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WERKGROEP AFSTAMMELINGEN PILGRIM FATHERS 

Op 23 februari 1990 is een werkgroep opgericht die zich tot doel stelt zoveel 
gelijk afstammelingen op te sporen van de in Leiden achtergebleven leden van de 

~ngregatie van Robinson. Het grootste gedeelte van die congregatie is in 1620 en 
de daarop volgende jaren naar Amerika vertrokken, waar zij onder de naam Pilgrim 
Fathers bekendheid hebben gekregen als grondleggers van de Verenigde Staten. Hun 
eigen staatje, the Colony of New Plymouth, was overigens niet levensvatbaar en is 
opgegaan in de staat Massachusetts. 
Degenen die in Leiden achterbleven trouwden eerst voornamelijk met andere uit 
Engeland afkomstige personen en later ook met leden van bekende Leidse geslach
ten. Zo trouwde Priscilla, dochter van de Pilgrim Father Moses Fletcher, met de 
Engelsman Thomas Coit. Van hen stammen alle Leidenaren met de naam Koet af. Haar 
zuster Elizabeth trouwde met de uit Vlaanderen afkomstige Michel Voorschoren; van 
hun kleinzoon Abraham Wijnandsz. Smit zullen ongetwijfeld nog vele afstammelingen 
zijn aan te wijzen. De tot het vrij uitgebreide geslacht Wood behorende Maria 
Petersdr. trouwde met de eveneens Engelse wortels hebbende Reinier Trap en ook zij 
kregen een talrijk nageslacht. 
De oudste generaties ZlJn met behulp van het recent verschenen boek van 
J .W.Tammel, "The Pilgrims and other People from the British Isles in Leiden, 
1576-1640", vrij snel te vinden, maar wie er allemaal van afstammen vergt nog 
veel onderzoek. 
De werkgroep onder voorzitterschap van de heer H .J. Trap, burgemeester van 
Heerjansdam, zal trachten dit te verrichten. Hiervoor is echter de steun van 
velen nodig. Gevraagd wordt daarom alle aantekeningen (in kopie) af te staan, die 
voor dit onderzoek daadwerkelijk van nut kunnen zijn. Ook zullen diverse bronnen 
bewerkt moeten worden om parentelen te kunnen opstellen van de niet naar Amerika 
vertrokken leden van de Robinson-congregatie. 
";e lust heeft aan dit onderzoek mede te werken kan zich opgeven bij het sekre

_·iaat: de heer P.J .M. de Baar, Gemeentearchief Leiden, Boisockade 2a, 2311 PZ 
Yeiden. 

R.K.V. 

"1340" GEAUTOMATISEERD 

Misschien heeft u iets gemerkt aan de opmaak van "1340". Dat kan, want de produk
tie van het blad is met ingang van dit nummer gedeeltelijk geautomatiseerd. Toe 
nu toe werd het gehele blad met veel bloed, zweet en tranen door de redakteur op 
een schrijfmachine uitgetypt. Vanaf heden wordt de tekst echter met behulp van 
een computer aangemaakt en afgedrukt. De opmaak geschiede nog wel met de hand. 

Door deze verandering is het mogelijk geworden de tekst op reguliere basis als 
computerbestand beschikbaar te stellen. De liefhebbers kunnen "1340" één week na 
het verschijnen van de papieren versie downloaden van het bulletinbord GENS 
DATA/BBS (tel. 04990-77612). Het bestand is aangemaakt in ASCII-formaat. 

M.R.D. 

81 



AGE~DA 

De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse 
kerk, Mathenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam; bereikbaar per metro 
(station Eendrachtsplein), met buslijn 32 en tramlijnen 5 en 6. Aanvang 20.00 uur 
en, zoals gewoonlijk, de toegang is vrij. 

20 september 1990 : DHR. E.B. VAN RIJN, vice-voorzitter van de Afdeling Delfland, 
met een lezing over "HERALDIEK IN HET WESTLAND". Voor veel genealogen is heral
diek een even fascinerend als ook moeilijk onderwerp. Deze lezing, gericht op 
een regio waar veel van onze leden voorgeslacht hebben, geeft u mogelijk ideeên 
om uw onderzoek ook in deze richting uit te breiden of voort te zetten. 

30 oktober 1990: MEVR. DR. E.W.A. ELENBAAS-BUNSCHOTEN, lid van het hoofdbestuur, 
"HET PUBLICEREN VAN GENEALOGISCHE BOEKEN". De laatste jaren gaan steeds meer 
genealogen er toe over de resultaten van hun onderzoek in boekvorm te publiceren. 
In deze lezing wordt u verteld hoe u het beste zo'n publikatie kunt voorbereiden. 

27 november 1990 : DS. M.S.F. KEMP, "ONDERZOEK IN DE KROMME RIJNSTREEK". De titel 
van deze lezing spreekt eigenlijk voor zich. Ds. Kemp zal ons kennis laten mak 
met de eigenaardigheden en bijzonderheden van genealogisch onderzoek in h 
gebied rond de Kromme Rijn, in het zuiden van de provincie Utrecht. 

29 januari 1991 DR. J.W.M. PEIJNENBURG, "ENKELE FACETTEN UIT DE TIJDREKEN
KUNDE". Een onderwerp dat vele genealogen zal aanspreken. De Juliaanse en 
Gregoriaanse kalender en de ovecgang van de één naar de ander, nieuwjaar dat op 
Pasen valt, de Franse Republikeinse kalender, het zijn zaken die al menig 
genealoog voor problemen gezet heeft. Dr. Peijnenburg ligt een tipje van de 
sluier voor u op. 

IN MEMORIAM JAN BOT 

Op 23 mei jl. overleed, na een langdurige ziekte, op 71-jarige leeftijd Jan Bot. 
Vanaf de oprichting van de N.G.V. in 1945 was Jan Bot actief betrokken bij het 
wel en wee van de vereniging. Toen in december 1952 de Afdeling Rotterdam 
opgericht werd, was hij de eerste afgevaardigde naar de algemene ledenverga
dering. In 1956 trad hij toe tot het afdelingsbestuur en in 1973, na het vertrek 
van D. Mommaal naar het hoofdbestuur, ~erd hij voorzitter van de Afdeling Rotter
dam e.o. Hij zou deze functie ruim elf jaar bekleden. Als altijd vooruitkijkend, 
vond hij het in 1984 tijd worden plaats te maken voor een jongere generatie en in 
1985 trad Jan Bot terug als voorzitter. Dit maakte echter geen verschil voor zijn 
betrokkenheid bij de vereniging. Hij bleef nog tot 1988 actief als gewoon 
bestuurslid en gedurende die periode trad hij herhaaldelijk op als plaats
vervangend voorzitter. 

Hoewel Jan Bot reeds vijfentwintig jaar in Schiedam woonde, verminderde z 
liefde voor zijn geboorteplaats Vlaardingen nimmer. Dit uitte zich onder and~ 
in zijn genealogisch onderzoek. In de loop der jaren had hij een genealogische 
collectie van Vlaardingse families opgebouwd, die waarschijnlijk tot de grootste 
van Nederland gerekend moet worden. Ook zijn wens om in zijn geboorteplaats te 
overlijden illustreert deze liefde voor Vlaardingen. 

Jan Bot was een man aan wie een zekere gedrevenheid niet onczegd kon worden. Het 
verenigingsleven, ook buiten de genealogie, lag hem na aan het hart en men kon 
immer op zijn volledige inzet rekenen. Bij problemen stond Jan Bot altijd klaar 
en met zijn rustige persoonlijkheid wist hij de zaken steeds in goede banen te 
leiden. Jan Bot was vooral ook een beminnelijk mens, openstaand voor meningen van 
anderen die niet de zijne waren. Gekoppeld aan een grote overtuigingskracht in 
zijn argumentatie, die altijd uit het hart kwam, maakte dit hem tot een uniek 
mens. Jan Bot was één van degenen die de N.G.V. gemaakt heeft tot wat zij nu is. 
Zijn overlijden laat een leegte achter. 

M.R.D. 
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BESTUURSMEDEDELING 

Op de buitengewone afdelingsledenvergadering van 8 mei jl. is mevrouw C. Richel
Hatersel Koning tot bestuurslid van de Afdeling Rotterdam e.o. gekozen. Hiermee 
is het bestuur weer compleet. Zoals eerder aangekondigd, gaat mevrouw Richel zich 
als tweede secretaris bezighouden met de ledehadministratie en de verzending van 
"1340". Mutaties en adreswijzigingen dient u, behalve aan he:: hoofdbestuur, '>Ok 
aan haar door te geven. Het adres vindt u in "1340" van april 1990. 

het bestuur 

HET MUNTSTELSEL IN DE NOORDELIJKE NEDERl.ANDEN 

Wie zich met genealogisch onderzoek bezighoudt, krijgt in de diverse ter beschik
king staande sekundaire bronnen te maken met de financiële transakties van onze 
voorouders. Ze kopen of verkopen grond, lenen geld, betalen belasting, laten hun 
testament opmaken enz. enz. Gelukkig zijn veel van deze transakties voor ons 

, • ~waard gebleven. Het eerste dat in deze stukken echter opvalt, is een duidelijk 
, rschil in muntstelsel. Dit kan voor de genealoog problemen en vragen opleveren. 

Ten eerste: Hoe het genoteerde te "vertalen" in hedendaagse munten, zoals guldens 
en stuivers? Ten tweede: Wat was de koopkracht van die munt? Vragen, waarop geen 
pasklaar antwoord kan worden gegeven. 

Na het vertrek van de Romeinen is het geld nagenoeg geheel uit onze streken ver
dwenen. Ook de Zilveren Penning van Karel de Grote was hoofdzakelijk slechts een 
waardemeter. De vroege Middeleeuwen werden getypeerd door ruilhandel, waarbij de 
onderste laag van de middeleeuwse standenmaatschappij waarschijnlijk nauwelijks 
met geld in aanraking kwam. Pas in de 14e eeuw ging het geld een rol spelen, 
onder andere door de opkomende handel in de steden en het internationale handels
verkeer. 
Basismunt is dan de Groot, die is onderverdeeld in 12 Penningen. Al spoedig werd 
Europa overspoeld met een groot aantal muntsoorten, wat bijzonder problematisch 

Zilveren Groot Graaf Jan II van Holland (1299-1304) 

was voor de boekhoudkundige verwerking. Als basis voor de verwerking werd het 
Pond Vlaamsch gebruikt, wat geen munteenhei~ was, maar alleen een rekeneenheid. 
Het Karolingisch Pond was onderverdeeld i.n 240 Penningen. Elk Pond bevatte 20 
Schellingen van elk 12 Penningen. Door het gebrekkige economische stelsel was de 
metaalwaarde meestal gelijk aan de muntwaarde. Er waren echter tal van lokale en 
regionale verschillen in de muntwaarde. In een soortgelijk systeem konden munten 
uit andere gebieden vrij cirkuleren tussen de munten uit de eigen streek. Omdat 
de vorsten inkomsten verkregen uit de muntslag, werd vaak meer aangemunt dan 
noodzakelijk was voor het geldverkeer. Dat was ook een van de belangrijkste 
redenen van de inflatie in de Middeleeuwen. 
In 1433 verving Philips de Goede de afzonderlijke muntstelsels in zijn gebieden 
door een Bourgondisch eenheidsstelsel op basis van de Vlaamsche Groot. Hoewel dit 
enige rust aan het financiële front bracht, kon de steeds maar toenemende 
inflatie vooralsnog niet worden teruggedrongen. 
In 1489 bepaalde Maximiliaan van Oostenrijk dan ook dat het uit moest ziJn met de 
(mede door hemzelf en zijn voorgangers veroorzaakte) inflatie en dat het geld een 
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van muntwaarden, zoals we die heden ten dage kennen. Onder andere veroorzaakt 
doordat vele munten navolgingen waren van oude en buitenlandse munten. 
Na 1606 werde·n aan de 17e eeuwse munten de volgende waarden toegekend: 

Gouden Rijder 202 Stuivers Zilveren Rij der 63 Stuivers 
Gouden Duksat 76 Stuivers Zilveren Dukaat 50 Stuivers 
Goudgulden 60 Stuivers 
Ned. Rijksdaalder 47 Stuivers 3 Guldenstuk 60 Stuivers 

Leeuwendaalder 38 Stuivers Gulden 20 Stuivers 

Daalder 30 Stuivers Schelling 6 Stuivers 

Florijn 28 Stuivers Dubbele Stuiver 2 Stuivers 
Oord 1/4 Stuiver 
Duit 1/8 Stuiver 

In notariële akten en rekeningen werd een systeem gebruikt, dat tot voor kort in 
Engeland nog gangbaar was. Zoals eerder vermeld was hier sprake van reken
eenheden, die geen gangbare munten waren zoals het Pond Vlaamsch en de Penning. 
De notering L 1.13.4 staat dus voor 1 Gulden, 13 Stuivers en 4 Penningen (later 
ook wel 4 Duiten). 
Men kan aan deze rekeneenheden de volgende waarden toekennen: 

Pond Vlaamsch 

1 

Gulden (munt) 

6 
1 

Stuiver (munt) 

120 
20 

1 

Grciot 

240 
40 

2 
1 

Duit (munt) 

960 
160 

8 
4 
1 

Pènning 

1920 
320 

16 
8 
2 
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Gouden Rijder of Ducaton (Kampen 17e eeuw) 

Hoewel de muntslag door het plakkaat van 1606 al beperkt was, waren er in de 17e 
eeuw nog verschillende gewesten die zelf muntten. Groningen kende tot 1649 zelfs 
nog zijn eigen systeem, waarbij munten als de Langenrok (8 Stuivers), de Flabb -
(4 Stuivers) en de Jager (2 Stuivers) in roulatie werden gebracht. De Stuiver h· 
hierbij weer een waarde van 8 Plak en de Oord een waarde van 2 Plak. Met het 
plakkaat van 1694 kwam er voorgoed een einde aan het zelfstandig optreden van 
gewesten en steden op muntgebied. Als algemene munt werd de Gulden ingevoerd. De 
18e eeuw bracht daarop rust in het muntwezen. In 1702 kwam het tot een sanering 
van alle kopergeld, alle koperen munten werden als Duit aangeduid. De waarde van 
alle Hollandse Duiten werd gehalveerd en er kwam een verbod op alle overige 
duiten buiten de grenzen van het gewest Holland. 

Een ander probleem deed zich in 1764 voor, toen de pr1J s van het goud sterk 
steeg. De waarde van de Gouden Rijder die volgens de koers van 1606 202 Stuivers 
was (f 10,10), was sterk vermeerderd. Derhalve werd in 1764, toen de goudwaarde 
boven de f 14,- was gestegen, de aanmunting van de Gouden Rijder gestaakt. Lange 
tijd bleef het rustig, tot in 1816, na het ontstaan van het Koninkrijk der 
Nederlanden, de eerste echte muntwet Ln werking trad. Basis van dit nieuwe 
stelsel bleef de Gulden, die echter niet langer was verdeeld in 20 Stuivers van 
elk 8 Duiten, maar in 100 centen. 

R.K.V. 

GENEALOGIE VAN DER GEER 

In dit artikel wordt het protestantse geslacht Van der Geer, dat z1Jn oorsprong 
vindt in Oud-Beijerland, behandeld. Deze genealogie is samengesteld door de heer 
K. Kramer, Leonofstraat 17, 1562 BR Krommenié. Aanvullingen en korrekties kunnen 
aan dit adres worden gezonden. Voorts zijn gegevens betreffende andere geslachten 
Van der Geer, Van de Geer, Van Geer, Ver geer enz. (o.a. Nieuwveen, Krimpene 
waard, Veenendaal), eveneens welkom. 
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I ADRIAAN van der Geer, 

overl. voor 22-11-1705, tr. Sijtje Cornelis, overl. na 30-9-1711. 
Uit dit huwelijk: 
1. CORNELIS, volgt IIa. 
2. AART, volgt IIb 

IIa CORNELIS van der Geer, 
geb. ca. 1670, tr. ca. 1694 Pieternella van den Tempel. 
Uit dit huwelijk: 
1. ADRIAAN, ged. Oud-Beijerland 4-5-1695, volgt IIIa 
2. SALOMON, ged. Quo-Beijerland 11-1-1697. 
3. LENA, ged. Oud-Beijerland 17-12-1698, tr. ald. 26-5-1734 Klaas van 

Bokkum, geb. Abbenbroek, overl. tussen 1742-1749. Uit dit huwelijk: 
1. Alida, geb. 1735; 2. Hendrik, geb. 1737; 3. Cornelis, geb. 1738; 
4. Klaas, geb. 1742. 



IIb AART van der Geer, 
tr. Oud-Beijerland 8-3-1705 Fijtje Thomasse van Dorre, geb. ald. 
Uit dit huwelijk: 
1. ADRIAAN, ged. Oud-Beijerland 22-11-1705. 
2. MARIETJE, ged. Oud-Beijerland 1-1-1708, tr. le ald. 20-7-1727 Hendrik 

Rolohff, geb. Garten onder Holstein bij Hamburg; tr. 2e Spijkenis~e 
26-5-1764 Jan Spruyt, wed. van Jannetje Bosschieter. 

3. THOMAS, ged. Oud-Beijerland 13-11-1709, volgt IIIb. 
4. CORNELIS, ged. Oud-Beijerland 30-9-1711, volgt IIIc. 

Illa ADRIAAN van der Geer, 

IIIb 

ged. Oud-Beijerland 4-5-1695, tr. ald. 21-1-1728 Maria van den Kemp, geb. 
Oud-Beijerland. Uit dit huwelijk: 
1. CORNELIS, ged. Oud-Beijerland 31-10-1728. 
2. HILLEGONDA, ged. Oud-Beijerland 14-5-1730. 
3. AART, ged. Nieuwenhoorn 18-5-1740, volgt !Va. 

THOMAS van der Geer, 
ged. Oud-Beijerland 13-11-1709, poorter van Vlaardingen 21-5-1735, 
ald. in maart 1794, tr. Vlaardingen 26-9-1734 Reympje Groen, ged. 
25-12-1716, begr. ald. maart 1754. 
Uit dit huwelijk: 
1. MAARTEN, geb. Maassluis ca. 1735, volgt lVb. 

begr. 
ald. 

IIIc CORNELIS van der Geer, 
ged. Oud-Beijerland 30-9-1711, tr. Spijkenisse 11-9-1735 Rachel Jobse Korf, 
geb. te Spijkenisse. 
Uit dit huwelijk: 
1. CORNELIS, ged. Spijkenisse 8-7-1736. 

IVa AART van der Geer, 
ged. Nieuwenhoorn 18-5-1740, tr. Westmaas 29-5-1768 Margaretha Schot, geb. 
te Westmaas. Uit dit huwelijk: 
1. GEERTRUY NEELTJE, ged. Oud-Beijerland 30-4-1769. 
2. ADRIAAN, ged. Oud-Beijerland 28-4-1771, volgt Va. 
3. GEERTRUY NEELTJE, ged. Oud-Beijerland 10-7-1774, tr. ald. Cornelis van 

Steenbergen, geb. Krabbendijke ca. 1771, direkteur postkantoor Oud
Beijerland, overl. ald. 10-1-1857. 

4. MARIA ANTHONIA, geb. Oud-Beijerland 2-8-1782, tr. ald. 25-7-1802 
Christiaan Vaart, geb. Leeuwarden, won. Brielle. 

5. MARIA HILLEGONDA, geb. Oud-Beijerland 29-10-1786, overl. ca. 1827, tr. 
ald. 7-5-1810 Johannis Anthonius Hollerth, geb. te Baksel. 

IVb MAARTEN van der Geer, 
geb. Maassluis ca. 1740, begr. Vlaardingen in juli 1793, tr. ald. 21-5-1775 
Adriana Schop, ged. Vlaardingen 6-3-L765, werkster, overl. ald. 22-10-1826. 
Uit dit huwelijk: 
l. TIELEMAN, ged. Vlaardingen 31-10-1790, volgt Vb. 

Va ADRIAAN van der Geer, 
ged. Oud-Beijerland 28-4-1771, over 1. ald. 28-5-1829. tr. le West-Baren
drecht 11-6-1796 Petronella den Boer, geb. Oost-Barendrecht ca. 1775, over!. 
Oud-Beijerland 7-5-1820, dr. v. Gerrit den Boer en Petronella Leenheer; tr. 
2e Oud-Beijerland 7-8-1823 E.K. Boogaard. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. AART ANTHONY, geb. Oud-Beijerland 25-4-1797, volgt VI. 
2. GERRIT BASTIAAN, geb. Oud-Beijerland 22-10-1799, overl. voor 28-5-1829. 
3. PETRONELLA MARGARETHA, geb. Oud-Beijerland 9-9-1802, overl. Klaaswaal 

23-5-1876, tr. J.C. van Andel. 
4. GERRIT CORNELIS, geb. Oud-Beijerland 20-5-1804, overl. voor 28-5-1829. 

Vb TIELEMAN van der Geer, 
ged. Vlaardingen 31-10-1790, zeeman, overl. 19-3-1829, overleden op zee, de 
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VI 

aangifte vond eerst plaats 16-12-1829, tr. V~aardingen 26-8-1817 Trijntje 
Boon, geb. ald. 10-12-1796, werkster, overl. ald. 16-9-1832. 
Uit dit huwelijk: 
1. ANNETJE, geb. Vlaardingen 5-9-1819, overl. ald. 23-9-1872, tr. Johannes 

Wapenaar, geb. Vlaardingen 23-8-1821, zeeman, overl. ald. 5-6-1876. 

AART ANTHONY van der Geer, 
geb. Oud-Beijerland 25-4-1797, burgemeester van 
Fonkert, geb. ca. 1798, overl. Sprang 2-2-1875. 
Uit dit huwelijk: 
1. ADRIAAN, geb. Oud-Beijerland 24-8-1819, 

25-10-1890. 

Oud-Beijerland, tr. Ida 

overl. 's-Hertogenbosch 

2. JOHANNA HILLEGONDA, geb. Oud-Beijerland 17-8-1821, overl. 17-7-1888. 
3. N.N., geb. Oud-Beijerland 5-1-1832. 

(slot) 

VRAGEN 

Ieder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. krijgt in deze rubriek de gclegenhe 
vragen te stellen van allerlei genealogische of geschiedkundige aard. Omdat de 
redaktie de behandeling niet tot hóar taak rekent, worden de vragen voorzien van 
naam en adres van de vraagsteller; een antwoord moet dus altijd direkt aan de 
vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
worden aan: Redaktie "1340'', Claes de Vcieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

91. a) IANGELAAN / VAN DER LEE(DE) / VAN RIJT 
Cornelis Leendertsz. Langelaan, j .m. van Monster, tr. Delft 29-3-1755 met 
Neeltje Pieters van der Lee(de). Een Leendert Langelaan tr. Sijmetje van 
Rijt. Gevr. voorgeslacht van en aanvullingen op bovengenoemde personen. 
b) VAN DIJK 
Lena Theunisdr. van Dijk, tr. le Vlaardingen 20-11-1768 Arent Cornelisz. 
Holiershoek; tr. 2e Vlaardingen 15-2-1784 Jan Smits. Gevr. voorgeslacht en 
aanvullingen betreffende Lena Theunisdr. van Dijk. 
c) OOSTERHOEK / ROOS 
Ary Jansz. Oosterhoek, j.m. van Rijswijk, tr. Den Haag 7-5-1684 Apollonia 
Arentsdr. Roos, j .d. van Den Haag. Gevr. beider voorgeslacht en aanvullingen. 

-A. Zom, Kobelaan 314, 3067 MD Rotterdam. 

92. a) BARRIEL / DIJCKERHOFF 
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François Pierre Barriel, ged. 's-Gravenhager 7-10-1710, begr. Rotterdam 4-5-
1752, otr./tr. 's-Gravenhage/Wesel 5/12-5-1737 Ida Hendrina Oijckerhoff. De 
meeste gegevens over beide personen zijn bekend. De vraag is waarom François 
Pierre zich in 1752 in Rotterdam bevond. Zijn broer Hendrik woonde er, maar 
hij logeerde niet bij hem. Ook woonde hij niet in Rotterdam; de begr. inschr. 
vermeldt: "vreemd", woonplaats Oppert, over de hr. Laars, fl. 3, - . Zowel zi_' 
eigen familie als de familie van zijn vrouw was welgesteld, dus waarom ma 
fl. 3, - impost betaald? Notariële archieven leveren ook niets op. Alle sug
gesties welkom. 
b) BARRIEL / GENEURAY 
Jacques Barriel, ged. 's-Gravenhage 13-8-1702, overl. voor 1764, wordt in 
1720 door zijn vader in de leer gedaan bij ''de heer Romain Geneuray", koopman 
te Rotterdam. In het kontrakt (GAR, ONA 2217 d.d. 29-6-1720) wordt o.a. 
bepaald dat de "besteding" van Jacques zes jaar zal duren, tenzij hij 
"sigselve niet eerlijk ende trouwelijk quame te gedragen". Kennelijk liet het 
gedrag van Jacques te wensen over, want op in 1724 vertrekt hij naar Oost
Indiê. Dat het toch nog goed gekomen is met hem, mag blijken uit het feit dat 
Jacques het aldaar tot gouverneur en directeur van de Banda eilanden brengt. 
Gevraagd gegevens over de koopman Romain Geneuray. Wie was hij, waar handelde 
hij in, adres, familierelaties etc. 

-M.R. Doortmont, Postbus 62099, 3002 GB Rotterdam. 
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