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Van de bestuurstafel 
 
Het is alweer september en de zomervakantie is voorbij. Ondanks alle klachten over 
een (te) natte zomer, moet ik toch zeggen dat we ook heel veel mooi weer hebben 
gehad in Nederland. Na de vakantiesluiting is het Streekarchief op 1 september 
jongstleden weer geopend en zijn we al weer een half jaar gevestigd in het gebouw 
van de voormalige deelgemeente IJsselmonde. Iedereen is inmiddels gewend aan de 
nieuwe locatie en het Streekarchief draait goed.  
 
Als penningmeester kan ik het natuurlijk niet nalaten om wat te vertellen over de 
financiën van het Streekarchief. We hebben, mede dankzij de zeer goed draaiende 
DVD Oud Notarieel Archief IJsselmonde, nu 81 donateurs, dit lijkt wellicht weinig, 
maar ik kan u vertellen dat we er slechter voor hebben gestaan en we nu weer aardig 
in de lift zitten. De zomervakantie is aangegrepen om wat ICT investeringen te doen, 
iets wat uiteraard niet mogelijk was geweest zonder de steun van onze trouwe dona-
teurs en de gemeente Rotterdam met in het bijzonder de voormalige deelgemeente 
IJsselmonde. Financieel staat het Streekarchief er redelijk goed voor, alhoewel we 
nog wel voorzichtig met onze uitgaven om moeten gaan om dit ook zo te houden. 
 
Op 1 augustus jongstleden hebben we zonder noemenswaardige problemen de loca-
tie aan de Socratesstraat overgedragen aan het OBR van de gemeente Rotterdam, 
waarna deze locatie definitief tot de geschiedenis van het Streekarchief is gaan beho-
ren. 
 
Eind augustus werd er contact opgenomen met het Streekarchief door Mevr. Cobie 
van den Hoek, die ons het dia-archief (gemaakt van 1962  tot 1995) van wijlen haar 
vader heeft aangeboden. Het betreft 5 dozen dia’s vergezeld van korte beschrijvingen 
die gemaakt zijn tijdens wandelingen en fietstochten over het eiland IJsselmonde 
door H.C. (Henk) van der Hoek. Vanzelfsprekend zijn we uitermate verguld met deze 
aanwinsten. 
 



2 

We zijn deze maand ook blij verrast met een materiële en financiële schenking door 
de familiestichting Huyser. Helaas heeft deze Stichting zichzelf moeten opheffen 
omdat er geen opvolging meer kon worden gevonden voor het bestuur. Verderop in 
deze editie kunt u hier meer over lezen. 
 
In dit exemplaar vindt u alweer deel drie uit de serie de Notarissen van IJsselmonde. 
De door het Streekarchief uitgebrachte DVD Oud Notarieel Archief IJsselmonde is 
inmiddels ook te bekijken in de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam, hiervoor 
is uitgebreid aandacht besteed op zowel de website als de nieuwsbrief van het 
Stadsarchief. 
 
Het Streekarchief heeft deze maand contact gekregen met de Daniël den Hoedstich-
ting vanwege het 100 jarige bestaan van dit instituut en de strijd tegen kanker. Ver-
derop in dit nummer vindt u de kwartierstaat van Daniël den Hoed ter gelegenheid 
van dit jubileum. De familie Den Hoed heeft zijn oorsprong op het eiland IJsselmon-
de en de naar Daniël genoemde kliniek is daar ook gevestigd. Wij besteden daarom 
aandacht aan dit jubileum met o.a. een artikel over Daniël den Hoed op de website 
van zowel de Daniël den Hoedstichting als het Streekarchief en een mini expositie in 
de publieke ruimte van het Stadskantoor IJsselmonde. 

Ik wil afsluiten met de mededeling dat ons in augustus het droevige bericht bereikte 
van het overlijden van Dhr. J. van Gelder Sr. uit Ridderkerk, een langdurige en trou-
we donateur van het Streekarchief. Het bestuur van het Streekarchief condoleert zijn 
nabestaanden en wenst hen alle sterkte toe met dit verlies. 
 
Marcel Verhoef 
Penningmeester 
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Familiestichting Huyser opgeheven 

 

Recent bereikte ons het nieuws dat de Fami-

liestichting Huyser zichzelf, vanwege proble-

men met de opvolging, helaas heeft moeten 

opheffen. Vele jaren lang hebben zij zich actief ingezet in 

woord, geschrift en daad voor het op IJsselmonde zeer be-

kende geslacht Huyser, waaruit o.a. “onze” Lee Towers stamt. 

 

Ter gelegenheid van het opheffen van de Familiestichting heeft het 

Streekarchief naast het gedenkboek Huyser (incl. een DVD met alle 

nieuwsbrieven van de Familiestichting) een geldelijke bijdrage ont-

vangen voor een project naar keuze, vanwege de jarenlange goede 

samenwerking, adviezen en ondersteuning van de Familiestichting 

door het Streekarchief. De bijdrage wordt gebruikt voor het nieu-

we DVD project “De Tienden van IJsselmonde” welke op stapel 

staat als derde digitale uitgave van het Streekarchief. 

DVD Oud Notarieel  IJsselmonde 1661 – 1811 nu ook raadpleegbaar in de 

studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsarchief Rotterdam 

Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam 

tel. 010 267 55 55 



4 

De Notarissen van IJsselmonde, Deel 3: Pieter (1735-1788) en Anthony Tij-
ken (1771-1798)  
Door M. Verhoef 

 
Pieter Anthonijsz. Tijken, geadmitteerd 10 November 1730 te 
Poortugaal, notaris te Poortugaal (1730-1735) en IJsselmonde 
(1735-1788), dijkgraaf, rentmeester, hoogheemraad, secretaris 
van IJsselmonde1). Van hem is een familiewapen bekend aan de 
hand van een zegel2). Pieter wordt te Rotterdam geboren. Vanwe-
ge de o.a. in Poortugaal vervulde bestuurlijke functies van zijn 
vader, komt hij daar in aanraking met de gegoede familie van Bije-

mont, en trouwt daar in 1730 de dochter van Cornelis van Bijemont, Agatha. Corne-
lis was notaris te Poortugaal (1699-1737), ald. geadmitteerd op 5 juni 16993).  
 
Het gezin woont eerst nog in Poortugaal, maar vestigt zich in 1735 te IJsselmonde 
als Pieter daar notaris en secretaris wordt. In Poortugaal worden de eerste drie kin-
deren uit het huwelijk geboren, de overige worden te IJsselmonde geboren en ge-
doopt, alhoewel zij in 1748 hun zoon Jacob in Poortugaal laten dopen. 
 
Pieter Tijken voert in 1738-1739 een proces voor het Hof van Holland tegen Arent 
Vosmaer (de derde echtgenoot van Maria van Rijsbergen, hiervoor genoemd), se-
cretaris van Berkel en Rodenrijs, betreffende zitplaatsen in de kerk van IJsselmon-
de4). 
 
In 1744 verkocht de Vroedschap van Schiedam o.a. het schout-, dijkgraaf- en secre-
tarisschap van Oud-en Nieuw Engeland aan de meest biedende. Dit was Pieter Tij-
ken, schoonzoon van de voormalige schout Cornelis van Byemont. Pieter werd eerst 
in 1762 de facto schout van Engeland en dijkgraaf van Nieuw-Engeland. Er was na-
melijk bepaald dat Jan van den Berg, rentmeester, schout en dijkgraaf zou blijven 
tot het overlijden van Cornelis van Byemont toe of tot wederzeggen. Men heeft 
hem zijn ambten laten behouden tot zijn dood in 1762. Zijn zoon Cornelis (van den 
Berg) erfde alleen het rentmeesterschap. 
Schepenen en heemraden van Engeland ontvingen hun aanstelling namens de 
Vroedschap van de Commissarissen van de ambachtsheer, aan wie door de schout 
een dubbeltal werd aangeboden. 
 
In 1787 vond de Vroedschap goed dat Pieter Tijken  zijn ambten aan zijn zoon Jo-
hannes overdroeg en deze kreeg in 1789 verlof om Hendrik Willem van Zijll de 
Jongh als zijn adjunct aan te nemen5). 
 
Op 9 mei 1760 koopt Pieter 3 morgen en 300 roeden zaailand achter het Kasteel 
van IJsselmonde van mr. scheepmaker Arij van der Giessen6). Op 13 februari 1794 
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verkopen de erfgenamen van Pieter en Agatha het land aan mr. Jean Bichon van 
IJsselmonde7). 
 
Anthony Pietersz. Tijken, zoon van voornoemde Pieter Anthonijsz. Tijken, geadmit-
teerd te Oost-IJsselmonde op 2 oktober 1770, notaris te IJsselmonde (1771-1798), 
schout en secretaris van IJsselmonde8). Overlijdt ongehuwd en kinderloos te IJssel-
monde in 1806. 
 
Pieter en Anthony stammen uit het oude 
Leidse geslacht Tycken/Ticque, waarvan een 
tak op IJsselmonde veel macht vergaarde en 
generaties lang allerlei bestuurlijke functies 
vervulden op het eiland. Een nakomeling uit 
dit geslacht, Hubertus Pieter Anthony Tijken 
(1798-1862), was van 1817 tot 1826 (de laat-
ste) eigenaar en bewoner van het Slot Valc-
kensteyn nabij Poortugaal. 
 

Fragmentgenealogie: 
 
I. Pieter Anthonijsz. Tijcken, Notaris te IJsselmonde, geb. Rotterdam 6-9-1709, 

ged. ald. 9-8-1709, get. Pieter du Goudiabois en Maria du Goudiabois, overl. 
Poortugaal 17-4-1793, begr. ald. (in de grafkelder van de familie Bijemont-
Tijken) 25-4-1793, zoon van Anthony Jacobsz. Tijken (1674-1743) en Pieternel-
la Pieterss. du Goudiaboijs (1676-1748). 
 
Huwt Poortugaal (voor de kerk, Impost f. 15,- -, aangifte door de vader van de 
bruid, Cornelis van Byemont) 25-6-1730 met Agatha Johanna Françoise 
(Francina) van Bijemont, geb. Poortugaal 12-12-1706, overl. ald. 9-2-1783, 
begr. ald. In de grafkelder van de familie Van Bijemont, dochter van Cornelis 
van Bijemont (1669-1743) en Abigail Sagius (1667-1729). 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Doodgeboren kind, Poortugaal 7-5-1731. 
2. Anthonij Tijken, volg II. 
3. Cornelis Tijken, ged. Poortugaal 28-3-1734, get. Cornelis van Byemont 

en Hesther Tijken. 
4. Jacoba Agatha Tijken, ged. IJsselmonde 13-11-1735, get. Jacobus Tij-

ken, predikant te Schiedam, Agatha de West en Johanna Maria Tijken. 
(“het kind werd ten doop geheven door Johanna Maria Tijken”). 

5. Johannes Tijken, ged. IJsselmonde 16-3-1738, get. Anthonij Tijken Se-
nior en Petronella du Goudiabois. Notaris te Poortugaal, geadmitteerd 
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op 2-10-1770. 
6. Petronella Abigael Tijken, ged. IJsselmonde 21-5-1741, get. Pieter An-

thonij Tijken, Cornelis van Bijemont, Petronella du Goudia Bois en Hes-
ter Johanna Maria Tijken. 

7. Jacob Tijken, ged. IJsselmonde 16-12-1742, get. Cornelis van Bijemond 
en Johanna Maria Tijken, begr. ald. 16-11-1743, aangifte van overlijden 
werd gedaan door zijn vader, Pieter Tijken, schout en secretaris van 
Oost-IJsselmonde. 

8. Abigael Petronella Tijken, ged. IJsselmonde 18-7-1745, get. Johanna 
Maria Tijken. 

9. Jacob Tijken, geb. IJsselmonde, ged. Poortugaal 11-2-1748. 
 

II. Anthonij Tijken, Notaris te IJsselmonde, ged. Poortugaal 27-4-1732, get. An- 
 thonij Tijken Senior en Petronella du Goudiabois, overl. ongehuwd en kinder- 
 loos te IJsselmonde, begr. ald. 12-6-1806. 

 
- - - o o O o o - - - 

1) Opsomming van functies van Pieter Tijken: ontvanger van de 100e en 200e penning van dorp en 
ambacht Pernis (1729-1739), substituut-secretaris Pernis, Poortugaal en Hoogvliet (1731-1743), substi-
tuut-secretaris Roozand (1733), secretaris van het hoge bestuur van de polder Oost-IJsselmonde(1734-
1764), penningmeester Oost-IJsselmonde (1735-1737), secretaris van het lage bestuur van de polder 
Oost-IJsselmonde (1735-1764), Dijkgraaf, rentmeester en hoogheemraad van de vier polders van West
-IJsselmonde (1738-1774), provisioneel schout te Poortugaal (1744), schout en secretaris van IJssel-
monde (1744), schout van Roozand (1744-1783), penningmeester van het gemeenland van Poortugaal 
en het Karreveld van de gehele ring va Poortugaal en vendumeester van Poortugaal, Pernis en Hoog-
vliet (vanaf 1744), secretaris van Roozand (1747-1783), secretaris van Smalland en Oostbroek (1749-
1783), ontvanger verponding van de huizen van Pernis (1757-1764), penningmeester en waarsman 
van de polders Pernis en Boudewijn Hartsland (1758-1788), secretaris van de gehele ring van het dijk-
graafschap Poortugaal alsmede van Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Oud- en Nieuw-Engeland, Dijkgraaf 
van het gemeenland van Poortugaal en schout van Pernis, Poortugaal en Hoogvliet. 

2) Familiewapen Pieter Tijken, baljuw enz. van Albrandswaard naar een zegel uit de collectie van het 
GAR (kleuren niet bekend). In zwarte lak op briefomslag. Wapen: een omgekeerde keper reikend tot 
het schildhoofd, vergezeld van 3 voorwerpen geplaatst 2 en 1; voorwerpen waarschijnlijk St. Jacobs-
schelpen. Helm met helmteken, een menschelijk figuur met opgeheven rechterarm. Inventarisnummer 
136. 18 Febr.1752 

3) De functies van Cornelis: Schout van Roozand (1689-1738), Dijkgraaf van het gemeenland van Poor-
tugaal (1702), gaarder verponding Pernis (1708-1709), schout en secretaris van Pernis (1708-1743), 
secretaris van Poortugaal (1713), secretaris van Smalland en Oostbroek (1719), schout van Oud- en 
Nieuw-Engeland (1729), schout en secretaris van Hoogvliet (1733-1743), baljuw, dijkgraaf, schout en 
secretaris van Poortugaal (1733-1743) 

4) GAR, Toegang 8, inv.nr. 2, akte 170. 

5) GAR, Beschrijving van het archief van de Polder Oud- en Nieuw Engeland. 

6) GAR, Toegang 8, inv.nr. 2, akte 1906 (akte bevat twee getekende kaartjes van 9-1-1760 en 23-10-
1761). 
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- - - - - - - - -   advertentie - - - - - - - - - -- 

 

De computer wordt weer vaker gebruikt 
 

De winter komt er weer aan. Dit 
betekend voor de computer vaak 
dat hij meer gaat worden ge-
bruikt. In de zomer pakken men-
sen sneller een tablet of mobiel 
om lekker in de zon of tuin te 
kunnen zitten. Als u de computer 
vaker gebruikt of juist heel vaak 
niet, is het verstandig om deze 
minimaal 1x per jaar na te laten 
kijken zodat het de laatste upda-
tes en virusinformatie heeft en u 
mogelijke problemen voor blijft. 

Dit geldt eigenlijk ook voor uw Laptop of Tablet.  
 
Merkt u aan uw computer dat deze vreemd gaat doen? Geen probleem, neem con-
tact op met Desley IT. De donateurs van het Streekarchief kunnen korting op een 
nakijkbeurt ontvangen van maar liefst 10%. Het enige wat u dan door moet geven is 
de kortingscode: Streekarchief IJsselmonde 092014. 
 
 
                                        - - - - - - - - - -   advertentie - - - - - - - - - -- 

7) GAR, Toegang 8, inv.nr. 2, akte 1907. 

8) GAR, Toegang 8, inv.nr. 2, akte 1748, Akte van benoeming voor Anthonij Tijken  Pietersz. tot schout 
en secretaris, tot secretaris van de colleges van dijkgraaf en hoogheemraden en van schout en laag-
heemraden, alsmede tot notaris, hoogheemraad en rentmeester (1778) en akte 1855, Akte van benoe-
ming van Anthonij Tijken  Pietersz. tot schout en secretaris van het ambacht, tot secretaris van het 
dijkcollege van West-IJsselmonde en van Varkensoord, tot gaarder van de verpondingen en de visserij, 
alsmede tot notaris (21 november 1778) 

Afbeelding1: Familiewapen van de familie “Tijken” naar een zegel uit de collectie van het GAR 
(kleuren niet bekend). In zwarte lak op briefomslag. Wapen: een omgekeerde keper reikend tot het 
schildhoofd, vergezeld van 3 voorwerpen geplaatst 2 en 1; voorwerpen waarschijnlijk St. Jacobsschel-
pen. Helm met helmteken, een menschelijk figuur met opgeheven rechterarm. Inv.nr 136. 18 Fe-
br.1752. Tekening door M. Verhoef. 

 
Afbeelding 2: Aquarel naar de ets “'t Huis Valkenstein bij Rhoon (1740)”, van een onbekende kunste-
naar. De oorspronkelijke ets/kopergravure bevind zich in de collectie erven Mr. C. P. van Eeghen, in 
het Stadsarchief Rotterdam. 
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De baljuw en machtsmisbruik  
 
door Harry Aardoom 

 
Het verhaal van de baljuw van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland is door diverse 
schrijvers uit de zeventiende eeuw beschreven. Wouter van Gouthoeven, Jacob van 
Oudenhoven en Matthys Balen, alle drie kroniekschrijvers, vertellen ieder in eigen 
woorden het verhaal (1,2,3). Het verhaal werd in de zeventiende eeuw ook een bron 
van inspiratie voor kunstenaars. Onder meer verscheen in 1630 een toneelstuk met 
de titel “Bailliju van Suydt-Hollandt ofte Ghetoomde Vermetelheyt (bestraft 
machtsmisbruik)”. 
 
Het gebeurde in het jaar 1336. 
Er was in H I Ambacht een arme boer die een 
mooie koe had. De koe gaf veel melk, 
genoeg voor het hele gezin. De baljuw van de 
Hoge Vierschaar van Zuid-Holland 
wilde de koe graag kopen. Maar de boer weiger-
de te verkopen, want het gezin was 
aan de koe gehecht. “Maar (de baljuw) ziende, 
dat hy by kope daar an niet en konde geraken, 
heeft die behendelik, tegens des huysmans wille, 
uyt zijn land en weyde 
genomen, en heeft een ander, van gelijken hayre, in der zelver plaats doen stellen. 
Den boer hier over zijnde ontsteld, is, door raad zijner vrienden, na Henegouwen, tot 
graaf Willem getogen, die te Valenchijn krank lag, doende an hem klachten over den 
bailljou, wegens zijn ontroofde koe. Graaf Willem, dat hoorende, had medelyden 
metten armen land-man …” (3) 
Graaf Willem de derde, van Henegouwen, bijgenaamd Willem de goede, lag in het 
jaar 1336 in Valenciennes ziek te bed met jicht. Hij riep de schout van Dordrecht 
samen met diens neef, de baljuw van de Hoge vierschaar van Zuid-Holland, bij zich 
in Valenciennes. 
 
De graaf confronteerde de baljuw met de klacht van de boer. Graaf Willem vroeg 
aan de baljuw: “Waarom hebt gy, die een bailjou en rechter zijt, kracht en gewelt 
gedaen, eenen land-man, mijnen onderzaat?” (3) Het vonnis was dat de schout van 
Dordrecht uit het bezit van zijn neef honderd gouden kronen aan de boer als ver-
goeding zou geven. 
 
Daarna zei de graaf: “Nu is de huysman voldaan, maer de Justitie ende ick niet. 
Ende naedat de huysman vertrocken was, heeft de graef den scherprechter ende 
den biechtvader doen komen, ende den bailliu het hooft laten afhouwen …” (2) 
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Tegen de schout van Dordrecht zei de graaf: “Dat alle officieren haer wachten 
souden van sulcks te doen, of hen soude mede desgelijcks geschieden.” (2) 
Willem, graaf van Holland van 1304 tot 1337, stond bekend als een bekwaam en 
humaan bestuurder. Hij moet zich hebben gerealiseerd dat juist Dordrecht een 
voorbeeldfunctie had. Immers, hier lagen “de boeken van het recht” in een tijd dat 
boeken nog met de hand werden geschreven. In andere steden van het graafschap 
Holland werd volstaan met mondelinge rechtspraak en mondeling overgeleverd 
recht. Bestuurders en leden van hoge vierscharen uit alle delen van het graafschap 
kwamen “ter hofvaart” naar Dordrecht om de boeken in te kunnen zien bij juridisch 
moeilijke zaken. Indien zou worden getolereerd dat juist hier een bestuurder zijn 
macht misbruikte, dan was het hek van de dam. 
Melis Stoke schreef over graaf Willem de goede, en sprak de graaf in zijn boek toe 
met de woorden: (5) 

 
“Recht over den riken / als over den armen. 
Ne laetse niet lopen carmen. 
Doedi dit / so doedi wale. “ 
 
De naam van de onthoofde baljuw is niet bekend. Jacob vander Eyck schrijft: “die … 
men hout dat hy van ´t gheslachte was Queeckel ghenaemt.” (4) Matthys Balen 
vermeldt: “De baljuw, welke Gouthoeven houd te zijn geweest uyt het geslacht 
Quekel.” (3) Maar Gouthoeven vermeldt dit gegeven zelf niet in zijn boek (1), dus de 
bron zal wel oude stadsroddel zijn geweest. 
Via genealogische sites is de naam van de baljuw ook niet te traceren. Dat betekent 
dat sinds 1336 ook in adellijke kringen machtsmisbruik werd ervaren als een niet te 
vergoeilijken misdaad. Niemand wilde worden geassocieerd met een baljuw in zijn 
voorgeslacht die zijn macht misbruikte. Een goede Hollandse traditie. De toon was 
gezet door graaf Willem de Goede. 
 
Noten/Literatuur: 
1) Wouter van Gouthoeven. D´oude chronycke ende historiën van Holland (met West-
Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Uitgave in Dordrecht, 1620, 22e divisie, 32e capit-
tel. Blz. 80.  
2) Jacob van Oudenhoven. Oudt ende Nieuw Dordrecht. By Ambrosius Vermerck, 
boeck-drucker, Haarlem, 1666. Blz. 494-495. 
3) Matthys Balen. Beschryving van Dordrecht, vierde boeck. Gedrukt by Symon Onder de 
Linde, boekverkooper, Dordrecht, 1677. Blz. 7, en 735-736. 
4) Jacob vander Eyck. Corte beschryvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen 
ende ordonnantien van den lande van Zuyt-Hollandt. By Nicolaes Vincentsz van Spierincxhou-
ck, boeckdrucker by de Visch-marckt in Dordrecht, 1628. Blz. 19. 
5) Melis Stoke. Rijmkronijk. Bewerking door Balthazar Huydecoper, Uitgave bij Johannes le 
Mair, Leiden, 1772. Tiende boek, strofen 1089 –1091. 
Afbeelding: “Melken van een koe” door Adriaen van de Velde (1666). 
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Lodewijk II, de vergeten koning van Holland. 
 
door Roelof K. Vennik, aangevuld met fragmentgenealogie Bonaparte door M. Verhoef 

 
In dit jaar 2014 gedenken we 200 jaar Koninkrijk onder de 
Oranjes. De namen van de koningen en koninginnen kan 
vrijwel iedereen die iets met geschiedenis heeft, wel op-
dreunen. 
 
Als genealogen verdiepen we ons ook in Streekgeschiede-
nis en hebben de meesten van ons daarom affiniteit met 
onze Vaderlandse geschiedenis. 
 
Ik verbaasde me dan ook dat we korte tijd een koning heb-
ben gehad, die bij mij niet bekend was. Het gaat hier om 
Napoleon Lodewijk Bonaparte, tweede zoon van koning Lodewijk Napoleon en Hor-
tense de Beauharnais. Dit neefje van de grote keizer Napoleon werd op 11 oktober 
1804 in Parijs geboren als tweede zoon van koning Lodewijk Napoleon, die in 1806 
koning van Holland werd. 
 
Napoleon Lodewijk werd na de dood van zijn oudere broer Napoleon Karel, die op 4 
mei 1807 aan de kroep stierf,  kroonprins. Al in 1809, toen 5 jaar oud, benoemde 
zijn keizerlijke oom hem, als opvolger van maarschalk Joachim Murat, tot groother-
tog van Berg, zonder dat hier enige feitelijke macht aan was verbonden. 
 
Toen vader Lodewijk Napoleon in 1810 naar aanleiding van een conflict met zijn 
broer aftrad, werd hij volgens zijn vaders wil, op 1 juli 1810 diens opvolger. Van een 
kroning of inhuldiging is nooit sprake geweest. Zijn moeder Hortense trad op als 
regentes. De bedoeling van deze troonsbestijging was om in ieder geval de zelfstan-
digheid van Holland te bewaren. De keizer echter, negeerde het besluit van zijn 
broer en annexeerde het land op 13 juli van datzelfde jaar. Voor de komende drie 
jaar waren we een onderdeel van het Franse koninkrijk. 
Hij liet daarop de kleine koning naar Frankrijk overbrengen. 
 
Nadat Napoleon een nederlaag had geleden in de slag bij Leipzig, werd het Groot-
hertogdom Berg op 1 december 1813 opgeheven en verloor Napoleon Lodewijk zijn 
titel. Hij  kreeg daarop de titel van Graaf van Flahaut. 
In 1814 voerden zijn ouders nog een proces over de voogdij, dat door zijn vader 
werd gewonnen. 
Hij trad op 23 juli 1827 in het huwelijk met zijn nichtje Charlotte, dochter van zijn 
oom Jozef Bonaparte. Het huwelijk bleef kinderloos en de opvolgingslijn van deze 
tak van de uitgebreide familie Bonaparte, werd voortgezet door zijn broer Karel 
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Lodewijk Napoleon. 
Samen met zijn jongere broer Karel Lodewijk Napoleon nam hij deel aan een op-
stand tegen het pauselijk gezag in Italië. Nog voor deze kwestie tot een einde kwam 
overleed hij op 17 maart 1831 aan roodvonk. Hij werd begraven in Saint-Leu-la Fo-
ret in Frankrijk. 
 
De derde zoon van koning Lodewijk Napoleon maakte meer carrière. Karel Lodewijk 
Napoleon Bonaparte schopte het tot president van Frankrijk (1848-1852) en werd 
uiteindelijk onder de naam Napoleon III van Frankrijk, keizer van Frankrijk tot aan 
zijn ballingschap in 1871. 
De tak stierf uit toen zijn zoon Napoleon Eugene Lodewijk in februari 1879 omkwam 
in een Engelse expeditie tegen de Zoeloes.  
 

Fragmentgenalogie Bonaparte: 
 
I. Carlo Maria Buonaparte (29-3-1746 - 24-2-1785) , advo-

caat en Corsicaans politicus, op 2-6-1764 gehuwd 
met Maria Laetitia Ramolino (24-8-1750 - 2-2-1836), 
dochter van Giovanni Geronimo Ramolino (1723-1755) 
en Angela Maria Pietrasanta (1725-1790). 
 
Carlo di Buonaparte was advocaat van beroep. Hij studeerde 
rechten aan de universiteit van Pisa en huwde op 2 juni 1764 
Maria Laetitia Ramolino. In 1768 en 1769 streed hij onder 
Pasquale Paoli tegen Frankrijk voor de onafhankelijkheid van 
Corsica. Toen deze werd verslagen stelde Carlo zich in dienst van de Fransen en werd 
assessor van Ajaccio en in de adelstand opgenomen (1771). Twee jaar later kreeg hij 
de functie van koninklijk raad. Hij bewerkstelligde in 1778 voor zijn zoons Jozef en 
Napoleon een kosteloze plaats aan de militaire school van Brienne.  
 
De immer optimistische en zeer opportunistische Carlo di Buonaparte trachtte als 
fervent gokker en verkwister voortdurend middels gerechtelijke procedures land en 
geld te verkrijgen. Hij intrigeerde om een hogere posities en liet zich in met allerlei 
riskante zakelijke ondernemingen. De laatste jaren van zijn leven leed hij aan maag-
kanker en reisde om een geneesmiddel te zoeken naar Parijs en Montpellier. Hij stierf 
aldaar op 24 februari 1785 en liet zijn familie zo goed als bankroet achter. Napoleon 
zou hem later beschrijven als een goed mens die zich graag belangrijker voordeed dan 
hij was en een zwak voor vrouwen had. 
 

Buonaparte werd in 1819 herbegraven in de crypte in de kerk van Saint-Leu-la-Forêt, 
waar onder anderen ook zijn zoon Lodewijk Napoleon begraven ligt. 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Buonaparte
http://nl.wikipedia.org/wiki/1746
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Laetitia_Ramolino
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/2_februari
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1. Jozef Bonaparte (7-1-1768 - 28-7-1844) - 1806 koning 
van Napels, 1808 koning van Spanje 

2. Napoleon Bonaparte (15-81769 – 5-5-1821) -

 1804 keizer der Fransen - 1796 gehuwd met Joséphine de 
Beauharnais (23-6-1763 - 29-5-1814), weduwe van 
Alexandre François Marie burggraaf de Beauharnais (1760-
1794), dochter van Joseph-Gaspard de Tascher de la Page-
rie en Rose-Claire des Vergers de Sanois ; 1810 gehuwd 
met Marie Louise van Oostenrijk (12-12-1791 – 17-12-
1847), dochter van Frans I van Oostenrijk en Maria There-
sia van Bourbon-Sicilië) 
Uit het 2e huwelijk: 

 a. Napoleon Frans Bonaparte (20-3-1811 - 22-7-1832), 
  1811 koning van Rome, Napoleon II  
3. Lucien Bonaparte (21-3-1775 - 29-6-1840), in 1799 voorzitter van 

de Raad van Vijfhonderd  
4. Elisa Bonaparte (3-1-1777 - 6-8-1820), groothertogin van Toscane  

5. Lodewijk Napoleon Bonaparte (2-9-1778 - 25-7-1846), 

1806 koning van Holland, 1802 gehuwd met Hortense de 
Beauharnais (10-4-1783 - 5-10-1837 , dochter van Alexandre 
de Beauharnais en Joséphine Tascher de la Pagerie. 
 
Uit dit huwelijk: 

 a. Napoleon Karel Bonaparte (10-10-1802 - 5-3-1807) 

 b. Napoleon Lodewijk Bonaparte (11-10-1804 -  

  17-3-1831), 1809 groothertog van Kleef en Berg, 1825 gehuwd  
  met Charlotte Napoleone Bonaparte (31-10-1802 - 3-3-1839),  
  zijn nichtje, dochter van Jozef Bonaparte (zie 1.) en Julie Clary  
  (1771-1845). 
 c. Napoleon III (20-4-1808 - 9-1-1873) - 1852 keizer der Fransen  
6. Pauline Bonaparte (20 oktober 1780 - 9 juni 1825)  
7. Carolina Bonaparte (25 maart 1782 - 18 mei 1839), 1800 gehuwd 

met Joachim Murat, 1808 koningin van Napels  
8. Jérôme Bonaparte (15 november 1784 - 24 juni 1860) - 1807 koning 

van Westfalen  

Oorspronkelijke wapen van de familie Bonaparte 
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“Het Streekarchief wil graag naast de aandacht voor de geschiedenis en de bewo-
ners van het Eiland IJsselmonde ook aandacht schenken aan maatschappelijke orga-
nisties die actief zijn op het eiland en waarvan wij vinden dat die wel wat aandacht 
verdienen. Daarom zult u incidenteel een aankondiging aantreffen zoals die van de 
Stichting Ambulance Wens Nederland, van harte aanbevolen!”  
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Ons archief is gevestigd Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam. 

De openingstijden zijn op werkdagen van 9.00-15.00 uur. Telefonisch zijn wij dan 

bereikbaar onder (010) 892 93 10. Het archief is toegankelijk voor rolstoelrijders. Er 

zijn voldoende betaalde parkeerplaatsen. Openbaar vervoer: RET-buslijnen 70, 76, 

144 en 145; Arriva-buslijnen 90 en 91 - halte Keizerswaard. RET-tramlijnen 2 en 23 - 

halte Groene Tuin (± 10 minuten lopen). 

Wilt u een exemplaar van onze Nieuwsbrief nabestellen, dan kan dat voor  

€ 2,00  excl. verzendkosten 

Algemeen Nut Beogende Instelling 

De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is door de belas-
tingdienst aangemerkt als een (Culturele) Algemeen Nut Beogen-
de Instelling (ANBI).  
Dit houdt in dat het Streekarchief geen erf- of schenkbelasting 

hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen.  
Degene die het Streekarchief een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 

Nieuwe aanwinsten: 
 
 
Van Claartje Vlaskamp uit de Merodestraat op 
Klein Zomerland ontvingen wij een groot aantal 
archiefstukken van het voormalige bedrijventer-
rein Laming. 
 
 

Hiernaast ontvingen wij een stukje historisch IJsselmonde. Het betreft een bord wat 
aan de melkwagen van melkbezorger en later melkboer Jan Pieter de Baat heeft 
gehangen. Jan Pieter de Baat woonde aan de Hordijk in IJsselmonde. Hij werd op 22 
juni 1909 te IJsselmonde geboren en was de zoon van Leendert de Baat en Cornelia 
van Prooijen. 

Uiteraard is het bestuur heel blij met deze twee aanwinsten en willen beide schen-
kers heel hartelijk bedanken voor deze twee giften. 
 


