voorbedrukt), gedateerd 1939/1940. Met 3 handtekeningen van zijn vader Guus.

5156. Brief (1 vel doorslag typoscript in enveloppe), gedateerd 4 september 1940, van de 
Akeela van de "Hertog van Beijerengroep" Goes, aan de ouders van Guus. Incipit: 
"Hierbij wordt U vriendelijk uitgenoodigd Zaterdagmiddag a.s. om 3 uur bij het 
Troeplokaal [...] aanwezig te zijn bij de installatie van Uw zoontje".
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5157. Bewijs (1 vel, op karton), gedateerd 7 september 1940, van installatie als "Welp van
de Horde van de Hertog van Beijeren Groep en daarmede opgenomen in de 
Wereldbroederschap van de Padvinders". Op recto kleurenlitho met tekst van 
"Bernhard, Prins der Nederlanden, Koninklijk Commissaris".

5158. Poëzie-albumpje (zelf vervaardigd cahier van 22 p.), ongedateerd [± 1940]. 
Bijdragen van zijn vader, zijn moeder, zijn grootmoeder Maria de Geer-van 
Marwijk Kooy, zijn grootmoeder Amanda v.H.-Schoch ("Ema"), zijn broer Egbert, 
Cato de Witte, "Santje", "Jo", "Kaatje" en "Nellie".

5159. Brief (1 gevouwen vel in enveloppe), gedateerd 31 Oktober 1940, van Guus, aan zijn
ouders. Incipit: "Zijn jullie goed aangekomen. Gistere is Juffrouw Karelse gekomen.
Ik heb vannacht bij vaader geslapen".

5160. Brief (1 gevouwen velletje), gedateerd 31 Oktober 1940, van Guus, aan zusje 
Marijke. Incipit: "Wij maken het allen heel goed. Het huis is erg verlaten zonder 
moeder een jij. maar juffrouw Karelse brenkt er weer een beetje leven in".

5161. Brief (2 vel in enveloppe), gedateerd 17 november 1940, van zijn tante Jenny van 
Marwijk Kooy, aan Guus. incipit: "Ik moet je toch eens komen vertellen, hoe blij 
Fonsje (zoo heet 't nieuwe jongentje) is, met je groene wollen blouse of slip over 
is".

5162. Gedrukt geboortekaartje (1 gevouwen velletje), gedateerd 24 juni 1939, van zijn 
echtgenote Marijke Nikkels.

5163. Brief (1 gevouwen vel), ongedateerd [± 1942], van zijn vader, aan Guus. Incipit: 
"Hartelijk dank voor je brief mijn lieve kind".
Guus logeert op dat moment bij zijn tante Mea en oom Louis de Geer, die hem de 
eerste beginselen van het Latijn bijbrengt.

5164. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 27 januari 1949, van Corry Boerema, aan 
Guus. incipit: "Hiermede bericht ik U dat ik zaterdagmiddag nog geen les van U 
kan ontvangen".

5165. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 29 juni 1949], van het "Dames 
Zangkoor", aan Guus.

5166. Prentbriefkaart, ongedateerd [poststempel van 29 juni 1949], van "Janny", aan 
Guus.

5167. Briefje (1 velletje in enveloppe), gedateerd 5 juli 1949, van "Janny", aan Guus. 
Incipit: "Een kleine tegemoetkoming voor al je dirigeren spelen en... lopen van 
vanmorgen".

5168. Brief (1 vel), gedateerd 29 maart 1950, van zijn grootmoeder Amanda v.H.-Schoch, 
aan Guus. Incipit: "Van harte kom ik je geluk wensen met je aanneming en 
bevestiging".

5169. Programma van de 1e Kerk-Uitvoering van het Hervormd Kinderkoor "KLEIN 
LOOFT DEN HEER". Stadskanaal, Drukkerij I. de Vries, 1951. 1 gevouwen vel, 
gedrukt.

5170. Briefkaart, gedateerd 25 juni 1951, aan Guus. Ondertekening onleesbaar. Incipit: 
"Wat speet het me te horen, dat jullie hier geweest waren, toen ik niet thuis was".

5171. "Uitvoering jeugd- en kinderkoor o.l.v. G. van Hoogstraten" (1 gevouwen vel, 
gedrukt), ongedateerd [1952]. Inliggend: programma (1 vel, gedrukt).

5172. Brief (correspondentiekaart), gedateerd 16 september 1952, van "Tante Mik", aan 
Guus. Incipit: "Vrijdag a.s. vier je je 21ste verjaardag".

5173. Brief (1 vel), gedateerd 17 september 1952, van "Wedw B.G. Douw" ("Juffrouw 
Douw"), aan Guus. Incipit: "Dus de jaardag staat weer voor de deur, wat ik hoop 
een fijne dag zal worden (bij leven en wel zijn)".

5174. Brief (1 vel), gedateerd 18 september 1952, van "Tante Miep", aan Guus. Incipit: "Ik 
bezit zò veel neven en achterneven + dito nichten dat ik al de verjaardagen niet 
kan bijbenen, maar als er een meerderjarig wordt dan wil ik toch tonen, dat ik in 
gedachte bij ze ben!".

5175. Brief (1 gevouwen vel), gedateerd 18 september 1952, van zijn grootmoeder Maria 
de Geer-van Marwijk Kooy, aan Guus. Incipit: "Meerderjarig, een woord, dat veel 
inhoud heeft".

5176. Brief (1 vel typoscript), gedateerd 18 september 1952, van zijn oom Louis de Geer, 
aan Guus. Incipit: "Voor je eenentwintigste verjaardag komen Tante Mea en ik je 
van harte het beste wensen voor het leven als volwassen mens, dat thans je deel is
geworden en steeds meer worden zal".

5177. Lied (6 vel), in de hand van Guus' moeder, ter gelegenheid van zijn 21e verjaardag.
5178. Menu (1 vel), gedateerd 19 september 1952, voor een diner ter gelegenheid van 

Guus' 21e verjaardag.
5179. Menu (1 gevouwen velletje, typoscript), gedateerd 22 september 1952.
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5180. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 17 oktober 1952, van K.P. Zaandam, aan Guus. 
Incipit: "Het verblijdt en verheugt mij ten zeerste dat ik met het oog op het feit van
je 21e verjaardag overmorgen enkele regels tot je mag richten".

5181. Menu (1 gevouwen vel, gedrukt), van een diner "ter ere van de promotie van Ds. 
P.A. Elderenbosch tot Doctor Theologie op 30 Januari 1953".

5182. Cijferlijst (1 gevouwen vel, deels voorbedrukt), gedateerd 2 mei 1953, van de 
"Afdeling gymnasium" van het Christelijk Lyceum te Stadskanaal.

5183. Aantekeningen (1 vel), gedateerd 11 mei 1953, betreffende het eindexamen Grieks.
5184. Brief (1 vel, getypt), gedateerd 14 juli 1953, van de rector van het Willem Lodewijk 

Gymnasium te Groningen, Dr. G.D. Jonker, aan Gustaaf Gerard Samuels moeder, 
Henriëtta Jacoba v.H.-de Geer. incipit: "Met vreugde vernam ik, dat Uw zoon 
slaagde voor het eindexamen".

5185. Brief (1 vel), gedateerd 28 februari 1956, van zijn moeder Jetje v.H.-de Geer, aan 
Guus. Incipit: "We hebben genoten!".

5186. "Akte van bekwaamheid als onderwijzeres" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 
22 mei 1958, ondertekend door P. Brinkman, directeur van de rijkskweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen te Hengelo (O.). Betreft het "met gunstig 
gevolg afleggen van dat examen de akte van bekwaamheid als onderwijzer" door 
Gustaaf Gerard Samuels echtgenote Marijke Nikkels.

5187. Brief (2 vel doorslag typoscript), gedateerd 24 augustus 1958, van Guus, aan zijn 
ouders (en anderen). Incipit: "Vanmorgen (Zondag) het telegram ontvangen. De 
familie hier schrok zich een ongeluk; ik niet".

5188. Uitnodiging (1 vel, gedrukt), gedateerd augustus 1958, voor het voorstel van Guus, 
in de Pepergasthuiskerk te Groningen, op 5 september 1958, onder praesidium van
Prof. Dr Th. L. Haitjema. Ondertekend door de paranymphen, K.P. Sikkema, med. 
drs, en K.J.C. Helder, theol. cand.

5189. "Orde van Dienst bij het voorstel van G.G.S. van Hoogstraten op vrijdag 5 
september 1958 in de Pepergasthuiskerk te Groningen. Organist: Joh. B. van 
Meurs" (1 gevouwen vel, gedrukt).

5190. Idem.
5191. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 19 januari 1959, van Guus, aan zijn moeder 

Jetje v.H.-de Geer. Incipit: "Veel tijd tot schrijven heb ik niet; ik doe dit dan ook 
tijdens m'n rustuurtje; vandaar m'n slechte schrift. Even verslag over gister avond. 
"Wat heb jíj voor een verrassing gezorgd", waren de woorden, waarmee Mevr. 
Nikkels me verwelkomde".

5192. "Gedachtenis aan de ure der belijdenis" (1 gevouwen vel, deels voorbedrukt), 
gedateerd Tubbergen, 22 maart 1959, ondertekend door M. Koopmans. Betreft 
belijdenis van Gustaaf Gerard Samuels echtgenote Marijke Nikkels.

5193. Visitekaartjes "G.G.S. van Hoogstraten theol. kand." en "Marijke Nikkels", 
ongedateerd [poststempel van 20 november 1959] samen in enveloppe, door 
Marijke geadresseerd aan Guus' vader Guus (XIV-B) en diens echtgenote, ter 
kennisgeving van hun engagement.

5194. Verslag (2 vel doorslag typoscript), ongedateerd [1959], van een auto-ongeluk zijn 
vader, zijn zuster Marijke en Kees P. Sikkema overkomen.

5195. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 29 november 1959, van Gustaaf Gerard 
Samuel, aan zijn moeder Henriëtta Jacoba v.H.-de Geer. Incipit: "Zaterdag las ik in 
"Woord en Dienst" van 28 nov. bijgaande advertenties".
Op enveloppe de potloodaantekening "laatste brief aan moeder van mij. Hij kwam
aan op 30 Nov. '59, haar sterfdag. Omdat moeder overleed ± 6.20 heeft zij hem 
niet meer gelezen".

5196. Zwijndrechts Kerkblad VII, 48, 12 december 1959 (1 katern van 4 p.). Hierin onder 
meer een artikel waarin het overlijden van Guus' moeder Jetje v.H.-de Geer ter 
sprake komt.

5197. Gedrukte aankondiging (1 vel) van het huwelijk van Gustaaf Gerard Samuel en 
Marijke Nikkels, op 14 mei 1960.

5198. Idem.
5199. Nota (1 vel), gedateerd 14 mei 1960, van de firma J.N. Biermasz, à ƒ 75,00. Betreft 

"Bruidsbouquet".
5200. Orde van Dienst (1 gevouwen vel, gedrukt), van de bevestiging en inzegening van 

het huwelijk van Guus en Marijke Nikkels, op 14 mei 1960, door zijn vader Jean 
Gustave Ulric.

5201. Correspondentiekaart (gedrukt), gedateerd juni 1960. Betreft dank voor bij het 
huwelijk ondervonden belangstelling.

5202. Menu (1 gevouwen vel, in de hand van Guus' echtgenote Marijke, op naam gesteld 
van Guus' boer Ebbi), ongedateerd [± 1960].
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5203. Uitnodiging (1 gevouwen vel, gedrukt) tot het bijwonen van de bevestiging tot 
predikant van Gustaaf Gerard Samuel, te Hoogezand, op 24 februari 1963, door 
zijn vader, Ds. Jean Gustave Ulric [XIV-B].

5204. "Bewijs van Inschrijving" (1 vel in enveloppe), gedateerd Groningen, 1963. Betreft 
inschrijving als lid van de Weduwenbeurs van de Nederlands Hervormde Kerk.
Op enveloppe, in de hand van Gustaaf Gerard Samuel, de aantekening 
"Waardeloos".

5205. Knipsels en doorslagen typoscript (26 vel) van artikelen en overdenkingen, 
gepubliceerd in het Zwijndrechts Kerkblad en Het Nieuwsblad, gedurende de 
periode 1960-1967.

5206. "Orde van de dienst bij de bevestiging door Ds. J.G.U. van Hoogstraten [XIV-B] van 
Ds. G.G.S. van Hoogstraten op zondag 3 december 1967, om 10 uur in de Grote 
Kerk te Gorinchem" (1 vel, gestencild).

5207. "Orde van de dienst voor de intrede van Ds. G.G.S. van Hoogstraten op zondag 3 
december 1967 om half drie in de Grote Kerk te Gorinchem" (1 gevouwen vel, 
gedrukt).

5208. Briefje (correspondentiekaart), gedateerd 11 februari 1969, van G.Th. Vollebregt, 
aan Guus en Marijke. Incipit: "Veel dank voor de hartelijke uitnodiging!".

5209. Lied (1 vel doorslag typoscript), ongedateerd [november 1972], ter gelegenheid van
het 121/2 jarig huwelijk van Guus en Marijke.

5210. Lied (1 vel doorslag typoscript), ongedateerd [november 1972], ter gelegenheid van
het 121/2 jarig huwelijk van Guus en Marijke.

5211. Lied (1 vel fotokopie), ongedateerd [november 1972], ter gelegenheid van het 121/2 
jarig huwelijk van Guus en Marijke.

5212. Nota (1 vel typoscript), van Juweliersbedrijf Eggersman te Zeist, voor een "gouden 
zegelring no 628 jaspis wapengravure volgens afdruk", à ƒ 386,50.

5213. "Beroepsbrief" (1 vel, typoscript), gedateerd 31 maart 1980, aan Guus, van de 
Kerkraad der Hervormde Gemeente te Krimpen aan den IJssel, ondertekend door 
A.J. Zuidema en J.C. van Lieburg.

5214. "Bericht van aanneming van beroep" (1 vel, deels voorbedrukt), gedateerd 31 
maart 1980. Betreft aanneming van de door de gemeente Krimpen aan den IJssel 
uitgebrachte beroeping.

5215. "Ligger van de rechten en verplichtingen, verbonden aan de predikantsplaats 
gevestigd bij (de wijkgemeente no. I van) de Hervormde Gemeente te KRIMPEN 
AAN DEN IJSSEL" (1 gevouwen vel, grotendeels voorbedrukt), ondertekend door 
D.H. Tolhoek en J.P. Jeronimus.

5216. Verhaal (3 p.), gedateerd eind augustus 1987, over een avontuur beleefd door Guus
en zijn broers Egbert en Hans Dirk, dat zich afspeelde omstreeks 1940/41. 
Opgeschreven ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Hans Dirk en diens 
echtgenote Mies v.H.-Dorsman. Genoemde foto ontbreekt.
Met gelegenheidslied (1 vel, fotokopie)

5217. "Ik denk oecumenisch en snap niets van die verdeeldheid. Van Hoogstraten 25 jaar
predikant". Knipsel uit De Havenloods, donderdag 25 februari 1988.

5218. Briefkaart, gedateerd 3 mei [1994], van Guus, aan zijn zoon Guus (XVI-A). Incipit: 
"I.v.m. een ingewikkelde familiekwestie (genealogie) heeft Oom Pim [Jan Willem 
(XIV-C)] nodig:".

5219. "Orde van dienst" (3 vel, fotokopie), van de afscheidsdienst van Guus als predikant 
der Ned. Herv. Gemeente te Krimpen aan den IJssel, op zondag 27 april 1997. Met 
zitplaats-reservering (1 vel) "Gereserveerd voor Echtgenote en Kinderen van 
Predikant".

5220. Idem.
5221. Brief (1 vel, print), gedateerd 12 mei 2000, van mevrouw G. van Stokkum van de 

afdeling Burgerzaken van de gemeente Veenendaal, aan Guus en diens echtgenote
Marijke. Betreft felicitatie met 40-jarig huwelijksjubileüm.

5222. Enveloppe met krantenknipsels en correspondentie ter gelegenheid van Guus' 40-
jarig ambtsjubileüm als predikant (10 vel).

189 Egbert Lodewijk (XV-D) (geb. 1933)
(stukken 5223 t/m 5226)
5223. Gedrukt geboortekaartje (1 vel in enveloppe geadresseerd aan François (XIII-H), 

gedateerd 22 september 1933.
5224. Brief (1 vel in enveloppe), gedateerd 18 december 1974, van Egbert, aan zijn 

stiefmoeder Willemien v.H.-Ubels. Incipit: "Ondanks "de kwestie" wil ik U van 
harte gelukwensen met Uw verjaardag".
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5225. Brief (2 vellen fotokopie typoscript), gedateerd 4 mei 1987, van Egbert, aan Michiel
Roscam Abbing. Incipit: "In antwoord op Uw brief d.d. 22 april j.l. bericht ik U het 
volgende".

5226. Rondschrijfbrief (2 vellen fotokopie in enveloppe), gedateerd 17 januari 2003, van 
Egbert, aan verschillende familieleden. incipit: "Aangezien de printer van mijn 
computer dienst weigert schrijf ik jullie op ouderwetse wijze met de pen". Betreft 
familieweek-end op "Mennorode".

190 Marijke Renata (XIV-B-c) (1935-1982)
(stukken 5227 t/m 5229)
5227. Brief (laatste vel, begin ontbreekt), ongedateerd, vanuit Afrika, van Marijke, aan 

haar ouders. Incipit: "Het feest werd in de prefektuur gehouden, wat eigenlijk een 
klein paleisje is".

5228. Nieuwjaarskaart (1 gevouwen vel), gedateerd 21 december 1962, van Marijke, aan 
haar stiefmoeder Willemien v.H.-Ubels. Incipit: "Heel, heel hartelijk ge-feliciteerd 
met uw verjaardag en dat U nog maar een heleboel jaartjes in ons midden mag 
vertoeven".

5229. Brief (1 vel), gedateerd 5 september 1967, van Marijke en haar aanstaande 
echtgenoot Fred Ploeger, aan haar vader en diens tweede echtgenote. incipit: "Wat
hebben we genoten dit weekend en wat was het allemaal fijn. Het is een waardig 
begin geweest van onze bruidsdagen!".

191 Hans Dirk (XV-E) (geb. 1937)
(stukken 5230 t/m 5232)
5230. "Orde van Dienst ter gelegenheid van de proefpreek van H.D. van Hoogstraten op 

zaterdag 19 oktober 1963 in de Geertekerk te Utrecht" (1 gevouwen vel, gedrukt).
5231. Uitnodiging (prentbriefkaart, gedrukt), ongedateerd [september 2001], voor de 

open atelierdagen in Nijmegen Oost, op zondag 30 september en 7 oktober 2001. 
Met stempel van "Serpentijn. Atelier voor stenen", van Hans Dirks echtgenote 
Mies v.H.-Dorsman.

5232. Uitnodiging (1 gevouwen vel, gedrukt), ongedateerd [mei 2003], voor de 
Feestelijke Afscheids-Verkoop-Expositie van Serpentijn, het atelier van Hans Dirks 
echtgenote Mies v.H.-Dorsman.
Later toegevoegd uit de nalatenschap van Ds. A.D.H. Roscam Abbing: Brief (1 vel), 
gedateerd 23 mei 1979, van Hans Dirk, aan Ds. A.D.H. Roscam Abbing. Incipit: 
"Naspeuringen mijnerzijds hebben niet tot het gewenste resultaat geleid".
Later toegevoegd uit de nalatenschap van Ds. A.D.H. Roscam Abbing: Brief (1 vel 
computerprint), gedateerd 5 juni 2003, van Hans Dirk, aan Ds. A.D.H. Roscam 
Abbing. Incipit: "Zeer bedankt voor je brief van 25 mei j.l.". Hierbij: minuut 
antwoord (2 vel).

192 Célestine Marguérite (XIV-B-e) (geb. 1939)
(stukken 5233 t/m 5237)
5233. Annonce (krantenknipseltje) van de geboorte van Célestine, gedateerd 24 mei 

1939.
5234. Menukaart (1 gevouwen vel), ongedateerd [vóór 30 november 1959], van Hotel 

Braams te Gieten, met in plaats van een menu de handtekeningen van een 
dertiental aanwezigen bij een etentje. Onder meer K.P. Sikkema, Célestine zelf, 
haar zuster Marijke, Berthe Dijkstra, haar broer Ebbi, Hariet Müller, haar broer 
Guus, haar moeder H.J. v.H.-de Geer, haar broer Hans Dirk, Herbert Pels Rijcken, 
Annemarie Postma, Geerda Oldenziel.

5235. Menu (1 gevouwen vel) van een diner in Hotel Braams te Gieten, op 30 juni 1962, 
ter gelegenheid van het engagement van Célestine en Johan Bernard Maarsingh. 
Exemplaar op naam gesteld van "Tante Miep".

5236. Gedrukte aankondiging (1 vel) van het huwelijk van Célestine Marguérite en Johan 
Bernard Maarsingh, op 12 oktober 1962.

5237. Brief (1 vel, fotokopie), gedateerd 12 oktober 1992, van Célestine, aan haar broers, 
neven en nichten. Incipit: "Een familie-reünie - ja, nu is 't mijn beurt".

193 François Gillis (XV-F) (1930-2002)
(stuk 5238)
5238. Annonce (1 vel rouwpapier, gedrukt), gedateerd 4 februari 2002, van het overlijden

van Frans.
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194 Gerard Lodewijk (XV-H) (geb. 1934)
(stuk 5239)
5239. Annonce (krantenknipseltje) van de geboorte van Gerard Lodewijk, gedateerd 30 

juni 1934.

195 Samuel David (XV-J) (geb. 1938)
(stuk 5240)
5240. Genealogische aantekeningen (1 velletje), in de hand van Samuel David, 

betreffende onder meer het geslacht Titsingh.

196 Steven (XV-M) (geb. 1949)
(stuk 5241)
5241. Visitekaartje "mr Steven van Hoogstraten Algemeen Directeur Carnegie-Stichting".

Op verso "mr Steven van Hoogstraten Thesaurier Haagse Academie voor 
Internationaal Recht".

197 Nicholas Frans (XV-O) (geb. 1956)
(stuk 5242)
5242. Annonce (1 vel, gedrukt, in enveloppe geadresseerd aan G.H.P. (XVI-A)), 

ongedateerd [poststempel van 2 november 1999], van het huwelijk van Nicholas 
en Sarah Brockus op 24 oktober 1999 te New York City (USA). Op verso een afdruk 
van een foto van het bruidspaar.

198 Gustaaf Herman Paulus (XVI-A) (geb. 1961)
(stukken 5243 t/m 5249)
5243. "Doopbewijs der Nederl. Herv. Kerk" (1 vel), gedateerd 19 februari 1962. Betreft 

doop van Gustaaf Herman Paulus, op 4 februari 1962 te Hoogezand-Sappemeer, 
door zijn grootvader Jean Gustave Ulric (XIV-B). Ondertekend door zijn vader 
Gustaaf Gerard Samuel (XV-C).

5244. Geboortekaartje Suzanne Davita (1 gevouwen vel), geboren op 25 november 1993.
5245. Geboortekaartje Samuel Joachim (1 gevouwen vel (print, ontwerp voor drukker) in 

enveloppe), geboren op 17 januari 1997.
5246. Visitekaartje AioloZ antiquarian booksellers "drs. Guus van Hoogstraten".
5247. Visitekaartje W.F. Westermann & Co. B.V. "G.H.P. van Hoogstraten".
5248. Visitekaartje Qportal BV "Drs Guus H.P. van Hoogstraten Manager Call/Service 

Center".
5249. Visitekaartje Brunel ICT "Drs. Guus van Hoogstraten".

199 Marie Louise Désirée (XV-C-b) (geb. 1966)
(stukken 5250 t/m 5256)
5250. Briefje (1 velletje), ongedateerd [± 1980], van Loes, aan haar ouders. Incipit: "Jullie 

hoeven me niet te roepen".
5251. Menu (1 gevouwen vel, in de hand van haar moeder Marijke v.H.-Nikkels) van een 

etentje op 24 april 1993 ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van Loes 
en Michel van den Broek.

5252. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt, in enveloppe geadresseerd aan Guus [XVI-A] en
Paula van Hoogstraten), gedateerd maart 1993, van het huwelijk van Loes en 
Michel van den Broek, op 12 mei 1993. Inliggend: routebeschrijving Slot Zuylen te 
Oud-Zuilen en "De Kastanjehof" te Lage Vuursche, en een berichtje van de 
ceremoniemeesters, Jantine de Jong en Hans (XVI-B).

5253. "Liturgie voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Michel van den Broek 
en Loes van Hoogstraten" (katern van 12 p., fotokopie), op 12 mei 1993, door de 
vader van de bruid, Gustaaf Gerard Samuel (XV-C).

5254. Lied (1 gevouwen vel typoscript), ongedateerd [mei 1993], ter gelegenheid van het 
huwelijk van Loes en Michel van de Broek.

5255. Menu (1 gevouwen vel, fotokopie in omslag met goudkleurig elastiek) van 
Restaurant-Hotel De Kastanjehof, op 12 mei 1993, van een diner ter gelegenheid 
van het huwelijk van Loes en Michel van de Broek. Inliggend: plaats/naamkaartje 
"GUUS" (XVI-A).

5256. Brief (1 vel, fotokopie), gedateerd 20 januari 1994, van Loes, aan verschillende 
familieleden en vrienden. Incipit: "Nu wij gezellig geïnstalleerd zijn in ons nieuwe 
huis denken wij met veel plezier terug aan onze verhuizing en alles daaromheen".
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200 Johannes Jeronimus (XVI-B) (geb. 1970)
(stuk 5257)
5257. Geboortekaartje Diederik Ferdinand (1 gevouwen vel), geboren op 18 juni 1998. 2 

exemplaren.

201 Coenraad Carel (XVI-C) (geb. 1971)
(stukken 5258 t/m 5265)
5258. Aankondiging (1 gevouwen vel, gedrukt) van het huwelijk van Coen en Adriana 

Catharina Westerduin, op 16 september 1992.
5259. Lied (4 vel, fotokopie), ongedateerd [september 1992], ter gelegenheid van het 

huwelijk van Coen en Carin.
5260. Fictieve uitnodiging (1 gevouwen vel, fotokopie) voor het 25-jarig 

huwelijksjubileüm van Coen en Carin, op 16 september 2017, namens hun 27 
(fictieve) kinderen.

5261. Dankbewijs (correspondentiekaart, gedrukt), ongedateerd, "voor de attenties die 
wij ontvingen ter gelegenheid van de uitreiking van onze bul".

5262. "Liturgie voor de bevestigings- en intrededienst van kand. A.C. van Hoogstraten-
Westerduin en kand. C.C. van Hoogstraten als predikant in de Nederlandse 
Hervormde Kerk" (katern van 12 p., fotokopie), op zondag 7 juni 1998. Deze dienst 
werd voorgegaan door Coens vader Gustaaf Gerard Samuel (XV-C).

5263. Geboortekaartje (1 gevouwen vel, gedrukt, in enveloppe geadresseerd aan "de 
heer en mevrouw G. van Hoogstraten [XVI-A]-van Gelderen"), gedateerd 19 maart 
1993, van Thomas Benjamin.

5264. Geboortekaartje (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 22 juli 1998, van Sem 
Emanuel. 2 exemplaren.

5265. Geboortekaartje (1 gevouwen vel, gedrukt, in enveloppe geadresseerd aan "Guus 
[XVI-A], Suzanne en Sam van Hoogstraten", gedateerd 3 maart 2002, van Lucas 
Jonathan.

202 Jan Hein (XVI-E) (geb. 1968)
(stukken 5266 t/m 5269)
5266. Visitekaartje Blokhuis en Akkermans Notarissen "mr J.H. van Hoogstraten 

kandidaat-notaris".
5267. Geboortekaartje Carlijn Anne (1 gevouwen vel in enveloppe, poststempel van 6 

december 2002), geadresseerd aan Guus v.H. (XVI-A), Amsterdam.
5268. De Telegraaf, zaterdag 7 december 2002 (1 krantenpagina). Hierin de geboorte-

advertentie van Carlijn Anne (geboren 4 december 2002).
5269. Geboortekaartje Samuel Christiaan (1 gevouwen vel), geboren op 9 juli 2001.

203 Adriaan François (XVI-G) (geb. 1970)
(stukken 5270 t/m 5271)
5270. Annonce (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd juni 1998, van het huwelijk van 

Adriaan en Jonkvrouwe Drs. Eleane Constance van Spengler op 21 augustus 1998. 
Inliggend: routebeschrijving naar de Cunerakerk te Rhenen en "De Tangh" te 
Rhenen.

5271. "Overdekte speeltuin is maar tijdelijk" (krantenknipsel). Uit het Amsterdams 
Stadsblad van woensdag 5 december 2001. Betreft Tun Fun, waarvan Adriaan één 
van de bedenkers is.

204 Rutger Jan Willem (XVI-M) (geb. 1966)
(stuk 5272)
5272. Geboortjekaartje (1 gevouwen vel, gedrukt, in enveloppe geadresseerd aan de 

Stichting Familie van Hoogstraten) van Nikita Renée Nour, gedateerd Damascus, 
30 augustus 2003.

205 Diederik Egbert (XV-D-b) (geb. 1970)
(stuk 5273)
5273. Annonce (1 vel, gedrukt, in enveloppe geadresseerd aan G.H.P. (XVI-A)), gedateerd 

juli 1999, van het huwelijk van Diederik en Wendy Cornelia Antonia de Bruijn op 10 
september 1999.
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206 Genealogie van Hoogstraten door A.H. Vis
(stuk 5274)
5274. Cahier van 32 bladen, gebonden in (imitatie?) perkament, opgesteld in juni 1914. 

Met ingekleurde wapentekeningen van geparenteerde families. Aanvullende 
aantekeningen in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) en François (XIII-H). Ook 
toegevoegd (en grotendeels ingeplakt) 69 familie-annonces uit kranten vanaf 
1797. Inliggend een brief van Jan Willem Pieter (XII-D) aan François (XIII-H), 
gedateerd 19 februari 1934. Incipit: "Wat heeft me dat gespeten". Uit deze brief 
blijkt dat François een groot aantal advertenties heeft gekocht van de heer Hora 
Siccama. Dit zullen de betreffende advertenties zijn. Dubbele advertenties zijn 
toegevoegd aan de relevante omslagen.
Het is niet duidelijk of dit stuk een relatie heeft met de eerste opname van de 
genealogie v.H. in het Nederland's Patriciaat, jaargang V, 1914 (p. 206-212).
Inliggend: enveloppe met 73 krantenknipseltjes uit de periode 1805-2000: 
annonces van overlijden, huwelijk, geboorte etc. van een aanzienlijk deel van de in
dit archief vertegenwoordigde leden van de familie v.H.

207 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens
(stukken 5275 t/m 5289)
(De Lalain(g) en Salm Hoogstraten)
5275. "Extract uit het Resolutie Boek der Gecommiteerdens tot de Finantien Des 

voormaligen Quartiers van Nijmegen" (1 gevouwen diploma), gedateerd 14 
februari 1799. Ordonnantie om binnen 14 dagen een opgave te sturen van de 
bezittingen van onder anderen Graaf van den Berg en Zalm Hoogstraten.

5276. Aantekeningen (1 gevouwen diploma en 1 los velletje), ongedateerd, in de hand 
van Jan Willem Pieter (XII-D) betreffende De Lalain en Salm.

5277. Aantekeningen (1 vel), ongedateerd, vermoedelijk in de hand van François (XIII-H), 
betreffende het geslacht Lalaing.

5278. Afschrift (2 vel), ongedateerd, uit de Geillustreerde Encyclopaedie door A. Winkler 
Prins, 9e deel, Amsterdam, 1877.

5279. Brief (1 gevouwen vel, in het Duits), ongedateerd [± 1860], ondertekend "Salm-
Hoogstraten", vermoedelijk gericht aan Samuel Anne (XI-B). Incipit: "Das Waffen 
der Familie van Hoogstraten". Inliggend: uitgeknipt lakstempel van familiewapen 
Lalain.

5280. Vertaling (1 gevouwen vel), ongedateerd, in de hand van Jan Samuel François (XII-
C) van bovenstaande brief.

5281. Afschrift (1 vel) uit Illustrirte Zeitung, 20 Febr. 1902 over Prinz Emanuel zu Salm-
Salm.

5282. Krantenknipsel uit de New York Times, 13 februari 1969, betreffende "the late 
Count Ludwig Constantin Salm von Hoogstraeten of Vienna".

5283. Afschriften (1 gevouwen vel), onder andere uit de Chronicke van de Hertoghen van 
Brabant (...), 1612, fol. 13; afschrift betreffende "'t Graefschap van Hoochstraeten"; 
en "vrouwe Johanna van den Leck, vrouwe van Hoogstraten (...)" (uit Nederlandsch
Familieblad 1887, 236.

5284. Drie kleurenfoto's van de "Ruhestätte der Familie Otto Graf Salm-Hoogstraeten", 
met getypte routebeschrijving (1 velletje), ongedateerd, naar de begraafplaats te 
Payerbach (D).

5285. Notitie (1 velletje), ongedateerd, vermoedelijk in de hand van François (XIII-H), 
betreffende een portret van Antonie van Lalaing, graaf van Hoochstraten.

5286. Portret (kopergravure, 13 x 19 cm, op een vel van 24,5 x 35,5 cm) voorstellende 
"Antoine de Lalain, Comte de Hoogstrate".

5287. Portret (kopergravure, 11 x 18 cm) voorstellende "Anthonis van Lalain, Grave van 
Hoogstraten enz. Gouverneur van Mechelen. Gestorven MDLXVIII". Deze prent van
J. Punt is naar hetzelfde prototype als voorgaande. Daaronder ingekleurd 
familiewapen Lalain, onder de gravure uitgeknipte, originele handtekening op 
perkament van voorgestelde.

5288. "Wapen-schilden der heeren van Bosichem, en der heeren en graven van 
Culemborg benevens derzelver gemalinnen" (gevouwen plano), ongedateerd, G. 
Bakker invent., I.H. Vonk van Lynden excudit". Met onder meer het wapen van 
Antonis van Lalaing.

5289. Leo Hermans. Antwerpse plaatsnamen I Hoogstraten. Leuven/Brussel, Instituut 
voor Naamkunde/Standaard-Boekandel, 1968 (fotokopie, 16 vel). Bevat informatie
over de naam van de plaats Hoogstraten, en de "Heren van Hoogstraten".
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208 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens
(stukken 5290 t/m 5296)
5290-5292. Rijnland

5290. 19 Notities over het zogeheten "Rijnlandsche geslacht Van 
Hoogstraten", bijna alle in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D).
18 van deze notities bevinden zich in een aan J.W.P. (XII-D) 
gerichte enveloppe uit 1930 met het opschrift "Rijnlandsch 
geslacht v.H.".

5291. Transcripties van de volgende acten: 18 juni 1548. Leenregister 
Vianen, nr. 8, fol. 161 'transport van overghifte van Frans 
Hoechstraet'; 24 oktober 1596. Gouda, nr. 35. Een getuigenis van 
Gerrit Hoochstraeten over zijn zoon Frans Hoochstraeten; 28 
december 1649/5 januari 1650. Den Haag. Verzoek inzake een 
zekere pachtkwestie aan de Gecommitteerde Raden van Arent 
Fonteijn Hollandt over zijn bij Johanna van Hoochstraten, 
dochter van de in 1626 overleden François van Hoochstraeten, 
zoon Johan; 30 december 1649.

5292. Stuk aangaande dezelfde kwestie, ondertekend door J. Cats als 
registermeester van de lenen.

5293. Wageningen. Vijf stukken betreffende het nageslacht van Lambartus Johannes v.H.
te Wageningen, o.a. correspondentie uit 1940, waaronder een brief van L.J. v.H.

5294. Den Haag. Aantekeningen betreffende "Fragment-Genealogie Arie v. 
Hoogstraten", aangaande het nageslacht van Ari(e) v.H., die in 1731 te 
Scheveningen huwde met Elisabeth Rutgers. Onder andere betreffende de Haagse 
boekverkopers, de verwantschap met Van Stockum en brieven van Arend v.H. uit 
de periode 1938-1951, gericht aan François (XIII-H). Diverse krantenadvertenties. 
Met genealogisch overzicht door François (XIII-H) en Jan Willem Pieter (XII-D). 
Circa 25 stukken.

5295. Overlangel/Gennep. Nageslacht van de te Overlangel in 1785 geboren Jacob v.H., 
die huwde met Jacoba Maria v.d. Kamp, geboren in 1795. Diens zoon Christiaan 
was schipper. Brieven van F. v.H. te Rotterdam, A. v.H. te Amsterdam en Chr. v.H. te
Blerick aan François (XIII-H) (1938-1941). Met genealogisch overzicht. Met 
overzicht van een familie v.H. te Gennep opgesteld door Jacobus Adrianus v.H. in 
maart 1939. Circa 10 stukken.

5296. Kampen. Diverse notities, onder andere in de hand van François (XIII-H), Jan 
Willem Pieter (XII-D) met betrekking tot Hen(d)rick v.H., secretaris van Kampen en 
de familie van zijn vrouw (Eeckholt), alsmede twee blauwe vellen met onder 
andere hun wapens, alle stukken in een aan J.W.P. (XII-D) gerichte enveloppe uit 
1927 met het opschrift "Van Hoochstraten, Kampen".

209 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens. Dordrecht: Familie en 
nageslacht van Staes Jacobsz. v.H. (wapen drie zilveren duiven in een groen veld).
(stukken 5297 t/m 5306)
5297. Vier gevouwen vel. Genealogisch overzicht in elf generaties, opgesteld door 

François (XIII-H) met de aantekening "Alles uit Gem. Archief Dordrecht". Periode 
1592-1909. Mogelijk gegevens ontvangen van D.A.A. Vriesendorp, ca. 1938.

5298. 1 gevouwen vel met inliggend drie brieven van D.A.A. Vriesendorp (1940) en 1 
enveloppe met brief van notaris J. Vriesendorp aan J.S.F. (XII-C), 1902, en drie 
stukken.

5299. Fotokopie van artikel 'Familieaantekeningen Van Hoogstraten uit Dordrecht' door 
C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije (Nederlandse Leeuw 1972, k. 240), en een 
brief van hem aan François (XIII-H). Hierbij: brief (1 vel typoscript), gedateerd 1 
augustus 1972, van C.A. van Hees, aan François (XIII-H). Incipit: " Zoals ik u 
hedenmorgen reeds telefonisch mededeelde".

5300. 'Nadere gegevens v/h geslacht Staes Jacobse van Hoogstraten, uit Dordt', door 
François (XIII-H) in 1940 opgesteld, op basis van een manuscript geslachtboekje in 
bezit van Dr. C.W. v.H. te Beverwijk. Twee gevouwen vel.

5301. Transcriptie van bovengenoemd manuscript in de hand van Jan Willem Pieter (XII-
D). 6 vel.

5302.
5303. Vijf schetsmatige genealogische overzichten betreffende deze familie.
5304. Nog twee op de achterkant van een kalender uit 1938 gemaakte overzichten, door 

François (XIII-H).
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5305. Omslag met 23 notities en correspondentie.
5306. Fragment genealogie met betrekking tot het nageslacht van Jurianus Hensbergen 

v.H., met acht stukken notities en correspondentie, alsmede drie advertenties 
betreffende v.H.-Boeke, en menukaartje "Diner ter gelegenheid van het huwelijk 
van den Heer J.H. van Hoogstraten en Mej. J.J. Boeke". Menu (kartonnen kaartje 
met vergulde randen en opgeplakt fotootje van het bruidspaar), gedateerd 1 april 
1899. Op verso ± 40 handtekeningen, in potlood, van op het diner aanwezige 
gasten.

210 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens.
(stuk 5307)
5307. Brabant. M.G. van Hoogstraten, Genealogische gegevens van de zuidelijke tak der 

familie van Hoogstraten, te Boxtel. Boxtel, in eigen beheer, [juli 1987]. Kopie 
matrixprint in ringbandje. Inliggend 1 overlijdensadvertentie uit 1971.

211 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens
(stukken 5308 t/m 5328)
5308. Amsterdam. Circa 50 uittreksels op kleine velletjes uit het gemeente-archief van 

Amsterdam, gemaakt door Gunderman te Amsterdam, op "Van Hoogstraten", en 
gestuurd aan François (XIII-H) te Hengelo, Gld.

5309-5314. Dordrecht
5309. 1 brief, gedateerd 7 januari 1910, van de genealoog D. Zuidema, 

ter begeleiding van door hem gemaakte afschriften van twee 
acten.

5310. 1 brief, gedateerd 14 december 1912, van de genealoog D. 
Zuidema, met het voorstel tegen betaling transcripties te maken
van stukken uit de "Civiele Sententies voor den Hove van 
Holland", waarin de naam Van Hoogstraten voorkomt.

5311. Afschriften van de volgende acten: 23 februari 1660. Dordrecht, 
nr. 225. Testament van Johannes van Hoochstraten en Grietgen 
Jans van Balen. Twee exemplaren.

5312. 13 velletjes met verwijzingen naar Actes in de hand van D. 
Zuidema, en 1 vel in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) 
waarop deze verwijzingen zijn overgenomen.

5313. Een uit 1929 daterende aan Jan Willem Pieter (XII-D) gerichte 
enveloppe met 9 vellen met aantekeningen uit Dordtse 
protocollen in zijn hand.

5314. 2 vel aantekeningen van Jan Willem Pieter (XII-D) over 
"Geslachten, die zijdelings eenigermate betrekking hebben op 
de genealogie v.H.".

5315. Den Haag. Aantekeningen in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D), voornamelijk 
"Onderzoekingen op het Gemeentearchief te 's Gravenhage" uitgevoerd in oktober
1930. 19 vel notities.

5316-5322. Ravenstein, Den Bosch, Zeist, Harderwijk, Arnhem, Venlo
Diverse kortere genealogie-fragmenten.
5316. "Ravenstein-van Hoogstraten (R.K.)". Nageslacht van het in 1739 

gehuwde echtpaar Cornelius v.H. en Josepha van Ratingen.
5317. Den Bosch: Brief van Ir. H.A. van Eyck van 23 december 1968 aan 

François (XIII-H) over het huwelijk van Pieter Eyck en Adriana 
van Hooghstraten in 1730 te Den Bosch.

5318. Den Bosch: Brief van Ir. H.A. van Eyck van 29 december 1968 aan 
François (XIII-H) met nadere gegevens over die familie.

5319. Zeist: Correspondentie (1939) en krantenknipsels betreffende de 
notaris F.L.M. v.H. te Zeist (overleden in 1955).

5320. Harderwijk: Uittreksel uit doopboek 1675-1682, betreffende 
kinderen van Frans Jansz. v.H. en Lijsbeth Carels.

5321. Arnhem: Gegevens over Liesbeth v.H., dochter van Jan, die in 
1640 huwt met Gerrit Wetters.

5322. Venlo: Over J. v.H., in 1949 echtgenoot van een vervalster van 
bankbiljetten.

5325-5328. Rotterdam, Utrecht
1 kartonnen omslag met gemarmerd papier met het opschrift 'van Hoogstraten 
niet-familie". In totaal ± 40 stukken. Hierin:
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5323. 1 gevouwen overzicht in de hand van Jan Willem Pieter (XII-D) 
van het nageslacht van Hendrik van Hoogstraten (geboren te 
Utrecht in 1760); inliggend een getypt overzicht uit 2003 van de 
familie en voorouders van deze Hendrik, met als stamvader Dirk 
(van) H. die in 1718 te Utrecht huwt met Catharina Wittenbrink.

5324. Diverse krantenknipsels en overlijdensadvertenties betreffende 
deze familie, onder andere een kranteninterview met Henri Jean 
van H. uit 1974.

5325. Brieven uit 1939 van Jacob Willem van H. te Rotterdam aan 
François (XIII-H) met genealogische gegevens over zijn familie, 
onder andere de opmerking "Het door u gevoerde wapen, wordt
door mij ook als mijn wapen beschouwd, dit in navolging van 
mijn vader".

5326. Diverse genealogische kladoverzichten in de hand van François 
(XIII-H).

5327. Een getypte brief van D. Verheul uit 1939 met genealogische 
gegevens over deze familie Van H.

5328. Drie brieven uit 1939 van mej. Gelaudina Maria van Hoogstraten 
(1863-1940) met genealogische gegevens, en een rouwkaart uit 
1940 betreffende het overlijden van laatstgenoemde.

212 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens. Losse vermeldingen.
(stukken 5329 t/m 5330)
5329. Vóór 1600. 24 notities afschriften en verwijzingen in verschillende handen. Onder 

andere een handgeschreven genealogie "Van Borsselen". Verder vijf notities 
betreffende oude drukken door Van Hoogstratens.

5330.

213 Stukken betreffende niet-geparenteerde Van Hoogstratens. Families Hoogstraten 
(zonder "van").
(stukken 5331 t/m 5332)
5331. Gegevens en correspondentie over Johannis Hoogstraten, geboren te Woubrugge 

in 1791, en zijn nageslacht. Acht stukken. In een aan François (XIII-H) 
geadresseerde enveloppe uit 1941 met het opschrift "Casper H."

5332. Afzonderlijke vermeldingen. Aantekeningen en een overzicht betreffende het 
nageslacht van Johannes Hoogstraten, geboren in 1800. Diverse advertenties en 
correspondentie (1939-1971). Circa 50 stukken.

214 Diverse dagbladen (1689-1890)
(stukken 5333 t/m 5364)
5333-5335. Oude omslag (kartonnen platten overtrokken met marmerpapier, verbonden door 

groene, katoenen linten). Hierin:
5333. Amsterdamse Donderdaegse Courant (4 exemplaren, 1 vel elk), 

Casparus Commelin, 4 augustus 1689, 14 december 1690, 27 
november 1692 ("n° 143"), en 8 januari 1693 ("n° 4").

5334. Amsterdamse Dingsdaegse Courant (1 vel elk), Willem Arnold, 31 
juli 1708 ("n° 91").

5335. Getypte notitie (1 vel), gedateerd maart 1980, betreffende 
bovenstaande stukken.

5336. Haarlemsche Courant nr. 21, 17 februari 1814 (1 katern).
5337. Haarlemsche Courant nr. 125, 19 oktober 1826 (1 katern (advertentie'tje 

uitgeknipt)).
5338. Algemeen Nieuws- en Advertentie-blad nr. 30, zaterdag 12 april 1828 (1 gevouwen 

diploma).
5339. Algemeen Nieuws- en Advertentie-blad nr. 33, woensdag 23 april 1828 (1 

gevouwen diploma).
5340. Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant nr. 240, 10 oktober 1851 (1 katern).
5341. Leydsche Courant nr. 64, 27 mei 1864 (1 katern).
5342. Beschrijving van de plegtige begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouw Anna 

Paulowna, Koningin-Weduwe der Nederlanden, Geboren Grootvorstin van 
Rusland, op Vrijdag, den 17den Maart 1865 (1 krantenkatern).

5343. De Hollandsche Illustratie N° 15 ("Eerste Rouwnommer) (1 krantenkatern), 
ongedateerd (maart 1865).
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5344. De Hollandsche Illustratie N° 16 ("Tweede Rouwnommer) (1 krantenkatern), 
ongedateerd (maart 1865).

5345. Leidsch Dagblad nr. 3725, 2 april 1872 (1 katern (oranje gekleurd!)).
5346. Leidsche Courant nr. 144, 21 juni 1877 (1 katern).
5347. Rotterdamsch Nieuwsblad nr. 235, 8 januari 1879 (1 katern, beschadigd, zeer 

fragiel).
5348. "Obituary". In: The Times, dinsdag 15 april 1879 (1 krantenkatern). Betreft het 

overlijden van Mr. Harvey ("representative of one of the most ancient families in 
Great Britain and a large landed proprietor in several counties"), een vriend van 
Samuel Anne (XI-B).

5349. "Funeral of Mr. Harvey, of Ickwell-Bury". In: The Morning Post, donderdag 24 april 
1879. Betreft het de begrafenis van Mr. Harvey (zie bovenstaand stuk).

5350. Leidsch Dagblad nr. 6441, 15 februari 1881 (1 katern).
5351. Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883, nr. 2, 5 juli 1883 (1 krantenkatern). 

Hierin: "Het geslacht Van Hoogstraten". Met aantekening in de hand van J.S.F. 
(XIV-K): "NONSENS".

5352. "Buitengewoon nummer" van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 23 
november 1890 (1 krantenpagina). Hierin de aankondiging van het overlijden van 
Zijne Majesteit de Koning, "heden morgen te 5 uur 45 minuten".

5353. Buitengewone Nederlandsche Staatscourant nr. 216, dinsdag 16 september 1913 (1 
gevouwen krantenpagina).

5354. Buitengewone Nederlandsche Staatscourant nr. 273, dinsdag vrijdag 21 november 
1913 (1 gevouwen krantenpagina). Bevat proclamatie van Koningin Wilhelmina.

5355. Het leven geïllustreerd XXI, 3, 16 januari 1926.
5356. Het leven geïllustreerd XXI, extra nummer "De ontzettende spoorwegramp bij 

Voorschoten", 11 september 1926.
5357. Gedenknummer ter gelegenheid het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. 

Prins bernard op Donderdag 7 Januari 1937 (1 krantenpagina).
5358. Nieuwe Amsterdamsche Courant / Algemeen Handelsblad nr. 35896, 7 januari 1937

(1 katern).
5359. Nieuwe Amsterdamsche Courant / Algemeen Handelsblad nr. 35897, 8 januari 1937

(1 katern).
5360. De Graffschap-bode, woensdag 21 juni 1939.
5361. De Standaard LXVIII, 20604, 22 juni 1939. Extra nummer (Dr. H. Colijn zeventig 

jaar).
5362. Nieuwe Rotterdamsche Courant XCVI, 403, 28 augustus 1939.
5363. Nieuwe Rotterdamsche Courant XCVI, 404, 29 augustus 1939.
5364. Nieuwe Rotterdamsche Courant XCVI, 405, 30 augustus 1939.

215 Groot formaat - 1
Stuknr. 148. François (XIII-H) (1891-1979). "Briefkaarten Album".

(stuk 4001)
4001.

216 Groot formaat - 2
Stuknr. 24. Jan Willem (IX-A) (1722-1770), Jacomina Terwen (1731-1800) en tekeningen Terwen

(stukken 293 t/m 298)
Door baron Adriaan Christiaan van Heerdt (1886-1957) werden tenminste 35 
tekeningen gestuurd aan François v.H. (XIII-H). Deze tekeningen, veelal voorzien 
van een reliëfstempeltje met de initialen "I.T." (vermoedelijk Jacomina Terwen), 
betreffen vrijwel alle studies naar voorbeelden uit het 1e kwart van de 18e eeuw:
293. Op grijs-blauw papier 8 studies (wellicht uit de omgeving van M.

Verheyden), en 8 uitgewerkte tekeningen naar mezzotint 
voorbeelden, onder andere werk van naar G. Kneller en B. 
Vailllant. 1 van de studies is op verso voorzien van de naam Caan
van Neck (Jan Hendrik Caan van Neck, overleden op Cromvliet, 
1872, was de grootvader van baron van Heerdt).

294. Op wit papier 3 kopieën van bustes van Griekse filosofen. 1 van 
de tekeningen is op verso eveneens voorzien van de naam Caan 
van Neck.

295. Op wit papier 7 kleinere kopieën. 5 hiervan (naar voorbeelden uit
een editie van Abraham Bloemaerts "Oorspronkelyk en 
Vermaard Konstryk Tekenboek", zoals R.J. te Rijdt van het 
Rijksprentenkabinet te Amsterdam vaststelde) zijn op verso 
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voorzien van de naam "J. Terwen", 1 van de aantekening 
"Jacomyna Terwen na 't leven 1746". 1 houtsnede (?) 
voorstellende een jagende Cupido, is voorzien van de signatuur 
"I. Terwen".

296. Op wit papier 8 schetsen, in verschillende hand. 4 hiervan zijn op
verso voorzien van een (ons onbekende) signatuur en een 
datering uit de periode 1795-1797.

297. Digitale kleurenscan van een vroeg 18e eeuwse kopie naar het 
voorbeeld, voorstellende de personificatie van "Winter", naar 
een voorbeeld uit Bloemaerts Tekenboek. Het origineel berust 
anno 2002 bij J.S.F. v.H. (XIV-K).

298. Potloodtekening, ongedateerd, ongesigneerd, volgens 
aantekening op los velletje ± 1746, door Jacomina Terwen, 
voorstellende een zittende hond.

Stuknr. 37. Samuel (X-A) (1756-1830). Stukken betreffende de watersnood in Woubrugge (26 
juni 1827), onder meer correspondentie van Samuel en zijn twee schoonzonen H.J. 
Caan en J. van Pallandt.
(stukken 471 t/m 527)
471. Register der grootens van ieder ambacht in de geoctroijeerde 

Vier Ambachts Polder onder de respective vrye en Ambachts 
Heerlykheden Esselickerwoude, Langer Aar, Outs Hoorn en 
Rynsaterwoude. Kaart van "De Vier Ambagts Polders in 
Rynland". Groot (gevouwen) plano, steendruk, ongedateerd 
(volgens aantekening "1790, of wat vroeger, 1760?").

Stuknr. 50. Margaretha Gerardina (X-A-b) (1786-1837). Diverse stukken en stukken 
betreffende Caan, Van Neck, Deijnoot, Meyners.
(stukken 791 t/m 829)
814. "Genealogische Staat der Familie Caan". Ingekleurde stamboom 

(1 groot vel, in vieren gevouwen), met tekening van 
familiewapen, over de periode 1590-1905.

Stuknr. 105. Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Correspondentie en diverse stukken.
(stukken 2731 t/m 2860)
2746. Potloodtekening, gedateerd 1872, gesigneerd "J.S.F. van 

Hoogstraten"
2747. Potloodtekening, op verso gedateerd "omstreeks 1873", 

gesigneerd "J.S.F. van Hoogstraten".
2758. "Aandenken van den Rijcursus van Officieren van Onberedene 

Wapens en Diensten, 1888-1889 te Zutphen. Uit erkentelijkheid 
aan hunnen Instructeur den Heer J.S.F. van Hoogstraten, 1e 
Luitenant 1e Regt. Huzaren" (1 vel, gedrukt, op karton geplakt). 
Ondertekend door W. van Druijnen, A.A.J. Quanjer, T.C. 
Broeksma, U. Riedel, Dr. H.A. van der Hout, E.E.H. Faure, H.D.A. 
Götz, J.H. Niemeijer en P.C.J.P. Kroeze.

Stuknr. 108. Jan Samuel François (XII-C) (1859-1936). Stukken betreffende zijn echtgenote, 
Louise Dorothea Adriana Petronella van Son - diverse stukken.
(stukken 2875 t/m 2938)
2914. Aquarel, drie drinkende paarden voorstellende, met het 

onderschrift "En Souvenir des cinquante leçons!". Geplakt op 
karton.

Stuknr. 124. Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905)
(stukken 3537 t/m 3588)
3558. "Bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Regentes 

aan het IJsfeest van het Regiment Grenadiers en Jagers, op den 
14den Februari 1895" (foto (Firma Vinkenbos & Dewald) van een 
schilderij, geplakt op karton). Met legenda op afzonderlijk vel, 
waarop Hendrik Gerard Johan als nr. 14 voorkomt.

Stuknr. 128. Hendrik Gerard Johan (XI-C-b) (1841-1905). Militaire ordes.
(stukken 3630 t/m 3655)
3649. Verklaring (1 vel, grotendeels voorbedrukt), van de Minister van 

Oorlog, dat J.S.F. "gerechtigd is tot het dragen van het Eereteken 
bij 's Konings Besluit van 19 November 1844, N° 46, voor 
langdurigen Nederlandschen dienst als Officier", gedateerd juni 
1897.

Stuknr. 138. Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily (XII-C-b) (1891-1985). Correspondentie en 
andere stukken
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(stukken 3816 t/m 3906)
3875. Houtskooltekening, gesigneerd "LvH", gedateerd "April '3[...]", 

van muurtje met hek, waarvoor deel van een tuin en waarachter 
een landschap.

Stuknr. 142. Wilhelmina Maria Jacoba Simonetta (XII-D-a) (1893-1995) en Maria Wilhelmina 
Constantia (XII-D-b) (1895-1979)
(stukken 3967 t/m 3971)
3971. Litho, voorstellende een veulen (of hert?), gedateerd 1946, 

gesigneerd "Maisie van Hoogstraten" [= Maria Wilhelmina 
Constantia]. Nummer 7 van 10 exemplaren.

Stuknr. 178. Jan Samuel François (XIV-K) (geb. 1922)
(stukken 5101 t/m 5106)
5101. Oorkonde (grotendeels voorbedrukt), gedateerd 11 september 

1945, van het "Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae
Supremum". Geplakt op karton, met 2 lakstempels.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Genealogie Van Hoogstraten

GENEALOGIE VAN HOOGSTRATEN
Onderstaande genealogie is uiteraard een momentopname (d.d. juni 2004). De meest recente 
versie vindt u op http://www.vanhoogstraten.org/genealogie.htm

I Adriaen (van Hoochstraeten). Overleden vóór 28 april 1534. Hij huwt Johanna 
van den Velde. Overleden vóór 28 april 1534. Dochter van Willem Romboutsz, 
brouwer te Wommelgem, en Agatha Jansdochter der Kinderen.

Uit dit huwelijk:

a) Dierick, volgt II.

II Dierick (van Hoochstraeten). Kousenmaker te Antwerpen. Overleden tussen 
1564 en 1583. Hij huwt te Antwerpen (huwelijkse voorwaarden) 8 februari 
1537 Barbara de Quinchy alias Sansterre. Overleden tussen 1564 en 1583. 
Dochter van Anthonis en Babtistine Martinsdochter de Rapallo.

Uit dit huwelijk:

a) Hans of Jan, volgt III-A.

b) Elisabeth. Overleden na 1599. Zij huwt Roelant Coret, overleden vóór 17 
september 1583.

c) Franchois, volgt III-B.

d) Guillaume, volgt III-C.

e) Johanna. Geboren in 1555. Overleden na 1599.

f) Adriaen, volgt III-D.

g) Susanna. Gedoopt te Antwerpen 11 mei 1562. Overleden vermoedelijk vóór 
1583.

III-A Hans of Jan. Overleden na 1599. Hij huwt (vermoedelijk) Neelken 
Cornelisdochter. Weduwe van Matthijs Panoulie.

Uit dit huwelijk:

a) Arnoldus. Gedoopt te Antwerpen 2 februari 1563.

b) Johannes, volgt IV-A.

III-B Franchois (van Hoochstraeten). Kousenmaker te Antwerpen (1567), wisselaar 
te Dordrecht (1620). Geboren 26 september 1541. Overleden 19 februari 1632. 
Hij huwt ten eerste Anneken Moelens, overleden vóór 1607, en ten tweede, 13
mei 1607, Neeltgen Adriaensdochter van Eycke. Geboren te Rotterdam. 
Overleden na 14 maart 1620.

Uit het eerste huwelijk:

a) Hans of Jan, volgt IV-B.

Uit het tweede huwelijk:

b) Dirck, volgt IV-C.

III-C Guillaume. Meesterschilder (1561). Geboren in 1542 of 1543. Hij huwt te 
Antwerpen 20 september 1589 Elisabeth Sneuwaters.

Uit dit huwelijk:



318 Hoogstraten, van 2.21.333.01

a) Abraham. Gedoopt te Antwerpen 20 september 1589.

b) Sara. Gelijk met Abraham gedoopt. Zij huwt 15 september 1596 Charles de 
Mijlde.

c) Elisabeth. Gedoopt te Antwerpen 10 maart 1591.

III-D Adriaen. Koopman te Amsterdam. Geboren in 1558. Overleden tussen 2 april 
1630 en 25 mei 1635. Hij huwt te Amsterdam 31 december 1600 Weijntgen 
Bencken. Geboren in 1579. Overleden tussen 1638 en 7 maart 1642. Dochter 
van Jan en Griete Stevensdochter.

Uit dit huwelijk:

a) Barbara (de Sainctaire). Geboren te Amsterdam in 1601. Overleden te Den 
Haag 24 mei 1656. Zij huwt te Amsterdam 22 november 1626 Johan Schas. 
Geboren te Zegswaard 23 november 1584. Overleden te Den Haag 26 april 
1649. Zoon van Laurens Matthijsz en Marijtjes Jansdochter Binkes.

b) Daniel. Ongehuwd, althans kinderloos overleden na 22 juli 1653.

c) Margaretha. Geboren in 1611 of 1612. Overleden tussen 7 april 1642 en 10 mei 
1969. Zij huwt (ondertrouw) ten eerste te Amsterdam 12 augustus 1629 Alert 
Cloude Laurens Schijn. Geboren te Aken in 1603 of 1604. Overleden vóór 7 
maart 1642. Weduwnaar van Josijntie Hulshout. Zij huwt ten tweede te 
Amsterdam in 1642 Willem Westerhuysen.

d) Adriaen. Rentmeester van Rijnland. Ongehuwd overleden te Den Haag tussen
3 december 1645 en 29 maart 1650.

IV-A Johannes. Geboren circa 1566 (gedoopt te Antwerpen 5 maart 1598). Hij huwt te 
Antwerpen 9 maart 1598 Lucretia van Schelle.

Uit dit huwelijk (allen tegelijk op 27 februari 1598 te Antwerpen gedoopt):

a) Abraham.

b) Isaac.

c) Sara.

IV-B Hans of Jan. Geboren te Antwerpen 21 september 1568. Overleden 
(vermoedelijk te Den Haag) 14 maart 1605. Hij huwt Janneken Wale. 
Overleden 10 oktober 1622. Weduwe van een zekere Cornelis.

Uit dit huwelijk:

a) Dirck, volgt V.

IV-C Dirck. Veldoverste. Kapitein van de West-Indische Compagnie. Geboren te 
Dordrecht in april 1608. Overleden na 1646. Hij huwt te Dordrecht 9 mei 1627 
Susanna van Nieuwenhoven. Geboren te Den Haag. Overleden na 1646.

Uit dit huwelijk:

a) Barbara. Geboren omstreeks 1628. Overleden vóór 1695. Zij huwt vóór 1646 
Henricus Hondius. Boekdrukker. Geboren omstreeks 1615. Overleden 
omstreeks Nieuwjaar 1676-1677.

b) Francina. Attestatie te Dordrecht voor Haarlem afgegeven 3 december 1679 
als "jonge dochter".

c) François. Gedoopt te Recife (Brazilië) 29 april 1637. Overleden vóór 1646.

V Dirck. Zilver- en goudsmid, schilder. Geboren te Antwerpen in 1596. 
Overleden te Dordrecht 20 december 1640 "des morgens ontrent elf uuren". 



2.21.333.01 Hoogstraten, van 319

Hij huwt (ondertrouw) te Dordrecht 12 februari 1626 Maeiken de Koning. 
Geboren te Dordrecht 9 september 1598 "op een woonsdag des middags ten 
12 uuren". Overleden 7 januari 1645 "ontrent de middag tot dordrecht". 
Dochter van Isaac Hendriksz en Lijntgen Simonsdochter.

Uit dit huwelijk (kinderen in de vermoedelijke volgorde van geboorte):

a) Samuel. Schilder en schrijver. Geboren te Dordrecht 2 augustus 1627. 
Overleden te Dordrecht 19 oktober 1678. Hij huwt te Dordrecht 18 juni 1656 
Sara Balen. Overleden te Dordrecht 21 november 1678. Dochter van Cornelis 
Matthijsz en Elisabeth van Dorsten.

b) Dina. Geboren in 1628. Overleden te Dordrecht 17 november 1704. Zij huwt te 
Dordrecht 18 april 1655 Hendrik de Vos Theunis Jacobsz. Timmerman. 
Overleden te Dordrecht in 1707.

c) Jan of Hans. Schilder. Geboren te Den Haag vermoedelijk in 1629 of 1630. 
Overleden te Wenen 19 mei 1654.

d) François, volgt VI.

e) Susanna. Geboren te Den Haag. Overleden te Amsterdam 1 september 1723. 
"En is aldaar begraven saterdag den 4 September volgens een begraffenis 
biljet van die dag". Zij huwt ten eerste te Dordrecht 18 augustus 1658 Gillis 
Neering, zoon van Jacob en Geertruyd Ottodochter van Halmael, overleden 
vóór 1669, en ten tweede op 1 februari 1669 te Amsterdam Jan Wijnants, 
geboren te Haarlem circa 1640, overleden na 13 juni 1678, en ten derde te 
Leeuwarden (huwelijkse voorwaarden) 30 december 1687 Boudewijn Tayaert 
Segerszn.

f) Cornelia. Overleden te Dordrecht 14 oktober 1669. Zij huwt (ondertrouw) te 
Dordrecht 29 juli 1660 Arendt de Vos Theunis Jacobszn. Bakker. Overleden 
vóór 13 juni 1678.

g) Willemina. Ongehuwd overleden "ten huijze van haer broeder Fransois" na 13 
juni 1678.

VI François. Boekdrukker, uitgever en dichter te Rotterdam en Dordrecht. 
Geboren "in 't Jaar 1632, den letsten Januarij: 's morgens ten vijf uuren, in den 
Hage". Overleden te Rotterdam 24 januari 1696. "in 't Jaar 1656, den 23 april, 
heb ik mijn huijsvrouw Hester de Koning getrouwd, tot Rotterdam". Geboren 
te Rotterdam 24 december 1628 "op kersnagt, ten 11 uuren". Begraven te 
Rotterdam 20 maart 1666. Dochter van David Hendriksz en Anna 
Isaaksdochter Grave.

Uit dit huwelijk (behalve nog vier, niet bij naam bekende en jong overleden, 
kinderen):

a) Maria. "ons eerste kind maria van hoogstraten is geboren in 't Jaar 1657, den 
10 Januarij, des morgens ontrent half vijven en gestorven den 24 Julij 
deszelven Jaars, 's nagts te 12 uuren tot rotterdam".

b) David, volgt VII-A.

c) Jan, volgt VII-B.

VII-A Dr David. Medicus, letterkundige en dichter. Geboren 14 maart 1658 "des 
avonds omtrent tien uure, te rotterdam". Overleden te Amsterdam 21 
november 1724. Hij huwt te Dordrecht 24 maart 1685 Maria van Nispen. 
Geboren te Dordrecht 26 november 1663. Overleden te Amsterdam 26 
november 1708. Dochter van Mattheus en Maria van der Eijk.
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Uit dit huwelijk:

a) Frans, volgt VIII-A.

b) Mattheus. Geboren te Amsterdam 27 september 1687. Overleden te 
Amsterdam 23 november 1689.

c) Maria. Geboren te Amsterdam 2 juni 1689. Overleden te Amsterdam 15 
oktober 1689.

d) Mattheus. Scheepsboekhouder op de Arion, gouverneur van de Westkust van 
Sumatra. Geboren te Amsterdam 21 september 1690. Overleden te Padang 
(westkust Sumatra) 27 april 1722. Hij huwt te Padang 23 april 1719 Debora 
Quirina Coops. Geboren 23 november 1699. Overleden te Batavia "en aldaar 
begraven op vrijdag den 29 Januarij 1723". Weduwe van Pieter de Geus.

e) Jacobus. Geboren te Amsterdam 24 juni 1693. Overleden te Amsterdam 6 
december 1697.

f) Hester. Geboren te Amsterdam 27 januari 1697. Overleden te Amsterdam 30 
mei 1699.

g) Maria. Geboren te Amsterdam 27 januari 1697. Overleden 17 oktober 1722. 
Tweeling met voorgaande.

h) Esther. Jong gestorven.

i) Jacobus. "3e boekhouder van de Timmerwerf van de Oost-Indische 
Compagnie op Wittenburg in de groote straet". Geboren te Amsterdam 20 
september 1700. Overleden te Amsterdam 13 december 1756 "deezen ogtend 
ten halff neagen uuren". Hij huwt te Amsterdam 26 juni 1744 Henrica Janssen.
"hebben geene kinderen". Overleden na 13 december 1756.

VII-B Jan. Boekverkoper, schrijver en dichter. Geboren te Rotterdam 26 januari 
1662. Overleden te Rotterdam 28 juli 1736. Hij huwt te Dordrecht 19 december
1683 (scheiding van tafel en bed Dordrecht 15 december 1699) Geertruy(d) 
van der Haegen. Gedoopt te Zaltbommel 28 december 1658. Overleden te 
Bleskensgraaf in mei 1719. Dochter van Dingeman en Berendina van Tright.

Uit dit huwelijk:

a) François. Gedoopt te Dordrecht 8 september 1684. "aldaar gestorven den 15 
Sept: 1684".

b) Dina. Tweeling met voorgaande. Gedoopt te Dordrecht 8 september 1684. 
"aldaar gestorven anno 1687".

c) Jan. Geboren te Dordrecht in juni of juli 1688. Gedoopt te Woudrichem 31 
oktober 1688. Overleden 5 november 1688.

d) Hester. Gedoopt te Dordrecht 24 juli 1686. Overleden te Rotterdam 18 
december 1740. Zij huwt te Gouda 11 augustus 1715 Jan Does. Wijnkoper te 
Rotterdam. Geboren te Rotterdam omstreeks 1690. Begraven te Rotterdam 
16 september 1747. Zoon van Jan en Maria van Os en weduwnaar van Hester 
Baster. Hij huwt ten derde te Rotterdam 5 december 1742 Catharina Verrijdt, 
weduwe van Dirk Meesters.

e) François, volgt VIII-B.

f) Samuel, volgt VIII-C (blz. 38).

VIII-A Frans. Portretschilder. Geboren te Dordrecht 23 oktober 1685. "Overleden te 
Londen, in Engeland, den ... 1721". Hij huwt te Londen (ondertrouw 25 
november 1714 te Den Haag) Maria Borremans. Geboren te Rotterdam.
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Uit dit huwelijk (volgens het Biografisch Woordenboek Van der Aa hadden zij 
nóg twee, niet bij naam aangeduide, kinderen):

a) David. Ass. Comp. Overleden waarschijnlijk na 8 mei 1737. Hij huwt Anna van 
Spijck. Begraven op het Hollands Kerkhof te Batavia 8 mei 1739, 4 dagen voor 
de begrafenis van hun (eerste?) kind.

b) Maria. Zij huwt te Amsterdam 15 oktober 1745 Herman Trüper, van Bremen.

VIII-B François. Secretaris van IJsselstein, notaris te Oudewater 1716-1759 en 
Schoonhoven 1718-1737, secretaris, raad en burgemeester van Oudewater. 
Gedoopt te Woudrichem 30 november 1689. Overleden te Oudewater 25 
februari 1760 "door eene oppressie op de borst". Hij huwt te Schoonhoven 20 
november 1718 Wilhelmia de Wildt. "geboren in 'S Hartogenbosch den 18 
Maart 1694". Overleden te Oudewater 7 juli 1776. Begraven te Oudewater 12 
juli 1776. Dochter van Johannes en Mia Catharina Schrijver.

Uit dit huwelijk:

a) Johanna Wilhelmia. "geboren te Schoonhoven den 4 September 1719. En 
aldaar gestorven, den 21e dito". Gedoopt te Schoonhoven 5 september 1719. 
Begraven in de kerk te Schoonhoven 25 september 1719.

b) Jan. Te Schoonhoven "geboren den 25 September 1720 En overleden den 30 
Januarij 1722". Begraven in de kerk te Schoonhoven 3 februari 1722.

c) Jan Willem, volgt IX-A.

d) Christiaan. Geboren te Schoonhoven 5 september 1724. Gedoopt te 
Schoonhoven 7 september 1724. Overleden te Schoonhoven 10 juli 1725. 
Begraven in de kerk te Schoonhoven 13 juli 1725.

e) Hendrik. Luitenant der Infanterie en Raad Fiscaal op Curaçao. Geboren te 
Schoonhoven 17 mei 1726. Gedoopt te Schoonhoven 19 mei 1726. Overleden 
te Curaçao 9 augustus 1760.

f) Samuel. Geboren te Schoonhoven 11 november 1727. Gedoopt te 
Schoonhoven 13 november 1727. Overleden te Schoonhoven 11 augustus 1729.
Begraven in de kerk te Schoonhoven 15 augustus 1729.

g) François. Geboren te Schoonhoven 9 maart 1733. Gedoopt te Schoonhoven 11 
maart 1733. Overleden te Schoonhoven 17 juni 1733. Begraven in de kerk te 
Schoonhoven 19 juni 1733.

IX-A Mr Jan Willem. Heer van Hei- en Boeicop. Secretaris van IJsselstein, 
Raadsheer Hof van Holland. Geboren te Schoonhoven 19 augustus 1722. 
Gedoopt te Schoonhoven 20 augustus 1722. Overleden te Den Haag 11 
februari 1770. Hij huwt te Rotterdam 30 december 1750 (ten huize van de 
bruid) Maria Johanna Terwen. "geboren den 20e Januarij 1727. Te Rotterdam, 
van antonie Terwen en Johanna Boutkan". Overleden te Culemborg 23 april 
1780. Zij hertrouwt te Culemborg 13 maart 1774 Mr Jacob Jongbloet.

Uit dit huwelijk:

a) Wilhelmina Françoise. Geboren te Rotterdam 6 maart 1753. Overleden "aan 
stuipen en koortsen" te Den Haag 2 februari 1761.

b) Anthoni Terwen van Hoogstraten. Geboren te Utrecht 13 januari 1754. 
Overleden "in de keel gestikt" te Den Haag 26 maart 1762.

c) Samuel, volgt X-A.

d) Jacob Anthony. Geboren te Utrecht 7 september 1757. Overleden te Utrecht 5 
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december 1757.

e) Johanna. Geboren te Den Haag 8 december 1758. Gedoopt in de Grote kerk 10
december 1758. Overleden te Rijswijk (Z.H.) (huize Veldzigt) 9 december 1828. 
Zij huwt te Rotterdam 25 februari 1782 Mr Nicolaas Adriaan Meyners. Tweede 
equipagemeester Admiraliteit op de Maze. Geboren te Rotterdam 13 april 
1757. Overleden in 1827. Zoon van Mr Gerard François en Margaretha 
Catharina Sleght.

f) Jacomina Anthonia. Geboren te Den Haag 2 juni 1761. Gedoopt in de 
Kloosterkerk 7 juni 1761. Overleden "aan pokken" te Den Haag 4 maart 1763.

g) François, volgt X-B.

h) Mr Pieter. Gemeenteraadslid Den Haag. Geboren te Den Haag (huize 
Groenestein) 4 november 1764 "en gedoopt in de Fransche kerk in 's Hage". 
Overleden te Den Haag 15 september 1832.

i) Cornelis Schrijver van Hoogstraten. Geboren te Den Haag 23 november 1765 
"en aldaar gedoopt in de nieuwe kerk" 26 november 1765. Overleden "aan de 
kinder-ziekte" te Den Haag 18 december 1766.

X-A Samuel. Heer van Hei- en Boeicop, Woubrugge, St. Jacobswoude en 
Rodenburg (R.N.L.). Vroedschap van Rotterdam. Lid vertegenwoordigend 
Lichaam 1798. Lid Staatsbeweging 1801. Provinciaal burgemeester van 
Rotterdam 1813. Lid Nationale Vergadering 1814. Lid Tweede Kamer der 
Staten Generaal. Geboren te Utrecht 31 mei 1756. Overleden te Rotterdam 2 
mei 1830. Hij huwt ten eerste te Voorburg 5 september 1781 Josina Catharina 
Meyners. Geboren te Rotterdam 11 januari 1751. Overleden te Rotterdam 11 
november 1793. Dochter van Mr Gerard François en Margaretha Catharina 
Sleght. Hij huwt ten tweede te Rotterdam 14 mei 1797 Anna Elisabeth 
Hoffman. Geboren te Rotterdam 26 mei 1753. Overleden te Rotterdam 27 
maart 1828. Dochter van Johan Frederik en Sophia Caan.

Uit het eerste huwelijk:

a) Maria Johanna. Geboren te Rotterdam 2 februari 1783 "ten halv zeven uuren" 
's avonds. Overleden te Arnhem (huize Clarenbeek) 7 april 1813. Zij huwt te 
Woubrugge 5 juni 1805 Jan baron van Pallandt, heer van Walfort (R.N.L.). Lid 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Kamerheer in bijzondere dienst van 
Koning Willem I. Commandeur Ridder Duitsche Orde Balije van Utrecht. 
Geboren te Zutphen 17 juli 1776. Overleden te Arnhem (huize Clarenbeek) 9 
augustus 1844. Zoon van des H.R. Rijksvrijheer Adolph Werner Carel Willem, 
heer van Keppel, Voorst, Barlham en Walfort, en Heilwich Charlotta Barbara 
baronesse van Heeckeren, vrouwe van Barlham, en weduwnaar van Adelaïde 
Aurore van Neukirchen genaamd Nyvenheim. Hij huwt ten derde te 
Rotterdam 27 januari 1825 Anna Henriëtta Elisabeth Verstolk.

b) Margaretha Gerardina. Geboren te Rotterdam 11 augustus 1786 "deezen 
ogtend ten twee uuren". Overleden te Den Haag 13 december 1837. Zij huwt te
Den Haag 31 augustus 1807 Jhr Mr Hendrik Johan Caan, heer van Maurick 
(R.N.L.). Drost van Maasland. Lid gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
Raad-adviseur Departement van Binnenlandse Zaken, Staatsraad in 
bijzondere dienst. Geboren te Den Haag 8 april 1781. Overleden te Den Haag 9
januari 1864. Zoon van Mr Hendrik Adriaan en Susanna Jacoba Johanna van 
Neck.

X-B Mr François. Landdrost Noorderkwartier van Holland tot 1795. Lid 
Departementaal Bestuur 1805. Assessor landdrost van Maasland 1807. Baljuw
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van Rotterdam 1810-1811. Hoofdofficier te Den Haag (1811). President 
Gerechtshof te Rotterdam. "geboren den 4e April 1763 op Groenestein even 
buiten 's Hage, en aldaar gedoopt in de nieuwe kerk" op 10 april 1763. 
Overleden te Rotterdam 10 augustus 1813 "ten acht uuren", "letterlijk onder 
den druk van zijn arbeid". Hij huwt te Arnhem 9 mei 1804 Margaretha Louise 
Copes van Hasselt. Geboren te Tiel 29 juli 1780. Overleden te Den Haag 25 
december 1865. Dochter van Mr Jacob en Margaretha Jacoba Homoet.

Uit dit huwelijk:

a) Mr Jan Willem. Advocaat te Den Haag. Kapitein commandant van de 3e 
compagnie 1e bataillon Haagsche Schutterij. Geboren te Rotterdam 26 maart 
1805. Gedoopt in de Waalse kerk 5 mei 1805. Overleden te Den Haag 20 april 
1879.

b) Jacob François, volgt XI-A.

c) Samuel Anne, volgt XI-B (blz. 32).

d) Margaretha Catharina Johanna. Geboren te Den Haag 3 maart 1810 "heden 
avond ten agt uuren". Overleden te Den Haag 30 april 1888. Zij huwt te Den 
Haag 7 september 1831 Mr Constant Dominique Auguste de Quertemont. 
Bewaarder der hypotheken. Geboren te Brussel 25 oktober 1806. Overleden 
te Den Haag 17 december 1881. Zoon van Mr Joseph Jean Marie en Anne 
Josephe Emmanuelle Andres.

e) Pieter. Geboren en overleden te Den Haag in 1812.

f) Pieter François, volgt XI-C (blz. 33).

XI-A Dr Jacob François R.N.L. Doctor in de theologie. Hervormd Predikant te 
Hengelo (O.), Lochem en Utrecht. Geboren te Den Haag 22 april 1806. 
Gedoopt in de Waalse kerk 8 mei 1806. Overleden te Utrecht 31 juli 1878. Hij 
huwt te Haarlem 5 februari 1836 Caroline Copes van Hasselt. Geboren te 
Arnhem 23 maart 1811. Overleden te Utrecht 23 september 1887. Dochter van 
Mr Conraad Jacob Gerbrand en Jkvr. Anna Wilhelmina Janssens.

Uit dit huwelijk:

a) Een dochter kort na haar geboorte op 5 november 1836 te Den Haag 
overleden.

b) Mr François Jacob Karel. Advocaat te Utrecht. Geboren te Den Haag 7 
december 1837. Overleden te Utrecht 15 december 1877.

c) Cornelis Eliza Anna. Geboren te Utrecht 7 januari 1839. Overleden te Utrecht 
22 april 1845.

d) Ds. Jan Willem. Predikant te Krimpen a.d. Lek, Winkel (N.H.) en Edam. 
Geboren te Utrecht 3 februari 1841. Overleden te Edam 12 januari 1908.

e) Coenraad Jacob Gerbrand, volgt XII-A.

f) Samuel Pieter Jacob Anne, volgt XII-B.

XII-A Ds. Coenraad Jacob Gerbrand. Hervormd Predikant te Veessen, Almelo en 
Den Haag. Geboren te Utrecht 13 maart 1843. Overleden te Den Haag 20 
oktober 1895. Hij huwt te Rotterdam 28 november 1867 Emilia Gerarda 
Duuring. Geboren te Rotterdam 1 november 1844. Overleden te Den Haag 7 
april 1880. Dochter van Gerard, heer van Oudaen en Breukelen St. Pieter, en 
Marie Dorothée Dalen.

Uit dit huwelijk:
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a) Jacob Karel. Geboren te Veessen 2 oktober 1868. Overleden te Zeist 6 juli 
1939.

b) Gerard, volgt XIII-A.

c) Coenraad Jacob Gerbrand, volgt XIII-B.

d) Emil Gerard, volgt XIII-C.

e) Henric Antonie, volgt XIII-D.

f) Carel Jacobus, volgt XIII-E.

g) Maria Dorothea (R.O.N.). Oprichtster Vereniging S.I.M.A.V.I. Geboren te Den 
Haag 5 november 1878. Overleden te Den Haag 27 maart 1965.

XIII-A Ds. Gerard. Hervormd predikant laatstelijk te Zeist. Geboren te Veessen 13 
mei 1870. Overleden te Zeist 11 juli 1920. Hij huwt te Bussum 22 juni 1897 
Amanda Augusta Schoch (R.O.N.), journaliste en auteur. Geboren te Arnhem 
10 december 1869. Overleden te Zeist 20 mei 1951. Dochter van Jean Gustave 
Ulric (Johann Gustaph Ulrich) en Jkvr. Margaretha Catharina Gevers Deynoot.

Uit dit huwelijk:

a) Jacob Emil, volgt XIV-A.

b) Jean Gustave Ulric, volgt XIV-B.

c) Jan Willem, volgt XIV-C.

XIV-A Mr Jacob Emil (R.N.L., O.O.N.). Oud-refendaris Algemene Secretarie van 
Nederlands-Indië. Oud-directeur Economische Zaken van Nederlands Indië, 
daarna van Indonesië. Oud-algemeen vertegenwoordiger van de 
Nederlandse industrie in het Verre Oosten. Geboren te Eerbeek 26 maart 
1898. Overleden te Den Haag 17 maart 1991. Hij huwt ten eerste te Lausanne 
20 september 1922 (echtscheiding uitgesproken te Amsterdam 17 maart 1947)
Johanna Wilhelmina Sanders. Geboren te Rome 1 juli 1900. Overleden te 
Lausanne 19 mei 1958. Dochter van Jacobus en Marianna Susanne Ramann. 
Hij huwt ten tweede te Melbourne (Australië) 26 april 1947 Lucy Donaldson. 
Geboren te Broken Hill (New South Wales, Australië) 7 februari 1907. 
Overleden te Den Haag 1 november 1987. Dochter van Robert en Lucy Edith 
Bell.

Uit het eerste huwelijk:

a) Gheret Samuel, volgt XV-A.

b) Susanne Marianne. Kunstenares. Geboren te Buitenzorg 26 oktober 1924. Zij 
huwt ten eerste te Amsterdam 5 april 1945 (echtscheiding uitgesproken te 
Amsterdam 4 oktober 1951) Johan Albert Kernkamp. Oudcontroleur 
Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië. Geboren te Hilversum 1 augustus 
1919. Zoon van Mr Johan Herman Bernard en Elisabeth Joséphine Anna 
Leonie Maria Potjes. Zij huwt ten tweede te Doorn 3 september 1955 Arend 
Vincent Manuel Hubrecht. Voormalig directeur van het Rijksmuseum G.M. 
Kam 1964-1987. Geboren te Biaritz 8 oktober 1924. Zoon van Dr Jan Bastiaan 
en Jkvr. Leonore van Alphen. [Brummen].

c) Jean Gustave Ulric. Functionaris Kommerzbank te Düsseldorf. Geboren te 
Buitenzorg 11 oktober 1927. Overleden te Essen (D) 25 oktober 1990.

d) Dirk Hans, volgt XV-B.

XV-A Gheret Samuel. Oud-employé chemische fabriek. Geboren te Buitenzorg 10 
juli 1923. Hij huwt te Drouin (Victoria, Australië) 16 maart 1963 Ruth Eileen 
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Batchelor. Geboren te Drouin 18 mei 1941. Dochter van Kenneth Henry en 
Elsie May Waddell. [Drouin, Victoria, Australië].

Uit dit huwelijk:

a) Andrew Emile, volgt XVI-I.

b) Richard Mark, volgt XVI-J.

c) Jacqueline Marie. Receptioniste. Geboren te Preston 30 oktober 1968. 
Ongehuwd samenwonend met Shane Antony Peterson. Geboren te 
Melbourne (Victoria, Australië) 23 januari 1966. Zoon van John Ronald en 
Margaret Anne Merideth.

XVI-I Andrew Emile. Voormalig employé plastic fabriek. Geboren te Preston 
(Victoria, Australië) 5 februari 1964. Hij huwt 12 mei 2001 te Upper Yarra 
Reservoire Park (Victoria, Australië) Amelia Holroyd Booth. Geboren te 
Sydney (New South Wales, Australië) 31 januari 1965. Dochter van Edward en 
Marjorie Elain Eve.

Uit dit huwelijk:

a) Samuel Edward. Geboren te Ferntree Gully (Victoria, Australië) 30 januari 
2002.

XVI-J Richard Mark. Lasser. Geboren te Preston 28 januari 1967. Ongehuwd 
samenwonend met Patricia-Lea Spiring. Geboren te Shepparton (Victoria, 
Australië) 16 oktober 1974. Dochter van John Harold en Caroline Shirley 
Leppe.

Uit deze relatie:

a) Brendan Leigh. Geboren te Shepparton (Victoria, Australië) 17 april 2002.

XV-B Dirk Hans. Balletdanser, choreograaf en laatstelijk televisieregisseur. Zijn 
artiestennaam is sinds 1956 Dirk Sanders, naar zijn moeder. Geboren te 
Buitenzorg 24 december 1933. Overleden te Parijs 26 juli 2002. Hij huwt ten 
eerste in 1958 Anne Goldfarb Fargue, toneelspeelster. Echtscheiding. Hij huwt 
ten tweede Karen Blanguernon. Dochter van Dr Serge.

Uit het eerste huwelijk:

a) Leslie. Cinéaste. Geboren te Boulogne-Billancourt (Frankrijk) 6 april 1960. Zij 
huwt te Meudan 18 december 1987 Dominique Tabuteau. Cinéaste. Geboren 
te Dinard (Frankrijk) 26 mei 1954. Zoon van François en Joséphine Testin. 
[Parijs].

Uit het tweede huwelijk:

b) Tessa. Assistante Réalisation. Geboren te Parijs 26 juli 1961. [Parijs].

XIV-B Ds. Jean Gustave Ulric. Hervormd predikant respectievelijk te Boxmeer, 's- 
Gravenpolder, Harkstede-Scharmer en Stadskanaal en als emeritus-predikant
te IJzendijke. Geboren te Eerbeek 14 juni 1899. Overleden te Den Haag 18 
augustus 1973. Hij huwt ten eerste te Zeist 20 maart 1929 Jkvr. Henriëtta 
Jacoba de Geer. Geboren te Zeist 3 december 1902. Overleden te Groningen 
30 november 1959. Dochter van Jhr Egbert Lintelo en Maria van Marwijk 
Kooy. Hij huwt ten tweede te Den Haag 10 januari 1961 Wilhelmina Maria 
Jacoba Diderica Ubels. Geboren te Den Haag 20 december 1904. Overleden te 
Den Haag 28 juli 1986. Dochter van Jacob en Diderica Johanna Maria Fischer.

Uit het eerste huwelijk:

a) Gustaaf Gerard Samuel, volgt XV-C.
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b) Egbert Lodewijk, volgt XV-D.

c) Marijke Renata. Maatschappelijk werkster. Geboren te 's-Gravenpolder 7 mei 
1935. Overleden te Monnickendam 15 oktober 1982. Zij huwt te IJzendijke 30 
september 1967 Ferdinand Renso Ploeger. Zoon van Hendrik en Hendrika 
Vonk.

d) Hans Dirk, volgt XV-E.

e) Célestine Marguérite. Geboren te 's-Gravenpolder 24 mei 1939. Zij huwt te 
Stadskanaal 12 oktober 1962 (echtscheiding uitgesproken te Groningen in juli 
1978) Johan Bernard Maarsingh. Geboren te Muntendam 13 november 1938. 
Zoon van Berend en Berendina Prins. [Zeist].

XV-C Ds. Gustaaf Gerard Samuel. Hervormd emeritus-predikant laatstelijk te 
Krimpen aan den IJssel. Geboren te Boxmeer 19 september 1931. Hij huwt te 
Tubbergen 14 mei 1960 Marijke Nikkels. Geboren te Tubbergen 24 juni 1939. 
Dochter van Herman en Janna Jantine Koers. [Veenendaal].

Uit dit huwelijk:

a) Gustaaf Herman Paulus, volgt XVI-A.

b) Marie Louise Désirée. Lerares Basisonderwijs. Geboren te Hoogezand-
Sappemeer 24 september 1966. Zij huwt te Maarssen 12 mei 1993 Johannes 
Michael van den Broek. Bedrijfsleider. Geboren te Breda 10 januari 1965. Zoon
van Hendrik en Johanna Cornelia van Gool. [Nieuwegein].

c) Johannes Jeronimus, volgt XVI-B.

d) Coenraad Carel, volgt XVI-C.

XV-D Mr Egbert Lodewijk. Oud-notaris te Geldermalsen. Geboren te Boxmeer 22 
september 1933. Hij huwt te Haarlem 8 april 1967 Marianne Zijlstra. Geboren 
te Haarlem 8 augustus 1939. Dochter van Ir Hendrik en Alida Maria Baarslag. 
[Oosterbeek].

Uit dit huwelijk:

a) Jan Hein, volgt XVI-E.

b) Diederik Egbert, volgt XVI-K. Medewerker Aqua-Systems te Den Haag. 
Geboren te Oudekerk a.d. Amstel 23 februari 1970. [Raamsdonksveer].

c) Michel François. Student makelaardij. Geboren te Oudekerk a.d. Amstel 30 
juni 1972. [Den Haag].

XV-E Dr Hans Dirk. Hoofddocent theologie Universiteit van Nijmegen. Geboren te 
's-Gravenpolder 11 januari 1937. Hij huwt te Stadskanaal 27 oktober 1962 
Hermine Irene Dorsman. Lapidariste/edelsteenkundige. Geboren te 
Eindhoven 3 januari 1941. Dochter van Cornelis en Frederica Wilhelmina 
Polderman. [Nijmegen].

Uit dit huwelijk:

a) Drs Henriëtte Frédérique. Geboren te Utrecht 18 november 1963. Neerlandica.
[Utrecht].

b) Susanne Marguérite. Leraar Vrije School voor Voortgezet Onderwijs. Geboren 
te Utrecht 18 oktober 1965. Zij huwt te Utrecht 4 september 1992 Marinus Jan 
Veltman. Zelfstandig Ondernemer. Geboren te Eindhoven 14 augustus 1960. 
Zoon van Marinus Jan en Grietje van Gorcum. [Utrecht].

c) Diederik Johannes. Free-lance journalist. Geboren te Middelharnis 24 juni 
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1969. [Amsterdam].

d) Drs Dorine Aconia. Architectuurhistorica. Geboren te Middelharnis 3 juli 1971. 
[Amsterdam].

XVI-A Drs Gustaaf Herman Paulus. ICT Consultant. Geboren te Dordrecht 30 
november 1961. Hij huwt te Amsterdam 6 juni 1991 (echtscheiding 
uitgesproken te Utrecht 24 mei 2000) Drs Paula van Gelderen. Directeur 
Leverstichting Nederland. Geboren te Leiden 16 februari 1963. Dochter van 
Drs Joseph Aaron en Lemke Dekker. [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

a) Suzanne Davita. Geboren te Amsterdam 25 november 1993.

b) Samuel Joachim. Geboren te Utrecht 17 januari 1997.

XVI-B Drs Johannes Jeronimus. Consultant technische architectuur Oracle. Geboren 
te Gorinchem 26 januari 1970. Hij huwt te Zeist 7 juli 1994 Jantine Gertrude de
Jong. Lerares Basisonderwijs. Geboren te Amsterdam 21 april 1968. Dochter 
van Bartold en Cornelia van den Oever. [Ede].

Uit dit huwelijk:

a) David Jonathan. Geboren te Wageningen 18 april 1997.

b) Diederik Ferdinand. Geboren te Wageningen 18 juni 1998.

XVI-C Drs Coenraad Carel. Hervormd predikant. Geboren te Gorinchem 13 mei 1971. 
Hij huwt te Zoetermeer 16 september 1992 Drs Adriana Catharina Westerduin.
Hervormd predikant. Geboren te Scheveningen 26 februari 1970. Dochter van 
Willem en Adriana Catharina Harteveld. [Stolwijk].

Uit dit huwelijk:

a) Thomas Benjamin. Geboren te Zoetermeer 19 maart 1993.

b) Willem Sebastiaan. Geboren te Zoetermeer 14 juni 1995.

c) Sem Emanuel. Geboren te Zoetermeer 22 juli 1998.

d) Lucas Jonathan. Geboren te Zoetermeer 3 maart 2002

XIV-C Mr Jan Willem (O.O.N.). Oud-hoofd Dienst voor Algemene Zaken 
Gouvernement van Nederlands-Indië. Chef van het Kabinet van de 
burgemeester van 's-Gravenhage. Geboren te Eerbeek 16 november 1903. 
Overleden te Den Haag 14 januari 1995. Hij huwt te Zeist 17 september 1929 
Jkvr. Maria de Geer. Geboren te Zeist 3 december 1907. Overleden te Den 
Haag 2 mei 1998. Dochter van Jhr Gillis Egbert en Maria Beuker.

Uit dit huwelijk:

a) François Gillis, volgt XV-F.

b) Jan Willem, volgt XV-G.

c) Gerard Lodewijk, volgt XV-H.

XV-F Mr François Gillis. Oud-divisiehoofd Exploratie en Productie Concessies 
Koninklijke/Shell Groep, oud-director Exploration, Production and Gas, Shell 
Malaysia, oud-secretaris-generaal Nederlandse Olie- en Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA). Geboren te Buitenzorg 14 juli 1930. Overleden
te Wassenaar 4 februari 2002. Hij huwt te Rotterdam 7 juli 1956 Mr Bine 
Christina Zeijdner. Geboren te Dedemsvaart 26 oktober 1930. Dochter van Ds.
Willem Andries en Roelofina Geertruida Harmsen. [Wassenaar].
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Uit dit huwelijk:

a) Mr Geertruida Nanette. Ex-juridisch medewerker Nauta, van Haersholthe te 
Brussel en oud-bedrijfsjurist Moret, Ernst & Young te Rotterdam. Geboren te 
Den Helder 1 november 1957. Zij huwt te Rotterdam 8 januari 1993 Dr Jacobus
Gerardus Cornelius Bakker. Product manager Philips. Geboren te Weesp 22 
juli 1958. Zoon van Gerardus Wilhelmus Maria en Catharina Anna Maria 
Mulder. [Breda].

b) Drs Maria Christina. Overplaatsbaar Ambtenaar Dienst Buitenlandse Zaken. 
Geboren te Rijswijk (Z.H.) 22 oktober 1959. Zij huwt te Amsterdam 10 januari 
1992 Drs Geert Jacob baron van Asbeck. Redacteur NRC-Handelsblad. 
Geboren te Zeist 29 oktober 1957. Zoon van Mr Henrik Erwin en Mr Anne 
Marie de Jong. [Den Haag].

c) Jan Willem, volgt XVI-D.

d) Drs Willemina Anne. Psycholoog-psychotherapeut Polikliniek Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie Amsterdam. Geboren te Oldenzaal 26 augustus 1966. 
[Amsterdam].

XV-G Mr Jan Willem. Oud-directeur van de Nederlandse Vereniging van 
Zeepfabrikanten. Geboren te Buitenzorg 28 februari 1932. Hij huwt te Den 
Haag 18 december 1965 (echtscheiding uitgesproken te Utrecht 9 juli 1986) 
Jkvr. Quirina Laurentia Laman Trip. Geboren te Eindhoven 20 juni 1939. 
Overleden te Velp (Gld.) 11 augustus 1986. Dochter van Jhr Ir Rutger Egbert en 
Jkvr. Henrietta Francina van Andringa de Kempenaer. [Empe].

Uit dit huwelijk:

a) Drs Rutger Jan Willem, volgt XVI-M.

b) Diederik, volgt XVI-F.

c) Adriaan François, volgt XVI-G.

XV-H Mr Gerard Lodewijk. Gepensioneerd interim manager. Geboren te Buitenzorg 
29 juni 1934. Hij huwt te Leersum 1 augustus 1964 Frederique Godelieve 
Henriëtte Hirschfeld. Informatrice PTT-Telecom. Geboren te Zeist 21 
december 1940. Dochter van Prof. Dr Willem Karel en Anna Helena Royaards. 
[Deventer].

Uit dit huwelijk:

a) Mr Anne Heieen. Bankemployée ABN AMRO. Geboren te Leersum 10 mei 
1965. Zij huwt te Twello 17 december 1993 Drs Willem Nicolaas Cosijn. Marine 
Officier. Geboren te Leiden 12 oktober 1965. Zoon van Maurits Calixtus 
Franciscus Johannes en Marie Pauline Emilie Hens. [Leiden].

b) Marie Julie. Arts-assistent chirurgie te Amsterdam. Geboren te Diepenveen 
(Ov.) 6 mei 1967. Zij huwt te Amsterdam 8 mei 1999 H.G.M. Eberson. Beroep? 
Geboren te ... ... Zoon van ... [Amsterdam].

c) Coenraad Lodewijk François, volgt XVI-H.

XVI-D Ir Jan Willem. Drilling manager, Wintershall Noordzee BV te Den Haag. 
Geboren te Tripoli (Libië) 14 augustus 1964. Hij huwt te Bloemendaal 4 juli 
1992 Juliette Maria van Neerijnen. Hoofd Binnendienst Frans Maas Centrale 
Verkoop, Schiphol. Geboren te Den Haag 26 juli 1965. Dochter van Bernardus 
Wilhelmus en Magdalena Theresa Smit. [Heemstede].

Uit dit huwelijk:
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a) Sara Catharina. Geboren te Gorleston (GB) 10 oktober 1994.

b) Eva Suzanne. Geboren te Gorleston (GB) 29 juni 1996.

c) Frederique Maria. Geboren te Den Haag 26 november 1998.

XVI-E Mr Jan Hein. Kandidaat-notaris. Geboren te Haarlem 5 januari 1968. 
Ongehuwd samenwonend met Mayel Streek. Geboren 18 april 1971 te 
Winterswijk. Dochter van Gerrit Jan en Johanna Wilhelmina Wiggers. 
[IJsselstein].

Uit deze relatie:

a) Samuel Christiaan. Geboren te IJsselstein 9 juli 2001.

b) Carlijn Anne. Geboren te IJsselstein 4 december 2002.

XVI-K Diederik Egbert. Medewerker Aqua-Systems te Den Haag. Geboren te 
Oudekerk a.d. Amstel 23 februari 1970. Hij huwt te Dussen (gem. Werkendam)
10 september 1999 Wendy Anthonia Cornelia de Bruyn. Geboren te Breda 1 
april 1974. Dochter van Ton en Lia Oomen. [Raamsdonksveer].

Uit dit huwelijk:

a) Sophie Alida Maria. Geboren te Breda 13 maart 2001.

XVI-F Drs Diederik. Financial Engineer Ballast Nedam International. Geboren te 
Rotterdam 15 juli 1968. Hij huwt te Amsterdam 20 januari 2001 Drs Gabrielle 
Renée Theresia Claessens. Geboren te Muscat (Oman) 25 januari 1971. 
Dochter van Dr Ir Constant Jozef Lucas en Elisabeth Maria Anna Pisters. 
[Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

a) Gijs Rutger. Geboren te Amsterdam 10 mei 2001.

b) Toontje Elisabeth. Geboren te Amsterdam 20 maart 2003.

XVI-G Mr Adriaan François. Retailconsultant bij 4SUPPORT2U en zelfstandig 
ondernemer TunFun. Geboren te Krimpen a.d. IJssel 31 oktober 1970. Hij huwt
te Brummen 21 augustus 1998 Jkvr. Drs Eleane Constance van Spengler. 
Geboren te Amersfoort 6 april 1970. Dochter van Jhr Mr Dr Lukas Johan 
Herman en Vincentia Aloysia Maria José Nedorost. [Amersfoort].

Uit dit huwelijk:

a) Quirine Eleane. Geboren te Amersfoort 10 december 1999.

b) Thies François. Geboren te Amersfoort 11 februari 2001.

c) Diede Vincentia. Geboren te Amersfoort 29 juni 2004.

XVI-H Coenraad Lodewijk François. Manager Heineken International. Geboren te 
Diepenveen (Ov.) 24 juli 1969. Hij huwt te Bloemendaal 6 juni 1998 Drs 
Willemijn Eliane Faber. Huisarts te Driehuis. Geboren te Alkmaar 8 februari 
1970. Dochter van Ir Edward Ferdinand en Catherine de Mol van Otterloo-van 
Gulik. [Bloemendaal].

Uit dit huwelijk:

a) Annemijn Heleen. Geboren te Haarlem 25 juni 2000.

b) Isabel Catherine. Geboren te Haarlem 19 februari 2002.

c) Floris Lodewijk Adriaan. Geboren te Haarlem 26 maart 2004.

XVI-M Drs Rutger Jan Willem. Reservoir Engineer Shell International Exploration & 
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Production. Geboren te Rotterdam 25 juli 1966. Hij huwt te IJsselmeer 1 mei 
1999 Drs Esseline Annette van de Sande. Geboren te Delft 29 april 1967. 
Dochter van Ing. Jacobus Pieter en Ina Lansdorp. [Damascus, Syrië].

Uit dit huwelijk:

a) Nikita Renée Nour. Geboren te Damascus (Syrië) 30 augustus 2003.

XIII-B Coenraad Jacob Gerbrand. Geboren te Veessen 15 november 1871. Overleden 
te Johannesburg 6 juli 1963. Hij huwt te Pretoria (Zuid-Afrika) 19 november 
1901 Hinke Wierda. Geboren te Amsterdam 5 december 1871. Overleden te 
Johannesburg 4 mei 1958. Dochter van Sijtze Wopkes en Harmke Tjibbeles 
Kamp.

Uit dit huwelijk:

a) Coenraad Jacob Gerbrand, volgt XIV-D.

b) Johannes, volgt XIV-E.

c) Suse Hermine Wierda van Hoogstraten. Geboren te Kaapstad 8 februari 1908.
Zij huwt te Johannesburg 9 april 1938 Frans Jacobus Johannes Wilhelm van 
Beek. Aannemer van electriciteitswerken. Geboren te Ede 9 november 1911. 
Zoon van Adrianus Jacobus en Marianna Catharina Florentina Damen.

d) Hendrikus Petrus, volgt XIV-F.

e) Emilie Johanna Wierda van Hoogstraten. Geboren te Kaapstad 8 december 
1913. Zij huwt te Germiston (Transvaal) 16 april 1938 Percy Seymour Telford. 
Aannemer. Geboren te Larne-Belfast (Ierland) 22 februari 1911. Zoon van John 
en Jane Roney.

XIV-D Coenraad Jacob Gerbrand Wierda van Hoogstraten. Oud-manager South 
African Reserve Bank. Geboren te Johannesburg 13 september 1902. Hij huwt 
te Johannesburg 14 juni 1930 Maria Antoinette Wels. Geboren te Kaapstad 30 
maart 1905. Overleden 21 april 1999. Dochter van Johannes Martinus en 
Bernadiena Barbara C. van Tielselhoven.

Uit dit huwelijk:

a) Coenraad Jacob Gerbrand, volgt XV-I.

b) Mary Antonette. Geboren te Port Elisabeth 22 mei 1945. Zij huwt te 
Johannesburg 27 september 1963 Ian Duncan.

XIV-E Johannes Wierda van Hoogstraten. Journalist. Hoofd afdeling binnenen 
buitenlands nieuws van The Star. Geboren te Johannesburg 31 oktober 1904. 
Overleden 11 september 1981. Hij huwt te Johannesburg 3 juni 1933 Hermina 
Thelma Olga Rosaura van Velsen Notten. Geboren te Johannesburg 5 januari 
1899. Overleden 1982. Dochter van Simon Johannes en Anna Wierda.

Uit dit huwelijk:

a) Johan François, volgt XV-P.

b) Dr Richard Coenraad Johan, volgt XV-T.

c) Michiel Godefried Simon, volgt XV-U.

d) Anita Hinke Sietske Jeanne. Bibliothecaresse. Geboren te Johannesburg 7 
september 1939. Zij huwt Gary Dan Joffe. Geboren 6 april 1973.

e) Hermine Rosemarie. Muzieklerares. Geboren te Johannesburg 7 april 1941. 
[Australië].
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XIV-F Hendrikus Petrus Wierda van Hoogstraten. Geboren te Kaapstad 9 april 1911. 
Hij huwt te Johannesburg 15 januari 1938 Danica Huiberta van Niekerk. 
Geboren te Burgersdorp (Kaapprovincie) 28 mei 1908. Dochter van Christiaan 
Jacobus en Catharina Fransina de Kock.

Uit dit huwelijk:

a) Hendrikus Petrus. Geboren te Johannesburg 22 april 1941.

b) Evelyn Danica. Geboren te Johannesburg 24 september 1944.

XV-I Coenraad Jacob Gerbrand. Geboren te Johannesburg 28 oktober 1931. 
Overleden 1989. Hij huwt te Kaapstad 14 september 1955 Angelique 
Liebenberg. Geboren te De Aar (Kaapprovincie) 20 december 1932. Uit een 
tweede huwelijk nog twee (onbekende) kinderen.

Uit dit huwelijk:

a) Hetty. Geboren te Bulawayo (Zuid-Zimbabwe) 31 januari 1956. Zij huwt Gary 
Patrick Johnson. Geboren 18 maart 1954.

b) Mary Ann. Geboren te Umtali (Zuid-Zimbabwe) 13 februari 1958. Zij huwt 
Mark Shearer.

c) Coenraad Jacob Gerbrand. Geboren te Umtali (Zuid-Zimbabwe) 10 oktober 
1960.

d) John, volgt XVI-L.

XV-P Johan François. Televisie- en radio-ingenieur. Geboren te Johannesburg 14 
oktober 1934. Hij huwt te Johannesburg 4 augustus 1956 Mabel Jeannette de 
Vries Robbé. Geboren te Laren (N.H.) 20 maart 1936. Dochter van Frank en 
Adriana Catharina Petronella Slegt. [Robertson, Zuid-Afrika].

Uit dit huwelijk:

a) François Anthony Johan. Geboren te Johannesburg 14 september 1972.

b) Jeannette Adrienne. Chemical engineer. Geboren te Kaapstad 31 augustus 
1973. Zij huwt te Robertson (Cape Province, Zuid-Afrika) 7 november 1998 
Craig Gaven Sweet, geboren 13 mei 1972.

XIII-C Emil Gerard. Assuradeur. Geboren te Almelo 13 oktober 1873. Overleden te 
Den Haag 31 oktober 1943. Hij huwt te De Steeg 28 september 1898 Jkvr. 
Petronella Elisabeth de Geer. Geboren te Groningen 7 september 1874. 
Overleden te Den Haag 28 januari 1945. Dochter van Jhr Dr Lodewijk en 
Petronella Elisabeth Beckering.

Uit dit huwelijk:

a) Emilia Jacoba. Officier Leger des Heils. Geboren te Den Haag 10 mei 1903. 
Overleden te Den Haag 24 oktober 1984.

XIII-D Henric Antonie. Geboren te Almelo 8 maart 1875. Overleden te Kaapstad 28 
maart 1947. Hij huwt te Johannesburg 29 april 1902 Sorella Schoch. Geboren 
te 24 Rivieren (Kaapkolonie) 25 juni 1871. Overleden te Kaapstad 16 oktober 
1948. Dochter van Wilhelm August en Henriëtte Caroline baronesse van Aylva 
Rengers.

Uit dit huwelijk:

a) Eric Gordon, volgt XIV-G.

b) Grace Dorothy. Geboren te Maraisburg 16 augustus 1904. Zij huwt ten eerste 
te Port Elisabeth 16 juni 1928 (echtscheiding uitgesproken in 1931) Dr Henry 
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Richard Haigh. Geboren te Port Elisabeth 9 oktober 1899. Zoon van Henry 
Enoch en Beatrix M. Nelson. Zij huwt ten tweede te Port Elisabeth 20 
december 1933 (echtscheiding uitgesproken in maart 1946) Arthur Hider Coy. 
Geboren te Turnbridge Wells (Engeland) 17 december 1907.

c) Omeline Stella. Geboren te East London (Natal) 23 juli 1907.

d) Marguerite Antoinette. Geboren te Potchefstroom 26 oktober 1909. Zij huwt 
te Johannesburg 17 december 1938 Alexander Alfred Bollmann. Geboren te 
Vienenburg (Harz) 19 mei 1910. Zoon van Alexander en Agnes Preuss.

e) Henric Adolphe, volgt XIV-H.

XIV-G Dr Eric Gordon. Anaesthesist. Geboren 4 juni 1903. Overleden 3 november 
1976. Hij huwt te Pretoria 2 november 1935 Helena Maria Fourie. Geboren te 
Somerset Oost (Kaapprovincie) 18 maart 1913. Overleden 31 januari 1968. 
Dochter van Ds. Adriaan Paulus Johannes en Judith Maria Aletta Botha.

Uit dit huwelijk:

a) Adriaan Eric Henric, volgt XV-Q.

b) Sorella. Geboren te Rondebosch (Kaapprovincie) 9 oktober 1938.

c) Karin Adine. Geboren te Rondebosch (Kaapprovincie) 25 mei 1943. Zij huwt 
Arthur Robert Newton. Geboren 16 april 1945.

d) François Anthony, volgt XV-R.

XIV-H Henric Adolphe. Directeur van enige maatschappijen. Geboren te Pretoria 23 
augustus 1911. Overleden 12 augustus 1987. Hij huwt te Kaapstad 18 mei 1940 
Joan Constance Margaret McGee. Geboren te Durban (Natal) 13 februari 1917. 
Dochter van Avery Duncan en Suzanne Elizabeth Jones.

Uit dit huwelijk:

a) Glenifer Heather. Geboren te Pietermarziburg (Natal) 22 maart 1941. Zij huwt 
Nicolas Behr.

b) Anthony Delalaing, volgt XV-S. Geboren te Kaapstad 13 april 1947.

XV-Q Adriaan Eric Henric. Geboren te Rondebosch (Kaapprovincie) 16 september 
1936. Hij huwt Alma Retief.

Uit dit huwelijk:

a) Adriaan Henric. Geboren 27 december 1968.

b) Renaldo Eric. Geboren 8 januari 1971.

c) Almari. Geboren 20 februari 1975.

XV-R François Anthony. Geboren te Newlands 17 september 1948. Hij huwt Mercy 
Evelyn Fraser Koch. Geboren 26 oktober 1915. Overleden 15 april 1989.

Uit dit huwelijk 2 dochters.

XV-S Anthony Delalaing. Geboren te Kaapstad 13 april 1947. Hij huwt Carol Joan 
Robertson.

Uit dit huwelijk:

a) Mark Antony. Geboren 11 januari 1970. Hij huwt Melissa Jean Allen. Geboren 6
april 1972.

b) Sandra. Geboren 23 november 1971.
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XV-T Dr Richard Coenraad Johan. Medicus. Geboren te Johannesburg 14 maart 
1936. Overleden 30 juli 1985. Hij huwt Dr. Ellen Sophie Simon. Geboren 29 mei
1940.

Uit dit huwelijk:

a) Dr. Ruth. Geboren 28 april 1967. Zij huwt Dr. Richard Brown. [Groot-
Brittannië].

b) Donald Eric. Geboren 21 oktober 1969. [Zuid-Afrika].

XV-U Michiel Godefried Simon. Architect. Geboren te Johannesburg 14 maart 1936. 
Hij huwt Anne Lesley Johnson. Geboren 30 april 1943.

Uit dit huwelijk:

a) John. Geboren 9 april 1969. [U.S.A.].

b) Claire. Geboren 19 juli 1971. Zij huwt Matthew (?). [Groot-Brittannië].

c) Steven. Geboren 3 augustus 1972. Hij huwt Tammy Dian Haas. Geboren 15 
december 1963. [U.S.A.].

d) David. Geboren 13 februari 1979. [U.S.A.].

XVI-L John. Geboren 12 augustus 1966. Hij huwt Susan Fair. Geboren 25 november 
1963.

Uit dit huwelijk:

a) Terence. Geboren 13 februari 1986.

b) Jessica Alice. Geboren 28 november 1990.

c) Kevin John. Geboren 6 februari 1993.

XIII-E Carel Jacobus. Industrieel. Geboren te Almelo 6 november 1876. Overleden te 
Arnhem 12 augustus 1915. Hij huwt te St. Gilles (Brussel) 11 september 1900 
Catharina Theresia Helena Weggeman Guldemont. Geboren te Gestel 31 
oktober 1871. Overleden te Amersfoort 12 november 1954. Dochter van Jan en
Maria Emilia Verstegen.

Uit dit huwelijk:

a) Alex. Geboren 21 september 1905. Overleden 17 maart 1909.

b) Désiré Alex Jan Carel. Industrieel. Geboren te Hoogeveen 2 juni 1911. Hij huwt 
ten eerste te Laren (N.H.) 2 september 1937 (echtscheiding uitgesproken te 
Amsterdam 7 oktober 1948) Jeannette Anna Troetel. Geboren te Amsterdam 1
augustus 1911. Dochter van Levie Troetel (naamswijziging in: Louis Troeder bij 
K.B. d.d. 25 augustus 1948, nr. 42) en Clara Pruikemaker. Hij huwt ten tweede 
te Bude (Cornwall, Engeland) 2 juli 1958 Isabella Sophia baronesse van 
Ittersum. Geboren te Amersfoort 11 februari 1913. Dochter van baron Lodewijk
Arend en Maria Henriëtta Stroeve en gescheiden echtgenote van John 
Cartwright Braddon.

XII-B Mr Samuel Pieter Jacob Anne. Secretaris Nederlandsche Rijnspoorweg 
Maatschappij. Geboren te Utrecht 2 oktober 1844. Overleden te Utrecht 25 
februari 1892. Hij huwt te Utrecht 25 mei 1871 Elizabeth Maria van Hoytema. 
Geboren te Utrecht 27 november 1849. Overleden te Rijswijk (Z.H.) 27 
september 1939. Dochter van Mr Willem Jacob en Mary Ann de Jongh.

Uit dit huwelijk:

a) Caroline Jacoba. Geboren te Utrecht 29 juli 1876. Overleden te Laren (N.H.) 27 
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januari 1956. Zij huwt te Overveen 26 maart 1902 (echtscheiding uitgesproken
te Amsterdam 10 juni 1921) Jhr Dr Nicolaas Johannes van Suchtelen. 
Letterkundige, Directeur van de Wereldbibliotheek. Geboren te Overveen 25 
oktober 1878. Overleden te Ermelo 26 augustus 1949. Zoon van Jhr Ferdinand 
Antonius en Josina Paulina Adriana Beversen. Hij hertrouwt te Naarden 11 
augustus 1922 Catharina Elisabeth van der Werff, gescheiden echtgenote van 
Theodore Paul Constant Johan Op de Coul.

b) Mary Wilhelmina. Geboren te Utrecht 28 september 1877. Overleden te 
Bennekom 21 juni 1963. Zij huwt te Baarn 4 april 1901 Rudolph Carl Mauve. 
Architect. Oud-secretaris Schoonheidscommissie van Den Haag. Geboren te 
Den Haag 20 januari 1878. Zoon van Anthony en Ariette Sophia Jeannette 
Carbentus.

c) Samuel Pieter Jacob Anne, volgt XIII-F.

d) Willem Jacob, volgt XIII-G.

XIII-F Samuel Pieter Jacob Anne. Werktuigkundig ingenieur (Delft). Lid Octrooiraad. 
Zelfstandig adviseur in octrooizaken en mede-oprichter van de Kon. Ned. Ver.
V. Luchtvaart. Geboren te Utrecht 28 september 1880. Overleden te Den Haag
19 maart 1953. Hij huwt te Zeist 30 augustus 1906 Johanna Jacobina Croll. 
Geboren te Rotterdam 24 augustus 1884. Overleden te Driebergen 15 
november 1962. Dochter van David en Elisabeth Abrahamina Titsingh.

Uit dit huwelijk:

a) Esther. Geboren te Naarden 23 juni 1907. Overleden te Dieren 8 mei 1995. Zij 
huwt te Velzen 6 juli 1933 Franciscus Lodewijk van Haaff. Graficus ("lettering").
Geboren te Amsterdam 26 september 1908. Overleden te Amsterdam 6 
september 1984. Zoon van Theodorus Johannes en Jacoba Sophia de Boer.

b) Samuel Guido, volgt XIV-I.

c) Ralph. Ingenieur technologie (Delft). Employé bij Koninklijke/Shell te Pladju 
(Indonesië). Geboren te Bentveld 27 juni 1911. Overleden 7 maart 1942 bij het 
bombardement op de MS Pulau Bras, 120 mijl Z.W. van de Wijnkoopsbaai in 
de Indische Oceaan.

d) Matthijs Herbert, volgt XIV-J.

XIII-G Willem Jacob. Violist. Oud-dirigent Philharmonisch orkest te New York. 
Geboren te Utrecht 18 maart 1884. Overleden. Hij huwt te Bärstadt (Hessen 
Nassau) 3 juli 1911 (echtscheiding uitgesproken te München 11 november 1927)
Elisabethe Katharine Ney. Pianiste. Geboren te Düsseldorf 27 september 1882.
Dochter van Jakob en Friederiecke Anton. Zij hertrouwt in 1920 Paul F. Allais.

Uit dit huwelijk:

a) Eleonora. Declamatrice. Geboren te Zürich 20 juni 1918. Zij huwt 12 maart 1941
(echtscheiding) Ernst Rötger Wiskott. [München].

XIV-I Ing. Samuel Guido. Ingenieur Werktuigbouw te Bingen (D). Employé bij 
Koninklijke/Shell. Directeur N.V. Motorenfabriek Thomassen te Rheden. 
Geboren te Zeist 15 juli 1909. Overleden te Naarden 1 februari 1995. Hij huwt 
te Wassenaar 25 juni 1937 Louise Bertha Havelaar. Geboren te Rotterdam 18 
april 1910. Dochter van Louis Jacob en Maria Catharina Kuymans. [Naarden].

Uit dit huwelijk:

a) Samuel David, volgt XV-J.
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b) Paul Jacob, volgt XV-K.

c) Johanna Joyce. Geboren te Wassenaar 5 januari 1945. Zij huwt te De Steeg 
(Gemeente Rheden) 21 september 1968 Drs Peter Wilson. Voorzitter raad van 
bestuur Energie Noord-West. Geboren te Den Haag 16 juni 1942. Zoon van Ir 
William en Machteldje van Straten.

XIV-J Mr Matthijs Herbert. Secretaris Generaal Conférence de La Haye de droit 
international privé. Secretaris Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
Geboren te De Bilt 19 augustus 1913. Overleden te Den Haag 29 mei 1980. Hij 
huwt te Deventer 30 september 1946 Mr Maria Adriana van Groningen. 
Geboren te Twello 12 april 1922. Dochter van Mr Simon Henri en Johanna 
Lucretia Geertruida Reyers. [Den Haag].

Uit dit huwelijk:

a) Matthijs Herbert, volgt XV-L.

b) Steven, volgt XV-M.

c) Drs Jacob Zeger Alexander. Finance Manager Holland Beton Groep, Directeur 
Serviton Antwerpen. Geboren te Den Haag 15 mei 1952. Overleden te Den 
Haag 20 november 1999.

XV-J Dr Ir Samuel David. Herboloog-Consultant. Geboren te Den Haag 18 augustus
1938. Hij huwt te Naarden 18 juli 1968 Monica Elisabeth Ernestine van Voorst. 
Vrijwilligster Amnesty International. Geboren te Naarden 6 oktober 1943. 
Dochter van Dirk en Annemarie Nesenberend. [Overijse, België].

Uit dit huwelijk:

a) Ir Samuel Tijn. Octrooi onderzoeker bij het Europees Octrooi Bureau. Geboren
te Sacramento (U.S.A.) 12 februari 1972. [Den Haag].

b) Menno Dirk. Student. Geboren te Burnham (GB) 21 september 1973. [Delft].

XV-K Ing. Paul Jacob. Directeur. Geboren te Den Haag 25 mei 1941. Hij huwt te 
Piershil 15 september 1984 Christina Charlotte Maria Ypma. 
Directiesecretaresse. Geboren te Den Haag 20 juni 1959. Dochter van 
Gerardus Franciscus Maria en Sonja Hedwig Walther. [Piershil].

Uit dit huwelijk:

a) Christiaan Fokke Samuel. Scholier. Geboren te Piershil 8 september 1986.

b) Floris Pieter Ferdinand. Scholier. Geboren te Piershil 6 september 1988.

XV-L Mr Matthijs Herbert. Secretaris Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland. Geboren te Den Haag 10 juli 1947. Hij huwt te Amsterdam 24 mei 
1985 Auguste Madeleine Taudin Chabot. Pedagogisch werker. Geboren te 
Eindhoven 13 oktober 1945. Dochter van Ir Jean Joseph Marie en Augusta 
Mariëtte van Reenen. [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

a) Marius Matthijs. Scholier. Geboren te Amsterdam 17 november 1985.

XV-M Mr Steven (R.O.N.). Voormalig Directeur Gezondheidsbeleid Ministerie 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Algemeen Directeur Carnegie-Stichting. 
Geboren te Den Haag 23 juli 1949. Hij huwt te Annen (Drenthe) 22 mei 1976 
Drs Louise Marion van Embden Andres. Sociologe. Stafmedewerkster V.N.O. 
Geboren te Groningen 11 juli 1949. Dochter van Gerrit Hendrik en Jans 
Hendrika Meyer. [Den Haag].
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Uit dit huwelijk:

a) Annemarie Jantien. Geboren te Brussel 23 september 1980.

b) François Matthijs. Geboren te Den Haag 24 september 1982.

XI-B Samuel Anne. 1e Luitenant Haagse Schutterij. Lid Provinciale Staten van Zuid-
Holland. Geboren te Den Haag 30 maart 1808. Overleden te Den Haag 24 
oktober 1875. Hij huwt ten eerste te Amsterdam 21 mei 1835 (echtscheiding 
uitgesproken te Den Haag 17 september 1847) Catharina Johanna Susanna 
van Bijnkershoek van Hoogstraten (X-C-e). Geboren te Amsterdam 19 juli 
1816. Overleden te Darmstadt 5 juli 1871. Dochter van Adrianus van 
Bijnkershoek van Hoogstraten en Johanna Catharina Berck. Zij hertrouwt te 
Breda 24 augustus 1848 Felix Maria baron (Hessisch Freiherr) van der Capellen
van Berkenwoude. Hij huwt ten tweede te Den Haag 18 februari 1875 Maria 
Wilhelmina Frieswijk. Geboren te Den Haag 16 oktober 1826. Overleden te 
Den Haag 13 oktober 1899. Dochter van Jan Hendrik en Constantia ten Cate.

Uit het tweede huwelijk:

a) Margaretha Constantia Maria. Geboren te Den Haag 25 februari 1858. 
Overleden te Den Haag 25 mei 1942. Zij huwt te Den Haag 19 mei 1881 Pieter 
Jacobus van Stein Callenfels (R.N.L., O.O.N.). Luitenant-generaal artillerie. 
Geboren te Delft 24 mei 1843. Overleden te Den Haag 24 januari 1936. Zoon 
van Pieter Godefriedus en Dina Maria Verkade.

b) Jan Samuel François, volgt XII-C.

c) Jan Willem Pieter, volgt XII-D.

d) Jacob Karel. Geboren te Den Haag 4 augustus 1862. Kapitein artillerie. 
Overleden te Gorinchem 25 september 1897.

XI-C Mr Pieter François. Refendaris Raad van State. Geboren te Rotterdam 22 
februari 1813. Overleden te Den Haag 12 juli 1875. Hij huwt te Den Haag 29 
augustus 1838 Jkvr. Johanna Catharina Margaretha Caan. Geboren te Den 
Haag 28 februari 1819. Overleden te Den Haag 7 juli 1879. Dochter van Jhr Mr 
Hendrik Johan, heer van Maurick, en Margaretha Gerardina van Hoogstraten 
(X-A-b).

Uit dit huwelijk:

a) François. Adelborst 3e klasse. Geboren te Den Haag 3 juli 1839. Overleden te 
Den Haag 6 april 1858.

b) Hendrik Gerard Johan. Luitenant-kolonel infanterie. Geboren te Den Haag 18 
maart 1841. Overleden te Den Haag 6 januari 1905.

c) Johanna Wilhelmina. Geboren te Den Haag 30 mei 1842. Overleden te Almen 
18 augustus 1901. Zij huwt te Den Haag 15 mei 1863 Floris baron van Pallandt, 
heer van Hagen. Commandeur Ridder Duitsche Orde Balije van Utrecht. 
Geboren te Den Haag 25 februari 1835. Overleden te Den Haag 29 december 
1902. Zoon van baron Adolf Werner Carel Willem, heer van Keppel, Barlham, 
Hagen en Wolfswaard, en Henriëtte Jeanne Adelaïde baronesse Torck, 
vrouwe van Harsselo.

d) Caroline Gerardina Johanna. Geboren te Den Haag 2 maart 1846. Overleden 
te Eefde 26 juni 1918.

e) Jacoba Caroline. Geboren te Den Haag 20 augustus 1855. Overleden te Den 
Haag 1 februari 1911. Zij huwt te Den Haag 9 oktober 1879 Jhr Louis Jacques 
Quarles van Ufford. 1e luitenant cavalerie. Geboren te Den Haag 11 juni 1852. 
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Overleden te Den Haag 12 april 1940. Zoon van Jhr Mr Eduard en Cornelia 
Johanna Sara gravin van Limburg Stirum. Hij hertrouwt te Den Haag 8 april 
1920 Cathérine Lumine Elise van Ermel Scherer.

XII-C Jan Samuel François. Ritmeester. Lid Gemeenteraad van Arnhem. Lid 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Lid Tweede Kamer der Staten Generaal.
Geboren te Den Haag 7 juni 1859. Overleden te Den Haag 30 juni 1936. Hij 
huwt ten eerste te Bennebroek 4 juni 1890 Louise Dorothea Adrienne van 
Son. Gebo-ren te Ravenswaay (huize Vredestein) 17 augustus 1867. Overleden
te Zutphen 17 maart 1891. Dochter van Hendrik Jan Abraham en Jkvr. 
Wilhelmina Vincentia Maria Baud. Hij huwt ten tweede te Haarlem 5 juli 1893 
Maria Arnoldina van Stralen. Geboren te Haarlem 25 maart 1871. Overleden te
Arnhem 18 mei 1923. Dochter van Abraham en Janna van Lennep. Hij huwt 
ten derde te Arnhem 20 februari 1924 Jkvr. Anna Rutheria Schuurbeque 
Boeye. Geboren te Zierikzee 14 juni 1878. Overleden te Den Haag 23 februari 
1975. Dochter van Jhr Mr Jacobus Willem Daniël en Jkvr. Henriëtta Carolina 
Wilhelmina de Jonge en weduwe van Christiaan Frederik Troost.

Uit het eerste huwelijk:

a) François, volgt XIII-H.

b) Maria Wilhelmina Vincentia Louise Lily. Geboren te Zutphen 2 maart 1891. 
Overleden te Ede 12 november 1985. Tweeling met voorgaande.

Uit het tweede huwelijk:

c) Constantia Margaretha Adriana Anna. Geboren te Zutphen 2 mei 1894. 
Overleden te Hilversum 13 november 1927. Zij huwt te Arnhem 18 april 1923 
Prof. Dr Pieter Boendermaker. Geboren te Amsterdam 8 augustus 1893. Oud 
bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam vanwege het Seminarium 
van het Evangelisch Luthers kerkgenootschap. Zoon van Pieter en Alida 
Fransen. Hij huwt ten tweede te Amsterdam 29 augustus 1929 Elisabeth 
Debois en ten derde te Hilversum 9 oktober 1957 Else Emma Happe, weduwe 
van Ds. Pieter van Genderen Stort.

d) Samuel Anne, volgt XIII-I.

e) Margaretha Maria. Geboren te Arnhem 14 april 1904. Overleden te Den Haag 
13 april 2003.

f) Jan Willem Jacob. Medewerker reisbureau. Geboren te Arnhem 6 augustus 
1908. Overleden te Bennekom 16 maart 1996.

XII-D Jan Willem Pieter. Luitenant-generaal artillerie. Gouverneur K.M.A. Adjudant 
in bijzondere dienst van Koningin Wilhelmina. Geboren te Den Haag 8 
oktober 1860. Overleden te Den Haag 18 maart 1941. Hij huwt te Arnhem 18 
september 1892 Jkvr. Ada Marceline Marie Elisabeth van Lawick van Pabst. 
Geboren te Vreeland 20 september 1863. Overleden te Den Haag 19 
november 1947. Dochter van Diederik Jan Anthonie Albertus, heer van 
Nijevelt, en Maria Jacoba Simonetta Rijnbende.

Uit dit huwelijk:

a) Wilhelmina Maria Jacoba Simonetta. Geboren te Arnhem 6 september 1893. 
Overleden te Doorn 8 augustus 1995. Zij huwt te Den Haag 11 mei 1916 
(echtscheiding uitgesproken te Den Haag 23 december 1930) Jacobus Ruys. 
Lid Fa. Ruys & Co., cargadoors te Rotterdam. Geboren te Batavia 14 november
1887. Overleden te Genève 25 mei 1954. Zoon van Mr Theodorus Adrianus en 
Anna Agnes Albertina Louise Margaretha Antoinette Jacometti. Hij hertrouwt 
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te Londen 28 oktober 1931 Edith Merill Bailey.

b) Maria Wilhelmina Constantia. Kunstschilderes. Geboren te Utrecht 3 
september 1895. Overleden te Laren (N.H.) 28 augustus 1979.

XIII-H François. Burgemeester van Zuilichem, Hengelo (Gld.). Geboren te Zutphen 2 
maart 1891. Overleden te Lunteren 26 december 1979. Hij huwt te Ede 20 juli 
1921 Alida Hendrika Maria Wigman. Geboren te Lunteren 8 februari 1895. 
Overleden te Ede 23 april 1981. Dochter van Bernard en Hendrika van 
Schothorst.

Uit dit huwelijk:

a) Jan Samuel François, volgt XIV-K.

b) Louise Dorothea Adriënne. Weefster van wandtapijten. Oud-docente 
opleiding Montessori-kleuterleidsters. Oud-directrice van de Haagse 
kinderdagverblijven. Geboren te Zaltbommel 24 augustus 1923. Overleden te 
La Croix-Valmer, Frankrijk, 25 februari 1998. Zij huwt te Hengelo (Gld.) 24 mei 
1952 Jhr Willem van der Brugghen. Oud-Secretaris-Generaal Fédération 
Internationale de Documentation. Geboren te Leiden 17 april 1918. Zoon van 
Mr Guillaume Anne en Jkvr. Jacoba Eduardina van der Goes.

c) Hendrik François. Juwelier in ruste. Geboren te Zaltbommel 29 juli 1925. 
Overleden nabij Auckland (Nieuw-Zeeland) 24 augustus 2003. Hij noemde 
zich sedert zijn naturalisatie tot Nieuw-Zeelands staatsburger in 1955: Henry 
Van Telford.

d) Drs Constantia. B.A. Gepensioneerd psycholoog en vertaler. Geboren te 
Zaltbommel 19 juni 1928. Zij huwt te Ede 22 augustus 1956 (echtscheiding 
uitgesproken te Haarlem 23 januari 1962) Gerardus Pieter Jacobus van 
Alkemade. Sociaal geograaf. Geboren te Bandoeng 19 maart 1918. Zoon van 
Jacobus Gerardus en Johanna van Vliet en gescheiden echtgenoot van Olga 
Joline Veldhuyzen van Zanten. [Bilthoven].

e) Bernarda Margaretha. Geboren te Zaltbommel 19 mei 1933. Zij huwt te Ede 25
januari 1958 Ds. Arnout Diederik Herman Roscam Abbing. Hervormd 
emeritus-predikant, laatstelijk te Bilthoven. Voormalig hoofddocent 
theologie Universiteit van Amsterdam, stafdocent Nederlands Hervormde 
Kerk. Geboren te Amsterdam 4 september 1924. Overleden te Lunteren 5 juni 
2004. Zoon van Ds. Pieter Johan en Antonia Elisabeth Clasina de Veer en 
weduwnaar van Else Kluft. [Lunteren].

XIV-K Jan Samuel François. Voormalig Chief of Mission, International Committee for
Migration (IOM). Geboren te Zaltbommel 22 mei 1922. Hij huwt te Hengelo 
(Gld.) 4 juli 1953 Eleanor Colson Curtis. Geboren te New York 18 november 
1926. Dochter van Edward Gilman en Mary Helen Seelbach. [Thompson, 
Conn., U.S.A.].

Uit dit huwelijk:

a) David Jan, volgt XV-N.

b) Nicholas Frans, volgt XV-O.

XV-N David Jan. Civil Servant, Official, Department of State United States, 
Washington, D.C. Geboren te Bronxville, New York 17 december 1954. Hij 
huwt te New York 16 juni 1984 Michelle Irene Kayon. Architect U.S. 
Department of Justice, Washington, D.C. Geboren te New York 12 oktober 
1955. Dochter van Moreno en Ella Stumes. [Washington, D.C., U.S.A.].
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Uit dit huwelijk:

a) Daniel Dirck. Scholier. Geboren te New York 26 november 1986.

b) Julia Erna. Scholier. Geboren te Washington, D.C. 22 juli 1989.

XV-O Nicholas Frans. Television and Theatre Producer. Geboren te Bronxville 
(U.S.A.) 9 december 1956. Hij huwt te New York City 24 oktober 1999 Sarah 
Brockus. Actress and Television and Theatre Producer. Geboren te New 
Orleans, Louisiana (U.S.A.) 6 juli 1962. Dochter van Rev. Harold and Janice 
Chapin Buchanan [New York, U.S.A.].

Uit dit huwelijk:

a) Anya Chapin. Geboren te New York City, New York (U.S.A.) 6 maart 2001.

b) Naomi. Geboren te New York City, New York (U.S.A.) 14 juli 2003.

XIII-I Ds. Samuel Anne. Predikant-zendeling Protestantse Kerk in Oost-Java en 
vlootpredikant te Soerabaja. Geboren te Arnhem 6 september 1896. 
Overleden Interneringskamp Soerabaja 29 januari 1945. Hij huwt te Bilthoven 
9 oktober 1924 Jkvr. Julia Libussa Maria Theresia von Steiger. Geboren te 
Arnhem 1 juni 1902. Overleden te Lochem 9 februari 1994. Dochter van Jhr 
Karl Alfred Arthur en Maria Hendrika Beelaerts van Emmichoven.

Uit dit huwelijk:

a) Maria Theresia. Lerares textiele vakken. Oud-ambtenares te Ottawa. Geboren
te Nieuwe Pekela 5 oktober 1926. Zij huwt te Vancouver (Canada) 19 juli 1958 
Peter Mees. Architect. Geboren te Sidhoardjo (Soerabaja) 12 november 1927. 
Overleden te Vancouver 15 februari 1977. Zoon van Maurits Johan en 
Wilhelmina Adriana van de Stadt. [Vancouver, BC, Canada].

b) Drs Constantia Margaretha. Historica. Evangeliste. Geboren te Modjowarno 
(Soerabaja) 26 september 1928. Overleden te Utrecht 11 februari 1970. Zij 
huwt te Bilthoven 2 september 1967 Dr Lykle Michiel Hogerzeil. Dermatoloog.
Voormalig directeur Victoria Hospital Dichpalli, India. Geboren 12 april 1928. 
Zoon van Mr Hendrik Vredenrijk en Cornelia Catharina de Jong. Hij hertrouwt 
te Dichpalli 7 februari 1978 Elisabeth Mary Wright. [Engeland].

c) Carla Alfrieda Arda. Rechtsdame Johannieterorde. Geboren te Soerabaja 19 
mei 1931. Overleden te Nijmegen 5 september 2000. Zij huwt 2 april 1955 Jhr 
Mathieu Constant van Geen. Vennootschapsdirecteur. Ridder 
Johannieterorde. Geboren te Waardenburg 16 juni 1926. Zoon van Jhr 
Mathieu Lambert en Jkvr. Constantia Jacoba van Holthe tot Echten.

d) Renée Louise. Rechtsdame Johannieterorde. Geboren te Soerabaja 15 mei 
1933. Zij huwt te Bilthoven 9 juni 1956 Jhr Unico Hendrik van Holthe tot 
Echten. Voormalig staf-functionaris Bank Mees en Hope te Rotterdam. Ridder
Johannieterorde. Geboren te Nieuwersluis 18 mei 1928. Zoon van Jhr Dr Marie
Louis en Agatha Johanna Elisabeth van Notten. [Vorden].

e) Jan Willem François, volgt XIV-L.

XIV-L Jan Willem François. Medewerker beveiligingsdienst. Geboren te Soerabaja 
29 september 1941. Hij huwt te Etten-Leur 15 december 1967 Jentje Albertina 
Johanna Zonnenberg. Ziekenverzorgster. Geboren te Ossendrecht 27 juni 
1946. Dochter van Tiemen en Christina Johanna Bogers. [N.-Vancouver, B.C., 
Canada].

Uit dit huwelijk:
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a) Samuel Anne. Steward. Geboren te Dordrecht 17 juni 1969. [Den Haag].

b) Gysele Chretienne Libussa. Schoonheidsspecialiste. Geboren te Dordrecht 9 
oktober 1971. Zij huwt te Vancouver BC, Canada, 25 april 1998 George 
Paterson. Zoon van Don en Bette McLauchlin [N.-Vancouver, B.C., Canada].

VIII-C Samuel. Kapitein ter zee. Geboren te Dordrecht 28 juli 1692. Overleden te 
Leiden 27 februari 1759. Hij huwt ten eerste te Enkhuizen 13 december 1722 
Magdalena Haga. Geboren te Enkhuizen in 1697 of 1698. Overleden te Leiden 
9 oktober 1738 "in den ouderdom van ruym veertig jaren na een langdurige en
pijnelijke ziekte". Dochter van Hendrik en Aletta de Loos. Hij huwt ten tweede
te Amsterdam 8 juli 1740 Alida Meerhout. Gedoopt te Amsterdam 27 
september 1706. Overleden na 26 november 1765. Dochter van Arnout en 
Johanna Moy.

Uit dit huwelijk:

a) Geertrui Wilhelmina. Geboren te Leiden. Jong overleden te Leiden.

b) Cornelis Adriaan, volgt IX-B.

IX-B Mr Cornelis Adriaan. Veertigraad. Schepen en vroedschap van Leiden. 
Bewindhebber Oost-Indische Compagnie ter Kamer van Amsterdam. 
Geboren te Zoeterwoude 6 juli 1747. Overleden te Leiden 14 januari 1824. Hij 
huwt ten eerste te Den Haag 22 december 1771 Anna Bergsma. Geboren te 
Den Haag 7 april 1749. Overleden te Leiden 12 januari 1807 bij de "Ramp van 
Leiden" (de ontploffing van een kruitschip). Dochter van Mr Adrianus en 
Catharina Regina van Bijnkershoek. Hij huwt ten tweede te Leiden 2 januari 
1808 Maria Jacoba de Bruyn. Gedoopt te Leiden 23 september 1763. 
Overleden te Zoeterwoude (huize Veelzicht) 18 mei 1842. Dochter van Jan en 
Maria Klinkspaar.

Uit het eerste huwelijk:

a) Adriaan, volgt X-C.

X-C Adriaan van Bijnkershoek van Hoogstraten. (Naamstoevoeging bij K.B. 30 
november 1823). Commissaris van Amsterdam. Letterkundige. Numismaticus.
Geboren te Leiden 30 maart 1774. Overleden te Amsterdam 21 januari 1827. 
Hij huwt te Amsterdam 6 juli 1794 Johanna Catharina Berck. Gedoopt te 
Amsterdam 26 maart 1778. Overleden te Amsterdam 31 januari 1847. Dochter 
van David en Helena van der Duyn Adriaansdochter.

Uit dit huwelijk (allen, behalve d, als Van Bijnkershoek van Hoogstraten 
ingeschreven):

a) François. Heel jong overleden.

b) Jenny. Geboren 23 juni 1803. Overleden 28 januari 1806 (deze gegevens 
ontleend aan het poëzie-album van haar zuster Maria Rebecca).

c) Maria Rebecca. Geboren te Amsterdam 15 september 1797. Overleden te Den 
Haag 30 januari 1870. Zij huwt te Breda 15 juni 1849 Horace Charles Playter 
(R.N.L.). 1e Luitenant-Adjudant regiment Lanciers. Geboren te Amsterdam 25 
juni 1805. Overleden te Den Haag 30 augustus 1883. Zoon van Jean en Bridgit 
Hannah Ansell.

d) Anna Cornelia Wilhelmina. Geboren te Amsterdam 15 september 1805. 
Overleden te Amsterdam 10 maart 1866. Zij huwt te Amsterdam 17 mei 1820 
Jan Blaauw. Hoofdcommies ter secretarie van Amsterdam. Geboren te 
Amsterdam 1 april 1791. Overleden te Zeist 5 januari 1871. Zoon van Gerrit en 
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Cornelia Margaretha Stadlander.

e) Catharina Johanna Susanna. Geboren te Amsterdam 19 juli 1816. Overleden te
Darmstadt 5 juli 1871. Zij huwt ten eerste te Amsterdam 21 mei 1835 
(echtscheiding uitgesproken te Den Haag 17 september 1847) Samuel Anne 
van Hoogstraten (XI-B). Geboren te Den Haag 30 maart 1808. Overleden te 
Den Haag 25 oktober 1875. Zoon van Mr François en Margaretha Louise 
Copes van Hasselt. Zij huwt ten tweede te Breda 24 augustus 1848 Felix Maria
baron (Hessisch Freiherr) van der Capellen van Berkenwoude. Ritmeester 
lanciers. Directeur Rijschool te Breda. Kamerheer, opperhofmaarschalk en 
opperstalmeester van de Groothertog van Hessen. Geboren te Grafschaft 
(Hessen) 16 mei 1813. Overleden te Wiesbaden 8 april 1893. Zoon van baron 
Willem en Beatrix Harbert. Hij hertrouwt te Darmstadt 27 april 1880 Mathilde 
Dorothea Helene Freiin von Oldershausen, weduwe van Dr Theodor von 
Helmolt.
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