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Stellingen 

Wie meer over zichzelf wil weten doet er goed aan zich voor zijn 
voorouders te interesseren (Why am I “stuck” in childlike behavior, 
and how are all these things influenced by previous generations in our 
families; Skynner and Cleese -“Families and how to survive them”). 
 
l’Ordre du Discours als gebruikt door Foucault is er vaak de oorzaak 
van dat wij onze voorouders niet (kunnen) begrijpen. 
 
Hoewel de “genealogie van de moraal” (Nietzsche) en de „genealogie 
van een menselijk geslacht“ niet met elkaar verward mogen worden 
hebben zij zich hand in hand ontwikkeld.  
 
The role of unconscious phantasy is essential in the development of a 
capacity for thinking (Bion) just as avoiding unconscious fantasy. 
 
Hoewel Melanie Klein's theorieën in belangrijke mate gebaseerd zijn 
op de werken van Freud en Freud weer op zijn beurt sterk op 
Nietzsche leunde had het Nietzsche met grote waarschijnlijkheid erg 
geholpen bij Klein op de bank te hebben mogen plaats nemen. 
 
The most incomprehensible thing about the world is that it is 
comprehensible! (A. Einstein) 
 
Voor voorouderonderzoek is het Lupanaria minstens zo belangrijk als 
de echtelijke slaapkamer. 
 
Het uiteindelijke (en echte) doel van de genealoog is door beschrijving 
van de vergankelijkheid onsterfelijk te worden. 
 
Es ist von kardinaler Wichtigkeit, daß man die wahre Welt abschafft. 
Sie ist die große Anzweiflerin und Wertverminderung der Welt, die 
wir sind: sie war bisher unser gefährlichstes Attentat auf das Leben. 
(Friedrich Nietzsche). 
 
Zonder grote rampen en oorlogen in het verleden was de wereld 
allang vergaan. 
 
By doing genealogical research the researcher is in danger to find 
himself in the position of Galileo Galilei who was found "vehemently 
suspect of heresy" by the Inquisition. 
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Voorwoord 

Op het moment dat u dit boekje vastpakte was het u duidelijk. Het 
gaat bij deze geschiedenis om Polini, geboren op Corsica. Toen ik met 
mijn onderzoek naar haar identiteit begon was mij dit allerminst 
duidelijk. Aan de wieg van het onderzoek stonden twee geschilderde 
portretten van Engelse officieren bij de Royal Navy, een miniatuur van 
een vriendelijk ogende jonge vrouw met zwart haar en een paar 
donkerbruine ogen om in weg te zinken, en het bijbehorende verhaal 
uit familieoverlevering dat een van de geschilderde officieren en de 
jonge vrouw tot mijn voorouders behoorden.  
Van de aanvullende informatie dat de jonge vrouw een zus van 
Napoléon zou zijn - op de achterkant van de miniatuur staat met de 
hand geschreven: „Mrs. Guion née Bonaparte“-, heb ik altijd met de 
nodige scepsis kennis genomen. Mijn houding werd vermoedelijk 
beïnvloed door mijn vader. Hij vroeg mijn moeder altijd, als dit 
verhaal weer eens de kop op stak, met zijn unieke gevoel voor humor 
en in een poging „to the point“ te willen zijn: „Wie wil er nou 
afstammen van een Corsicaanse hoer?“ Het waren namelijk haar 
voorouders en de meisjes Bonaparte stonden immers bekend om een 
lichtvoetige levenswandel. 
Het verhaal over de marineofficier en zijn Corsicaanse geliefde, en alle 
verhalen eromheen, werden in leven gehouden door Frans Albers, een 
neef van mijn grootmoeder, die met zijn vriend Albert Teychiné-
Stakenburg een poging deed meer informatie te verzamelen. Dit leidde 
in juni 1984 tot een publicatie in de Spiegel Historiael, een maandblad 
voor geschiedenis dat sedert 2006 „Geschiedenis Magazine“ heet. Het 
gepubliceerde verhaal ging uiteindelijk vooral over de familie 
Bonaparte, maar had toch tot resultaat dat het familiesprookje een 
meer serieus karakter kreeg. 
 
Vanaf circa 1999 ben ik bezig geweest al mijn voorouders in kaart te 
brengen en op enig moment belandde ik bij de familie Albers, de 
familie van mijn grootmoeder aan moeders zijde, en het 
familiesprookje over het verband met de familie Bonaparte. Omdat ik 
wel eens het naadje van de kous wilde weten, ging ik op zoek naar het 
archief van Frans Albers, die kinderloos was overleden, en vond de 
familiepapieren bij een neef van zijn vriend Albert Teychiné. Albert 
had de documenten nooit teruggegeven aan Frans Albers en nadat ook 
hij kinderloos was overleden waren de documenten bij zijn neef 
terecht gekomen. 
Erg omvangrijk was het archief niet. Een notitieboekje met 
aantekeningen uit 1905 van Alphons E. Albers (27 jaar oud in 1905), 
vader van Frans, naar aanleiding van familiebeschrijvingen van zijn 
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moeder Emily Fox (65 jaar oud in 1905), en een kaart van Frankrijk met 
stippellijntjes die over de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan 
waren getrokken, aangevuld met namen van schepen. De kaart was 
gekocht in Parijs in 1818 en volgens het etiket eigendom van GHG 
(Gardiner Henry Guion). Ook bevatte het archief een aantal 
testamenten (last wills) van leden van de familie Fox en van Sara 
Guion en trof ik een aantal korte biografieën van leden van de familie 
Fox aan. Verder waren er een aantal brieven van leden van de families 
Fox en Ponsonby, gericht aan Albert Teychiné, waaruit bleek dat 
Albert in het kader van genealogisch onderzoek niet Frans Albers, 
maar zichzelf gemakshalve voor nakomeling van Emily Fox had 
uitgegeven. Ook was er een exemplaar van een Corsicaans maandblad 
met een genealogie van de familie Bonaparte. 
Ten slotte waren er kopieën van pagina’s uit een in 1872 gepubliceerde 
genealogie van de familie Fox. De biografieën van de verschillende 
familieleden Fox en de genealogie van de familie Fox hadden Frans 
Albers en Albert Teychinée bemachtigd na een bezoek aan Falmouth, 
waar nog leden van de familie wonen. De eerder genoemde 
schilderijen en de miniatuur vond ik met de hulp van mijn moeder bij 
Willy Fokkelman. Willy was de tweede vrouw van Frans Albers en 
overleed in 2010. De schilderijen en de miniatuur bevinden zich nu in 
Washington bij Emily Brown-Halewijn, nicht en petekind van Frans 
Albers.  
Na alle documenten doorgespit te hebben veranderde mijn gematigde 
interesse in uitgesproken nieuwsgierigheid. Het sprookje had meer 
„body“ dan ik had verwacht. Plotseling bevonden zich onder mijn 
voorouders quakers, hugenoten, Engelse marineofficieren en een 
kennelijk avontuurlijk ingestelde Corsicaanse schoonheid. Een 
stamboom vol met brave, hardwerkende, goed opgevoede en 
opgeleide maar relatief saaie voorouders kreeg plotseling een 
avontuurlijk tintje. In ca 2001 kon ik een orgineel exemplaar van de 
„descendants of Francis Fox” bemachtigen en wist ik, met de hulp van 
een Engelse specialist op het gebied van archieven van de Royal Navy, 
de eerste documenten betreffende Gardiner Henry Guion te 
bemachtigen. Hierna was het hek van de dam en besloot ik een poging 
te wagen de levens van de families Guion en Fox in kaart te brengen. 
 
Mijn oorspronkelijke doel was de identiteit te achterhalen van de 
Corsicaanse dame, zoals ze door haar kleindochter Emily Fox werd 
genoemd, en de identiteit van Sara, de vrouw van Gardiner Henry 
Guion’s broer, Daniel Oliver Guion. Van deze Sara werd aangenomen 
dat zij een lid van de familie Ponsonby was. Met identiteit bedoel ik 
overigens niet alleen de namen van deze vrouwen, ik wilde ook weten 
wie hun ouders en voorouders waren. 
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In de stamboom van Emily Fox klopte echter iets niet. 
Emily’s ouders waren Anne Mary Guion, dochter van Gardiner Henry 
Guion en zijn „Corsicaanse dame“, en Charles James Fox. Als ouders 
van Charles James werden binnen de familie Joseph Fox en Elisabeth 
Peters genoemd. 
Elisabeth zou 48 jaar oud geweest zijn toen Charles James werd 
geboren. Vrijwel onmiddellijk dacht ik de conclusie te mogen trekken 
dat het uiterst onwaarschijnlijk was dat Elisabeth de moeder van 
Charles James was. Deze indruk werd bevestigd door het feit dat in de 
in 1872 gepubliceerde genealogie van de familie Fox het echtpaar als 
“sp” (sine prole - zonder kinderen) wordt vermeld. 
Er was dus meer te onderzoeken. Niet alleen de naam en herkomst van 
de Corsicaanse dame en de achternaam van Sara, wellicht Ponsonby, 
was onbekend, maar ook wie de moeder(s) waren van Charles James 
en de andere kinderen van Joseph Fox was een raadsel. Ronduit 
verwarrend hierbij was dat binnen de familie niets bekend was over 
een scheiding van Joseph en Elisabeth, hoewel dat in de lijn der 
verwachting ligt als zij niet de moeder is van de kinderen van Joseph. 
De portretten van Joseph en Elisabeth bevinden zich in familiebezit, 
hangen naast elkaar en het paar lijkt absoluut harmonieus.Waren de 
kinderen werkelijk buitenechtelijk of was de genealogie van de familie 
Fox misleidend? 
 
Ik was overigens niet alleen geïnteresseerd in genealogie en 
geschiedenis, ik was ook nieuwsgierig naar de vraag of gewoontes, 
tradities en karaktereigenschappen van zulke ronduit aparte en 
bijzondere voorouders uit de 18e/19e eeuw na ca 6 generaties in onze 
generatie uit de 20e/21e eeuw nog herkenbaar aanwezig zijn. Wie 
geïnteresseerd is in de vraag waarom ik denk dat dergelijke 
overwegingen wellicht niet geheel absurd zijn, nodig ik uit de 
stellingen hiervoor nog eens door te lezen. 
 
Ten slotte boeide mij de romantische kant van ons familiesprookje. 
Hoe was het mogelijk dat een Corsicaans meisje en een Engelse officier 
van de Royal Navy elkaar ontmoetten en een romance begonnen. Een 
romance die kennelijk zo heftig was dat zij haar familie en 
geboorteoord verliet en met hem mee ging om eind 1798 in Engeland 
een dochter ter wereld te brengen.  
Niet alleen was de afstand tussen Engeland en Corsica in die tijd niet 
gemakkelijk te overbruggen, ook was er een taalbarrière. Hoe een 
Frans sprekend meisje en een Engels sprekende jongeman rond 1796 
op Corsica een liefdesaffaire konden beginnen vond ik bijzonder en 
fascinerend. 



5 
 

Bij navraag binnen de familie bleek een aantal sprookjes rond deze 
affaire zich zo hardnekkig in de hoofden van de oudere generatie 
vastgezet te hebben, dat de informatieve waarde van de mondelinge 
overlevering naar nul tendeerde of zelfs contraproductief werkte. 
Helemaal negeren leek mij echter ook weer niet verstandig; wellicht 
schuilde er onderhuids toch hier of daar een kleine waarheid.  

Genealogisch onderzoek 

Het uitvoeren van genealogisch onderzoek is wat mij betreft een saaie 
bezigheid. Acribisch moeten gegevens en documenten worden 
verzameld en gelezen. Niet altijd is de waarde die een document voor 
het onderzoek kan hebben onmiddellijk te onderkennen, omdat de in 
het document genoemde personen niet thuisgebracht kunnen worden.  
 
Gericht zoeken naar documenten is minder makkelijk dan het op het 
eerste gezicht lijkt. Vaak komt het erop neer een these op te stellen 
aangaande gebeurtenissen die plaatsgevonden zouden kunnen 
hebben. Als dan blijkt dat de these niet tot resultaat leidt, moet 
opnieuw worden begonnen. Dat brengt een nieuwe these met zich mee 
en meestal nieuwe frustraties. Als dan na veel geploeter plotseling 
documenten gevonden worden die een these bevestigen kan na het 
uiterst bevredigende „quod erat demonstrandum“ (hetgeen bewezen 
moest worden) aan de volgende moeizame stap worden begonnen.  
Dankzij de bereikbaarheid van archieven en bibliotheken via het 
“world wide web” kan tegenwoordig informatie worden gevonden die 
voorheen vrijwel onvindbaar was. Daarnaast worden in hoog tempo 
kerkarchieven, volkstellingen en bevolkingsregisters gedigitaliseerd, 
zodat het niet langer nodig is urenlang door documenten te bladeren 
en onleesbare handschriften te ontcijferen. Deze reconstructie was niet 
mogelijk geweest zonder het internet. 
 
De samenhang tussen alle documenten en biografische beschrijvingen 
die ik vond, kon ik vaak pas enigszins begrijpen toen ik hen  plaatste 
binnen een chronologie van gebeurtenissen op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau. Daarbij moest ik ervoor oppassen niet de fout te 
maken alles met de ogen van een 20e eeuwse mens te beschouwen. De 
maatschappij was 200 jaar geleden niet te vergelijken met die van onze 
tijd. Vrouwen waren volledig ondergeschikt aan mannen, in veel 
studies wordt de positie van de vrouw beschreven als die waarin zij 
slaaf is van de man, de snelheid van transport was afhankelijk van 
paarden en schepen, sociale zekerheid bestond niet, was je werkeloos 
dan moest je bedelen, de medische wetenschap stond in haar 
kinderschoenen, er bestonden geen antibiotica of adequate 
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narcosemiddelen, aderlaten was  als ziektebestrijding nog gebruikelijk 
en de informatievoorziening verliep net zo snel als personentransport, 
draadloze communicatie bestond niet (uitgevonden 1910). Bovendien 
waren moraliteit en waarheid rond 1800 niet te vergelijken met die uit 
onze tijd (zie bij de Stellingen “l’Ordre du Discours”).  
Bij de uitvoering van het onderzoek is ook veel tijd besteed aan het in 
kaart brengen van de sociale omgeving van de families Guion en Fox. 
Deze aanpak heeft significant bijgedragen aan het ontstaan van een 
geloofwaardig verhaal dat wellicht de basis is voor verder onderzoek 
door een opvolger in een latere generatie. 
Na 15 jaar ploeteren ben ik niet ontevreden met het verhaal dat ik nu 
kan vertellen,wellicht kan het de lezer ook boeien. 
 
Onschatbare hulp bij deze reconstructie kreeg ik van: 
Mark Humphrys (http://humphrysfamilytree.com/), die hielp de 
ware identiteit van „Sara Ponsonby“ te achterhalen, en de geschiedenis 
van de familie Carrique-Ponsonby beschreef; 
Eric Alexander (http://www.henrycort.net/hl18claw.htm), die hielp 
de ouders van Daniel Oliver en Gardiner Henry Guion te identificeren; 
Kingsley Ireland, die het doopboek van St. George the Martyr vond 
met een notatie van de doop van Anne Mary Guion; 
Phil Rodda, die beelden van de kerk en het kerkhof van Mylor 
toezond; 
Brian en Marjorie Fox, verre achterneven en ook nakomelingen van 
Polini, die in „the national Archives“ in Engeland, de „Bayley Bartlett 
papers“ vonden met (een deel van) het persoonlijke archief van Joseph 
Fox, en die zo vriendelijk waren mij de gegevens van Charles James 
Fox en familie toe te sturen zoals die in enige volkstellingen aan het 
begin van de 19e eeuw voorkwamen. 

Beschrijving van het onderzoeksresultaat 

De nu volgende beschrijving van de geschiedenis van de families 
Guion en Fox is het resultaat van de onderzoeksactiviteiten, geen 
beschrijving van het onderzoek. Een beschrijving van het onderzoek 
zou een onleesbare opeenhoping van ten dele niet relevante gegevens 
opleveren. Het is een poging de families Guion en Fox op een 
natuurlijke wijze te beschrijven, waarbij de achterliggende 
documenten als bronvermelding worden genoemd. 
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Meer dan mij lief is gebruik ik in het navolgende beschrijvingen van de 
levens van de families Guion, Fox en aanverwanten uitdrukkingen als 
‘mogelijk, wellicht, vermoedelijk, waarschijnlijk, met grootste 
waarschijnlijkheid’, enz., enz. Ik gebruik deze uitdrukkingen omdat ik 
de schijn wil vermijden dat alle details in de levens van de beschreven 
personen bewijsbaar zijn. De levensbeschrijvingen van mijn 
voorouders en hun verwanten beschouw ik echter wel degelijk als 
voldoende authentiek. De historische context waarbinnen de 
levensbeschrijvingen geplaatst zijn, laat niet veel ruimte voor 
alternatieven. 
Niet alles is bewezen, er is nog veel te doen. 
 
Ik heb mijn best gedaan in mijn beschrijvingen zakelijk te blijven en 
niet te romantiseren. Het verhaal dat zodoende is ontstaan, is 
dientengevolge geen lichte kost. De informatiedichtheid is redelijk 
hoog waardoor er veel concentratie en doorzettingsvermogen van de 
lezer wordt gevraagd.  
 
Waar Polini en Sara in het centrum van de belangstelling stonden bij 
aanvang van het onderzoek, is het Joseph Fox die uiteindelijk de 
hoofdrol speelt. Op het door hem gepachte landgoed Greatwood 
Cottage te Mylor, in de “Manor of Restrongett”, leven de families 
Guion en Fox ten minste 10 jaar samen en wordt de basis gelegd voor 
het huwelijk van zijn buitenechtelijke zoon Charles James Fox en Anne 
Mary Guion, dochter van Gardiner Henry Guion en Polini. 
 
Kranenburg, april 2015 
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Inleiding 

Waar te beginnen?  
Het verhaal speelt zich weliswaar in hoofdzaak af tijdens de Franse 
revolutie en de daarop volgende oorlogen, de basis van deze 
geschiedenis wordt gelegd tijdens de Reformatie (ca 1517), de 
Bartholomeusnacht (23-24 aug 1572) en de hugenoten oorlogen (1562-
1598), het edict van Fontainebleau (18 okt 1685), de Engelse 
burgeroorlog (1642-1651) en de „Glorious Revolution“ (1688), waarbij 
de Nederlandse, protestantse stadhouder Willem III van Oranje op 
uitnodiging van Engelse protestantse politici (Whigs) zijn katholieke 
zwager en neef Jacob, ook wel James II (1633-1701), van de Engelse 
troon verdrijft. Al deze gebeurtenissen zijn geschikt als startpunt van 
het verhaal dat zijn hoogtepunt vindt in de ontmoeting die tussen 1794 
en 1797 op Corsica, te Leghorn (Livorno, havenplaats aan de Italiaanse 
kust tegenover Corsica) of op Gibraltar plaatsvond tussen de 
protestantse Gardiner Henry Guion en de katholieke Polini, wellicht 
een dochter uit het huis B(u)onaparte. Anne Mary, de dochter van 
Gardiner en Polini, zou met Charles James Fox huwen, een zoon uit 
een bekend Quaker geslacht uit Cornwall. 
De Guions waren uit Frankrijk gevluchte protestanten (hugenoten). 
Een Daniel Guion vocht vanaf 1689 voor Willem III in Piedmont tegen 
Lodewijk XIV (Grote Alliantie of ook wel „Wiener Große Allianz“) en 
werd rond 1694 in Portarlington (bij Dublin) gepensioneerd. 
Portarlington, de oorspronkelijke Ierse naam is Cooletoodera (Cúil an 
tSúdaire), was door de Engelsen geconfisceerd na de Ierse revolutie in 
1641/1642 en van een meer Engelse naam voorzien. Na het 
vredesverdrag van Limerick in 1691 tussen Willem III en de 
aanhangers van zijn oom  en schoonvader Jacob/James II werd 
Portarlington bestemd voor Franse Hugenoten die als officier in het 
leger van Willem III tegen de Fransen hadden gevochten en 
gepensioneerd moesten worden. Tot 1820 werd in Portarlington Frans 
gesproken.  
De Society of Friends (Quakers) was ontstaan tijdens de Engelse 

Burgeroorlog (1642-1651), die 
begon tijdens het koningschap 
van Charles I (in 1649 
onthoofd). Charles had een 
zoon, James II, en een dochter, 
Mary, die Willem II huwde. 
Hun zoon, Willem III, huwde 
zijn nicht Mary, dochter van 
James II. Willem III was vanaf 
1672 stadhouder van Holland, 
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Zeeland en Utrecht, sinds 1675 ook van Gelre, Zutphen en Overijssel, 
en vanaf 1696 ook van Drenthe, in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Vanaf 1689 regeerde hij als Willem III over Engeland en 
Ierland nadat hij zijn schoonvader en oom James II in 1988 van de 
Engelse troon verdreef. 
De Engelse Quakers wensten niets te maken te hebben met de 
burgeroorlog die mede was ontstaan door de verschillen in 
interpretaties van het christelijke geloof (katholieken contra 
protestanten) en verwiepen alle dogmatische uitgangspunten van 
beide groepen. 
Aangezien ik geen geschiedkundige beschrijving wil geven van alle 
ellende die mede werd veroorzaakt door verschillende 
geloofsovertuigingen totdat tijdens de regering van Napoléon het 
principe van de scheiding van kerk en staat ontstond, begin ik bij de 
Franse revolutie. 
 
Waar de Bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 over het algemeen 
beschouwd wordt als het begin van de Franse revolutie, kan 20 juni 
1789 gezien worden als de dag waarop het startschot voor de revolutie 
werd gegeven. De Franse koning, Lodewijk XVI, en zijn aanhangers 
blokkeerden al een maand lang hervormingen en ten slotte sloot de 
koning de vergaderzaal in het kasteel van Versailles om hem 
moverende redenen voor de Assemblée Nationale. 
De arts Guillotin, de uitvinder van de bekende decapitatiemachine, 
stelt vervolgens de hervormingsgezinden voor naar de kaatsbaan (een 
soort tennishal) te gaan om verder overleg te voeren. 576 
vertegenwoordigers van de derde stand en hun sympathisanten uit de 
lagere geestelijkheid en de adel leggen een eed af om niet uiteen te 
gaan voordat zij als Nationale Vergadering aan het koninkrijk een 
nieuwe grondwet hebben gegeven: de Verklaring van de Rechten van 
de Mens en de Burger. 
Het vervolg is bekend. Lodewijk XVI sterft op 21 januari 1793 onder de 
guillotine.  
Het begin van de Franse revolutie wordt gekenmerkt door heftige 
gevechten tussen Jakobijnen (radicalen), Girondijnen (gematigden) en 
Royalisten. In het zuiden zouden de Royalisten korte tijd de 
meerderheid hebben en zij bezetten met behulp van de Engelse en 
Spaanse vloot van september tot december 1793 Toulon. Met de 
herovering van Toulon door de Franse revolutionaire troepen onder 
bevel van generaal Jacques François Dugommier zou Napoléon 
Bonaparte, op Corsica geboren als Nabulio Buonaparte, als artillerie-
officier voor het eerst naam maken als strategisch genie. Onder het 
schrikbewind van de Jakobijn Robespierre en consorten zullen nog 
vele „gematigden“ het leven laten, tot Robespierre zelf op 28 juli 1794 
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wordt terechtgesteld en een nieuw regime onder leiding van „het 
Directoire“ aan de macht komt.  
Op 9 november 1799 zal Napoléon ten slotte door middel van een 
staatsgreep de macht grijpen. 
 
In het kader van de revolutie werd de adel overal in Frankrijk 
vervolgd. Veel adellijke families, zoals de familie de la Trémoille (1789 
naar Engeland), of de familie de Salm-Salm uit het Principeauté de 
Salm (bij Strasbourg - 1793 naar Duitsland) wisten op tijd het land te 
verlaten. Aan de andere kant van de Frans-Duitse grens werden vele 
handelslieden gedwongen te emigreren omdat, als gevolg van de 
sluiting van de Duits-Franse grens, handelsroutes werden 
geblokkeerd. Textielhandelaren als Hendrik Johannes Weber 
verhuisden onder andere door deze ontwikkelingen van 
Peppinghausen bij Wipperfürth naar Rotterdam (1796), waar de naam 
werd verbasterd tot Weebers. 
 
Overal in Europa werden grenzen opnieuw getrokken. Pruisen, 
Oostenrijk en Rusland verdeelden in 1793 en 1795 Polen onder elkaar 
en in de Middellandse Zee wisten de Corsicaanse rebellen met de hulp 
van de Engelsen de Fransen te verdrijven. Op het einde van de 
Italiaanse veldtocht van Napoléon in 1796 zou Frankrijk het eiland 
weten te heroveren.  
 
Ook de levens van de families Guion en Fox in deze periode zijn 
turbulent. 
De broertjes Gardiner en Daniel Guion vechten op prille leeftijd al met 
de Royal Navy tegen het revoutionaire Frankrijk en beiden nemen van 
hun reizen een meisje mee naar huis dat uit liefde voor hen huis en 
haard verlaat.  
Tijdens de aftocht van de Royal Navy uit Leghorn en 3 maanden later 
uit Corsica was Gardiner Henry Guion, een 21 jarige Lieutenant, 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van Engelse 
transportschepen op de Middellandse Zee. Hij nam daarbij een 
Corsicaans vriendinnetje mee, vermoedelijk eerst naar Gibraltar en in 
1797 naar London. Weer een jaar later, in november 1798, zou zijn 
Corsicaanse „bruid“ een dochter, Anne Mary Guion, ter wereld 
brengen, die op 12 augustus 1828 met de Londense huisarts Charles 
James Fox zou trouwen. Emily Fox, de jongste dochter van dit laatste 
paar, liet in 1905 haar herinneringen optekenen door haar zoon 
Alphons, en liet een miniatuurtje na met een portret van deze 
Corsicaanse dame waarop vermoedelijk ook Alphons noteerde:  
Mrs Guion, née Bonaparte.  
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De familie Fox was tijdens de Engelse burgeroorlog van Wiltshire naar 
het ten zuiden van Wiltshire gelegen Cornwall gevlucht. Zij wilden 
kennelijk niets meer te maken hebben met de geloofsstrijd tussen 
katholieken en protestanten en hadden zich bij de „Society of friends“ 
(de Quakerbeweging) aangesloten. Joseph Fox, lid van deze familie, 
wordt arts en maakt carrière in het London Hospital. Zoals uit de 
hierna volgende levensbeschrijvingen zal blijken wordt hij door zijn 7 
jaar oudere echtgenote verlaten als hij van een onbekende partner 
vader wordt van een buitenechtelijke dochter en beëindigt hij zijn 
carrière aan het London Hospital als hij van weer een volgende 
onbekende partner nog eens 3 kinderen krijgt. Vanaf circa 1800 leeft hij 
met zijn kinderen, Ann, de moeder van de broertjes Guion, Harriet, de 
2e partner en echtgenote van Gardiner Henry, Anne Mary, Gardiner’s 
dochter en later vermoedelijk ook Sara, de echtgenote van Gardiner’s 
broer Daniel Oliver op het landgoed Greatwood Cottage. Joseph is in 
Mylor en omgeving vanaf circa 1800 als landarts actief.  
Deze geschiedenis zou ook de titel „Joseph Fox en zijn vrouwen“ 
kunnen hebben.  
 
Nog eens ten overvloede: het achterhalen van de namen en ouders van 
de geliefden van Joseph Fox, Daniel Oliver Guion en Gardiner Henry 
Guion was het doel van het onderzoek.  
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Genealogie 
 



14 
 

Chronologie 
Gardiner Henry Guion 
22 feb 1775 Geboorte Gardiner 
1 apr 1775 doop Gardiner 
4 mei 1780 vader overlijdt te Alverston 
23 dec 1782-23 mrt 1783 Captain‘s Assistent op de Atlas 
9 jun 1786-1 jun 1787 Captain‘s Assistent op de Ardent 
13 mrt 1788-21 dec 1789 Captain‘s Assistent/Able op de Hebe en Bellona 
27 dec 1789-19 nov 1791 Able/Midshipman op de Diana en Daphne 
22 apr 1790  Moeder wordt Matron van het London Hospital 
10 apr 1792-28 jun 1794 Midshipman/Lieutenant (Circe, Glory en Comet) 
apr 1794, jun 1794 officiersexamen, zeeslag glorious 1st of June 
jul 1794  Agent for transport by Navy Board   
mei/jun 1796 Met de Engelse vloot in de haven van Leghorn  
2 nov 1796 Evacuatie van Corsica 
nov 1796 met Polini voor de kust van Frankrijk op de Tartar  
nov 1796-dec 1797 Verblijf te Gibraltar of Lissabon 
1 dec 1797 Ontslagen als Agent (7 Beaufort Buildings) 
dec 1797 Moeder neemt ontslag als Matron  
8 mrt 1798-29 jun 1801 Lieutenant op the Diomede, Jupiter en Adamant 
aug 1798 Krijgt een brief van tante Charlotte 
4 nov 1798 Anne Mary wordt geboren (Sheerness/Chatham) 
4 aug 1800 Tante Charlotte overlijdt  
29 jan 1801-29 jun 1801 Terugreis van Kaap de Goede Hoop naar London 
27 jul 1802 Huwelijk met Harriet Grindall Holt 
6 aug 1802 Anne Mary wordt gedoopt  
21 jul 1803-28 febr 1806 Lieutenant op de Princesse Royal  
7 mei 1803 (???)  Daniel, Gardiner en Reynolds te Anholt (Den) 
13 jul 1806 Harriet overlijdt te Woodcottage, Mylor 
19 jul 1806-7 mei 1807 Lieutenant op de Edgar 
14 mei 1808-8 jun 1810 1st Lieutenant op de Christian 7 
juni 1809 Ontmoet Lord Byron (beroemde Engelse dichter) 
18 sep 1809 “Observations of the qualities of the Christian 7th” 
1809 Daniel schaakt/huwt Sara (geb 1792) te Crotto 
29 jul 1810-19 jun 1812 Comm/Capt op Philomel, Caledonia en Rainbow 
26 mei 1811  Moeder overlijdt te Mylor 
24 dec 1811 Broer Daniel komt om bij Thorsminde  
13 okt 1812 wikkelt het testament van zijn moeder af  
8 apr 1814-3 jul 1815 Captain op de San Juan en de Elizabeth 
jun-nov 1818 Reis door Frankrijk 
1821 Verloving van Anne Mary met Charles James Fox 
10 mrt 1822 Maakt het eerste deel van zijn testament 
mei-aug 1822 Bezoekt Lord Byron te Pisa  
29 nov 1822-1824 Captain op de Tribune 
23 febr 1823 Maakt het tweede deel van zijn testament 
1827-1832 Verblijf in Italië 
12 aug 1828 Dochter Anne Mary huwt met Charles James Fox 
27 sep 1832 Gardiner overlijdt in Thun, Zwitserland 
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Joseph Fox 
13 jul 1758 Geboorte Joseph 
1777-1783 Student medicijnen te Edinburgh 
15 mrt 1780 Huwelijk met Elisabeth Peters (1751-1839) 
1785  Broer Edward Long reist naar Parijs om prijsgeld terug te geven 
1785  Zijn vader overlijdt 
1788  Arts te London 
1789  Wordt als arts benoemd aan het London Hospital.  
1792  Wordt lid van het “Royal College of Physicians of Edinburgh” 
  Geboorte dochter Emily, zijn Moeder overlijdt 
19 nov 1792 Wordt eigenaar van onroerend goed te London samen met 

 Joseph James en zijn vrouw en John Biddle  
Vóór 1795 Echtgenote Elisabeth keert terug naar Falmouth 
1796  Geboorte dochter Mary James Fox 
1798  Geboorte dochter Sophia James Fox 
7 nov 1798 Joseph verlaat de Society of Friends en erkent de vader  

van een buitenechtelijk kind te zijn 
 
25 jan 1799 Geboorte zoon Charles James Fox 
1798-1799 Joseph Fox koopt Greatwood cottage te Mylor van  

Edward Yescombe 
1800  Joseph neemt ontslag bij het London Hospital en verhuist  

naar Mylor  
25 jun 1802 pachtovereenkomst voor Greatwood Cottage met John Tresidder 
 
 
 
1803  Joseph geeft een “medical Dictionary” uit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 aug 1824 Quitclaim under a Marriage Settlement. Na het overlijden van  

Hannah, de vrouw van Joseph James, worden de 
eigendomsverhoudingen van het onroerend goed te London 
herzien (Zie nov 1792) 

12 aug 1828 Zoon Charles James Fox huwt Anne Mary Guion 
25 febr 1832 Joseph Fox overlijdt te Plymouth 
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De familie Guion 

Captain Daniel Guion of St. Savinian (Charente Inferieux) 
Son of Daniel and Louise le Gendre, served 7 years in Piedmont and 
on the Rhine (Note: together with Guillaume de Guion de Geis who 
could be a cousin or brother); retired wounded in 1697, naturalized 
in Ireland 1/4/1698-1699 and became a wine merchant in Dublin, 
Elder of St. Patrick where he married Elizabeth Roy also of St. 
Savinian by whom he had 2 sons and one daughter. He died 1733. 
Citaat uit: Publications of the Huguenot society of London - XLI 
Dublin and Portarlington Veterans, by T.P. le Fanu and W.H. 
Manchee 

 
De naam Guion (Guyon) is afgeleid van de voornaam Guy, afkorting 
voor Guillaume. Bekende kastelen in Frankrijk waarin de naam 
Guyon voorkomt zijn Château de La Roche-Guyon, ooit in bezit van 
Guy de la Roche, die in 1415 bij de slag van Agincourt om het leven 
kwam, en Châtel-Guyon, een kasteel dat in bezit was van Guy II 
d'Auvergne, van 1194 tot 1222 graaf van Auvergne. Beide Guy’s 
hebben geen enkele band met de familie (de) Guyon (of Guion) de 
Geis die in het citaat hierboven wordt genoemd. 
 
De familie (de) Guyon is een oud riddergeslacht uit de 13e eeuw, uit 
Vivarais. Vivarais was een Franse provincie met als hoofdstad Viviers 
en werd na de Franse revolutie ingedeeld bij het departement 
Ardèche. Door het huwelijk van Antoine de Guyon, seigneur de 
Salette et de Pampelonne en commandant van het Château 
Rochemaure, met Françoise, de dochter van Josserand de Geis en 
Anne de Blou, ontstond de tak Guyon de Geis. Pampelonne is een 
kanton in het departement Tarn en ligt ca 400 km ten westen van 
Viviers. Guillaume Guyon de Geis, genoemd in het citaat hierboven, 
is een kleinzoon van Antoine. 
 
Of de in het citaat genoemde Captain Daniel, wellicht een neef of 
broer van Guillaume, de voorvader van onze familie Guion is, is 
waarschijnlijk maar niet 100% zeker. Captain Daniel bezat een 
“tavern” (herberg, wijnhuis, kroeg) op Cork Hill, waar ook Dublin 
Castle ligt, genaamd Jacob’s Ladder, en hij kocht op 5 september 1729 
“The Playhouse Tavern” voor £200. (MS No 60-367-41265, Dublin 
registry of Deeds Kings Inn Dublin, Royal Irish Academy, Trinity 
College). Hij was gehuwd met Elizabeth Roy, en volgens de 
genealogie van de Engelse familie Guyon de Geis, de afstammelingen 
van de in de aanhef genoemde Guillaume, had hij 3 kinderen, van wie 
er een Daniel genoemd werd. Hij was elder (ouderling) van de St 
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Patrick te Dublin, maar de boeken van de St Patrick bevatten geen 
aantekeningen betreffende kinderen, hoewel het logisch lijkt dat hij 
zijn kinderen hier laat zou laten dopen.  
 
Tussen januari en mei 1700 schrijven Daniel en zijn zus Henriette 
vanuit Dublin een aantal brieven naar hun broer Pierre die nog in 
Saintonge woont. De brieven worden door de Provost van de Marine 
onderschept, en in july 1700 wordt Peirre tot een boete van 600 livres 
veroordeeld omdat hij ervan wordt verdacht het Koninkrijk te hebben 
willen ontvluchten. 
 
Het testament van Captain Daniel Guion wordt genoemd in de Index 
to Prerogative Wills of Ireland 1536-1810 en is geschreven in 1733. Het 
werd helaas vernietigd toen tijdens de Ierse burgeroorlog de “Public 
Record Office in Dublin” op 30 juni 1922 werd opgeblazen. 
 
Dientengevolge begint de stamboom van de hier beschreven familie 
Guion met de Daniel Guion die in Londen bij de Royal Navy werkte.  
Dat de Engelse families Guion (afstammelingen van Daniel) en de 
Guyon de Geis (afstammelingen van Guillaume) elkaar goed kenden, 
en een verwantschap voor de hand ligt, zal overigens hierna blijken. 

De oudste generaties 

Daniel Guion, de oudste bewijsbare stamvader van de familie Guion 
in London, was gehuwd met Louise Marie en had ten minste 2 
kinderen. Een zoon Daniel (II) en een dochter Charlotte Louise. 
Mogelijk had het echtpaar nog twee zonen; Frederick en Charles.  
Op 11 februari 1741 wordt Daniel aangesteld als clerk van het 
secretariaat van de Navy Board tegen een salaris van £ 50 per jaar. In 
de jaren 1753-1754 komt hij niet meer voor op de lijst met personeel 
van de Navy. Wellicht is hij dan al overleden.  
 
Zoon Daniel II huwt in 1774 Ann Harwood en het echtpaar krijgt 2 
zoons, in 1775 Gardiner Henry en een jaar later Daniel Oliver. Het lijkt 
erop dat de kinderen naar vrienden van Daniel II werden genoemd. 
Twee van Daniels vrienden en vertrouwelingen waren de Agent, 
staalproducent en uitvinder Henry Cort en de „Merchant/Agent“ 
Oliver Toulmin.  
De herkomst van de naam Gardiner is onduidelijk gebleven. Pogingen 
een verbinding te vinden met Luke Gardiner, een 
onroerendgoedmagnaat te Dublin, waren tevergeefs.  
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Deze verbindig zou logisch kunnen zijn als Captain Daniel Guion, 
genoemd in het citaat aan het begin van dit hoofdstuk, de voorvader 
is van de familie Guion te Londen.  
 
Daniel II wordt genoemd als „Merchant“ in het Londense 
handelsregister, als zijnde eerst gevestigd op 19 Pavement, Moorfield, 
daarna op 35 Crutched Friars, zowel tegenover het hoofdkwartier van 
de Royal Navy als de St Olave Church, waar Gardiner Henry en 
Daniel Oliver werden gedoopt. Op het laatste adres woonde Henry 
Cort voor hem. 
 
Op 8 november 1775 daagt Daniel II een handelsrelatie, Mathias 
DeGandesagui, voor de rechter in een poging een bedrag van £ 269, 
dat Mathias hem schuldig zou zijn, te innen. Vermoedelijk is dit 
Daniel niet gelukt.  
 
Vanaf zijn adres te Crutched Friars schrijft hij de Navy Board op 10 
januari 1776, namens George Irwin, dat het schip “The Earl of 
Inchiquin” de Royal Navy gaarne als transportschip ter beschikking 
wordt gesteld. Vrienden van George Irwin te Liverpool en Hull 
bieden ook schepen aan en willen graag weten onder welke 
voorwaarden de schepen door de Royal Navy worden gehuurd. De 
Earl of Inchiquin werd op 13 januari inderdaad door de Navy Board 
gehuurd en Lt. William Robertson werd tot Commander van het schip 
benoemd. 
 
In november 1776 verhuist het gezin naar Gosport. Gosport ligt aan de 
ingang van Portsmouth-haven, aan de andere zijde van de stad 
Portsmouth. Henry Cort was al eerder naar Gosport verhuisd en ik ga 
er vanuit dat Daniel zich bij zijn vriend voegde ter ondersteuning van 
diens activiteiten.  
Henry Cort had twee patenten op de productie van staalproducten 
die in die tijd vanuit Zweden niet geleverd werden, omdat Zweden 
tot de bondgenoten van Frankrijk behoorde. Hij investeerde in totaal  
£ 27.000, een enorm bedrag voor die tijd, in een fabriek.  
 
Een van Corts financiers was Adam Jellicoe, eigenaar van een werf in 
Gosport en “Deputy Paymaster of the Navy Pay Office”. Jellicoe had 
geld van de Navy gebruikt voor de lening aan Cort en na het 
overlijden van Jellicoe op 30 aug 1789 vordert de Navy dit bedrag 
terug, wat tot het faillissement van Henry Cort leidde. 
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Rood: Hoofdkantoor van de Royal Navy; Blauw: St. Olave 
Geel: Crutched Friars 35; (https://goo.gl/maps/kIXDO) 

 

 

Afbeelding 1, Crutched Friars 

Afbeelding 2, St. Olave 
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Cort was in 1776 nog 
steeds als agent actief en 
had in die functie een 
zakelijk geschil met een 
zekere Major David 
Parry. Daniel Guion 
heeft in dit geschil 
proberen te bemiddelen 
en twee brieven van 
David Parry aan Daniel 
Guion bevinden zich 
onder de documenten 
uit de rechtzaak Parry 
vs Cort.  

 
In een brief van 4 November 1776 laat Parry weten: 

I cannot possibly entertain the favorable opinion you do of Mr Cort.  
 
En een week later op 11 November 1776: 

I would rather leave... and never more hear the name of Mr Cort, 
who has used me so ill.  

 
In 1778 wordt Daniel II als Juror (gezworene/lid van de jury)  
genoemd. 
 
In mei 1780 overlijdt Daniel Guion II op 38-jarige leeftijd en hij wordt 
op de 4e mei te Alverstoke, een paar mijl van Gosport, begraven. 
Gezien de ontwikkelingen daarna, laat hij vrouw en kinderen in 
hulpbehoevende omstandigheden achter. Zijn bezittingen worden 
onder zijn schuldeisers verdeeld, executeurs zijn Henry Cort en Oliver 
Toulmin. 

Gardiner Henry Guion (1775-1832) 

Ann, weduwe van Daniel II, is kennelijk nauwelijks in staat het hoofd 
boven water te houden. Anders is het niet te verklaren dat haar 
oudste zoon Gardiner, op 23 december 1782, op de prille leeftijd van 7 
jaar en 10 maanden, als „Captain‘s assistent„ op de Atlas (98 
kanonnen, 750 man bemanning) onder Capt. John Elphinstone zijn 
loopbaan als zeeman begint (thuishaven Portsmouth). John 
Elphinston (1722-1785) was met toestemming van de admiraliteit van 
1770 tot ca 1779 adviseur van de Russische marine. Samen met 
admiraal, Samuel Greig en admiraal Charles Knowles behoorde hij tot 
de staf die Graaf Alexei Grigoryevich Orlov, broer van Grigory 

Afbeelding 3, Handtekeningen van Henry Cort en 
Daniel Guion 
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Grigoryevich Orlov, de minaar van Catharine “de Grote”, adviseerde 
bij de modernisering van de Russische vloot. 
De vernietiging van de Turkse vloot door de Russische vloot in juli 
1770 bij de slag van Çeşme (Chesme, Chesma, Tchesme) wordt hem 
toegeschreven. Alexei Grigoryevich Orlov eiste natuurlijk de eer voor 
de overwinning op en er ontstond een zo hevige twist tussen de 
arglistige en ijdele Orlov en zijn Engelse staf dat een incident, waarbij 
een Russisch oorlogsschip verloren, ging ertoe leidde dat John 
Elphinston werd ontslagen. De Royal Navy nam hem weer als 
Captain in dienst, tot Admiraal zou hij niet meer worden 
gepromoveerd. 
 
Gardiner is van 1783 tot 1786 nog een paar jaar thuis, maar is van juni 
1787 tot juni 1788 als Captains assistent van Francis John Hartwell 
weer op zee (Ardent, 64 kanonnen, 500 man bemanning) om vanaf 
maart 1789, 14 jaar oud, het moederlijk huis definief te verlaten. Hij 
dient op het fregat de Hebe onder Captain Thornbrough (38 
kanonnen, 200 man bemanning) en daarna weer onder Captain 
Hartwell op het oorlogsschip Bellona (74 kanonnen, 650 man 
bemanning).  
In de periode dat hij als „Able“ (able seaman- bekwaam zeeman, een 
zeeman met meer dan 2 jaar ervaring) onder Captain Russell op de 
Diana (fregat met 32 kanonnen en 210 man bemanning) bij Jamaica 
dienst doet, wordt zijn moeder aangesteld als „matron“ van het 
London Hospital tegen een vorstelijk (?) salaris van ca £ 10 per jaar. 
Een matron was in die tijd het hoofd van de verpleegkundige 
afdeling.  
De aanbevelingsbrief aan “de raad van toezicht“ van het ziekenhuis 
voor haar benoeming meldt:  
 

Your vote and interest are most earnestly and respectfully requested in 
favor of Mrs. Ann Guion, widow of Mr. Daniel Guion, formerly a 
merchant of London to succeed the late Mrs. Stainbank as matron of the 
London Hospital. 
Her qualifications to discharge the duties of the office, as well as her 
reduced and indigent circumstances, make her a deserving object of your 
benevolence: ...  (London, 1790) 

 
In 1791 wordt Gardiner tot Midshipman (het equivalent van de 
sergeant bij de landmacht) bevorderd en vaart met Captain Alan 
Hyde Gardner op de Daphne, een sloep met 20 kanonnen, voor de 
kust van India (West Indies).  
Uit het memorandum van Gardiner blijkt dat hij in 1793 als 
Midshipman  op het fregat de “Circe” voer onder Captain Joseph 
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Sidney Yorke in de vloot van Admiraal Richard Howe. Fregatten 
waren snelle schepen met een efficiënte bewapening (24-30 kanonnen 
en een bemanning van 200 personen) en werden gebruikt voor de 
jacht op handelsschepen en kleinere oorlogsschepen, voor 
koeriersdiensten en voor het bewaken/bespioneren van Franse 
havens. De Circe had in 1793 veel succes met de jacht op Franse 
schepen. In totaal werden 11 schepen buitgemaakt: de Diane, de 
Vaudreuil, de Jeune Felix, de Pelican (een Deense brik), de Didon (of 
Dido), de Auguste, de Courier, de sloepen Venus en de Ant "laden 
with Butter", de Reunion en de l'Espiegle. Op 20 oktober is de Circe 
betrokken bij een gevecht dat gevoerd wordt voor de kust van 
Frankrijk bij Cape Barfleur tussen het Franse fregat de Réunion het 
Engelse fregat de Crescent.  

 Beide fregatten 
waren al 2 uur met 
elkaar in gevecht en 
met name de 
Réunion was zwaar 
beschadigd op het 
moment dat de Circe 
naderde. De 
aanwezigheid van de 
Circe overtuigde de 
captain van de 

Barfleur dat hij zich 
beter kon overgeven. 

Dit alles leverde de bemanning van de Circe een aanzienlijk bedrag 
aan prijsgeld op. Buitgemaakte schepen werden door de Navy Board 
van een prijskaartje voorzien en dit bedrag werd onder de officieren 
en bemanning verdeeld (admiraal 1/8, kapitein 2/8, officieren 1e 
categorie 1/8, 2e categorie 1/8, 3e categorie 1/8, rest van de 
bemanning 2/8). 
De Midshipman behoorde tot 3e categorie. Desondanks schat ik het 
totaal aan prijsgeld dat Gardinerals bemanningslid van de Circe kon 
opstrijken op ca £ 250-300, wat in 2014 een equivalente waarde van 
ongeveer £ 25.000-30.000 vertegenwoordigt (zie ook onder 
“geldontwaarding” in het aanhangsel). 
 
Samen doen Gardiner en zijn jongere broer Daniel op 17 en 18 april 
1794 hun officiersexamen, dat wordt afgenomen op het oorlogsschip 
“The Glory” door Admiral Keith Elphinston en Captain John 
Elphinston (zoon van John Elphinston, Gardiners eerste kapitein). 
Beiden slagen en worden tot Lieutenant bevorderd. Dit examen was 
essentieel voor een verdere carrière bij de Royal Navy. Een 

Afbeelding 4, Réunion en Crescent - oktober 1793 
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bevordering tot Lieutenant betekende toegang tot de upperclass van 
de Royal Navy en kon met een beetje geluk leiden tot een loopbaan 
met als eindrang admiraal. De examinatoren van Gardiner en zijn 
broer behoorden tot de elite van de Royal Navy in deze periode, zie 
hiervoor het einde van dit hoofdstuk. 
 
Daarna zullen de wegen van de broertjes zich, met een kleine 
onderbreking in 1803, weer scheiden hoewel ze eerst nog een paar 
maanden later allebei betrokken zullen zijn bij een van de beroemdste 
zeeslagen van deze tijd, de „glorious 1st of June“. Daniel als 
Lieutenant op de Glory (98 kanonnen, bemanning circa 850 man, 
Capt. John Elphinston) en Gardiner als Lieutenant op de Comet, een 
schip dat bij het begin van de slag werd gebruikt om de signalen van 
de „Admiral of the Fleet“, de admiraal die het opperbevel over alle 
vlootseenheden voerde, door te geven naar de achterhoede en dat in 
geval van nood brandend op de Franse vloot afgestuurd zou moeten 
worden om Franse schepen in brand te zetten.  
 
De Franse vloot, die een konvooi van ten minste 117 met graan 
beladen schepen (sommige bronnen vermelden 300 schepen) veilig 
van Amerika naar Frankrijk moest loodsen in verband met dreigende 
hongersnood, bestond uit 25 linieschepen met 2066 kanonnen en 17 
fregatten en kleinere schepen. De Engelse vloot bestond uit 26 
linieschepen met 2040 kanonnen en 13 fregatten en kleinere schepen. 
Linieschepen waren grote, logge, drijvende forten met geweldige 
vuurkracht (74-120 kanonnen).  
 
Tijdens een zeeslag dienden de linieschepen in een lijn achter elkaar te 
varen zodat alle zijwaarts gerichte kanonnen konden worden gebruikt 
en zij elkaar niet in de weg lagen.  
De conventionele manier van oorlogsvoering betekende dat de 
tegenstanders langs elkaar heen voeren en er op los schoten. Wie het 
beste schoot en ervoor kon zorgen dat de tegenstander door schade 
aan masten en zeilen niet meer kon manoeuvreren, won meestal de 
slag.  
 
Fregatten en kleinere schepen voeren in de beschutting van en naast 
de linieschepen mee en moesten in eerste instantie de signalen van de 
admiraal doorgeven aan schepen die geen direkt zicht op het schip 
van de opperbevelhebber hadden.  
 
De fregatten mochten zich als aasgieren op kapotgeschoten vijandige 
linieschepen uitleven of op koopvaardijschepen jagen.  
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Er voeren  zogenaamde branders mee, schepen die gevuld waren met 
teer en explosieven, die met opzet aangestoken werden, en dan in de 
richting van een vijandige vloot gestuurd werden om vijandelijke 
schepen te vernietigen, of om de vijand paniek aan te jagen waardoor 
ze hun formatie opgaven. Ook voer er een hospitaalschip mee en 
schepen om drenkelingen en gevangenen te transporteren.  
 
De Engelsen bedachten voor de slag op 1 juni 1794 een nieuwe tactiek. 
Op het moment dat de linieschepen van de twee vloten vrijwel naast  
lagen wijzigden de Engelse schepen hun koers en probeerden op 6 
plekken (drie dubbele groepen) dwars door de lijn van de 
tegenstander te breken. Op het moment dat zij door de lijn van de 
Franse vloot braken konden zij de kanonnen aan beide zijden van het 
schip gebruiken terwijl de Franse alleen de kanonnen aan de voor- en 
achterkant konden gebruiken. Een tweede voordeel bij deze tactiek 
was dat een kanonskogel die over de lengteas van het schip van de 
tegenstander veegde veel meer schade kon aanrichten dan een kogel 
die dwars over het schip vloog. De Fransen werden door deze tactiek 
verrast en op een aantal Franse schepen brak paniek uit. De Engelsen 
hadden hierdoor in de kluit met schepen die vervolgens ontstond de 
overhand, wisten meerdere vijandige schepen onschadelijk te maken 
en eigen verliezen te beperken. 
 
Hoewel de Franse transportschepen met graan veilig de Franse 
havens zouden bereiken werd de zeeslag door de Royal Navy 
gewonnen. Aan de Engelse kant waren 1200 doden en gewonden te 
betreuren, aan de Franse kant 4000 en er werden door de Engelsen 
nog eens 3000 man gevangen genomen. Uiteindelijk zouden 11 
linieschepen van de Franse vloot, minder dan de helft, de thuishaven 
weten te bereiken, 7 Franse schepen werden door de Engelsen 
buitgemaakt. De Glory, het schip waarop Daniel voer, zou in de 
achterhoede een hoofdrol spelen. Er waren op het schip 13 doden en 
19 gewonden te betreuren. 
 
Het totale prijsgeld voor de Engelse vloot bedroeg £ 201.096, naar 
huidige maatstaven £ 20.000.000. Voor ieder van de 6 admiraals 
betekende dat een bedrag van ca £ 4.100 (£ 410.000), voor ieder van de 
naar schatting 40 Captains een bedrag van £ 1.300 (£ 130.000) en voor 
de officieren (luitenants, navigatoren) naar schatting een bedrag van £ 
200 (£ 20.000). De broertjes beschikten dus plotseling over geld, 
hoewel uitbetaling nog circa 2 jaar op zich zou laten wachten. 
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Afbeelding 5, Linieschepen in gevecht 

Afbeelding 6, Glorious 1st of June -  Loutherbourg – la Victoire 
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Agent for transports, bezetting Corsica (1794) 

Gardiner wordt in juli 1794 benoemd als “Agent for Transports by 
Navy Board, stationed at the Mediterranean Coast of Spain & 
Portugal”. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor de organisatie 
en coördinatie van transportschepen, nodig voor de bevoorrading van 
de Middellandse Zeevloot en voor troepentransporten (zie ook in het 
aanhangsel). Dit is een staffunctie, hij is niet als bevelvoerend officier 
bij oorlogshandelingen betrokken. Zijn broer Daniel vervolgt wel een 
militaire loopbaan, dat wil zeggen is vanaf 1794 als bevelvoerend 
officier aangesteld op oorlogsschepen (Zie ook het aanhangsel). 
Als gevolg van het feit dat Gardiner tot december 1797 als stafofficier 
en niet als leidinggevend officier op een oorlogsschip in dienst is van 
de Royal Navy, kan hij zijn militaire capaciteiten niet onder bewijs 
stellen. Hierdoor wordt zijn militaire carrière na 1798 ernstig 
vertraagd.  
 
Gardiner wordt als Agent for Transports (zie aanhangsel) aangesteld 
op het moment dat de Engelsen, op verzoek van de Corsicaanse 
rebellenleider Pasquale Paoli, Corsica bezetten. De Engelsen zijn heer 
en meester op de Middellandse Zee en hun handelsschepen kunnen 
ongehinderd de Adriatische Zee bereiken en ook tot Izmir varen. Dit 
omdat de Royal Navy de kust van Frankrijk onder controle heeft en 
ervoor zorgt dat Franse schepen hun havens niet kunnen verlaten.  
De Engelse vloot op de Middellandse Zee, onder commando van 
Admiraal Jervis, bestond uit 15 linieschepen en 56 andere 
oorlogsschepen, waaronder een fregat de HMS Tartar, waarop 
Charles Elphinston, uit dezelfde familie als de eerder genoemden 
maar slechts ver verwant, als Captain vaart. Waarom speciaal de 
naam “de Tartar” in de beschrijving van de navolgende 
gebeurtenissen een hoofdrol speelt, zal in later in dit hoofdstuk 
duidelijk worden gemaakt. Gardiner is in de vloot van Admiral Jervis 
een van de “Agents for Transport”, vaart naar behoefte op een van de 
schepen van de vloot mee of werkt, afhankelijk van de opdracht die 
hij van Admiral Jervis krijgt, aan wal. Zijn thuisbasis is Gibraltar.   

Italiaanse Campagne (1796) 

In 1796 besluit het Directoire, het vijfkoppige bestuur van Frankrijk 
dat het land tijdens een deel van de Franse Revolutie regeerde, met 
een leger van 155.000 man, onder leiding van de generaals J. B. 
Jourdan en J. V. Moreau, Oostenrijk aan te vallen. Ook krijgt Nabulio 
Buonaparte, die begin 1796 nog met Josephine de Beauharnais in het 
huwelijk was getreden en zich vanaf eind 1796 Napoléon Bonaparte 
zal noemen, de opdracht met een leger van 42.000 man Noord-Italie te 
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bezetten.Op 5 mei werd Milaan ingenomen en op 4 juni werd Mantua 
belegerd. Een deel van de Franse troepen viel vervolgens Toscane 
binnen en in juni 1796 stonden de Franse troepen voor Livorno 
(Leghorn), een belangrijke handelsplaats voor de Engelsen voor de 
Levantse handel, die tegenover de eilanden Elba en Corsica lag. Met 
de Levant wordt het “Morgenland” bedoeld oftewel een gebied direct 
ten oosten van de Middellandse Zee. In april 1796 bezette het leger 

van Nabulio de kust 
van de Golf van Genua 
en stond het tegenover 
de legers van de 
Sardijnse generaal Colli 
(35.000 man) en het   
Oostenrijkse leger van 
veldmaarschalk 
Beaulieu (30.000 man). 
De passen in de Alpen 
van Piedmont naar 
Frankrijk werden door 
een Frans leger van  
20.000 man onder 
generaal Kellermann 
verdedigd tegen een 
Sardijns leger van 
20.000 man onder de 
Hertog van Aosta. 
Nabulio’s leger wist 
zijn tegenstanders een 

voor een te verslaan om vervolgens vanaf 12 april richting Milaan en 
Mantua te trekken. 
De Engelse vloot maakte overigens de Fransen het leven zuur door 
transporten met wapens over zee te onderscheppen.  
Zo ook op 30 april 1796 bij Genua, als de Royal Navy 6 schepen met 
“cannon, ordnance-stores, intrenching tools, and provisions” 
buitmaakt. De HMS Tartar, een fregat met 28 kanonnen onder 
commando van Captain Charles Elphinston, is een van de schepen die 
bij deze actie betrokken is. 
Op 8 mei liggen de Engelse schepen nog steeds voor Genua en zorgen 
ervoor dat de Franse legers niet per schip van nieuwe militaire 
hulpmiddelen en proviand kunnen worden voorzien.  
Doordat de Franse legers echter de Italiaanse kust van Genua tot 
Leghorn/Livorno hebben bezet, heeft de Engelse vloot anderzijds 
steeds meer problemen haar schepen te bevoorraden en de 
bemanning van citroenen en ander vers voedsel te voorzien.  

Afbeelding 7, Italie 1796 
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Evacuatie van Leghorn/Livorno (1796) 

Admiral Jervis krijgt eind juli opdracht de Engelsen en andere 
nationaliteiten die zich bedreigd voelen met hun bezittingen uit 
Leghorn naar Corsica te evacueren. Hij krijgt daarbij hulp van 
Chevalier Spannochi, gouverneur van Leghorn, die een grondige 
hekel aan de Fransen heeft. Zo weet Jervis met meer dan 40 Engelse 
oorlogs- en transportschepen, waaronder 23 koopvaardijschepen en 
14 tartanes (kleine eenmastige handelsschepen voor korte transporten 
langs de kust), beladen met alle Engelse bezittingen, op tijd de haven 
te verlaten.  
De Fransen zijn dus niet in staat de Engelse bezittingen en die van 
andere vijandige nationaliteiten te confisqueren. Captain Fremantle, 
die de leiding had bij de aftocht uit Leghorn, wist zelfs nog 240 ossen 
als proviand voor de Middellandse Zeevloot mee te nemen. 
De Royal Navy is eveneens op tijd in staat de haven van Elba te 
blokkeren, zodat het leger van Nabulio niet onmiddellijk met 2000 
Corsicaanse soldaten via Elba naar Corsica kan oversteken. Nabulio is 
“not amused” en de Italiaanse gouverneur moet boeten voor zijn 
gedrag en wordt in Florence gevangen gezet. De net tot Captain 
gepromoveerde Nelson zorgt er tijdens de evacuatie voor dat Engelse 
schepen die op weg naar Leghorn zijn op tijd gewaarschuwd worden 
en niet de haven binnenlopen. 
 
Een aardige anekdote in samenhang met de evacuatie van Leghorn 
staat in de memoires van Gilbert Eliott, de Engelse Vice-Roy van 
Corsica van 1794-1796.  
Na de evacuatie en tijdens de intocht van de Fransen in Leghorn 
meent Captain Fremantle op zijn schip de Inconstant een bal te 
moeten organiseren om de moraal op te vijzelen, maar vermoedelijk 
ook om de Fransen te treiteren. Een van de dekken wordt vrijgemaakt 
en feestelijk ingericht en er wordt lustig op los gedanst (er waren dus 
kennelijk ook muzikanten aan boord). Van grote afstand lossen de 
Fransen met hun geweren schoten op het schip en een schot weet 
zowaar de canvas schermen boven de hoofden van de feestvierders te 
doorboren. De Engelsen reageren niet en dansen stoïcijns verder. 
Gardiner zal ongetwijfeld bij dit feestje aanwezig zijn geweest. 
 
De HMS Tartar is bij de hiervoor geschilderde acties kennelijk 
beschadigd en vaart terug naar Engeland om gerepareerd te worden. 
Het logboek van de Master van het schip, de man die 
verantwoordelijk is voor de navigatie, vermeldt dat het schip op 8 
september de Middellandse Zee heeft verlaten en op 1 oktober op de 
Thames vaart en de werf te Woolwich, Londen heeft bereikt.  
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Na de reparatie vaart Captain Charles Elphinston met het schip naar 
de Caraïbische Zee, waar het schip bij een mislukte poging Franse 
koopvaardijschepen buit te maken, op 1 april 1797 voor Santo 
Domingo vergaat. De bemanning overleeft de schipbreuk en keert nog 
in 1797 terug naar Engeland. 

Evacuatie van Corsica en Elba (1796) 

Op 19 augustus 1796 sluiten Frankrijk en Spanje het 2e verdrag van 
San Ildefonso waarbij beide landen overeenkomen gezamenlijk de 
Engelsen te zullen bestrijden. De Frans-Spaanse vloot op de 
Middellandse Zee bestaat door dit verdrag uit 38 linieschepen tegen 
15 van de Engelsen. De veel grotere vuurkracht van de Frans-Spaanse 
vloot is er de oorzaak van dat George III, koning van Engeland, op 31 
augustus 1796 besluit Corsica niet langer tegen de Fransen te 
verdedigen en hij geeft opdracht het eiland te evacueren. Hij biedt 
pro-Engelse Corsicanen asiel aan in Canada, op de Bahama’s of in 
welke Engelse kolonie dan ook in Amerika.  
 
De beslissing Corsica te evacueren werd waarschijnlijk mede 
beinvloed door het feit dat de waarde die Corsica voor de Engelsen 
had, maar zeer beperkt was. Voor de Fransen leverden de bossen op 
Corsica de grondstoffen voor de bouw van oorlogschepen. De 
Engelsen konden het eiland eigenlijk alleen gebruiken voor de opslag 
van goederen voor de Royal Navy. Aangezien de Corsicanen alleen 
voedsel produceerden voor eigen gebruik speelde het eiland bij de 
bevoorrading van de schepen geen rol en voor de Levantse handel 
was Leghorn belangrijker dan Bastia of Ajaccio op Corsica.  
Ten slotte was de politieke situatie op Corsica gecompliceerd. 
Corsicanen waren in principe alleen geïnteresseerd in hun 
onafhankelijkheid. De Engelsen hadden hen in 1794 weliswaar 
geholpen zich van Frankrijk los te maken, maar maakten de fout de 
Engelsman Gilbert Eliott als Vice-Roy te benoemen en de Corsicaan 
Pasquale Paoli, die de strijd voor onafhankelijkheid had aangevoerd, 
met een vorstelijk pensioen naar Engeland te lokken. In plaats van een 
Franse bezetting moesten de Corsicanen nu een Engelse bezetting 
accepteren.  
 
De bevolking van het eiland bestond in 1796 uit drie groepen, de pro-
Fransen, de rebellen en de pro-Engelsen. In 1795 waren de Engelsen al 
gedwongen militair in te grijpen omdat de rebellen in het centrum van 
het eiland probeerden het roer over te nemen.  
In feite was het eiland een niet te regeren rots en waren er meer 
nadelen dan voordelen om het eiland te behouden.  
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Begin september 1796 begon Gilbert Eliott met de voorbereiding van 
de evacuatie.  
Op 6 oktober 1796 kreeg hij een brief van Admiraal Jervis waarin deze 
hem liet weten: “de transportschepen William and Ann en de Seven 
Brothers naar Calvi (Corsica) te hebben gestuurd en Lieutenant Guion 
de opdracht te hebben gegeven met Colonel Wemys samen te werken. 
De Tartar en twee andere schepen zijn in konvooi met de Dolphin 
onderweg naar Ajaccio, en hij heeft Major-General Horneck 
aanbevolen Corsicaanse families op de Tartar onder te brengen omdat 
het schip over gerieflijke appartementen beschikte”.  
Met het hier genoemde schip “de Tartar” wordt een transportschip 
bedoeld net als de “William and Ann” en de “Seven Brothers”. Dit 
transportschip de Tartar mag niet worden verward met het fregat de 
HMS Tartar dat inmiddels te London wordt opgeknapt. Het 
transportschip de Tartar was gehuurd van de Merchant Navy en voer 
onder Master/Captain James Crichton.  
De Dolphin is het hospitaalschip van de vloot van Admiral Jervis. 
Lieutenant Guion is Gardiner Henry Guion, een van de “Agents for 
Transport” op de Middellandse zee, Colonel Wemys is de goeverneur 
van Calvi en Major-General Horneck is de commandant van Porte-au-
Prince op Haïti. De summiere notitie van Admiraal Jervis geeft aan 
dat er al overleg was geweest over de evacuatie van Corsicaanse 
families naar de Caraïbische zee. 
 
De Corsicanen zitten ondertussen ook niet stil en een groot aantal 
aanhangers van de Engelse bezetting stapt over naar het Franse kamp. 
In het binnenland bezetten de rebellen strategische steden en dorpen 
en in Bastia wordt een comité gevormd dat de Fransen moet 
verwelkomen. Op 17 oktober 1796 stuurt Nabulio Buonaparte aan 
generaal Antoniu Gentili een lijst met Corsicanen die van amnestie 
moeten worden uitgesloten. De genoemde families kunnen er zeker 
van zijn dat zij het eiland beter kunnen verlaten om niet door Nabulio 
bestraft te worden. 
 
Alle militairen, inclusief Corsicaanse militairen in Engelse dienst, voor 
zover zij inmiddels niet zijn overgelopen naar het Franse kamp, 
worden door de Engelsen naar Elba gebracht. In de loop van oktober 
verzamelen alle schepen zich met de te evacueren Engelse en 
Corsicaanse families, met hun bezittingen, en met eigendommen van 
de Royal Navy in de baai van San-Fiorenzo.  
Nadat Admiral Jervis twee weken lang tevergeefs op beloofde 
versterking door een klein squadron schepen onder leiding van 
Admiral Mann had gewacht en hij had vastgesteld dat de Spaanse 



31 
 

vloot in Toulon was aangekomen, vertrok hij noodgedwongen op 2 
november met een konvooi bestaande uit 15 linieschepen, enkele 
fregatten en ca 15 transport- en koopvaardijschepen naar Gibraltar, 
waar het konvooi op 1 december met veel geluk, zonder de Spaans-
Franse vloot te ontmoeten, aankwam. 
 
Ergens, tijdens deze mêlée van gebeurtenissen, heeft Gardiner, 
vermoedelijk bij de evacuatie van Corsica, wellicht zelfs later tijdens 
de daarop volgende tocht van Corsica naar Gibraltar, een 
aantrekkelijke Corsicaanse jongedame leren kennen die met grote 
waarschijnlijkheid tot een van de geevacueerde families behoorde en 
die hij met zijn hoffelijke en charmante optreden (zie enige brieven en 
beschrijvingen hierna) het hoofd op hol moet hebben gebracht.  
Gardiner had een Franse achtergrond en zijn Frans moet goed tot 
perfekt zijn geweest, ander was hem niet op 11 november 1825 
verzocht de notities te maken van het in het Frans gevoerde gesprek 
tussen Sir Graham Hamond en koning João VI van Portugal (1767-
1826) bij de overhandiging van  het vredesverdrag tussen Bazilië en 
Portugal (zie later in dit hoofdstuk).  Wellicht sprak zij ook Engels? 
Indien dit het geval was, zou dit erop kunnen duiden dat Polini tot de 
Corsicaanse upperclass behoorde en/of door intensieve 
(handels)contacten met Engelse officieren en kooplui zich de Engelse 
taal eigen had gemaakt. 
Voorlopig blijft dit onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de 
synergie tussen beiden zo groot was dat Polini, zoals uit de doopakte 
van haar dochter zal blijken, zich kennelijk door Gardiner heeft laten 
overtuigen bij hem op Gibraltar te blijven en niet met haar familie 
verder te reizen naar London en (vermoedelijk) het Caraïbische 
gebied, Canada of Amerika.  
Op deze veronderstelling en de vraag of, waar en wanneer Polini en 
Gardiner trouwden zal ik in het volgende hoofdstuk nader ingaan. 
 
In december zal Nelson met een konvooi van 3 linieschepen en 14 
transportschepen, waaronder het transportschip de Tartar, terug naar 
Elba varen, om de daar nog aanwezige 3.000 man Engelse en 
Corsicaanse troepen te evacueren. Hij nam op de terugreis van Elba 
naar Gibraltar ook Gilbert Eliott mee, die de gelegenheid te baat had 
genomen voor een kort diplomatiek bezoek aan Napels waar hij door 
William Hamilton, de Ambassadeur van Engeland, en diens vrouw 
Emma werd ontvangen. Emma was een fameuze „socialite“ en was 
bekend om haar huwelijken en minaars van wie Nelson er een was.  
 
Gilberts echtgenote was in december al met andere geevacueerden 
doorgereisd naar Engeland. Het transportschip “de Tartar” bevond 
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zich dus zowel in november als in december (alleen de terugreis, de 
heenreis leidt langs de kust van Afrika) voor de kust van Frankrijk. 
Als Polinis vader tot de geevacueerde militairen behoorde zal hij met 
het tweede transport in december naar Gibraltar zijn gevaren. Polini, 
en wellicht haar moeder, zijn naar alle waarschijnlijkheid met het 
eerste konvooi in november naar Gibraltar gevaren en mogelijk 
vervolgens, net als Lady Eliott, direct naar Londen. Zie voor een 
uitvoerigere beschrijving het volgende hoofdstuk. 
 
Rond 22 december schrijft Nabuliu Buonaparte zijn broer Ghjuseppu 
dat hij zijn Corsicaanse naam voor de Franse naam Napoléon 
Bonaparte verruilt en hem adviseert hetzelfde te doen. De naam 
Bonaparte ontstaat dus pas december 1796 en wordt uitsluitend door 
Napoléon en zijn broers en zussen gebruikt. 

Ontslag als Agent for Transports, geboorte Anne Mary (1797-1798) 

In 1797 wordt de Royal Navy na diverse problemen voor de eigen 
kust (de muiterijen van Spithead (april-mei 1797) en de Nore (mei 
1797) en invasiedreigingen (de slagen van Kaap St. Vincent (14 
februari 1797) en Kamperduin (11 oktober 1797)) gedwongen haar 
prioriteiten en organisatie te herzien en de Navy Board komt in 
november 1797 tot de conclusie op de Middellandse Zee geen 
Agent(s) voor Transport meer nodig te hebben. Gardiner wordt 
ontslagen, vertrekt, naar alle waarschijnlijkheid samen met Polini, 
naar Engeland, en vraagt op 1 december 1797 Evan Napean, Under-
Secretary of State for War in 1794, secretary to the Board of Admiralty 
1795-1804, om betaald verlof. 
 

I request you will be pleased to acquaint their Lordships that the 
commissioners for Conducting transport service have on the 29th of last 
month dismissed me from the service as an Agent for Transports, having 
no further occasion for my services. 
 

Als adres geeft hij op „7 Beaufort Buildings, Strand“, het adres van 
Christopher Cooke and James Halford, “Agents” (zaakwaarnemers) 
van Gardiner. Of hij hier tijdelijk onderdak vond of dit adres alleen als 
postadres gebruikte is niet duidelijk. Dezelfde maand neemt zijn 
moeder ontslag als matron van het London Hospital. 
 

In consequence of Mrs. Guion having resigned her situation, as matron of 
the London Hospital, permit me earnestly to entreat the favor of your vote 
and interest to succeed her; assuring you, that should I be so fortunate as 
to be the object of your choice, I will we my utmost endeavours, strictly to 
fulfil the duties of that office. (Eliza Bradbury, London, 1797) 
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Afbeelding 10, Beaufort Buildings in Horwoods map of London 1799 

Afbeelding 9, Beaufort buildings - zicht r. Strand 
Afbeelding 8, Beaufort Buildings 
Einde van de doodlopende straat 
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Het ziet ernaar uit dat Gardiner in goeden doen is geraakt, 
vermoedelijk werd het hem toekomende prijsgeld uitbetaald. 
Gardiners moeder hoeft dus kennelijk niet langer te werken.  
Moeder, Polini en wellicht tante Charlotte, de zus van zijn vader, 
zoeken met de hulp van Gardiner een passend onderkomen. 
 
Op 8 maart 1798 wordt Evan Napean door Captain John Charles 
Elphinston, dezelfde die een jaar eerder met de HMS Tartar voor 
Santo Domingo verging, verzocht Gardiner als Lieutenant op de 
Diomede (50 kanonnen, 300 man bemanning) te benoemen. 
Evan Napean reageert positief op het verzoek van Captain Elphinston 
en Gardiner verlaat zijn familie om met de Diomede richting Zuid-
Afrika te varen. 
 

I request you will be pleased to move your Lordship to appoint Lieut 
Gardiner Henry Guion to H.M.S. Diomede under my command.  
(Capt John Charles Elphinston) 
 

In augustus 1798 schrijft tante Charlotte, de zus van Gardiners vader, 
Gardiner een brief. In de archieven van de Royal Navy werden 
brieven geadministreerd, helaas werd de inhoud later vernietigd, dus 
moeten we gissen welke belangrijke mededeling zij zou kunnen 
hebben doen.  
 
Polini brengt 3 maanden later, op 4 november 1798, een dochter ter 
wereld, Anne Mary Guion. Anne Mary zal later bij de volkstelling in 
1851 aangeven in Sheerness, en bij de volkstelling in 1861 in Chatham 
te zijn geboren. 
 
Lieutenant op de Diomede, Jupiter en Adamant (1798-1801) 

Gardiner is vanaf maart 1798 tot begin 1801 op de Diomede onderweg 
tussen India, Kaap de goede Hoop en Zuid-Amerika.  
Op 30 december 1798 krijgt de Diomede de opdracht de schepen 
Carnatic  (1169 ton) en Taunton Castle, schepen van de O.-Indische 
Compagnie, naar India te begeleiden Een verslag in “the Naval 
Chronicle Vol. 2” vermeld dat op 18 april 1799, de volgende schepen 
van de East India Compagnie veilig in de haven van Kaap de goede 
Hoop zijn aangekomen: the Margaretta Ann, Oak, Hillsborough, 
Taunton Castle, Carnatic, and Bangalore. 
 
In het voorjaar van 1800 brengt de Diomede een konvooi 
handelsschepen uit China weer terug naar Engeland. 
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In januari 1801 treedt Gardiner op als getuige in een proces tegen de 
eigenaren en kapitein van het handelsschip de Chesterfield. Dit schip 
weigerde november 1800 op de vlagsignalen van de Diomede te 
reageren en werd met veel moeite voor de kust van Rio de Janeiro 
onderschept. De eigenaren (John Elmslie, Walker, Robertson, and Co), 
kapitein (M. Francklin Brooks) en de supercargo (James Mortlock), de 
verantwoordelijke man voor een flexibele ladingplanning en een 
goede communicatie tussen opdrachtgever en transporteur, werden 
ervan verdacht met de vijand te coopereren.  
De commandant en supercargo werden door de Diomede gevangen 
genomen en door de maritieme rechtbank te kasteel (fort) “de Goede 
Hoop” berecht.  
 
Vervolgens is Gardiner onder commando van Capt. W. Hotham op de 
Jupiter en daarna de Adamant (beide 50 kanonnen en 300 man 
bemanning) gestationeerd te Kaap de Goede Hoop. 

Terugkeer naar Engeland, huwelijk met Harriet (1801-1803) 

Eind juni of begin juli 1801 vertrekt Gardiner echter halsoverkop met 
de Star (een sloep met 18 kanonnen) terug naar Engeland waar hij 5 ½ 
maand later, op 19 december 1801 aankomt.  
 
Als de informatie die hij waarschijnlijk in juni/juli kreeg ook 5 ½ 
maand vanuit Engeland onderweg was, moet er eind januari of begin 
februari 1801 in Engeland iets gebeurd zijn dat zijn onmiddellijke 
terugkeer noodzakelijk maakte.  
Heeft hij weer een brief gekregen? Het archief van de Royal Navy 
geeft dit helaas niet prijs. Als dit zo is, dan in ieder geval niet van 
tante Charlotte, die is inmiddels op 4 augustus 1800 in Londen 
gestorven (Gloucester Street, Queen Square).  
Aangenomen mag worden dat de gebeurtenis die hem deed besluiten 
met spoed naar Engeland te reizen, het overlijden van Polini begin 
1801 moet zijn geweest. 
 
Tot 21 juli 1803 blijft Gardiner aan de wal. Hij gebruikt zijn tijd goed 
en huwt op 27 juli 1802 Harriet Grindal Holt, een achternichtje van 
Richard Grindal, chirurg aan het London Hospital en nicht van een 
andere Richard Grindal, Captain, later Admiral, bij de Royal Navy.  
Polini moet dus inderdaad gestorven zijn (boze tongen beweren dat 
zij haar kind en familie zou hebben verlaten).  
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Kort daarna wordt Anne, dochter van Gardiner en Polini Guion, op 6 
augustus 1802 gedoopt in de St. George the Martyr, Queen Square, 
Holborn.  
 

 Nog een korte kanttekening bij de voornaam Polini. Deze naam komt 
in geen enkele taal voor.  
Vermoedelijk heeft Gardiner zijn beste Frans gebruikt om de 
priester/dominee te laten weten hoe hij zijn dochter gedoopt wilde 
hebben en heeft de goede man de naam van de moeder fonetisch 
verwerkt. Polini lijkt mij een verbastering van Pauline (Frans), Paoline 
(Italiaans/Corsicaans), Apollonia (Grieks) of verkort Pollonia.  
27 km ten noorden van Ajaccio bevond zich de Griekse enclave, 
Cargèse.  
Het kan niet uitgesloten worden dat Polini tot een Grieks-Corsicaanse 
familie behoorde. Op de vraag of Gardiner en Polini waren getrouwd, 
kom ik in het hoofdstuk hierna terug. 

Overlijden Harriet en Gardiners moeder Ann (1803-1811) 

Op 21 juli 1803 monstert Gardiner aan op het oorlogsschip de Princess 
Royal (90 kanonnen, 750 man bemanning) en vaart op dit schip onder 
diverse Captains. Een van de Captains waaronder hij op de Princess 
Royal vaart, is zijn jongere broer Daniel Oliver, Daniel had in februari 
1801 als commandant van de Eurus, onder commando van Admiral 
Nelson in de Aboukir Baai, voor de kust van Egypte de tweede slag 
bij Aboukir meegemaakt. Hier moest een Engels leger van 5.000 
soldaten onder leiding van generaal Ralph Abercromby op de kust 
van Egypte bij Aboukir aan land worden gebracht, om een 2.000 man 
sterke eenheid van het Franse leger, onder leiding van generaal Louis 
Friant, te verjagen. Daniel Oliver Guion moest met zijn schip 
veldartillerie en militairen aan land zetten en schijnt zich voortreffelijk 
van zijn taak te hebben gekweten.  
Promotie bij de Royal Navy was afhankelijk van de successen die 
officieren boekten tijdens militaire acties en Daniel Oliver was door 
zijn aanwezigheid en zijn kennelijk voortreffelijke optreden bij deze 
slag, zijn oudere broer in dit opzicht een paar stappen voor. 
  

Afbeelding 11, Doopboek St. George the Martyr 
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Afbeelding 12, St. George mei 2014, links is Gloucester Street 

Afbeelding 13, Queen Square en Gloucester Street  
Het zwarte blokje links is de St. George 
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Op 7 mei 1803 (??? Als Gardiners memorandum juist is kan deze 
datum niet juist zijn) vond een ontmoeting plaats op de Princess 
Royal, op dat moment een van de schepen van de Baltische vloot van 
de Royal Navy, die voor Anholt, een eilandje in de Oostzee bij 
Denemarken, lag. Deze ontmoeting wordt in “Sketches of Service by 
Sir Robert Steele, Deputy Ltnt of Dorset”, hoofdstuk XI, uitvoerig 
beschreven (zie aanhangsel). Bij een diner met diverse officieren van 
schepen behorende tot de Baltische vloot, wordt Reynolds, kapitein 
van de Princess Royal, gevraagd wanneer hij eindelijk tot admiraal zal 
worden bevorderd. Gardiner meent dat dit niet meer lang kan duren 
en Daniel Oliver haakt hierop in door Reynolds voor te stellen in dat 
geval hem als kapitein van zijn schip te benoemen. Reynolds belooft 
hem dit plechtig.  
Een fatale belofte, zoals in 1811 zou blijken, toen de St. George verging 
en beiden omkwamen.  
 
Gardiner is tot 28 februari 1806 op zee. Tijdens zijn korte verblijf in 
1806 in Engeland overlijdt zijn vrouw Harriet op 13 juli en zij wordt 
op 17 juli 1806 te Mylor begraven.  
Zijn moeder, Harriet en dochter Anne Mary zijn dus kennelijk tussen 
1802 en 1806 naar Mylor verhuisd. 
In de Parish church van Mylor bevindt zich een gedenkplaat voor 
Harriet (zie het hoofdstuk over Harriet), waarop vermeld staat dat zij 
te Woodcottage overleden is. 
 

Sacred to the memory of Harriet Guion, wife  
of Lieut. G. H. Guion of the Navy, who died at  
Wood Cottage 13th July, 1806, Aet. 27.  
“Vain are all tributary works of art  
To show the sorrows of a widow'd heart,  
And vain the line that would her worth record  
Whose virtues now meet favour from her Lord” 

 
Joseph Fox, tot ca 1800 arts aan het London Hospital, had rond 1799 
het onroerend goed op het landgoed Greatwood Cottage bij Mylor 
gekocht en het landgoed zelf vanaf 25 juni 1802 gepacht. Greatwood 
Cottage was een landgoed met meerdere huizen en in een ervan, 
Wood Cottage, moet de familie Guion hebben gewoond (zie voor 
verdere details bij de familie Fox hierna).  
 
Op het door Joseph Fox gepachte landgoed leefden dus naar alle 
waarschijnlijkheid vanaf Gardiner’s huwelijk met Harriet (1802) zowel 
Joseph Fox (vermoedelijk met zijn 4 kinderen) als Anne (Gardiners 
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moeder), Harriet (Gardiners 2e vrouw) en Anne Mary Guion 
(Gardiners dochter).  
Mogelijk bestond er tussen Joseph Fox en de familie Guion een 
overeenkomst waarbij Anne Guion en Harriet zich verplichtten ook 
voor de kinderen van Joseph te zorgen.  
Vermoedelijk voegde Sara, de vrouw van Gardiners broer Daniel 
Oliver, zich in 1809, 3 jaar na het overlijden van Harriet, bij hen. 
 

Gardiner heeft kennelijk een flinke 
dosis incasseringsvermogen, weet 
zijn familie goed verzorgd en 
vertrekt twee dagen na Harriets 
begrafenis, op 19 juli 1806, op de 
Edgar (74 kanonnen, 650 man 
bemanning) onder Admiral Keith 
(volledige naam: George 
Elphinston, 1st Viscount Keith) en 
Captain Jackson.  
Admiral Keith was in 1796 een van 
de examinatoren bij zijn 
officiersexamen. 
De Edgar was, na grondige 
reparaties tussen 1802 en 1805, 
waarbij het schip versterkt werd 

door onder andere diagonale schoren aan te brengen, weer in dienst 
genomen als vlaggeschip van Admiral Keith. Deze had de opdracht 
de Nederlandse kust bij Texel te bewaken. 
Wellicht is het voor Gardiner een aanstelling die het hem mogelijk 
maakt zijn familie regelmatig te bezoeken. De Edgar blijft in Downs, 
voor de kust van Engeland, en mogelijk kan Gardiner zo nu en dan 
een paar dagen naar huis. 
De rede van Duins (Engels: roadstead of the Downs) is een rede in het 
zuiden van Engeland, een deel van de Noordzee in de buurt van het 
Kanaal, voor de oostkust van Kent tussen North- en South Foreland. 
The Downs was een belangrijke ankerplaats voor schepen bij zwaar 
weer, dus voor de Royal Navy van groot belang. Het kwam voor dat 
hier tot 800 schepen voor anker lagen. Een goede bescherming van dit 
gebied, zowel aan de noordzijde aan de Nederlandse kust, als aan de 
zuidzijde tot aan de kust van Ierland, was van groot belang. De 
bewaking bij Ierland diende ook ter voorkoming van 
verrassingsaanvallen door een Franse of Spaanse vloot die Ierland zou 
willen bezetten of om Ierland en Noord-Engeland heen zou proberen 
te varen om Engeland aan de Noordkust te bedreigen. 
 

Afbeelding 14, Medaillon van 
Gardiner uit 1806 
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Van 7 mei 1807 tot 14 mei 1808 is Gardiner weer thuis bij zijn familie, 
vermoedelijk dus te Wood Cottage.  
Vanaf 14 mei 1808 vaart hij als Lieutenant op de Christian VII (98 
kanonnen, 750 man bemanning), een schip dat in 1807 op de Denen 
was buitgemaakt, en hij schrijft op 18 september 1809, samen met 
Captain Joseph Yorke en William Wilkinson (Master), een beoordeling 
van de kwaliteit van het schip.  

 
 
In dienst van de Christian VII kan Gardiner zijn capaciteiten als 
militair eindelijk bewijzen. 
 
In januari 1810 bevond zich een eskader met Engelse schepen, 
waaronder het oorlogschip de HMS Christian VII en de fregatten de 
Armide en de Seine, voor de Franse kust tussen La Rochelle en Île  
d’Oléron.  
Op 10 januari probeerde een Frans konvooi via de Maumusson 
passage (Pertuis de Maumusson), een gevaarlijke en ondiepe 
doorvaart tussen de zuidelijke punt van Île d’Oléron en de Franse 
kust, La Rochelle te bereiken. De Engelsen vielen het konvooi aan 
waarbij een handelsschip door de Engelsen werd buitgemaakt en een 
handelsschip en twee Franse gevechtsschepen werden verbrand. De 
rest van het Franse konvooi werd gedwongen om te keren.  

Afbeelding 15, HMS Christian VII 



41 
 

Op 20 januari probeerde het Franse konvooi opnieuw La Rochelle te 
bereiken, onder bescherming van het vuur van de kustbatterijen. 
Weer liepen de Franse schepen op een zandbank. Ondanks de 
beschietingen van de Franse kustbatterijen wisten de Engelsen weer 
een handelsschip te veroveren en er vier te verbranden. De rest werd 
opnieuw gedwongen om te keren. Twee Franse zeemannen kwamen 
om en op de Armide werd een Engelse zeeman gewond. 
 
In de nacht van 12 op 13 februari probeerden de Fransen voor de 
derde keer met een aantal handelsschepen La Rochelle te bereiken en 
weer liepen de Franse schepen, nu in het ondiepe water tussen Île-
d'Aix en Châtelaillon, op een zandbank. Omdat het water te ondiep 
was voor de oorlogsschepen, zond Captain Yorke, Captain van de 
Christian VII en de Commandant van het Engelse eskader, acht 
kleinere schepen op de gestrande Franse schepen af. De leiding van 
deze operatie gaf hij aan Gardiner die het commando had op de 
snelste gewapende platbodem van deze taskforce. De Franse schepen 
werden beschermd door 9 kanonneerboten ieder bewapend met een 
kanon (12 pounder, dwz in staat kogels met een gewicht van 6 kg af te 
schieten) en 6 “swivels”. Swivels waren lichte, makkelijk draaibare 
kanonnen, die jutezakken met kleine kogels afvuurden en bijzonder 
gevaarlijk waren bij gevechten op korte afstand. De kanonneerboten 
beschikten over 20-30 riemen en konden hierdoor in het ondiepe 
water goed manouvreren.  
Ondanks de veel grotere vuurkracht van de negen Franse 
kanonneerboten slaan zij uiteindelijk voor de acht lichtbewapende 
Engels boten op de vlucht. Gardiner wist met zijn platbodem een 
Frans schip in te halen, enterde het schip met zwaard in de hand en 
wist met zijn mannen het schip te veroveren. Twee Fransen kwamen 
daarbij om het leven en er werden drie verwond waaronder de 
commandant.  
 
De actie van Gardiner werd  mogelijk gemaakt doordat Lt. Samuel 
Roberts met de Armide de Franse kanonneerboten bijzonder intensief 
en effectief onder vuur nam. De rest van de handelsschepen en 
kanonneerboten werden door de Engelsen verbrand. Gardiner zou als 
beloning voor zijn heldhaftige optreden tot Commander worden 
bevorderd.  
 
Vanaf 29 juli 1810 is Gardiner Commander op de Philomel (brik-sloep 
met 18 kanonnen en 120 man bemanning) en gestationeerd op de 
Middellandse Zee. Dit schip behoorde tot de vloot van Admiral 
Cotton, op dat moment opperbevelhebber van de Middellandse 
Zeevloot.  
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Zijn aanstelling had Gardiner aan niemand anders te danken dan 
Lord Byron, George Gordon Byron, 6e Baron Byron, een beroemd en 
berucht Engels schrijver.  
Byron had een aanbevelingsbrief voor Gardiner geschreven, hoewel 
hij Admiral Cotton niet persoonlijk kende. Byron was op dat moment 
nog lang geen beroemd schrijver, maar Cotton moet van de brief zo 
onder de indruk geweest zijn dat hij Gardiner het bevel op de 
Philomel gaf (zie ook de paragraaf over Gardiner en Lord Byron 
hierna).  
Hoe Gardiner en Lord Byron elkaar hebben leren kennen rond 1809 is 
niet duidelijk. Het meest aannemelijk lijkt dat zij elkaar in Falmouth 
hebben ontmoet, waar Byron in juni 1809 verbleef voor hij zijn „grand 
tour“ startte. Een „grand tour“ was een educatieve rondreis door 
Europa voor jonge mannen uit de upperclass. Byron was 21 jaar oud 
op dat moment, een passende leeftijd voor een “grand tour”, Gardiner 
was inmiddels 34 jaar oud. 
 
Gardiner was, zoals hiervoor beschreven, in die tijd 1st Lieutenant op 
de Christian VII die volgens zijn „memorandum of the services“ op 
het Noordzeekanaal, de Atlantische Oceaan en Basque Roads 
onderweg was. Basque Roads was de rede tussen de eilanden Île 
d'Oléron en Île de Ré waaraan de belangrijke havensteden La Rochelle 
en Rochefort lagen. De bevoorrading van de Christian VII vond 
vermoedelijk plaats te Falmouth, de zuidelijkste haven aan de kust 
van Engeland. 
 
Gardiner zou zijn nieuwe baas, Admiral Cotton, niet teleurstellen en 
moet zich diverse keren door zijn vakkundige en heldhaftige gedrag 
onderscheiden hebben. Bij een voorval achtervolgde hij een aantal 
Franse schepen tot dichtbij Toulon en werd plotseling zelf door Rear-
Admiral Baudin, op de Majestueux (120 kanonnen), onder vuur 
genomen. Gelukkig was de Repulse (74 kanonnen) onder bevel van 
Captain Halliday in de buurt en kon hij ontsnappen (zie aanhangsel - 
Biografische beschrijvingen van Gardiner Henry Guion). 
 
Admiral Cotton werd in 1811 door Admiral Pellew opgevolgd en 
Gardiner voer een maand met Admiral Pellew op de Caledonia (120 
kanonnen, 890 man bemanning), tot hij op 16 november 1811 tot 
Captain werd bevorderd en het bevel kreeg op de Rainbow (een 
corvette met 20 kanonnen en 200 man bemanning). Tot 19 juni 1812 
zou hij op dit schip het commando voeren. 
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De schets op deze bladzijde werd gemaakt door Nicholas Pocock naar een orginele 
schets van Gardiner Henry Guion, opgedragen aan John Halliday, Captain van de 
Repulse. De schets bevindt zich in het National Maritime Museum, Greenwich 
(Royal Museums Greenwich) te Londen. 

Afbeelding 16, De Philomel wordt gered door de Repulse 



44 
 

De ondergang van de HMS St. George in 1811 

Broer Daniel Oliver bevond zich in 1809 aan de zuidkust van Ierland 
en leerde daar Sara kennen. Na in de bibliotheek van haar stiefvader 
in de echt te zijn verbonden, nam hij haar mee naar Engeland. 
Gardiners dochter Anne Mary, inmiddels 11 jaar oud, leerde Sara toen 
kennen. 
1811 was voor Gardiner een rampjaar. Eerst stierf zijn moeder op 70-
jarige leeftijd in mei 1811 (begraven 26 mei te Mylor) en op 24 
december kwam zijn broer op 35-jarige leeftijd om het leven bij een 
van de grootste scheeps-rampen van de Royal Navy ooit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel Oliver voer als Captain op de St. George (98 kanonnen, 850 
man bemanning), het vlaggeschip van Admiraal Reynolds. Onder 
leiding van Admiraal Reynolds moest een konvooi met Engelse 
handelsschepen vanuit de Oostzee naar Engeland begeleid worden,  
langs het vijandige Denemarken, dat tot het kamp van de Fransen 
behoorde. Eerst verloor de St. George in een zware storm, waarbij 44 
van de 120 handelsschepen verloren gingen, zijn roer. Na een paar 
dagen pauze namen de beide heren het risico met een geïmproviseerd 

Afbeelding 17, De ondergang van de St. George en de Defence 
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roer en „op zeil“ naar Engeland terug te varen. Wellicht was er druk 
vanuit de bemanning die met de kerst thuis wilde zijn.  
 
Het ging dus fout. De storm nam niet af maar toe, het schip strandde 
voor Thorsminde en verging.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het roer van de St. George werd in februari 2003 bij Rødsand geborgen, 
is 12 m lang en weegt 8,5 ton.  
Het roer bevindt zich in het Strandinsgmuseum St. George te 
Thorsminde in Denemarken 

 
De Defence, die de St. George begeleidde, was hetzelfde lot beschoren 
en in totaal ca. 1300 man verdronken en/of bevroren, 12 man werden 
gered. Een samenvatting van de monsterrollen van beide schepen is 
opgenomen in het aanhangsel.  

Periode 1812-1818 

Gardiner zou pas op 19 juni 1812 naar huis komen. Sara en Anne 
Mary konden de 13 maanden vanaf het overlijden van Gardiners 
moeder in mei 1811 tot zijn thuiskomst vermoedelijk overbruggen 
dankzij de ondersteuning van Joseph Fox. 
 
Op 13 oktober 1812 wordt het testament van Gardiners moeder 
afgewikkeld. Volgens het op 20 februari 1807 opgemaakte testament 
erft Gardiner £ 20 en een ring, en Daniel de rest. 
Daniel is welliswaar executeur, maar inmiddels dus ook overleden. 
Gardiner is de logische vertegenwoordiger van de familie en 
verschijnt samen met zijn dochter Anne Mary voor de “Court of 

Afbeelding 18, 
Het roer van de 

HMS St. George 
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Probate” om de geldigheid van het testament te bevestigen. De erfenis 
wordt Sara, weduwe van broer Daniel, toegekend. 
Gardiner zal tot 8 april 1814 thuis blijven, Anne Mary is dan 15 jaar en 
Sara 21 jaar oud.  
 
Napoléon werd inmiddels op 6 april 1814, na zijn terugkomst uit 
Rusland, gedwongen af te treden en werd naar Elba verbannen. Op 26 
februari 1815 wist hij echter te ontsnappen. Bij zijn terugkeer in Parijs 
had hij binnen de kortste tijd de touwtjes weer in handen. De anti- 
Franse coalitie reageerde echter snel en het Congres van Wenen 
verklaarde Frankrijk onmiddellijk de oorlog. In juni 1815 had 
Napoléon een leger van 200.000 man aan de grenzen van Frankrijk 
klaarstaan. Zijn tegenstanders waren een Wellingtons Brits-
Nederlands leger van 93.000 man (hoofdkwartier Brussel) en Blüchers 
Pruisische leger van 116.000 man (hoofdkwartier Namen). Op 18 juni 
worden de Fransen, met veel geluk aan de anti-Franse kant, door de 
geallieerde legers verslagen. Na nog twee veldslagen, op 28 juni en 3 
juli, trekken de Pruisen op 7 juli Parijs binnen. Napoléon had 
inmiddels op 22 juni voor de tweede keer afstand van de troon 
gedaan en op 8 juli wordt Lodewijk XVIII weer op de troon gezet. 
Napoléon heeft zich dan op het landgoed Malmaison teruggetrokken, 
maar als hem het bericht bereikt dat de Pruisen op weg zijn om hem 
gevangen te nemen, vlucht hij op 29 juni naar Île-d'Aix, van waaruit 
hij een schip naar de Verenigde Staten hoopt te kunnen nemen. De 
vluchtpoging wordt echter verijdeld omdat de Britten alle havens 
hebben afgegrendeld. Op 15 juli geeft hij zich formeel over aan de 
Britten aan boord van het Britse oorlogsschip HMS Bellerophon, in de 
hoop asiel in Groot-Brittannië te krijgen. De Britten zijn echter 
onbarmhartig en brengen hem naar St. Helena, een eiland in de 
Atlantische Oceaan, ten westen van de Afrikaanse kust. 
 
Gardiner vaart van 8 april 1814 tot 3 juli 1815 als Captain van de San 
Juan (74 kanonnen, 650 man bemanning), het vlaggeschip van 
Admiral Fleeming en is op voor hem bekend terrein te Gibraltar en 
voor de kust van Portugal. Admiral Fleeming is dezelfde persoon als 
Charles Elphinston, in 1796/97 kapitein op de HMS Tartar en 1798 
kapitein op de Diomede waarop hij Gardiner als Lieutenant had 
aangesteld. Charles gebruikte de naam Fleeming nadat hij de 
bezittingen erfde van zijn grootmoeder, de enige dochter van de Earl 
of Wigtoun. Gardiner en Charles moeten elkaar gewaardeerd en 
vertrouwd hebben. 
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Reis door Frankrijk (1818) 

Ongeveer 3 jaar nadat de Fransen definitief zijn verslagen en 
Gardiners loopbaan bij de Royal Navy ten einde lijkt te zijn maakt 
Gardiner een lange reis door Frankrijk. In juni 1818 reist hij naar Parijs 
waar hij op de Quai Malaquais No 7, bij Auvray, Marchand 
d’Estampes et de Cartes Géographique, een kaart van Frankrijk koopt. 
Het etiket van de kaart vermeldt zijn naam: “Mr Le Capitaine GH 
Guion”. Op deze kaart noteert hij met stippellijntjes de reis die hij 
door Frankrijk maakt. Ook geeft hij met stippellijntjes over de 
Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, routes van 
schepen aan waarop hij voor de Royal Navy voer. Bij de routes van de 
schepen noteert hij de bijbehorende jaartallen. Zijn reis door Frankrijk 
kan vrijwel exact worden gevolgd omdat hij bij diverse 
pleisterplaatsen een datum genoteerd heeft. Eerst maakt hij een 
rondreis ten zuiden van Parijs om vervolgens langs de kust aan de 
Atlantische Oceaan naar Zuid-Frankrijk te reizen.  
Van 12 tot 13 oktober 1818 reist hij van Rochefort naar Saintes. Een 
reis van ca 45 km die zelfs met de koets in ongeveer 4 uur moet 
kunnen worden afgelegd. De stippellijn op Gardiners kaart volgt bij 
wijze van uitzondering niet de op de kaart aangegeven weg, maar 
maakt een vreemde bocht. Het lijkt erop dat hij onderweg de stad 
Saint Savenien, de geboorteplaats van Captain Daniel Guion, bezocht 
(zie het citaat in het begin van het hoofdstuk). Bij zijn reis door Zuid-
Frankrijk maakt hij een grote boog om Pampelonne, de zetel van de 
familie Guyon de Geis heren van Pampelonne, heen, maar de laatste 
bestemming van zijn reis die hij op de kaart aangeeft is Nîmes en de 
bijbehorende datum is 10 januari (1819 dus). Nîmes ligt ongeveer 100 
km zuidelijk van Viviers in de regio Languedoc-Roussillon. Hij 
bezoekt hier dus de regio waar de familie Guyon de Geis en 
waarschijnlijk ook zijn familie in de 13e-14e eeuw woonde. Wellicht 
een indicatie dat Gardiner inderdaad van de familie Guyon de Geis 
uit Vivarais afstamt. 
 
Volgens het aantekenboekje van Alphons Albers, werden 3 kinderen 
van Joseph Fox: Mary James, Sophia James en Charles James, 
opgevoed in Frankrijk door een “French lady”. Dat dit 
onwaarschijnlijk is wordt bij de familie Fox hierna toegelicht. Het is 
echter denkbaar dat Gardiner de kinderen van Joseph voor een zgn 
„educational year“ naar Frankrijk begeleidde om vervolgens de 
beschreven reis te maken. Het is ook denkbaar dat dochter Anne 
Mary hem op de reis begeleidde. 
Eveneens volgens de aantekeningen van Alphons Albers verloofde 
Anne Mary zich in 1821 met Charles James Fox, zoon van Joseph Fox, 
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met wie zij waarschijnlijk 10 jaar op Greatwood Cottage had 
gewoond. Charles James Fox is op dat moment aankomend arts. 

Gardiners testament, Captain op de Tribune (1822-1825) 

Op 10 maart 1822 schrijft Gardiner het eerste deel van zijn „Last Will“. 
Als hij op 23 februari 1823 te Chatham het tweede deel van zijn 
testament schrijft is hij alweer vanaf 29 november 1822 als Captain op 
de Tribune in dienst van de Royal Navy. 
 
Tussen maart 1822 en november 1822 bevindt Gardiner zich te Pisa in 
Italië, als gast van Lord Byron.  
 

“Captain Guion, of the British navy, and his sister, also visited him, and, 
in their company, he walked very frequently in the woods on the banks of 
the river.” 
Citaat uit de memoires van Lord Byron geschreven door Matthew Iley. 

 
Volgens de memoires van Matthew Iley had Byron regelmatig gasten 
en werd hij ook bezocht door Capt. Guion en zijn zuster. Met Capt. 
Guion kan alleen Gardiner zijn bedoeld, de enige Guion die op dat 
moment bij de Royal Navy in dienst is, en op de zuster kom ik later 
terug. Samen maken zij wandelingen in de bossen aan de oevers van 
de rivier (de Arno bij Pisa). Van mei tot augustus bouwt Gardiner 
samen met Byron een roeiboot (4 riemen), waarmee zij naar Livorno 
varen. Zij bezoeken daar het graf van Smollet, een beroemde Schotse 
schrijver en dichter. Tegelijkertijd laat Byron een jacht bouwen, de 
Bolivar, dat door Capt. Daniel Roberts werd ontworpen.  
Byron stierf op 19 april 1824 in Mesolongi, Griekenland, aan een 
bloedvergiftiging nadat een zware verkoudheid (andere bronnen 
spreken van malaria) was behandeld door middel van aderlaten, 
helaas met ongesteriliseerde instrumenten.  
Het hiervoor weergegeven citaat vermeld een zus en de tekst maakt 
mij niet duidelijk wiens zus wordt bedoeld. Gardiner had geen zus en 
Byron had slechts een halfzus die met haar gezin in Engeland woonde 
en met grote zekerheid niet de mogelijkheid had Byron een paar 
maanden lang in Italie te bezoeken. Ik ga er vanuit dat met genoemde 
zus, de schoonzus van Gardiner wordt bedoeld. In het hoofdstuk 
betreffende Sara Fuller-Harnett zal ik hierop terugkomen. 
 
Gardiner’s testament wekt de indruk dat hij in 1822 financieel 
volledig afhankelijk is van Sara, de weduwe van zijn overleden broer 
Daniel Oliver, en de familie van zijn overleden vrouw Harriet Grindal 
Holt. Volgens zijn testament leende Sara hem geld om meubels en 
huisraad voor zijn kapiteinscabine op de Tribune te kopen, het laatste 
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schip waarop hij door de Royal Navy als Captain was aangesteld, en 
om een huis in Frensham te kopen. 
Harriet stamde uit een niet onbemiddelde familie. Bij het huwelijk van 
Gardiner met Harriet in 1802 werd een „marriage settlement“ 
overeengekomen. Uit Harriets testament blijkt dat de financiële 
omvang van dit settlement £ 4.500 is, een klein vermogen in die tijd, 
waarvan zij bij haar overlijden £ 1.500 (naar huidige maatstaven 
£150.000) aan Gardiner nalaat, vooropgesteld dat zij samen kinderen 
zouden hebben. Zonder kinderen laat zij haar gehele vermogen na 
aan John en Richard Holt, haar broers. Harriet stierf in 1806 
kinderloos en het ziet ernaar uit dat Gardiner anno 1823 nog steeds 
niet aan zijn verplichting had voldaan om Harriets vermogen, of een 
deel ervan, aan de familie Holt terug te geven.  
Gardiner komt volgens zijn testament met Harriets broers overeen dat 
bij zijn dood maar de helft van de legaten als genoemd in Harriets 
testament aan haar broers wordt (terug)betaald. 
Anne Mary, Gardiners dochter, wordt in zijn testament helemaal niet 
genoemd. 
Zat Gardiner op zwart zaad, had hij financiële problemen? Aan het 
einde van dit hoofdstuk zal ik hierop terugkomen.  
 
Zoals hiervoor beschreven is Gardiner vanaf 29 november 1822 als 
Captain op de Tribune in dienst van de Royal Navy. Vanaf 1815 tot 
1822 had hij geen benoeming gekregen en waarschijnlijk ook niet 
geambieerd. Na zijn bezoek aan Byron in Italie is hij plotseling weer 
als Captain bij de Royal Navy in dienst. Heeft Byron wellicht weer een 
aanbevelingsbrief geschreven? Op Gardiners Memorandum of the 
Serrvices wordt de HMS Tribune niet vermeld. Het lijkt erop of dit 
memorandum als curriculum vitae is gebruikt bij zijn aanstelling. 
Op de Tribune begint John Frederick Guyon op 11 februari 1823 zijn 
carrière bij de Royal Navy als 1st Class Volonteer onder Capt. 
Gardiner Henry Guion.  
John Frederick behoort tot de familie Guyon de Geis, genoemd aan 
het begin van dit hoofdstuk, en is de zoon van commander (Royal 
Navy) John Guyon, een persoonlijke vriend van de Duke of Clarence, 
later King William IV van Engeland. John heeft nog meer zoons, 
onder wie Richard Debaufre Guyon (o.a. generaal in Hongarije en 
Turkije) en Gardiner Guion Guyon. De laatste is dus overduidelijk 
naar Gardiner vernoemd. De weduwe van Richard Debaufre Guyon 
wordt in het testament van Sara, de vrouw van Gardiners broer 
Daniel Oliver, bedacht met een legaat. Niet duidelijker kan worden 
aangetoond dat de families Guion en de Guyon de Geis elkaar 
bijzonder goed kenden en respecteerden en een verwantschap voor de 
hand ligt.  
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De volgende vermelding van Gardiner Henry Guion in het archief 
van de Royal Navy vinden we in een document dat onderdeel is van 
de John Pond collection. In een brief aan de Admiralty verzoekt John 
Pond op 2 januari 1824 een chronometer af te geven aan het schip de 
HMS Tribune onder bevel van Captain Gardiner Henry Guion. John 
Pond was de astronoom van het Koninklijk Observatorium van 
Greenwich en vanaf 1821 “opzichter van de chronometers van de 
Royal Navy”. John had een in die tijd sensationele nieuwe methode 
ontwikkeld voor plaatsbepaling op aarde. Chronometers speelden bij 
zijn metingen een essentiele rol en werden aan een aantal schepen van 
de Royal Navy afgegeven ter ondersteuning van zijn onderzoek. 
 
In het voorjaar van 1824 bevinden zich Lord Byron en Gardiner weer 
in elkaars nabijheid.Volgens de biografie van Charles English, senior 
Lieutenant op de Tribune, deden schepen uit een eskader onder 
leiding van de HMS Tribune in 1824 een succesvolle aanval op 
piratenschepen bij Morea. Morea of Moerbeiland is een andere naam 
voor het Griekse schiereiland Peloponnesos. Byron was in 1824 ook in 
Griekenland om de Grieken in hun vrijheidsstrijd tegen de Turken te 
ondersteunen.  
De Griekse opstand was in 1821 begonnen en werd door de Turken op 
bloedige wijze onderdrukt. Zo werden in 1822 op Chios 23.000 van de 
30.000 inwoners door Ibrahim Pasja, de geadopteerde zoon van 
Mohammed Ali van Egypte, met zijn Egyptische troepen afgeslacht. 
Egypte was rond 1822 een vazalstaat van het het Osmaanse rijk. 
Ibrahim  veroverde vervolgens de Peloponnesos en drong door tot 
Midden-Griekenland. Byron sympatiseerde met de Grieken, had 
vanaf 3 november 1823 veel geld gestoken in de Griekse vloot en de 
Griekse landmacht en was in januari 1824 naar Mesolonghi, een 
havenstad aan de golf van Patras tegenover Peloponnesos, gereisd.  
De Engelse regering had in eerste instantie het Osmaanse rijk, als 
bondgenoot tegen de Russen, ondersteund maar koos eind 1823 de 
kant van de Griekse opstandelingen. De financiele ondersteuning 
(£800.000) die de Engelse regering aan de Grieken wilde geven, 
diende door Byron in goede banen te worden geleid. Zijn dood op 
19 april 1824 was een fikse tgenvaller voor de Griekse 
vrijheidsstrijders omdat het geld werd vastgezet om nadere 
instructies uit Londen af te wachten.  
Het is overdreven om in deze tijd van een Grieks volk of een 
Grieks territorium te spreken. De Grieken leefden verspreid over 
het Osmaanse rijk en waren verdeeld in clans die welliswaar een 
gemeenschappelijke vijand hadden, de Turken, maar ook elkaar 
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bestreden. Zelfs buiten het Osmaanse rijk, bijvoorbeeld Cargèse op 
Corsica, bestonden Griekse enclaven. De “Filiki Eteria”, het 
genootschap van vrienden, een geheime Griekse organisatie die de 
vrijheidsstrijd structuur probeerde te geven, was bijvoorbeeld 
gevestigd in het indertijd Russische Odessa.  
De kern van het Griekse leger werd gevormd door Griekstalige 
Kleften en Armetoloi. Kleften waren struikrovers. Armetoloi 
werden door de Turkse sultan gehuurd om op kleften te jagen. De 
samenstelling en scheidslijn tussen beide groepen was zeer 
flexibel.  
Griekse moslims werden door de Orthodox Christelijke Grieken 
vervolgd en afgeslacht.  
De Grieken waren de betere zeevaarders en wisten de Osmaanse 
marine en handelsschepen regelmatig grote verliezen toe te 
brengen. Ieder handelsschip dat met de Turken zaken deed werd tot 
vijand verklaard en in beslag genomen. Ook Engelse en Franse 
schepen. Een door de Grieken gekaapt handelsschip moest 
bewijzen niet met de Turken zaken te hebben gedaan anders werd 
het schip buit gemaakt.  
De Engelsen subsidieerde dus enerzijds de vrijheidsstrijd maar 
moesten tegelijkertijd hun handelsvloot tegen Griekse “piraten” 
verdedigen. Anno 2015 lijkt het of er niet veel is veranderd in de 
Griekse mentaliteit om met subsidies uit het buitenland en piraterij 
in de levensbehoefte te voorzien. 
 
Engelse eskaders, bestaande uit een groep kleinere en grotere 
oorlogsschepen zoals de Tribune, hadden niet alleen de opgave de 
piraten te bestrijden maar speelden ook een rol bij de ondersteuning 
van de Grieken. De havenstad Messolonghi, waar Byron begin 
1824 verbleef, zal voor de Tribune een uitstekende uitvalsbasis zijn 
geweest. Gardiner heeft Byron echter niet meer ontmoet. Gardiner 
vertrok januari 1824 met de Tribune uit Portsmouth en heeft zich 
waarschijnlijk eerst in Lissabon of Gibraltar bij zijn vlooteenheid 
moeten melden voordat hij met zijn schip aan het hoofd van een 
eskader naar Griekenland doorvoer. Van het leven van Byron van 
januari 1824 tot zij dood op 19 april bestaan gedetailleerde 
beschrijvingen en Gardiner wordt nergens genoemd. Gardiner is 
kennelijk niet meer op tijd bij de Griekse eilanden aangekomen om 
zijn vriend te ontmoeten. 
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Gardiners missie voor de Griekse kust lijkt tot december 1824 te 
duren. Volgens de stippellijntjes op zijn kaart bevindt de Tribune 
zich december 1824 voor de zuidkust van Franrijk, tussen St. 
Tropez en Toulon. 
 
In juni 1825 kreeg Gardiner de opdracht de “Earl of  Chatham”, 
gouverneur van Gibraltar, met zijn gevolg naar Engeland te 
vervoeren.  
Deze “Earl” was John Pitt (1756-1835), zoon van William Pitt (1708-
1778), premier minister van Engeland van 1766 tot 1768, en  de oudere 
broer van William Pitt (1759-1806) die van 1783 tot 1801 en van 1804 
tot 1806 premierminister van Engeland was. Zijn beloning voor de 
kennelijk voortreffelijke wijze waarop hij het vervoer van de Earl en 
zijn gevolg regelde en uitvoerde, werd op 3 augustus 1825 door het 
“House of Commons” bepaald op £ 147 12.  
 
Het laatste optreden dat ik van Gardiner als Captain van de Tribune 
heb kunnen vinden, stamt van 12 november 1825. In het archief van 
het National Maritime Museum Greenwich te Londen (Royal 
Museums Greenwich) bevindt zich het persoonlijke archief van Sir 
Graham Eden Hamond, 2nd Bt., Admiral of the Fleet, 1779-1862. Sir 
Graham Hamond overhandigde op 11 november 1825 het 
vredesverdrag tussen Bazilië en Portugal ter ondertekening aan 
koning João VI van Portugal (1767-1826). De Royal Navy had op zee 
de Braziliaanse vrijheidsstrijd ondersteund en Hamond had de 
opdracht gekregen het vredesverdrag aan de koning van Portugal te 
overhandigen. De Tribune, die tot de Middellandse zeevloot 
behoorde, lag kennelijk in de haven van Lissabon toen Hammond 
vanuit Brazilie aankwam en Gardiner werd verzocht admiraal 
Hammond te begeleiden en het gesprek tussen Hammond en de 
Koning, dat in het Frans werd gevoerd, op te tekenen. De 
overhandiging van het verdrag vond op 11 november 1825 plaats in 
het Mafra paleis, 28 km ten noorden van Lissabon. Gardiner werkte 
zijn notities op 12 november op de Tribune uit. Op 15 november zou 
de Portugese koning het verdrag ondertekenen. 

 

Afbeelding 19, Aantekeningin het Frans uit het verslag van het gesprek tussen Adm. Hammond en  
Koning João VI 
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De notities van Alphons Albers vermelden nog een schip waarop 
Gardiner zou moeten hebben gevaren. Alphons moet in bezit zijn 
geweest van een boek dat Gardiner zijn schoonzus Sara op 3 januari 
1824 zou hebben geschonken. De titel van het boek is “Letters on 
History”, geschreven door John Biglow (4e editie, 1810) en het boek is 
geschonken ter herinnering aan het feit dat Sara haar zwager Gardiner 
op het schip de Fortune bezocht. Ook deze notitie wekt alleen maar 
vragen op. Als Gardiner het boek aan Sara schonk, waarom is dit boek 
dan in bezit van Alphons en niet met de erfenis van Sara bij haar 
dokter terecht gekomen. Er voer geen schip genaamd de Fortune in 
1824 voor de Royal Navy. Het laatste schip met die naam was in 1798 
op de Fransen buitgemaakt maar werd door de Fransen in 1799 weer 
terug veroverd. Het volgende schip met die naam zal pas in 1913 te 
water worden gelaten. Gardiner voer op de Tribune, niet op de 
Fortune.  
Dat Gardiner dit boek van Sara kreeg lijkt logischer. Alweer een 
raadselachtige notitie van Alphons. 

Verblijf in Italie en overlijden (1827-1832) 

Gardiner verbleef vanaf 1827 in Italië  en het ziet ernaar uit dat hij het 
huwelijk van zijn dochter op 12 augustus 1828 niet aanwezig was. 
Veel officieren van de Royal Navy gingen na de oorlog, en na hun 
actieve dienst, in Italië wonen omdat het leven daar goedkoper was. 
Van Gardiners verblijf in Italie is een schetsboek bewaard gebleven 
(titel: Engravings and some Sketches of GHG). Engravings (gravures) 
verzamelde hij van de plaatsen Bologna, Padua, Verona en Luzern. 
Schetsen maakte hij in Rome, Napels (als de berg op de achtergrond 
de Vesuvius is), Venetië, Lago Iseo, Monte Riggione en een onbekend 
kasteel in Zuid-Tirol. Opvallend is een vrouwenportret waarvan 
alleen het gezicht gekleurd is. Het ligt voor de hand aan te nemen dat 
hij naar Italie is gevaren. Deze aanname wordt echter plotseling 
onzeker door een kleine nauwelijks zichtbare aantekening op zijn 
kaart uit 1818. Naast het plaatsje Lipostey in zuid-Frankrijk, tussen 
Bordeaux en Bayonne, is de datum 2 Novr 1827 zichtbaar. Deze 
aantekening lijkt los te staan van alle andere stippeltjes, lijntjes en 
notities die Gardiner op de kaart maakte en Lipostey, een dorpje met 
300 inwoners, komt nergens in zijn biografie of in beschrijvingen van 
de geschiedenis van de Royal Navy in de jaren van de Napoleontische 
oorlogen voor. Vreemd en raadselachtig. 
 
Na de julirevolutie in Frankrijk in 1830, waar Frankrijk opnieuw een 
stap deed richting republiek, was het in heel Europa onrustig. Ook in 
Italie braken in 1831 opstanden uit in Bologna, de Kerkstaat, Parma en 
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Modena. Het ziet ernaar uit dat Gardiner rond deze tijd het onrustige 
Italie verliet want hij overlijdt in 1832 in Thun, Kanton Bern in 
Zwitserland..  
Ook in Zwitserland waren rond 1830 opstanden tegen de heersende 
aristokratie ontstaan maar rond 1831 was het in het Kanton Bern 
relatief rustig. 

De tekst op de schets van zijn graf- 
of gedenksteen welke zich in het 
archief van Alphons Albers bevond, 
begint met “Sacred to the Memory 
of” en eindigt met “he fell asleep in 
Jesus”. Er is geen enkele aanwijzing 
waarom hij op relatief jonge leeftijd 
stierf of dat hij ziek was. Op geen 
van de kerkhoven van de stad Thun 
kon deze gedenksteen voor 
Gardiner worden gevonden. 
Waarschijnlijk  is de gedenksteen 
door de familie in Engeland op een 

kerkhof of in een kerk in London 
geplaatst. 
De archieven van de stad Thun uit 
deze tijd bevinden zich in het  
“Staatsarchiv, Staatskanzlei des 
Kantons Bern” en vermelden dat hij 
op 27 september overleed en op 29 
september werd begraven. Hij 
verbleef op 27 september in Pension 
Baumgarten dat niet lang daarvoor 
was geopend. Het archief bevat 
geen nadere gegevens met 
betrekking tot zijn overlijden zodat 
het een raadsel blijft onder welke 
omstandigheden hij overleed en wie 
na zijn overlijden ervoor zorgde dat 
de familie werd geinformeerd en 
zijn bezittingen naar Engeland 
werden verzonden. 
 

 
 
 

 

Afbeelding 21, Pension Baumgarten rond 1880 

Afbeelding 20, Gedenksteen voor Gardiner 
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Overwegingen bij Gardiners Testament  

Gardiners testament (zie ook het aanhangsel) waarin zijn dochter niet 
voorkomt, zijn verblijf in Italie van 1827 tot zijn dood in 1832 en de 
afwezigheid bij het huwelijk van zijn dochter op 12 augustus 1828 
maken tezamen een bijzonder vreemde indruk.  
Gezien het feit dat hij tussen 1801 en 1818 in oorlogstijd langere 
periodes thuis is geweest, lijkt het erop dat hij in die tijd geprobeerd 
heeft beroep en gezin, om het maar in een hedendaagse formulering 
samen te vatten, te combineren. De algemene indruk is dat hij dus zijn 
familie en zijn dochter belangrijk vindt. Zijn afwezigheid bij het 
huwelijk van Anne Mary staat haaks op die indruk. De volgende 
theorie zou een verklaring kunnen zijn voor zijn vertrek uit Engeland 
en zijn afwezigheid bij het huwelijk van zijn dochter. 
 
In het eerste deel van zijn in 1822 opgestelde testament (zie 
aanhangsel) erkent hij bij Sara, de vrouw van zijn broer, schulden te 
hebben.  
In het tweede deel van zijn testament geeft hij aan met de broers van 
Harriet, zijn overleden vrouw, te zijn overeengekomen dat slechts de 
helft van het legaat, dus niet het volle bedrag, dat hij volgens het 
huwelijkscontract aan Harriets broers zou moeten uitkeren, na zijn 
dood aan hen zal worden betaald. 
Mocht Gardiner overlijden, dan zullen dus uit zijn nalatenschap eerst 
zijn schulden aan Sara en de schulden aan zijn zwagers worden 
vereffend. Als de erfenis kleiner is dan zijn schulden zullen zijn 
schulden naar verhouding worden vereffend. Geen van beide 
schuldeisers lijkt voorrang te hebben.  
 
Uit het testament van Sara blijkt circa 30 jaar later in 1867 dat Sara een 
rijke vrouw is. Sara kwam uit een welvarende familie. Haar stiefvader 
wilde volgens de notities van Alphons Albers weliswaar niets meer 
met haar te maken hebben, maar de erfenis van haar natuurlijke vader 
en haar moeder, die beiden uit welvarende families stamden, zal 
aanzienlijk zijn geweest. Ook had haar vroeg gestorven echtgenoot, 
Daniel Oliver, een en ander aan prijsgeld bijeen gevochten. Dat zij een 
vermogen van tenminste £ 7.000 nalaat (huidige waarde £ 700.000) 
wordt hierdoor naar mijn mening toch niet helemaal verklaard. Haar 
broer Thomas wist zijn deel van de erfenis er in een paar jaar 
doorheen te jagen, zoveel kan het dus ook weer niet geweest zijn.  
De vraag is dus waar Sara’s vermogen vandaan kwam. Het antwoord 
zou kunnen zijn dat de schulden die Gardiner volgens zijn testament 
bij Sara had, niet echt waren. Het lijkt erop dat met behulp van 
Gardiners testament, op het moment van Gardiners overlijden, 
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vermogen dat van de familie van Gardiners 2e vrouw Harriet kwam, 
overgeheveld werd naar Sara. 
 
Rekenvoorbeeld: Gardiner overlijdt en de schuld aan de broers van 
Harriet is £ 4.000. De erfenis is £ 4.000. De broers krijgen alles. Is de 
schuld aan Sara ook £ 4.000 dan krijgen Harriets broers £ 2.000 en ook 
Sara krijgt dit bedrag. Sara kan dan te zijner tijd bij haar overlijden het 
van Gardiner afkomstige bedrag aan Anne Mary, Gardiners dochter, 
nalaten. In het oorspronkelijke testament van Sara was dit ook zo 
vastgelegd. Van de nalatenschap van Sara, die in 1867 een waarde had 
van £ 7.000, liet zij volgens dit testament £ 4.000 (huidige waarde £ 
400.000) aan haar “nicht”, eigenlijk de nicht van haar echtgenoot, 
Anne Mary na. 
 
Het nadeel van deze constructie is dat een verplichting voor Sara om 
dit geld aan Anne Mary na te laten niet notarieel kan worden 
vastgelegd gezien het onwettige karakter van de afspraak. Als Sara 
later inderdaad haar testament wijzigt en het geld in 1873 aan haar 
dokter nalaat is de familie machteloos. De formulering die Alphons 
Albers gebruikt als zijn moeder Emily Fox hem over deze 
testamentswijziging vertelt is: “She left all her money to her Doctor 
that ought to have come to my grandmama Fox-Guion”. “Ought to 
have come to” oftewel “had terecht behoren te komen bij”. Een 
formulering die erop lijkt te duiden dat Anne Mary recht op het geld 
zou hebben gehad.  
Wellicht lijkt deze theorie vergezocht, zij is wel een min of meer 
logische verklaring voor Gardiners merkwaardige testament en 
Gardiners afwezigheid bij het huwelijk van zijn dochter. Het leven in 
Italie was niet alleen goedkoper maar Gardiner was in Italie voor 
schuldeisers natuurlijk ook moeilijk bereikbaar. 
 
Circa 1871, een aantal jaren voor haar overlijden in 1873 wijzigde Sara 
haar testament, onterfde Anne Mary en liet het grootste deel van haar 
bezittingen (£ 7.000, anno 2014 vertegenwoordigt dit bedrag een 
waarde van £ 700.000) na aan haar dokter.  
Binnen de familie werd aangenomen dat de achtergrond van deze 
beslissing het feit was dat Anne Mary een katholieke man trouwde en 
overging tot de katholieke kerk. Niet alleen het feit dat Anne Mary 
katholiek werd speelt wellicht een rol als zij haar dokter tot erfgenaam 
maakt, maar wellicht dus ook het feit dat het bij de “schuld” van 
Gardiner aan Sara om geld ging waarop de familie Guion eigenlijk 
geen recht had. Zie voor nog meer mogelijke redenen het hoofdstuk 
over Sara hierna. 
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Deze theorie over Gardiners 
financiële positie is 
speculatief. Wellicht was de 
situatie veel eenvoudiger en 
was Gardiner in Italië omdat 
er een vrouw in het spel was 
(zie het portret uit zijn 
schetsboek hiernaast). 
 
 
 

 
 

 
Welke rol Sara, weduwe van Gardiners broer Daniel Oliver, in het 
leven van Anne Mary speelde, is naar mijn mening niet echt duidelijk. 
Volgens de aantekeningen van Alphons Albers vertelde zijn moeder 
Emily Fox hem dat Anne Mary, door Sara werd opgevoed. Echter, 
Sara en Anne Mary leerden elkaar pas in 1809 kennen. Sara was toen 
16/17 jaar oud en Anne Mary was 11 jaar oud.  
Daarna hebben Sara en Anne Mary na de dood van Gardiners moeder 
in 1811 en doordat Gardiner van mei 1811 tot juni 1812 en van april 
1814 tot juli 1815 op zee was, maar een tweetal jaren met elkaar  
moeten doorbrengen. De rest van de tijd was Gardiner aan land en 
naar alle waarschijnlijkheid gewoon thuis bij zijn dochter 
 
Of Sara tijdens de twee korte periodes als pleegmoeder optrad mag, 
gezien de leeftijd van Sara en het geringe leeftijdsverschil tussen 
beiden (7 jaar), betwijfeld worden. Anne Mary lijkt niet van Sara 
afhankelijk te zijn geweest. Tenslotte leefde zij te Woodcottage onder 
de vleugels van Joseph Fox.  
 
Alphons Albers noteerde naar aanleiding van de verhalen van zijn 
moeder Emily Fox over Anne Mary, grootmoeder van Alphons, het 
volgende: 
 

Grandmama Fox named Anne Mary Guion was an only child of Captain 
Gardiner Guion of the Royal Navy he was an Admiral (1). Her mother was 
a Corsican Lady. She was brought up by the widow of Capt Guion's 
brother Henry (2) who was a Miss Ponsonby (1).  

Afbeelding 22 Portret van een onbekende vrouw uit 
het schetsboek van Gardiner 1827-1832 



58 
 

 
All the Guions were protestants. She had a verry unhappy young life, and 
became a Catholic when she married to grandpapa at the age of 27. She 
was engaged 7 years 
(1) = Onjuist       (2)=Vergissing, moet Daniel zijn 

 
en over Sara 
 

She left all her money to her doctor that ought to have come to my 
grandmama Fox-Guion who had been desinherited because she became a 
catholic 
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Gardiner en Lord Byron 

George Gordon Byron (Londen, 22 
januari 1788 – Mesolonghi, 19 april 
1824), beter bekend als Lord Byron, was 
een Engels romantisch dichter en 
schrijver. Byrons reputatie berust niet 
alleen op zijn geschriften, maar ook op 
zijn leven vol aristocratische excessen, 
enorme schulden en talrijke 
liefdesaffaires.  
 
 

Lady Caroline Lamb (geboren Ponsonby), een van zijn geliefden, 
noemde hem "gek, slecht en gevaarlijk om te kennen." 
 
Lord Byron had zijn autobiografische aantekeningen bij zijn vriend en 
vertrouweling Thomas Moore in bewaring gegeven met de opdracht 
deze na zijn dood te publiceren. Op verzoek van de familie Byron 
vernietigde Thomas Moore de aantekeningen echter een maand na 
Byrons dood in verband met “their damningly honest content”. 
 
Byrons leven was gevuld met schandalen. Hij had een 
geruchtmakende relatie met Caroline Ponsonby, de echtgenote van 
Prime Minister William Lamb, hij werd ervan verdacht bij zijn 
halfzuster Augusta een kind verwekt te hebben (Elisabeth, geboren 
1814) en biseksueel te zijn.  
 
In 1825 schreef Matthew Iley al een biografie: “The life, writings, 
opinions and times of the right Hon. George Gordon Noel Byron, 
Lord Byron”, en in deze biografie wordt Gardiner genoemd. Matthew 
Iley was een Engelsman in Griekse militaire dienst, die Byron leerde 
kennen toen deze in 1823 de Grieken te hulp meende te moeten 
komen toen zij zich onafhankelijk wilden maken van het Ottomaanse 
rijk. Matthew en Lord Byron hadden een kameraadschappelijke 
verhouding en Matthew was of aanwezig geweest bij het bezoek van 
Gardiner aan Lord Byron in Italie of had de autobiografische 
aantekeningen van Lord Byron gelezen. 
 
Matthews beschrijving van het tijdstip van de vriendschappelijke 
contacten tussen Gardiner en Lord Byron passen perfect in de 
levensloop van Gardiner. De enige aanwijsbare vergissing die 
Matthew maakt is dat Gardiner na zijn promotie niet op de Confiance 
maar op de Philomel voer. Ook noemt Matthhew als enige schrijver 

Afbeelding 23, Lord Byron 
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Gardiner in verband met de bouw van een roeiboot in dezelfde tijd 
dat Byron het jacht „de Bolivar“ liet bouwen. Was de roeiboot wellicht 
bedoeld als roeiboot voor de Bolivar? 
 
In de biografieën van Edward John Trelawny (vriend van Byron en 
kapitein van de Bolivar) en Daniel Roberts (bouwer en constructeur 
van de Bolivar), waarin de bouw van Byrons jacht vermeld wordt, 
komen Gardiner en de bouw van de roeiboot niet voor.  
Ook in de “Letters and Journals of Lord Byron”, in 1830 uitgegeven en 
van commentaar voorzien door Thomas Moore, komt Gardiner Henry 
Guion niet voor.  
Oei, behoorde Gardiner wellicht tot de categorie “damningly honest 
content”? 
 
Al met al beschouw ik de door Matthew Iley beschreven 
gebeurtenissen toch als betrouwbaar, hoewel ik mij ervan bewust ben 
dat ik van „wishful thinking“ verdacht kan worden.  
 
Wishful thinking is wellicht ook niet de goede uitdrukking, een innige 
vriendschap tussen Lord Byron en mijn bet..betovergrootvader wil ik 
me eigenlijk liever niet voorstellen. 

Gardiners beschermheren 

Promotie en benoemingen binnen de Royal Navy waren in hoge mate 
afhankelijk van persoonlijke betrekkingen. Omdat de Captain van een 
schip, ook als de kanonskogels over het dek vlogen, ervan uit moesten 
kunnen gaan dat bevelen ook opgevolgd werden, ondanks het feit dat 
zijn ondergeschikten in direct levensgevaar verkeerden, stond de 
Navy-Board toe dat de Captains van schepen vrienden en 
vertrouwelingen als officier aanstelden.  
De brief van Charles Elphinston, later Lord Fleeming, waarin hij de 
Navy-Board verzoekt Gardiner als Lieutenant op zijn schip de 
Diomede te benoemen is hiervan een goed voorbeeld. 
 
Overigens, zonen van families uit de Engelse upperclass die een 
carrière binnen de Royal Navy ambieerden begonnen, na een korte 
opleiding, als Midshipman, zodat ze niet tussen de matrozen op het 
“lower deck” hoefden te verblijven. Gardiner werd dit privilege niet 
gegund, hij moest alle rangen doorlopen voor hij tot Midshipman 
werd benoemd. De familie Guion behoorde dus niet tot de upperclass. 
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John Elphinston (1722-1785) 
In december 1782 begon Gardiner zijn loopbaan bij de 
Royal Navy als Captain’s assistent van John Elphinston. 
John was een voormalig adviseur van de Russische 
marine en was admiraal van de Russische vloot die in 
1770 bij de slag van Çeşme (Chesme, Chesma, Tchesme) 
de Turkse vloot vernietigde. 
 
Francis John Hartwell (1757-1831) 
Gardiner voer van Juni 1786 tot juni 1787 als Capt. 
Assistent op de Ardent en van van october 1789 tot 
eind december 1789 als Able op de Bellona onder Capt 
Hartwell. Francis Hartwell werd eind 1793 
commissioner van de victualling board, werd in de 
herfst van 1796 tot superintendent van de werf te 
Sheerness benoemd en werd in de loop van 1799 naar 
Chatham overgeplaatst. F.J. Hartwell was gehuwd met 
Anna Charlotte Maria, dochter van de hiervoor 
genoemde John Elphinston. 
 
Edward Thornbrough (1754-1834) 
Gardiner voer van maart 1788 tot oktober 1789 op de 
Hebe als Captains assistent en als able seaman onder 
Thornborough.  
 
Thomas Macnamara Russell ( -1824) 
Van december 1789 tot januari 1791 voer Gardiner op 
de Diana als “Able” onder Russell. 
 
 
Alan Hyde Gardner (1770-1815)  
Gardiner was in 1791 op de HMS Daphne Midshipman 
onder Capt. A.H. Gardner en voer van juli 1801 tot 
december 1801 als 1e Lt. onder Captain John Gardner 
op de Star. (John was 5.2.1798 de opvolger van 
Gardiners broer Daniel als commander van de 
Vindictive). 
 
Joseph Sidney Yorke (1768-1831). 
De jaren 1793-1794 voer Gardiner als midshipman op 
de Circe en van mei 1808 tot juni 1810 als Lieutnant op 
de Christian 7 onder Capt. Yorke. 
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George Elphinston(e) (1746-1823), Lord Keith 
Op 17 en 18 april 1794 deed Gardiner samen met zijn 
broer Daniel op de Glory zijn officiersexamen bij 
Admiral George Elphinstone en Captain John 
Elphinstone (1756-1801). John was de zoon van de 
hiervoor genoemde John, zijn eerste Captain. Van juli 
1806 tot mei 1807 vaart Gardiner op de Edgar, het 
vlaggeschip van Admiral Lord Keith, onder Captain 
Robert Jackson. Daniel zou op de Glory de slag van de 
“Glorious 1st of June” meemaken en is in 1796 
betrokken bij de slag van Saldanha Bay als een 
Nederlandse vloot zich zonder slag of stoot overgeeft 
aan een Engelse vloot  onder leiding van Admiral 
George Elphinson. 
 
William Bradley (1758–1833) 
Van april 1794 tot juli 1794 voer Gardiner als 
Lieutenant op de Comet onder William Bradley en is op 
dit schip betrokken bij de“Glorious 1st of June”. 
Bradley verwierf bekendheid als cartograaf en 
schilder/tekenaar. Hij beschreef en tekende de 
omgeving en kust rond Sidney. Bradleys Head, ten 
nooorden van Sidney haven, is naar hem genoemd. 
 
John Jervis (1735-1823), Lord Vincent 
Van juli 1794 tot november 1797 was Gardiner 
aangesteld als Agent for Transports in de vloot van 
Admiral Jervis en was betrokken bij de evacuatie van 
Corsica eind 1796. 

 
Charles Elphinston (1774-1840), later Lord Fleeming 
In de jaren 1795-1797 was Charles de Captain van de 
HMS Tartar, een fregat behorende tot de Middellandse 
Zeevloot waar Gardiner Agent for Transport was. In 
maart 1798 werd Gardiner aangesteld als Lt. op de 
Diomede onder diens commando. Van april 1814 tot 
juli 1815 was Gardiner Captain van de San Juan en 
vervolgens de Elizabeth, de vlaggeschepen van Charles, 
die inmiddels tot Admiraal was benoemd en de naam 
Fleeming had aangenomen nadat hij de bezittingen van 
zijn grootmoeder, de dochter van de 6e Earl van 
Wigtoun, had geerfd. 
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William Hotham (1772-1846) 
Van januari tot juli 1801 voer Gardiner op de Adamant 
en de Star onder Captain Hotham. William Hotham 
was getrouwd met de zus van de echtgenote van 
Edward Thornborough en was van 1808-1810 
commandant van de Sea Fencibles te Liverpool. 
 
James Vashon (1742-1827) 
1803/1804 voer Gardiner onder eerst James Vashon en 
daarna Herbert Sawyer als Lt. op de Princess Royal 
voordat het schip werd overgenomen door zijn broer  
Daniel Oliver en vervolgens door Robert C. Reynolds.  
 
Herbert Sawyer (1764 -1833) 
 
 
 
 
Robert Carthew Reynolds (1774-1811) 
In 1805/1806 voer Gardiner als 1e Lt. onder Capt. 
Reynolds, met wie hij volgens de „Naval Biography“ 
een  vriendschappelijke verhouding had. Reynolds 
woonde in de buurt van Mylor, waar Joseph Fox en 
Gardiners moeder woonden en kwam samen met 
Gardiners broer Daniel in 1811 om het leven bij de 
schipbreuk van de St. George. 
 
Edward Pellew (1757-1833)  
In oktober en november 1811 bracht Gardiner een paar 
weken door op de Calledonia, het vlaggeschip Admiral 
Pellew, om vervolgens in juni 1812 als Captain op de 
Rainbow te worden benoemd. 

 
Graham Moore (1764-1843) 
Thomas Fremantle (1765-1819) 
Gardiners benoeming tot Captain  op de Tribune in 
1822 is verrassend. Hij heeft dan vanaf 1815 niet 
gevaren. Commander van de Middellandse Zeevloot in 
1822 is Vice-Admiral Graham Moore die in Gardiners 
biografie tot 1822 niet voorkomt. De voorganger van 
Moore was tot  1820 Vice-Admiral Fremantle  die 
Gardiner bijzonder goed moet hebben gekend uit de 
periode 1794-1796, toen hij als Agent for Transport voor 
de Middellandse Zeevloot was aangesteld.  
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Heeft Thomas wellicht een goed woordje voor Gardiner gedaan, of is 
weer Lord Byronal in het spel. Zoals hiervoor beschreven bevindt zich 
Gardiner met de Tribune in 1824 voor de kust van Morea oftewel 
Peloponnesos, Griekenland om Engelse handelsschepen tegen Griekse 
piraten te beschermen. Toevallig was Lord Byron ook in Griekenland 
om de Grieken in hun onafhankelijkheidsstrijd tegen de Ottomanen te 
ondersteunen. Voordat Gardiner in 1822 op de Tribune werd 
aangesteld en Byron naar Griekenland vertrok verbleef Guion bij 
Byron nabij Pisa in Italie.  

 
Een aantal namen van officieren onder wie Gardiner voer vallen op; er 
lijkt sprake te zijn van een persoonlijk netwerk. 
Allereerst de familie Elphinston of Elphinstone. Leden van deze 
familie zijn in Gardiners leven opvallend aanwezig. Behalve vader en 
zoon John Elphinston zijn de overige leden van de familie slechts 
verre verwanten van elkaar. 
Met Charles Elphinston, die Gardiner uit zijn tijd als Agent for 
Transports heeft leren kennen, lijkt hij een bijzondere band te hebben 
gehad gezien het feit dat Charles de Admiralty verzoekt hem in 1797 
als Lieutnant op de Diomede en in  april 1814 als zijn vlaggekapitein 
op de San Juan te benoemen. 
George Elphinston, Lord Keith, is Gardiners examinator bij zijn 
officiersexamen in april 1794 en Gardiner vaart van juli 1806 tot mei 
1807 als Lieutnant op diens vlaggeschip de Edgar. 
 
Tenslotte, mijn Engelse voorouders zouden zeggen “last but not 
least”, Francis John Hartwell. Francis was Gardiners 2e kapitein en 
was gehuwd met Anna Charlotte Maria, dochter van John Elphinston, 
Gardiners 1e kapitein. Gardiner diende beide mannen als Captains 
assistent toen hij 7-14 jaar oud was en hij zal beide mannen 
ongetwijfeld als vervangend vader hebben beschouwd. Zijn eigen 
vader was immers gestorven toen hij 6 jaar oud was.  
Francis Hartwell wordt op 4 december 1793 benoemd in de 
“Victualling Board” en Gardiner wordt in juli 1794 benoemd als 
“Agent of Transports” door de Transport Board. Toeval? 
De “Navy Board”, de “Transport Board” en de “Victualling Board” 
waren de drie organisaties onder de “Admiralty Board” die 
verantwoordelijk waren voor het dagelijks bestuur van de Royal 
Navy. De Transport Board was verantwoordelijk voor de organisatie 
van het transport van troepen, bagage, proviand en materiaal en de 
Victualing Board moest ervoor zorgen dat voldoende proviand voor 
de bemanning van schepen beschikbaar was, wereldwijd. Mogelijk 
heeft Gardiner zijn aanstelling aan Francis Hartwell te danken.  



65 
 

Op 5 juli 1796 wordt Francis Hartwell als Commissioner van de  werf 
te Sheerness benoemd. Hij moet namens de Navy Board toezien op de 
bouw van de oorlogsschepenschepen op de werf te Sheerness en is 
verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Navy Board en de 
technische directie van de werf.  
Als in mei 1797 de muiterij bij de Nore, een zandbank en ankerplaats 
bij de monding van de Thames, uitbreekt logeert de delegatie van de 
Admiralty Board die de muiters moet aanhoren, in zijn huis. Een van 
de gedelegeerden is Admiral George Elphinston.  
In april 1799 wordt Francis Hartwell tot Commissioner in Chatham 
benoemd en in januari 1801 krijgt hij een stoel in de Navy Board. 
 
Anne Mary Guion, dochter van Polini en Gardiner, gaf in de 
volkstellingen van 1851 resp.  1861 aan in 1798 in Sheerness resp 
Chatham te zijn geboren. Toeval?  
 
Rond 1780 leefden in Sheernes 525 mensen in 192 hutjes en 550 man in 
250 ruimtes/kamers in de rompen van scheepswrakken die in de 
monding van de rivier de Medway lagen.  
Vanaf  1794 werd de scheepswerf (droogdok, opslagruimtes en 
werkplaatsen) en de behuizing in Sheerness uitgebreid waardoor de 
eerste steegjes ontstonden. De arbeiders gaven echter nog lang de 
voorkeur aan de kamers in de scheepsrompen.  
Sheerness had in 1798 geen officierswoningen. Het enige onderkomen 
dat geschikt was voor een officier van de Royal Navy was het huis 
voor de commissioner, dat tevens als gasthuis voor bezoekers uit 
Londen moest kunnen dienen. Dit huis werd pas in 1794 gebouwd.  
Heeft Francis Hartwell Polini en de familie Guion wellicht onderdak 
aangeboden in zijn Commissioners huis?  
Het kan niet anders naar mijn mening. 
 
In 1799 wordt Francis overgeplaatst naar Chatham waar Anne Mary 
volgens de volkstelling van 1861 aangeeft te zijn geboren. 
 
In januari 1801 wordt Francis in de Navy Board te Londen benoemd 
en, is het geen toeval, ook de familie Guion moet rond deze tijd naar 
Londen zijn verhuisd waar Anne Mary in 1802 wordt gedoopt. 
 
Het lijkt er op dat de familie van Gardiner de jaren 1797 tot 1802 de 
bescherming van Francis Hartwell genoot voordat Joseph Fox hen op 
Greatwood Cottage onderdak verleende.
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Gegevens van de schepen waarop Gardiner en Daniel voeren 
Gardiner Henry Guion 
Periode  Rank Schip Capt./Adm Kan Bem Dek Kiel Breed Hoog Diepgang Tonnage Action 
      Lengte 
12.82-03.83 Capt. Ass. Atlas J. Elphinston 98 738 54,1 44,4 15,3 6,45 4,2-5,7 1950  
06.86-06.87 Capt. Ass. Ardent F.J. Hartwell 64 500 49 40,2 13,6 5,9  1397 
03.88-03.89 Capt. Ass. Hebe E. Thornbrough 38 280 46,1 38,4 12,2 3,8  1071 
03.89-10.89 Able “ “ 
10.89-12-89 Able Bellona F.J. Hartwell 74 550 51,2 42,1 14,3 6 3,8-5,5 1615 
12.89-01.91 Able Diana T.M. Russell 32 210 37,9 31,4 10,6 3,66  668 
01.91-11.91 Midshipm. Daphne A.H. Gardner 20 140 32,9 27,3 9,1 2,95 2,3-3,8 429 
04.92-04.94 Midshipm. Circe A.H. Gardner 28 200 36,7 30,3 10,3 3,35  599  1793 Réunion en Crescent
   R. Howe 
04.94-04.94 Lt. for Rank Glory K. Elphinston 98 750 54,1 44,3 15,3 6,45 4,1-5,7 1944 
   J. Elphinston 
04.94-07.94 Lt. Comet W. Bradley 8 55 33,1 27,6 9,0 2,7  424 1794 Glorious 1st of June 
07.94-10.97 Lt. ----- Adm. J. Jervis Agent for Transports by Navyboard in the Mediterranean Sea 
03.98-01.01 Lt. Diomede Ch. Elphinston 50 350 46,1 38 12,5 5,38  1107  
01.01-06.01 Lt. Jupiter W. Hotham 50 350 44,5 36,5 12,4 5,33 3,2-5 1061 
  Adamant W. Hotham 50 350 44,6 36,6 12,4 5,4  1059 
07.01-12.01 Lt. Star S. Gardner 16 121 29,3 22,5 9,4 3,9 1,7-3,2 369 
07.03-02.06 Lt. Pr. Royal J. Vashon 90 738 54,1 44,3 15,5 6,4 4,4-5,4 1972 
   H. Sawyer 
   D.O. Guion 
   R.C. Reynolds 
07.06-05.07 Lt. Edgar K. Elphinston 74 600 51,2 42,1 14,3 6 3,8-5,4 1609 
   R. Jackson 
05.08-06.10 1st Lt. Christian 7 J. Yorke/E. Pellew 80 670 57 47,2 15,5 6,6  2131 1809 Portugese ship 
            1810 Basque Roads- Rochelle 
07.10-10.11 Cdr. Philomel  16 121 30,5 23,5 9,3 3,9 2-3,5 384 1810 Toulon, Repulse
10.11-11.11 Cdr. Caledonia E. Pellew 120 875 62,5 52 16,4 7,1 4,8-5,5 2616 
11.11-06.12 Captain Rainbow  20 155 37,7 32 9,9 3,1  587 
04.14-06.14 Captain San Juan Ch. Elphinston 74 (600) 55,2 44,5 14,4 6,4  1740 
06.14-07.15 Captain Elizabeth Ch. Elphinston 74 590 53 43,6 14,4 6,1  1706 
09.22-1826 Captain Tribune  42 264 47,7 34,5 11,7 4,1  869 1824 pirate vessels, near the Morea 
            1825 Mafra, Earl of Chatham
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Daniel Oliver Guion 
Periode  Rank Schip Capt./Adm. Kan Bem Dek Kiel Breed Hoog Diepgang Tonnage Action 
      Lengte 
1792-1793 Midshipm. Boston G. Courtenay 50 210 38,8 32,8 10,5 3,6 2,7-3,8 676 1793 Boston vs Embuscade 
04.94-04.94 Lt. for Rank Glory K. Elphinston 98 750 54,1 44,3 15,3 6,45 4,1-5,7 1944 
   J. Elphinston 
1794-1797 Lt. Glory J. Elphinston 98 750 54,1 44,3 15,3 6,45 4,1-5,7 1944  1794 Glorious 1st of June 
Aug 1796 Lt. Cdr. Vindictive  28 121 34,1 28,2 9,8 3,2  506 1796 Saldanha Bay 
Jan 1797 Lt. Amazon R. Reynolds 36 264 43,6 36,4 11,6 4,1  925 1797 Droit de l’Homme 
Dec 99-1802 Cdr. Eurus  22 58 38,6 32,8 10,7 3,8  701 1801 Aboukir, Egypt 
1802 Captain Trusty  50 350 45,9 37,8 12,4 5,4  1088 
1803 Captain Pr Royal R. Reynolds 90 738 54,1 44,3 15,5 6,4 4,4-5,4 1972 
1806 Captain Prince  98 738 54,1 44,6 14,9 6,4 4,1-5,4 2088 
1807-1809 Captain -----  Irish Sea Defencibles 
1809-1811 Captain St. George R. Reynolds 98 738 54,1 44,2 15,3 6,5  1949 1811 Wrecked Thorsminde 
 

Afkortingen 
Adm - Admiraal 
Bem – Bemanning 
Capt. – Captain 
Cdr - Commander 
Kan – Kanonnen 
Lt. - Lieutnant 
Midshipm – Midshipman 
 
Lengte, breedte, hoogte en diepgang in meters 
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Het leven aan boord van een oorlogsschip 

De oorlogsschepen van de Royal Navy hadden een bemanning van 
200 tot 850 man en moesten voldoende proviand kunnen meenemen 
om 4-6 weken op zee te kunnen blijven. Er werden ook levende dieren 
als proviand meegenomen, met name kippen maar, zo nodig, ook 
varkens en runderen. Er werd dagelijks voor een warme maaltijd 
gezorgd: Gekookt rundvlees met niervetpudding werd afgewisseld 
met gekookt varkensvlees met bonen.  
Een belangrijk deel van de bemanning bestond uit mannen en jongens 
(7-12 jaar oud) die de kanonnen moesten bedienen. Rond 1800 
bestonden er alleen voorladers en voor de bediening van het zwaarste 
geschut waren 6 man nodig. Een goed team was in staat iedere 90 
seconden een schot af te vuren.  
Het grootste deel van de bemanning sliep en at op het “lower 
gundeck“ tussen de kanonnen. Op de grootste schepen als de HMS 
Victory, het vlaggeschip van Nelson, waren dat 450 man. De 
onderofficieren en officieren beschikten over eigen ruimtes en sliepen 
in een soort luxe hangmatten in een eigen slaapzaal. De kapitein 
beschikte over een eigen werkkamer, eetkamer,  slaapkamer en toilet 
en deze ruimtes bevonden zich direkt achter het stuur waarmee het 
roer werd bediend. Links en recht van zijn verblijf hadden de 
navigator en de arts/chirurg een kamer. Op de grotere schepen, die 
als vlaggeschip konden dienen, had de admiraal op het dek 
daaronder de beschikking over een riante behuizing die nog groter 
was als het verblijf van de kapitein. Admiraal en kapitein dienden 
hun ruimtes  zelf in te richten. 
De bemanning bestond uit vrijwilligers of mannen die in de havens 
van Engeland onder druk door zogenaamde “pressgangs” werden 
aangemonsterd. Het leven aan boord was relatief goed. De mannen 
hadden een basissalaris, werden van eten en drinken voorzien en er 
was medische verzorging. 
Discipline was op de overbevolkte schepen erg belangrijk en 
overtredingen werden met stokslagen, zweepslagen of met ophanging 
bestraft. Op een oorlogschip werd oorlogsrecht toegepast. Op 
sommige schepen werd dit overdreven en werd principieel de laatste 
man die nog aan dek was bij het bevel “clear decks” met 12 
zweepslagen bestraft.  
De website http://www.nelsonsnavy.co.uk/ geeft een meer 
gedetailleerd beeld van het leven aan boord van een oorlogsschip van 
de Royal Navy. 
De navolgende beelden geven een globale indruk van de indeling van 
een oorlogsschip en de ruimte die de bemanning aan boord had. 
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De Admiraal hield zich primair bezig met de organisatie van zijn 
vloot en moest in zijn eetkamer de kapiteins van alle schepen van zijn 
vloot kunnen ontvangen om  strategische besprekingen te voeren.  
De kapitein moest voldoende ruimte hebben om te kunnen 
vergaderen met zijn officieren, handwerklieden en chirurg. 
Kleinere schepen met een of twee gundecks minder hadden geen 
ruimte voor een admiraal maar waren in principe op een vergelijkbare 
wijze ingedeeld. De St George waarmee Daniel verging had hetzelfde 
formaat als de Victory en de St. Juan en de Elizabeth, de laatst schepen 
waarop Gardiner in 1814 en 1815 voer waren ook zo groot. De 
afbeeldingen zijn overgenomen van internetsites als “Portmouths 
Historic Dockyard” waar de HMS Victory ligt, het originele 
vlaggeschip van Nelson tijdens de slag van Trafalgar.  
 

Afbeelding 24, De HMS Victory met ruimtes voor Admiraal en Kapitein 
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 Het stuur waarmee het roer werd versteld, werd door 2 tot 4 man 
bediend, daarnaast een afbeelding van de dagkabine van de kapitein, 
de slaapruimte van officieren of onderofficieren. Daaronder de 
apotheek, het “middle gundeck” en verschillende soorten munitie Op 
de onderste regel de voorraadskamer met munitie en buskruit en het 
lowerdeck met slaap- en eetgelegenheid voor de bemanning. Onder in 
het schip lag ballast en er waren ook pompen om binnendringend 
water uit het schip te verwijderen.  

Afbeelding 25, HMS Victory - collage 1 
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De beelden hierboven tonen werkplaatsen, voorraadskamers onder in 
het schip, het fornuis en een aanrecht en in de middelste kolom de 
windas (capstand) om de ankers op te halen. Het bovenste en 
middelste beeld betreffen dezelfde windas boven en onder de bodem 
van het middledeck. In totaal waren ca. 200 man nodig om een 2000 
kg zwaar anker en de 4500 kg natte ankerkabel op te halen. Een 
ankerkabel was ca 200 m lang. In de gaten in de windas werden 
balken gestoken waaraan per balk 6 man konden trekken en duwen. 
De windas kon ook worden gebruikt om zware voorwerpen aan 
boord te hijsen.

Afbeelding 26, HMS Victory - collage 2 
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 Afbeelding 27, HMS Victory overzicht 
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1 – Kisten voor seinvlaggen 
2 - Bezaansmast 
3 - Hangmatnet 
5 - Capt's eetkamer 
6 - Capt's salon 
7 - Admiral's salon 
8 - Admiral's eetzaal 
9 - Admiral's kabine 
10 – Transmissie van roer 
11 - Officiersverblijf 
12 - Dokter's kabine 
13 - Admiral's kast 
14 - Roer 
15 - Koperbeslag 
16 – Toegang en trap 
17 -  Geraamte 
18 – Hoofd lier 
19 - Munitierek 
20 - Kompas en zandloper 
21 - Stuur 
22 – Blus emmers 
23 - Achterdek 
24 - Plek waar Nelson viel 
25 - Trap 
26 - Hoofdmast 
27 - Dek balken 
28 - 12-ponds kanon 
29 - 24-ponds kanon 
30 – Onderste kanondek 
31 - 32-ponds kanon 
32 – Dek voor bemanning 
33 – Houten binnenbekleding 
 

34 – Voestuk hoofdmast 
35 - Ondereind van waterpompen 
36 – Kiel 
37 - Kannon hulpmiddelen 
38 – Kannonluik en tuigage 
39 - Schrapnel kist 
40 - Hoofd pompen 
41 - Middelst kanon dek 
42 - Hoofdluiken 
43 - Bovenste kanon dek 
44 – Boeg lier 
45 - Boten 
46 - Timmermanskabine 
47 – Opslag in “kelder” 
48 – Houten buitenbekleding  
49 – Timmermans werkplaats 
50 – Eetruimte bemanning 
51 - Bolders 
52 – Keuken en fornuis 
53 – Vooronder beschoeiing 
54 - Scheepsbel 
55 - Vooronder 
56 - 68-ponds carronade 
57 - Fokkemast 
58 - Boeg 
59 - Achtersteven 
60 – Toiletten voor bemanning 
61 - Loopplank 
62 - Kraanbalk 
63 - Anker 
64 - Boegspriet 
65 - Galjoenbeeld 

Afbeelding 28, HMS Victory - doorsnede 
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De portretten van Gardiner en Daniel Guion 

Behalve een aantal documenten betreffende de familie Guion en een 
schetsboek van Gardiner zijn ook geschilderde portretten van 
Gardiner Henry en Daniel Oliver Guion bewaard gebleven, zie de 
afbeeldingen op de volgend pagina.  
Frans Albers, kleinzoon van Emily Fox, ging gezien het verhaal van 
Teychinée ervan uit dat de portretten van Gardiner Henry en Daniel 
Oliver, werden geschilderd door Charles Howard Hodges. Dit is 
bijzonder onwaarschijnlijk. Charles Hodges was in 1764 in 
Portsmouth geboren, verhuisde in 1792 naar Den Haag en in 1797 
naar Amsterdam. Hij was in zijn tijd een beroemde portretschilder en 
maakte ongeveer 700 portretten, waaronder portretten van vrijwel alle 
Nederlandse politieke leiders uit de tijd van Napoléon.  
Daniel Oliver moet geschilderd zijn vóór 1809, toen hij vertrok voor 
de reis waarbij hij in 1811 omkwam. Aangezien er geen pontje voer 
tussen Engeland en Nederland ten tijde van de Frans/Engelse oorlog 
tijdens de regering van Napoléon, kunnen we kort en krachtig 
concluderen dat zijn portret onmogelijk door Charles Hodges 
geschilderd kon worden.  
Gardiner Henry werd geschilderd in het Captain’s uniform van de 
Royal Navy (epauletten door Lord Byron geschonken?, zie de 
biografie van Lord Byron in de aanhang), wat erop duidt dat zijn 
portret na 1811 moet zijn geschilderd, na de dood van zijn broer.  
De schilderstijl van beide portretten lijkt identiek, zodat ervan 
uitgegaan mag worden dat het om dezelfde schilder gaat.  
Het is niet onwaarschijnlijk dat de portretten werden geschilderd 
door Thomas Phillips, die in London woonde, of door Joshua Wilson 
Faulkner en/of diens broer Benjamin Rawlinson Faulkner. Joshua 
schilderde in hoofdzaak miniaturen en moedigde rond 1813 zijn broer 
Benjamin aan schilder te worden. Joshua en zijn dochter (voorouders 
van Camilla Rosemary geboren Shand, voorheen Parker Bowles, 
vrouw van Prins Charles) worden genoemd in het testament van Sara, 
de echtgenote van Daniel (zie in het hoofdstuk over Sara) en 
behoorden kennelijk tot de vriendenkring van de familie. Experts die 
de portretten onderzochten gaan ervan uit dat de schilderijen 
oorspronkelijk groter, wellicht levensgroot, waren. 
Joshua Wilson Faulkner woonde vanaf ca 1820 in Italië waar in 1822 
zijn dochter werd geboren. Gardiner was van circa mei tot augustus 
1822 in Italië (mogelijk samen met zijn schoonzua Sara) te gast bij 
Lord Byron en verbleef vanaf 1827 in Italië, Tirol en Zwitserland waar 
hij in 1832 overleed. Gezien de schetsen die hij daar produceerde (zie 
zijn schetsboek) kreeg hij wellicht schilder-/tekenles van Joshua. 
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Afbeelding 29, Gardiner Henry Guion 

Afbeelding 30, Daniel Oliver Guion 
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Nakomelingen van Daniel Guion (1713 -) 

Generatie: 1 
1. Daniel Guion geboren op 3 jan 1713; gedoopt 14 jan 1713, St. Patrick and St. 
Mary Huguenot church, Dublin. Daniel huwde Louisa Marie. 
 Kinderen: 

2. Daniel Guion geboren op 01 jan 1742; gedoopt 16 jan 1742, St. James's 
Church, Westminster, London, Middlesex, England; begraven 04 mei 1780, 
Alverstoke, Southampton, Hampshire, England . 
3. Frederick James Guion geboren in de jaren 1745-1746; overleden 1821, 
Frensham, Southampton. 
4. Charlotte Louisa Guion gedoopt 8 mrt 1746, Saint Martin in the Fields, 
Westminster, London, England; overleden 4 aug 1800, Gloucester Street, 
Queen Square, Holborn. 
5. Charles Guion gedoopt 6 feb 1750, Saint Martin in the Fields, 
Westminster, London, England. 

 
Generatie: 2 
 2. Daniel Guion geboren op 01 jan 1742; gedoopt 16 jan 1742, St. James's 
Church, Westminster, London, Middlesex, England; begraven 04 mei 1780, 
Alverstoke, Southampton, Hampshire, England . 
Daniel huwde Ann Harwood 1774, St. Margaret's, Westminster, London, 
England. Ann (dochter van John Harwood en Elizabeth Brown) geboren 25 
mrt 1741; gedoopt 24 apr 1741, St Luke Old Street, Finsbury, London, 
England; begraven 26 mei 1811, Mylor, Cornwall, England. 
 Kinderen: 

6. Capt. Gardiner Henry geboren op 22 feb 1775, 35 Crutched Friars, 
London, England; gedoopt 1 apr 1775, St. Olave, Hart Str., London, 
Middlesex, England; overleden 27 sep 1832, Thun, BE, CH; begraven 
Thun, BE, CH. 
7. Capt. Daniel Olivier Guion geboren op 20 apr 1776, 35 Crutched Friars, 
London, England; gedoopt 21 mei 1776, St. Olave, Hart Str., London, 
Middlesex, England; overleden 24 dec 1811, Thorsminde. 

3. Frederick James Guion geboren in de jaren 1745-1746; overleden 1821, 
Frensham, Southampton. 
Frederick huwde Susannah Burgess 17 jul 1767. Susannah (dochter van 
William Burgess en Sarah) geboren op 07 jan 1745; gedoopt 19 jan 1745, St. 
Leonard’s, Shoreditch, London, England; overleden vóór 1821. 
Kinderen: 

8. William Frederick Guion geboren op 12 jun 1768; gedoopt 06 jul 1768, 
St. Leonard’s, Shoreditch, London, England. 
9. Frederick James Guion geboren op 12 mrt 1771; gedoopt 05 jun 1771, St. 
Leonard’s, Shoreditch, London, England. 
10. James Guion geboren op 30 mei 1773; gedoopt 28 jun 1773, St. 
Leonard’s, Shoreditch, London, England. 
11. John George Octavius Guion gedoopt 17 mei 1785, St. Leonard’s, 
Shoreditch, London, England. 
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4. Charlotte Louisa Guion gedoopt 8 mrt 1746, Saint Martin in the Fields, 
Westminster, London, England; overleden 4 aug 1800, Gloucester Street, 
Queen Square, Holborn.  
5. Charles Guion gedoopt 6 feb 1750, Saint Martin in the Fields, Westminster, 
London, England. 
 
Generatie: 3 
6. Capt. Gardiner Henry Guion geboren op 22 feb 1775, 35 Crutched Friars, 
London, England; gedoopt 1 apr 1775, St. Olave, Hart Str., London, 
Middlesex, England; overleden 27 sep 1832, Thun, BE, CH; begraven Thun, 
BE, CH. 
Gardiner huwde (?) Polini vóór 7 mrt 1798. Polini geboren ca. 1780, Corsica; 
overleden vermoedelijk rond 1800-1801.  
Kind: 

12. Anne Mary Guion geboren op 4 nov 1798, Sheerness, Kent, England; 
gedoopt 6 aug 1802, St. George the Martyr, Queen Square, Holborn; 
overleden 12 mrt 1876, 113 Forest Road, Dalston, Hackney, Middlesex; 
begraven 17 mrt 1876, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, 
London. 

Gardiner huwde Harriet Grindal Holt 27 jul 1802. Harriet (dochter van NN 
Holt en Harriet Grindall) werd geboren ca. 1780; begraven 17 jul 1806, Mylor, 
Cornwall, England. 
7. Capt. Daniel Olivier Guion geboren op 20 apr 1776, 35 Crutched Friars, 
London, England; gedoopt 21 mei 1776, St. Olave, Hart Str., London, 
Middlesex, England; overleden 24 dec 1811, Thorsminde. 
Daniel huwde Sara Fuller-Harnett 1809, Crotto, Kerry, Ireland. Sara (dochter 
van James Fuller-Harnett en Elizabeth Gun; stiefvader William Carrique 
Ponsonby ) geboren in 1792; overleden 16 jun 1873, Weston-Super-Mare, 
Somerset, England. 
8. William Frederick Guion geboren op 12 jun 1768; gedoopt 06 jul 1768, St. 
Leonard’s, Shoreditch, London, England. 
9. Frederick James Guion geboren op 12 mrt 1771; gedoopt 05 jun 1771, St. 
Leonard’s, Shoreditch, London, England. 
10. James Guion geboren op 30 mei 1773; gedoopt 28 jun 1773, St. Leonard’s, 
Shoreditch, London, England. 
11. John George Octavius Guion gedoopt 17 mei 1785, St. Leonard’s, 
Shoreditch, London, England. 
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Bronvermelding Guion 

1. Familie archief 
1.1. Family Fox and Guion. Gegevens verzameld door Alphons Em. 

Albers (gedicteerd door zijn Moeder Emily Fox) 
1.2. Chart of France GHG 
1.3. Sketchbook GHG 

2. The National Archives Kew - Records of the Admiralty, Naval Forces, 
Royal Marines, Coastguard, and related bodies 

2.1. ADM 1 Admiralty, and Ministry of Defence, Navy Department: 
Correspondence and Papers 

2.1.1. 1/3730A letter dated 3 November 1794, from the Transport 
Board to the Admiralty reporting damage to Tartar, (Army 
Victualler), sustained on 13 September 1794 whilst in the 
charge of Captain Hollamby and a consequent delay in her 
departure for Gibraltar. It is now suggested that she is ready to 
sail for the Mediterranean 

2.1.2. 1/2680 Captain Henry Warre, aboard HMS Mermaid, on 1st 
April 1795 reports to the Admiralty the arrival in Guernsey 
Roads of five transports including Tartar from The Downs. 

2.1.3. 1/2894 request for a leave of absence GHG 1 Dec 1797 
2.1.4. 1/1765 letter from Captain Elphinston dated 7 March 1798, 

requesting that GHG be appointed to Diomede under his 
command 

2.2. ADM 6 - Admiralty: Service Records, Registers, Returns and 
Certificates 

2.2.1. ADM 6/429 Sheerness Dockyard Church, Kent; baptisms 
(1688-1798), marriages (1744), burials (1730-1806). Minster-in-
Sheppey, Kent; baptisms, marriages and burials (Oct 1808 -
Apr 1809). Covering dates 1688-1809 

2.3. ADM 9 Admiralty: Survey Returns of Officers' Services 
2.3.1. 9/3 Memorandum of the services GHG (pdf) 
2.3.2. 9/3/601 Gardiner Henry Guion; Rank: Post Captain; Date of 

Seniority: 26 Sept 1811 as post captain. 
2.4. ADM 12 Admiralty: Digests and Indexes 

2.4.1. 1794 references to GHG in the Minutes of the Board of 
Admiralty 

2.4.2. 1795, GHG as the subject of a letter by a Captain under the 
heading of Transports 

2.4.3. 1 Dec 1797 request for a leave of absence GHG  
2.4.4. 7 Mar 1798 letter from Captain Elphinston, requesting that 

GHG be appointed to Diomede under his command 
2.4.5. 1798, a 'Promiscuous' reference, (it means 'Miscellaneous' in 

this context), from Charlotte Guion about her nephew. The 
letter was dated 29 June 1798. Promiscuous correspondence 
was discarded in 1808 

2.5. ADM 36 Admiralty: Ships' Musters (Series I) 
2.5.1. 36/11544 Muster roll for HMS Tartar during 1797, Captain's 

name: Elphinstone 
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2.5.2. 36/11912 muster roll for HMS Boston shows that Daniel joined 
HMS Stately following his discharge from HMS Boston in 
February 1793 

2.6. ADM 37 Admiralty: Ships' Musters (Series II) 
2.6.1. 2843 Muster List of HMS St. George 1 July – 31 August 1811  
2.6.2. 2751 Muster List of Defence 1 July – 31 August 1811 

2.7. ADM 52 Admiralty: Masters' Logs 
2.7.1. 52/3059 The Master's Log of the Tartar shows that the ship 

was in the Mediterranean for the first few months of the 
year1796. 1 Jan 1796-Algiers Bay, 8 May 1796-Genoa Mole, 8 
Sep 1796-  Having left the Mediterranean is now proceeding 
up the English Channel and is close to the Nore, 1 Oct 1796-
Continues up the Thames and arrives Woolwich where she 
stays till the end of the year. 

2.8. ADM 106 Navy Board Records, In Letters 
2.8.1. ADM 106/1234/166 Daniel Guion, Crutched Friars. The Earl 

of Inchiquin (Ship), George Irwin is at Pickle Herring Stairs, 
and asks for her to be engaged as a tender. Note: He has some 
friends at Liverpool and Hull, who would like to engage in the 
transport service if their ships enter into pay when they sail 
from their ports but are unwilling to send them round on an 
uncertainty. Asks for the exact terms and qualifications 
necessary for the Service. (Het schip wordt door de Navy 
Board op 13 januari gehuurd. Cdr.: Lt. William Robertson. 

2.9. ADM 107 Navy Board: Passing Certificates, Examination Results, 
and Certificates of Service 

2.9.1. 107/17 Gardiner Henry was awarded his Lieutenants' passing 
certificate 

2.9.2. 107/18 Lieutenants passing certificate for Daniel Oliver Guion 
2.10. ADM 108 Transport Board and successors: Records 

2.10.1. 108/48 (Transport Board Ships' Ledgers, 1793 to 1799) An 
entry for Tartar which clearly showed that she was a vessel 
chartered by the Victualling Board, ( subsidiary of the 
Transport Board), from 12 July 1794 to 3 May 1800. The Master 
was James Crichton and the vessel was owned by Geo. Brown 
& Co 

2.11. ADM 359 
2.11.1. 30A/113 18 September 1809 Observations of the qualities of 

the Christian 7th, signed by Joseph Yorke, Captain, G H 
Guion, Senior Lieutenant and William Wilkinson, Master. 

3. The National Archives Privy Council and Privy Council Office: 
Miscellaneous Unbound Papers. PAPERS OF THE PRINCE DE 
BOUILLON (PC 1/115-122).  

3.1. Capt. Guion. Eurus, Jersey Roads, 1 March 1800. 
3.2. Capt. Guion. Eurus, St. Aubin's Bay, 10 January 1800.  

(Philip Dauvergne, prince of Bouillon, was a British naval officer 
who was adopted abt 1787 by a far cousin, the 6th Duke of Bouillon) 

4. The National Archives: Daniel Guion v. Mathias DeGandasegui 8 nov 
1775 – C12/908F/54 
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5. The National Archives, Kew, Richmond, Surrey, Public record office  
5.1. Last Will Gardiner Henry Guion – [Prob 11/1815/380] 
5.2. Last Will of Daniel Guion Sr. - [Prob11/1069] 
5.3. Last Will of Ann Guion (mother of GHG) - [Prob 11/1537/452] 
5.4. Last Will of Harriet Guion Probate inventory 1807 March - [prob 

11/1447] (Ook Prob 31/1001/285) 
6. The National Archives - E140/65/12 - Cort vs Parry 
7. National Maritime Museum, Greenwich (Royal Museums Greenwich);  

7.1. ‘Repulse Capt Halliday rescuing the Philomel from 8 sail of Ye line 
of Battle Ships and 4 frigates. Close in with Toulon' [31 August 
1810]; Repro ID: PU8802 

7.2. 'Notes of Conversation between Rear-Adm Hamdon and H.M.F. 
Majesty (His most faitful Majesty= Dom João VI (1767-1826)) through 
the interpretation in French by Capt Guion at Mafra 11 Nov 1825 
dated from HMS TRIBUNE', Saturday evening 12 Nov 1825, Capt 
Guion; HAM/54 

8. Kent History and Library Centre - Guion, D. of Sheerness Regarding 
Mr. Bower on board ship EK-U1453/B3/15/836 1799 

9. Boyd's marriage index of the SoG (Society of Genealogists) 1538-1840 
(Daniel Guion x Ann Harwood) 

10. Register of Baptisms in the Parish of St. George the Martyr – The year 
1802 (Baptism Ann Guion - daughter of Gardiner and Polini Guion) 
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Polini 

Grandmama Fox, named Anne Mary Guion was an only child of Captain 
Gardiner Guion of the Royal Navy, he was an Admiral. Her mother was 
a Corsican Lady. 

 
De moeder van Emily Fox 
(grootmoeder van Alphons 
Albers) was volgens de aan-
tekening in het notitieboekje 
van Alphons Albers dus de 
dochter van een Corsicaanse 
dame en op de achterkant van 
de miniatuur, waarop, zoals 
door de familie wordt 
aangenomen, deze dame is 
afgebeeld, geeft Emily Fox, of 
wellicht haar zoon Alphons, 
nog eens ten overvloede aan dat zij een geboren Bonaparte is.  
Een handschriftvergelijking tussen notitieboekje en de aantekening 
achter op het portret heeft mij ervan overtuigd dat ook de 
aantekening op het portret van Alphons stamt en niet van Emily. 
Binnen de familie is vervolgens op enig moment het sprookje 
gecreëerd dat deze Dame in werkelijkheid Maria Anna (1777-1820), 
roepnaam Elisa, de oudste zus van Napoléon zou zijn. 

De Corsicaanse vrijheidsstrijd en bezetting door Frankrijk 

Alvorens op de geloofwaardigheid van de laatste bewering in te gaan, 
eerst een korte samenvatting van de gebeurtenissen op Corsica in de 
18e eeuw.  
Tot 1729 werd Corsica geregeerd vanuit Genua, net als Venetië een 
onafhankelijke Italiaanse „stadstaat“. Bekende adellijke Genuese 
families waren Grimaldi, Fieschi, Doria en Spinola. Van de familie 
Buonaparte (vanaf 1796 Bonaparte) wordt gezegd dat zij 
oorspronkelijk uit Florence, Toscane stamt, tot de adellijke families in 
die stad behoorde, en rond 1545 naar Corsica emigreerde.  
In 1729 begon de Corsicaanse vrijheidsstrijd, die ertoe leidde dat 
Corsica vanaf 1755 zelfstandig werd, onder leiding van Pasquale 
Paoli. In 1764 verwierf (kocht) Frankrijk Corsica van Genua en in 1769 
werd het eiland door de Fransen bezet, nadat een Franse legermacht 
de Corsicanen bij de slag om Ponte Novu hadden verslagen. Paoli 
vluchtte hierna via Amsterdam naar Engeland.  

Afbeelding 31, Achterzijde Minatuur 
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Een van de trouwe aanhangers van Paoli was Carlo Buonaparte, de 
vader van Nabulio, vanaf 1796 genaamd Napoléon, die in 1767 als zijn 
secretaris optrad en in 1768 zelfs een toespraak hield om de 
Corsicanen aan te moedigen tegen de Franse bezetting in opstand te 
komen.  
Carlo schikte zich uiteindelijk in de Franse bezetting, werd op 20 
september 1769 als procureur aan het hof van Ajaccio toegelaten en op 
13 september 1771 werd zijn adellijke afstamming in Frankrijk erkend. 
Zijn kinderen konden nu in Frankrijk naar scholen waar alleen adel 
werd toegelaten en Nabulio kon de militaire academies te Brienne en 
Parijs bezoeken. Carlo overlijdt in 1785 en Nabulio ontwikkelt zich tot 
de belangrijkste vertegenwoordiger van de familie. 
Tijdens de Franse Revolutie werd Paoli uitgenodigd om terug te 
keren, en vestigde zich in 1790 opnieuw op Corsica, waar hij de 
leiding van het plaatselijke bestuur in handen kreeg. De familie 
Buonaparte wordt in de periode voorafgaand aan het jaar 1793 heen 
en weer geslingerd tussen trouw aan het Corsicaanse geboorteland en 
aan Frankrijk. Nabulio kiest er aanvankelijk voor Paoli te 
ondersteunen, maar kiest definitief voor Frankrijk als Paoli in 1793 de 
Franse bezetting van Sardinië saboteert. Nabulio had daarbij in het 
Franse leger een leidende rol en voelde zich door Paoli tegengewerkt. 
De familie Buonaparte is door dit conflict met Paoli in juni 1793 
gedwongen Corsica te verlaten (zie aanhangsel, The life of Napoléon). 
Terug in Frankrijk legt Nabulio de basis voor zijn razendsnelle 
promotie binnen het Franse leger bij het beleg van Toulon (1793) en de 
verdediging van Nationale Conventie te Parijs (1794) waar hij met 
kanonnen op een menigte royalisten schiet.  

Bezetting door de Engelsen 

In 1794 nodigt Paoli de Engelsen uit het eiland te bezetten, in de hoop 
met hun hulp de Corsicaanse onafhankelijkheid te kunnen realiseren. 
Zijn plan werkt echter niet doordat de Engelsen Gilbert Eliott tot 
Engelse onderkoning benoemen en Paoli met een gouden handdruk 
onder „zachte drang“ naar Engeland laten emigreren. In plaats van 
een Franse bezetting moeten de Corsicanen nu een Engelse bezetting 
accepteren. 
Zoals al in het vorige hoofdstuk werd beschreven, bestaan er nu vanaf 
1794 op Corsica drie groepen: de pro-Engelsen, de rebellen en de pro-
Fransen. Daarnaast zijn er ook nog de Royalisten, uit Frankrijk 
gevluchte adellijke families die op Corsica onderdak vonden. Met 
enig leedvermaak schrijft Lady Eliott, de echtgenote van de Vice-Roy, 
in een van haar brieven dat zij omgeven is door militair personeel dat 
bestaat uit Franse ex-prinsen, graven en hertogen, die voor een 
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hongerloon hard moeten werken terwijl zijzelf er een prinselijke 
hofhouding erop na kan houden met een jaarlijks budget van £ 10.000 
(tegenwoordig £ 1.000.000).  
Ten slotte was er ook nog een groep vluchtelingen die in juli 1796 uit 
Leghorn waren geëvacueerd. 
 
George III, koning van Engeland, besluit in augustus 1796 het eiland 
op te geven en biedt de Corsicanen die met de Engelsen hadden 
samengewerkt asiel aan in Canada, op de Bahama‘s en in een Engelse 
kolonie naar wens in Amerika. Welke families dit zijn maakt Nabulio 
op 17 oktober 1796 duidelijk als hij generaal Antoniu Gentili een lijst 
met Corsicanen toezendt die van amnestie moeten worden 
uitgesloten. Met name noemt hij: 
Carlu Andria Pozzo di Borgo, Pasquale Bertolacci, Mariu Peraldi, 
Ghjuvan Battista Tartaroli, Dimitriu Stephanopoli de Comnene 
(Griekse afkomst), Matteu Filippi et Ballestrini.  
Hieraan moeten worden toegevoegd de commandanten van de 
troepen die tegen de Franse Republiek hebben gevochten. Enige 
namen van commandanten kon ik dankzij benoemingen in het 
voorafgaande jaar identificeren, zoals: 
Ghjuvanni Battista Salvini, Ghjuvanni Petru Savelli, Lisandru Ordioni, 
Antoniu Francescu de Rossi, Ghjuvanni Francescu Colonna de 
Giovellina, Ghjuvan Battista di Quenza, Ghjuvan Pasquinu Pietri, 
Frediani et Vincentellu Colonna d’ Istria. 
Allemaal personen die met hun families het eiland zullen moeten 
verlaten om niet door Nabulio bestraft te worden.  
Daarnaast zijn er nog de families van de Corsicaanse militairen die 
eerst naar Elba worden geëvacueerd, de geëvacueerde families uit 
Livorno/Leghorn en de Franse adellijke vluchtelingen die bij een 
Franse bezetting ook niet meer zeker van hun hachje kunnen zijn. 

Evacuatie door de Engelsen 

De evacuatie komt langzaam maar zeker op gang en in november 
1796 zeilt een konvooi met oorlogsschepen en transportschepen, 
waaronder het transportschip de Tartar, van Corsica naar Gibraltar.  
Aangezien het langzaamste schip, een linieschip, de snelheid van het 
konvooi bepaalt, moet ervan uitgegaan worden dat het konvooi niet 
sneller voer dan circa 6 knopen, oftewel circa 11 km/uur. Door met de 
stroom mee te varen kan de snelheid positief worden beïnvloed. 
Doordat de Middellandse Zee door verdamping veel water "verliest" 
en voornamelijk vanuit de Atlantische oceaan van water wordt 
voorzien ontstaat een circulaire stroming tegen de klok in, langs de 
kust van Noord-Afrika naar binnen en langs de kust van Frankrijk 
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weer richting Gibraltar. 
Met de stroom meevaren 
van Corsica naar Gibraltar 
betekent dus dat het 
konvooi, ondanks alles, 
een riskante route kiest 
langs de zuidkust van 
Frankrijk. 
 

 
 

U zult zich langzaam maar zeker afvragen waarom de Tartar in dit 
verhaal een hoofdrol lijkt te spelen. Welnu, er zijn redenen om aan te 
nemen dat dit het schip is waarop Gardiner en Polini van Corsica naar 
Gibraltar zijn gevaren. Het „Memorandum of the Services“ van 
Gardiner, uit het archief van de Royal Navy, laat zien op welke 
schepen hij was aangemonsterd, hoe lang hij met de schepen van huis 
was en wie de Captains van de schepen waren. Daarnaast bestaat er 
een kaart van Frankrijk die door Gardiner in 1818 in Parijs tijdens een 
reis door Frankrijk werd gekocht en waarop delen van de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse Zee te zien zijn. Op deze kaart werden 
door Gardiner met stippellijntjes routes aangegeven die hij met de 
schepen voer die in zijn memorandum genoemd worden. Naast de 
stippellijntjes staan niet alleen de namen van de schepen vermeld, 
maar ook de bijbehorende jaartallen. 
De schepen en de jaartallen komen exact overeen met de schepen en 

jaartallen uit zijn 
memorandum. Er 
komt op de kaart 
echter één schip 
voor dat niet in 
zijn memorandum 
wordt genoemd en 
waarop hij dus niet 
als bemanningslid 
was aangemon-
sterd. Dit schip is 
de Tartar, het bij-
behorende jaar is 
1796 en de stip-
pellijn die aan-
geeft welke route 
het schip voer 

Afbeelding 33, Deel van de kaart van Gardiner Henry 
Guion met de zuidkust van Frankrijk, de Middellandse Zee 

en de route van deTartar 

Afbeelding 32, Stromingsprofiel van de 
Middellandse Zee 
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bevindt zich voor de zuidkust van Frankrijk.  
Route en jaar komen dus overeen met de route die het konvooi met 
vluchtelingen voer bij de evacuatie van Corsica.  
  
Natuurlijk is dit ook de route geweest van de HMS Tartar, die in 
september 1796 op weg was naar Londen om gerepareerd te worden. 
Er is echter geen enkele reden te bedenken waarom Gardiner op dit 
schip aanwezig zou zijn geweest. Hij was rond september/oktober, 
zoals uit de in het vorige hoofdstuk vermelde brief van Admiraal 
Jervis blijkt, betrokken bij de evacuatie van Corsica en moet zich of op 
een van de schepen van de vloot van Jervis voor de kust van Corsica 
of op Corsica hebben bevonden. 
In november 1796 bevond Gardiner zich met Polini, en wellicht ook 
haar familie, naar mijn vaste overtuiging op het transportschip de 
Tartar, voor de kust van Zuid-Frankrijk, op weg van Corsica naar 
Gibraltar. 
 
Het oorlogsschip de HMS Tartar bevindt zich, zoals in het hoofdstuk 
hiervoor beschreven wordt, vanaf oktober 1796 in Londen en wordt 
op de werf te Woolwich opgeknapt. Een derde schip met de naam 
Tartar behoorde tot de Franse vloot en werd pas op 17 februari 1797 
door de Engelse schepen Astraea, onder Captain Richard Dacres, en 
de Plover buitgemaakt.  
In november 1796 kunnen Gardiner en Polini dus niet met een van 
beide andere schepen zijn meegevaren. 

Napoléons zussen 

Zoals ook uit de navolgende korte beschrijving van de levens van de 
zusjes Buonaparte rond 1796 zal blijken, kan Polini onmogelijk 
dezelfde zijn als een van de zussen van Nabulio/Napoléon. Hoe dit 
hardnekkige sprookje heeft kunnen ontstaan is mij niet duidelijk. De 
aantekening op de achterkant van de miniatuur met haar portret, 
vermoedelijk geschreven door haar achterkleinzoon Alphons Albers, 
geeft geen reëel houvast.  
  
Napoléons (sinds december 1796 niet meer Nabulio maar Napoléon) 
oudste zus Maria Anna (1777-1820), genoemd Elisa, huwt op 20 jarige 
leeftijd, op 1 mei 1797 te Marseille met de Corsicaan Felix Baciocchi en 
kerkelijk op 5 mei in kasteel Montbello, bij Verona (Italië).  
In juni 1797, 7 maanden nadat de Engelsen Corsica hebben verlaten, 
vertrekt zij met haar moeder naar Ajaccio om toe te zien op de 
restauratie van het huis van haar ouders, dat tijdens de Engelse 
bezetting zwaar was beschadigd en in juli 1797 wordt haar echtgenoot 
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tot bataljonscommandant te Ajaccio benoemd. In juni 1798 brengt 
Elisa, te Ajaccio, Félix-Napoléon Baciocchi ter wereld, die op 19 
januari 1799 overlijdt. Het is domweg onmogelijk dat zij hetzelfde jaar 
nog eens zwanger wordt en op 4 november 1798, de geboortedatum 
van Anne Mary Guion, nog een kind ter wereld brengt.  
 
Napoléons tweede zus Pauline (Paola Maria, 1780-1825) huwt op 14 
juni 1797 te Montbello, op 16 jarige leeftijd, met Victor Emanuel le 
Clerc en brengt op 20 april 1798 Louis Napoléon le Clerc ter wereld. 
Voor haar geldt dus hetzelfde als voor Eliza, ze kan op 4 november 
1798 niet nog een kind hebben gekregen. 
 
Caroline (Maria Annunziada, 1782-1839), Napoléons derde zus, is in 
oktober 1796 14 jaar oud. Zij lijkt ook niet een geschikte kandidaat om 
in januari 1798 in Engeland van Gardiner zwanger te worden om op 4 
november 1798 in Engeland een kind te krijgen en vervolgens terug te 
keren naar Frankrijk. 
 
Het is de moeite niet waard tijd te verspillen aan theorieën waarom 
wellicht toch een van hen dezelfde persoon zou kunnen zijn als Polini, 
moeder van Anne Mary Guion. 
 
Er zijn jammer genoeg slechts twee documenten betreffende Polini 
overgeleverd.  
Ten eerste de miniatuur met haar portret en ten tweede de notatie van 
haar naam bij de inschrijving van de doop van haar dochter Anne 
Mary. De naam „Polini“ in het doopboek kan alleen prijsgegeven zijn 
door Gardiner. Polini zelf was allang dood of verdwenen, Gardiner 
was immers een week daarvoor met Harriet Grindall Holt getrouwd.  
Emily Fox, kleindochter van Polini, weet volgens het notitieboekje van 
Alphons alleen over haar grootmoeder te vertellen dat zij een 
Corsicaanse dame was. 
 
Er is natuurlijk ruimte om erover te speculeren dat zij wellicht een lid 
van de Buonaparte-familie was, waarom zou de aantekening achter 
op de miniatuur niet kloppen? Corsicaanse families konden een 
aanzienlijke omvang hebben. Napoléons ouders hadden 13 kinderen, 
dus wellicht had Napoléon ook een groot aantal neven en nichten die 
nog niet in kaart zijn gebracht.  
 
Er zijn echter méér argumenten te vinden waarom het uiterst 
onwaarschijnlijk is dat Polini lid van de familie Buonaparte of 
Bonaparte zou zijn. 
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 In 1771 werd door het Franse gouvernement de adellijke 
afstamming van de familie Buonaparte erkend. Erkenning vond 
plaats op basis van een stamboom die gemaakt was door Carlo, 
Nabulio‘s vader, en diens oom Luciano, een katholieke priester. 
Deze toont aan dat de familie afstamt van de adellijke familie 
Buonaparte uit Florence. De stamboom van de familie 
Buonaparte lijkt redelijk compleet. Luciano heeft 3 broers en 2 
zussen. Een broer sterft bij de geboorte, een is Carlo‘s vader en de 
derde broer huwt weliswaar, maar wordt vader van slechts een 
dochter. Ook eerdere de oudere generaties zijn kinderrijk echter 
onder al die kinderen zijn maar enkele mannelijke nakomelingen. 
Het aantal families met de naam Buonaparte lijkt erg 
overzichtelijk, het ziet ernaar uit dat het gezin van Carlo de enige 
familie Buonaparte op het eiland is. 

 Als de familienaam van Polini correct geschreven zou zijn, en zij 
van de familie van Nabulio/Napoléon afstamt zou er „née 
Buonaparte“ moeten staan. De naam Bonaparte werd door 
Nabulio en zijn broers en zussen pas vanaf december 1796 
gebruikt. Wellicht is dit argument een beetje flauw. 

 De naam Buonaparte komt in de jaren 1794-1796 nergens in de 
annalen van het eiland voor, behalve als het om de familie van 
Carlo, vader van Nabulio, gaat. Geen van de 330 gedeputeerden 
van Corsicaanse districten heet Buonaparte, en ook onder de 
Corsicaanse militairen uit de tijd van de Engelse bezetting is de 
naam Buonaparte niet aanwezig 

 
Langzaam maar zeker lijkt het erop dat Alphons Albers met deze 
aantekening op de miniatuur geprobeerd heeft zijn mysterieuze 
grootmoeder in een hogere sociale klasse te plaatsen, om hiermee op 
familie en vrienden indruk te kunnen maken. Het is natuurlijk 
mogelijk dat Alphons een terloops gemaakte opmerking van zijn 
moeder fout interpreteerde. 
Naar mijn bescheiden mening is het geloofwaardiger ervan uit te gaan 
dat Polini lid was van een van de Corsicaanse families die in 
november 1796 met de vloot van Admiral Jervis van het eiland 
geëvacueerd moesten worden (Zie het vorige hoofdstuk waar ik dit 
ook suggereerde). 
Het zoeken naar een Polini of Pauline of Paoline of Apollonia of 
Pollonia in combinatie met een van de achternamen uit de lijst met 
families die in opdracht van Nabulio van amnestie moesten worden 
uitgesloten, is een heidens werk. Stambomen van geëvacueerde 
Corsicaanse families waarin een van de hiervoor genoemde 
vrouwennamen genoemd wordt met de aantekening dat de 
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genoemde persoon er met een Engelse officier vandoor ging, vond ik 
tot nu toe niet. 
Helaas zijn de kerkarchieven van Ajaccio, Bastia en andere 
Corsicaanse plaatsen nog niet gedigitaliseerd, dus zal conservatief 
archiefonderzoek ter plaatse moeten worden uitgevoerd.  
Gezien de leeftijd van Gardiner, en een voorkeur van de officieren van 
de Royal Navy voor jonge meisjes (ik kom hier later nog op terug), zal 
Polini tussen 1778 en 1780 zijn geboren. 

Huwelijk en zwangerschap 

In het vorige hoofdstuk gaf ik al aan dat het mijn inziens onzeker is of 
Polini met Gardiner al op Gibraltar samenwoonde. Als dit zo geweest 
is, heeft het paar een jaar lang samen op Gibraltar geleefd zonder dat 
Polini zwanger werd. Nauwelijks in Londen aangekomen werd Polini 
in januari/februari 1798 vervolgens wel zwanger. Het aantal 
methoden om zwangerschap te voorkomen waren in deze tijd zeer 
beperkt (mij is er maar een bekend) en onzeker, dus schept dit feit 
ruimte voor een scenario waarin Polini in 1796 met haar familie naar 
Londen doorreisde en het paar in december 1797 pas werd her- of 
verenigd. Ook is denkbaar dat Polini’s familie het jaar 1797 op 
Gibraltar doorbracht en de liefde tussen Polini en Gardiner zich op 
Gibraltar ontwikkelde. Een laatste alternatief scenario is dat Lissabon 
de plek is waar hun liefde ontsproot. De militairen die door Nelson in 
december 1796 van Elba werden geëvacueerd werden namelijk naar 
Lissabon gebracht en Lissabon was een tijd lang het hoofdkwartier 
van Admiral Jervis, de commandant van de Middellandse Zeevloot. 
Bij alle overwegingen betreffende een mogelijk huwelijk van Gardiner 
en Polini, speelt het feit dat Polini naar alle waarschijnlijkheid 
katholiek was een belangrijke rol.  
Engeland had zich in 1534 met de „Act of Supremacy“ van de Rooms 
Katholieke kerk afgescheiden, nadat Paus Clemens VII in 1527 
weigerde de scheiding tussen Henry VIII en zijn vrouw Catharina van 
Aragon goed te keuren. De kerk in Engeland werd een staatskerk 
onder de Monarch van Engeland. Mary (Bloody Mary), dochter van 
Henry VIII en Catharina van Aragon draaide dit weer terug, maar 
haar halfzuster Elizabeth (The Virgin Queen), dochter van Henry VIII 
en Anna Boleyn, nam in 1559 de tweede „Act of Supremacy“ aan. 
Sindsdien was de Anglicaanse kerk protestant (gereformeerd). 
Aanhangers van de katholieke kerk werden vanaf dat moment 
vervolgd. In de 18e eeuw nam de vervolging weliswaar af, maar 
katholieken werden nog steeds met succes uit publieke functies 
geweerd en mochten ook geen land bezitten. Met de „Papists Act of 
1778“ en de „Roman Catholic Relief Act 1791“ kreeg de katholieke 
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emancipatie gestalte totdat met de „Roman Catholic Relief Act 1829“ 
katholieken gelijkgesteld werden aan de protestanten.  
Vanaf 1754 trad „Lord Hardwicke's Marriage Act“ in werking 
waardoor huwelijken, gesloten door katholieke geestelijken, illegaal 
werden. Een huwelijk moest door een Anglicaanse geestelijke worden 
gesloten om geldig te zijn. Ook het dopen van kinderen moest door 
een Anglicaanse geestelijke worden uitgevoerd om geldig te zijn. Bij 
de inzameling van alle huwelijks-, geboorte- en overlijdensregisters in 
1837 en 1857, toen in Engeland de civiele registratie werd ingevoerd, 
leverde de katholieke kerk maar heel weinig registers in omdat er 
kennelijk veel illegale handelingen waren verricht. „The National 
Archives“ beschikt dientengevolge niet of nauwelijks over informatie 
over katholieke huwelijken, geboortes en overlijden. Mogelijk is dit de 
reden dat tot nu toe geen informatie gevonden kon worden over een 
huwelijk van Gardiner en Polini. Gibraltar was immers ook Engels. 

Geboorte en doop van Anne Mary 

Ook na de geboorte van dochter Anne Mary op 4 november 1798 is er 
geen spoor van Polini te vinden. Dit feit vormt binnen de familie een 
vruchtbare bodem voor theorieën over de aanname dat zij wellicht 
terug naar Corsica is gekeerd. Dit scenario is naar mijn mening 
volstrekt ongeloofwaardig. 
Rond 1800 bestond er begrijpelijkerwijze geen regelmatige 
bootverbinding tussen Engeland en welk land dan ook dat door 
Frankrijk of door een van Frankrijks bondgenoten was bezet. Ook 
Corsica, dat sinds 1796 weer in Franse handen was, was voor een 
normale burger onbereikbaar. Alleen oorlogsschepen voeren tussen 
deze landen en wel met het doel te voorkomen dat schepen van 
andere nationaliteiten uit de havens van door Frankrijk bezette 
gebieden, of uit de havens van Frankrijks bondgenoten, konden 
vertrekken of er binnen konden lopen.  
Natuurlijk waren er vele Engelse handelsschepen onderweg, die 
echter met zekerheid geen havens in vijandig gezinde landen 
bezochten. De enige mogelijkheid voor Polini om Engeland te 
verlaten, was een vertrek naar een van de door de koning van 
Engeland genoemde gebieden waarnaartoe andere Corsicaanse 
emigranten, onder wie wellicht haar ouders, waren doorgereisd.  
 
Hierbij zou ik echter de kanttekening willen plaatsen dat het niet 
ongebruikelijk is dat een vrouw haar man verlaat, maar dat het 
bijzonder ongebruikelijk is dat een vrouw haar kind, en zeker zo’n 
jong kind, in de steek laat. Ook dit scenario is naar mijn mening 
ongeloofwaardig. 
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Gezien de plotselinge reis van Kaap de Goede Hoop naar Engeland 
die Gardiner in juni 1801 ondernam, is het niet onlogisch te 
veronderstellen dat Polini begin 1801 moet zijn overleden (zie ook de 
argumentatie in het vorige hoofdstuk). Zij zou begraven kunnen zijn 
in Sheerness of Chatham (de plaatsen waar haar dochter Anne Mary 
in de respectievelijke volkstellingen van 1851 en 1861 beweert te zijn 
geboren), Londen (waar Anne Mary in 1802 is gedoopt en waar tante 
Charlotte is gestorven), of mischien wel Mylor, waar de familie na 
1802 is gaan wonen.  

Dat Anne Mary bij de volkstelling van 1851 aangeeft in Sheerness te 
zijn geboren kan wordt plotseling begrijpelijk bij de veronderstelling 
dat  Gardiners levensloop en carriere het spoor van zijn tweede 
Captain Francis John Hartwell volgde (zie het hoofdstuk over de 
beschermheren van Gardiner). Sheerness was rond 1800 een aan 
Chatham ondergeschikte werf en er woonden voornamelijk arbeiders 
(het blauwe dorp). Huizen voor „senior officers“ werden er pas na 
1820 gebouwd. Het enige huis dat in Sheerness als onderkomen voor 
Gardiners moeder, Polini en dochter Anne Mary geschikt lijkt te zijn 
geweest  is het huis van de Superintendent van de Royal Navy. 

Bij de volkstelling in 1861 
geeft Anne Mary aan in 
Chatham te zijn geboren, 
de plaats waar Francis 
John Hartwell rond 1799 
als Superintendent werd 
aangesteld om 
vervolgens in 1801 in de 
Navyboard te Londen te 
worden benoemd.  
Overigens bevond in 
1799 Gardiners broer 
Daniel in Sheerness. In 

Sheerness werd dat jaar het schip de Eurus tot troepentransportschip 
omgebouwd en schreef Daniel vanuit Sheerness aan de Cobb-bank te 
Margate een notitie betreffende een Mr. Bower. (Kent History and 
Library Centre) 

Afbeelding 34, Census 1851 

Afbeelding 35, Sheerness - House Superintendent 
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Gardiners tante Charlotte overleed in 1800 in Gloucester street, 
Londen. Als Charlotte met Gardiners moeder en Polini met kind een 
gezin vormde is het niet ondenkbaar dat ook Polini hier woonde en 
hier stierf. Het feit dat dochter Anne Mary in 1802 om de hoek in de 
“St. George the Martyr, Queen Square” werd gedoopt, ondersteund 
de these dat de familie hier wellicht heeft gewoond. 
Een begrafenis in Chatham of London lijkt het meest waarschijnlijk. 
 
Dat Anne Mary, het doopregister vermeldt de naam Ann, pas 4 jaar 
na haar geboorte werd gedoopt is niet verbazingwekkend en lijkt erop 
te duiden dat Polini en Gardiner niet waren getrouwd. Indien beiden 
wel waren getrouwd hadden zij bij hun huwelijk moeten kiezen voor 
een gezamenlijke geloofsovertuiging. Gardiner was protestant en ik 
ga ervan uit dat Polini, net als alle andere Corsicanen, katholiek was. 
Een huwelijk, waaraan de keuze voor een geloofsovertuiging 
onlosmakelijk is gekoppeld, katholiek of protestant, maakt het dopen 
van kinderen uit dit huwelijk mogelijk en in dat geval was het niet 
nodig geweest tot 1802 met de doop van Anne Mary te wachten. Als 
Polini en Gardiner niet waren getrouwd betekent dit dat Anne Mary 
een buitenechtelijk kind was.  
Als het om een buitenechtelijk kind gaat, zal een priester of dominee 
niet weigeren te dopen, echter, de vertegenwoordiger van de 
betreffende kerk wil er wel graag zeker van zijn met welke 
geloofsovertuiging het kind opgevoed zal worden. Kennelijk hadden 
beiden er in hun verliefdheid nog niet over nagedacht tot welke kerk 
eventuele nakomelingen zouden moeten gaan behoren. Omdat 
Gardiner bij de geboorte niet aanwezig was, was een beslissing over 
de toekomstige geloofsovertuiging van dochter Anne pas mogelijk na 
zijn thuiskomst. Door Polini’s overlijden begin 1801 was de beslissing 
in ieder geval gemakkelijker geworden en werd Anne Mary dus op 6 
augustus 1802 protestant (gereformeerd) gedoopt. 

Polini’s afkomst 

Polini, mijn mysterieuze bet...betovergrootmoeder, is naar alle 
waarschijnlijkheid, en naar mijn vaste overtuiging, inderdaad een 
Corsicaanse. Zij zal, gezien de leeftijd van Gardiner en de in die tijd 
gebruikelijke huwbare leeftijd voor jonge vrouwen, tussen 1778 en 
1780 op Corsica zijn geboren, wellicht te Cargèse, en is rond 1801 in 
Engeland gestorven. Een lid van de familie Buonaparte is zij naar mijn 
stellige overtuiging niet (zie de stamboom van deze familie hierna) en 
een lid van de familie Bonaparte, de familie van Napoléon, al 
helemaal niet. Zij zal lid geweest zijn van een van de families die 
Corsica moesten verlaten bij de evacuatie door de Engelsen.   
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De familie Stephanopoli de Comnene, die van Griekse afkomst is, lijkt 
het beste te passen. 
 
Als we uitgaan van de notities die Alphons Albers uit de mond van 
zijn moeder optekende kunnen we vaststellen dat er op basis daarvan 
eigenlijk ook geen aanleiding is ervan uit te gaan dat de Corsicaanse 
dame uit de familie B(u)onaparte stamt. De enige aanwijsbaar onjuiste 
mededeling in het citaat aan het begin van dit hoofdstuk is dat 
Gardiner admiraal zou zijn geweest. De basis van de opwinding rond 
de afstamming van de Corsicaanse dame is de aantekening op de 
achterkant van het portret. Door de familie werd aangenomen dat die 
aantekening werd gemaakt naar aanleiding van informatie van Emily 
Albers-Fox. Echter, waarom bevat het aantekeningenboekje van 
Alphons deze informatie niet en bevindt de aantekening zich 
uitsluitend op de achterkant van de miniatuur?  
Naar mijn mening is ook deze aantekening het gevolg van een van de 
vele misverstanden tussen een 65 jarige moeder en een lichtgelovige 
27 jarige zoon. In het hoofdstuk over Sara, de echtgenote van 
Gardiners broer Daniel, zullen we zien hoe een ander, niet te 
ontkennen misverstand, ertoe leidt dat de familie ervan overtuigd 
raakte dat Sara uit de adellijke familie Ponsonby stamde.  
Aangezien Polini uit Corsica komt, net als Napoléon, zal wellicht 
alleen al om die reden, te gemakkelijk, geconcludeerd zijn dat zij tot 
de familie Bonaparte behoorde.  
 
Alle pogingen een concrete aanwijzing voor deze afstamming te 
vinden zijn echter vastgelopen.  
 
 Polini kan onmogelijk een van de zussen van Napoléon zijn,  
 er is in de stamboom van de familie B(u)onaparte geen enkele 

aanwijzing te vinden dat zij een dochter uit een andere tak zou 
zijn, en  

 in de bekende overzichten van regenten, bestuurders, advocaten, 
notarissen en officieren op Corsica komt de naam Buonaparte 
rond 1796 niet voor.  

 
Tot welke andere conclusie kan een weldenkend mens komen, dan de 
conclusie dat de aantekening op de achterkant van de miniatuur, 
voorzichtig uitgedrukt, uit een misverstand is voortgesproten. 
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Afbeelding 36, Corsica 
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Nakomelingen van Francescu Buonaparte 

Generatie: 1 
1. Francescu Buonaparte geboren ca. 1570; overleden 29 mei 1633, Ajaccio. 
Notaire; cite a Ajaccio de 1596 a 1631; Magnificu Anzianu de la ville d'Aiacciu en 1596, 1616, 1620, 1630, 1631, et 1632; 
Greffier du fief des seigneurs feudataires d'Istria en 1610; Capitaine de la ville d'Aiacciu en 1620; Commandant de la 
ville d'Aiacciu en 1621. 

Francescu huwde Camilla Catacciolo in 1602. Camilla (dochter van Carlo 
Catacciolo en NN d' Istria) geboren te Bonifacio; overleden 13 mrt 1624, 
Ajaccio. 
Kinderen: 

 2. Marietta Buonaparte. 
3. Geronima Buonaparte. 
4. Marie-Rochetta Buonaparte overleden vóór 1663. 
5. Giacominetta Buonaparte. 
6. Pelegra Buonaparte. 
7. Sebastianu Buonaparte geboren 1603, Ajaccio; overleden 1643. 

 
Generatie: 2 
2. Marietta Buonaparte. 
Marietta huwde Giuseppe Costa. 
3. Geronima Buonaparte. 
Geronima huwde Domenico da Bozzi 26 apr 1623, Ajaccio. Domenico (zoon 
van Cristofaro da Bozzi en Pellegrina) geboren ca. 1602; overleden 22 jan 1642, 
Campo.  
Kinderen: 

8. Colombano da Bozzi gedoopt 11 feb 1629, Campo, Corse-du-Sud; 
overleden 1656. 
9. Marc Antonio da Bozzi geboren 1631; gedoopt 23 mrt 1631, Campo, 
Corse-du-Sud. 
10. Carlo Maria da Bozzi. 
11. Angela da Bozzi gedoopt 25 okt 1634, Campo, Corse-du-Sud. 
12. Pellegra da Bozzi gedoopt 4 mrt 1638, Campo, Corse-du-Sud. 

4. Marie-Rochetta Buonaparte (1.Francescu1) overleden vóór 1663. 
Marie-Rochetta huwde Giacomo-Antonio Legaluppi 4 nov 1629, Ajaccio, 
Corse-du-Sud. Giacomo-Antonio (zoon van Capitano Giovan Francesco 
Legaluppi en Gieronima Baciocchi).  
Kinderen: 

13. Marie Legaluppi geboren 1631; overleden 1684. 
14. Giacomo Francesco Legaluppi gedoopt 8 dec 1630, Alata, Corse-du-
Sud 
15. Vincente Maria Legaluppi overleden ca. 1675. 

5. Giacominetta Buonaparte 
Giacominetta huwde Grazioso Tavera 7 nov 1629, Ajaccio. Grazioso geboren 
ca. 1609 
Kinderen: 

16. Giovan Francesco Tavera gedoopt 14 feb 1631, Ajaccio. 
6. Pelegra Buonaparte. 
Pelegra huwde Gio-Natale Martinenghi. Gio-Natale.  
7. Sebastianu Buonaparte geboren 1603, Ajaccio; overleden 1643. 
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Aantekeningen: Magnificu Anzianu de la ville d'Aiacciu en 1620 et 1622; Chancelier de la ville d'Aiacciu en 1633.  
Sebastianu huwde Angela Felice Lubrera 12 sep 1623, Ajaccio, Corsica. Angela 
(dochter van Troilo Lubrera en Angela di Bastelica) overleden 1629-1630.  
Sebastianu huwde Maria Rastelli 19 mei 1630, Ajaccio, Corsica. Maria (dochter 
van Domenico Rastelli en Barbara) overleden vóór 1658.  
 
Kinderen: 

17. Geronimo Buonaparte gedoopt 15 mei 1631, Ajaccio; overleden 28 aug 
1650, Ajaccio. 
18. Camilla Buonaparte geboren 26 jul 1632, Ajaccio; gedoopt 25 aug 1632, 
Ajaccio; overleden 24 dec 1705, Ajaccio. 
19. Alessandro Buonaparte. 
20. Magdalena Buonaparte geboren 12 dec 1634. 
21. Carlu Maria Buonaparte geboren Ajaccio, Corsica; gedoopt 1 nov 1637, 
Ajaccio, Corsica; overleden Ajaccio, Corsica; begraven 26 aug 1692, 
Ajaccio, Corsica. 

 
Generatie: 3 
8. Colombano da Bozzi gedoopt 11 feb 1629, Campo, Corse-du-Sud; overleden 
1656. 
Colombano huwde Diana Costa apr 1648, Ajaccio. Diana (dochter van 
Capitano Pietro Costa en Lavinia Sarrola) gedoopt 22 mrt 1615, Ajaccio.  
Kinderen: 

22. Lavinia da Bozzi. 
9. Marc Antonio da Bozzi geboren 1631; gedoopt 23 mrt 1631, Campo, Corse-
du-Sud. Marc huwde Saleria. Saleria geboren ca. 1626; overleden 1707.  
Kinderen: 

23. Angelo-Luigi da Bozzi geboren sep 1667, Ajaccio; overleden 14 mrt 
1737, Ajaccio. 

10. Carlo Maria da Bozzi. 
Carlo huwde Angelica Fieschi 11 jun 1662, Ajaccio. Angelica gedoopt 8 apr 
1643, Ajaccio. 
Kinderen: 

24. Maria Isabella da Bozzi gedoopt 21 mrt 1663, Ajaccio. 
25. Francesco Maria da Bozzi gedoopt 10 apr 1668, Ajaccio. 

Carlo huwde Ottavia Rossi 14 feb 1672, Ajaccio.  
11. Angela da Bozzi gedoopt 25 okt 1634, Campo, Corse-du-Sud. Angela 
huwde Capitano Gieronimo Basso ca. 1652. Gieronimo (zoon van Michele di 
Raffellino Basso en Angela Maria Buonaparte) overleden 1666, Ajaccio.  
12. Pellegra da Bozzi gedoopt 4 mrt 1638, Campo, Corse-du-Sud. 
13. Marie Legaluppi geboren 1631; overleden 1684. Marie huwde Charles-
Antoine Pozzo di Borgo ca. 1645. Charles-Antoine (zoon van Ercole Pozzo di 
Borgo en Maddalena Maria Tavera) geboren 12 okt 1633, Alata, Corse-du-Sud; 
overleden 20 apr 1687, Alata, Corse-du-Sud.  
Kinderen: 

26. Fiordalice Pozzo di Borgo geboren 24 nov 1647, Alata, Corse-d i. u-Sud; 
overleden 6 dec 1647, Alata, Corse-du-Sud. 
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27. Antonio Maria Pozzo di Borgo geboren 2 okt 1649, Alata, Corse-du-
Sud; gedoopt 28 okt 1649, Alata, Corse-du-Sud; overleden 1680, Alata, 
Corse-du-Sud. 
28. Carlo Maria Pozzo di Borgo. 
29. Maddalena Pozzo di Borgo geboren 18 mei 1651, Alata, Corse-du-Sud; 
gedoopt 20 mei 1651, Alata, Corse-du-Sud; overleden 10 nov 1735, Alata, 
Corse-du-Sud. 
30. Ottavio Pozzo di Borgo geboren 16 aug 1653, Alata, Corse-du-Sud; 
gedoopt 18 aug 1653, Alata, Corse-du-Sud. 
31. Giuseppe Pozzo di Borgo gedoopt 23 mrt 1659, Alata, Corse-du-Sud; 
overleden 22 jul 1715, Ajaccio. 
32. Dorotea Pozzo di Borgo gedoopt 6 feb 1662, Alata, Corse-du-Sud; 
overleden 5 dec 1717, Alata, Corse-du-Sud. 
33. Domenico Antonio Pozzo di Borgo gedoopt 24 feb 1665, Alata, Corse-
du-Sud; overleden 1665, Alata, Corse-du-Sud. 

14. Giacomo Francesco Legaluppi gedoopt 8 dec 1630, Alata, Corse-du-Sud. 
Giacomo huwde Paola Maria Pozzo di Borgo. 
15. Vincente Maria Legaluppi overleden ca. 1675. Vincente huwde Parsilia.  
16. Giovan Francesco Tavera gedoopt 14 feb 1631, Ajaccio. Giovan huwde 
Anna Maria Pontremoli 22 sep 1658, Ajaccio. Anna (dochter van Giovan 
Antonio Pontremoli en Laura Baciocchi).  
Kinderen: 

34. Grazioso Tavera gedoopt 7 sep 1660, Ajaccio. 
17. Geronimo Buonaparte gedoopt 15 mei 1631, Ajaccio; overleden 28 aug 
1650, Ajaccio. Geronimo huwde Isabelle Costa 24 aug 1650, Ajaccio. Isabelle 
(dochter van Giuseppe Costa en Bradamante Pozzo di Borgo) geboren ca. 
1633; overleden 14 dec 1703, Ajaccio.  
18. Camilla Buonaparte geboren 26 jul 1632, Ajaccio; gedoopt 25 aug 1632, 
Ajaccio; overleden 24 dec 1705, Ajaccio. 
Camilla huwde Gio-Valerio Costa 28 aug 1650. Gio-Valerio (zoon van 
Giuseppe Costa en Bradamante Pozzo di Borgo) geboren mei 1631, Ajaccio.  
19. Alessandro Buonaparte. 
20. Magdalena Buonaparte geboren 12 dec 1634. 
21. Carlu Maria Buonaparte geboren Ajaccio, Corsica; gedoopt 1 nov 1637, 
Ajaccio, Corsica; overleden Ajaccio, Corsica; begraven 26 aug 1692, Ajaccio, 
Corsica. 
Aantekeningen: D‘Aiacciu. Qualifié de Nobile. Magnificu Anzianu Anziano della Città di Ajaccio 1666, 1670, 1671, 
1681, 1685, 1687, 1688, 1690 e 1691 

Carlu huwde Virginea Odone 10 jun 1657, Ajaccio, Corsica. Virginea (dochter 
van Pietro Odone en Constance Pozzo di Borgo) geboren feb 1642, Ajaccio; 
gedoopt 27 feb 1642, Ajaccio.  
Kinderen: 

35. Fiordalice Buonaparte gedoopt 21 okt 1660, Ajaccio. 
36. Ghjuseppu Maria Buonaparte, 'Magnifico' geboren 24 feb 1663, Ajaccio, 
Corsica; gedoopt 24 mrt 1663; begraven 24 okt 1703, Ajaccio, Corsica. 
37. Gio-Battista Buonaparte geboren 4 mei 1669. 
38. Francesco Buonaparte geboren 20 dec 1671. 
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Generatie: 4 
22. Lavinia da Bozzi. Lavinia huwde Giovan Battista Bacciochi 25 jan 1666, 
Ajaccio. Giovan (zoon van Antonio Bacciochi en Giulia Maria Ansaldo) 
geboren 1642; gedoopt 17 nov 1642, Ajaccio.  
Kinderen: 

39. Giuseppe Antonio Bacciochi geboren 1668; overleden 1741. 
23. Angelo-Luigi da Bozzi geboren sep 1667, Ajaccio; overleden 14 mrt 1737, 
Ajaccio. Angelo-Luigi huwde Maria-Anna-Virginea Buonaparte 23 mrt 1727. 
Maria-Anna-Virginea (dochter van Ghjuseppu Maria Buonaparte, 'Magnifico' 
en Maria Colonna da Bozzi) geboren 5 sep 1690, Ajaccio; gedoopt 6 sep 1690, 
Ajaccio. 
Kinderen: 

40. Maria-Giustina da Bozzi. Angelo-Luigi huwde Maria Dorotea Rossi.  
24. Maria Isabella da Bozzi gedoopt 21 mrt 1663, Ajaccio. Maria huwde 
Michele Leca. Michele (zoon van Federico Leca en Placidia Baciocchi).  
25. Francesco Maria da Bozzi gedoopt 10 apr 1668, Ajaccio. 
26. Fiordalice Pozzo di Borgo geboren 24 nov 1647, Alata, Corse-du-Sud; 
overleden 6 dec 1647, Alata, Corse-du-Sud. 
Fiordalice huwde Capitano Jérôme Tusoli 8 sep 1660, Alata, Corse-du-Sud. 
Jérôme (zoon van Carlo Tusoli) geboren 1635, Bocognano, Corse-du-Sud.  
Kinderen: 

41. Capitaine Charles l'Alfière Tusoli de Bocagnano geboren 1665, 
Bocognano, Corse, Fr; overleden 1710, Bocognano, Corse, Fr. 
 42. Felice Tusoli. 

27. Antonio Maria Pozzo di Borgo geboren 2 okt 1649, Alata, Corse-du-Sud; 
gedoopt 28 okt 1649, Alata, Corse-du-Sud; overleden 1680, Alata, Corse-du-
Sud. Antonio huwde Bianca Pozzo di Borgo.  
28. Carlo Maria Pozzo di Borgo. 
29. Maddalena Pozzo di Borgo geboren 18 mei 1651, Alata, Corse-du-Sud; 
gedoopt 20 mei 1651, Alata, Corse-du-Sud; overleden 10 nov 1735, Alata, 
Corse-du-Sud. Maddalena huwde Domenico Casalonga.  
30. Ottavio Pozzo di Borgo geboren 16 aug 1653, Alata, Corse-du-Sud; 
gedoopt 18 aug 1653, Alata, Corse-du-Sud. 
31. Giuseppe Pozzo di Borgo gedoopt 23 mrt 1659, Alata, Corse-du-Sud; 
overleden 22 jul 1715, Ajaccio. Giuseppe huwde Maria.  
32. Dorotea Pozzo di Borgo gedoopt 6 feb 1662, Alata, Corse-du-Sud; 
overleden 5 dec 1717, Alata, Corse-du-Sud. Dorotea huwde Giovan Battista 
Vangi.  
33. Domenico Antonio Pozzo di Borgo gedoopt 24 feb 1665, Alata, Corse-du-
Sud; overleden 1665, Alata, Corse-du-Sud. 
34. Grazioso Tavera gedoopt 7 sep 1660, Ajaccio. Grazioso huwde Constanza 
Tavera 10 feb 1682, Ajaccio. Constanza (dochter van Bernardino Tavera en 
Gieronima Colonna d'Ornano) gedoopt 24 sep 1659, Ajaccio. Grazioso huwde 
Giacominetta Pozzo di Borgo 9 dec 1685, Ajaccio. Giacominetta (dochter van 
Giovan Battista Pozzo di Borgo) wird geboren ca. 1667; overleden 3 nov 1705, 
Ajaccio. Grazioso huwde Maria Caterina Peraldi 14 jun 1707, Ajaccio. Maria 
(dochter van Giovan Santo Peraldi en Antonia Martinenghi).  
35. Fiordalice Buonaparte gedoopt 21 okt 1660, Ajaccio. Fiordalice huwde 
Domenico Costa 17 jan 1683. Domenico (zoon van Francesco Maria Costa en 
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Graziosa Baciocchi) gedoopt 28 mrt 1669, Ajaccio; overleden 4 sep 1702, 
Ajaccio.  
36. Ghjuseppu Maria Buonaparte, 'Magnifico' geboren 24 feb 1663, Ajaccio, 
Corsica; gedoopt 24 mrt 1663; begraven 24 okt 1703, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: D‘Aiacciu. Qualifié de Magnifico. Anzianu di Aiacciu en 1690, 1691, 1701 et 1702. 

Ghjuseppu huwde Maria Colonna da Bozzi 20 dec 1682, Ajaccio, Corsica. 
Maria (dochter van Guglielmo di Bozzi en Marthe d' Ornano, dochter van 
Antonio da Bozzi en Giustina Lomellini) gedoopt 17 jul 1663, Ajaccio; 
begraven 16 okt 1704, Ajaccio, Corsica. 
Kinderen: 

43. Sebastianu-Nicolu Buonaparte geboren 29 sep 1683, Ajaccio, Corsica; 
gedoopt 27 apr 1684, Ajaccio, Corsica; overleden 24 nov 1760, Ajaccio, 
Corsica. 
44. Antonio Buonaparte werd geboren 1684. 
45. Francesca-Maria Buonaparte geboren 7 dec 1685; overleden 1686. 
46. Carlo-Maria Buonaparte geboren 6 aug 1687; overleden 1687. 
47. Francesco-Maria Buonaparte geboren 18 apr 1689. 
48. Maria-Anna-Virginea Buonaparte geboren 5 sep 1690, Ajaccio; gedoopt 
6 sep 1690, Ajaccio. 
49. Paolo-Geronimo Buonaparte geboren 2 jan 1696. 
50. Maria-Saveria Buonaparte geboren 19 jan 1698; overleden 1699. 
51. Tomaso-Saverio Buonaparte geboren 21 dec 1700. 

37. Gio-Battista Buonaparte geboren 4 mei 1669. 
38. Francesco Buonaparte geboren 20 dec 1671. 
 
Generatie: 5 
39. Giuseppe Antonio Bacciochi geboren 1668; overleden 1741. 
Aantekeningen: Anziano d'Ajaccio (1720) 
Giuseppe huwde Maria Flaminia Cuneo d' Ornano 1685. Maria (dochter van 
Colonel Giulio Cuneo d' Ornano en Giovanna d' Ornano).  
Kinderen: 

52. Giulio Stefano Antonio Bacciochi geboren 26 dec 1687; overleden 24 
jun 1740. 
53. Niccolò Bacciochi geboren 1697; overleden 1764. 
54. Giovan Andrea Bacciochi geboren 1699; overleden 1756. 

40. Maria-Giustina da Bozzi. Maria-Giustina huwde Antonio Maria Pozzo di 
Borgo 25 jan 1763, Ajaccio. Antonio (zoon van Gaëtano Pozzo di Borgo en 
Maria Isabella Cauro) geboren 22 nov 1724, Ajaccio; gedoopt 26 nov 1724, 
Ajaccio.  
Kinderen: 

55. Attilia-Maria Pozzo di Borgo. 
41. Capitaine Charles l'Alfière Tusoli de Bocagnano geboren 1665, Bocognano, 
Corse, Fr; overleden 1710, Bocognano, Corse, Fr. 
Aantekeningen: Capitaine à Bocognano 
Charles huwde Marie Bozzi 1689, Ajaccio. Marie geboren 1669, Ajaccio; 
overleden 1710.  
Kinderen: 

56. Paul Jean Tusoli geboren 1709. 
57. Charles Tusoli. 
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Charles huwde Isabella. Isabella (dochter van Grazio).  
Kinderen: 

58. Maria-Anna Tusoli de Bocagnano geboren 1690, Bocognano, Corse-du-
Sud; overleden 17 sep 1760, Ajaccio, Corsica. 

42. Felice Tusoli. 
Kinderen: 

59. Felix Tusoli. 
43. Sebastianu-Nicolu Buonaparte geboren 29 sep 1683, Ajaccio, Corsica; 
gedoopt 27 apr 1684, Ajaccio, Corsica; overleden 24 nov 1760, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: Anziano della Città di Ajaccio 20.4.1720; Membre du Conseil des Anciens d'Ajaccio (27 apr 1720) 

Sebastianu-Nicolu huwde Maria-Anna Tusoli de Bocagnano 17 nov 1708, 
Ajaccio. Maria-Anna (dochter van Capitaine Charles l'Alfière Tusoli de 
Bocagnano en Isabella) geboren 1690, Bocognano, Corse-du-Sud; overleden 17 
sep 1760, Ajaccio, Corsica.  
Kinderen: 

60. Paola Buonaparte geboren 25 aug 1710, Ajaccio; gedoopt 23 okt 1710, 
Ajaccio. 
61. Magdalena Buonaparte geboren ca. 1712, Zigliara. 
62. Ghjuseppu Maria Buonaparte geboren 31 mei 1713, Ajaccio, Corsica; 
overleden 13 dec 1763, Ajaccio, Corsica. 
63. Nabuliu Buonaparte geboren 1715; overleden 17 aug 1767, Corte, 
Corsica. 
64. Lucianu Buonaparte geboren 8 jan 1718, Ajaccio, Corsica; gedoopt 20 
okt 1720, Ajaccio; overleden 16 okt 1791, Ajaccio, Corsica. 
65. Carlo-Sebastiano Buonaparte geboren 20 okt 1720, Ajaccio; overleden 
20 okt 1720, Ajaccio. 

44. Antonio Buonaparte geboren 1684. 
Aantekeningen: reste celibataire 
45. Francesca-Maria Buonaparte geboren 7 dec 1685; overleden 1686. 
46. Carlo-Maria Buonaparte geboren 6 aug 1687; overleden 1687. 
47. Francesco-Maria Buonaparte (36.Ghjuseppu4, 21.Carlu3, 7.Sebastianu2, 
1.Francescu1) geboren 18 apr 1689. 
48. Maria-Anna-Virginea Buonaparte geboren 5 sep 1690, Ajaccio; gedoopt 6 
sep 1690, Ajaccio. Maria-Anna-Virginea huwde Frederico Forcioli. Frederico 
(zoon van Antonio Forcioli en Felice Orto) gedoopt 12 sep 1678, Ajaccio; 
overleden vóór 1727.  
Maria-Anna-Virginea huwde Angelo-Luigi da Bozzi 23 mrt 1727. Angelo-
Luigi (zoon van Marc Antonio da Bozzi en Saleria) geboren sep 1667, Ajaccio; 
overleden 14 mrt 1737, Ajaccio.  
Kinderen: 

66. Maria-Giustina da Bozzi. 
49. Paolo-Geronimo Buonaparte geboren 2 jan 1696. 
50. Maria-Saveria Buonaparte geboren 19 jan 1698; overleden 1699. 
51. Tomaso-Saverio Buonaparte geboren 21 dec 1700. 
 
Generatie: 6 
52. Giulio Stefano Antonio Bacciochi geboren 26 dec 1687; overleden 24 jun 
1740. Giulio huwde Paola Francesca Matra 1710. Paola (dochter van Angelo 
Luiggi da Matra, II) geboren Matra, Haute-Corse, Corse, France.  
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Kinderen: 
67. Francesco Maria Bacciochi geboren 22 sep 1716; overleden 1779. 
68. Giuseppe Antonio Bacciochi overleden 1794. 

53. Niccolò Bacciochi geboren 1697; overleden 1764. 
Aantekeningen: capitano (au service de Gênes), anziano d'Ajaccio 
Niccolò huwde Anna Rosa Gozzi. Anna (dochter van Anton Giovanni Gozzi).  
Kinderen: 

69. Gio Battista Bacciochi geboren 1736; overleden 1813. 
70. Giulio Francesco Bacciochi geboren 1743; overleden 1812. 
71. Giuseppe Antonio de Bacciochi Adorno geboren 1749; overleden 1836. 
72. Giovanni Andrea Luiggi de Bacciochi Adorno geboren 1757, Ajaccio, 
Corse-du-Sud, Corse, France; overleden 1834. 

54. Giovan Andrea Bacciochi geboren 1699; overleden1756. Giovan huwde 
Maria Ignazia Benielli. Maria (dochter van Giovan Gregorio Benielli).  
55. Attilia-Maria Pozzo di Borgo. Attilia-Maria huwde Ignazio Pianelli.  
56. Paul Jean Tusoli geboren 1709  
Kinderen: 

73. Antoine Tusoli geboren 1750. 
57. Charles Tusoli 
Kinderen: 

74. Jean Antoine Tusoli. 
58. Maria-Anna Tusoli de Bocagnano geboren 1690, Bocognano, Corse-du-
Sud; overleden 17 sep 1760, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: 70 ans à son décès. 

Maria-Anna huwde Sebastianu-Nicolu Buonaparte 17 nov 1708, Ajaccio. 
Sebastianu-Nicolu (zoon van Ghjuseppu Maria Buonaparte, 'Magnifico' en 
Maria Colonna da Bozzi) geboren 29 sep 1683, Ajaccio, Corsica; gedoopt 27 
apr 1684, Ajaccio, Corsica; overleden 24 nov 1760, Ajaccio, Corsica.  
Kinderen: 

75. Paola Buonaparte geboren 25 aug 1710, Ajaccio; gedoopt 23 okt 1710, 
Ajaccio. 
76. Magdalena Buonaparte geboren ca. 1712, Zigliara. 
77. Ghjuseppu Maria Buonaparte geboren 31 mei 1713, Ajaccio, Corsica; 
overleden 13 dec 1763, Ajaccio, Corsica. 
78. Nabuliu Buonaparte geboren 1715; overleden 17 aug 1767, Corte, 
Corsica. 
79. Lucianu Buonaparte geboren 8 jan 1718, Ajaccio, Corsica; gedoopt 20 
okt 1720, Ajaccio; overleden 16 okt 1791, Ajaccio, Corsica. 
80. Carlo-Sebastiano Buonaparte geboren 20 okt 1720, Ajaccio; overleden 
20 okt 1720, Ajaccio. 

59. Felix Tusoli. 
60. Paola Buonaparte geboren 25 aug 1710, Ajaccio; gedoopt 23 okt 1710, 
Ajaccio. Paola huwde Pietro Ternano 29 jun 1737, Ajaccio. Pietro (zoon van 
Lazaro Ternano en Maria Isabella Fontanabona) overleden vóór 1750.  
Kinderen: 

81. Flaminia Ternano geboren 14 feb 1738, Ajaccio; gedoopt 13 apr 1738, 
Ajaccio; overleden 23 aug 1738, Ajaccio. 
82. Anna Maria Ternano geboren 16 mei 1740, Ajaccio; gedoopt 22 mei 
1740, Ajaccio; overleden 12 aug 1792, Forciolo. 
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Paola huwde Michele Angelo Durazzo Fozzani 1750. Michele geboren 1698, 
Fozzano; overleden ca. 1755.  
Paola huwde Gaetano Alata 14 jan 1756, Ajaccio. Gaetano (zoon van 
Domenico Alata) geboren aug 1735, Ajaccio.  
61. Magdalena Buonaparte geboren ca. 1712, Zigliara. Magdalena huwde 
Baron Frederic de Drost von Moersbruck 1736.  
Kinderen: 

83. Barone Teodoro Stefano von Neuhoff. 
62. Ghjuseppu Maria Buonaparte geboren 31 mei 1713, Ajaccio, Corsica; 
overleden 13 dec 1763, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: 1749 represents Ajaccio at consultaa in Corte convoked by marquis de Cursay (Jan); en Décembre 
1748, parmi les Députés d‘Aiacciu, il dispose de la procuration de 40 familles de la ville, toutes entendant être unies à 

la France. Qualifié de Magnifico. En 1759, il obtient une reconnaissance de parenté de la noble et ancienne 
famille Buonaparte de Florence. Anzianu di Aiacciu en 1750, 1753 et 1760 
Ghjuseppu huwde Maria Saveria Paravisini 5 mrt 1741, Ajaccio, Corsica. 
Maria (dochter van Giuseppe Maria Paravisini en Marie-Angele Salineri) 
overleden 19 jan 1795, Ajaccio, Corsica.  
Kinderen: 

84. Maria Geltrude Buonaparte geboren 27 nov 1741; overleden dec 1793. 
85. Sebastianu Buonaparte geboren 1743, Ajaccio; overleden 24 nov 1760, 
Ajaccio. 
86. Carlu Maria Buonaparte geboren 27 mrt 1746, Ajaccio, Corsica; 
overleden 24 feb 1785, Montpellier. 
87. Marianna Buonaparte. 

Ghjuseppu huwde Maria Virginia Alata. Maria (dochter van Domenico Alata) 
geboren 5 feb 1725, Ajaccio.  
63. Nabuliu Buonaparte geboren 1715; overleden 17 aug 1767, Corte, Corsica. 
Aantekeningen: Membre du Conseil des Anziani d'Aiacciu en 1757. Commandant de la garnison d‘Aiacciu. Président 
du Conseil des Anziani d'Aiacciu en 1764. Il meurt en combattant les Français en 1767. 

Nabuliu huwde Maria-Rosa da Bozzi 4 nov 1743, Ajaccio, Corsica. Maria-Rosa 
(dochter van Giovanni Battista da Bozzi en Maria Graziosa Boggiano) geboren 
9 jul 1725, Ajaccio.  
Kinderen: 

88. Isabelle Bonaparte geboren 1749, Ajaccio; overleden 20 jan 1816, 
Ajaccio, Corsica. 

64. Lucianu Buonaparte geboren 8 jan 1718, Ajaccio, Corsica; gedoopt 20 okt 
1720, Ajaccio; overleden 16 okt 1791, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: Ecclésiastique, Arcidiacono di Ajaccio 1771, Canonico della 
Cattedrale di Ajaccio, married Carlo and Letizia in the cathedral of Ajaccio on 
2 june 1764 (?). En 1759, il obtient une reconnaissance de parenté de la noble et 
ancienne famille Buonaparte de Florence. Reconnu noble par un arrêt du 
Conseil Supérieur de la Corse en 1771. En Septembre 1779, il est agréé comme 
archidiacre d‘Aiacciu. Il baptise son neveu et filleul Lucianu et sa nièce Elisa. 
65. Carlo-Sebastiano Buonaparte geboren 20 okt 1720, Ajaccio; overleden 20 
okt 1720, Ajaccio. 
66. Maria-Giustina da Bozzi. Maria-Giustina huwde Antonio Maria Pozzo di 
Borgo 25 jan 1763, Ajaccio. Antonio (zoon van Gaëtano Pozzo di Borgo en 
Maria Isabella Cauro) geboren 22 nov 1724, Ajaccio; gedoopt 26 nov 1724, 
Ajaccio.  
Kinderen: 
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89. Attilia-Maria Pozzo di Borgo. 
 
Generatie: 7 
67. Francesco Maria Bacciochi geboren 22 sep 1716; overleden 1779. 
Aantekeningen: 21 Feb 1771, Bastia, Haute-Corse, Corse, France Reconnu 
Noble de Noblesse prouvée au delà de 200 ans. par Arrêt du Conseil 
Supérieur de la Corse. 
Francesco huwde Flaminia Benielli 11 jul 1735. Flaminia (dochter van Marc 
Ariotto Benielli en Maria Maddalena Cuneo d' Ornano).  
Kinderen: 

90. Maddalena Bacciochi overleden 2 nov 1847, Ajaccio. 
91. Felix Pasquale Bacciochi geboren 18 mei 1762, Ajaccio, Corsica; 
overleden 27 apr 1841, Bologna, Italia. 
92. Angela Maria Bacciochi geboren 9 mrt 1758; overleden 1819. 

68. Giuseppe Antonio Bacciochi overleden 1794. Giuseppe huwde Margherita 
Agostini. Margherita.  
Kinderen: 

93. Francesco Maria de Bacciochi Adorno geboren 1776; overleden 1861. 
69. Gio Battista Bacciochi geboren 1736; overleden 1813. 
70. Giulio Francesco Bacciochi geboren 1743; overleden 1812. 
71. Giuseppe Antonio de Bacciochi Adorno geboren 1749; overleden 1836. 
Aantekeningen: Chevalier de Saint Louis; Chevalier de la Légion d'Honneur; colonel, commandant de la place 
d'Avignon; baron (à titre héréditaire le 12 févtier 1817); autorisé par ordonnance royale du 15 oct 1817 à ajouter à son 
nom celui de ADORNO. 

Giuseppe huwde Sylvie Aloïse Marguerite de Merles de Beauchamps 1804, 
Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France. 
Sylvie geboren 1779; overleden 1836.  
72. Giovanni Andrea Luiggi de Bacciochi Adorno, geboren 1757, Ajaccio, 
Corse-du-Sud, Corse, France; overleden 1834. 
Aantekeningen: autorisé par ordonnance royale du 15 oct 1817 à ajouter à son nom celui de ADORNO. 

Giovanni huwde Maria Battina Pompéani. Maria (dochter van Francesco 
Antonio Pompéani). 
73. Antoine Tusoli geboren 1750. Antoine huwde Marie Louise Costa. Marie.  
Kinderen: 

94. Paola Francesca Tusoli geboren ca. 1767, Bocognano, Corse, Fr; 
overleden vóór 18 nov 1819. 

74. Jean Antoine Tusoli. 
75. Paola Buonaparte geboren 25 aug 1710, Ajaccio; gedoopt 23 okt 1710, 
Ajaccio. Paola huwde Pietro Ternano 29 jun 1737, Ajaccio. Pietro (zoon van 
Lazaro Ternano en Maria Isabella Fontanabona) overleden vóór 1750.  
Kinderen: 

95. Flaminia Ternano geboren 14 feb 1738, Ajaccio; gedoopt 13 apr 1738, 
Ajaccio; overleden 23 aug 1738, Ajaccio. 
96. Anna Maria Ternano geboren 16 mei 1740, Ajaccio; gedoopt 22 mei 
1740, Ajaccio; overleden 12 aug 1792, Forciolo. 

Paola huwde Michele Angelo Durazzo Fozzani 1750. Michele geboren 1698, 
Fozzano; overleden ca. 1755.  
Paola huwde Gaetano Alata 14 jan 1756, Ajaccio. Gaetano (zoon van 
Domenico Alata) geboren aug 1735, Ajaccio.  
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76. Magdalena Buonaparte geboren ca. 1712. Magdalena huwde Baron 
Frederic de Drost von Moersbruck 1736.  
Kinderen: 

97. Barone Teodoro Stefano von Neuhoff. 
77. Ghjuseppu Maria Buonaparte geboren 31 mei 1713, Ajaccio, Corsica; 
overleden 13 dec 1763, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: 1749 represents Ajaccio at consultaa in Corte convoked by marquis de Cursay (Jan); En Décembre 
1748, parmi les Députés d‘Aiacciu, il dispose de la procuration de 40 familles de la ville, toutes entendant être unies à 
la France. Qualifié de Magnifico. 
En 1759, il obtient une reconnaissance de parenté de la noble et ancienne famille Buonaparte de Florence. Anzianu di 
Aiacciu en 1750, 1753 et 1760. 

Ghjuseppu huwde Maria Saveria Paravisini 5 mrt 1741, Ajaccio, Corsica. 
Maria (dochter van Giuseppe Maria Paravisini en Marie-Angele Salineri) 
overleden 19 jan 1795, Ajaccio, Corsica.  
Kinderen: 

98. Maria Geltrude Buonaparte geboren 27 nov 1741; overleden dec 1793. 
99. Sebastianu Buonaparte geboren 1743, Ajaccio; overleden 24 nov 1760, 
Ajaccio. 
100. Carlu Maria Buonaparte geboren 27 mrt 1746, Ajaccio, Corsica; 
overleden 24 feb 1785, Montpellier. 
101. Marianna Buonaparte. 

Ghjuseppu huwde Maria Virginia Alata. Maria (dochter van Domenico Alata) 
geboren 5 feb 1725, Ajaccio.  
78. Nabuliu Buonaparte geboren 1715; overleden 17 aug 1767, Corte, Corsica. 
Aantekeningen: Membre du Conseil des Anziani d'Aiacciu en 1757. Commandant de la garnison d‘Aiacciu. Président 
du Conseil des Anziani d'Aiacciu en 1764. Il meurt en combattant les Français en 1767. 

Nabuliu huwde Maria-Rosa da Bozzi 4 nov 1743, Ajaccio, Corsica. Maria-Rosa 
(dochter van Giovanni Battista da Bozzi en Maria 
Graziosa Boggiano) geboren 9 jul 1725, Ajaccio.  
Kinderen: 

102. Isabelle Bonaparte geboren 1749, Ajaccio; overleden 20 jan 1816, 
Ajaccio, Corsica. 

79. Lucianu Buonaparte geboren 8 jan 1718, Ajaccio, Corsica; gedoopt 20 okt 
1720, Ajaccio; overleden 16 okt 1791, Ajaccio, Corsica. 
Aantekeningen: Arcidiacono di Ajaccio 1771, Canonico della Cattedrale di Ajaccio, married Carlo and Letizia in the 
cathedral of Ajaccio on 2 june 1764 (?). En 1759, il obtient une reconnaissance de parenté de la noble et ancienne 
famille Buonaparte de Florence. En 1771, il est archidiacre de la cathédrale d‘Aiacciu. Reconnu noble par un arrêt du 
Conseil Supérieur de la Corse en 1771. En Septembre 1779, il est agréé comme archidiacre d?Aiacciu. Il baptise son 
neveu et filleul Lucianu et sa nièce Elisa. 

80. Carlo-Sebastiano Buonaparte geboren 20 okt 1720, Ajaccio; overleden 20 
okt 1720, Ajaccio. 
81. Flaminia Ternano geboren 14 feb 1738, Ajaccio; gedoopt 13 apr 1738, 
Ajaccio; overleden 23 aug 1738, Ajaccio. 
82. Anna Maria Ternano geboren 16 mei 1740, Ajaccio; gedoopt 22 mei 1740, 
Ajaccio; overleden 12 aug 1792, Forciolo. 
Anna huwde Paolo Battista Forcioli 28 okt 1778, Ajaccio. Paolo (zoon van 
Francesco Forcioli en Maria Giovanna Peraldi) geboren 3 feb 1747, Forciolo; 
gedoopt 5 sep 1771, Vico; overleden 16 mei 1809.  
83. Barone Teodoro Stefano von Neuhoff. 
Aantekeningen: Re Eletto di Corsica con il nome di Teodoro I 

84. Maria Geltrude Buonaparte geboren 27 nov 1741; overleden dec 1793. 
Aantekeningen: n'a pas d'enfants 

Maria huwde Niccolò Luiggi Paravisini 25 jun 1763, Ajaccio; gescheiden 1766. 
Niccolò (zoon van Giovan Battista Paravisini en Maria 
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Antonia Benielli) geboren ca. 1739, Ajaccio; overleden 8 mei 1813, Ajaccio.  
85. Sebastianu Buonaparte geboren 1743, Ajaccio; overleden 24 nov 1760, 
Ajaccio. 
86. Carlu Maria Buonaparte geboren 27 mrt 1746, Ajaccio, Corsica; overleden 
24 feb 1785, Montpellier. 
Aantekeningen: Loved a girl named Forcioli but married Letizia thanks to the strong hand of his uncles Luciano, the 
priest, and 
Napoleone. Dowry 7.000 Genoese lire. Went to Rome to study law in 1764 but there is an these that he behaved 
scandalous and left Rome by night on 31.8.1765. His explanation for his return to Corsica is the love for his country 
and the opening of the university in Corte. Enrols december 1765 in the rector's course in ethics at the university in 
Corte. Procureur in court of Ajaccio from 20.9.1769. Awarded doctorate by university of Pisa 27-30.11.1769. (Thesis: 
The conditions of validity of religious marriage). Authotized by the bishop of Pisa to use the title "noble Patrician of 
Tuscany"on account of the presumed kinship with the Buonaparte of Florence. Registered as lawyer by Conseil 
superieur 11.12.1769. 1767 agent for Paoli, acting as his secretary. 1768 Speech urging Corsicans to resist invasion. 
13.9.1771 recognition of nobility (Order of nobility created in Corsica april 1770, together with census of population 
of Corsica). 1772 in Corsican estates, elected to Noble douze. 

Carlu huwde Maria Laetizia Ramolino 2 jun 1764, Ajaccio, Corsica. Maria 
(dochter van Giovanni Patriges Geronimo Ramolino en Angela Maria Pietra-
Santa) geboren 24 aug 1750, Ajaccio, Corsica; overleden 2 feb 1836, Rome.  
Kinderen: 

103. Nabuliu Buonaparte geboren 1765, Corte, Corsica; overleden 17 aug 
1765, Corte, Corsica. 
104. Maria Anna Buonaparte geboren 3 jan 1767, Corte, Corsica; overleden 
1 jan 1768, Corte, Corsica. 
105. Joseph Bonaparte geboren 7 jan 1768, Corte, Corsica; gedoopt 8 jan 
1768; overleden 28 jul 1844, Firenze,Toscana, Italia. 
106. Keizer Napoléon I Bonaparte geboren 15 aug 1769, Ajaccio, Corsica; 
gedoopt 21 jul 1771; overleden 5 mei 1821, Longwood House, St. Helena. 
107. Maria Anna Buonaparte geboren 1770, Ajaccio, Corsica; overleden 
1770, Ajaccio, Corsica. 
108. Maria Anne Buonaparte geboren 14 jul 1771; gedoopt 21 jul 1771; 
overleden 23 nov 1771. 
109. NN Buonaparte geboren 1773; overleden 1773. 
110. Lucien Bonaparte geboren 21 mrt 1775, Ajaccio, Corsica; gedoopt sep 
1779; overleden 29 jun 1840, Viterbo, Italie. 
111. Maria Anna Bonaparte (Elisa) geboren 13 jan 1777, Ajaccio, Corsica; 
gedoopt sep 1779; overleden 7 aug 1820, Triest. 
112. Louis Bonaparte geboren 2 sep 1778, Ajaccio, Corsica; gedoopt 
Oratory of San Gerolamo; overleden 25 jul 1846, Livorno. 
113. Paola Maria Bonaparte (Pauline) geboren 20 okt 1780, Ajaccio, 
Corsica; overleden 9 jun 1825, Borghese Palace, nr Florence. 
114. Marie Annonciade Bonaparte (Caroline) geboren 24 mrt 1782, 
Ajaccio, Corsica; overleden 18 mei 1839, Firenze, Toscana, Italia. 
115. Jérôme Bonaparte geboren 15 nov 1784, Ajaccio, Corsica; overleden 24 
jun 1860, Chateau de Villegenis (Massy). 

87. Marianna Buonaparte. 
88. Isabelle Bonaparte geboren 1749, Ajaccio; overleden 20 jan 1816, Ajaccio, 
Corsica. Isabelle huwde Lodovico Ornano 16 jan 1766, Ajaccio, Corsica. 
Lodovico (zoon van Philippe Antoine Ornano en Geronina Maggioco) 
geboren 7 jun 1744, Ajaccio, Corsica; overleden 4 jun 1816, Ajaccio.  
89. Attilia-Maria Pozzo di Borgo. Attilia-Maria huwde Ignazio Pianelli.  
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Generatie: 8 
90. Maddalena Bacciochi overleden 2 nov 1847, Ajaccio. Maddalena huwde 
André Ramolino 11 apr 1787, Ajaccio. André (zoon van Bernardino Ramolino 
en Angela-Maria Seta) geboren 26 jan 1767, Ajaccio; overleden 29 dec 1831, 
Ajaccio.  
91. Felix Pasquale Bacciochi geboren 18 mei 1762, Ajaccio, Corsica; overleden 
27 apr 1841, Bologna, Italia. 
Aantekeningen: cr Pr français (Imperial Highness) 18 May 1804, Duke of Lucca and Pr of Piombino 24 Jun 1805-18 
Mar 1814, Pr di Massa-Carrara e La Garfagnana 30 Mar 1806. 

Felix huwde Maria Anna Bonaparte 1 mei 1797, Marseille, Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, France. Maria (dochter van Carlu Maria 
Buonaparte en Maria Laetizia Ramolino) geboren 13 jan 1777, Ajaccio, 
Corsica; gedoopt sep 1779; overleden 7 aug 1820, Triest.  
Kinderen: 

116. Félix-Napoléon Bacciochi geboren juni 1798; overleden 19 januari 
1799. 
117. NN Bacciochi geboren 1803. 
118. Elisa-Napoléone Baciocchi geboren 1806; overleden 1869. 
119. Jérôme-Charles Bacciochi geboren 1810; overleden 1811. 
120. Frédéric-Napoléon Baciocchi geboren 1813; overleden 1833, Rome. 

92. Angela Maria Bacciochi geboren 9 mrt 1758; overleden 1819. Angela 
huwde Piero Nicolo di Rossi. Piero (zoon van Francesco Rossi en Maria) 
geboren ca. 1754; overleden 18 apr 1802, Ajaccio. 
Kinderen: 

121. Flaminia di Rossi geboren 21 jul 1795, Ajaccio, Corsica; overleden 20 
dec 1840, Anholt, D; begraven Fürstlichen Gruftkapelle, Anholt. Flaminia 
huwde Wilhelm Florentin Ludwig Karl Fürst zu Salm-Salm, geboren 17 
mrt 1786 te Senones, Fr. (zoon van Constantin Alexander Joseph Johann 
Nepomuk Fürst zu Salm-Salm en Victoria Felizitas Prinzessin zu 
Löwenstein-Wertheim-Rochefort), overleden 2 aug 1846, Anholt, D 

93. Francesco Maria de Bacciochi Adorno geboren 1776; overleden 1861. 
Francesco huwde Anna Maddalena Matilda Sinforosa Paola Peraldi 11 jul 
1829. Anna (dochter van Mario Giuseppe Luiggi Peraldi en Laura Maria 
Peraldi).  
Kinderen: 

122. Comte Mario Joseph Félix François Antoine Bacciochi geboren 1803; 
overleden 1866. 
123. Laure de Bacciochi Adorno 

94. Paola Francesca Tusoli geboren ca. 1767, Bocognano, Corse, Fr; overleden 
vóór 18 nov 1819. Paola huwde Carlo Maria Carcopino 18 aug 1784, 
Bocognano, Corse, Fr. Carlo (zoon van Francesco Antonio Carcopino en 
Eufrasia Ferri-Pisani) geboren 1765, Sarrola Carcopino, Corse, Fr; overleden 
1822.  
Kinderen: 

124. Jean Dominique Carcopino-Tusoli geboren 1798; overleden 1853. 
125. Françoise Carcopino-Tusoli. 
126. Laora Maria Carcopino-Tusoli. 
127. Marie Euphrasie Carcopino-Tusoli geboren 1803; overleden 1852. 
128. Maria Angela Francesca Carcopino-Tusoli geboren 1807. 
129. Nunzia Carcopino-Tusoli. 
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95.=81. 
96.=82.  
97.=83. 
98.=84. 
99.=85. 
100.=86. 
101.=87. 
102.=88.  
103. Nabuliu Buonaparte geboren 1765, Corte, Corsica; overleden 17 aug 1765, 
Corte, Corsica. 
Aantekeningen: According to the memoires of Carlo his first child was a girl. It is believed by others that it was a boy. 
Letizia always told she gave birth to 13 children 

104. Maria Anna Buonaparte geboren 3 jan 1767, Corte, Corsica; overleden 1 
jan 1768, Corte, Corsica. 
Aantekeningen: morte en bas-age 

105. Joseph Bonaparte (tot dec 1796 Ghjuseppu Maria Buonaparte) geboren 7 
jan 1768, Corte, Corsica; gedoopt 8 jan 1768; overleden 28 jul 1844, Firenze, 
Toscana, Italia. 
Aantekeningen: Prince français (Imperial Highness) 1804, Koning van Napels and Sicilie 30 Mar 1806-6 Jun 1808, 
Koning van Spanje en the Indies 6 Jun 1808-11 Dec 1813, assumed the title Cte de Survilliers 1815 (Corte 7 Jan 1768-
Florence 28 Jul 1844) Lived from 1815-1841 in the USA (new Jersey). Godparents: Giovan Tommaseo Arrighi and his 
wife. 

Joseph huwde Marie-Julie Clary 1 aug 1794, Cuges-les-Pins, Bouches-du-
Rhône, France. Marie-Julie (dochter van Francois Clary en Rose Francoise 
Somis) geboren 26 dec 1771, Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, France; overleden 7 apr 1845, Firenze, Toscana, Italia.  
Kinderen: 

143. Julie Joséphine Bonaparte geboren mrt 1796, Genoa, Liguria, Italia; 
overleden mrt 1796, Genoa, Liguria, Italia. 
144. Princess Zenaide Bonaparte geboren 8 jul 1801, Paris, Île-de-France, 
Fr; overleden 8 aug 1854, Napoli, Campania, Italia. 
145. Princess Charlotte Bonaparte geboren 31 okt 1802, Mortefontaine, 
Oise; overleden 2 mrt 1839, Sarzane, Italy. 

Joseph huwde Annette Savage. Annette (dochter van John Savage en 
Margaret Larkey) geboren 24 sep 1800, Philadelphia; overleden 1865, New 
York City.  
Kinderen: 

146. Pauline Bonaparte geboren 1821. 
147. Caroline Bonaparte geboren 1822, Philadelphia; overleden 1890; 
begraven Oxbow, New York. 

Joseph huwde Eugenie Bernhardine Désirée Clary. Eugenie (dochter van 
Francois Clary en Rose Francoise Somis) geboren 9 nov 1777; overleden 17 dec 
1860, Stockholms Castle.  
106. Keizer Napoléon I Bonaparte geboren 15 aug 1769, Ajaccio, Corsica; 
gedoopt 21 jul 1771; overleden 5 mei 1821, Longwood House, St. Helena. 
jan 1779, Autun - mei 1779, Ecole Militaire Brienne - 1784-1785, Ecole Militaire Paris, Ile-de-France, France - jul 1793, 
Toulon, France; Beleg van Toulon - jul 1794, Nice; Huisearrest - okt 1794, Paris, Île-de-France, Fr; verdediging van de 
Convention in de Tuileries - 11 mrt 1796, N-Italia; 1e Italiaanse Campagne - 1 jul 1798, Alexandria, Egypt; Franse 
campagne in Egypte and Syrie - okt 1799, Paris, Île-de-France, Fr - 1800, Italia ; Oorlog van de 2e Coalitie - 2 dec 1804, 
Notre Dame de Paris; Kroning - 2 dec 1805, Austerlitz; Battle of Austerlitz (War of the Third Coalition) - okt 1806, 
Jena; Battle of Jena-Auerstedt (War of the 4th Coalition) - 6 feb 1807, Eylau; Battle of Eylau - 5 jul 1809, Wagram; 
Battle of Wagram (War of the Fifth Coalition) - 7 sep 1812, Borodino; Battle of Borodino - aug 1813, Dresden, Sachsen, 
DE; Battle of Dresden (War of the Sixth Coalition) - 16 okt 1813, Leipzig, Sachsen, D; Battle of Leipzig - 10-14 februari 
1814, Paris, Île-de-France, Fr; Six Days' Campaign apr 1814, Elba - 28 februari 1815, Golfe-Juan; Escape from Elba on 
26 Febr - 20 mrt 1815, Paris, Île-de-France, Fr - 18 jun 1815, Waterloo ; Battle of Waterloo – St. Helena 
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Napoléon had een affaire met Eugenie Bernhardine Désirée Clary 1794. 
Eugenie (dochter van Francois Clary en Rose Francoise Somis) geboren 9 nov 
1777; overleden 17 dec 1860, Stockholms Castle.  
Napoléon huwde Marie Rose Josephine Tascher de la Pagerie 9 mrt 1796, 
Paris, Île-de-France, Fr; gescheiden 16 dec 1809. Marie (dochter van Joseph 
Gaspard Tascher de la Pagerie en Marie-Rose Claire des Vergers de Sanois) 
geboren 23 jun 1763, Trois Islets, Martinique; overleden 29 mei 1814, Chateau 
de Malmaison, nr Paris.  
Napoléon had een affaire met Pauline Bellisles. Pauline (dochter van Henri 
Jacques-Clement Bellisles) geboren 15 mrt 1778; overleden 1869. 
Napoléon had een affaire met Marguerite-Josephine Weimer. Marguerite-
Josephine geboren 1787; overleden 1867.  
Napoléon huwde Herzogin Marie-Louise Léopoldine Françoise Thérèse 
Joséphine Lucie von Österreich 2 apr 1810, Paris, Le Louvres. 
Marie-Louise (dochter van Kaiser Franz II von Österreich en Maria Teresa 
Carolina Giuseppina de Bourbon-Sicilie) geboren 7 dec 1791, Wien, 
Österreich; overleden 17 dec 1847, Wien, Österreich.  
Kinderen: 

148. Napoléon II Franz Joseph Karl Bonaparte geboren 20 mrt 1811, Paris, 
Île-de-France, Fr; overleden 22 jul 1832, Schönbrunn. 

Napoléon had een affaire met Eleonore Denuelle 1805. Eleonore (dochter van 
Dominique Denuelle en Francoise Couprie) geboren 3 sep 1787, St Eustache, 
Paris; overleden 30 jan 1868, Paris, Île-de-France, Fr.  
Kinderen: 

149. Comte Charles Leon geboren 15 dec 1806, Paris, Île-de-France, Fr; 
overleden 14 apr 1881, Pontoise. 

Napoléon had een affaire met Marie Laczynska. Marie (dochter van Count 
Mathieu Laczynska en Eva Zaborowska) geboren 7 dec 1786. 
11 dec 1817, Paris, Île-de-France, Fr.  
Kinderen: 

150. Alexandre Walewski geboren 4 mei 1810, Walewski, Polen; overleden 
27 sep 1868, Strassburg, Elsaß. 

Napoléon had een affaire met Francoise-Marie LeRoy. Francoise-Marie 
(dochter van Thomas Amable LeRoy en Marie-Angélique Chevrillon).  
Kinderen: 

151. Emilie Louise Marie Francoise Josephine Pellapra geboren 11 nov 
1808, Lyon; overleden 22 mei 1871, Menars. 

Napoléon had een affaire met Countess Albine Montholon.  
Kinderen: 

152. Helene Napoléone de Montholon-Sémonville geboren 18 jun 1816, St. 
Hélène; overleden 17 jan 1907, Aix-En-Provence. 
153. Joséphine de Montholon geboren 1818. 

Napoléon had een affaire met Victoria Kraus.  
Kinderen: 

154. Karl Eugin von Mühlfeld. 
Napoléon had een affaire met NN.  
Kinderen: 

155. Barthélemy St. Hilaire geboren 1805; overleden 1895. 
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Napoléon had een affaire met Giuseppina Louisa Camilla Grassini. 
Giuseppina (dochter van Antonio Grassini en Isabella Luini) geboren 18 apr 
1773, Varese; overleden 03 jan 1850, Milano, , Lombardia, Italia.  
Napoléon had een affaire met Catherine Josephine Duchesnois. Catherine 
geboren 05 jun 1777, Saint-Saulve; overleden 08 feb 1835, Paris, Île-de-France, 
Fr.  
Napoléon had een affaire met NN Duchâtel.  
Napoléon had een affaire met Carlotta Gazzani.  
107. Maria Anna Buonaparte geboren 1770, Ajaccio, Corsica; overleden 1770, 
Ajaccio, Corsica.  
108. Maria Anne Buonaparte geboren 14 jul 1771; gedoopt 21 jul 1771; 
overleden 23 nov 1771. 
109. NN Buonaparte geboren 1773; overleden 1773. 
110. Prince Lucien Bonaparte geboren 21 mrt 1775, Ajaccio, Corsica; gedoopt 
sep 1779; overleden 29 jun 1840, Viterbo, Italy. 
Aantekeningen: Pr français (Imperial Highness) 22 Mar 1815, Pr di Canino 18 Aug 1814, Pr di Musignano 21 Mar 
1824 (both papal titles) (Ajaccio 21 Mar 1775-Viterbo 29 Jun 1840), tot dec 1796 Lucianu Buonaparte 

Lucien huwde Christine Boyer 4 mei 1794, St. Maxim. Christine (dochter van 
Pierre Boyer en Rosalie Fabre) geboren 6 jul 1773, St.Maximin; overleden 14 
mei 1801, Paris, Île-de-France, Fr.  
Kinderen: 

156. Christine Charlotte Bonaparte geboren 22 feb 1795, St. Maximin; 
overleden 6 mei 1865, Roma, Latium, Italia. 
157. NN Bonaparte geboren 13 mrt 1796, Augsburg, Bayern, D; overleden 
13 mrt 1796, Augsburg, Bayern, D. 
158. Victoire Gertrude Bonaparte geboren 1797, Ajaccio, Corsica; 
overleden 1797, Ajaccio, Corsica. 
159. Princess Christine Charlotte Alexandrine Egypta Bonaparte geboren 
19 okt 1798, Paris, Île-de-France, Fr; overleden 19 mei 1847, Roma, Latium, 
Italia. 

Lucien huwde Alexandrine de Bleschamps 15 jun 1802, Le Plesis Chamant. 
Alexandrine (dochter van Charles Jacob de Bleschamps en Philiberte Bouvet) 
geboren 18 feb 1778, Calais; overleden 12 jul 1855, Sinigaglia, Ancona.  
Kinderen: 

160. Prince Charles Lucien Bonaparte geboren 24 mei 1803, Paris, Île-de-
France, Fr; overleden 29 jul 1857, Paris, Île-de-France, Fr. 
161. Princess Laetitia Christine Bonaparte geboren 1 dec 1804, Milan; 
overleden 15 mrt 1871, Viterbo. 
162. Joseph Lucien Bonaparte geboren 14 jun 1806, Roma, Latium, Italia; 
overleden 5 aug 1807, Roma, Latium, Italia. 
163. Princess Jeanne Bonaparte geboren 22 jul 1807, Roma, Latium, Italia; 
overleden 22 sep 1829, Jesi, Italia. 
164. Prince Paul Marie Bonaparte geboren 19 feb 1809, Canino; overleden 5 
dec 1827, at sea off Nauplia, Greece. 
165. Prince Louis-Lucien Bonaparte geboren 4 jan 1813, Thorngrove nr. 
Worcester; overleden 3 nov 1891, Fano, Italia. 
166. Prince Pierre Napoléon Bonaparte geboren 11 okt 1815, Roma, 
Latium, Italia; overleden 7 apr 1881, Versailles, Yvelines, Île-de-France, Fr. 
167. Prince Antoine Lucien Bonaparte geboren 31 okt 1816, Frascati, Italia; 
overleden 28 mrt 1877, Firenze, Toscana, Italia. 
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168. Princess Alexandrine Marie Bonaparte geboren 10 okt 1818, Perouse, 
Italy; overleden 20 aug 1874, Firenze, 
Toscana, Italia. 
169. Princess Constance Bonaparte werd geboren 30 jan 1823, Bologna, 
Italia; overleden 5 sep 1876, Roma, Latium, Italia. 

111. Maria Anna Bonaparte geboren 13 jan 1777, Ajaccio, Corsica; gedoopt sep 
1779; overleden 7 aug 1820, Triest. 
Aantekeningen: 24.11.1782 toegelaten op St Cyr; 22.6.1784 te St cyr met haar vader, tot dec 1796 Maria Anna 
Buonaparte 

Maria huwde Felix Pasquale Bacciochi 1 mei 1797, Marseille, Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France. Felix (zoon van Francesco Maria 
Bacciochi en Flaminia Benielli) geboren 18 mei 1762, Ajaccio, Corsica; 
overleden 27 apr 1841, Bologna, Italia. 
Kinderen: 

116. Félix-Napoléon Bacciochi geboren 1798; overleden 1799. 
117. NN Bacciochi geboren 1803. 
118. Elisa-Napoléone Baciocchi geboren 1806; overleden 1869. 
119. Jérôme-Charles Bacciochi geboren 1810; overleden 1811. 
120. Frédéric-Napoléon Baciocchi geboren 1813; overleden 1833, Rome. 

112. Louis Bonaparte geboren 2 sep 1778, Ajaccio, Corsica; gedoopt Oratory of 
San Gerolamo; overleden 25 jul 1846, 
Livorno. 
Aantekeningen: Pr français (Imperial Highness) 18 May 1804, Koning van Holland 5 Jun 1806-1 Jul 1810, na zijn 
aftreden ten gunste van zijn zoon nam hij de titel Cte de Saint-Leu aan, tot dec 1796 Luiggi Buonaparte 

Louis huwde Duchess Hortense Beauharnais 4 jan 1802, Paris, Île-de-France, 
Fr; gescheiden 1810. Hortense (dochter van Vicomte Alexandre de 
Beauharnais en Marie Rose Josephine Tascher de la Pagerie) geboren 10 apr 
1783, Paris, Île-de-France, Fr; overleden 5 okt 1837, Arenensberg, CH.  
Kinderen: 

170. Napoléon Louis Charles Bonaparte geboren 11 okt 1802, Paris, Île-de-
France, Fr; overleden 5 mei 1807, 's-Gravenhage, ZH, NL. 
171. Napoléon Louis Bonaparte geboren 18 dec 1804, Paris, Île-de-France, 
Fr; overleden 14 apr 1831, Forli, Italy. 
172. Keizer Napoléon Bonaparte, III geboren 20 apr 1808, Paris, Île-de-
France, Fr; overleden 9 jan 1873, Chislehurst (London). 

Louis huwde NN.  
Kinderen: 

173. Francois de Castelvecchio geboren 26 apr 1826, Rome; overleden 29 
mei 1869, Rennes, Ille-et-Villaine. 

113. Paola Maria Bonaparte geboren 20 okt 1780, Ajaccio, Corsica; overleden 9 
jun 1825, Borghese Palace, bij Florence. 
Aantekeningen: Pss française (Imperial Highness) 18 May 1804, Dss of Guastalla 30 Mar 1806-24 May 1806. 
Vergezelde Napoléon naar Elba. Tot dec 1796 Maria Pauletta Buonaparte 

Paola huwde Victor Emanuel le Clerc 14 jun 1797, Mombello. Victor (zoon van 
Jean Paul le Clerc en Marie Jeanne Louise Musquinet) geboren 17 mrt 1772, 
Pontoise; overleden 2 nov 1802, Sant Domingo.  
Kinderen: 

174. Louis Napoléon le Clerc geboren 20 apr 1798; overleden 1804. 
Paola huwde Prince Camilo Philippo Borghese 6 nov 1803 (separation), 
Mortefontaine. Camilo (zoon van Principe Marcantonio Borghese, IV en 
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Duchessa Anna Maria Salviati) geboren 8 aug 1775, Rome; overleden 9 mei 
1832, Firenze, Toscana, Italia. 
Paola huwde General Mathurin-Léonard Duphot. Mathurin-Léonard (zoon 
van Hyacinthe-Michel Duphot en Catherine Guillebaud) geboren 21 sep 1769, 
Lyon; overleden 27 dec 1797, Rome.  
114. Princess Marie Annonciade Bonaparte geboren 24 mrt 1782, Ajaccio, 
Corsica; overleden 18 mei 1839, Firenze, Toscana, Italia. 
Aantekeningen: Pss française (Imperial Highness) 18 May 1804, nam de titel title Ctsa Lipona aan, tot dec 1796 Maria 
Annunziada Buonaparte 

Marie huwde Joachim Murat 20 jan 1800, Plailly. Joachim (zoon van Pierre 
Murat-Jordy en Jeanne Loubieres) geboren 25 mrt 1767, La Bastide-Fortuniere; 
overleden 13 okt 1815, Fort Pizzo Calabria; begraven Cemetery of Père 
Lachaise, Paris. 
Kinderen: 

175. Charles Louis Napoléon Achille Murat geboren 21 jan 1801, Les 
Tuileries, Paris; overleden 12 apr 1847, Econchatti, Tallahassie, Florida. 
176. Laetitia Joseph Murat geboren 25 apr 1802, Paris, Île-de-France, Fr; 
overleden 12 mrt 1859, Bologne. 
177. Principe Napoléon Lucien Charles Murat geboren 16 mei 1803, Milan; 
overleden 10 apr 1878, Paris, Île-de-France, Fr. 
178. Louise Julie Murat geboren 22 mrt 1805, Paris, Île-de-France, Fr; 
overleden 1 dec 1889, Ravenne. 

Marie huwde Comte Charles de Flahault de Billardrie. Charles (zoon van 
Prince Charles Maurice de Talleyrand-Périgord en Emilie Adelaide Filleul) 
geboren 21 apr 1785, Paris, Île-de-France, Fr; overleden 1 sep 1870, Paris, Île-
de-France, Fr.  
Marie huwde Fürst Clemens Wenzel von Metternich. Clemens (zoon van 
Fürst Franz Georg Karl Josef von Metternich-Winneburg-Beilstein en Beatrix 
Antonie Aloysie von Kageneck) geboren 15 mei 1773, Koblenz; overleden 11 
jun 1859, Wien, Österreich.  
115. Jérôme Bonaparte geboren 15 nov 1784, Ajaccio, Corsica; overleden 24 jun 
1860, Chateau de Villegenis (Massy). 
Aantekeningen:Pr français (Imperial Highness) 24 Sep 1806, King of Westphalia 8 Jul 1807-26 Oct 1813 (König 
"Lustig" von Westfalen-Hofhaltung in Kassel), cr Pr von Montfort by the King of Württemberg 31 Jul 1816, confirmed 
as Pr français 23 Dec 1852. Lieutenant in de Franse Marine Navy in 1803, in gevecht op de Carraibische zee. Om te 
voorkomen door de Britten gevangen te worden genomen was zijn schip gedwongen in de US aan land te gaan: hij 
kwam in New York aan, en ging naar Baltimore om een Amerikaanse vriend te ontmoeten met wie hij in de Franse 
Marine bevriend was geraakt. Daar ontmoette hij Elizabeth Patterson (1785-1879), dochter van een van de rijkste 
mannen van Maryland. Onder druk van Napoléon verliet hij Betsy.Tot dec 1796 Geronimu Buonaparte 

Jérôme huwde Elisabeth Patterson 24 dec 1803, Baltimore, Maryland; 
gescheiden 1805. Elisabeth (dochter van William Patterson en Dorcas Spear) 
geboren 6 feb 1785, Baltimore, Maryland; overleden 4 apr 1879, Baltimore, 
Maryland.  
Kinderen: 

179. Jérôme Napoléon Bonaparte geboren 7 jul 1805, Camberwell, Surrey; 
overleden 17 jun 1870, Baltimore, Maryland. 

Jérôme huwde Catharina von Württemberg 22 aug 1807, Fontainebleau. 
Catharina (dochter van König Friedrich I von Württemberg en Prinzessin 
Auguste Caroline Friederike Luise von Braunschweig-Wolfenbüttel) geboren 
21 feb 1783, St. Petersburg; overleden 29 nov 1835, Lausanne.  
Kinderen: 
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180. Prince Jérôme Napoléon Charles Bonaparte geboren 24 aug 1814, 
Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italia; overleden 12 mei 1847, Firenze, 
Toscana, Italia. 
181. Princess Mathilde Laetitia Wilhelmina Bonaparte geboren 27 mei 
1820, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italia; 
overleden 2 jan 1904, Paris, Île-de-France, Fr. 
182. Prince Napoléon Joseph Geronimo Bonaparte geboren 9 sep 1822, 
Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italia; overleden 18 mrt 1891, Rome. 

Jérôme huwde Giustina Pecori-Suárez 19 feb 1853, Paris, Île-de-France, Fr. 
Giustina (dochter van Conte Bernardo Pecori-Suárez) geboren 27 nov 1811, 
Firenze, Toscana, Italia; overleden 30 jan 1903, Firenze, Toscana, Italia.  
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Bronvermelding Bonaparte 

1. Corse Historique 11e jaargang, 3e trimester [1962] met Stamboom 
Bonaparte 

2. The naval history of Great Britain, from the declaration of war by 
France in 1793, to the accession of George IV. by William James, 
Frederick Chamier. Pagina 313, The recapture of Corsica by 
France 1796. 

3. Memoirs of Napoléon Bonaparte, Louis Antoine Fauvelet de 
Bourrienne, edited by R.W. Phipps, New York Charles Scribners’s 
sons 1891 

4. Napoléon and his Parents, by Dorothy Carrington; ISBN: 0-525-
24833-1 

5. Spiegel Historiael, juni 1984 “Een galant avontuur van Maria 
Anna Bonaparte” (A.J. Teychinée-Stakenburg) (pdf) 

6. Familiearchief –  
6.1. Miniatuur met afbeelding van Polini (Mrs GHG née 

Bonaparte) 
6.2. Kaart van Frankrijk, Atlantische Oceaan en Middellandse 

Zee 
7. Register of Baptisms in the Parish of St. George the Martyr – The 

year 1802 (Baptism Ann Guion - daughter of Gardiner and Polini 
Guion) 

8. Campaign of General Buonaparte in Italy, in 1796-7, Franc̦ois 
René Jean BARON DE Pommereul 

9. Histoire Générale de Napoléon Bonaparte: De Sa Vie Privée Et 
Publique, comte Antoine-Claire Thibaudeau 

10. Chronological table of the principal events in the life of Napoleon 
by Ben Weider 
(http://www.napoleonicsociety.com/english/TableOfEvents_page1.htm) 

11. The European Magazine and London Review, Band 31; Jan-Jun 
1797, page 362  

12. Napoléon I und das Zeitalter der Befreiungskriege in Bildern, 
F.M. Kircheisen 

13. Histoire et dictionaire de la Révolution française – J. Tulard, J.-F. 
Fayard, A. Fierro; ISBN 2-221-04588-2  

14. Historical Dictionary of Napoleonic France, 1799-1815: Connelly, 
Owen S; Hardcover ISBN-13: 978-0313213212 
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Harriet Grindall Holt 

Gardiner Henry Guion huwde in juni 1802 Harriet Grindall Holt.  
Harriet Grindall, de moeder van Harriet Grindall Holt, was een nicht 
van Richard Grindall, chirurg aan het London Hospital en collega van 
Joseph Fox, en een zus van Admiraal Richard Grindall.  

 
1780  
…. The senior surgeon, Richard Grindall FRS was by then in his late 
sixties. He was reputed to be an excellent surgeon, a great oddity but a 
perfect Gentleman in his appearance and manner, never seen in by any 
accident but in a well-powdered wig and silver buckles. It was written of 
him 

No surgeon better loved himself, 
He loved old rum and brandy 
As much as misers do their wealth 
Or children sugar candy 

From Bulloch, W (1933) Roll of members of the Staff of the London 
Hospital from its foundation. In possession of the Medical College 
Library. 

 
Gardiner en Harriet hebben elkaar zowel via sociale contacten bij de 
Royal Navy als die van het London Hospital kunnen ontmoeten. Dit 
omdat Harriets oom admiraal was en haar oudoom chirurg.  
 
De familiebanden tussen de families Grindall en Holt kunnen worden 
afgeleid uit de „Last Wills“ van Harriet, oudoom Richard Grindall 
(chirurg) en oom Richard Grindall (admiraal).  
De echtgenoot van Harriet Grindall (vader van Harriet Grindall Holt) 
wordt nergens genoemd, diepgaand onderzoek naar hem is niet 
gedaan.  
De familie Holt was vermogend geworden met handel op India. 

 
Harriet Grindall Holt leefde, 
zoals al eerder beschreven, van 
juli 1802 tot haar overlijden in 
mei 1806, samen met Gardiners 
moeder en Anne Mary te Mylor. 
Zij werd net als Gardiners 
moeder (+1811) begraven op het 
kerkhof van de Parish Church te 
Mylor. De graven liggen naast 
elkaar.  
  

Afbeelding 37, Parish Church te Mylor 
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In de westelijke muur van het zuidelijke transept van de Parish 
Church te Mylor bevindt zich een memorial waarop haar 
overlijdensdatum en -plaats en haar leeftijd wordt vermeld.  
(Zie afbeelding 23 hiernaast) 
Volgens dit memorial overleed zij in de Woodcottage, een van de 
huizen op het door Joseph Fox gepachte landgoed Greatwood 
Cottage. Dankzij dit memorial en de naast elkaar liggende graven van 
Harriet en Ann Guion, Gardiner’s moeder, is naar mijn mening 
aangetoond dat de families Guion en Fox samen op het landgoed 
Greatwood Cottage woonden. 
 
Aangezien Harriet een ondergeschikte rol speelt in mijn pogingen de 
identiteit van Polini te achterhalen, is geen verder onderzoek naar 
haar achtergrond verricht.  
 
 

(De staande steen tussen de 
graven van Ann (links) en 
Harriet (met roodachtige 
begroeing, rechts) op afbeelding 
hiernaast, markeert het graf 
van John James Pearce Ninnes 
Bedford, geen familie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 38, Graven van Ann 
en Harriet Guion 

Afbeelding 39, Graf van Ann Guion 
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Afbeelding 40, Memorial voor Harriet Guion(-Holt) 
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Nakomelingen van Ralph Grindall 

Generatie: 1 
1. Ralph Grindall 
Ralph huwt Elizabeth.  
Kinderen: 

2. Richard Grindall, surgeon, overleden vóór 20 apr 1797. 
3. Rivers Grindall, gedoopt 10 dec 1713, Ware, Hertford, England. 

 
Generatie: 2 
2. Richard Grindall, surgeon, overleden vóór 20 apr 1797. 
3. Rivers Grindall, gedoopt 10 dec 1713, Ware, Hertford, England. 
Rivers huwt Martha.  
Kinderen: 

4. Rivers Grindall geboren 18 sep 1748; gedoopt 06 okt 1748, St. Sepulchre, 
London, England. 
5. Admiral Richard Grindall geboren 1750, Holborn, London, England; 
overleden 23 mei 1820, Wickham, Hampshire, England. 
6. Jane Grindall  
7. Harriet Grindall, overleden vóór 1795. 
8. Elizabeth Grindall  
9. Rachel Grindall geboren 21 okt 1754; gedoopt 13 nov 1754, St. Sepulchre, 
London, England; overleden 1831. 
10. Sarah Grindall  
11. Benjamin Grindall geboren 28 jan 1756; gedoopt 28 jan 1756, St. 
Sepulchre, London, England. 
12. John Grindall geboren 21 apr 1757; gedoopt 08 mei 1757, St Sepulchre, 
London, England. 
13. Ann Grindall  

 
Generatie: 3 
4. Rivers Grindall geboren 18 sep 1748; gedoopt 06 okt 1748, St. Sepulchre, 
London, England. 
5. Admiral Richard Grindall geboren 1750, Holborn, London, England; 
overleden 23 mei 1820, Wickham, Hampshire, England. 
Richard huwt Latitia London 27 mrt 1772, Old Church, St Pancras, London. 
Latitia (dochter van Stephen London en Mary Phillips) geboren 26 nov 1751, 
Kingston-upon-Thames, Surrey, England. 
Richard huwt Katharine Green Mary Ann Nathaniel Festing. Katharine 
(dochter van Michael Christian Festing en Katherine Greene) gedoopt 1759; 
overleden 1831. 
Kinderen: 

14. Rivers Francis Grindall geboren 1786. 
15. Catherine Latitiah Grindall geboren 14 aug 1788, Melcombe-Regis, 
Dorset, England. 
16. Edmund Grindall, overleden 1811. 
17. Festing Horatio Grindall geboren ca. 1792; overleden 1812. 
18. Amelia Grindall  

6. Jane Grindall 
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Jane huwt Francis Joseph Horatio Festing. Francis (zoon van Michael 
Christian Festing en Katherine Greene) geboren rond 1763-1764; overleden 05 
jul 1831, Seaton, Devon, England.  
Kinderen: 

19. Richard Grindall Festing. overleden 16 mrt 1869. 
7. Harriet Grindall overleden vóór 1795. 
Harriet huwt NN Holt. NN (zoon van Richard Holt en Susannah Latham) 
overleden vóór 1795.  
Kinderen: 

20. Harriet Grindal Holt geboren ca. 1780; begraven 17 jul 1806, Mylor, 
Cornwall, England. 

8. Elizabeth Grindall  
9. Rachel Grindall geboren 21 okt 1754; gedoopt 13 nov 1754, St. Sepulchre, 
London, England; overleden 1831. 
Rachel huwt John Holt 1787. John (zoon van Richard Holt en Susannah 
Latham) geboren 1755; overleden 1831.  
Kinderen: 

21. Susannah Grindal Holt geboren 26 nov 1789; overleden 1874; begraven 
Old Hove Parish Curch, England. 
 22. Sara Holt  

10. Sarah Grindall 
Sarah huwde NN Maule 28 feb 1785. 
Kinderen: 

23. Mary Ann Charlotte Maule geboren 19 nov 1787; gedoopt 14 dec 1787, 
Saint George the Martyr, Southwark, Surrey, England. 

11. Benjamin Grindall geboren 28 jan 1756; gedoopt 28 jan 1756, St. Sepulchre, 
London, England. 
Benjamin huwt Charlotte. 
12. John Grindall geboren 21 apr 1757; gedoopt 08 mei 1757, St Sepulchre, 
London, England. 
13. Ann Grindall 
 
Generatie: 4 
14. Rivers Francis Grindall geboren 1786. 
Rivers huwt Jane Munn op 16 aug 1816, Meerut, Bengal, India.  
Kinderen: 

24. Rivers Grindall geboren 28 mei 1817; gedoopt 16 nov 1817, Meerut, 
Bengal, India. 
25. Mary Anne Grindall geboren 26 mei 1824; gedoopt 22 jul 1824, Meerut, 
Bengal, India. 
26. Eliza Henrietta Grindall gedoopt 28 okt 1827. 

15. Catherine Latitiah Grindall geboren 14 aug 1788, Melcombe-Regis, Dorset, 
England. 
16. Edmund overleden 1811. 
17. Festing Horatio Grindall geboren ca. 1792; overleden 1812. 
18. Amelia Grindall  
19. Richard Grindall Festing overleden 16 mrt 1869. 
Richard huwt Eliza Mammatt. (dochter van Edward Mammatt)  
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Kinderen: 
27. Bishop John Wogan Festing geboren 13 aug 1837, Stourton, England; 
overleden 28 dec 1902; begraven St Albans Cathedral, Hertfordshire. 

21. Susannah Grindal Holt geboren 26 nov 1789; overleden 1874; begraven 
Old Hove Parish Curch, England. 
Susannah huwde Rev. Joseph Hutton 24 jul 1817. Joseph geboren 11 jun 1790; 
overleden 28 mrt 1860.  
Kinderen: 

29. Mary Eliza Hutton geboren 1820; overleden 1868. 
30. Susan Katherine Hutton geboren 1821; overleden 1832. 
31. Joseph Henry Hutton geboren 1822; overleden 1899. 
32. John Hutton geboren 1824; overleden 1894. 
33. Richard Holt Hutton geboren 1826; overleden 1897. 
34. Sarah Ellen Hutton geboren 11 sep 1829; overleden 31 aug 1890, 
Norwich, Norfolk, England. 

22. Sara Holt 
23. Mary Ann Charlotte Maule geboren 19 nov 1787; gedoopt 14 dec 1787, 
Saint George the Martyr, Southwark, Surrey, England.   
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Bronvermelding Grindall 

1. Last Will of Harriet Guion Probate inventory 1807 March - The 
National Archives, Kew, Richmond, Surrey (pdf) 

2. Last Will Gardiner Henry Guion – Public record office [Prob 
11/1815/380] (pdf) 

3. Last will of Richard Grindall (Surgeon) – Public record office 
[Prob 11/1289] (pdf) 

4. Last Will of Admiral Richard Grindall– Public record office [Prob 
11/1631] (pdf) 

5. Mylor C of E Burials 1813-1857, 1897-1911 by Peter Relph former 
Parish Clerk (Genealogy) for Mylor and Flushing (GHG’s mother 
Ann and Harriet, his 2nd wife) 

6. Tablet West Wall of South transept van kapel te Mylor met 
overlijdensdatum van Harriet 

7. Cornwall OPC Database – burial of Harriet Grindal Guion 
8. Notes on the Parish of Mylor, Cornwall (1907) by Hugh P. Olivey 

(Collection New York Public Library) 
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Sara Fuller-Harnett 

Captain Henry (moet Daniel zijn) was cruising off Ireland near the 
Ponsonby's home. He fell in love with Miss Sally who was a beautiful 
girl, but was called on account of her frightful temper the beautiful fiend. 
She was married in her father's library (against her parent's desire who 
nevertheless consented) and went off with him directly. She was only 
seventeen when he left her on Xmas Eve in the admiral ship for the Baltic 
where he was frozen to death. 

 
De bron van de meeste misverstanden rond de familie Guion is 
waarschijnlijk Sara (bijnaam Sally ook wel „de mooie duivel“). In 
tegenstelling tot Polini is er het een en ander over haar bekend, niet in 
de laatste plaats doordat de familie over een testament van haar 
beschikt waarin een bonte verzameling indrukwekkende namen 
voorkomt. De conclusie die naar aanleiding van bovenstaand citaat uit 
het aantekeningenboekje van Alphons Albers voor de hand ligt, en die 
door Alphons dus ook werd getrokken, is dat zij een lid van de 
familie Ponsonby is. Een tak van deze familie stond rond 1800 in hoog 
aanzien, namelijk de “Earls of Bessborough” uit Dublin. Leden van 
deze tak bekleedden hoge politieke functies en dochters van de 
familie huwden diverse Prime Ministers. Natuurlijk, zo werd door de 
familie Albers aangenomen, was Sara een lid van deze tak en zo werd 
door de familie Albers, gesteund door Arnold Teychinée, intensief in 
deze richting gezocht. Er werden zelfs theorieën opgetuigd volgens 
welke Anne Mary Guion door de „duchess of Devonshire“ zou zijn 
opgevoed. Uitgangspunt bij dit verzinsel in optima forma was dat 
Sara de dochter zou zijn van George Jonsz. Ponsonby (1755-1817), 
zoon van Elizabeth Cavendish (1723-1796), „duchess of Devonshire“, 
dochter van de 3rd Duke of Devonshire en volgens deze constructie 
dus grootmoeder van Sara.  
Dat Anne Mary al 10-11 jaar oud was toen zij Sara in 1809 leerde 
kennen en de „duchess“ toen al lang dood was, werd gemakshalve 
over het hoofd gezien.  
 
Sara wijzigde kort voor haar dood haar testament, onterfde haar 
familie en al haar vrienden en liet haar niet onaanzienlijke vermogen 
tot ieders verrassing na aan haar dokter. George Ponsonby Lloyd, 
zoon van een halfzus van Sara en net als Anne Mary door Sara 
onterfd, voerde een proces in verband met de erfenis van Sara. 
Dankzij dat proces weten we nu dat de bewering „sailed near the 
Ponsonby’s home“ in het citaat aan het begin van dit hoofdstuk klopt, 
echter, de conclusie dat Sara’s achternaam Ponsonby zou zijn, is fout.  
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Ponsonby’s home bevond zich niet bij Dublin maar in Zuid-Ierland, 
heette Crotto (ook wel Crotta) en was eigendom van William Carrique 
Ponsonby. William was getrouwd met Elisabeth Gun. Voor Elisabeth 
was het haar tweede huwelijk en uit haar eerste huwelijk met James 
Fuller-Harnett had zij twee kinderen, Sara en Thomas. Uit haar 
tweede huwelijk met William C. Ponsonby, Captain in de Kerry 
Militia, kreeg Elisabeth nog 6 kinderen, onder wie een dochter Anne, 
die George Lloyd huwde en een zoon George Ponsonby Lloyd ter 
wereld bracht. William C. Ponsonby was dus niet de vader, maar de 
stiefvader van Sara.  
 

Crotto House, in de parish of Kylflinn, was in 1669 gebouwd door Henry 
Ponsonby (*1619). Zijn dochter Rose huwde in 1705 John Carrique. Hun 
zoon William zou in 1762 Crotto van zijn oom Richard Ponsonby erven 
en noemde zich daarna William Carrique Ponsonby. Na William volgt 
een zoon James en kleinzoons William en Richard. Sara’s moeder huwde 
na de dood van Sara’s vader met kleinzoon William Carrique Ponsonby.  

  

Afbeelding 41, Crotto House 
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Met dank aan Mark Humphrys die deze 3 afbeeldingen produceerde 
 

Afbeelding 42, Locatie Crotto House 

Afbeelding 43, Advertentie Crotto House 
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De families Fuller-Harnett, Gun en Carrique Ponsonby behoorden tot 
de (lower) upper-class, waren allen grootgrondbezitters in de „county 
of Kerry“ aan de zuidkust van Ierland (de van Engeland afgekeerde 
kant van Ierland) en waren vermogend. 
 
Daniel voer dus niet in de buurt van Dublin, maar voor de zuidkust 
van Ierland, dat in deze tijd nog tot Groot Brittannië behoorde. 
Waarom hij hier heeft gevaren en hoe en waarom hij Sara heeft 
kunnen ontmoeten zal ik in het navolgende proberen toe te lichten. 

De Ierse Fencibles en de Kerry Militia 

Sara’s stiefvader, William Carrique Ponsonby, was Captain bij de 
Kerry Militia, een onderdeel van de Ierse Militia. De Ierse Militia was 
een reserve infanterie- eenheid die in 1793, bij het begin van de oorlog 
met de Fransen, werd opgericht. Deze eenheid was opgedeeld in 37 
provincie- of stadsbataljons en regimenten. De Kerry Militia was een 
van deze onderdelen. De Militia behoorde bij de Ierse Fencibles, Ierse 
verdedigingstroepen te land, en had de taak bij een dreigende Franse 
invasie in te grijpen, of beter nog, een invasie te voorkomen. In het 
door de Kerry Militia te verdedigen gebied lagen Crotto, de 
woonplaats van William Carrique Ponsonby en zijn stiefdochter Sara, 
en de kuststeden Tralee en Tarbert. De infanterietroepen aan wal 
werkten nauw samen met de Ierse Sea Fencibles, die door de Royal 
Navy ter verdediging van de Ierse kust in 1798 waren opgericht.  
 
Dit gebeurde na een tweetal pogingen van de Fransen in 1796 en 1798 
Ierland binnen te vallen. De Sea Fencibles in Ierland bestonden uit 
circa 20 districten en zij moesten op zee kleinere vijandige schepen 
onderscheppen en met hun schepen voor de kust van Ierland 
patrouilleren om tijdig te kunnen waarschuwen als een vijandige 
vloot in aantocht was. Ieder district stond onder commando van een 
Post-Captain en een aantal Lieutenants. Daarnaast was het de taak 
van de Sea-Fencibles de lichttorens aan de kust te bedienen. Langs de 
kust van Engeland en Ierland stonden lichttorens die met 
lichtsignalen snel informatie naar het hoofdkantoor in London over 
konden brengen. Een systeem dat al sinds het bewind van koning 
Henry VIII bestond en dat tijdens de regering van zijn dochter 
Elizabeth, bij de nadering van de Spaanse Armada in 1588, zijn 
waarde had bewezen.  
De betaling van de bij de Sea Fencibles aangestelde officieren van de 
Royal Navy was matig maar de aanstelling was nog altijd beter dan 
thuis te zitten voor een half salaris (officieren van de Royal Navy 
zonder aanstelling werden tegen half salaris in de wacht gezet). 
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Bij een kortstondige vrede tussen Engeland en Frankrijk na het 
vredesverdrag van Amiens in maart 1802 werden de Sea Fencibles 
opgeheven. De Engelsen verbraken echter zelf dit verdrag en in mei 
1803 laaiden de vijandigheden weer op. Admiral James Hawkins-
Whitshed werd tot commander-in-chief van de Ierse Sea Fencibles 
benoemd en er werden officieren en manschappen aangetrokken om 
de taken van de Sea Fencibles weer te kunnen uitvoeren. De 
commandocentrale van de Ierse Sea Fencibles bevond zich te Cobh bij 
Cork. Van 1807 tot 1810 werd Admiraal James Hawkins-Whitshed 
zelfs tot Commander-in-Chief van de Royal Navy te Cork benoemd.  
Ieder district van de Sea Fencibles had zijn eigen commandopost en 
Crotto, de woonplaats van Sara, lag tussen twee van die 
commandoposten in, te weten Tralee en Tarbert. Tarbert lag tussen de 
lichttorens te Loop-head en Kerry-head en had circa 320 man in 
dienst, Tralee lag tussen de lichttorens Kerry-head en Blacket island 
en had circa 520 man in dienst. 
De afstand van Crotto, woonplaats van Sara en haar stiefvader 
Captain William Carrique Ponsonby, naar Tarbert is 34 km, naar 
Tralee 13 km en naar Cork 134 km. In 1805 voerde Commander Sam. 
Kempthorne het bevel tussen Loop-head en Kerry-head (Tarbert) en 
Commander Fr. Stanted tussen Kerry-head en Blacket Island (Tralee). 
Rond 1809 was William Butterfield Commander van de Sea Fencibles 
te Tralee. De Commander te Tarbert rond 1809, waar Williams broer 
„head of Customs“ was, heb ik niet kunnen achterhalen. Beide 
commandanten van de Sea Fencibles te Tralee en Tarbert moeten 
nauwe betrekkingen met de broers Ponsonby hebben gehad. 
Fencible is overigens afgeleid van het woord defencible. Door de 
aanwezigheid van de land- en zeetroepen aan de Ierse kust was het 
mogelijk Ierland te verdedigen. 

Ierse vrijheidsstrijd en Franse invasiepogingen 

Al vanaf 1780 bestond er in Ierland een liberale beweging die naar 
parlementaire hervormingen streefde. In het midden van de jaren '80 
radicaliseerde deze beweging. De Franse revolutie, die in 1789 begon, 
was vervolgens een voorbeeld voor deze beweging die zich verder 
ontwikkelde en vanaf 1793 tegen de Engelse overheersing in opstand 
kwam. Tussen 1796 en 1805 deden de Fransen een aantal pogingen 
om Ierland binnen te vallen, zogenaamd om de rebellen te 
ondersteunen. De Fransen dachten eind 1796 met de hulp van Ierse 
rebellen (United Irishmen) het eiland met 15.000 soldaten te kunnen 
bezetten (l‘Expédition d'Irlande). De invasie mislukte, vooral door een 
opstekende storm. De onrust in Ierland was echter dusdanig 
toegenomen dat de Ierse rebellen, de United Irishmen, zonder hulp 



129 
 

van de Fransen probeerden zich tegen de Engelsen te verzetten. Er 
volgden 34 grotere en kleinere gevechten tussen de Ierse rebellen en 
het Engelse leger van 24 mei 1798 tot 12 oktober 1798. 
 
Op 22 augustus, en nog eens op 12 oktober 1798, probeerden de 
Fransen de Ierse rebellen weer te hulp te komen, wat beide keren 
mislukte. Bij de laatste poging werden bijna alle schepen van de 
Fransen (7) door de Engelsen buitgemaakt en werden 2.400 Franse 
soldaten gevangen genomen. 
 
De gevechten tussen de Ierse rebellen en de Engelsen vinden vooral 
plaats in de regio’s die zich aan de naar Engeland gekeerde zijde van 
Ierland bevinden. In Kerry en omgeving, de streek waar de ouders en 
stiefvader van Sara thuis waren, bleef het rustig. Het lijkt erop dat 
deze families op geen enkele manier bij de opstand betrokken zijn 
geweest. De rebellen geven zich in 1798 officieel over, maar er zullen 
tot 1804 nog kleine gewapende rebelleneenheden actief blijven.  
 
In 1805 probeert Napoléon een invasie van Engeland te organiseren. 
Zijn plan is om met de hulp van bondgenoot Spanje 59 
oorlogsschepen bijeen te krijgen en met deze overweldigende 
overmacht eerst de Royal Navy te verslaan en vervolgens vanuit de 
Bataafse Republiek en Noord-Frankrijk de nodige troepen op de 
Engelse kust af te zetten.  
 
Om allerlei redenen mislukte zijn plan, onder andere lukte het de 
Fransen niet de schepen tijdig van voldoende voorraden te voorzien. 
Op 21 oktober 1805 verslaat de Royal Navy, onder leiding van 
Admiral Nelson, met 27 linieschepen en 6 kleinere oorlogsschepen de 
Frans/Spaanse vloot met 33 linieschepen en 8 kleinere 
oorlogsschepen. De Engelsen maken 21 schepen buit en nemen 4.000 
man gevangen. Het aantal doden en gewonden aan de Engelse kant 
bedraagt 1.666 en aan de Frans/Spaanse kant 2.408. 
 
Voor Napoléon en de Fransen is dit het einde van de droom Engeland 
te kunnen veroveren. In 1810, vier jaar later, zal Engeland de Sea-
Fencibles opheffen. De Ierse vrijheidsstrijd zal pas in 1847 weer 
oplaaien.  
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Afbeelding 44, Kerry, Ierland 
1-Crotto, 2 Loop-head, 3-Kerry-head, 4-Blacket Island, 

5-Tarbert, 6-Tralee. 7-Cork 
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Daniel Guion’s loopbaan bij de Royal Navy 

Hoe past de loopbaan van Daniel Oliver in deze tijdslijn? 
Helaas is van Daniel geen „memorandum of the services“ in het 
archief van de Royal Navy bewaard gebleven. Waarschijnlijk is hij te 
jong gestorven en is niet meer in staat geweest een memorandum, een 
soort curriculum vitae, te schrijven.  
Op basis van diverse beschrijvingen in boeken van de Royal Navy 
over de levens van andere officieren kan een grove schets van zijn 
loopbaan worden samengesteld.  
 
Daniel zal waarschijnlijk net als zijn broer rond 1783 op 7jarige leeftijd 
als Captain’s assistent zijn loopbaan zijn begonnen, we treffen hem 
echter voor het eerst aan als hij van december 1792 tot 31 juli 1793 als 
Midshipman onder Captain George William Augustus Courtenay op 
de Boston vaart. De Boston werd in juli 1793 voor de kust van New 
York door het Franse schip l’Ambuscade in een rechtstreeks duel 
verslagen, waarbij de Captain en enkele eerste officieren om het leven 
kwamen. Het schip kon ternauwernood, zwaar beschadigd, onder 
bevel van Lieutenant Edwards naar Jamaica ontsnappen.  
Daniel, die zich met Lieutenant Hayes en nog 6 man aan boord van 
een voordien buitgemaakte Franse schoener bevond, was van afstand 
getuige van het gevecht en keerde op de schoener naar Engeland 
terug. 
 
Nadat hij samen met zijn oudere broer op 17 en 18 april 1794 voor zijn 
officiersexamen slaagde en tot Lieutenant werd bevorderd, maakt 
Daniel hetzelfde jaar als 8e Lieutenant op de Glory, een schip met 98 
kanonnen en een bemanning van 750 man, „the glorious 1st of June“ 
mee. Op de Glory vallen bij deze zeeslag 13 doden en zijn er 19 
gewonden te betreuren. 
 
Op 17 augustus 1796 was Daniel betrokken bij de slag van Saldanha 
Bay waarbij een Nederlands vloot onder leiding van Schout bij Nacht 
Engelbertus Lucas, bestaande uit 3 linieschepen, 3 fregatten, 2 sloepen 
en een handelsschip met in totaal 2000 man en 500 kanonnen, zich 
zonder slag of stoot overgaf aan een Engelse vloot van 13 schepen 
onder leiding van Admiral George Elphinson. De kust van Saldanha 
Bay was overigens bezet door een Engels leger onder leiding van  
General James Henry Craig waardoor de Nederlanders in de val 
zaten. Daniel werd na de Nederlandse capitulatie aangesteld als Lt.-
Commander op het Nederlandse fregat Bellona dat omgedoopt werd 
tot Vindictive (28 kanonnen en een bemanning van 121 man) en 
mocht het schip naar Engeland varen. 
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In januari 1797 wordt Daniel in de biografie van Robert Steel genoemd 
als  luitenant op de HMS Amazon onder Captain Reynolds. Kennelijk 
heeft de Navy Board zijn promotie tot Commander (nog) niet 
goedgekeurd. Nadat een Franse vloot tevergeefs probeerde een Frans 
leger op de kust van Ierland af te zetten bij de Expéditon d’Irlande, 
werd de Franse vloot bij de reis terug naar Frankrijk door een aantal 
Engelse schepen achtervolgd. Het Franse schip de “Droit de 
l’Homme” (74 Kanonnen, Capt. Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse), 
met 1300 man aan boord, waarvan 700–800 soldaten inclusief 
Generaal Jean Humbert, was om allerlei redenen achterop geraakt en 
werd op 12/13 januari onderschept door het Engelse Fregat de HMS 
Indefatigable (44 kanonnen – Capt. Edward Pellew). Het veel 
wendbare fregat wist het grote Franse schip bezig te houden tot ook 
de HMS Amazon ter plekke was. Daarna volgde een kat en muis 
spelletje waarbij de Engelse fregatten, doordat zij sneller en 
wendbaarder waren, voortdurend de gunstigere posities konden 
kiezen en zo nu en dan even buiten schootsafstand gingen liggen om 
reparaties uit te voeren. Een geweldig voordeel voor de Engelsen was, 
dat het Franse schip maar een deel van zijn kanonnen kon gebruiken 
omdat door het zware weer de luiken op het onderste dek met het 
zwaarste geschut, niet konden worden geopend. Op 13 januari bleken 
de schepen tijdens de schermutselingen afgedreven te zijn en in de 
baai bij Audierne te zijn terecht gekomen. De “Droit de l’Homme”kon 
niet meer weg komen en verging op een zandbank. De Indefatigable 
wist nog uit de baai te ontsnappen maar ook de Amazon liep op een 
zandbank. Op 6 man na wist de bemanning van de Amazon zich 
echter te redden. Van de 1300 Franse kwamen er tijdens het gevecht 
en de daaropvolgende schipbreuk 400 tot 600 man, waaronder een 
aantal vrouwen en kinderen, om het leven. De Engelse bemanning, 
waaronder dus Daniel Oliver, werd door de Fransen gevangen 
genomen en na een paar weken tegen Franse krijgsgevangenen 
uitgeruild. Het 160 pagina’s tellende verslag van Capt. Reynolds  
vermeld helaas alleen de eerst Lt van het schip zodat ik de 
betrouwbaarheid van biografie niet kan beoordelen. Het grootste deel 
van het verslag van Reyonolds betrof een beschrijving van het Franse 
voedsel, waarover hij buitengewoon enthousiast was. De krijgsraad 
van de Royal Navy, die de het verlies van de Amazon moest 
beoordelen, ontsloeg eind 1798 alle officieren van vervolging. De 
officieren kregen zelfs een eervolle vermelding waarbij de rechtbank 
haar hoogste goedkeuring uitsprak. Capt. Reyonolds werd 
onmiddellijk op een ander schip aangesteld en de officieren, 
waaronder Daniel Oliver, werden bevorderd tot Commander. Ook 
werd de bemanningen van de Amazon en de Indefatigable prijsgeld 
toegekend voor de vernietiging van het Franse oorlogsschip. 
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Zowel de slag van de Saldanha Bay als de actie van 13 januari 1797 
moeten Daniel een groot bedrag aan prijsgeld hebben opgeleverd. 
 
In januari/maart 1800 vinden we Daniel terug als Commander van de 
Eurus. De Eurus was oorspronkelijk het fregat Zephier en was door 
het Engelse fregat Andromeda samen met de sloepen Ranger en  Kite 
in maart 1796 op de Nederlanders buit gemaakt. Na hetzelfde jaar te 
zijn gerepareerd werd het schip uiteindelijk in 1799 omgebouwd tot 
troepentransportschip met 22 kanonnen. Daniel verzoekt in 1799 
Philip Dauvergne, Prince of Bouillon, schriftelijk om nieuwe bedden 
voor het schip, omdat de aanwezige bedden in erbarmelijke staat zijn.  
Philip Dauvergne is een Engelse officier die van een kinderloze verre 
Franse verwant de titel “prince of Bouillon” erfde.  
Daniel wordt met de Eurus aan de Middellandse Zeevloot van 
Admiral Nelson toegevoegd en maakt in 1801 de tweede slag bij 
Aboekir mee (zie het hoofdstuk Guion hiervoor).  
 
In maart/april 1802 krijgt Daniel het commando op de Trusty (50 
kanonnen) en wordt hij op 21 mei 1802 tot Captain bevorderd. 
Daarna wordt Daniel rond juni 1803 aangesteld als Captain van de 
Princess Royal (98 kanonnen, 750 man bemanning), het vlaggeschip 
van Admiraal Robert Calder. 
 
Eind 1805 of begin 1806 neemt hij van Richard Grindall de Prince (98 
kanonnen, 750 man bemanning) over en is hij met dit schip in de 
haven van Portsmouth gestationeerd. Richard had op 21 oktober 1805 
met dit schip aan de „battle of Trafalgar“ deelgenomen, waar een 
Frans/Spaanse vloot werd verslagen en waardoor een geplande 
invasie van Franse en Nederlandse legers in Ierland verhinderd werd. 
De Prince wordt in 1807 ontmanteld. 
 
Tot Daniel in april 1810 op de St. George, het vlaggeschip van 

Admiral Robert Carthew 
Reynolds, als Captain wordt 
aangesteld, konden geen 
verdere benoemingen worden 
gevonden, zodat het een 
raadsel blijft op welk schip hij 
in 1809 voor de kust van 
Ierland voer. Samen met 
Reynolds komt hij ten slotte 
op 24 december 1811 bij 
Thorsminde om het leven. 

Afbeelding 45, Theekopjes (van Daniel?) 
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De afbeeldingen 41 en 42 tonen 
voorwerpen uit de wrakken van de 
St. George en de Defence en 
bevinden zich in het museum te 
Thorsminde 
 
Dit geïmproviseerde en 
onvolledige memorandum 
maakt dus helaas op geen 
enkele manier duidelijk 
waarom hij voor de kust van 
Ierland onderweg was zoals 
Emily Albers-Fox haar zoon 
Alphons vertelde.  

Er kan maar een verklaring zijn, en wel dat hij tussen 1807 en 1810 
toegevoegd was aan de Ierse Sea Fencibles, de afdeling van de Royal 
Navy ter verdediging van de Ierse kust. Wellicht was hij commandant 
te Tarbert, waar Richard Ponsonby „head of customs“ (hoofd van de 
douane) was, wellicht was hij als adjudant van Admiral James 
Hawkins-Whitshed op een schip van de Royal Navy voortdurend 
onderweg tussen de verschillende commandoposten van de Ierse Sea 
Fencibles. In beide functies zal hij met grote zekerheid met William 
Carrique Ponsonby, Captain van de Kerry Militia en stiefvader van 
Sara, en zijn broer Richard Ponsonby, head of customs te Tarbert, in 
contact zijn gekomen. 
 
De Ierse Sea Fencibles werden in 1810 opgeheven. Dat Daniel kort 
daarvoor in 1809 met Sara is getrouwd en naar Engeland terugkeerde 
past bij het feit. 

Sara’s erfenis en het proces Lloyd v. Pooley 

Sara werd 81 jaar oud, was op het 
einde van haar leven niet echt 
tevreden met haar familie (of was 
wellicht aan het dementeren), en liet 
uiteindelijk haar vermogen van circa 
£ 7.000, tegenwoordig equivalent aan 
een bedrag van circa £ 700.000 (zie 
aanhangsel), na aan Charles Pooley, 
haar dokter. George Ponsonby  

Afbeelding 46 Officierssteek 

Afbeelding 47,Brief aan George 
Ponsonby 



135 
 

Lloyd, zoon van Sara’s 
halfzus, vocht haar laatste 
testament aan en dankzij het 
proces dat hij tegen Charles 
Pooley voerde, zijn brieven en 
documenten bewaard 
gebleven die uiteindelijk tot de 
ontdekking van Sara‘s 
identiteit leidden.  
In haar oorspronkelijke 
testament had zij £ 4.000 aan 

haar nicht Anne Mary Fox-Guion en haar kinderen nagelaten. 
 
Uit de processtukken en de uitvoerige verslagen in de London 
Standard van 12 en 13 maart 1874 en de Western Gazette van 20 maart 
1874, blijkt dat Sara een intelligente vrouw was die volgens 
getuigenverklaringen 5 talen vloeiend sprak en uitstekend kon 
tekenen. Ook bleek dat het aangaan van een tweede huwelijk voor 
haar ondenkbaar was en dat zij niet kon begrijpen waarom andere 
vrouwen hier anders over dachten. Dezelfde getuigen verklaarden dat 
Sara een uitermate humeurige vrouw was, „a woman of an excitable 
and irritable temper“, maar tot haar dood beschikte over een gezond 
verstand.  
Charles Pooley was vanaf 1863, toen Sara naar Weston-super-Mare 
verhuisd was, haar arts, en beweerde pas begin jaren `70 door Sara op 
de hoogte te zijn gebracht van het feit dat zij hem als enige erfgenaam 
had verkozen. In Sara’s testament uit 1867 was hij „slechts“ executeur 
testamentair en bedacht met een „armzalig“ legaat van £ 100.  
In 1871 had Emma Pullen, Sara’s huishoudster en goede vriendin, na 
een bezoek aan Pooley zelfmoord gepleegd. Sara moet van deze 
gebeurtenis zodanig van slag zijn geweest dat zij vanaf dat moment 
bij het beheer van haar bezittingen hulp nodig had. Uit de 
krantenverslagen over het proces blijkt dat Pooley haar die 
ondersteuning gaf.  
Sara‘s neef, George Ponsonby Lloyd, betoogde dat zij verward 
(dement?) was en in feite niet in staat was de consequenties van haar 
beslissingen te overzien.  
 
Bij de beschrijving van de zelfmoord van Emma Pullen en de reactie 
van Sara hierop dringt zich de gedachte op of Sara bij haar beslissing 
haar testament te wijzigen, slachtoffer was van het in die tijd graag 
gebruikte medicijn laudanum. Laudanum was een medicijn waarin 
10% opium werd verwerkt (zie ook bij haar broer Thomas hierna). De 
beschrijving van het merkwaardige gedrag van Emma Pullen 

Afbeelding 48, Brief aan Nannette  
(Anne Mary Guion) 
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voorafgaand aan haar zelfmoord lijkt ook op het gedrag van iemand 
die gedrogeerd is.  
 
Laudanum was een medicijn tegen allerlei kwalen en werd 
voorgeschreven als pijnstiller, bij buikloop, menstruatiekrampen, 
mentale problemen en nog vele andere kwalen, en was vrij 
verkrijgbaar. Was de patiënt eenmaal verslaafd, dan was een gebrek 
aan zelfbeheersing, als de gebruiker behoefte had aan het medicijn, 
volstrekt normaal. Sara’s eigenschappen bijzonder humeurig en snel 
geïrriteerd te zijn passen hier goed bij. Haar bijnaam „beautiful fiend“, 
opgetekend door Alphons uit de mond van zijn moeder Emily Fox, 
sluit hier op aan. Fiend betekent duivel maar wordt ook gebruikt in de 
uitdrukking „dope fiend“, om aan te geven dat iemand 
drugsverslaafd is. Als zij, net als haar broer, op het einde van haar 
leven inderdaad aan opium verslaafd was, is dit er wellicht de 
verklaring voor dat zij van Charles Pooley, haar dokter, afhankelijk 
was.  
 
Zij was dus waarschijnlijk inderdaad niet dement, zoals diverse 
getuigen met hun verklaringen ook aangaven, maar had mogelijk 
regelmatig last van ontwenningsverschijnselen. 
 
Aangezien volgens het hof niet aangetoond kon worden dat Sara „niet 
bij haar verstand was“ op het moment dat zij Charles Pooley tot haar 
enige erfgenaam maakte, werd de klacht van George Lloyd Ponsonby 
afgewezen en Charles Pooley streek de hele erfenis op. Toen hij in 
1890 overleed bedroeg zijn vermogen £ 47.000 (huidige waarde  
£ 5.200.000). 
 
Charles Pooley lijkt een man te zijn met twee kanten. De erfkwestie 
plaatst hem in een bedenkelijk daglicht. Tegenwoordig zou het 
ondenkbaar zijn om in zijn positie als huisarts een dergelijke erfenis te 
accepteren. Ook de zelfmoord van Emma Pullen in 1871 maakt hem 
niet sympathiek. In november 1871 wordt Pooley door Emma Pullen, 
Sara’s huishoudster en goede vriendin, bezocht en stelt hij vast dat zij, 
Emma dus, zich vreemd gedraagt (laudanum?). Aansluitend verzoekt 
hij de politie Emma op te laten nemen. Emma pleegt vervolgens 
zelfmoord. Van een arts mag een andere kwaliteit van hulp worden 
verwacht. 
Anderzijds werd hij erkend als een waardevol amateurgeoloog, was 
hij president van de Natural History Society te Weston-super-Mare, 
en was hij chirurg aan, en donateur van „the West England 
Sanatorium“. 
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Sara heeft van haar huwelijk met Daniel niet lang kunnen genieten. 
Nauwelijks getrouwd vertrok hij naar de Baltische zee om als Captain 
op het vlaggeschip van Admiral Reynolds met een vloot 
oorlogsschepen grote konvooien handelsschepen te beschermen tegen 
de Denen, die met Frankrijk een bondgenootschap hadden gesloten. 
Zoals eerder beschreven kwam hij tijdens de reis naar huis in 1811, 
voor Thorsminde, om het leven.  
 
Sara heeft kennelijk nooit geldzorgen gehad. Volgens de overlevering 
werd zij na haar huwelijk met Daniel onterfd, dus uitgaande van de 
notities van Alphons Albers zou het kapitaaltje dat zij bezat door 
Daniel verdiend moeten zijn met „prizemoney“. Alweer moet ik hier 
de uitdrukking „onwaarschijnlijk“ gebruiken. Tijdens Daniels korte 
carrière bij de Royal Navy kan hij dit bedrag onmogelijk bijeen 
gevochten hebben.  
Van haar stiefvader zal zij ongetwijfeld niet hebben geërfd. Van haar 
natuurlijke vader James Fuller-Harnett (en mogelijk haar moeder) 
heeft zij echter wel degelijk geërfd.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uit dit wel erg summiere testament uit 1794, waarin uitsluitend zijn 
naam, de namen van zijn twee kinderen en hun voogd zijn vermeld, 
blijkt dat Thomas en Sarah zijn erfgenamen zijn en dat zijn broer 
Edward Fuller de belangen van de kinderen zal behartigen. Zijn 
echtgenote en moeder van beide kinderen speelt zoals in deze tijd 
gebruikelijk geen rol als het om financiële zaken gaat (Zie in het 
hoofdstuk Huwelijk en geld … hierna). Sara heeft dus wel degelijk 
haar aandeel in de erfenis van haar vader gekregen.  
 
De in het hoofdstuk Guion beschreven these dat er tussen Gardiner en 
Sara een „geldtransfer“ moet hebben plaatsgevonden om voor Anne 
Mary geld veilig te stellen dat van Harriet afkomstig was en eigenlijk 
de familie Holt behoorde, lijkt minder onwaarschijnlijk en zal dus ook 
een rol hebben gespeeld bij de samenstelling van haar vermogen.  

Afbeelding 49, “Last Will” van James Fuller-Harnett 1794 
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Niet alle bezittingen van Sara kwamen bij 
Charles Pooley terecht. Van de koralenketting 
hiernaast wordt gezegd dat hij de „beautiful 
fiend“ behoorde.  
Een geschenk van Sara aan Anne Mary Guion? 
 
 

 
Het oorspronkelijke testament van Sara bevatte een indrukwekkende 
lijst met namen 
 

Friends and executors: John Torey and Charles Pooley; Niece: Anne 
Fox(-Guion) and husband Charles James Fox and 5 children; 
Goddaughter: Sarah Guion Payne; Madame Guyon Widow of the late 
Hungarian General Richard Guyon and 2 children; old friends: Jane d' 
Arcy, Kate d' Arcy and Charlotte d' Arcy dghtrs of the late General d' 
Arcy ; Captain Henry Trollope of East Deane Hanly, Mrs Elizabeth 
Edwards Wife of Captain Edwards of Freshford Somerset; Sarah Newton 
and Amelia Newton of Freshford ; Constant friend: Joshua Wilson 
Faulkner of the Phillipines Kent and his daughter Mrs Shand (=Edrica 
Faulkner) Edith Cowling and Edrica Cowling daughters of the said Mrs 
Shand by her first Husband Henry Faulkner son; Servant Emma 
Catharine Pullen (+1871, zelfmoord); Mrs Burrows wife of Col. Burrows 
of Bourton Court; Nephew George Ponsonby Lloyd  
Mrs Harrick Wife of Mr Harrick of the Registry office Dublin; George 
Hildreth Navy agent; Treasurers of the °British and Foreign Bible 
Society; °Shipwrecked Mariners Society; °Hospital in Weston Super 
Mare 

 
Een aantal personen kan worden teruggevonden in de Engelse 
„Peerage” waarbij familie d’Arcy herinneringen oproept uit het 
bekende boek „Pride & Prejudice“ van Jane Austen. De leden van de 
familie Faulkner/Shand zijn de voorouders van Camilla Shand, de 
huidige echtgenote van de Engelse troonpretendent, prins Charles. 
Kortom, een verzameling mensen die behoren tot de lower 
upperclass.  
  

Afbeelding 50, Koralenketting van Sara 
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Relatie met de familie Guyon de Geis 

Verrassend is Sara‘s legaat aan de weduwe van 
generaal Richard Guyon. Richard is een lid van 
de familie Guyon de Geis en zijn biografie, 
geschreven door Arthur Kinglake, bevindt zich 
in de stadsbibliotheek te Bath. Richard is een 
bekende, zo niet beroemde generaal uit de 
Hongaarse revolutie van 1848-1849, vluchtte 
naar Turkije, werd daar tot generaal benoemd 
(Khourschid Pasha) en vocht tevergeefs tegen 
het Russische leger, waarbij zijn Turkse divisie 

bij het eerste schot vrijwel geheel deserteerde. 
Hij was getrouwd met Baronesse Mary Splényi 
de Miháldi, een Hongaarse adellijke dame, die 

op het einde van de Hongaarse revolutie door de Oostenrijkers 
gevangen werd gezet, maar uiteindelijk naar Parijs mocht vertrekken, 
waar zij geheel verarmd zou overlijden. Richard stierf in 1855 in 
Damascus aan de cholera. 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat Sara Richard Guyon en zijn echtgenote 
heeft gekend, in Engeland heeft zij Richard en zijn echtgenote en 
kinderen in ieder geval nooit kunnen ontmoeten. Hoe dan ook, ook 
met dit legaat wordt weer de indruk gewekt dat de families Guion en 
Guyon de Geis op de een of andere manier aan elkaar verwant zijn. 

Sara en Lord Byron 

In het hoofdstuk over de familie Guion beschreef ik dat Gardiner 
bevriend was geraakt met George Gordon Byron, Lord Byron, en dat 
zij samen, volgens de over Lord Byron geschreven biografie door 
Matthew Iley, tussen mei en augustus 1922 een roeiboot bouwden en 
met „zijn zus“ door de bossen rondom Pisa wandelden. De zin in de 
biografie is dusdanig opgebouwd dat met „zijn zus“ zowel de zus van 
Gardiner bedoeld zou kunnen worden als de zus van Lord Byron. 
Lord Byron had een halfzus, Augusta Byron, met wie hij in het 
voorjaar van 1814 een dochter kreeg, Elizabeth Medora Leigh. 
Augusta was met George Leigh getrouwd en het paar kreeg tussen 
1808 en 1820 zeven kinderen. Elizabeth Medora was haar derde kind 
en werd officieel als dochter van haar echtgenoot George erkend. 
Gezien het feit dat Byron daarna nog diverse affaires had, is het niet 
aannemelijk dat zij hem in 1822, 2 jaar na de geboorte van haar laatste 
kind, in Pisa bezocht. Byron had in 1816/1817 bij Claire Clairmont een 
volgende dochter, Allegra Byron (1817-1822), verwekt en was in 1822 
bevriend met Teresa, countess Guiccioli. Met Claire stond hij op voet 

Afbeelding 51, Generaal 
Richard Guyon 
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van oorlog nadat hij, tegen de wil van Claire, hun dochter in het 
Capucijner klooster te Bagnacavallo in Italie had ondergebracht, waar 
het meisje in 1822 een tragische dood zou sterven. Claire en Byron 
hadden afgesproken dat dochter Allegra in Engeland zou worden 
opgevoed en dat Claire haar dochter iedere week zou mogen 
bezoeken.  
Er is dus geen enkele vrouw uit de sociale omgeving van Byron te 
verzinnen, waarvan Matthew Iley had kunnen denken dat zij als 
Byron‘s zus met hem en Gardiner door de bossen had kunnen 
wandelen.  
De enige andere mogelijkheid is, dat Matthew Iley zich vergiste 
omdat hij de familie van Gardiner niet kende, en dacht dat de vrouw 
een zus van Gardiner was. Voor alle duidelijkheid, Gardiner had geen 
zus. De enige die naar mijn mening als potentiële zus van Gardiner in 
aanmerking komt is zijn schoonzus Sara.  
Hieruit zou volgen dat Gardiner vier tot vijf maanden met Sara op reis 
zou zijn geweest en dat zij mogelijk samen te gast waren bij Lord 
Byron te Pisa. 

Thomas Fuller-Harnett 

Harnett was formerly a lieutenant in the 82nd (general Pigot's) 
regiment. He quitted the service on coming to a good fortune, 
which, from being thoughtlessly extravagant, he dissipated in a few 
years, and was thrown into the King's-bench, where he remained a 
considerable time, supported by the bounty of a kind sister…… 
THE ANNUAL REGISTER, OR A VIEW OF THE HISTORY, POLITICS, AND 
LITERATURE, OF THE YEAR 1820. 

 
Sara’s broer Thomas was luitenant in het 
„82nd Regiment of Foot” te Mullingar, Ireland 
en leek net als zijn stiefvader een redelijk 
betaalde carrière als officier voor zich te 
hebben. In 1812 overleed zijn moeder en de 
erfenis die zij naliet moet van een zodanige 
grootte zijn geweest dat hij dacht niet langer 
meer te hoeven werken, waarna hij zijn 
carrière als militair opgaf. Niet lang daarna 
moet hij een verwonding hebben opgelopen 
waardoor hij de indertijd veel gebruikte 

pijnstiller laudanum nodig had. Laudanum 
was rond 1500 uitgevonden en werd als 
wondermiddel tegen allerlei kwalen beschouwd. Het werd 
bijvoorbeeld ook voorgeschreven bij buikloop, een probleem waar 
Goethe veel last van moet hebben gehad. Van Goethe is bekend dat hij 

Afbeelding 52, Laudanum 
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een enthousiast gebruiker van het medicijn was. De bestanddelen van 
laudanum waren 90% wijn (of een andere alcoholische drank) en tot 
10% opium. Helaas werd Thomas verslaafd aan dit medicijn en 
binnen een paar jaar was de erfenis, waarschijnlijk als gevolg van deze 
verslaving, verbruikt. Thomas maakte schulden, ging failliet en 
belandde in de gevangenis. Zoals uit het bovenstaande Engelse citaat 
blijkt moet zijn zus Sara hem in deze moeilijke tijden ondersteund 
hebben. Ik ga ervan uit dat dit mogelijk was omdat ook Sara, in 
tegenstelling tot de notitie van Alphons Albers, van haar vader had 
geërfd. 
In 1819 ging Thomas zo ver dat hij een check vervalste om aan geld te 
komen. Na een kort proces werd hij in 1820 ter dood veroordeeld en, 
ondanks pogingen van vrienden en kennissen het vonnis te 
verhinderen, opgehangen. Uit de verslaggeving van het proces en van 
de uitvoering van het vonnis, valt op te maken dat Thomas zijn lot 
manmoedig heeft gedragen.  

Straffen in de 19e eeuw 

De straffen in de eerste helft van de 19e eeuw waren van een andere 
kwaliteit dan tegenwoordig en hadden de overduidelijke bedoeling af 
te schrikken. Hoewel het aan mijn beschrijving van de families Guion 
en Fox niets toevoegt heb ik mij met enig afgrijzen hierin verdiept. Ik 
verzoek u mij niet als sensatiebelust te beschouwen. 
Twee van de meest onmenselijke straffen die de Engelsen in deze tijd 
toepasten waren  
 

 „half-hanging“ en  
 „flogging around the fleet“.  

 
Bij half-hanging werd de betreffende persoon een strik om de hals 
gelegd en werd hij/zij langzaam hieraan omhoog getrokken tot hij/zij 
het bewustzijn verloor. Daarna werd hij/zij weer bij bewustzijn 
gebracht en volgde een herhaling van de actie. Natuurlijk werd het 
proces begeleid door een arts opdat de „lol“ niet te gauw voorbij was. 
Bij „flogging around the fleet“ werd een veroordeelde werknemer van 
de Royal Navy gestraft met zweepslagen en wel op ieder schip dat tot 
de betreffende vloot behoorde. Het aantal zweepslagen per schip 
varieerde van 500 tot 700 en als de vloot uit 25 schepen bestond kon 
het tot twee jaar duren voordat de straf volledig was uitgevoerd. Ook 
deze straf werd onder toezicht van een arts uitgevoerd om te 
voorkomen dat de veroordeelde zich voortijdig aan zijn straf zou 
onttrekken. Als ontsmettingsmiddel na de zweepslagen was zeewater 
erg in trek. Er werd dus ook nog „zout in de wonde gestrooid“.  
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Miniaturen uit de nalatenschap van Sara 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De miniaturen, getoond op deze en de volgende bladzijde, stammen 
uit de nalatenschap van Sara en werden door haar dokter, Charles 
Pooley, geërfd. Momenteel zijn de miniaturen in bezit van een van de 
nakomelingen van Charles, namelijk Sylvia Goiran. Volgens een 
notitie in bezit van de familie Goiran zijn de beide heren links- en 
rechtsboven Daniel en Gardiner Guion. Daniel wordt in deze notitie 
Admiral Guion genoemd, wat onjuist is. 
De oudere dame rechtsonder is de moeder van Sara dus Elizabeth 
Carrique Ponsonby, voorheen Fuller-Harnett, geboren Gun.  
Bij de jongere dames linksonder en midden-boven zou het om zussen 
van Sara gaan. Sara had geen volle zus maar wel één halfzus, dus 
zouden beide miniaturen dezelfde vrouw tonen. Het verschil in stijl 
tussen beide miniaturen vind ik echter zo opvallend dat ik hieraan 
twijfel. Is de frivole vrouw met de openstaande bloes op de miniatuur 
midden-boven dezelfde als de ingetogen vrouw met de hooggesloten 
kleding linksonder? De vrouw linksonder draagt hugenoten kruis. Zij 
is ongetwijfeld de halfzus van Sara, Anne Carique Ponsonby. De 
familie Carrique waren immers Franse protestanten en het 
hugenotenkruis is bij haar dus op zijn plaats.  
De vrouw midden-boven zou Sara zelf kunnen zijn.  

Afbeelding 53, Miniaturen uit de nalatenschap van Sara 
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De titels bij bovenstaande afbeeldingen zijn conform de notities in 
bezit van de familie Goiran. Deze notities geven als aanvullende 
informatie voor afbeelding 38: March 1811, age 33. Op de achterzijde 
is geschreven „silhouette by Myers of London“.  De aanvullende 
informatie bij afbeelding 39 luidt: „Austrian Army officer“. De 
afbeeldingen 38 en 39 tonen volgens de notities van de familie Goiran 
dezelfde persoon. 
Afbeelding 39 is een overduidelijke kopie van afbeelding 14 op pagina 
59. Niet  Colonel Gardner dus maar Captain Gardiner (Henry) Guion. 
De enige  officier in Oostenrijks dienst die Sara kende was Richard 
Debaufre Guyon (zie bij de legaten in Sara’s testament hiervoor). 
Richard is op deze miniatuur met zekerheid niet afgebeeld.  
Welke zichzelf respecterend schilder maakt een kopie in miniatuur 
van een schilderij? Betreft het hier wellicht een oefening van Joshua 
Wilson Faulkner, de schilder die door Sara in haar oorspronkelijke 
testament met een legaat werd bedacht?  
Of op afbeeldingen 38 en 39 dezelfde persoon is afgebeeld betwijfel ik. 
De aantekening „March 1811“ kan, als het om Gardiner gaat, niet 
kloppen, hij was van juli 1810 tot juni 1812 op zee. Gardiner was in 
maart 1811, 35 jaar en 11 maanden oud. Daniel was in februari 1811, 
34 jaar oud geworden en Daniel was vanaf 1810 ook op zee.  
Mogelijk is natuurlijk dat de basis van het silhouette vóór het vertrek 
van Gardiner in juli 1810 werd gelegd en het eindprodukt pas maart 
1811 klaar was. Als dit zo is dan was Gardiner kennelijk een man met 
vele gezichten. Ik sluit niet uit dat het silhouette op afbeelding 38 
Sara’s vader is en de genoteerde datum bij een ander miniatuur 
behoort. 
De notities van de familie Goiran leveren, net als de notities van 
Alphons Albers, evenveel vragen op als antwoorden. 

Afbeelding 54, Captain Guion (???) Afbeelding 55, Colonel Gardner Guion (???) 
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Nakomelingen van William Townsend Gun 

Generatie: 1 
1. William Townsend Gun  
William huwt Sarah Stoughton 07 dec 1765. (dochter van Anthony Stoughton 
en Elizabeth Bateman)  
Kinderen: 

2. Elizabeth Gun, overleden 09 jun 1812, Cork. 
3. Townsend Gun  
4. Catherine Gun  
5. Thomas Gun  
6. William Gun  

 
Generatie: 2 
2. Elizabeth Gun, overleden 09 jun 1812, Cork. 
 Elizabeth huwt James Fuller-Harnett 1783. James (zoon van Thomas Fuller 
en Ann Purcell) overleden na 1794. 
 Kinderen: 

 7. Thomas Fuller-Harnett, overleden 1820. 
 8. Sara Fuller-Harnett geboren 1792; overleden 16 jun 1873, Weston-
Super-Mare, Somerset, England. 

Elizabeth huwt William Carrique Ponsonby. William (zoon van James 
Carrique Ponsonby en Mary o' Hara) overleden vóór 1837. 
Kinderen: 

9. NN Ponsonby, overleden 28 jun 1808, Crotto, Kerry, Ireland. 
10. Richard Carrique Ponsonby geboren jun 1795; overleden vóór 8 mei 
1841. 
 11. William Ponsonby, overleden 1831. 
 12. Capt. Thomas Carrique Ponsonby geboren 12 dec 1800. 
 13. Anne Ponsonby, overleden apr 1866, Richmond, Dublin. 
 14. George Ponsonby geboren 1810-1811; overleden 14 jun 1831. 

 3. Townsend Gun  
Townsend huwt Amelia Wilson. 
Kinderen: 

15. Jane Gun  
16. William Wilson Gun geboren 1809. 

4. Catherine Gun  
Catherine huwt Rev. Stephen Dunlevie. 
Kinderen: 

17. Frederica Dunlevie  
5. Thomas Gun  
6. William Gun  
William huwt Margaret M' Kenny. (dochter van William M' Kenny)  
Kinderen: 

18. Sarah Gun  
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Generatie: 3 
7. Thomas Fuller-Harnett, overleden 1820. 
8. Sara Fuller-Harnett geboren 1792; overleden 16 jun 1873, Weston-Super-
Mare, Somerset, England. 
Sara huwt Capt. Daniel Olivier Guion 1809, Crotto, Kerry, Ireland. Daniel 
(zoon van Daniel Guion en Ann Harwood) geboren 20 apr 1776, 35 Crutched 
Friars, London, England; gedoopt 21 mei 1776, St. Olave, Hart Str., London, 
Middlesex, England; overleden 24 dec 1811, Thorsminde.  
9. NN Ponsonby, overleden 28 jun 1808, Crotto, Kerry, Ireland. 
10. Richard Carrique Ponsonby geboren jun 1795; overleden vóór 8 mei 1841. 
Richard huwt Mary Anne.  
11. William Ponsonby, overleden 1831. 
12. Capt. Thomas Carrique Ponsonby geboren 12 dec 1800. 
 Thomas huwt Frederica Dunlevie. (dochter van Rev. Stephen Dunlevie en 
Catherine Gun)  
Kinderen: 

19. Minnie Frederica Ponsonby geboren 1833, Co.Kerry. 
20. Frederick Guyon Carrick 
21. William Ponsonby  
22. Thomas Ponsonby  

13. Anne Ponsonby, overleden apr 1866, Richmond, Dublin. 
Anne huwt George Lloyd. George, overleden vóór 1873.  
Kinderen: 

23. George Ponsonby Lloyd, gedoopt 7 jan 1836, Saint Michael, Limerick, 
Limerick, Ireland; overleden 1908, Melbourne, Victoria, Australia. 

14. George Ponsonby geboren 1810-1811; overleden 14 jun 1831. 
15. Jane Gun  
Jane huwt Edward Maynard Denny. Edward (zoon van Maynard Denny en 
Penelope Stoughton) geboren ca 1792.  
 Kinderen: 

 24. Amelia Denny, geboren 1850. 
 16. William Wilson Gun geboren 1809. 
 17. Frederica Dunlevie  
Frederica huwt Capt. Thomas Carrique Ponsonby. Thomas (zoon van William 
Carrique Ponsonby en Elizabeth Gun) geboren 12 dec 1800; 
Kinderen: 

19. Minnie Frederica Ponsonby geboren 1833, Co.Kerry. 
20. Frederick Guyon Carrick Ponsonby  
21. William Ponsonby  
22. Thomas Ponsonby  

18. Sarah Gun 
 
Generatie: 4 
19. Minnie Frederica Ponsonby geboren 1833, Co.Kerry. 
Minnie huwt William Hartshorn 28 sep 1853, St. Peter's Church, Aungier 
Street, Dublin. William (zoon van William Hartshorn en Catherine Walsh) 
geboren 1810, Fermoy, Co. Cork.  
Kinderen: 
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25. William Ponsonby Hartshorn, gedoopt 21 mei 1859, Manchester 
Cathedral. 

20. Frederick Guyon Carrick Ponsonby 
21. William Ponsonby 
22. Thomas Ponsonby 
23. George Ponsonby Lloyd, gedoopt 7 jan 1836, Saint Michael, Limerick, 
Limerick, Ireland; overleden 1908, Melbourne, Victoria, Australia. 
George huwt Elizabeth Golger 1874, Victoria, Australia.  
24. Amelia Denny geboren 1850. 
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Bronvermelding Fuller-Harnett 

1. Pedigree of Fuller family of Glashnacree - Burke's Peerage & Gentry LLC. 
(Burke's Peerage & Baronetage 106th Edition, Burke's Landed Gentry 
19th Edition) Sarah; m Capt Oliver Guyon, RN, who was lost in the Black 
Sea (???), and dsp 

2. Pedigree Miscellanea Genealogica et Heraldica, Blz 281-287. Sara en 
Daniel op blz 286 

3. Burke’s Genealogical and HeraldiC History of the Landed Gentry, Band 1 
(Gun) 

4. Last Will of James Fuller-Harnett (National Library of Ireland) 
5. Limerick Chronicle? 17/04/1866 overlijdensadvertentie van Anne widow 

of late George Lloyd, formerly High Sheriff of Limerick, dau of late Major 
Ponsonby, Co. Kerry 

6. The Carique-Ponsonby family by Mark Humphrys 
7. The National Archives, J 121/2388 Testator Sara Guion: Lloyd v. Pooley 

1874- Concerning last Will of Sarah Guion (wife of Daniel Oliver Guion) 
7.1. Subpoena (Order to testify) Jan-Feb 1874, Filed 5 March 1874 For the 

Defendant (Charles Pooley): Samuel Edward Baker and John Doe 
For the Plaintiff (George Ponsonby Lloyd): Charles Greenslade, 
Samuel Edward Baker(?), Charles Pooley, George Hildreth (member 
of the mercantile firm of Tory and Hildreth, Navy Agents, London) 

7.2. Documents of the Court, Jan – Mar 1874 
7.3. Deposition of Mr Greenslade - Barrister? 
7.4. Col Burrowes and his wife (Frances Catherine neé Trench 2nd 

ggdaghter of Luke Gardiner)  
7.4.1. Summon - 4 March 1874 
7.4.2. Prove of Illness - 5 March 1874 
7.4.3. Examination - 9 March 1874  

7.5. Correspondence concerning Sara's Last Will Letters to and from Mr 
Tory (her Agent and member of the mercantile firm of Tory and 
Hildreth, Navy Agents, London and one of the executors of her Last 
Will) and a bill from Mr Greenslade 1866-1867. On page 9 of this 
file, a letter from Sara to her agent concerning the Legacy in her last 
will for the wife of General Guyon, the name "Harnett" is written.  

7.5.1. 1866_04_14 to Ponsonby Sara wrote warm and sympathetic 
letters to him when his mother died in Apr 1866 ("My dear 
Ponsonby") 

7.5.2. 1866_04_16 to Ponsonby 
7.5.3. 1866_04_17 to Ponsonby (his mother, her halfsister, died)  
7.5.4. 1866_04_20 to Ponsonby 
7.5.5. 1866_07_17 to Nanette (Anne Mary Fox-Guion) her 

goddaughter 
7.5.6. 1868_05_04 to Nina Shand (Edrica Faulkner, daughter of the 

painter Joshua Wilson Faulkner and ancestor of Camilla 
Rosemary Shand, wife of Prince Charles) 

7.5.7. 1869 or1870 to Mrs Burrowes 
7.5.8. 1870_09_13 to Mrs Burrowes 
7.5.9. 1871_02_25 to Mrs Burrowes 
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7.5.10. 1871_05 to Mrs Burrowes 
7.5.11. To Mrs Perkins (???) 
7.5.12. To Mrs Perkins (???) 
7.5.13. To Mrs Perkins (???) 

7.6. Last Will of Sara and oath Mr. Pooley 11 March 1874 
7.7. Verdict, Judge: James Hannen 
7.8. Examination of handwriting, 27 March 1874 - by Mr Nethercliff 

8. Krantenberichten in verband met het proces Lloyd v. Pooley (met dank 
aan Adair Hobson, nakomeling van Charles Pooley) 
8.1. London Standard – 12 March 1874 
8.2. London Standard – 13 March 1874 
8.3. Western Gazette – 20 March 1874 

9. Western Gazette – Nov 1871 (zelfmoord Miss Pullen na een advies van 
Dr Pooley haar „op te nemen“ 

10. The old stone crosses of Backwell, Nailsea, Tickenham and Wraxhall – by 
Vince Russett, Archaeological officer North Somerset council 

11. Last will of Sara Guion (1782-1873) - (Signed) 1867 (Familiearchief) (pdf) 
12. Certified Copy of an entry of Death, 16 June 1873, Sarah Guion, gedateerd 

16 august 1968 (Ponsonby werd door vermoedelijk Frans Albers of zijn 
vriend Arnold Jacob Teychinée Stakenburg toegevoegd) 

13. Crotto House (or Crotta House), Co.Kerry., Drawing by John Preston 
Neale. Engraving published 1821, London, by Thomas Barber 

14. Taylor and Skinner's Maps of the Roads of Ireland, surveyed 1777, 
published 1778 

15. The Post-chaise Companion, 1786, p.180] 
16. Biography of General Richard Guyon 1838-1855, by Arthur Kinglake 

ISBN-13: 9781151620453; ISBN-10: 1151620459; Publication Date: 
12/24/2009; Pages: 68; Publisher: General Books LLC; Book Type: 
Paperback 

17. The Hungarian Revolution and the War of Independence 1848-1849 by 
Gábor Bona; ISBN 0-88033-433-9 
 
5, 13, 14 Met dank aan Mark Humphrys 
(http://humphrysfamilytree.com/Blennerhassett/crotto.html) 
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De familie Fox 

Burke, in his "History of the commoners", states "that the numerous 
families of Fox at present residing in the West of England sprang from 
one common ancestor, a Francis Fox, who married 1646, Dorothy 
Kekewich. Tradition represents him to have come from Wiltshire (it is 
said from the parish of Farley or that of Pitton), somewhere in 1645, 
during the commotions of the civil war. He is stated to have been 
descended from the same family as the celebrated Sir Stephen Fox, 
ancestor of the Earls of Ilchester and the Lords Holland.  
……………… 
Francis's wife may or may not have been a Kekewich. But his son's wife 
was definitely a Croker; and from her the Foxes get most of their small 
share of blue blood. The Falmouth Foxes are descended from two 
grandsons of this marriage. George Croker Fox and Joseph Fox 

 
In 1872 werd deze familie in een omvangrijke genealogische 
publicatie beschreven: „A revised Genealogical account of the various 
families descended from Francis Fox of St Germans, Cornwall “. De 
tekst hiervoor stamt uit deze publicatie. 

De oudste generaties, afstamming van Karel “de Grote” 

De genealogie begint met Francis Fox (1606-1670) en Dorothy 
Kekewich. Het echtpaar had een zoon Francis (1688-1773), die in een 
tweede huwelijk met Tabitha Croker was getrouwd. Onder de ca 2000 
nakomelingen van Francis Fox en Tabitha Croker bevinden zich 
kleinzoon Joseph senior (1729-1785), en diens zoon, Joseph junior 
(1758-1832). Joseph junior was de vader van Charles James, die met 
Anne Mary Guion trouwde. 
De familie Croker of Crocker behoort, net als de families Cruwys 
(Crewys) en Coplestone, tot de oud-Engelse landadel, dat wil zeggen 
de adel die al aanwezig was in Engeland vóór Willem de Veroveraar 
met zijn leger met Franse vazallen Engeland innam. Diana Spencer 
stamt ook af van de familie Croker. 
 

 "Crocker, Cruwys, and Coplestone, 
 When the Conqueror came were at home" 
Traditional rhyme related by Prince (d.1723) 

 
Tabitha stamt volgens de bovengenoemde publicatie uit 1872 via de 
familie Bonville van Karel “de Grote” af. Dat was dus mooi 
meegenomen, naar een afstamming van Charlemagne hoefde ik niet 
meer te zoeken. 
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De familie Fox was rond 1645 de perikelen rond de burgeroorlog 
ontvlucht en had zich bij het „genootschap der vrienden“ aangesloten 
dat door George Fox - geen familie - was opgericht. De leden van dit 
genootschap werden ook wel quakers genoemd. De eerste Engelse 
quakers kunnen overigens niet vergeleken worden met hun veel 
conservatievere Amerikaanse geloofsgenoten of de nog 
conservatievere Amerikaanse Amish.  
 
Quakers spelen in de 17e en 18e eeuw in Engeland een 
vooraanstaande rol in industrie, handel en wetenschap. Zij 
verafschuwen het christelijke dogmatisme en de mythologisering van 
het christelijke geloof, maar zijn desondanks streng gelovig. Uit afkeer 
van de gevoerde burgeroorlog in het midden van de 17e eeuw (James 
I, Cromwell, Willem van Oranje versus zijn zwager James II) weigeren 
veel quakers belasting te betalen (er worden immers ook wapens van 
belastinggeld gekocht) en belanden dientengevolge in de gevangenis. 
Quakers spelen in de 19e eeuw een vooraanstaande rol bij de 
vrouwenemancipatie, de afschaffing van de slavernij en de 
liberalisering van de gevangenissen in Engeland.  
 
Joseph senior (1729–1785) was een “full-proof” Quaker. Hij was mede-
eigenaar van een handelsschip. Zijn twee partners besloten tijdens een 
van de oorlogen tegen Frankrijk in de 18e eeuw het schip met 
kanonnen uit te rusten en verwierven een kapersbrief, dat wil zeggen, 
zij kregen toestemming met wapengeweld vijandige, met name 
Franse, schepen buit te maken. Joseph was hier als quaker fel tegen 
maar moest voor het democratisch genomen besluit buigen.  
Hij besloot zijn aandeel in het vermogen dat met het kapen van Franse 
schepen verdiend werd te beleggen, en zond zijn zoon Edward Long 
in 1785 naar Frankrijk om het met kapen verdiende geld aan de 
eigenaren van de gekaapte schepen terug te geven. Deze actie kreeg in 
Frankrijk veel publiciteit (Gazette de France, 25 februari 1785) en 
Edward schreef hierover een uitgebreid verslag.  

Joseph Jr., arts aan het London Hospital 

De oudste zoon van Joseph senior, ook Joseph, studeerde ondertussen 
in Edinburgh medicijnen. 
Joseph junior wist rond 1789 met de hulp van quaker vrienden arts te 
worden aan het London Hospital, waar ook Anne Guion als matron 
(sinds 1790) en Richard Grindall als chirurg (sinds 1780) waren 
aangesteld.  
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Munk's "Roll of the Royal College of Physicians" tells us that this second 
Joseph, after practising in Falmouth for some years as an apothecary, 
"acquired by marriage and his profession a small independence" and 
decided to try his fortune in London as a physician. He studied at 
Edinburgh and in 1783 graduated M.D. at St. Andrews (his brother 
Edward Long graduated 1784 at St. Andrews). Settling in London, he 
was admitted L.R.C.P. in 1788, and in 1789 was elected physician to the 
London Hospital. In 1792 the Royal College of Physicians of Edinburgh 
made him a fellow. 

 
Anne verdiende ca £ 10-20 per jaar, Joseph ca £ 600. 
Joseph junior was in 1780 met Elisabeth Peters (1751-1839), een 
achternicht, getrouwd en Elisabeth had een vorstelijke bruidsschat 
meegekregen. Elisabeth kwam net als Joseph junior uit Falmouth, 
Cornwall, was 7 jaar ouder dan Joseph en het echtpaar bleef 
kinderloos. In de circa 100 jaar later gepubliceerde genealogie van de 
familie Fox worden zij ook als zodanig vermeld. Uit de in onze familie 
aanwezige documenten blijkt echter dat er 4 kinderen zijn. Emily, 
Mary James, Sophia James en Charles James. De aantekeningen van 
Emily Fox, dochter van Charles James, geven een warrig beeld van de 
familie. Joseph zou op zijn sterfbed katholiek geworden zijn, Emily 
was protestants opgevoed en Mary J., Sophia J. en Charles J. waren 
katholiek opgevoed. Was het ontbreken van de kinderen in de 
genealogische publicatie een reactie van de quaker gemeenschap op 
het feit dat Joseph katholiek werd? 
 
Nee, de situatie was iets gecompliceerder en de archieven van de 
Society of Friends in Londen, de testamenten van Joseph en Elisabeth, 
en documenten uit „The National Archives“, geven weer wat er in de 
Londense jaren van Joseph gebeurde. 

De buitenechtelijke kinderen van Joseph Jr. 

Rond 1792 keerde Elisabeth terug naar Cornwall en vestigde zich te 
Mylor. In datzelfde jaar werd ook Emily geboren. Uit het in 1834 door 
Elisabeth geschreven testament blijkt dat zij Emily (geb. 1792) 
adopteerde, waarmee zij duidelijk maakt dat zij niet de biologische 
moeder van Emily is. Circa 1796 wordt Joseph vervolgens vader van 
Mary James gevolgd door Sophia James in 1798. Aangezien Elisabeth 
nog steeds gescheiden van Joseph junior in Mylor woont, kan zij ook 
van deze kinderen niet de biologische moeder zijn, wat tenslotte 
wordt bevestigd door een verslag van een vergadering van de Society 
of Friends te London. 
Tijdens de “Devonshire House Monthly meeting” van de Society of 
Friends te Londen, gehouden op 4 december 1798, wordt vermeld dat 
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de Society een brief van Joseph Fox heeft ontvangen waarin hij zijn 
lidmaatschap opzegt in verband met  
“the inconsistency of his conduct with the religious principles”.  
 

 
 
Afbeelding 56, Devonshire House Monthly meeting 4-12-1798 
 
Er werd een delegatie samengesteld die hem bezocht en die delegatie 
werd door Joseph overtuigd van zijn niet-passende gedrag met de 
mededeling dat hij de vader van een buitenechtelijk kind was.  
Eén buitenechtelijk kind? Op dat moment drie, van vermoedelijk twee 
partners, en het vierde buitenechtelijke kind, Charles James, zal een 
paar maanden later op 25 januari 1799 worden geboren. 
Weer een jaar later, in 1800, neemt hij ontslag bij het London Hospital.  

Greatwood Cottage, Mylor 

Inmiddels heeft Joseph in 1798-1799 landgoed Greatwood cottage te 
Mylor van Edward Yescombe overgenomen en circa 1800 is hij daar, 
niet ver van Elisabeth, gaan wonen.  
 

from the newspaper Sherborne Mercury For MONDAY, August 13, 
1798 
MYLOR, CORNWALL 
To be LETT, for a term of five years, from Michaelmas next, All that 
capital Farm, situate in the parish of Mylor, in the county of Cornwall, 
now in the possession of Edward Yescombe Esq. called or known by the 
name of GREAT WOOD, consisting of an excellent dwelling-house 
and garden with barns, stables, granary, a large cyder pound-
house, out-houses of every description, and about 80 acres of fine 
arable and pasture land, and five acres of orchard; which land is within a 
ring fence, and most conveniently situated for manure and sea sand, as 
the sea flows round a great part of the estate, which has an excellent quay 
thereon for landing sand. 

 
Sir William Lemon of Carclew Cornwall, Baronet, was de eigenaar 
van de “Manor of Restrongett”. Een manor (vergelijkbare 
Nederlandse uitdrukkingen zijn riddergoed, havezate) stond aan de 
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basis van het Engelse leenstelsel en was in bezit van een adellijke 
familie. Historisch gezien is een manor, net als een mark 
(gemilitariseerde zone tussen twee landen), een provincie, een 
hundred (een bestuurskundige eenheid binnen een graafschap), een 
parochie of een bebouwd gebied (township), een territoriale eenheid 
binnen Engeland. 
Op het gebied van de “Manor of Restrongett” bevindt zich het 
landgoed “Greatwood Cottage” dat door de familie Tresidder werd 
gebouwd. (pachtovereenkomst met William Lemmon van 30 
december 1789).  
Op 25 juni 1802 werd een pachtovereenkomst gesloten tussen John 
Tresidder en Joseph Fox betreffende Greatwood Cottage, kennelijk 
was de pachtovereenkomst tussen John Tresidder en Edward 
Yescombe, de vorige eigenaar, toen pas afgelopen. 
Greatwood Cottage bevindt zich aan de andere kant van de haven 
van Mylor, het stadje waar een aantal jaren eerder (ca 1792) zijn 
wettige echtgenote Elisabeth Peters was gaan wonen nadat ze Joseph 
had verlaten.  
Cottage is een misleidende uitdrukking. Naar huidige maatstaven 
was het een riante villa, met bijgebouwen waar hij met een 
huishoudster, een tuinman en een knecht woonde. In uiterlijk 1802, 
als Gardiner Henry Guion met Harriet Grindall Holt trouwt, stelt hij 
de familie Guion een van de bijgebouwen ter beschikking. Er wonen 
dan op het landgoed van Joseph behalve de kinderen van Joseph, 
Emily (*ca 1792), Mary James (*1796), Sophia James (*1798) en Charles 
James (*1799), ook Anne Guion (Gardiners moeder), Harriet Grindall 
Guion-Holt (Gardiners echtgenote) en Anne Mary Guion, Gardiners 
dochter (*1798).  
 
Volgens zijn biografie was Joseph spoedig als landarts actief en 
publiceerde hij in 1803 „A new Medical Dictionary containing a 
concise explanation of the terms used in Medicine, Surgery, 
Pharmacy, Botany, Natural History and Chemistry”.  
Er bestaat een verhaal - niet van Alphons Albers maar van de familie 
Fox - waarin wordt verteld dat hij als eerste Engelse arts een kind 
tegen pokken inentte. 
Harriet Guion sterft op 13 juli 1806 en wordt op het kerkhof van de 
Parish Church van Mylor begraven. Dankzij de gedenksteen in de 
Parish Church is bekend dat zij op het landgoed van Joseph woonde. 
Anne Guion, Gardiners moeder, wordt in mei 1811 naast haar 
begraven. 
De moeders van de kinderen van Joseph worden nergens genoemd, in 
geen enkel document, in geen enkele beschrijving. Zij zijn naar alle 
waarschijnlijkheid voor 1800 in Londen gestorven en begraven. 
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Afbeelding 58, Greatwood Cottage 1845 

Afbeelding 57, Kaart met Restronguet (ook wel Restrongett), Great Wood en 
Mylor 
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Opvoeding kinderen 

Dankzij de graven van Anne, Gardiners moeder, en Harriet, 
Gardiners 2e (?) echtgenote, en het memorial van Harriet in de 
parochiekerk van Mylor, weten we dus dat Joseph Fox en de familie 
Guion samen op Greatwood Cottage woonden. Voor de opvoeding 
van de kinderen was dus gezorgd. Leerplicht bestond niet in het begin 
van de 19e eeuw en scholen waren dun gezaaid. In betere kringen 
werden de kinderen thuis opgevoed met de hulp van een 
gouvernante. Meisjes hadden geen hogere opleiding nodig en jongens 
gingen zo nodig naar een elite-internaat of direct naar een universiteit. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat Anne Guion, Gardiners moeder, 
en wellicht ook voor korte tijd Harriet, als gouvernante voor Josephs 
kinderen zijn opgetreden. Charles James werd net als zijn vader in 
Edinburgh als arts opgeleid. 
 
Volgens de aantekeningen van Alphons Albers werd Emily, de oudste 
dochter van Joseph, protestants opgevoed en sloot zich later aan bij 
“the sect of Lady Huntingdon (Selina Hastings née Shirley/Shirly)”. 
Lijkt voor de hand te liggen lijkt mij. Anne Guion was ook protestant. 
 
De andere drie kinderen waren volgens de notities van Alphons 
Albers 
 

“sent to France and brought up as catholic by De Tremouille, a french 
lady”. 

 
De laatste drie kinderen zouden dus naar Frankrijk zijn gestuurd en 
katholiek zijn opgevoed door een Franse dame uit de familie 
Trémouille. De aantekening over de familie Trémouille is met potlood 
op een later tijdstip aan de notitie toegevoegd. 
Vooral de laatste mededeling uit het notitieboekje van Alphons 
Albers, waarin hij de herinneringen van zijn moeder optekende, roept 
veel vragen op. Katholieken waren in Engeland in het begin van de 
19e eeuw nog steeds “outcasts”. Waarom Joseph voor een katholieke 
opvoeding, en dus waarschijnlijk ook voor een katholieke doop koos 
is verrassend. Het zou toch veel gemakkelijker zijn, net als voor de 
oudste dochter Emily, zich aan te sluiten bij de protestantse 
Anglicaanse kerk. Een jaar voor zijn overlijden kiest hij, volgens de 
aantekeningen van Alphons Albers, er in 1831 zelfs voor ook zelf 
katholiek te worden. Natuurlijk was het leven van katholieken na de 
„Roman Catholic Relief Act 1829“ veel gemakkelijker geworden. De 
keuze voor de katholieke kerk was bij het dopen van zijn kinderen 
tussen 1796 en 1799 echter niet bepaald een garantie voor een 
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gemakkelijk en gelukkig leven. Was zijn aversie tegen de Anglicaanse 
kerk, tegen het establisment, zo groot of was de onbekende moeder 
katholiek?  
Er zijn helaas geen doopgegevens van zijn kinderen gevonden. Net als 
bij mijn overwegingen aangaande een mogelijk huwelijk tussen 
Gardiner en Polini, kan niet worden uitgesloten dat de registers 
waarin de doop van Josephs laatste drie kinderen is opgetekend, zich, 
wegens het mogelijk illegale karakter ervan, achter slot en grendel 
bevinden van de katholieke kerk in Engeland.  
 
Dat Josephs laatste drie kinderen in Frankrijk zouden zijn opgevoed 
lijkt (alweer) onwaarschijnlijk. Door een katholieke dame wellicht, 
maar zeker niet in Frankrijk. Frankrijk en Engeland waren immers van 
1798 tot 22 juni 1815 (met een kleine pauze in de jaren 1802 en 1803 en 
van april 1814 tot maart 1815) in oorlog. Kinderen naar Frankrijk 
sturen om opgevoed te worden? Onmogelijk lijkt mij. 
De aantekeningen van Alphons Albers bevatten echter meer „foutjes“, 
foutjes die de familie in betekenis aanzienlijk opwaardeerden.  
 
Trémouille of Trémoille was een Frans adellijk geslacht, met nauwe 
banden met het Franse koningshuis. Charles Bretagne Marie de la 
Trémoille (24 maart 1764 – 10 november 1839), 8th duc de Thouars, 
was een Franse militair en zoon van Jean Bretagne Charles de la 
Trémoille (1737-1792) en Marie-Maximilienne, prinses von Salm-
Kyrburg (1744-1790) (een tak van het huis zu Salm-Salm). Rond 1800 
was hij de vertegenwoordiger van zijn geslacht. Zijn ouders 
emigreerden rond 1789, twee broers werden in 1794 tijdens de 
revolutie omgebracht, en hij sloot zich aan bij het “émigré” leger 
onder Louis V Joseph de Bourbon-Condé. Hij bevond zich in 1792 in 
Engeland waar zijn vrouw, Louise-Emmanuelle de Châtillon, zich na 
een korte periode in de gevangenis van l’Abbaye bij hem voegde. 
Louise-Emmanuelle vertrekt met haar zwager in maart 1797 naar 
Rusland om in dienst te treden van de vrouw van Tsaar Paul I, Maria 
Feodorovna (Sophie Dorothea von Württemberg). 
Opgevoed door een Franse dame „de Trémouille“ is dus niet 
onmogelijk, maar dan in Engeland en niet in Frankrijk. Opgevoed 
door een van de leden van dit geslacht lijkt mij echter 
onwaarschijnlijk. Hoogstens door een van de echtgenoten van de twee 
broers van Charles Bretagne Marie de la Trémouille. 
 
Alle notities van Alphons, op basis van de herinneringen van Emily 
Albers-Fox, wijzen er in ieder geval op dat de moeders van de 
kinderen van Joseph bij de opvoeding geen rol spelen.  
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Dat Joseph met zijn kinderen op Greatwood Cottage heeft geleefd is 
waarschijnlijk, maar onbewezen. Het is waarschijnlijk, omdat ook de 
familie van Gardiner Henry Guion hier woont met dochter Anne 
Mary, en Gardiners moeder en Harriet, zijn vrouw, voor de 
opvoeding van de kinderen konden zorgen. Het is onbewezen, omdat 
tot nu toe geen documenten zijn gevonden die nadere informatie 
geven over de jeugd van Anne Mary en de vier kinderen van Joseph 
Fox junior.  

De familie James 

Is er dan helemaal niets te vinden? Toch. Het “Plymouth and West 
Devon Record Office” is in het bezit van archieven van Robert Bayly 
en zijn zoon John, beiden advocaat (Bayly-Bartlett Papers). De 
archieven bevatten onder andere papieren betreffende de families Fox 
en Sleeman (dochter Emily Fox trouwde Philip Sleeman) en tussen 
alle documenten bevinden zich diverse documenten waarin een 
familie James een rol speelt, onder andere een “Quitclaim under a 
Marriage Settlement”. 
Joseph Fox junior en wijnhandelaar Joseph James waren samen 
eigenaar van onroerend goed in het centrum van Londen op de 
westelijke hoek van Finsbury Place en Ropemaker Street, en bij het 
overlijden van de echtgenote van Joseph James moesten de 
eigendomsverhoudingen worden herzien. 
Op zich lijkt deze gebeurtenis niets te maken te hebben met de 
identiteit van de moeder van de laatste drie kinderen van Joseph, 
echter, de naam James is in de roepnamen van de drie laatste 
kinderen prominent aanwezig, wat er op zou kunnen duiden dat hun 
moeder uit de familie James stamt. Traditioneel wordt in Engeland de 
familienaam van de moeder aan de namen van de kinderen 
toegevoegd. Of de moeder een zus, dochter of nicht van Joseph James 
is hebben de „Bayley Bartlett papers“ niet prijsgegeven.  
Charles James, zoon van Joseph, is dus een buitenechtelijk kind, net 
als vermoedelijk Anne Mary Guion. 
Hij de zoon van een arts aan het London Hospital, zij de kleindochter 
van de matron van dat ziekenhuis. Zij een overduidelijk product van 
de woelige tijd van de Franse revolutie, hij een product van een 
veranderde familiemoraal (?).  
Beiden opgegroeid zonder moeder, waarschijnlijk onder de hoede van 
wisselende pleegmoeders (Anne Guion, Harriet Guion, Sara Guion-
Fuller).  
De gezamenlijk doorgebrachte jeugd, gecombineerd met deze 
aspecten waardoor beiden min of meer maatschappelijke 
buitenbeentjes zijn, heeft het paar waarschijnlijk bijeen gebracht 
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Afbeelding 59, James James & Co, British Wine Manufactory 
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Een aantal wetenswaardigheden over de familie Fox 
(Voor de nummers zie de stamboom hierna) 
 
2.  Emily Fox en Philip Sleeman  

Philip was Captain bij de Falmouth package service en huwde 
Emily in 1830. Het echtpaar leefde van de erfenis van Emily 
(onder andere de inkomsten uit Greatwood Cottage). Emily had 
gezondheidsproblemen en het echtpaar verbleef van 1841 tot 
1849 in Frankrijk, Italië en Zwitserland. Philip was de broer van 
Major General William Henry Sleeman, Gouverneur van 
Lucknow (India), die “The History of the Thugs“ (een 
roversbende in die omgeving) schreef. Het paar had geen 
kinderen. 

3. Mary James Fox en Robert Deeble Mitchell  
Robert was arts en er wordt beweerd dat hij hofarts was. Hij 
stierf in 1843 in Frankrijk en zijn dood wordt als „frightful“ 
beschreven. 
Nakomelingen wonen in Australië en Nieuw Zeeland. 

4. Sophia James was ongehuwd. 
5. Charles James was arts te London en behandelde katholieke 

priesters gratis. Paus Pius IX schreef hem op verzoek van 
kardinaal Wiseman “a special Benediction”. 
Charles James, oudste zoon van Charles James en Anne Mary, 
wordt beschreven als een van de grondleggers voor de moderne 
tandheelkunde. N.D. Richards hield in 1970 een voordracht 
gewijd aan hem. Richards N.D. Dentistry a Hundred Years ago: 
Charles James Fox - the Forgotten Man. Presented to the Lindsay Club, 
April 8, 1970. Hij stierf samen met zijn 2e vrouw in april 1895 in 
Canada aan een overdosis chloroform. 
Nakomelingen in Canada. 

12. Gardiner Guion Fox was zeeman en stierf in Singapore na een val 
van zijn hotelbalkon. Volgens de officiële versie ten gevolge van 
een zonnesteek. Boze tongen beweren echter dat hij dronken was. 
Ongehuwd. 

13. Henry Edward Fox was portretschilder en lid van St Paul’s 
church.  
Nakomelingen in Canada. 

15. Emily Josephine Fox huwde de Nederlandse boterhandelaar en 
margarinefabrikant Francois Albers.  
Nakomelingen in Nederland en Amerika. 
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Portretten van de familie Fox 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 60, Joseph Fox (1729-1785) 

Afbeelding 61, Joseph Fox (1758-1832) Afbeelding 62, Elisaeth Peters (1751-1839) 
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Afbeelding 64, Anne Mary Guion (1798-1876) 

Afbeelding 63, Charles James Fox (1799-1874) 
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Nakomelingen van Joseph Fox (1758 – 1832) 

Generatie: 1 
1. Joseph Fox geboren 13 jul 1758, Falmouth, Cornwall, England; overleden 25 
feb 1832, Plymouth, Devonshire, England; begraven 04 mrt 1832, Charles 
Church Yard, Plymouth, Cornwall, England. 
Joseph huwde Elisabeth Peters 15 mrt 1780, Plymouth, Devonshire, England. 
Elisabeth (dochter van Charles Peters en Anna Tregelles) geboren 5 dec 1751, 
St. Dennis, Cornwall, England; overleden 15 nov 1839, Princes Place, St. 
Andrew's, Plymouth, England; begraven 22 nov 1839, Charles Church Yard, 
Plymouth, Cornwall, England.  
Joseph had een relatie met een onbekende vrouw  
Kind: 

2. Emily Fox geboren na mrt 1792; overleden 08 mrt 1866, Newton Abbot, 
Devonshire, England; begraven 13 mrt 1866, Church of England Church 
Yard, Torquay, Devonshire, United Kingdom. 

Joseph had vermoedelijk een relatie met een dochter van de familie James. 
(vermoedelijk een dochter van Richard James en Sarah Abee) wellicht 
geboren 1767-1769.  
Kinderen: 

3. Mary James geboren ca. 1796; overleden 27 mrt 1866, London, 
Middlesex, England; begraven 29 mrt 1866, London, Middlesex, England. 
4. Sophia James Fox geboren 1798; overleden 10 dec 1875, 113 Forest Road, 
Dalston, Hackney, Middlesex; begraven 13 dec 1875, London, Middlesex, 
England. 
5. Charles James Fox geboren 25 jan 1799, Chelsea, Middlesex, England; 
gedoopt 23 mrt 1814, Christ Church, Southwark, London, England; 
overleden 12 mei 1874, 113 Forest Road, Dalston, Hackney, Middlesex; 
begraven 18 mei 1874, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, 
London. 

 
Generatie: 2 
2. Emily Fox geboren na mrt 1792; overleden 08 mrt 1866, Newton Abbot, 
Devonshire, England; begraven 13 mrt 1866, Church of England Church Yard, 
Torquay, Devonshire, United Kingdom. 
Emily huwde Philip Sleeman 16 mrt 1830, Charles Church, Vennel Str., 
Plymouth, England. Philip (zoon van Philip Sleeman en Mary Spry) geboren 
1791-1792; overleden 31 mrt 1869, Torquay, Devonshire, England; begraven 3 
apr 1869, Church of England Church Yard, Torquay, Devonshire, United 
Kingdom. 
3. Mary James Fox geboren ca. 1796; overleden 27 mrt 1866, London, 
Middlesex, England; begraven 29 mrt 1866, London, Middlesex, England. 
Mary huwde Robert Deeble Mitchell, MD ca. 1825. Robert (zoon van Stephen 
Mitchell en Joanna Deeble) geboren ca. 1794, Redruth, Cornwall, England; 
overleden 2 nov 1843, Boulogne sur Mer, France; begraven St. Euny 
Graveyard, Redruth, Cornwall .  
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Kinderen: 
6. Robert Fox Mitchell geboren 28 dec 1827, Windsor, Berkshire, England; 
overleden 22 sep 1881, Carlton, Victoria, Australia. 
7. Charles Deeble Mitchell geboren 23 jun 1831, Windsor, Berkshire, 
England; overleden 3 okt 1899, Northcote, Melbourne, Victoria, Australia. 
8. Edward Hitchens Mitchell, gedoopt 16 jun 1834, Paris, Ile-de-France, 
France; overleden datum onbekend. 
9. NN Mitchel  

4. Sophia James Fox geboren 1798; overleden 10 dec 1875, 113 Forest Road, 
Dalston, Hackney, Middlesex; begraven 13 dec 1875, London, Middlesex, 
England. 
5. Charles James Fox geboren 25 jan 1799, Chelsea, Middlesex, England; 
gedoopt 23 mrt 1814, Christ Church, Southwark, London, England; overleden 
12 mei 1874, 113 Forest Road, Dalston, Hackney, Middlesex; begraven 18 mei 
1874, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, London. 
Charles huwde Anne Mary Guion 12 aug 1828, New Windsor, London. 
Anne (dochter van Capt. Gardiner Henry Guion en Polini) geboren 4 nov 
1798, Sheerness, Kent, England; gedoopt 6 aug 1802, St. George the Martyr, 
Queen Square, Holborn; overleden 12 mrt 1876, 113 Forest Road, Dalston, 
Hackney, Middlesex; begraven 17 mrt 1876, St. Mary's Cemetery, Harrow 
Road, Kensal Green, London.  
 
Kinderen: 

10. Charles James Fox, geboren 2 jun 1829, Ramsgate, Kent, England, Great 
Britain; overleden 12 dec 1895, Gravenhurst, Ontario, Canada. 
11. Francis Fox geboren 23 sep 1831; gedoopt 25 sep 1831; overleden vóór 
1871. 
12. Gardiner Guion Joseph Fox geboren 11 mei 1833; gedoopt 14 mei 1833; 
overleden 11 feb 1881, Singapur; begraven English Graveyard, Singapur. 
13. Henry Edward Fox geboren 3 feb 1835, London, Middlesex, England; 
gedoopt 3 feb 1835; overleden 29 nov 1915, Toronto, Ontario. 
14. Frederick William Fox geboren 8 sep 1836; gedoopt 7 okt 1836; 
overleden 25 okt 1901, Gent, Oost-Vlaanderen, B. 
15. Emily Josephine Fox geboren 16 nov 1840, Billiter Street, London; 
gedoopt 16 nov 1840; overleden 23 mrt 1932, Nijmegen, Gld, NL. 
16. Alfred John Fox geboren 19 apr 1841; overleden 7 sep 1844, London, 
Middlesex, England; begraven 10 sep 1844. 

 
Generatie: 3 
6. Robert Fox Mitchell geboren 28 dec 1827, Windsor, Berkshire, England; 
overleden 22 sep 1881, Carlton, Victoria, Australia. 
Robert huwde Ellen Kennedy 9 nov 1858, Launceston, Tasmania, Australia. 
Ellen geboren 1823-1828; overleden 24 aug 1916, Victoria Ward, Melbourne, 
Bourke, Australia. 
 
 
 
 
 



164 
 

Kinderen: 
17. Robert Edward Mitchell geboren 15 sep 1859, Launceston, Tasmania; 
gedoopt 02 okt 1859, St. Joseph's Catholic Church, Launceston, Tasmania; 
overleden 23 nov 1923, St. Vincent's hospital, Fitzroy; begraven Melbourne 
General Cemetery, Victoria, Australia. 
18. Emily Sophia Mitchell geboren 03 apr 1861; gedoopt 25 apr 1861, St. 
Joseph's Catholic Church, Launceston, Tasmania; overleden 1944, NZ. 
19. Charles Andrew Mitchell geboren 06 okt 1862; gedoopt 2 november 
1862, St. Joseph's Catholic Church, Launceston, Tasmania; overleden 06 
nov 1933, Fitzroy, Melbourne, Victoria, Australia; begraven Melbourne 
General Cemetery, Victoria, Australia. 

7. Charles Deeble Mitchell geboren 23 jun 1831, Windsor, Berkshire, England; 
overleden 3 okt 1899, Northcote, Melbourne, Victoria, Australia. 
 Charles huwde Ellen Agnes Sumner 1852, Tardebigg, Warwickshire, 
England. Ellen geboren 1835; overleden 29 sep 1905, Melbourne, Victoria, 
Australia. 
 Kinderen: 

 20. Charles Mitchell geboren 1853, Tardebigg, Warwickshire, England; 
overleden 16 mrt 1855, Campbells Creek, Victoria, Australia. 
 21. Ellen Mitchell geboren 10 sep 1856, Castlemaine, Victoria, Australia; 
overleden 18 sep 1856, Victoria, Australia. 
 22. Mary Mitchell geboren 1857, Castlemaine, Victoria, Australia. 
 23. Henry Fox Mitchell geboren 1860, Archerton, Victoria, Australia; 
overleden 1864, Dunolly, Victoria, Australia. 
 24. Robert Joseph Mitchell geboren 1862, Dunolly, Victoria, Australia; 
overleden ca. 1902. 
 25. Ellen (Helen) Mitchell geboren 28 sep 1864, Dunolly, Victoria, 
Australia; overleden 27 jan 1958, Sydney, NSW, Australia. 
 26. Annie Mitchell geboren 22 dec 1866, Dunolly, Victoria, Australia. 
 27. Frederick Arthur Mitchell geboren 1870, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia; overleden 1955, Footscray, Melbourne, Victoria, 
Australia. 
 28. Adelaide Mitchell geboren 24 mei 1872, Fitzroy, Melbourne, Victoria, 
Australia; overleden 31 jul 1957. 
 29. Emily Mitchell geboren 10 dec 1874, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia; overleden 21 okt 1908, Balwyn, Melbourne, Victoria, 
Australia. 

 8. Edward Hitchens Mitchell, gedoopt 16 jun 1834, Paris, Ile-de-France, 
France. 
Edward huwde Eleanor Rowlands Downing 29 mei 1861, Melbourne, 
Victoria, Australia. Eleanor (dochter van William Downing en Sarah 
Rowland) geboren 10 feb 1831; gedoopt 25 jul 1837, St Leonard's, Shoreditch, 
Middlesex, England; overleden 14 feb 1905.  
9. NN Mitchel. 
10. Charles James Fox geboren 2 jun 1829, Ramsgate, Kent, England, Great 
Britain; overleden 12 dec 1895, Gravenhurst, Ontario, Canada. 
Charles huwde Elizabeth Anna Carkeet 2 sep 1854, Plymouth, Devonshire, 
England. Elizabeth (dochter van John Mills Carkeit) geboren 29 sep 1828; 
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overleden 11 jan 1890, Manor Park, East Ham, Essex; begraven 16 jan 1890, St. 
Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, London.  
Kinderen: 

30. Lt. Colonel Charles James Fox geboren 4 dec 1855, 27 Mortimer Street, 
Marylebone, London, Middlesex; overleden 18 okt 1930, 22 Cadogan 
Court, Chelsea, London, England; begraven 22 okt 1930, St. Mary's 
Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, London. 
31. Elizabeth Anna Fox geboren 19 sep 1857, Notte Street House, 
Plymouth, Devon; overleden 13 mei 1863, Mortimer Street, Marylebone, 
London, Middlesex ; begraven 17 mei 1863, St. Mary's Cemetery, Harrow 
Road, Kensal Green, London. 
32. Francis John Fox geboren 13 jun 1859. 
33. Mary Theodora Fox geboren 22 mei 1861, 27 Mortimer Street, 
Marylebone, London, Middlesex; overleden, datum onbekend. 
34. William Henry Fox geboren 14 jun 1863. 
35. Margaret Carkeet Fox geboren 1865-1866, 27 Mortimer Street, 
Marylebone, London, Middlesex; overleden jul 1928, 48 Belsize Ave, NW3, 
Greater London, Middlesex; begraven 20 jul 1928, St. Mary's Cemetery, 
Harrow Road, Kensal Green, London. 
36. Rita Fox werd geboren 1866-1867. 

Charles huwde Agatha Mary Fulker ca. 1890. Agatha (dochter van Edward 
William Fulker en Sarah Agnes Shanks) geboren 11 apr 1853, Reading; 
overleden 7 apr 1895, Gravenhurst, Ontario, Canada. 
Kinderen: 

37. NN Fox  
11. Francis Fox geboren 23 sep 1831; gedoopt 25 sep 1831; overleden vóór 
1871. 
12. Gardiner Guion Joseph Fox geboren 11 mei 1833; gedoopt 14 mei 1833; 
overleden 11 feb 1881, Singapur; begraven English Graveyard, Singapur. 
13. Henry Edward Fox geboren 3 feb 1835, London, Middlesex, England; 
gedoopt 3 feb 1835; overleden 29 nov 1915, Toronto, Ontario. 
Henry huwde Sarah Jane Lawson 12 sep 1870, Notre-Dame, Montréal, 
Québec. Sarah geboren 27 aug 1845, Sunderland, Durham; overleden 12 jan 
1914, Toronto, Ontario. 
Kinderen: 

38. Louis Lawson Joseph Marie Fox geboren 24 nov 1873, Montréal, QC, 
Canada; overleden, datum onbekend. 
39. Marie Agnes Josephine Fox geboren 10 sep 1875, Montréal, QC, 
Canada; overleden 13 jul 1943, Toronto, Ontario. 
40. Eleanor Gertrude M. J. Fox geboren 9 mrt 1878, Sunderland, Durham; 
overleden 15 okt 1918, Toronto, Ontario. 
41. Thomas Hanbury Joseph Mary Fox geboren 23 jan 1880, South Shields, 
Durham; overleden 30 okt 1917, Passchendaele, B. 
42. Cecelia Rose Mary Josephine Fox geboren 15 mrt 1882, St. Paul's 
Parish, Toronto Ontario Canada. 
43. Teresa C Fox, gedoopt 21 dec 1886, Parish Hospital; overleden 21 dec 
1886, Parish Hospital. 
44. Elizabeth M Fox, geboren 31 mrt 1887. 
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14. Frederick William Fox geboren 8 sep 1836; gedoopt 7 okt 1836; overleden 
25 okt 1901, Gent, Oost-Vlaanderen, B. 
15. Emily Josephine Fox geboren 16 nov 1840, Billiter Street, London; gedoopt 
16 nov 1840; overleden 23 mrt 1932, Nijmegen, Gld, NL. 
Emily huwde François Reinier Jacob Albers 2 okt 1867, St Mary's Moorfields 
RC Chapel, London. François (zoon van Wilhelmus Josephus Albers en 
Joanna Maria Victoria van de Middegaal) geboren 9 mrt 1842, Grave, NB, NL; 
overleden 12 okt 1913, Rijswijk, ZH, NL; begraven 16 okt 1913, familiegraf, RK 
Kerkhof, Dordrecht.  
Kinderen: 

45. NN Albers geboren 10 okt 1868; overleden 22 jan 1875, London, 
Middlesex, England; begraven 24 jan 1875, London, Middlesex, England. 
46. William Gardiner Anthony Charles Albers geboren 22 jul 1869, Grave, 
NB, NL; overleden 22 feb 1949, Dordrecht, ZH, NL; begraven 26 feb 1949, 
RK Kerkh Kerkhoflaan, Den Haag, ZH, NL.  
47. Mary Albers geboren jan 1876, London, Middlesex, England; overleden 
apr 1877; begraven Kensal Green, London. 
48. Alphons Emile Albers geboren 18 dec 1878, London, Middlesex, 
England; overleden 17 feb 1944, Nijmegen, Gld, NL. 

16. Alfred John Fox geboren 19 apr 1841; overleden 7 sep 1844, London, 
Middlesex, England; begraven 10 sep 1844. 
 
Generatie: 4 
17. Robert Edward Mitchell geboren 15 sep 1859, Launceston, Tasmania; 
gedoopt 02 okt 1859, St. Joseph's Catholic Church, Launceston, Tasmania; 
overleden 23 nov 1923, St. Vincent's hospital, Fitzroy; begraven Melbourne 
General Cemetery, Victoria, Australia. 
Robert huwde Estella Desbleds 23 dec 1883, 17 Queensbury Street, Hotham. 
Estella geboren 1859-1860, Port Louis, Mauritus; overleden 20 aug 1948, 93 
Neill Street, Carlton.  
Kinderen: 

49. Louis Robert Desbleds overleden 1882. 
18. Emily Sophia Mitchell geboren 03 apr 1861; gedoopt 25 apr 1861, St. 
Joseph's Catholic Church, Launceston, Tasmania; overleden 1944, NZ. 
Emily huwde Edward Butler Hogan 17 aug 1881, Melbourne, Victoria, 
Australia. Edward (zoon van Phillip Butler Hogan en Charlotte Moore) 
geboren 1859, Waterford, Ireland; overleden 1928, NZ.  
Kinderen: 

50. Philip Edward Hogan geboren 05 jun 1882, Victoria Street, Auckland, 
New Zealand; overleden 11 okt 1941; begraven Birkenhead, New Zealand. 
51. Robert Bertram Hogan geboren 1884; overleden 1969. 
52. Edward Butler Hogan geboren 1885; overleden 1962. 
53. Charles Sylvester Hogan geboren 1889; overleden 1945. 
54. Francis Moore Hogan geboren 1892; overleden 1945. 
55. George Reginald Hogan geboren 1893; overleden 15 sep 1916, France; 
begraven Dantzig Alley Cemetery, Mamatz. 
56. Arthur Henry Hogan geboren 1896; overleden 1952. 
57. Harold Desmond Hogan geboren 1899; overleden 1965. 
58. Muriel Constance Hogan geboren 1901; overleden 1986. 
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59. Ernest Victor Hogan geboren 1901; overleden 1901. 
19. Charles Andrew Mitchell geboren 06 okt 1862; gedoopt 2 november 1862, 
St. Joseph's Catholic Church, Launceston, Tasmania; overleden 06 nov 1933, 
Fitzroy, Melbourne, Victoria, Australia; begraven Melbourne General 
Cemetery, Victoria, Australia. 
Charles huwde Emma Ellen Thomas 13 aug 1885, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia. Emma (dochter van James Thomas en Emma Bidiff) 
geboren 1866, North Melbourne, Victoria, Australia.  
Kinderen: 

60. Charles Andrew Mitchell geboren 27 mei 1885, Collingwood, 
Melbourne, Victoria, Australia; overleden ca. 1887. 
61. Ernest John Edward Mitchell geboren 1887, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia; overleden 1887, Carlton, Victoria, Australia. 
62. Robert James Mitchell geboren 1888, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia. 

20. Charles Mitchell geboren 1853, Tardebigg, Warwickshire, England; 
overleden 16 mrt 1855, Campbells Creek, Victoria, Australia. 
21. Ellen Mitchell geboren 10 sep 1856, Castlemaine, Victoria, Australia; 
overleden 18 sep 1856, Victoria, Australia. 
22. Mary Mitchell geboren 1857, Castlemaine, Victoria, Australia. 
23. Henry Fox Mitchell geboren 1860, Archerton, Victoria, Australia; 
overleden 1864, Dunolly, Victoria, Australia. 
24. Robert Joseph Mitchell geboren 1862, Dunolly, Victoria, Australia; 
overleden ca. 1902. 
Robert huwde Ada Cackett 1886, Richmond, Melbourne, Australia. Ada 
(dochter van William Richard Cackett en Mary Jane Waddup) geboren 1863, 
Richmond, Melbourne, Australia.  
Kinderen: 

63. Laroy Sumner Mitchell geboren 1887. 
64. William George Mitchell geboren 1889. 
65. Ellen Ada Mitchell geboren 1892. 

25. Ellen (Helen) Mitchell geboren 28 sep 1864, Dunolly, Victoria, Australia; 
overleden 27 jan 1958, Sydney, NSW, Australia. 
Ellen huwde David Wilson 3 jan 1888, Dunolly, Victoria, Australia. David 
geboren 27 jan 1860; overleden 10 sep 1891, South Melbourne, Vic, Australia.  
Kinderen: 

66. Arthur Mitchell Wilson geboren 24 aug 1888, South Melbourne, Vic, 
Australia; overleden 19 dec 1947, Richmond, Melbourne, Australia. 

26. Annie Mitchell geboren 22 dec 1866, Dunolly, Victoria, Australia. 
27. Frederick Arthur Mitchell geboren 1870, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia; overleden 1955, Footscray, Melbourne, Victoria, Australia. 
28. Adelaide Mitchell geboren 24 mei 1872, Fitzroy, Melbourne, Victoria, 
Australia; overleden 31 jul 1957. 
Adelaide huwde Walter Henry Thorne 10 jan 1899, South Melbourne, Vic, 
Australia. Walter (zoon van Thomas Thorne en Hannah Rowlands) geboren 
03 okt 1867, Milfordhaven, Pembrokeshire, Wales, UK; overleden 1942.  
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Kinderen: 
67. Marian Thorne geboren 17 jan 1904; overleden 30 nov 1987. 
68. John Rowlands Thorne geboren 31 jul 1906; overleden 19 nov 1988. 
69. Nell Thorne geboren 02 nov 1909; overleden 13 nov 1986. 
70. Margaret Wilson Thorne geboren 26 mei 1912; overleden 31 mei 1942. 
71. Douglas Rowlands Thorne geboren 14 jul 1915; overleden 27 sep 1991. 
72. Thomas Rowlands Thorne geboren 25 sep 1916; overleden 25 sep 1998. 

29. Emily Mitchell geboren 10 dec 1874, Collingwood, Melbourne, Victoria, 
Australia; overleden 21 okt 1908, Balwyn, Melbourne, Victoria, Australia. 
30. Lt. Colonel Charles James geboren 4 dec 1855, 27 Mortimer Street, 
Marylebone, London, Middlesex; overleden 18 okt 1930, 22 Cadogan Court, 
Chelsea, London, England; begraven 22 okt 1930, St. Mary's Cemetery, 
Harrow Road, Kensal Green, London. 
Charles woonde samen met Gertrude Elbourne. Gertrude geboren 1888.  
31. Elizabeth Anna Fox geboren 19 sep 1857, Notte Street House, Plymouth, 
Devon; overleden 13 mei 1863, Mortimer Street, Marylebone, London, 
Middlesex; begraven 17 mei 1863, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal 
Green, London. 
32. Francis John Fox geboren 13 jun 1859. 
Francis huwde NN.  
Kinderen: 

73. Francis Fox. 
33. Mary Theodora Fox geboren 22 mei 1861, 27 Mortimer Street, Marylebone, 
London, Middlesex. 
Mary huwde Herbert Athelstan Barrow 11 mei 1881, London, Middlesex, 
England. Herbert (zoon van Samuel Barrow) geboren 1856-1857.  
34. William Henry Fox geboren 14 jun 1863. 
35. Margaret Carkeet Fox geboren 1865-1866, 27 Mortimer Street, Marylebone, 
London, Middlesex; overleden jul 1928, 48 Belsize Ave, NW3, Greater 
London, Middlesex; begraven 20 jul 1928, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, 
Kensal Green, London. 
Margaret huwde David Chowry Muthu 12 mei 1891. David (zoon van Choury 
Muthu).  
Kinderen: 

74. David Bernard Muthu geboren 1899; overleden 200 Watford Way 
NW4; begraven 21 sep 1955, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal 
Green, London. 
75. Cecilia Mary Muthu geboren 1902; overleden Colindale Hospital 
Hendon; begraven 27 sep 1984, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal 
Green, London. 

36. Rita Fox geboren 1866-1867. 
37. NN Fox  
38. Louis Lawson Joseph Marie Fox geboren 24 nov 1873, Montréal, QC, 
Canada. 
39. Marie Agnes Josephine Fox geboren 10 sep 1875, Montréal, QC, Canada; 
overleden 13 jul 1943, Toronto, Ontario. 
40. Eleanor Gertrude M. J. Fox geboren 9 mrt 1878, Sunderland, Durham; 
overleden 15 okt 1918, Toronto, Ontario. 
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41. Thomas Hanbury Joseph Mary Fox geboren 23 jan 1880, South Shields, 
Durham; overleden 30 okt 1917, Passchendaele, B. 
Thomas huwde Laura Ethel Butson 23 nov 1905, Port Parry Ontario. Laura 
geboren 10 apr 1886, Prince Albert Ontario; overleden 11 mei 1968, Toronto 
Ontario.  
Kinderen: 

76. Charles James Fox geboren 4 apr 1908, Toronto, Ontario; overleden 17 
mei 1978, Toronto, Ontario. 
77. John Roswell Fox geboren 18 okt 1906, Port Parry, Ontario; overleden 
25 aug 1980, Owen Sound, Ontario. 
78. Dora Louella Fox geboren 31 okt 1910, Toronto, Ontario; overleden 18 
dec 1980, Toronto, Ontario. 
79. Alma Mary Fox geboren 6 mei 1913; overleden 12 okt 2008, Toronto, 
Ontario. 
80. Olga Teresa Fox geboren 3 okt 1915, Toronto, Ontario, Canada; 
overleden 13 jan 1996, Phoenix, Arizona. 

42. Cecelia Rose Mary Josephine Fox geboren 15 mrt 1882, St. Paul's Parish, 
Toronto Ontario Canada. 
Cecelia huwde NN Flynn.  
Kinderen: 

81. Frank Flynn. 
43. Teresa C. Fox gedoopt 21 dec 1886, Parish Hospital; overleden 21 dec 1886, 
Parish Hospital. 
44. Elizabeth M. Fox geboren 31 mrt 1887. 
45. NN Albers geboren 10 okt 1868; overleden 22 jan 1875, London, 
Middlesex, England; begraven 24 jan 1875, London, Middlesex, England. 
46. William Gardiner Anthony Charles Albers geboren 22 jul 1869, Grave, NB, 
NL; overleden 22 feb 1949, Dordrecht, ZH, NL; begraven 26 feb 1949, RK 
Kerkh Kerkhoflaan, Den Haag, ZH, NL. 
William huwde Josefina Maria van Thiel 11 jun 1895, Helmond, NBr, NL. 
Josefina (dochter van Henricus van Thiel en Joanna van Empel) geboren 24 
apr 1875, Helmond, NBr, NL; overleden 3 nov 1941, 's-Gravenhage, ZH, NL; 
begraven 7 nov 1941, RK Kerkh Kerkhoflaan, Den Haag.  
Kinderen: 

82. Johanna Lambertina Alphonse Albers geboren 30 okt 1896, Dordrecht, 
ZH, NL; overleden 6 sep 1918, Haarlem, NH, NL; begraven 11 sep 1918, 
RK Kerkh Kerkhoflaan, Den Haag. 
83. Emily Francisca Wilhelmina Maria Albers geboren 29 dec 1897, 's-
Gravenhage, ZH, NL; overleden 11 mei 1986, Breda, NBr, NL; begraven 
Dordrecht, ZH, NL. 
84. Anna Gerardina Maria Albers geboren 18 dec 1899, Dordrecht, ZH, 
NL; overleden 26 apr 1964, 's-Gravenhage, ZH, NL. 

47. Mary Albers geboren jan 1876, London, Middlesex, England; overleden 
apr 1877; begraven Kensl Green, London. 
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48. Alphons Emile Albers geboren 18 dec 1878, London, Middlesex, England; 
overleden 17 feb 1944, Nijmegen, Gld, NL. 
Alphons huwde Petronella Maria Johanna Pistorius 20 jun 1905, Helmond, 
NBr, NL. Petronella (dochter van Julianus Albertus Pistorius en Antonetta 
Aldegonda Maria van der Velden) geboren 9 nov 1881, Helmond, NBr, NL; 
overleden 2 feb 1956, Nijmegen, Gld, NL; begraven 06 feb 1956, Aarle-Rixel, 
NBr, NL.  
Kinderen: 

85. Mr. Francois Jules Willie Albers Pistorius geboren 23 jul 1913, Huize 
"Minosa", Aarle-Rixtel, NBr, NL; overleden 08 jul 1981, Zeist, Ut, NL. 

 
Generatie: 5 
49. Louis Robert Desbleds, overleden 1882. 
50. Philip Edward Hogan geboren 05 jun 1882, Victoria Street, Auckland, New 
Zealand; overleden 11 okt 1941; begraven Birkenhead, New Zealand. 
Philip huwde Maria Louisa Horton 07 dec 1905, Birkenhead, New Zealand. 
Maria (dochter van Thomas Horton en Ann Maria Compson) geboren 1884, 
Glenfield, Auckland, NZ.  
Kinderen: 

86. Edward Thomas Hogan geboren 17 dec 1907, Northcote, Auckland, 
NZ; overleden 15 aug 1997, Beach Haven, Auckland, NZ. 
87. Violet Elizabeth Hogan geboren 01 jul 1909. 
88. Philip Ernest Hogan geboren 12 juli 1911, Glenfield, NZ; overleden 
1980. 
89. Rose Louisa Hogan geboren 18 juli 1913, Tuakau, NZ; overleden 9 juli 
1982. 
90. Charles George Hogan geboren 12 nov 1914; overleden 1979. 
91. Maria Emily Hogan geboren 13 mrt 1916; overleden 1991. 
92. Arthur John Francis Hogan geboren 17 jan 1921. 
93. Lilian Margaret Hogan geboren 18 sep 1924. 

51. Robert Bertram Hogan geboren 1884; overleden 1969. 
Robert huwde Sarah Mary Roseman 1909. Sarah geboren 1887; overleden 1932 
.  
Robert huwde Ruby 1946.  
52. Edward Butler Hogan geboren 1885; overleden 1962. 
Edward huwde Matilda Mary Benson 1909.  
Kinderen: 

94. Ronald Reginald Hogan  
53. Charles Sylvester Hogan geboren 1889; overleden 1945. 
54. Francis Moore Hogan geboren 1892; overleden 1945. 
55. George Reginald Hogan geboren 1893; overleden 15 sep 1916, France; 
begraven Dantzig Alley Cemetery, Mamatz. 
56. Arthur Henry Hogan geboren 1896; overleden 1952. 
Arthur huwde Emily Constance Corbett 1923. Emily geboren 1902; overleden 
1981.  
57. Harold Desmond Hogan geboren 1899; overleden 1965. 
Harold huwde Elizabeth Seal 1919. Elizabeth geboren 1900.  
Harold huwde Gladys Jean Lee 1945.  
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58. Muriel Constance Hogan geboren 1901; overleden 1986. 
Muriel huwde Ernest Clarence Neil 1923.  
59. Ernest Victor Hogan geboren 1901; overleden 1901. 
60. Charles Andrew Mitchell geboren 27 mei 1885, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia; overleden ca. 1887. 
61. Ernest John Edward Mitchell geboren 1887, Collingwood, Melbourne, 
Victoria, Australia; overleden 1887, Carlton, Victoria, Australia. 
62. Robert James Mitchell geboren 1888, Collingwood, Melbourne, Victoria, 
Australia 
63. Laroy Sumner Mitchell geboren 1887. 
64. William George Mitchell geboren 1889. 
65. Ellen Ada Mitchell geboren 1892. 
66. Arthur Mitchell Wilson geboren 24 aug 1888, South Melbourne, Vic, 
Australia; overleden 19 dec 1947, Richmond, Melbourne, Australia. 
Arthur huwde Rita McLeod.  
Kinderen: 

95. Robert David Wilson. 
96. Arthur Mcleod Wilson. 
97. Elizabeth Noel Wilson. 
98. Margaret Mcleod Wilson. 

67. Marian Thorne geboren 17 jan 1904; overleden 30 nov 1987. 
Marian huwde Douglas A. Dunn 1947. Douglas geboren 14 nov 1905; 
overleden okt 1985.  
68. John Rowlands Thorne geboren 31 jul 1906; overleden 19 nov 1988. 
John huwde Flora Kathleen MacKenzie 04 nov 1933. Flora (dochter van 
Robert Henry MacKenzie en Flora MacDonald) geboren 09 jun 1909; 
overleden 31 jul 2003.  
Kinderen: 

99. Douglas John Thorne  
100. Marjorie Flora Thorne  
101. James Mackenzie Thorne  

69. Nell Thorne geboren 02 nov 1909; overleden 13 nov 1986. 
 Nell huwde Lindsay A. Johnston jun 1935. Lindsay geboren 28 aug 1906; 
overleden 28 jul 1990.  
 Kinderen: 

102. Alan Lindsay Johnston  
103. Walter Alexander Johnston  

70. Margaret Wilson Thorne geboren 26 mei 1912; overleden 31 mei 1942. 
Margaret huwde Albert Edward Korber 1941. Albert geboren 03 mrt 1906.  
71. Douglas Rowlands Thorne geboren 14 jul 1915; overleden 27 sep 1991. 
Douglas huwde Margaret Isobel MacKenzie 11 mei 1942. Margaret (dochter 
van Robert Henry MacKenzie en Flora MacDonald) geboren 02 nov 1917; 
overleden 19 mei 2003.  
Kinderen: 

104. Kenneth Douglass Thorne  
105. Patricia Margaret Thorne  
106. Robert Douglass Thorne  
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72. Thomas Rowlands Thorne geboren 25 sep 1916; overleden 25 sep 1998. 
Thomas huwde Zena Mabel Korber 20 nov 1939. Zena geboren 05 mrt 1914; 
overleden 09 aug 2001.  
Kinderen: 

107. Peter Thomas Thorne  
108. Dennis John Thorne  

73. Francis Fox. 
74. David Bernard Muthu geboren 1899; overleden 200 Watford Way NW4; 
begraven 21 sep 1955, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, 
London. 
75. Cecilia Mary Muthu geboren 1902; overleden Colindale Hospital Hendon; 
begraven 27 sep 1984, St. Mary's Cemetery, Harrow Road, Kensal Green, 
London. 
76. Charles James Fox geboren 4 apr 1908, Toronto, Ontario; overleden 17 mei 
1978, Toronto, Ontario. 
Charles huwde Hazel Kester Grose 14 jun 1937, Raglan Ontario. Hazel 
geboren 06 jul 1907, Raglan, Ontario; overleden 24 jul 1998, Toronto, Ontario.  
Kinderen: 

109. Charles Brian Fox geboren 19 okt 1939, Toronto, Ontario. 
110. Barbara Kester Fox geboren 8 jul 1941. 

77. John Roswell Fox geboren 18 okt 1906, Port Parry, Ontario; overleden 25 
aug 1980, Owen Sound, Ontario. 
John huwde Bertha Edna Wallis.  
Kinderen: 

111. Joan Emily Fox. 
John huwde Rhea.  
78. Dora Louella Fox geboren 31 okt 1910, Toronto, Ontario; overleden 18 dec 
1980, Toronto, Ontario. 
Dora huwde David King Toronto, Ontario, Canada.  
79. Alma Mary Fox geboren 6 mei 1913; overleden 12 okt 2008, Toronto, 
Ontario. 
80. Olga Teresa Fox geboren 3 okt 1915, Toronto, Ontario, Canada; overleden 
13 jan 1996, Phoenix, Arizona. 
Olga huwde Hubert Smith Toronto, Ontario, Canada. 
Kinderen: 

112. Paul Douglas Smith  
81. Frank Flynn  
82. Johanna Lambertina Alphonse Alberswerd, geboren 30 okt 1896, 
Dordrecht, ZH, NL; overleden 6 sep 1918, Haarlem, NH, NL; begraven 11 sep 
1918, RK Kerkh Kerkhoflaan, Den Haag. 
Johanna huwde Emilius Henricus Maria Raymakers 11 jun 1918. Emilius 
(zoon van Henricus Aloysius Maria Raymakers en Mathilde Charlotte 
Adriana Roberti) geboren 21 sep 1893, Den Bosch; overleden 7 sep 1964, 
Antwerpen, B.  
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83. Emily Francisca Wilhelmina Maria Albers geboren 29 dec 1897, 's-
Gravenhage, ZH, NL; overleden 11 mei 1986, Breda, NBr, NL; begraven 
Dordrecht, ZH, NL. 
Emily huwde Henricus Johannes Jozephus Maria Lips 26 aug 1922, 's-
Gravenhage, ZH, NL. Henricus (zoon van Jacobus Lips en Maria Johanna 
Francisca Teeuwen) geboren 25 mei 1889, Dordrecht, ZH, NL; overleden 21 
apr 1961, Dordrecht, ZH, NL.  
Kinderen: 

113. Giovanna Anna Guglielmina Maria Lips geboren 20 jul 1923, Via 
Vivaio 6, Milano, Lombardia, Italia. 
114. Ing. Bernardo Maria Lips geboren 10 nov 1924, Via Vivaio 6, Milano, 
Lombardia, Italia. 
115. Mr. Enrico Vincenzo Maria Lips geboren 27 mrt 1928, Via Vivaio 6, 
Milano, Lombardia, Italia. 

84. Anna Gerardina Maria Albers geboren 18 dec 1899, Dordrecht, ZH, NL; 
overleden 26 apr 1964, 's-Gravenhage, ZH, NL. 
Anna huwde Ir. Ernest Karel Edouard Halewijn 5 jan 1925. Ernest (zoon van 
Ernest August Louis Halewijn en Maria Josepha Antonia Alferink) geboren 14 
mrt 1899, Bandoeng, Java, Indonesia; overleden 19 jan 1966, Veghel, NBr, NL.  
Kinderen: 

116. Ernest Henri Emile Halewijn geboren 14 okt 1925, Malang, Java, 
Indonesie; overleden 14 mei 2007. 
117. William Halewijn geboren 03 sep 1927, Jogjakarta; overleden 10 jul 
2012, Noordwijkerhout, NH, NL. 
118. Robert Alfonds Ferdinand Halewijn geboren 27 jan 1929, Buitenzorg, 
Bogor, West Java, Indonesie; overleden 16 sept 2014, Oisterwijk, NBr, NL. 
119. Emilie Marie Therese Halewijn geboren 11 jan 1932, Bogor, Djawa-
Barat, Indonesie. 
120. Anne Marie Antoinette Halewijn geboren 1936. 

85. Mr. Francois Jules Willie Albers Pistorius geboren 23 jul 1913, Huize 
"Minosa", Aarle-Rixtel, NBr, NL; overleden 08 jul 1981, Zeist, Ut, NL. 
Francois huwde Godefrida Elisabeth Maria Hermans. Godefrida geboren 14 
nov 1916, Gennep; overleden 17 dec 1944, Nijmegen, Gld, NL.  
Francois huwde Wilhelmina Catharina Maria Fokkelman. Wilhelmina 
(dochter van Fredericus Johannes Fokkelman en Wilhelmina Gezina Anna 
Helena van Haaren) geboren 02 aug 1919, Eindhoven; overleden 28 aug 2010, 
Utrecht, Ut, NL; begraven Schalkwijk.  
 
Generatie: 6 
86. Edward Thomas Hogan geboren 17 dec 1907, Northcote, Auckland, NZ; 
overleden 15 aug 1997, Beach Haven, Auckland, NZ. 
Edward huwde Eileen May Munro 20 mrt 1937. Eileen (dochter van Joseph 
Munro en Maud Beatrice Styles) geboren 24 nov 1915, Dargaville, NZ; 
overleden 11 okt 2002, Red Beach, New Zealand.  
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Kinderen: 
121. Eric Thomas Hogan geboren 10 feb 1938, Northcote, Auckland, NZ. 
122. Doreen May Hogan geboren 25 nov 1939, Northcote, Auckland, NZ. 
123. Lois Ann Hogan geboren 29 mrt 1944, Northcote, Auckland, NZ. 
124. George Reginald Hogan geboren 20 okt 1945, Birkenhead, Auckland, 
NZ. 

87. Violet Elizabeth Hogan geboren 01 jul 1909. 
Violet huwde Gordon Pilkington.  
88. Philip Ernest Hogan geboren 12 juli 1911, Glenfield, NZ; overleden 1980. 
Philip huwde Davina Hewitt.  
Kinderen: 

125. Cedric Hogan  
126. Arthur Hogan  
127. Kenneth Hogan  
128. Royce Hogan  
129. Coleen Hogan  
130. June Hogan  

89. Rose Louisa Hogan geboren 18 juli 1913, Tuakau, NZ; overleden 9 juli 
1982. 
Rose huwde Clarence Wood.  
Kinderen: 

131. Frederick Ernest Thomas Philip Wood geboren 18 jan 1931; overleden 
26 nov 2010. 
132. Clarence Arthur George Wood geboren 6 november 1932, Glenfield, 
NZ; overleden 28 augustus 1935; begraven Hillsborgh Cemetary, 
Auckland, NZ. 
133. Dorothy Louisa Grace Wood geboren 1933. 
134. Leslie Reginald Wood geboren 29 mei 1935, Glenfield, NZ; overleden 
30 juni 1989; begraven Taranaki, NZ. 
135. David John Wood geboren 1936. 
136. Paul Frances Wood geboren 1945. 
137. Philip Edward Wood geboren 1947. 
138. Claire Denise Wood geboren 1949. 

90. Charles George Hogan geboren 12 nov 1914; overleden 1979. 
Charles huwde Rita.  
91. Maria Emily Hogan geboren 13 mrt 1916; overleden 1991. 
Maria huwde Louis Cook.  
92. Arthur John Francis Hogan geboren 17 jan 1921. 
Arthur huwde Dulcie.  
93. Lilian Margaret Hogan geboren 18 sep 1924. 
Lilian huwde Don Warner ca. 1942.  
Kinderen: 

139. Heather Warner  
140. Carol Warner  
141. Ronald Warner  
142. Gail Warner  

109. Charles Brian Fox geboren 19 okt 1939, Toronto, Ontario. 
Charles huwde Marjorie Mae Hill 3 jun 1961, Toronto, Ontario. Marjorie 
geboren 20 aug 1938.  
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Kinderen: 
143. Eric Charles Fox geboren 26 feb 1963, Toronto, Ontario, Canada. 
144. Miriam Elizabeth Fox geboren 19 mei 1965. 

111. Joan Emily Fox  
Joan huwde NN Henry  
113. Giovanna Anna Guglielmina Lips geboren 20 jul 1923, Via Vivaio 6, 
Milano, Lombardia, Italia. 
Giovanna huwde Mr. Dr. Anthony Joan Marie Weebers 24 jul 1947, 
Dordrecht, ZH, NL. Anthony (zoon van Anton Adriaan Marie Weebers en 
Aletta Henrica Maria Wilhelmina Jansen) geboren 10 feb 1921, Amsterdam, 
NH, NL; overleden 19 apr 1991, UMC, Leiden, ZH, NL; gecremeerd 25 apr 
1991, 's-Gravenhage, ZH, NL.  
Kinderen: 

145. Henricus Anton Marie Weebers geboren 13 jun 1948, Zwartelaan 55, 
Voorburg, ZH, NL. 
146. Dr. Josephine Emily Hermine Maria Weebers geboren 5 nov 1949, 
Westenburgstraat, Voorburg, ZH, NL. 
147. Leanne Anna Enrica Maria Weebers geboren 3 dec 1950, 
Westenburgstraat, Voorburg, ZH, NL. 
148. Drs. Anthony Emile Henry Marie Weebers geboren 13 nov 1952, 
Deventer, Ov, NL. 
149. Dr. Robert Carel Marie Weebers geboren 17 mei 1954, Deventer, Ov, 
NL. 

114. Ing. Bernardo Maria Lips geboren 10 nov 1924, Via Vivaio 6, Milano, 
Lombardia, Italia. 
Bernardo huwde Carola Agnes Quirina Enneking 4 sep 1951, Nijmegen, Gld, 
NL; gescheiden ca. 1970. Carola (dochter van Prof. Dr. Julius Adolf Maria 
Josef Enneking en Constance Caroline Marie Deelen) geboren 9 mrt 1928, 
Nijmegen, Gld, NL.  
Kinderen: 

150. Bernardus Emile Henricus Maria Lips geboren 7 sep 1952, Dordrecht, 
ZH, NL; overleden 30 mei 2010, Badlaan, Muiderberg, NH, NL; begraven 
9 jun 2010, Dordrecht, ZH, NL. 
151. Eric Paulus Anthonius Maria Lips geboren 28 mei 1956, Dordrecht, 
ZH, NL; overleden 13 feb 1957, Dordrecht, ZH, NL. 

Bernardo huwde Froukje Poutsma 17 dec 1974. Froukje (dochter van Hendrik 
Poutsma en Lucie Charlotte Wolff Schoemaker) geboren 4 jun 1935.  
115. Mr. Enrico Vincenzo Maria geboren 27 mrt 1928, Via Vivaio 6, Milano, 
Lombardia, Italia. 
Enrico huwde Margriet C.C. Pesch 1971, Wassenaar, ZH, NL. Margriet 
geboren 17 dec 1935, Wassenaar, ZH, NL.  
Kinderen: 

152. Mr. Wouter Lips geboren 10 jul 1972, Breda, NBr, NL. 
153. Drs. Gijs Lips geboren 10 jul 1972, Breda, NBr, NL. 

116. Ernest Henri Emile Halewijn geboren 14 okt 1925, Malang, Java, 
Indonesie; overleden 14 mei 2007. 
huwde Molly Elaine Coats 1959. Molly (dochter van Tom M. Coats en Mable 
Lynda Bourke) geboren 31 jul 1926, Lithgow, N.S.W. Australia.  
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Kinderen: 
154. Anne Marie Colette Halewijn geboren 19 mei 1960, Castelgar, B.C., 
Canada. 
155. Marie Jane Antoinette Halewijn geboren 28 feb 1964, Vancouver, B.C., 
Canada. 
156. Paul Vincent Emile Halewijn geboren 10 feb 1966, Vancouver, B.C., 
Canada. 

117. William HalewijnWilliam Halewijn geboren 03 sep 1927, Jogjakarta; 
overleden 10 jul 2012, Noordwijkerhout, NH, NL. 

118. Robert Alfonds Ferdinand Halewijn geboren 27 jan 1929, Buitenzorg, 
Bogor, West Java, Indonesie; overleden 16 sept 2014, Oisterwijk, NBr, NL. 
Robert huwde Colette Jurgens 1960; gescheiden. Colette (dochter van Mr. Jan 
Willem Maria Jurgens en Marie Julie Antoinette Waucquez) geboren 1934.  
Kinderen: 

157. Robert Halewijn geboren 1961. 
158. Maria Cynthia Halewijn geboren 1963. 
159. Colette Halewijn geboren 1965. 
160. Jan Jurgen Halewijn geboren 1967. 
161. Alix Halewijn geboren 1969; overleden 1978. 

119. Emilie Marie Therese Halewijn geboren 11 jan 1932, Bogor, Djawa-Barat, 
Indonesie. 
Emilie huwde Dale Mackenzie Brown 1962. Dale (zoon van Dana Neal Brown 
en Janet MacKenzie) geboren 7 jun 1932, New York City, NY, USA.  
Kinderen: 

162. Elisabeth Ann Brown geboren 26 okt 1965, New York City, NY, USA. 
163. Marissa Halewijn Brown geboren 20 aug 1968, New York City, NY, 
USA. 

120. Anne Marie Antoinette Halewijn geboren 1936. 
Anne huwde Johan Casper Hoogeveen 1958, Ashville, North Carolina , USA; 
gescheiden 1993. Johan geboren 1934.  
Kinderen: 

164. Teresa Hoogeveen geboren 29 jun 1959, Topeka, Shawnee Co., KS, 
USA. 
165. Richard William Hoogeveen geboren 17 okt 1960, Topeka, Shawnee 
Co., KS, USA. 
166. Daniel Ernest Hoogeveen geboren 7 aug 1965, San Jose, California. 
167. Ingrid Anne Hoogeveen geboren 23 dec 1967, San Jose, California. 
168. Brian Robert Hoogeveen geboren 28 jul 1969, Los Gatos, California. 

 
Generatie: 7 
121. Eric Thomas Hogan geboren 10 feb 1938, Northcote, Auckland, NZ. 
Eric huwde Barbara.  
143. Eric Charles Fox geboren 26 feb 1963, Toronto, Ontario, Canada. 
Eric huwde Margaret Alexandra Fraser 5 jul 1992, Prince George, British 
Columbia, Canada.  
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Kinderen: 
169. Ian Stuart Fraser Fox geboren 19 jun 1997, Waterloo Ontario, Canada. 
170. Andrew James Fraser Fox geboren 20 apr 1990, Waterloo Ontario, 
Canada. 
171. David Charles Fraser Fox geboren 27 jan 2002, Waterloo Ontario, 
Canada. 

144. Miriam Elizabeth Fox geboren 19 mei 1965. 
Miriam huwde Randall Walton Martin 15 aug 1993, Toronto, Ontario.  
Kinderen: 

172. Heather Mae Martin geboren 25 apr 1997, Oakville, Ontario. 
173. Nathaniel Charles Walton Martin werd geboren 23 mrt 1999, Oakville, 
Ontario. 

145. Henricus Anton Marie Weebers geboren 13 jun 1948, Zwartelaan 55, 
Voorburg, ZH, NL. 
Henricus huwde Anna Paulowna Balsem 01 aug 1978, Slot Zeist, Zeist, Ut, 
NL; gescheiden mrt 1983. Anna (dochter van Johannes Lambertus Balsem en 
Gesina Vleming) geboren 9 jan 1949, Djakarta, Batavia, Indonesia.  
Kinderen: 

174. Bernarda Weebers (geadopteerd) geboren 22 okt 1977, Zürich, CH. 
175. Reinout Weebers geboren 26 jun 1979, Ziekenhuis Amstelland, 
Amstelveen, NH, NL. 
176. Maurits Weebers geboren 9 apr 1981, Dr.J.H. Jansenziekenhuis, 
Emmeloord, FL, NL. 

Henricus huwde Gräfin Barbara Maria von Salm-Hoogstraeten 29 dec 1988, 
Rheinberg, Wesel, Nrh.-Wf., DE. Barbara (dochter van Graf Manfred Rudolf 
Kreuzwendedich Maria von Salm-Hoogstraeten en Edelgard Ruth Drozella) 
geboren 16 jun 1947, Neuss, Nrh.-Wf., DE.  
146. Dr. Josephine Emily Hermine Maria Weebers geboren 5 nov 1949, 
Westenburgstraat, Voorburg, ZH, NL. 
Josette huwde Prof. Dr. Harald Joan Hoekstra 27 aug 1977, de Bilt, Ut, NL. 
Harald (zoon van Enno Joan Hoekstra en Louise Smith) geboren 25 jan 1949, 
Meppel, Dr, NL.  
Kinderen: 

177. Drs. Hessel Anthony Joan Hoekstra geboren 4 okt 1978, Groningen, 
Gr, NL. 
178. Dr. Carlijn Emily Louise Hoekstra geboren 9 mrt 1980, Groningen, Gr, 
NL. 
179. Joris Pieter Ewoud Hoekstra geboren 1 aug 1982, Groningen, Gr, NL. 

147. Leanne Anna Enrica Maria Weebers geboren 3 dec 1950, 
Westenburgstraat, Voorburg, ZH, NL; gedoopt 5 dec 1950. 
Leanne huwde Mr. Paul George Joseph Marie Marres 7 apr 1972, Amersfoort, 
Ut, NL; gescheiden 1976. Paul (zoon van Drs. Paul Eugene Joseph Marie 
Marres en Amelia Hermina Henrietta Kortebos) geboren 3 aug 1946, 
Amsterdam, NH, NL.  
Leanne huwde Ir. Michaël Hendricus Maria Nieuwenhuijs 23 sep 1978, 
Driebergen, Ut, NL. Michaël (zoon van Lambertus Laurentius Benedictus 
Maria Nieuwenhuijs en Marthe Maria Sophie Pauline de Lestrieux Hendrichs) 
geboren 2 apr 1951, Utrecht, Ut, NL; gedoopt 2 apr 1951, Utrecht, Ut, NL.  
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Kinderen: 
180. Anne Emily Nieuwenhuijs geboren 22 apr 1979, Amersfoort, Ut, NL; 
gedoopt 20 jan 1985, 's-Hertogenbosch, NBr, NL. 
181. Marthe Johanna Nieuwenhuijs geboren 12 aug 1980, Heusden, NB; 
gedoopt 20 jan 1985, 's-Hertogenbosch, NBr, NL. 
182. Pieter Jan Nieuwenhuijs geboren 06 jan 1983, 's-Hertogenbosch, NBr, 
NL; gedoopt 20 jan 1985, 's-Hertogenbosch, NBr, NL. 

148. Drs. Anthony Emile Henry Marie Weebers geboren 13 nov 1952, 
Deventer, Ov, NL. 
Anthony huwde Yvonne Anna Andrewka Duijndam 13 jun 1986, Heemstede, 
NH, NL. Yvonne (dochter van Martinus Johannes Duijndam en Ekatarina 
Taran) geboren 29 mrt 1946, Haarlem, NH, NL.  
153. Drs. Gijs Lips geboren 10 jul 1972, Breda, NBr, NL. 
Gijs huwde Charlotte Pothoven 16 apr 2011, Emmen, Drenthe, NL.  
Kinderen: 

183. Julia Lips geboren 2009. 
184. David Lips geboren 2012. 

154. Anne Marie Colette Halewijn geboren 19 mei 1960, Castelgar, B.C., 
Canada. 
Anne huwde Mark Allen Beamesderfer 24 apr 1982, Fullerton, California, 
USA. Mark (zoon van Raymond Earl Beamesderfer en Evelyn Betty Mosser) 
geboren 3 dec 1959, Reading, Penn., USA.  
Kinderen: 

185. Courtney Christeen Beamesderfer geboren 25 mei 1991, Riverside, 
Calofornia, USA. 

155. Marie Jane Antoinette Halewijn geboren 28 feb 1964, Vancouver, B.C., 
Canada. 
Marie huwde David Ziegler 9 nov 1985, Riverside, California, USA; 
gescheiden 1999. David (zoon van George Ziegler en Marie) geboren 19 jun 
1958.  
Kinderen: 

186. Jeremy Bruce Ziegler geboren 8 okt 1986, Chino, California, USA. 
187. Trevor Scott Ziegler geboren 25 nov 1991, Vancouver, Washington, 
USA. 

157. Robert Halewijn geboren 1961. 
Robert huwde Irmgard van Elderen 2000. Irmgard geboren 1961. 
(Gescheiden) 
Robert huwde Linda Heukels. Linda geboren 1963.  
158. Maria Cynthia Halewijn geboren 1963. 
Maria huwde Hans Borstlap 1987. Hans geboren 1956.  
Kinderen: 

188. Colette Borstlap geboren 1989. 
189. Caroline Borstlap geboren 1990. 
190. Hans Hidde Borstlap geboren 1994. 

159. Colette Halewijn geboren 1965. 
Colette huwde Gies Bogaers 1989. Gies geboren 1951.  
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Kinderen: 
191. Gies Bogaers geboren 1993. 
192. Hugette Bogaers geboren 1995. 
193. Maggy Bogaers geboren 1998. 

160. Jan Jurgen Halewijn geboren 1967. 
Jan huwde Anke Ketelaars 15 mei 1999, Goirle, NBr, NL. Anke geboren 1968.  
162. Elisabeth Ann Brown geboren 26 okt 1965, New York City, NY, USA. 
Elisabeth huwde Steven LeRoy Duncan 4 mei 2002, Alexandria, Virginia, 
USA. Steven (zoon van Patrick Leroy Duncan en Janet Lee Krider) geboren 22 
nov 1964, Manhattan, Kansas.  
Kinderen: 

194. William Thomas Duncan geboren 29 nov 2002, Alexandria, Va, USA. 
195. Emma Elisabeth Duncan geboren 14 dec 2004, Alexandria, Va, USA. 

163. Marissa Halewijn Brown geboren 20 aug 1968, New York City, NY, USA. 
Marissa huwde Peter Jason MacApia 12 jun 1998 (Gescheiden). Peter (zoon 
van Paul Marshall MacApia en Sybil Jason) geboren 1 jun 1966, New York, 
NY, USA.  
Kinderen: 

196. Amelia Alice Emilie MacApia geboren 24 mrt 2002, New York, NY, 
USA. 
197. Coco Federika MacApia geboren 22 augustus 2005, New York, NY, 
USA. 
198. Abril Halewijn MacApia geboren 22 augustus 2005, New York, NY, 
USA. 

164. Teresa Hoogeveen geboren 29 jun 1959, Topeka, Shawnee Co., KS, USA. 
Teresa huwde Rick Mosteller 30 mei 1981. Rick (zoon van Roy Mosteller) 
geboren 1958.  
Kinderen: 

199. Kristen Mosteller geboren okt 1983. 
200. Kevin Mosteller geboren apr 1986. 
201. Scott Mosteller geboren apr 1986. 

165. Richard William Hoogeveen geboren 17 okt 1960, Topeka, Shawnee Co., 
KS, USA. 
Richard huwde Stephanie Despres 1986. Stephanie geboren 1964.  
Kinderen: 

202. Jason Hoogeveen geboren 1989. 
203. Justen Hoogeveen geboren 1992. 
204. Jared Hoogeveen geboren 1996. 

166. Daniel Ernest Hoogeveen geboren 7 aug 1965, San Jose, California. 
Daniel huwde Valerie Garrett 1991. Valerie geboren 1967.  
Kinderen: 

205. Rebecca Hoogeveen geboren 1995. 
206. Christopher Hoogeveen geboren 13 jun 2000. 

167. Ingrid Anne Hoogeveen geboren 23 dec 1967, San Jose, California. 
Ingrid huwde Chad Stubbs 1989; gescheiden 2000. Chad geboren 1961.  
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Kinderen: 
207. Kayla Stubbs geboren 1990. 
208. Melissa Stubbs geboren 1991. 
209. Chad C.J. Stubbs geboren 1994. 
210. Tara Lynn Stubbs geboren 1997. 

168. Brian Robert Hoogeveen geboren 28 jul 1969, Los Gatos, California. 
Brian huwde Roxane Shenkland. Roxane geboren 1969.  
Kinderen: 

211. Andrew Hoogeveen geboren 1992. 
212. Julissa Hoogeveen geboren 1994. 
213. Michael Hoogeveen geboren 1996 

  
Generatie: 8 
175. Reinout Weebers geboren 26 jun 1979, Ziekenhuis Amstelland, 
Amstelveen, NH, NL. Reinout is bevriend met Drs. Marieke Soons. Marieke 
(dochter van Drs. Joep E. E. Soons) geboren 1980.  
177. Drs. Hessel Anthony Joan Hoekstra geboren 4 okt 1978, Groningen, Gr, 
NL. Hessel huwde Drs. Charlotte Theeuwes 25 okt 2014, Voorschoten, NH, 
NL. Charlotte (dochter van Stephan Theeuwes en Marieke van Herk) geboren 
25 nov 1981 
178. Dr. Carlijn Emily Louise Hoekstra geboren 9 mrt 1980, Groningen, Gr, 
NL. Carlijn huwde Dr. David Emanuël Ikkersheim 31 dec 2010, Utrecht, Ut, 
NL. David (zoon van Donald Carel Ikkersheim en Clariet Dolk) geboren 08 jul 
1982.  
Kinderen: 

216. Fedde Emanuel Anthony Ikkersheim geboren 24 jan 2014, Utrecht, Ut, 
NL. 

179. Joris Pieter Ewoud Hoekstra geboren 1 aug 1982, Groningen, Gr, NL. 
Joris woont samen met Léonie Lammers. Léonie geboren 20 apr 1987  
182. Pieter Jan Nieuwenhuijs geboren 06 jan 1983, 's-Hertogenbosch, NBr, NL. 
Pieter huwde Drs. Annika de Bourgraaf 2014. Annika (dochter van Jan de  
Bourgraaf en Manon Harsveld) geboren 8 augustus 1984.  
Kinderen: 

217. Ole Jan Nieuwenhuijs geboren 23 jun 2014, Amsterdam, NH, NL 
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Bronvermelding Fox 

1. Revised Genealogical Account of the various Families descended from 
Francis Fox of St Germans, Cornwall – London 1872 

2. Devonshire House Monthly Meeting 4-12-1798 p. 241+242 – Archief van 
de Society of Friends, London  

3. Marriage certificate Charles James Fox and Anne Guion – familiearchief 
4. Census gegevens betr for Charles James Fox and Anne Mary Guion over 

de jaren 1841, 1851, 1861, 1871 
5. London Hospital Gazette, No 176, Oct 1912 – Biographie van Joseph Fox 
6. A history of the London hospital second edition 1910, by E.W. Morris 
7. The Development of the London Hospital System, 1823 – 1982. Geoffrey 

Rivett. The web version contains an additional chapter taking the story to 
the present. http://www.nhshistory.net/voluntary_hospitals.htm 

8. Newspaper Sherborne Mercury, August 13, 1798. Advertentie verkoop 
Greatwood Cottage door Edward Yescombe 

9. The Annual review and History of Literature, Band 2, blz 725, Art. X (A 
new Medical Dictionary) 

10. The London Medical and Physical Journal, Band 9, blz 285 
11. A new Medical Dictionary – kopie van kaft 
12. Last Will of Joseph Fox, Prob 11/1809 
13. The Bayley-Bartlett Papers, Plymouth and West Devon Record Office, 

Fox family papers Ref 242/6 
242/6/1 1748 Quaker marriage certificate Charles Peters of Falmouth, 

Cornwall, merchant en Anna Tregelles, daughter of Joseph 
Tregelles of Falmouth, pewterer 

242/6/2 1780 Marriage Articles Joseph Fox Surgeon en Elisabeth Peters 
of Falmouth, Cornwall, spinster 

242/6/3 1780 Quaker Marriage Certificate - Joseph Fox the younger of 
Falmouth, Cornwall, Surgeon en Elizabeth Peters, daughter of 
Charles Peters of Falmouth, merchant 

242/6/4 1824 Quitclaim under a Marriage Settlement (1) Joseph James 
the younger of Esher, Surrey, gentleman, Sarah Barrett James, 
Hannah Waring James, and Emma James, all of Esher, spinsters 
(Children of Joseph James and Hannah Waring, (2) Joseph Fox 
of Plymouth, Doctor of Physic Property specified in part recited 
deeds 

242/6/5 1833Assignment of Property 8!9 Elizabeth Fox of Plymouth, 
widow (2) John Allen of Liskeard, Cornwall, woolstapler 

242/6/6 1833 Will of Mrs Elizabeth Fox 
242/6/7 1834 Assignment of Property (1) Elizabeth Fox of Plymouth, 

widow (2)John Allen of Liskeard, Cornwall, woolstapler and 
Robert Were Fox of Falmouth, Cornwall, merchant (3) Robert 
Lovell Gwatkin of Plymouth, esquire and John Symonds of 
Falmouth, esquire Household goods and furniture and a debt 
of £2200 

242/6/8 1832-1840 Bundle of Vouchers Schedules of debt, accounts, 
probate costs, etc, under the estate of the late Dr Joseph Fox 

242/6/9 1831-1839 Bundle of Vouchers, as above 
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242/6/10 1849-1863 Bundle of Correspondence & Accounts John Bayly 
242/6/11 1854 Memoranda & Valuations of Dr Fox's Property for Probate 

duty 
242/6/12 1822-1862 Bundle of Estate Papers Draft/copy abstracts of title; 

analysis of Dr Fox's will; probate inventories; probate costs; 
residuary accounts; legacy receipts; accounts; sales particulars 
for Finsbury property; settled accounts; papers regarding Great 
Wood 

242/6/13 1830 Draft of Last Will Dr Joseph Fox  
242/6/14 Draft Marriage Settlement (1) Joseph Fox of Plymouth, esquire, 

MD (2) Philip Sleeman of Pinlico [sic], Middlesex, gentleman (3) 
Emily Fox of Plymouth, spinster (4) The Reverend Samuel John 
Peter Trist of Feryan, Cornwall, clerk, and William Mansell 
Tweedy of Truro, Cornwall, banker Lands called Great Wood 
or Restrongett Great Wood, and Uptons tenement in Mylor, 
and a dwellinghouse in Falmouth 

242/6/15 Probate of the Will of Joseph Fox, MD 
242/6/16 1833 Appointment of New Trustees & Assignment of Trust 

Estate (1) John Mills Carkeet of Falmouth (his daughter will 
marry Charles James Fox II in 1854), Cornwall, merchant, and 
John Eliott of Liskeard, Cornwall, grocer (Probably married to 
Mary Allen, d. of John Allen and Elizabeth Fox) (2) Charles 
Prideaux of Plymouth, banker (probably son of George 
Prideaux and Anna Debell Cookworthy and brother of Rachel 
married to Robert Were Fox) (3) Joseph Kingston of Plymouth, 
banker. Leasehold lands, messuages and debts forming the 
Trust Estate of Dr Joseph Fox Endorsement: Re-Assignment of 
Trust Estate dated 1833 

242/6/17 1836 Release (1) The Reverend Samuel John Peter Trist of 
Veryan, Cornwall, clerk, and William Mansell Tweedy of Truro, 
Cornwall, banker (2) John Mills Carkeet of Falmouth, Cornwall, 
merchant, (his daughter will marry Charles James Fox II in 
1854) and John Eliott of Liskeard, Cornwall, grocer (Probably 
married to Mary Allen, d. of John Allen and Elizabeth Fox) 
Payment of £800 trust monies under the Marriage Settlement of 
Philip Sleeman & Emily Fox 

242/6/18 1840 Assignment of Trust Estate (1) Charles Prideaux of 
Plymouth, banker (2) John Mills Carkeet of Falmouth, 
Cornwall, merchant and John Eliott of Liskeard, Cornwall, 
grocer Messuages known as Nos 18 & 16 South Street and No 1 
South Place, Finsbury held in trust 

242/6/19 1848 Release (1) John Christophers of Southampton, esquire 
and John Penberthy Magor, of Penventon, Redruth, Cornwall, 
esquire (2) Mary James Mitchell of the City of London, widow 
(3) Robert Were Fox of Falmouth, Cornwall, esquire and Alfred 
Fox of Falmouth, esquire (4) Philip Sleeman of Reading, 
Berkshire, gentleman and Emily Sleeman, his wife, formerly 
Emily Fox Payment of £600 trust monies under the will of Dr 
Joseph Fox.  
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242/6/20 1851 Draft Indemnity (1) Philip Sleeman of Plymouth, esquire 
and Emily his wife (2) John Mills Carkeet of Plymouth, 
merchant, and Charles Prideaux of Plymouth, banker Trust 
monies bequeathed to 1b) under the Will of Joseph Fox 

242/6/21 1832-1846 Bundle Papers Codicil to the will of Mrs Elizabeth 
Fox Accounts, including those of the executors of Dr & Mrs Fox 
and the Trustees of Mrs Fox's estate Legal papers, including 
Probate documents 

242/6/22 1833 Draft Assignment of Property (1) Elizabeth Fox of 
Plymouth, widow (2) John Allen of Liskeard, Cornwall, 
woolstapler and Robert Were Fox of Falmouth, Cornwall, 
merchant Household goods & furniture and a debt of £2200 
owing to (1) 

242/6/23 1833/4? Draft Assignment of Property & Declaration of Trusts 
(1) Elizabeth Fox(-Peters) of Plymouth, widow (2) John Allen of 
Liskeard, Cornwall, woolstapler and Robert Were Fox of 
Falmouth, Cornwall, merchant (3) Robert Lovell Gwatkin of 
Plymouth, esquire, and John Symonds of Stratton (Place?) in 
Cornwall, esquire Household goods & furniture and a debt of 
£2200 

242/6/24 1834 Draft Will of Mrs Elizabeth Fox of Plymouth, widow 
242/6/25 1834-1840 Bundle Accounts under Mrs Fox's estate 
242/6/26 1834-1841 Bundle Sales & Purchases 
242/6/27 1840 Probate of the Will of Mrs Elizabeth Fox 
242/6/28 1852 Release of Legacy (1) Mary James Mitchell(-Fox) of Stoke 

Prior, Worcestershire, widow (2) John Symonds of Falmouth, 
Cornwall, esquire Payment of £350, the remainder of a legacy 
under the will of Mrs Elizabeth Fox Enclosures: correspondence  

242/6/29 1862 Appointment of New Trustees & Conveyance and 
Assignment of Freehold & Leasehold Property (1) Emily 
Sleeman, wife of Philip Sleeman of Torquay, esquire (2) John 
Symonds of Falmouth, Cornwall, esquire (3) John Eliott of 
Liskeard, Cornwall, banker, and Robert Bayly of Plymouth, 
gentleman Trust monies and premises amounting to oe3130 
invested in various mortgage securities Freehold properties: 
dwellinghouses in Princess Street & Higher Princess Street, 
Plymouth; field called Greena Park in Buckland Monachorum; 
dwellinghouses in Lower Street, Whitecross Street & Exeter 
Street, Plymouth; dwellinghouse, barn orchard & garden in 
Holbeton Town; dwellinghouses in Prospect Street & Mount 
Street, Plymouth Leasehold properties: dwellinghouse in John 
Street, Plymouth; dwellinghouses in Elburton Household goods 
& furniture formerly belonging to Elizabeth Fox 

242/6/30 1786 Lease for 99 years or three lives (1) Sir William Lemon of 
Carclew, Cornwall, Baronet 2 John Tresidder of Milor [sic], 
Cornwall, gentleman Lands known as the Great Wood, or 
Restrongett Great Wood, lately Upton's Tenement in Milor, part 
of the Manor of Restrongett Herriot indicated 
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242/6/31 1789 Lease for 99 years or three lives (1) Sir William Lemon of 
Carclew, Cornwall, Baronet 2 John Tresidder of Flushing, Milor, 
Cornwall, gentleman Lands known as Great-Wood, or 
Restrongett-Great-Wood, lately Upton's Tenement in Milor, 
part of the Manor of Restrongett Herriot indicated 

242/6/32 1802 Lease for Lives (1) John Tresidder of Mylor, Cornwall, 
gentleman (2) Joseph Fox of the City of London, Doctor of 
Medicine Dwellinghouse known as Great Wood House with 
Appurtenances. Fields known as James's Meadow, Turnip 
Field, Long Meadow, the Croft on Furze Brake and the Garden 
Meadow (boundaries given) 

242/6/33 1802 Lease for 99 years or three lives (1) Sir William Lemon of 
Carclew, Cornwall, Baronet (2) John Tresidder of Milor, 
Cornwall, gentleman Land known as Great-Wood, or 
Restrongett-Great-Wood, lately Upton's Tenement in Milor, 
part of the Manor of Restrongett Herriot indicated 

242/6/34 1810 Mortgage in £700 (1) John Tresidder of Mylor, Cornwall, 
gentleman (2) Matthew Moyle of Chacewater, Cornwall, 
gentleman Lands known as Great Wood, or Restrongett Great 
Wood, lately Upton's Tenement in Mylor, part of the Manor of 
Restrongett  

242/6/35 1821 Reversionary Lease for 99 years or three lives (1) Sir 
William Lemon of Cerclew, Cornwall, Baronet (2) Joseph Fox of 
Wood Cottage, Mylor, Cornwall, Doctor of Physic Lands 
known as Great Wood, or Restrongett Great Wood, lately 
Upton's Tenement in Mylor, part of the Manor of Restrongett 
Herriot indicated 

242/6/36 1821 Assignment of Mortgage in £1290 (1) Richard Tresidder of 
the Port of London, Customs Officer (2) Cornelius Cardew of St 
Erme, Cornwall, Doctor in Divinity (3) John Wiliams Chilcott of 
Kenwyn, Cornwall, gentleman (4) Joseph Fox of Wood Cottage, 
Mylor, esquire Lands known as Great Wood, or Restrongett 
Great Wood, lately Upton's Tenement in Mylor, part of the 
Manor of Restrongett 

242/6/37 1822 Copy Deed of Settlement of Great Wood Farm, Mylor (1) 
Joseph Fox of Wood Cottage, Mylor, esquire, Doctor in Physic 
(2) Robert Were Fox of Falmouth, Cornwall, esquire, and Alfred 
Fox of Falmouth, esquire Messuages & lands known as Great 
Wood or Restrongett Great Wood, late Upton's Tenement in 
Mylor, part of the Manor of Restrongett, upon trusts 

242/6/38 1831 Lease for 14 years (1) Joseph Fox of Plymouth, esquire (2) 
William Carne of Mylor, Cornwall, gentleman Dwellinghouse 
with appurtenances known as Wood Cottage, part of Great 
Wood, Mylor 

242/6/39 1845 Plan of Wood Cottage & Great Wood, Mylor 
242/6/40 1849 Counterpart Lease for 21 years (1) Robert Were Fox of 

Falmouth, Cornwall, esquire, and Alfred Fox of the same place, 
esquire (2) Philip Sleeman of Plymouth, esquire, and Emily his 
wife (3) John Rowe of Mylor, Cornwall, yeoman Messuages 
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called Great Wood and Wood Cottage in Mylor with 
appurtenances (acreage given) 

242/6/41 1849 Counterpart Lease for 21 years (1) Robert Were Fox of 
Falmouth, Cornwall, esquire, and Alfred Fox of the same place, 
esquire (2) Philip Sleeman of Plymouth, esquire and Emily his 
wife (3) John Rowe of Mylor, Cornwall, yeoman (4) Benjamin 
Sampson of Feock, Cornwall, esquire Messuage called Wood 
Cottage with appurtenances in Mylor 

242/6/42 1795 Articles of Agreement & Assignment of Lease for 61 years 
(1) Anthony Morland of Hackney, Middlesex, Builder (2) 
Joseph Fox of the City of London, Doctor in Physic House in 
South Street near Finsbury Square Building requirements given 

242/6/43 1840 Counterpart Assignment of Lease for 59 years (1) John 
Mills Carkeet of Falmouth, Cornwall, Merchant, and John Eliott 
of Liskeard, Cornwall, Grocer (2) Demetrio Nicolo Tamvaco of 
Finsbury, Merchant Parcel of ground with premises known as 
No 18 South Street, Finsbury 

242/6/44 1840 Assignment of Leases (1) John Mills Carkeet of Falmouth, 
Cornwall, Merchant, and John Eliott of Liskeard, Cornwall, 
Grocer (2) John Gifford of the City of London, Drug Broker 
Parcel of ground with messuage known as No 1 South Street, 
Finsbury 

242/6/45 1841 Counterpart Assignment of Lease (1) John Mills Carkeet of 
Falmouth, Cornwall, Merchant, and John Eliott of Liskeard, 
Cornwall, Grocer (2) Hananel de Leon of Finsbury Place, 
Middlesex, Doctor of Physic Parcels of land and messuages 
known as Nos 15 & 16 South Street, Finsbury 

242/6/46 1822-1838 Account of Dr Joseph Fox Kingston & Prideaux Two 
vols 

242/6/47 1826-1840 Account of Dr Joseph Fox Praed, Rogers, Tweedy & 
Williams 

242/6/48 1838-1839 Account of Mrs Elizabeth Fox Devon & Cornwall 
Banking Company 

242/6/49 1838-1843 Account of Messrs Gwatkin & Symonds (Trustees of 
Mrs Elizabeth Fox) Devon & Cornwall Banking Company 

242/6/50 1832-1861 Composite Account Book Dr & Mrs Fox's Estates & 
Trustees in account with various others 

14. The Bayley-Bartlett Papers, Plymouth and West Devon Record Office, 
Sleeman family papers Ref 242/7 (85 Items) 

15. Last Will of Elizabeth Peters Public Record Office, Prob 11/1922 
16. List of the Graduates in Medicine in the University of Edinburgh from 

1805 zo 1866 
17. The Fox family by T.F.Fox - 1977 
18. A family of Quaker doctors by U.M. Redwood - 1989 
19. Prize money restored. Dr. Edward Lond Fox' s account of the French 

business 1785. 
20. Adresgegevens van Charles James Fox 
21. Last Will of Charles James Fox (1799-1874) 
22. Pray cards for Charles James Fox an Anne Mary Fox 
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23. Obituaries in diverse kranten voor Charles James Fox 
24. Uitnodiging voor de bijwoning van de begrafenismis van Charles James 

Fox 
25. Letter of Cardinal Wiseman 1850 
26. Special Benediction of Pope Pius IX 
27. Foto van het graf van de familie Fox te Kensal Green cemetery 
28. Last will of Emily Sleeman-Fox  
29. Last will of Sophia James Fox - 1881  
30. Death certificate of Sophia James Fox 
31. Last Will of Gardiner Guion Joseph Fox  
32. Last Will of Anne Mary Fox-Guion 
33. Probate & Will - Anne Mary Fox 
34. Condoleance at the death of Anne Mary Fox-Guion 
35. Medicinisches Schriftsteller-lexicon der jetzt lebenden Aerzte, 

Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller 
gebildeten Völker. Von Adolph Pater Callisen. Copenhagen 1831. Fox 
(Charles James), zu … Med. Dr. Edinb. 1825; geb. In England. 2588. Diss. 
Inaug. De rheumatism acuto; ad d. 1.Aug. Edinburgi 1825. Gr. 8. 

36. Volkstellingen  
35/1 1841, Parish of St Botolph, Bishopsgate, City of London (HO 

107/493, book 12, page 14) New Broad Street 
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Huwelijk en geld, moraal en seks rond 1800 

Vanaf het begin van de 17e eeuw tot halverwege de 19e eeuw vond er 
in Engeland en West Europa een geleidelijke seksuele hervorming 
plaats. Sommige experts menen dat deze hervorming hand in hand 
samen ging met de hervorming op het gebied van de 
godsdienstvrijheid in deze periode. In het begin van de 17e eeuw 
werden seksuele contacten buiten het huwelijk nog bestraft maar 
geleidelijk aan ontstond de overtuiging dat god seksueel plezier niet 
louter en alleen in dienst van de voortplanting heeft willen stellen. 
Het tempo van deze liberalisatie was niet voor iedereen gelijk. In de 
„hogere“ kringen werd van dit gedachtegoed eerder gebruikt 
gemaakt dan in de lagere sociale lagen van de maatschappij en 
mannen hadden in de mannenwereld van deze tijd natuurlijk ook 
meer vrijheden (en mogelijkheden) dan vrouwen. Publicaties van 
Frances, Lady Vane, opgenomen in de novelle „de avonturen van 
Perigrine Pickle“ geschreven door Tobias Smollett (1721-1771) rond 
1751 zullen ongetwijfeld  deze liberalisatie in een stroomversnelling 
hebben gebracht. Een geliefde van de schrijver en jurist James Boswell 
(1740-1795) argumenteerde: 
 

I love my husband as a husband, and you as a lover, each in his own 
sphere. I perform for him all the duties of a good wife. With you I give 
myself up to delicious pleasures. We keep our secret. Nature has so 
made me that I shall never bear children. No one suffers because of our 
loves. My conscience does not reproach me, and I am sure that God 
cannot be offended by them.  

 
 Deze grotere seksuele vrijheid had ook nadelen. Het aantal ongeldige 
huwelijken, en weer als gevolg daarvan het aantal buitenechtelijke 
kinderen en bigamie, namen gestaag toe. Vrouwen en kinderen waren 
de dupe van deze ontwikkeling. De Engelse overheid reageerde in 
1754 hierop met „Lord Hardwicke's Marriage Act“ die bepaalde dat 
huwelijken alleen geldig waren als ze gesloten werden door een 
vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk in aanwezigheid van 
minstens twee getuigen en nadat het voorgenomen huwelijk 
publiekelijk gedurende een aantal weken was aangekondigd. 
Uitzonderingen werden gemaakt voor joden, quakers en leden van de 
Waalse en Franse kerk. Vrouwen jonger dan 21 jaar konden alleen met 
toestemming van hun ouders trouwen. Het laatste voorschrift was 
vooral bedoeld om te voorkomen dat jonge meisjes uit rijke families 
zich door op geld beluste vrijers zouden laten schaken. Er waren 
nogal wat mannen in deze categorie onderweg. Het was immers in 
deze tijd in Engeland gebruikelijk dat de oudste zoon titels en 
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bezittingen van zijn ouders erfde. Zijn jongere broers moesten maar 
zien hoe ze hun welvaartsniveau weer op peil brachten. Er werden in 
de tweede helft van de 18e eeuw, ten behoeve van deze jongere broers, 
zelfs lijsten met huwbare welgestelde vrouwen gepubliceerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrouwen waren in deze tijd de mannen volledig ondergeschikt. Al het 
geld dat zij in een huwelijk inbrachten werd onmiddellijk door hun 
echtgenoot geconfisceerd en ook latere erfenissen werden door de 
echtgenoten onmiddelijk „in beheer genomen“. Bij een eventuele 
scheiding was het absoluut niet  vanzelfsprekend dat de vrouw haar 
geld terugkreeg. Om dit soort situaties te voorkomen probeerden rijke 
vaders hun dochters te beschermen door middel van het sluiten van 
huwelijkscontracten en door voorschriften in hun testamenten op te 
nemen waardoor de echtgenoot van zijn dochter in zijn vrijheid, om 
met het vermogen van zijn vrouw te doen en laten wat hij wilde, 
werd beperkt. Het snelle huwelijk van de 16/17 jarige Sara in de 
bibliotheek van haar stiefvader wijst er op dat er toch een vorm van 
consensus, een huwelijkscontract, moet zijn geweest bij haar huwelijk 
met Daniel. 
 
In oorlogstijd werden natuurlijk alle burgerlijke omgangsvormen 
overboord gegooid. Tijdens de oorlogen tussen 1790 en 1820 waren er 
duizenden, zo niet honderdduizenden mannen op pad, te land of ter 
zee, voor wie de volgende dag wel eens de laatste zou kunnen zijn. 
Het adrenalinegehalte van deze vechtersbazen zal ongetwijfeld hoog 
zijn geweest. Zowel op de schepen als binnen de regimenten te land 
waren de mannen van vrouwelijk gezelschap verstoken. Losgelaten 

Afbeelding 65, Master-Key to the 
Rich Ladies Treasury Afbeelding 66, List of Spinsters
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op de maatschappij zullen zij ongetwijfeld alleen de keuze hebben 
gezien tussen of een vrouw veroveren, of dronken worden. Wie de 
biografieën van alle generaals, admiraals en andere officieren van 
naam en faam bestudeert komt er al gauw achter dat ieder van hen in 
„ieder stadje een ander schatje“(landmacht) of in „iedere haven een 
vriendinnetje“ had (zeemacht). De biografieën maken ook duidelijk 
dat veel meisjes kennelijk diep onder de indruk waren van de 
militaire macho‘s en niet lang twijfelden of treuzelden.  
 
Rond de overgang van de 18e naar de 19e eeuw vond ook een soort 
seksuele revolutie plaats (zie hiervoor ook de korte beschrijving van 
Lord Byron). Ten eerste stelden de vrouwen zich zelfstandiger op en 
ontvluchtten gemakkelijker dan voorheen een ongelukkig huwelijk 
om zich in avontuurlijke liefdesrelaties te storten (zie bijvoorbeeld bij 
de families Lamb en Ponsonby uit de Engelse upperclass). Ten tweede 
werd er met seksuele relaties geëxperimenteerd en ontstonden de 
eerste openlijke homoseksuele vriendschappen. De „Ladies of 
Llangollen“, Eleanor Charlotte Butler (11 May 1739 – 2 June 1829) en 
Sarah Ponsonby (1755–9 December 1831), waren en zijn legendarisch. 
De discussie of het om een lesbische of een romantische vriendschap 
ging duurt tot vandaag voort. 
Jezelf „outen“ wordt graag gezien als iets van deze tijd. De genoemde 
Ladies en vele anderen deden dit dus al meer dan tweehonderd jaar 
geleden. 
 
Het aantal buitenechtelijke kinderen dat tijdens de Napoléontische 
oorlogen werd geproduceerd moet enorm zijn geweest. Iedere 
zichzelf respecterende familie uit een Europees land waar Franse, 
Duitse of Engelse legers doortrokken of gelegerd waren, stamt wel 
van een generaal of admiraal uit die tijd af. Er zijn zelfs families die er 
bij een ietwat ongemakkelijke of onbekende afstamming een generaal 
of admiraal invlechten. 
De moraal en het seksuele gedrag van de familie Bonaparte is niet 
alleen een geliefd doelwit van historici, maar misschien wel nog meer 
van genealogen. Zowel Napoléon als zijn broers als zijn zussen waren 
levensgenieters. Is er reden om de familieleden van een 
afkeurenswaardige of afwijkende moraal te verdenken? Hoewel ik 
moet vrezen dat heel calvinistisch Nederland over mij heen valt, vind 
ik NEE (ik ben ook geen calvinist). Zij gedroegen zich naar de moraal, 
naar de geest van die tijd. Dat Napoléons zussen enige tijd het oudste 
beroep ter wereld zouden hebben uitgeoefend, anders gezegd 
seksuele diensten voor geld verleenden, zoals door een enkeling wel 
wordt beweerd, ben ik nergens, in geen enkele professioneel 
geschreven biografie van Napoléon, zijn familie of een van zijn 
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beroemde strijdmakkers, tegengekomen. Dit soort beweringen en 
beweringen dat zij al op 15-16 jarige leeftijd met Jan en alleman naar 
bed gingen beschouw ik als sensatiebelust. 
Een aardig voorbeeld van de onafhankelijke houding van vrouwen uit 
deze tijd is naar mijn mening die van de in die tijd beroemde en 
gevierde operazangeres Giuseppina Louisa Camilla Grassini, die 
zowel met Napoléon als later met Arthur Wellesley, die Napoléon bij 
Waterloo versloeg, een relatie had. 
 
Ook Polini, vrouw of partner van Gardiner, en Sara, vrouw van 
Daniel, waren kennelijk onafhankelijke vrouwen en lieten zich er niet 
door hun familie van afschrikken er met hun geliefde er vandoor te 
gaan.  
Wat mij betreft zijn mijn bet..betovergrootmoeder Polini en haar 
schoonzus Sara dus kinderen van hun tijd. 
 
Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat Sara 17 jaar oud was toen 
Daniel haar verliet en met de vloot van Admiral Reynolds naar de 
Baltische zee (ook wel Oostzee) vertrok. Sara moet dus ongeveer 16 
jaar oud zijn geweest toen zij met Daniel trouwde. Volstrekt niet 
ongebruikelijk in deze tijd. Wie zich verdiept in de biografieën van 
beroemdheden, en de verhalen over het liefdesleven aan het einde 
van de 18e eeuw of het begin van de 19e eeuw bestudeert, merkt al 
gauw dat het algemeen geaccepteerde schoonheidsideaal voor 
vrouwen bij de leeftijd van 16 jaar lag. Een vrouw ouder dan 20 begon 
al af te takelen, vonden de mannen indertijd. Polini zal dus 
ongetwijfeld ook 16-18 jaar oud zijn geweest toen zij Gardiner leerde 
kennen.  
Overigens lag vóór 1754 de minimum leeftijd om te trouwen voor 
mannen (?) bij 14 en voor vrouwen bij 12 jaar. 
 
De “Hardwicke Marriage act” van 1754 bepaalde de regels voor een 
huwelijk in Engeland en Wales rond 1800. Ook op de Engelse basis 
Gibraltar lijkt de “Marriage act” geldig te zijn geweest. Uitgebreide 
teksten zijn in de aanhang opgenomen. Voor het huwelijk van Sara is 
kennelijk toestemming gegeven waarbij de informatie uit mondelinge 
overlevering erop duidt dat zij van tenminste een deel van haar 
erfenis heeft moeten afzien. Bij Polini lijkt de situatie eenvoudiger. 
Ten eerste zal zij niet vermogend zijn geweest en bovendien was 
buiten Engeland (en Gibraltar) de “Hardwicke Marriage act” niet van 
toepassing. Een huwelijkslicentie uit Corsica zou dus officieel 
geaccepteerd moeten worden in Engeland. Een huwelijk op Gibraltar 
of in Engeland lijkt hierdoor weer minder waarschijnlijk. Het is 
natuurlijk mogelijk dat zij bij een Engels huwelijk heeft aangegeven 
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ouder dan 21 jaar te zijn. Een ander alternatief is een huwelijk in 
Gretna Green vlak over de Engelse grens in Scholtand. Gretna Green 
was het Las Vegas van de jaren na de Hardwicke marriage act. 
 
Na de losbandige periode rond 1800 volgt natuurlijk een reactie en 
vanaf circa 1839 begint het preutse Victoriaanse tijdperk. 
 
Ik zou het hoofdstuk willen afsluiten met Jane Austen, het schijnbaar 
zo brave meisje dat het familieleven in het begin van de 19e eeuw zo 
realistisch en nuchter beschreef. Jane, net als Gardiner geboren in 
1775, had twee broers die allebei Admiral werden, een van beiden 
was een tijd lang bij de Sea Fencibles werkzaam, net als Daniel. 
Buitengewoon boeiend vind ik de zakelijke beschouwingen die 
verschillende vrouwelijke hoofdpersonen in haar boeken formuleren 
als zij een huwelijk overwegen. Kort geformuleerd komt het erop neer 
dat een goede echtgenoot een rijke man is die ook gemakkelijk in de 
omgang moet zijn. 
 
Hier noem ik een citaat uit Jane’s boek ‚Mansfield Park‘, waarin Mary, 
de hoofdpersoon, die bij haar oom Admiral Crawford woont, haar 
betrokkenheid bij de Royal Navy toelicht met de volgende 
vrijmoedigheid: 
 

Certainly, my home at my uncle's brought me acquainted with a circle of 
admirals. Of Rears, and Vices, I saw enough. Now, do not be suspecting 
me of a pun, I entreat. 
 

Als u denkt dat ze over Rear-Admirals en Vice-Admirals schrijft, wil 
ik niet tegenspreken. 
De „stoute“ vertaling is: 
 

Zeker, thuis bij mijn oom heb ik met een vriendenkring van admiraals 
kennis gemaakt. Achterwerken en ondeugden heb ik genoeg gezien. Ik 
smeek u mij hierbij niet van een dubbelzinnigheid te verdenken. 
(Als vertaling is deze dubbelzinnigheid natuurlijk minder leuk) 

  
De Royal Navy werd in Engeland graag, en volstrekt niet besmuikt 
maar publiekelijk, beschreven als een grote club homo’s. Tja, Gardiner 
en Daniel waren lid van die club. 
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Bronvermelding huwelijk en geld, moraal en seks 
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989241-9 
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Ten slotte 

Mijn doel, het achterhalen van de identiteit van een viertal dames, is 
slechts ten dele bereikt.  
 Polini - De Corsicaanse dame heeft helaas alleen een voornaam 

gekregen, Polini. Haar achternaam en ouders konden niet worden 
achterhaald. Vermoedelijk is zij lid van een van de families die 
Corsica moesten ontvluchten toen de Engelsen gedwongen waren 
het eiland in 1796 op te geven. Als Gardiner en Polini katholiek 
getrouwd zijn, bevindt het register met de inschrijving van hun 
huwelijk zich vermoedelijk nog steeds achter slot en grendel in een 
vochtige kelder van de Engelse katholieke kerk. 

 Sara – Sara’s ouders, familie en voorouders konden worden 
achterhaald. Dankzij de nakomelingen van doctor Pooley, haar 
huisarts, weten we zelfs hoe haar moeder, haar zus en 
waarschijnlijk ook Sara zelf er uit hebben gezien.  

 De geliefden van Joseph Fox - De moeder(s) van de kinderen van 
Joseph Fox zijn jammer genoeg net zo mysterieus gebleven als bij 
het begin van mijn onderzoeksactiviteiten, ondanks de grote 
hoeveelheid informatie die kon worden gevonden. De documenten 
die hun identiteit zouden kunnen onthullen, bevinden zich 
vermoedelijk achter slot en grendel in de handen van de Engelse 
katholieke kerk. 

 
Wat mij betreft is echter een groot aantal misverstanden over de 
herkomst van onze familie, nakomelingen van Charles James Fox en 
Anne Mary Guion, opgeruimd. 
 
Niet alleen heeft g..grandmama Emily Fox op 65 jarige leeftijd met 
haar verhalen vermoedelijk de basis gelegd voor een aantal 
misverstanden, zoon Alphons Albers heeft met zijn in 1905 gemaakte 
notities op 27 jarige leeftijd de misverstanden uitvergroot waarna 
kleinzoon Frans Albers met ongebreidelde fantasie er echte sprookjes 
van maakte. Arnold Teychinée-Stakenburg, vriend van Frans Albers, 
was vervolgens niet de optimale partner bij het doen van serieus 
onderzoek naar de herkomst van de familie. Er werden een paar 
brieven geschreven en reisjes georganiseerd naar Falmouth en 
Corsica. Uit de beschikbare archieven van de familie Albers blijkt 
nergens dat serieus genealogisch onderzoek werd verricht, sterker 
nog, het verhaal dat Teychinée in de Spiegel Historiael gepubliceerd 
wist te krijgen, is pure show. Hierin pocht hij waarschijnlijk de eerste 
te zijn die een betrouwbare genealogie van de familie Bonaparte heeft 
samengesteld, terwijl hij die bewijsbaar uit de Corse Historique 
kopieert.  
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Zijn beweringen over de plaats waar Anne Mary Guion waarschijnlijk 
zou zijn opgevoed, zijn zonder enige aanleiding uit de 
spreekwoordelijke grote duim gezogen. Net als vele andere 
beweringen in zijn publicatie. Teychinée diskwalificeert zichzelf 
ronduit als hij beweert dat Gardiner volgens diens memorandum van 
1794 tot 1796 op het schip de Agent voer. De betreffende aantekening 
geeft niet aan dat hij in deze periode op een schip de „Agent“ voer 
maar dat hij als „Agent for Transports“aangesteld was in dienst van 
de Middellandse Zeevloot. De kwaliteit van zijn „diepgaand 
onderzoek“ is hiermee voldoende aangegeven. De redactie van de 
Spiegel Historiael, die het verhaal van Teychinée in 1988 voor 
publicatie vrijgaf, zou zich ook diep moeten schamen. Bij de bewering 
van Teychinée dat hij als eerste een betrouwbare genealogie van de 
familie Bonaparte opstelde moeten bij specialisten in geschiedenis alle 
rode lampen aangaan, lijkt mij.  
 
Toch moeten wij Alphons Albers bijzonder dankbaar zijn voor zijn 
notitieboekje met familiegegevens. Zonder dit boekje zouden wij 
helemaal niets over onze Engelse voorouders hebben geweten. 
Ook ben ik „uncle“ Dale Brown en Lidewij Martens bijzondere dank 
verschuldigd.  
Dale trad jarenlang op als mijn proefkonijn bij mijn pogingen logische 
verklaringen voor gebeurtenissen in de levens van de broertjes Guion 
te vinden en op te schrijven, en als ik Alphons en Frans Albers 
(peetoom van zijn vrouw Emily) „een op hol geslagen fantasie“ 
(galopping phantasy) verweet, kon ik zijn ingehouden 
verontwaardiging voelen, ondanks het feit dat de Atlantische Oceaan 
ons van elkaar scheidde. Aangezien ik ertoe neig mijn verklaringen 
uiterst compact op te schrijven, en Dale de enige was die 
geïnteresseerd was, wilde ik mijn teksten op hem uitproberen. Als 
Dale mijn logica en formuleringen begreep, zo dacht ik, dan bestond 
er wellicht een kans dat het ook anderen duidelijk zou zijn. 
Lidewij hielp mij, mijn afgekorte, Nederlands/Engelse internet 
vertelstijl, om te zetten in enigszins begrijpelijk Nederlands en om het 
verhaal een logische structuur te geven. Taalgebruik in de stijl van een 
mathematische formule, is suboptimaal als je een ander iets uit wilt 
leggen.  
Tenslotte ben ik zus Josette en Paul Lomme dankbaar dat zij zich als 
testlezers ter beschikking wilden stellen en de allerlaaste puntjes op 
de allerlaatste i‘s hebben helpen zetten.  
 
De fouten die bij genealogisch onderzoek worden gemaakt zijn 
vergelijkbaar met de fouten die managers vaak maken bij het bepalen 
van hun beleid en die onlangs door Dan Heath in zijn boek Decisive 
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(Management Today Top 10 Business Books of 2013) als volgt worden 
omschreven: 
 
1. Narrow Framing – oftewel beperking van de keuzevrijheid 
2. Confirmation Bias – Alleen de informatie die ons spoor bevestigt 

wordt geselecteerd 
3. Emotions – We kunnen geen afscheid nemen van lang 

gekoesterde visies/theorieën 
4. Overconfident – We zijn er volledig van overtuigd dat we op het 

goede spoor zijn 
 
Er is ook een groot verschil tussen managementfouten en fouten bij 
genealogisch onderzoek. Bij genealogisch onderzoek worden de 
fouten graag, zo niet opzettelijk gemaakt, in de hoop dat de lezer 
ervan kan worden overtuigd dat een met voorkeur adellijke 
afstamming nu bewezen is, meestal natuurlijk het liefst van Karel „de 
Grote“.  
Binnen onze familie ging het dus om een nauwe verwantschap met 
Napoléon. 
Wie voort wil bouwen op Teychinées verhaal maakt alle beschreven 
fouten. 
 
Ik hoop dat mij al deze fouten niet verweten zullen worden en heb 
daarom een omvangrijke bronvermelding toegevoegd. Als gevolg van 
de toenemende toegankelijkheid van archieven en dankzij het world 
wide web is informatie steeds beter bereikbaar. Ik ben ervan 
overtuigd dat de identiteit van de partners van Joseph Fox en de 
identiteit van Polini op enig moment onthuld zullen worden. 
Voorwaarde is dat uitgegaan wordt van feiten en niet van sprookjes. 
 
Op een vraag die ik mijzelf stelde in de inleiding wil ik graag kort 
terugkomen. Zijn er nog eigenschappen van onze verre voorouders 
die wij in onze generatie, in de 20e/21e eeuw terug kunnen vinden? 
Freud is van mening dat een mens erg op een ijsberg lijkt. 90% 
bevindt zich onder water. Een poging menselijke eigenschappen van 
voorouders en nakomelingen na 6 generaties met elkaar te vergelijken 
is per definitie dus een hachelijke onderneming. Na lang peinzen 
dacht ik toch gemeenschappelijke noemers te zien. Het streven 
hoffelijk en correct te willen zijn is mijn inziens in de verschillende 
takken van de nakomelingen van Anne Mary Guion, dochter van 
Polini en Gardiner, en Charles James Fox herkenbaar aanwezig. 
Daarnaast herken ik bij vele familieleden een streven naar 
onafhankelijk en kritisch oordelen. Wij accepteren niet gemakkelijk de 
mening van een ander, vooral als het erop lijkt dat een tunnelvisie 
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wordt gepresenteerd. Correcte, onafhankelijk denkende Quakers, 
hoffelijke Engelse officieren en onafhankelijk denkende hugenoten 
kunnen de basis zijn geweest voor deze karaktereigenschappen 
binnen onze familie(s).  
Hebben wij deze eigenschappen werkelijk van de genoemde 
voorouders? Ben ik niet teveel bezig met wishful thinking? 
Na 6 generaties zijn er door de inbreng van andere families veel 
eigenschappen toegevoegd aan die van de Foxen en de Guions en 
aangezien volgens Freud 90% van de mens „zich onder water 
bevindt“ is het zoals al gezegd hachelijk de vergelijking te maken.  
 
Als het gaat om de overlevering van familietradities kom ik altijd 
graag terug op de volgende anekdote. Een anekdote die aansluit bij 
gesprekken die ik wel eens met mijn oudste zus heb en waarin we 
vaststellen altijd van plan te zijn geweest het anders, en natuurlijk nog 
beter, dan onze ouders te hebben willen doen om vervolgens op 65 
jarige leeftijd tot de conclusie te komen dat we veel waarop we kritiek 
hadden toch van onze ouders overnamen, „omdat het zo hoort“. 
 
De anekdote: Dochterlief had haar moeder al vaak gadegeslagen als 
moeder voor een feestelijk diner een groot stuk vlees ging braden. 
Voor het vlees de pan en de oven inging, werd door moeder altijd het 
begin- en het eindstuk van het vlees afgesneden. Aangezien dochter 
met haar onbevangen instelling niet begreep waarom dit nodig was 
vroeg zij haar moeder telkens waarom ze dit deed en het antwoord 
was altijd: „omdat het zo hoort“. Na een aantal jaren ging moeder dit 
gevraag vervelen en dochterlief kwam na enig peinzen op het idee 
haar moeder eens te vragen of zij wist waarom het in de familie 
traditie was begin- en eindstuk te verwijderen voordat het vlees werd 
gebraden. Het antwoord was net zo simpel als verbluffend.  
Lieverd, ik deed dat omdat het vlees anders niet in mijn braadpan 
paste.  
Tja zo ontstaan tradities. 
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Bronnen en documenten 

Zou ik alle documenten die de basis vormen van dit verhaal 
toevoegen dan zou dit boekje vijf maal zo dik en onleesbaar worden. 
 
Kopieën van documenten zijn voor afstammelingen van Polini 
verkrijgbaar op Cd-rom, waar aanwezig met transcripties, met en 
zonder fouten. Het was niet relevant alle documenten volledig en 
100% nauwkeurig te ontcijferen. 
De CD-Rom kan tegen kostprijs besteld worden via 
ham_weebers @geneagraphie.com 
 
Ter ondersteuning van mijn onderzoek richtte ik twee websites in. De 
eerste, die sterk verouderd was na 10 jaar, werd ca 5 jaar geleden 
opgedoekt, de tweede heeft het adres 
http://geneagraphie.com. 
Behalve min of meer volledige stambomen van de families (Guion, 
Fox, Albers, Lips, van Thiel, Halewijn, Weebers, Heukensfeldt, Jansen, 
Coebergh, van den Braak, van Dijk, van de Vijffeiken, Teeuwen) en 
aanverwante families, en dat zijn er nogal wat door de afstamming 
van Charlemagne, heb ik foto‘s, films en alle documenten en/of 
verwijzingen naar bronnen en documenten online geplaatst.  
 
De online weergave heeft als voordeel dat stambomen eindeloos 
uitgebreid en aangepast kunnen worden, dat woonplaatsen en 
verblijfplaatsen met behulp van Googlemaps weergegeven kunnen 
worden, en dat iedereen eigen rapporten en overzichten naar eigen 
wens kan produceren. 
Last but not least wordt communicatie met familieleden en andere 
onderzoekers gemakkelijker. 
 
Documenten en films van personen die in leven zijn worden alleen in 
de „Members Area“ getoond. 
 
Wie van Polini afstamt en geïnteresseerd is kan zich aanmelden en 
wordt natuurlijk toegelaten. 
Wie geïnteresseerd is de site te helpen beheren nodig ik van harte uit 
zich bij mij te melden.  
 
Publicatie op het world-wide-web heeft niet alleen voordelen maar 
ook nadelen.  
De voordelen zijn overduidelijk. Door een eigen site te maken, 
Wikipedia te gebruiken en links naar andere betrouwbare sites aan te 
brengen (Genealogics, Peerage, Mark Humphrys, Charles Pease, etc) 
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is het mogelijk over de hele wereld interesse te wekken. Als gevolg 
hiervan kwam ik in contact met andere nakomelingen van Polini en 
van de familie Fox en, zeer recent, met nakomelingen van Charles 
Pooley, Sara’s arts. Dankzij al deze contacten kreeg ik informatie die 
anders voor mij verborgen was gebleven. 
 
Het internet heeft ook nadelen. Er kan niet worden voorkomen dat 
andere mensen met de gepubliceerde gegevens aan de haal gaan en er 
ongekwalificeerd gebruik van maken. 
Wie op het internet naar Gardiner Henry Guion en Elisa Bonaparte 
zoekt zal op een aantal plekken een bevestiging menen te vinden dat 
het fabeltje over Gardiner Henry Guion en Elisa, de zus van 
Napoléon, toch zou kunnen kloppen. 
 
De eerste plek die ik met name zou willen noemen is Familysearch, de 
site van de Latter Day Saints, de mormonen. 
Op deze site wordt privé-personen de mogelijkheid geboden 
stambomen te plaatsen. Gardiner en Elisa zijn te vinden in de 
"Pedigree Resource File," 
(http://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/3MH2-1MY).  
Als bron wordt gegeven „re Dickinson Family, Recipient: Darryl 
Lundy, Author E-mail: Addison, Steve“.  
Darryl Lundy is de eigenaar van de site „The Peerage“ 
(http://www.thepeerage.com/) en kreeg ooit de gegevens van Steve 
Addison die de gegevens op zijn beurt van mijn eerste site overnam. 
Steve of iemand anders plaatste vervolgens de gegevens op 
Familysearch, de site van de Latter Day Saints. Helaas geven de 
mormonen niet de gelegenhied om deze publicatie te corrigeren. Zij 
zijn er kennelijk niet in geïnteresseerd dat hun site voor onzin wordt 
misbruikt. Darryl Lundi corrigeerde, op mijn verzoek, de foutieve 
weergave op zijn site wel.  
 
De tweede plek waar het fabeltje van het huwelijk tussen Gardiner en 
Elisa wordt getoond is een boek dat door meerdere boekverkopers op 
het internet wordt aangeboden: Historical Dictionary of the 
Napoleonic Era door George F. Nafziger , 2002 
Bij googlebooks is dit boek te vinden onder:  
http://books.google.de/books/about/Historical_Dictionary_of_the_
Napoleonic.html?id=Dcr7Zt2FEPoC&redir_esc=y 
Op pagina 50 beweert Nafziger dat Maria Anna (Elisa) Bonaparte na 
haar huwelijk met Pasquale Baciocchi, (Nafziger is niet eens in staat 
de achternaam van Pasquale correct weer te geven en spelt foutief 
Bacciochi), met Gardiner Henry Guion trouwt. Bij navraag beweert 
Mr. Nafziger deze gegevens in de „Encyclopedia Britannica (Chicago: 
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Encyclopedia Britannica Co., 1941)“ te hebben aangetroffen. Na 
nogmaals navragen geeft hij nog eens 3 bronnen aan, en deelt mee dat 
het helaas onmogelijk zal zijn de Encyclopedia Britannica te 
raadplegen omdat exemplaren van deze uitgave niet meer te vinden 
zijn. Tot mijn spijt heb ik moeten vaststellen dat Mr. Nafziger liegt, 
geen van de drie bronnen die hij in tweede instantie noemt 
beschrijven de verbinding tussen Gardiner Henry Guion en Eilisa 
Bonaparte. Kennelijk kost het hem moeite een fout te erkennen. Hij 
heeft de gegevens kritiekloos, van door mij tussen 1999 en 2002 op 
internet geplaatste beschrijving van het familiefabeltje op de site  
http://genealogy.napoleonicwars.com/ overgenomen, zonder de 
begeleidende toelichtingen.  
Zijn onprofessionele, misleidende reactie op mijn vraag naar de 
bronnen van de informatie die hij over Elisa Bonaparte geeft werpen 
een bedenkelijk licht op de kwaliteit van het door hem geproduceerde 
dictionary. 
 
Er zijn nog een aantal obscure sites met genealogische informatie waar 
de verbinding tussen Gardiner en Elisa wordt genoemd. Met geen van 
de eigenaren is het gelukt contact op te nemen. Er wordt doodweg 
geen antwoord gegeven op de vraag naar de oorsprong van de 
gegevens. Ik verzoek u deze publicaties te negeren, er is zoals dit boek 
aantoond geen enkel bewijs voor deze verbintenis. In tegendeel. 
 
 
Kranenburg, april 2015 
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Aanhangsel met beschrijvingen en citaten 

Agent for Transports, Navy Board 
Bron: Parliamentary Papers, 1806 - Reports of the Commissioners Appointed 
by Parliament to Enquire into the Fees, Gratuities, and Emoluments, which 
are, or have been lately Received in the Several Public Offices therein 
Mentioned – Ninth Report 
The Transport Board was set up in 1794 to handle the business of 
transports and to relieve the Navy Board of a time-consuming task. 
There had been an earlier Board of Transports between 1689 and 1724. 
In terms of the Transport Service, the Board was responsible for “the 
hiring and appropriating of Ships and Vessels for the conveyance of 
Troops and Baggage, Victualling, Ordnance, Barrack, Commissariate, 
Naval and Military Stores of all kinds”. There were resident Agents of 
the Board at domestic ports and at foreign ports frequented by 
transports. There were also agents afloat who travelled with the 
transports. 

Stroming in de Middellandse Zee 
Bron: de educatieve website van de International Polar foundation 
Het klimaat in de Middellandse regio is zeer warm en aangenaam, en 
biedt vooral warme en droge zomers. Deze omstandigheden zorgen 
voor de verdamping van een belangrijke hoeveelheid water. Zo 
verliest de Middellandse Zee elk jaar ongeveer één meter diepte! 
Dit "verlies" aan water wordt gecompenseerd door de aanvoer van 
ander water. 
Een klein deel is afkomstig van de regen en de rivieren (1200 km3 per 
jaar); een zeer klein deel is afkomstig van de Zwarte Zee (200 km3 per 
jaar). Het grootste deel is afkomstig van de Atlantische Oceaan, en 
wordt aangevoerd via de Straat van Gibraltar (35000 km3 per jaar). 
De Straat van Gibraltar is niet echt breed (ongeveer 14 km op het 
smalste punt) en niet echt diep (ongeveer 300 meter). Daarom is de 
stroming, die van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee 
loopt, redelijk sterk (3,5-9 km/h). Zeilschepen hebben daardoor bij 
ongunstige wind moeite de Middellandse Zee te verlaten. Bij een max. 
snelheid van ca 6 knopen (6 nautische zeemijlen/uur= ca 11 km/uur) 
duurt een tocht van Corsica naar Gibraltar (ca 1700 km met de stroom 
mee) tenminste ca 5 dagen. Als er tegen de wind moet worden 
gekruisd kan de tocht 3 weken of langer duren. 
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Een officiersdiner te Anholt voor de kust van Denemarken 
Bron: Sketches of Service by Sir Robert Steele, Deputy Ltnt of Dorset  
As the spring advanced, Anholt became, as usual, enlivened by the 
coming up of ships; and at dusk, on the 7th of May, my old captain, 
Reynolds, with his flag now flying on board the St. George, anchored 
off the island with a large convoy. I was most happy to see him, and 
he received me in his naturally kind manner. He seemed the very type 
of what is called a "beloved commander." With him, as flag-captain, 
was gentlemanly Guion (Daniel), a man whom the men admired and 
the women loved, but whose fate seems to have been spun with 
malice aforethought by the weird sisters (Zie Shakespeare, Macbeth, de 
twee heksen en de moord op Duncan). It was while I was with Captain 
Reynolds in the Princess Royal that Daniel Guion, then a post-captain, 
came on board to see his elder brother (Gardiner), the first-lieutenant 
of the ship. We were all dining with Captain Reynolds, and the 
conversation turned on the probable promotions in the navy. " It will 
not be long, I hope, before you get your flag, sir," said the first-
lieutenant to Reynolds. " Not yet, Guion, certainly," he replied. "But 
when you do", said his brother, half jokingly, “you must make me 
your flag-captain". "That I will, I promise you", rejoined Reynolds, 
holding out his hand as a pledge of his sincerity. 

Biografische beschrijvingen van Gardiner Henry Guion  
Bron: Naval Biography, Supplement Part II, London 1828 
GARDINER HENRY GUION, Esq.  
We first find this officer serving under Sir Joseph S. Yorke, as senior 
lieutenant of the Christian VII. and commanding her boats at the 
capture and destruction of twelve French merchantmen, laden with 
wines, brandies, &c. near Rochelle, in Jan. 1810. His spirited conduct 
in a subsequent affair with the enemy is thus officially described:—  
"H. M. S. Christian VII in Basque Roads, Feb. 13, 1810.  
" Three vessels, being part of a convoy of ten sail, laden with brandy, 
&c. that sailed last night in thick blowing weather, wind W. S. W. 
from the Charente, bound to the northward, having got on the reef 
that projects from the point of Chatclaillon, between Aix and Rochelle, 
I directed the boats of this squadron to destroy them. This was 
forthwith attempted to be executed, when the enemy made a 
movement to prevent it. Our boats were eight in number, and the 
enemy's nine ; our's armed in the usual way, their's more formidable, 
all of them being gun-boats, each carrying a 12 pounder carronade 
and 6 swivels, and rowing from 20 to 30 oars.  
“ Lieutenant Guion, who directed the operations, made a feint of 
retreating, to decoy the enemy from their shore defences, when 
suddenly turning on them, they fled. The barge of this ship, in which 
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he was, being the fleetest, advanced most gallantly along the rear of 
the enemy's line to their third boat; but finding from circumstances 
that the rear boat was the only one likely to be successfully attacked, 
he boarded and carried her sword in hand. Two others were closely 
pursued to the beach by Lieutenant Roberts, of the Armide, and must, 
from his steady fire within pistol shot have lost men. The gun-boat 
taken by Lieutenant Guion had 2 killed and 3 wounded amongst the 
latter was her commander, severely.  
The vessels alluded to above were then burnt.  
(Signed) " Joseph S. Yorke.' 
 
Lieutenant Guion was made a commander, and appointed to the 
Philomel brig of 18 guns, on the Mediterranean station, May 17, 1810.  
On the 31st Aug. following, that vessel was chased by a French 
squadron, off Toulon, and rescued in the most noble manner by the 
Repulse 74, Captain John Halliday, now Rear-Admiral Tollemache. 
This affair not having been noticed as it deserved in our first volume, 
more from the modesty of that excellent officer than from any 
indifference on our part, we have much pleasure in now giving a full 
account of it.  
In the early part of August, three French store-ships, bound to Toulon, 
were chased into the anchorage of Porquerolle, one of the Ilieres 
islands, and were there watched by Captain Guion. On the 26th, at 
day-light, they pushed out, and one of them succeeded in getting to 
Toulon, covered by a division of the French fleet from the outer road: 
the others, however, were obliged to put back to their former place of 
shelter. On the 30th, they removed to the entrance of the Little Pass, 
preparatory to a third attempt to reach their destined port. On the 
next morning, at day-light, the Toulon fleet was seen in motion ; and 
at 8-30 A, M. the two store-ships were again under weigh. At 9-30, the 
Philomel, still at her post, tacked, the wind blowing a light breeze 
from the E. S. E., and at 10-30 she exchanged a few distant shot with 
them, as they were rounding Point Escampebarion.  
In ten minutes afterwards, Captain Halliday, who was lying on the 
larboard tack, at some distance outside the brig, exchanged shot with 
the enemy's advanced frigates: meanwhile the storeships, favored by 
the wind and protected by their friends, got into Toulon. Having 
accomplished this object, the French squadron under Rear-Admiral 
Baudin, in the Majestueux of 120 guns, continued working out, in the 
hope, apparently, of capturing the Philomel, whose commander now 
made all possible sail to get clear of the enemy. At noon their two 
headmost frigates opened a fire upon the brig, which she returned 
with her stern-chasers. About half an hour afterwards, the Repulse 
also commenced firing her stern guns ; but finding that the shot of the 
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frigates were passing over the Philomel, Captain Halliday instantly 
bore up to keep astern of her, and treated them with so heavy and 
well-directed a fire, that, in the course of a quarter of an hour, they 
wore, and joined the line-of-battle ships, several of which were also, 
by this time, far advanced in the chase. By 5 P. M. the whole of Mons. 
Baudin's division were again at anchor in the outer road.  
At the time this daring act was performed by Captain Halliday, the 
British fleet was out of sight to leeward, except one 74 and a frigate, 
both of which were about 9 miles distant in the same direction. In a 
spirit of honorable gratitude, Captain Guion thus appropriately 
telegraphed the Repulse, "You repulsed the enemy, and nobly saved 
us; grant me permission to return thanks." 

De vernietiging van een Frans convooi bij Île d’Oléron 
Wikipedia zie bij de HMS Armide 
In January 1810 Armide, under Captain Hardyman, and the 80-gun 
second rate, HMS Christian VII, Captain Sir Joseph Sydney Yorke, 
were stationed off the Basque Roads. On 10 January, they sighted a 
small convoy sailing from the Île d'Aix to La Rochelle. The boats of the 
two ships went in under small arms and grapeshot fire from a shore 
battery and captured a chasse-maree of about 30 tons. The tide was 
ebbing too fast to bring off the other vessels so the British burnt a brig, 
a schooner and a chasse-maree. This was regrettable as the all were 
fully laden with cargoes consisting of best quality wines and brandies, 
soap, rosin, candles, pitch, oil, pine varnish, and the like. The cutting 
out expedition suffered no casualties. The captured chasse maree was 
probably the Felicite. 
On 19 January Armide recaptured the brig Hope.The next evening, 
boats from Armide and Christian VII pursued about 30 vessels that 
were coming out from the Maumusson Pass, between the Île d'Oléron 
and the mainland, making for La Rochelle. The French convoy then 
ran aground close under shore batteries. Still, the British were able to 
take one chasse-maree and burn four, despite heavy fire from the 
shore batteries. The rest escaped and headed back from where they 
had come. Two French sailors died in the affair and Armide had one 
man wounded. The captured chasse maree was probably Glorieuse. 
On the night of 12 February, another convoy of ten vessels sailed from 
the Charente River and three chasse-marees went aground on the reef 
off the Point de Chatelaillon between La Rochelle and Île d'Aix. Yorke 
then sent in three boats each from Armide and Christian VII, plus two 
from HMS Seine, to attack them. Nine French gunboats, each carrying 
a 12-pounder carronade and six swivel guns, and manned with 
suffient men for 20 to 30 oars, fled from the British boats. The British 
captured one gunboat, killing two of her crew and wounding three, 
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including her commander; two gunboats grounded and could not be 
retrieved. The British then burnt the three chasse-marees that they 
captured 

Christian VII, 1807-1838 
British Warships in the Age of Sail 1793-1817 by Rif Winfield 

Danish Christian den Syvende, K: 20-4.1800. L: 29.7.1803, C: 1805 at 
Nyholm Dyd, Copenhagen; design by F. C. H. Hohlenberg), 
Dimensions & tons: 187ft 2¼in, 154ft 10¼in x 51ft 0in x 21ft 7in.  

2,131 16/94 bm. 
Men: 670. Guns: LD 30 x 32pdrs; UD 32 x 18pdrs; QD 4 x 12pdrs +  

10 x 32pdr carronades (from 10.1810 - 6 x 24pdr Govers + 12 x 
32pdr carronades); Fc 2 x 12pdrs + 2 x 32pdr carronades (from 
10.1810 - 2 x 24pdr Govers + 2 x 32pdr carronades); RH 4 x 
18pdr carronades. 

Taken at Copenhagen 7.9.1807. Arrived at Portsmouth 25.11.1807  
Completed fitting at Portsmouth (for £27,230) 11.9.1808. 

Commissioned: 5.1808 under Capt. Sir Joseph Yorke, for the 
Channel. 

Her intended renaming as Blenheim in 1809 was cancelled.  
In 5.1810 under Capt. Woodley Losack, then  
in 6.1810 under Capt. Richard Harward, as flagship of Vice-
Adm. Sir Edward Pellew, off Texel. 
 Subsequently under Capt. George Charles MacKenzie in 
4.1.1811 and 
Capt. Edward Griffith in 5.1811; flagship of Adm. William 
Young 1811-12, in the Downs.  
From 2.1812 under Capt. ? Browe, as flagship of Rear-Adm. 
Philip Durham; 
in 4.1812 under Capt. Henry Lidgbird Ball, still Durham's 
flagship off Texel  
Fitted as a lazarette at Chatham (for £1,805) for Stangate Creek 
12.1813-7.1814 serving the quarantine service there until 1834. 
BU at Chatham 3.1838. 
 

The National Archives -  ADM 359/30A/113 
18 September 1809, Observations of the qualities of the Christian 
7th by Captain Joseph Yorke, Lt. Gardiner Henry Guion and 
William Wilkinson (Master). 
 

Naval database - http://www.pbenyon.plus.com/18-1900/C/00973.html 
 Plymouth 30 Dec 1809 Is reported to have taken a large Portuguese 

ship from the Isle of France. 
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 10 Jan 1810 ships' boats captured one chasse-marée, and destroyied 
a brig, schooner, and two chasse-marées, all valuably laden. 

 20 Jan 1810 ships' boats captured one chasse-marée, and destroyied 
a number of other vessels, a part of a convoy. 

 13 Feb 1810 ships' boats captured a number of armed boats and 
destroyed three grounded chasse-marées. 

 Deal 29 Aug 1811 Sailed with livestock and other provisions for off 
Flushing. 

 Deal 16 Oct 1811 Arrived from off Flushing. 
 Deal 5 Nov 1811 Remains in the Downs, due to adverse winds. 
 Portsmouth 28 Dec 1811 Arrived from the Downs. 
 Portsmouth 9 Apr 1812 Dropped down to St. Helen's. 
 Deal 2 Aug 1812 Arrived from off Flushing. 
 Deal 9 Oct 1812 Sailed for off the Texel. 
 Portsmouth 29 Dec 1812 Sailed to cruise off Cherbourg. 
 Portsmouth 1 Jan 1813 Sailed to join the squadron off Cherburgh. 
 Portsmouth 7 Jan 1813 Arrived from off Cherbourgh. 
 Harwich 20 May 1813 Remains in Hoseley Bay. 
 Deal 25 Jul 1813 Arrived from off Flushing. 

Samenvatting van de Monsterrollen van de St. George en de 
Defence  
 
Muster List of  St. George  
1 July – 31 August 1811  
Public Record Office ADM37 / 2843 
Officers (13) 
Men (497) 
Volunteers 1st Class (3) 
Boys 2nd Class (21) 
 Royal Marines 1st Class (14)  
Royal Marines 2nd Class (12) 
Royal Marines 3rd Class (114) 
Marine’s Boys (3) 
Rear Adm Reynolds and Retinue (9) 
Supernumaries for victuals only (11) 
List of the Men Late belonging to the 
St. George on board the Namur 27 
Appearance January 1812 (8) 
Total 707 
 

Muster List of Defence  
1 July – 31 August 1811  
Public Record Office ADM37 / 2751 
Officers (10) 
Men (396) 
Volunteers / boys of the 1st Class (2) 
Boys 2nd Class (7) 
Boys 3rd Class (14) 
Supernumary Boys of 2nd Class (5) 
Supernumary Boys of 3rd Class (2) 
Royal Marines 1st Class (4) 
Royal Marines 2nd Class (11) 
Royal Marines 3rd Class (109) 
A List of Persons of His Majesty’s 
late ship Defence rescued on board 
the Namur 13th January 1812 (5)  
Total 56

De aantallen (augustus 1811) wijken af van de aantallen genoemd in 
de beschrijving van de ramp (december 1811). 
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Evacuation of Leghorn  
Bron: Naval History of Great Britain - Vol I 
In the latter end of June the near approach of the French troops to 
Leghorn rendered the speedy removal of the British residents and 
their property, as well as of the stores and provisions lying there for 
the use of the British fleet, an object of immediate importance. 
Accordingly, the 36-gun frigate Inconstant, Captain Thomas Francis 
Fremantle, then with two or three store-ships in company at anchor in 
the road, succeeded, on the morning of the 27th, in bringing away the 
English and emigrants, or such of them as were desirous to quit 
Tuscany ; also 23 merchant ships and brigs, and 14 tartans, lying in 
the mole ; the chief part of the valuable effects in the warehouses, and 
240 oxen which had been purchased for the use of Sir John Jervis's 
fleet. At noon the French entered the town ; and at 1 p.m. the batteries 
opened on the Inconstant, who immediately got under way, and with 
the only vessel that remained, a brig laden with ship-timber, escaped 
without any damage or loss. Commodore Nelson, in the 74-gun ship 
Captain, to which he had just been promoted, anchored off the 
Malora, to be ready to stop any ships that might be uninformed of the 
change that had taken place. The remainder of the British squadron in 
this quarter, under the orders of Captain Lord Garlies, in the 32-gun 
frigate Lively, proceeded, with the merchants and emigrants, to San-
Fiorenzo bay, where the British fleet was then lying.  

Evacuation of Corsica 
Bron: Naval History of Great Britain - Vol I 
…… Admiral Langara, steered for the road of Toulon ; where, on or 
about the 26th of the month, he anchored, in company with 12 French 
sail of the line and several frigates ready for sea ; forming in the 
aggregate, a force of 38 sail of the line and 18 or 20 frigates, the largest 
fleet of men-of-war, we believe, ever seen in that port. 
The rapid and extraordinary successes of General Buonaparte in Italy 
had greatly reduced the weight and influence of England along the 
northern and eastern shores of the Mediterranean. The King of 
Sardinia, since the 15th of May, had been compelled to sign a treaty 
with France, by which he yielded up Savoy, the patrimony of his 
ancestors for many ages, together with the city and territory of Nice, 
and a large tract of land, which the conquerors entitled the 
Department of the Maritime Alps. The King of the Two Sicilies, being 
also unable to stand against the victorious army of Buonaparte, 
solicited and obtained, on the 5th of June, a cessation of hostilities, 
and on the 10th of November signed with France a treaty of peace 
equally humiliating. With these powers as neutrals, or vassals rather, 
and with Spain as an ally in the war, France was on the eve of 
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attaining what had long been her wish, the sole dominion of the 
Mediterranean sea. 
One island, however, that had only a year or two before belonged to 
the republic, was still in the hands of the English. Precarious, indeed, 
was the tenure of the latter. The report of the continual victories of 
their countrymen had encouraged the Franco-Corsicans to renew their 
endeavours to undermine the interest of the British. Discontent soon 
prevailed all over the island, and a communication was established 
between the exiles at Leghorn and elsewhere with their partisans in 
Corsica. It soon became manifest to the viceroy, that an insurrection 
was preparing, of such a magnitude, that the comparatively small 
British force on the island would be insufficient to put it down. On 
becoming acquainted with this state of things, and actuated, also, by 
the daily expected rupture with Spain, the British government sent 
out orders for Corsica to be evacuated, and the troops and stores 
removed to Porto-Ferrajo. Just as this measure was beginning to be 
carried into effect, the island was invaded, and the departure of the 
British, to say no worse of it, rather prematurely urged. 
No English detailed account of the evacuation of Corsica having, that 
we know of, been published, not even in a contemporary work, 
written chiefly to blazon the deeds of the admiral who superintended 
the operations, we must either pass over the subject as beneath our 
comprehension, or trust to the French accounts for particulars. In 
doing the latter we shall keep our discrimination to its duty, and not 
admit a fact but such as circumstances may seem to warrant. 
Leghorn, after its possession by the French, became, as Buonaparte 
had intended it should be, the chief seat of preparation for the 
invasion of Corsica. General Gentili, a countryman of Buonaparte's, 
was placed at the head of the enterprise. Not having vessels enough to 
transport the whole of his troops at once, General Gentili detached 
General Casalta, another Corsican, with a small division, which, 
having embarked on board 14 feluccas and other small craft, sailed 
out of the port of Leghorn, and on the 19th of October landed on the 
island ; unobserved, we believe, by a single British cruiser, although a 
contemporary informs us, that, at this very time, "Cockburn in the 
Minerve blockaded Leghorn." * 
Casalta was soon joined by a considerable number of patriotic 
Corsicans, and, thus reinforced, marched against Bastia, near which 
he arrived on the 21st. Master of the heights that command the city, 
and certain of the support of the inhabitants, the general summoned 
the garrison of Bastia to surrender in an hour. " The English troops 
amounted to very near 3000 men. " Here we must be allowed to 
express a doubt; and yet we have no means of showing how the fact 
really was. In the port lay the Captain and Egmont 74s, with some 
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other vessels, and on board of these, it appears, under the personal 
direction of Commodore Nelson, the British troops embarked. 
The following is an English account, which describes in very 
creditable, and, we have no doubt, in very just terms, the exertions of 
the British officers in performing this important service. "The great 
body of Corsicans were perfectly satisfied, as they had good reason to 
be, with the British government, sensible of its advantages, and 
attached to it ; but when they found that the English intended to 
evacuate the island, they naturally and necessarily sent to make their 
peace with the French. The partisans of France found none to oppose 
them. A committee of thirty took upon themselves the government of 
Bastia, and sequestered all the British property ; armed Corsicans 
mounted guard at every place, and a plan was laid for seizing the 
viceroy. Commodore Nelson, who was appointed to superintend the 
evacuation, frustrated these projects. On the 14th of October, 1796, he 
sent word to the committee, that, if the slightest opposition was made 
to the embarkation and removal of British property, he would batter 
the town down. A privateer, moored across the mole head, pointed 
her guns at the officer who carried this message, and muskets were 
levelled against him from the shore. Hereupon Captain Sutton, 
pulling out his watch, gave them a quarter of an hour to deliberate 
upon their answer. In five minutes after the expiration of that time, 
the ships, he said, would open their fire. Upon this the very sentinels 
scampered off, and every vessel came out of the mole. During the five 
following days, the work of embarkation was carried on : the property 
of individuals and public stores to the amount of £200,000 was saved.* 
On the 22d, after having, as the French accounts say, taken the British 
rear-guard, consisting of 700 or 800 men of Dillon's regiment, 
prisoners, General Casalta quitted Bastia for the town of San-Fiorenzo. 
He found the gorges of San-Germano strongly guarded ; but, after a 
smart brush, his troops forced the passage. The republicans then 
marched on towards the town, and, in the face of a constant and very 
destructive discharge of grape from two British 74s moored off the 
beach, made themselves masters of it, taking prisoners a part of the 
garrison. On the 22d, in the evening, Bonifacio was occupied by the 
French, and the garrison also, as it appears, made, prisoners. In the 
mean while General Gentili, like General Casalta, had found the 
means, with the remainder of his troops, to get across from the 
"blockaded port" and immediately marched upon Ajaccio, the 
birthplace of Buonaparte ; the capture of which port restored the 
whole island to the dominion of the republic. 
On the 2d of November, having completed, as far as was deemed 
practicable, the evacuation of Corsica, and ascertained that the fleet of 
Admiral Langara had come to an anchor in Toulon, Sir John Jervis set 
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sail from Mortella bay, with a fleet of 15 ships of the line and some 
frigates, having on board the troops and stores embarked at Bastia, 
and under his convoy 10 or 12 merchant vessels, which his cruisers 
had brought down from Smyrna. On the 11th of December the whole 
of this fleet anchored in safety in Rosia bay ; and thus was the 
Mediterranean left without a single British line-of-battle ship cruising 
upon its waters. 

The Royal Navy 
Bron: Wikipedia 
The Royal Navy (RN) is the principal naval warfare service of the 
British Armed Forces. Tracing its origins to the 16th century, it is the 
oldest service and is known as the Senior Service. From the end of the 
17th century until well into the 20th century, it was the most powerful 
navy in the world, playing a key part in establishing the British 
Empire as the dominant world power. Due to this historical 
prominence, it is common – even among non-Britons – to refer to it as 
"The Royal Navy" without qualification.  
 
The French Revolutionary Wars (1793–1801) and Napoléonic Wars 
(1803–1814 and 1815) saw the Royal Navy reach a peak of efficiency, 
dominating the navies of all Britain's adversaries, which spent most of 
the war blockaded in port. The Navy achieved an emphatic early 
victory at the Glorious First of June (1794), and gained a number of 
smaller victories while supporting abortive Royalist efforts to regain 
control of France. In the course of one such operation, the majority of 
the French Mediterranean fleet was captured or destroyed during a 
short-lived occupation of Toulon in 1793. The military successes of the 
French Revolutionary regime brought the Spanish and Dutch navies 
into the war on the French side, but the losses inflicted on the Dutch at 
the Battle of Camperdown in 1797 and the surrender of their 
surviving fleet to a landing force at Den Helder in 1799 effectively 
eliminated the Dutch navy from the war. The Spithead and Nore 
mutinies in 1797 incapacitated the Channel and North Sea fleets, 
leaving Britain potentially exposed to invasion, but were rapidly 
resolved. The British Mediterranean fleet under Nelson failed to 
intercept Napoléon Bonaparte's 1798 expedition to invade Egypt, but 
annihilated the French fleet at the Battle of the Nile, leaving 
Bonaparte's army isolated. The emergence of a Baltic coalition 
opposed to Britain led to an attack on Denmark, which lost much of 
its fleet in the Battle of Copenhagen (1801) and came to terms with 
Britain. 
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During these years, the Navy also conducted amphibious operations 
that captured most of the French Caribbean islands and the Dutch 
colonies at the Cape of Good Hope, Ceylon and in the Dutch East 
Indies; but, except for Ceylon and Trinidad, these gains were returned 
following the Peace of Amiens in 1802, which briefly halted the 
fighting. War resumed in 1803 and Napoléon attempted to assemble a 
large enough fleet from the French and Spanish squadrons blockaded 
in various ports to cover an invasion of England. The Navy frustrated 
these efforts and, following the abandonment of the invasion plan, the 
combined Franco-Spanish fleet which had been gathered was 
smashed by Nelson in the Battle of Trafalgar (1805). This victory 
marked the culmination of decades of developing British naval 
dominance, and left the Navy in a position of uncontested hegemony 
at sea which endured until the early years of the 20th century. 
 
After Trafalgar, large-scale fighting at sea was limited to the 
destruction of small, fugitive French squadrons and amphibious 
operations which again captured the colonies which had been 
restored at Amiens, along with France's Indian Ocean base at 
Mauritius. In 1807, French plans to seize the Danish fleet led to a pre-
emptive British attack in the second Battle of Copenhagen, resulting in 
the surrender of the entire Danish navy. At the time of Trafalgar, over 
half of the Royal Navy's 120,000 sailors were pressed men. The 
impressment of British and American sailors from American ships 
contributed to the outbreak of the War of 1812 (1812–1814) against the 
United States, in which the naval fighting was largely confined to 
commerce raiding and single-ship actions. The brief renewal of war 
after Napoléon's return to power in 1815 did not bring a resumption 
of naval combat. 
Between 1815 and 1914, the Navy saw little serious action, owing to 
the absence of any opponent strong enough to challenge its 
dominance. During this period, naval warfare underwent a 
comprehensive transformation, brought about by steam propulsion, 
metal ship construction, and explosive munitions. Despite having to 
completely replace its war fleet, the Navy managed to maintain its 
overwhelming advantage over all potential rivals. 

Kanttekeningen bij oorlogsschepen rond 1800 
Linieschepen waren in de tijd van de zeilschepen de grootste 
oorlogsschepen van de zeemachten. Het waren drie- of viermasters 
met meer dan 50 stukken geschut. Enkele exemplaren hadden er zelfs 
meer dan 100. De naam verwijst naar de tactiek die in het midden van 
de 17e eeuw geformaliseerd werd om met de oorlogsschepen in een 
enkele slaglinie te varen zodat de vuurkracht op één afstand 
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geconcentreerd kon worden. Lichtere schepen waren daartoe niet van 
nut omdat hun bewapening tekortschoot. Bron: Tot hier Wikipedia 
De grootste linieschepen van de Royal Navy waren in oorlogstijd 
uitgerust met 100-120 kanonnen en hadden een bemanning van circa 
850 man. Een dergelijk schip kon je voor een dagtour met 250-300 man 
zeilen. Was je langer onderweg dan had een bemanningslid toch iets 
meer dan een broodtrommeltje nodig en moest er proviand 
meegenomen worden. Er waren dus ook een kok en koksmaatjes aan 
boord, iemand die de proviandkamer, de alkohol- en de 
watervoorraad beheerde, en iemand die de ossen en kippen voerde 
(jawel er was levende proviand aan boord). Eveneens werden een arts 
en chirurg voor de zieken en gewonden en een kapelaan voor de 
doden meegenomen. Tenslotte waren er ook handwerklieden aan 
boord om op zee de nodige reparaties aan het schip, de zeilen en de 
kabels te kunnen uitvoeren 
Een zeiltochtje van Corsica naar Gibraltar duurde 3-4 weken! 
Als er kanonnen afgeschoten moesten worden waren voor het 
afschieten alleen al 4-6 man nodig en daarnaast jongens die kogels en 
buskruit aansleepten. De opslag voor kruit, onder de waterlijn, achter 
op het schip, was een geliefd doelwit voor de tegenstander bij een 
gevecht. Tenslotte was er nog een ploeg vechtersbazen nodig voor het 
geval dat een vijandig schip veroverd moest worden.  
Het veroveren van een schip was overigens een hachelijke 
onderneming. Stel je voor dat op het vijandige schip 250 man 
omkomen. Geeft dit schip zich over dan moet je nog altijd 600 man 
bewaken. Voor de bewaking en de bemanning van het veroverde 
schip was al gauw 300 man nodig. Op het eigen schip bleven 
dientengevolge 550 man over en was daarna niet meer in staat mee te 
vechten. 
De beschrijving van de slag bij St Vincent jan/feb 1797 is amusant. Bij 
zonsopgang bleken de Frans/Spaanse vloot en de Engelse vloot op 
schootsafstand van elkaar te liggen. Alle ballast en alles wat in de weg 
lag werd over boord gesmeten, jawel ook de ossen en kippen, en de 
schepen werden gevechtsklaar gemaakt. De zee lag vol met loeiende 
koeien kakelende kippen , kisten, meubels enz. 
De Engelsen waren het eerst op orde en wonnen dus. 
Soms namen de officieren op relatief ongevaarlijke reizen vrouwen 
mee. Het waterverbruik steeg dan met 100-200%. 
In alle verhalen die ik over het reilen en zeilen van de Royal Navy 
rond 1800 las, werd niet veel aandacht aan besteed de organisatie in 
verband met de afvoer van fecaliën. Hing iedereen aan lijzijde 
overboord? Was er al toiletpapier? 
Het evenwicht van een oorlogsschip was ook een hachelijke zaak.  
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Op 28 augustus 1782 was Admiral Howe zich aan het voorbereiden 
voor een tocht naar Gibraltar. Het schip de Royal George werd voor 
Spithead gerepareerd en tegelijkertijd waren er ca 300 familieleden 
van officieren, ca 100-200 vrouwen die de bemanningsleden van 
dienst wilden zijn en allerlei handelslieden met koopwaar aan boord. 
In totaal waren er naar schatting 1.200 mensen op het schip. Bij een 
reparatie aan de romp van het schip werden de kanonnen naar een 
kant van het schip verplaatst om het te repareren deel van de romp 
boven water te krijgen. Het schip kantelde helaas over het 
zwaartepunt heen, maakte water en zonk. 900 mensen verdronken 
waaronder 300 vrouwen en 60 kinderen. 
In het Rijksmuseum op de etage van de 17e eeuw (zaal 2.15) staat een 
indrukwekkend model, vier meter lang, van het linieschip William 
Rex uit 1698. Een linieschip met maar 74 kanonnen. 

Testament van Gardiner Henry Guion 
Bron: Orgineel Document 
A 
I do hereby (annulling and cancelling all former wills and testaments 
at any time made) appoint and constitute my dear Sister in law Sarah 
Guion my sole Executrix and residuary legatee giving and 
bequeathing to her all my Estates real and personal of which I may be 
possessed or may be entitled to as residuary legatee under the will of 
my late wife Harriet Grindal Guion together with all arrears of 
interest due to me under my marriage settlement whereof Mr Richard 
Holt and Mr John Holt are trustees and who I hope will do justice and 
consider that I have been deprived during my life of my wifes legacy 
to me and the sum settled on me by my mother which was disposed 
of for the benefit of my late wife under a promise from the trustee that 
it should be replaced by the house at Frensham I consider as the 
property of my said Executrix Sarah Guion she having lent me a sum 
of money more than equal to the purchase of it and as it is my 
Intention to sell it and place the said purchase money in the funds in 
her name this is to notify that the said house at Frensham is already 
her property though not legally conveyed to her in consequence of its 
being on sale but in case of my death before 
the said house be disposed of I bequeath it to her and all property of 
every sort at my disposal. -Signed and seal with my seal this 10th day 
of March 1822 
B 
Being in treaty with Mr Richard and John Holt for an arrangement 
with the legatees under the will of my deceased wife Harriet Grindal 
Guion and having accepted their offer of paying half the principal 
sums bequeathed to them at my decease which agreement when 
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completed will leave at my disposal the remainder I hereby confirm 
and by this codicil to give all the proceeds and residue of my property 
to my said Sister in law Sarah Guion in consideration of her great 
kindness in giving me all her plate linen and the furniture of the 
Tribune I consider myself her debtor for the whole of my fit out and 
as I shall desire my agents to insure my property on board the 
Tribune for three hundred pounds in the event of any accident to that 
ship she is to recover the same and is to have the same for her use. 
Written and signed at Chatham the 20th February 1823- GH.Guion 
Witness W.Payne - W.R.PayneJunior - I republish and declare this to 
be my last will and testament dated at Chatham in the County of 
Middlesex this 23rd day of February 1823. 

Engelse Burgeroorlog 
Bron: Wikipedia 
De Engelse Burgeroorlog is de periode van conflict in de koninkrijken 
Engeland, Schotland en Ierland tussen 1639 en 1651, en verwijst 
specifiek naar de twee oorlogen (1642–1645 en 1648–1649) tussen de 
koningsgezinde aanhangers van Karel I van Engeland - de cavaliers - 
en de aanhangers van het Long Parliament, de roundheads. Een derde 
oorlog (1649-51) tussen de aanhangers van Karel II en de verdedigers 
van het rompparlement, eindigde met een overwinning voor het 
parlement in september 1651. 
 
De oorlogen leidden tot de berechting en executie van Karel I, de 
verbanning van zijn zoon Karel II en de vervanging van de monarchie 
door het Engelse Gemenebest (1649–1653) en vervolgens het 
Protectoraat (1653–1659) onder de heerschappij van Oliver Cromwell. 
Het monopolie van de Anglicaanse Kerk op de christelijke eredienst 
vond zijn einde, en een nieuwe protestantse aristocratie ontstond in 
Ierland. Een belangrijk precedent werd geschapen: de koning kon 
voortaan niet regeren zonder de toestemming van parlement en volk. 
 
De burgeroorlogen braken niet uit omwille van de weerstand van de 
Engelsen tegen het beleid van Karel I, die elf jaar zonder parlement 
regeerde, maar omdat zijn Schotse onderdanen met succes weerstand 
wisten te bieden aan de politieke en kerkelijke hervormingen die 
Londen hun wenste op te leggen. 

Glorious Revolution 
Bron: Wikipedia 
De Glorious Revolution (in het Nederlands ook bekend als de 
Roemrijke omwenteling en de Glorieuze overtocht) is de benaming 
van de machtsovername door de Nederlandse stadhouder Willem III 
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van Oranje-Nassau en zijn echtgenote Maria Stuart als koning en 
koningin van Engeland, Schotland en Ierland in 1688–1689, op 
uitnodiging van een aantal protestantse leiders in Londen. 

Genootschap der Vrienden / Quakers 
Bron: Wikipedia 
Religieus Genootschap der Vrienden (algemeen bekend als: quakers) 
vormt een groep ondogmatische gelovigen, die zijn wortels vindt in 
de christelijke traditie. Het leven en de overgeleverde uitspraken van 
Jezus vormen een belangrijke inspiratiebron. 
De Quakers werden in 1649 door George Fox gesticht. 
 
Quakers geloven dat er iets van God in ieder mens is, wat door ieder 
mens ervaren kan worden. Zij noemen dat ook wel het "innerlijk licht" 
of "inwaartse licht". Zij herkennen zich in de gedachte dat allen door 
dezelfde bron geïnspireerd kunnen worden. In de 
quakergemeenschap in Nederland, evenals elders in de wereld, 
bestaan verschillende affiniteiten waaronder een evangelische, 
vrijzinnig-christelijke en universalistische. Deze sluiten elkaar 
wederzijds niet uit. Deze verscheidenheid ervaren quakers als 
waardevol. Quakers proberen, vaak met anderen samen, mensen tot 
elkaar te brengen om verzoening, gerechtigheid en vrede te 
bevorderen. In de V.S. speelden zij een belangrijke rol bij de 
afschaffing van de slavernij. 
 
Een (sinds eind negentiende eeuw klein) deel van de quakers 
verwerpt het werelds genot en streeft een ascetisch leven na. Deze 
groep is vooral bekend uit de Verenigde Staten, waar de groep 
vergeleken wordt met andere christelijke minderheidsgroepen als de 
Amish en de Mormonen. Daartegenover kunnen veel quakers in 
bijvoorbeeld het oosten van de VS, in Engeland en in Nederland juist 
tot de radicale vrijzinnigheid worden gerekend. Een bekende 
Nederlandse quaker was de schrijver Jan de Hartog. 
 
De benaming quakers (van het Engelse werkwoord 'quake', dat beven 
betekent) ontstond in 1650, toen George Fox voor de rechter moest 
verschijnen voor een aanklacht wegens godslastering. Volgens Fox' 
Journal noemde de rechter hen quakers naar aanleiding van zijn 
oproep te beven voor het woord van God, een verwijzing naar de 
Bijbel (Jesaja 66:2, Ezra 9:4). De oorspronkelijk als spotnaam bedoelde 
benaming werd later als geuzennaam gehandhaafd. De benaming 
Society of Friends, die veel aanhangers prefereren, ontstond pas later. 
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Hugenoten 
Bron: Wikipedia 
Hugenoten is de benaming die in de 16e, 17e en 18e eeuw in Frankrijk 
werd gegeven aan protestanten. De herkomst van het woord is 
onduidelijk. Mogelijk verwijst het naar Besançon Hugues, de leider 
van een revolutie in Genève, of is het een verbastering van het woord 
"Eidgenossen" dat het niet-Franse karakter van het protestantisme wil 
beklemtonen. Ook kan het woord afstammen van 'le Hugon', dit 
betekent kwade geest. De katholieken gebruikten de term 'hugenoten' 
als scheldnaam. Later namen de protestanten in Frankrijk deze term 
over. 
 
Vervolging 
De hugenoten waren de Franse aanhangers van Calvijn. In het 
katholieke Frankrijk kwam het vanaf 1562 tot bloedige 
godsdienstoorlogen, waarbij vele hugenoten werden vermoord. 
Vooral de Bartholomeusnacht in 1572 kostte vele hugenoten het leven. 
De vijfde heilige oorlog tegen de hugenoten begon op 23 februari 
1574, de vervolging duurt tot 1598. In dat jaar vaardigde koning 
Hendrik IV het 'Edict van Nantes' uit, dat aan de hugenoten vrijheid 
van religie toekende. Hendrik IV was zelf ooit hugenoot geweest, 
maar had zich, om de troon te kunnen bestijgen, bekeerd tot het 
katholieke geloof. Ondanks de vrijheid van geloof werd het niet echt 
veilig voor de hugenoten in Frankrijk. Omstreeks 1660 besloten steeds 
meer hugenoten Frankrijk te ontvluchten om te ontkomen aan de 
dragonnades, pesterijen waarbij militairen in hun huizen werden 
gelogeerd. Toen in 1685 koning Lodewijk XIV een einde maakte aan 
het Edict van Nantes (door een nieuw edict, het Edict van 
Fontainebleau), werd het openlijk belijden van de hugenootse 
godsdienst een strafbaar feit. 
 
Vlucht uit Frankrijk 
De koning pakte de vervolging van de protestantse hugenoten weer 
op. Ze konden kiezen tussen zich bekeren tot het katholicisme of te 
blijven, maar hun geloof niet meer openlijk te belijden, op straffe van 
arrestatie en confiscatie van hun goederen. De vervolging was zo 
heftig dat velen besloten te vluchten, hoewel het hun door de koning 
verboden was Frankrijk te verlaten. 
 
Noord-Amerika 
Een groep hugenoten emigreerde naar Noord-Amerika en stichtte in 
1689 New Rochelle, in de buurt van het huidige New York. 
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Zuid-Afrika 
Een andere groep vertrok naar Zuid-Afrika, waar ze door de 
Nederlandse heersers verspreid werd om beter te integreren in de 
bestaande kolonie. Toch valt in Franschhoek, nabij Paarl, duidelijk de 
Franse sfeer te proeven en staat er een monument en museum voor de 
hugenoten. De Afrikaners (voor ongeveer een vijfde) en kleurlingen 
van Zuid-Afrika stammen voor een niet onbelangrijk deel van de 
hugenoten af, met achternamen als Terblanche, Pienaar, Trichardt, 
Viljoen, De Klerk, Marais, Cilliers, Du Plessis, Du Preez, De Villiers, 
Du Toit, Boshoff, Jacobs, Malherbe, Labuschagne, Du Pisanie, Retief, 
Malan, Cronjé, Naudé, Fouché, Viljee, De la Rey enzovoort. Hun 
invloed in de ontstaansgeschiedenis van de genoemde twee 
aanverwante groepen in Zuid-Afrika, die verder met name van 
Nederlanders, Duitsers, inheemse Khoisan en Oosterse slaven (India, 
Indonesië, Madagaskar) afstammen, was verhoudingsgewijs veel 
groter dan hun aantal, doordat ze in tegenstelling tot de andere 
groepen vooral uit de bourgeoisie en zelfs de aristocratie kwamen. 
Zuid-Afrika heeft onder andere het ontstaan van haar wijncultuur in 
grote mate aan de aldaar gevestigde hugenoten te danken. De 
hugenoten die naar Amerika en Afrika vluchtten, waren echter in de 
minderheid. 
 
Nederland 
Verreweg de meesten vertrokken naar Pruisen, Engeland en vooral 
naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zo’n 12.000 
hugenoten kwamen in Amsterdam, maar ook in Leiden en Groningen 
terecht. Aldus was rond 1700 ongeveer 6% van de Amsterdammers 
Frans; er waren Franse buurten en kroegen en een Franse kerk (de 
Waalse kerk). 
 
Onder de duizenden vluchtelingen waren veel militairen die in dienst 
waren geweest van Lodewijk XIV. Bijna driehonderd officieren 
werden in 1685 door prins Willem III in het Staatse leger opgenomen. 
In 1688 ging Willem III naar Engeland en nam daarbij veel Fransen 
mee. Willem III won in 1690 de Slag aan de Boyne tegen de 
katholieken en veel Franse officieren bleven daarna in Ierland wonen. 
 
Andere hugenoten kwamen terecht in het boekenvak, omdat dit gilde 
vreemdelingen toeliet. Van de 230 uitgevers die Amsterdam tussen 
1680 en 1730 telde, waren er 80 hugenoots. De kerken die ontstonden 
uit deze groepen van vluchtelingen werden bekend onder de naam 
"Refuge". 
Er kwamen ook Fransen in Groningen, Utrecht en Leiden studeren, 
ook al voordat het Edict van Nantes werd herroepen. Sommigen 
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promoveerden en werden hoogleraar. Jacques Loisel werd hoogleraar 
in 1667 en was verantwoordelijk voor het opzetten van de 
universiteitsbibliotheek. 
 
Suriname 
Vanuit Nederland zijn ook enkele families naar Suriname getrokken. 
Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck had in 1683 van de West-
Indische Compagnie een derde deel van de kolonie Suriname gekocht 
en werd door de twee partners (de stad Amsterdam en de WIC) tot 
gouverneur benoemd. Suriname was zwaar verwaarloosd toen hij 
daar in 1683 aankwam want er was in 1678 een Indianenopstand 
geweest, in de tijd dat Johannes Heinsius gouverneur was. Hij was blij 
met de immigranten die de plantages weer tot bloei zouden kunnen 
brengen, hetgeen geschiedde. 
In de geschiedenis van Suriname duiken later allerlei namen van 
hugenoten op. Wigbold Crommelin werd er gouverneur. Zijn huis 
staat nog in Paramaribo. Jean André Tourton werd raadslid in den 
Hove van Politie en Criminele Justitie. Een andere hugenoot was 
luitenant Daniel Digues de la Motte, zijn enige zoon overleed 
kinderloos, waarmee de Surinaamse tak van de familie uitstierf. 
 
Het hugenotenkruis 
Het hugenotenkruis dateert uit de zeventiende eeuw, de exacte 
herkomst is nog steeds een raadsel. Vermoed wordt dat het kruis 
ontworpen is door edelsmid Maystre uit Nîmes in 1688, drie jaar na 
de herroeping van het Edict van Nantes. Het kruis was onmiddellijk 
een succes, omdat het de protestantse gelovigen de mogelijkheid gaf 
een kruis te dragen dat anders was dan het gehate rooms-katholieke 
symbool. In het begin werd het hugenotenkruis alleen gedragen door 
de hugenoten, sinds de 19e eeuw geldt het als algemeen calvinistisch 
symbool. 

The London Hospital 
Bron: Wikipedia 
The Royal London Hospital was founded in September 1740 and was 
originally named The London Infirmary. The name changed to The 
London Hospital in 1748 and then to The Royal London Hospital in 
1980 when the Queen came to visit and gave it the added 'Royal'. The 
first patients were treated at a house in Featherstone Street, 
Moorfields in November 1740. In May 1741, the hospital moved to 
Prescot Street, and remained there until 1757 when it moved to its 
current location on the south side of Whitechapel Road, Whitechapel, 
in the London Borough of Tower Hamlets. The London Hospital 
Medical College, the first in England and Wales, was founded in 1785. 
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The Royal calendar, or Complete and correct annual register 1797  
Bron: Orginele publicatie 
London Hospital, instituted 1740. Incorporated Dec. 9, 1758. 
Whitechapel-Road. 
His Royal Highness the Duke of Gloucester, President,  
D. of Dorset, * W. Mainwaring, Esq. George Peters, Esq. * S. Thornton, 
Esq. S. Hawkins, Esq. * Sir T. Coxhead, Knt. Vice-Presidents  
Timothy Curtis, Esq. Treas.  
Dr. John Cooke, Dr. William Hamilton, Dr. Fox, Physicians 
Mr. Richard Grindall, F.R.S. Mr. G. Neale, Mr. William Blizzard, 
F.R.S. Surgeons  
Mr. Thomas White, Mr. Thomas Blizard Mr. Vaux, Assistant-Surgeons  
Mr. D. Price, Apoth.  
Rev. Mr. Buckham, Chaplain, Secretary and Receiver.  
Mr. J. Van Sommer, Steward,  
Mrs. Anne Guion, Matron 
 
Aantekening: De zoon van Dr. (Joseph) Fox zou de kleindochter van 
Anne Guion trouwen en de 2e vrouw van Gardiner Guion is de 
achternicht van Richard Grindall.  
De Duke of Gloucester is overigens de broer van Koning George III 

Roll of Members of the Staff of the London Hospital from its 
foundation 
Bron: Bulloch, W (1933), In possession of the Medical College Library. 
"In the 18'th century, medical degrees were offered at Oxford and 
Cambridge Universities, but these were mainly in humanities and 
dialectics but no clinical medicine. At best a surgeon or apothecary 
had years of practical experience under a single master. A licence to 
practice as a physician in England could be obtained by passing the 
examination for licentiate of the Royal College of Physicians of 
London." 
Unlike England, the University of Edinburgh medical school taught 
clinical medicine and especially clinical anatomy. It was far ahead of 
medicine in England as was Leiden and Vienna. There was and is still 
no thesis involved in becoming a doctor of medicine. There is no 
original work upon which to write a thesis, since their training is 
entirely practical knowledge and skills. 

Quitclaim under a Marriage Settlement 
Bron: Orgineel document 
Cover reads ‘Mr Joseph James Junr and his three elder sisters to 
Joseph Fox MD – Release of Claims under a Marriage Settlement’ 
This consists of a three part Indenture between Joseph James the 
Younger of Esher, Surrey Gentleman, Sarah Barrett James of Esher 
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Spinster, Hannah Waring James of Esher Spinster, and Emma James 
of Esher, spinster in the first part. 
Joseph Fox, now of Plymouth in Devon but late of Mark Lane in the 
city of London Doctor of Physic, the surviving trustee in the second 
part. 
The third part consisted of numerous individuals with the family 
names Richardson, Mowbray, Hughes, Gilbert and Hodgson. 
This indenture relates ‘to a piece or parcel of ground with the 
messuage or tenement thereby erected situate lying and being on the 
Westside of Finsbury Place at the corner of RopeMakers Street in the 
parish of Saint Luke in the county of Middlesex’ (City of London). 

De Franse Revolutie 
Bron: Wikipedia 
De Franse Revolutie was een invloedrijke politieke omwenteling aan 
het eind van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd 
afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De absolute 
monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd ten val 
gebracht en in drie jaar werd de monarchie helemaal afgeschaft. De 
macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal 
teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de 
mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude 
ideeën van absolutisme, aristocratie, en de macht van de kerk werden 
vervangen door de principes van liberté, égalité, fraternité, oftewel 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Bestorming van de Bastille 
wordt beschouwd als het begin van de revolutie. De Franse Revolutie 
heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in 
Frankrijk en in heel Europa. 
 
De constitutionele en ideologische hervormingen gingen gepaard met 
burgeroorlog en terreur. Om de politieke problemen te boven te 
komen en de onbestuurbaarheid van revolutionair Frankrijk te 
verdoezelen, stuurde de girondijnse politieke fractie aan op oorlog, 
met als excuus de dreigende taal van verschillende Europese 
mogendheden, die vreesden dat de revolutionaire ideeën zouden 
overslaan naar hun landen (dit waren de Coalitieoorlogen). Door de 
Slag bij Waterloo konden die het koningshuis herstellen (de 
Restauratie). Om die reden wordt de Slag bij Waterloo soms als het 
einde van de Franse Revolutie gezien, in dat geval wordt de 
Napoléontische tijd ook tot de Franse Revolutie gerekend.  
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The life of Napoléon 1793-1796 
Bron: Chronological table of the principal events in the life of Napoléon, by 
Ben Weider 
(http://www.napoleonicsociety.com/english/TableOfEvents_page1.htm) 
 
Since 1791, the French Republic had been at war against Victor 
Amédée III, the king of Sardinia, Savoie, and Piedmont. At the end of 
1792, the Convention decided to attack Piedmont and Sardinia 
separately, the major action concentrated on Cagliari accompanied by 
a diversion on the Madeleine Islands, situated 10 kilometres south of 
the Corsican port of Bonifacio. Paoli entrusted this diversion to his 
nephew, Colonel Colonna Cesari, who commanded a force of 600 
men, including a very modest artillery unit under the command of 
Napoléon. On the verge of proclaiming the independence of Corsica 
one more time, Paoli ordered his nephew to scuttle the enterprise. 
On February 22, 1793, the fleet arrived within sight of its objective. 
Napoléon’s mission was to take over the island of Saint Stefano, 
which was separated from La Madeleine by only a narrow channel. 
With only 50 men, he overcame the Sardinian defenses and brought 
his artillery ashore. 
On February 24, at daybreak, Napoléon used precise cannon fire to 
silence the batteries of the two fortresses controlling the entrance to 
the port of La Madeleine. The village was soon in flames and the 
terrified inhabitants fled to the countryside followed by the garrison 
of 500 soldiers, leaving the way clear for the majority of the forces to 
disembark. 
But instead of disembarking, Cesari set off for Bonifacio, leaving 
Napoléon on the small island at the mercy of enemy forces who most 
likely would soon return. 
In a great show of mastery, Napoléon brought the mortar and the two 
cannons up to the shore, but was unable, in the absence of hoisting 
gear, to drag them onto the Sardinian boats that he had captured. He 
had to content himself with spiking them before leaving for Bonifacio, 
where he arrived on the morning of February 27. 
April 2, 1793 - The Convention, following a report from 18-year-old 
Lucien Bonaparte decreed the arrest of Paoli and Pozzo di Borgo. This 
represented a total break with Paoli, who not only did not allow 
himself to be arrested, but soon separated Corsica from France and 
forged a union with England. Napoléon and his entire family were 
obliged to leave for the mainland. 
May 31, 1793 - In the company of his brother, Joseph, Napoléon 
boarded the ship that evacuated the commissars of the Convention. 
In a rowboat, in the most unlikely of circumstances, he rescued his 
mother, Letizia, Louis, Eliza and Pauline. They were waving at him 
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from a beach north of Ajaccio after managing to escape just in time 
from the family home before the arrival of an armed detachment sent 
by Paoli to arrest them. After a few days at the home of Laurent 
Giubega in Calvi, they set sail for France. 
June 13, 1793 - Napoléon arrived in France. He was never to see 
Corsica again except for a brief stop in Ajaccio in November 1799 on 
his return from Egypt. 
He was not yet 24. 
July 1, 1793 - After setting up his family in La Valette, near Toulon, 
Napoléon rejoined his artillery regiment in Nice. The city of Marseille 
had risen up against the Convention. Toulon, under the Royalist 
influence, was on the point of following suit. The English fleet was 
cruising offshore, ready to support the insurrection. 
July 3, 1793 - Napoléon wrote to the Minister of War to propose a plan 
for a furnace that could heat cannonballs red-hot "to set enemy vessels 
alight." 
July 29, 1793 - Napoléon travelled to Beaucaire in Gard to ensure 
reception of and organize a convoy of artillery ammunition. In two 
nights, he wrote a play entitled "LE SOUPER DE BEAUCAIRE." This 
is a friendly dialogue between a Republican and a Royalist in which, 
through the verbal exchanges, it clearly emerges that the Republican 
form of government is superior to any other. The play was read very 
widely, and was greeted with enormous success by ministers, 
workers, peasants and soldiers. 
August 25, 1793 - Even though the army of General Carteaux liberated 
Marseilles, the Royalists surrendered Toulon to the English. The Royal 
Naval fleet now anchored in the harbour landed hundreds of soldiers, 
who with the support of their huge naval cannons, bolstered the 
already impressive defences; the combined fortifications formed what 
some thought to be an impregnable fortress. Carteaux, a former house 
painter, a fine patriot but a terrible general, laid siege to it. 
September 16, 1793 - Captain Napoléon Bonaparte, having learned 
that Salicetti - the commissar of the Convention whom he had 
supported in Corsica at the time of the confrontation with Paoli - was 
at Carteaux’s headquarters, decided to pay him a visit. Salicetti 
greeted him with open arms and said: "You couldn’t have come at a 
better moment. Dommartin, who was commanding the siege artillery, 
was wounded while we were taking Ollioules, and we need a skilled 
officer to replace him. Situated at the extremity of the peninsula that 
formed a bottleneck at the mouth of the harbour, the Fort of 
l'Éguillette was a key position from which cannons could control the 
passage of ships and destroy anyone attempting to set up a position in 
the harbour.This was the goal towards which Napoléon concentrated 
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all his efforts. In order to attain it, he had to remove several solidly 
defended positions one after the other. 
September 19, 1793 - Napoléon was recommended for the rank of 
major, a nomination that was confirmed on October 19. Carteaux 
denied Napoléon the infantry support he needed to advance his 
batteries. The siege came to a standstill. On October 14, Napoléon 
demonstrated to Barras, another Convention commissar, the 
importance of getting rid of Carteaux if they were to retake Toulon. 
November 11, Carteaux was replaced by General Doppet, a former 
physician, had one serious shortcoming: he could not stand the sight 
of blood. Doppet ws not made for warfare but sung the praises of 
Napoléon: "He was extraordinarily active and demonstrated an 
uncommon degree of fearlessness. He was always with his men and if 
he needed a moment’s rest, he took it on the ground, wrapped on his 
overcoat. He never left his batteries." 
Doppet was replaced by General Jean-François Dugommier. This time 
Napoléon had a leader of quality, one who understood that the 
artillery major belonged to an entirely exceptional class of officer, 
whose opinions should be followed and who should be supported in 
all his actions. 
Napoléon knew how to talk to men. He knew how to transform 
cowardly privates, perennially dissatisfied with their fate, into pure, 
hard soldiers, proud of their lot, however miserable. "I’m going to 
create a battery of fearless men", he told them. "I need men, real men, 
men with balls, certainly not sissies. I would never ask them to take an 
enemy position, but I insist that they follow me to that position. If you 
are one of those men, raise your hand." 
They all raised their hands, then lifted both arms into the air and 
shouted "Vive Bonaparte!" 
November 30, 1793 - The English attacked the battery en masse. They 
were repulsed in heavy numbers and Napoléon threw himself into 
hot pursuit of the retreating enemy and managed to take prisoner 
General O’Hara, commander-in-chief of the English troops.  
December 11 - 16, 1793 - The artillery was preparing the way for the 
attack on the forts of l'Éguillette and du Balaguier, which commanded 
the channel. The enemy replied with counterbattery fire. Sergeant 
Juno was writing down the orders that Napoléon was dictating when 
a cannonball landed less than a metre away, covering the written page 
with dirt "Good". Juno remarked mildly. "I won’t need any sand to 
dry my ink." Napoléon smiled; he loved such shows of pure courage 
and Sergeant Juno later became the Duc d'Abrantès. 
December 16, 1793 - At midnight, Napoléon led an infantry battalion 
on an assault of the heights of Caire. He received a bayonet thrust in 
the calf and although his shoe soon filled with blood, nothing would 
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stop him. He went doggedly on. The small Gibraltar-like fort was 
captured, and Lieutenant Marmont, the future marshal, turned the 
English cannons against the enemy. The infantry, again led by 
Napoléon, now attacked l'Éguillette and le Balaguir under torrential 
rain and a. The English, panic-stricken, evacuated both forts, leaving 
behind their cannons intact. The fearless artillerymen of the battery 
used them right away against the ships in the harbour. 
December 17, 1793 - Napoléon and his men threw themselves against 
the fort of Malbosquet, gained entrance, took control of the cannons 
and once more turned them against the enemy vessels. 
Aided by a providential breeze, most of the English ships managed to 
escape after setting fire to the French ships that had greeted them as 
friends only four months earlier. 
Napoléon was promoted to the rank of General on December 24, 1793. 
He was 24 years old. 
January 6, 1794 - Napoléon visited his family, which had taken refuge 
in Marseilles. The Minister of War named him inspector of the 
Mediterranean coast. 
When he learned from Letizia the dangers the family had been 
exposed to by the Toulon Royalists, of their desperate flight and the 
hardship they had to endure, he embraced her tenderly and replied: 
"Mother, all this is over; I shall bring you food and money and find 
you more decent lodging." 
January 19 1794 - Paoli surrendered Corsica to the British, and the 
Royal Navy began its occupation of the island ports. A French fleet, 
loaded with troops, was attacked by superior English forces as soon as 
it departed, and was obliged to seek refuge in Toulon under the 
protection of cannons controlled by Napoléon. France had lost 
Corsica. 
February 25, 1794 - Napoléon was named artillery commander for 
the French army in Italy and requisitioned for his family a superb 
villa, Château-Salé, overlooking the Cap d’Antibes. He, however, 
resided in Nice with his aides-de-camp Junot and Marmont, to be 
close the command post of General Dumerbion, the commander of the 
army in Italy, who had orders to oppose the threat of the first 
Coalition. 
This was a coalition of all the great monarchies of Europe that had 
been created in February 1793 by the English Prime Minister, William 
Pitt; its aim was to destroy the French Republic. It included England, 
Austria, Prussia, Russia, Holland, Spain, Portugal and the kingdom of 
Piedmont-Sardinia. 
July 11, 1794 - The political commissar of the army in Italy, Augustin 
Robespierre, the brother of Maximilian, designated Napoléon for a 
dangerous mission to Genoa. He was charged with bringing back 
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information on the intentions of the Republic, on its forces and 
fortifications, and ensuring that the French ambassador, Tilley, was 
completely faithful to the Convention. 
July 25, 1794 - Napoléon, his mission perfectly accomplished, returned 
to Nice, where he learned that the older Roberspierre had left for 
Paris. His family was in Marseilles at the wedding of his brother 
Joseph and Julie Clary, the daughter of one of the city’s richest 
merchants. 
August 4, 1794 - Napoléon learned that both Robespierre brothers had 
been guillotined in Paris. He himself was suspected of Jacobinism and 
was soon arrested and imprisoned in Fort Carré d’Antibes. He wrote 
the commissars a letter in which he proclaimed his Republican 
patriotism: "I would give my life gladly; I've already exposed it 
several times, but the idea that it can still be useful to the Republic 
impels me to defend it…" 
He rejected an escape plan proposed by Junot and Marmont. 
August 20, 1794 - Napoléon was set free and resumed his post as 
commander of artillery in the Army of Dumerbion, who asked him to 
devise a plan of attack in Piedmont. 
April 21, 1795 - Napoléon became engaged to Désirée Eugénie Clary, 
Joseph's young sister-in-law. At the first meeting of Napoléon and 
Désirée Eugénie, aged 19, in 1794, it was love at first sight.  
The beginning of April 1795, Napoléon was recalled from Italy and 
resumed his courtship. The two young people became passionate 
lovers. When they confessed "their error" to the parents, a betrothal 
was announced. 
The marriage never took place. 
May 7, 1795 - Napoléon was named commander of an infantry 
brigade and charged with putting down the rebellion in Vendée. He 
left immediately for Paris with Junot and Marmont, determined to 
refuse this new assignment. "Never my sword against the people!" he 
proclaimed. Even though Letourneur of the public health committee 
threatened him with a death sentence, he did not yield. He composed 
"Clisson and Eugénie," an epic poem dedicated to Desirée. He was 
Clisson, she was Eugénie. 
August 18, 1795 - Napoléon is employed in the topographical office at 
the Ministry of War. 
August 22, 1795 - The Constitution of Year III was adopted. The 
Convention was abolished and power conferred to a five-member 
Directorate. 
Sept. 15, 1795 - Napoléon was stricken from the list of generals and 
therefore deprived of his pay on the grounds of subordination, in 
other words, because he continued to refuse to massacre poor 
Catholic peasants in Vendée. 
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October 5, 1795 -:(13th Vendémiaire of Year IV): Napoléon saved the 
Republic by putting down the Royalist insurrection. Taking 
advantage of the troubles created by the change in the Constitution, 
The Royalist faction in Paris, a total of 30,000 armed men, marched on 
the Convention, which was defended by only 5000. Gen. Menou, the 
leader of this army, was overwhelmed. It was the end of the Republic. 
In a last gasp, Barras, who had been chosen one of the five Directors, 
remembered General Bonaparte and the success he had had at 
Toulon. Napoléon was sent for and he agreed to command the troops. 
In no time at all, he completely reversed the situation. 
He asked Menou if he had any cannons. There were 40 on the Plaine 
des Sablons. Napoléon addressed a fine-looking young cavalry officer: 
"Your name?" "Murat." "Well, Murat, take two hundred horses, go to 
the Plaine des Sablons, and bring back the cannons and ammunition. 
Use your saber if you have to, but bring them back. You answer to me! 
Go now!" 
The future Marshal Murat was impressed and inspired by the 
terseness and firmness of the order he had just received from this man 
who was to issue so many. In record time, he brought the cannons 
back. 
Napoléon also delivered 800 weapons to the members of the assembly 
to enable them to defend their lives, if necessary. General Thiébault 
wrote: "Napoléon set up two pieces of eight in the rue Neuve-Saint-
Roch, in front of the church. The sound of cannon fire thundered 
through the streets. The cannons overturned or dispersed everything 
in sight. One thousand men from the battalion of patriots followed by 
a battalion of the line poured out of the cul-de-sac and rushed up to 
the dissidents in the front of the gate who occupied the rue Saint 
Honoré. The confrontaion was brutal; there was fierce hand-to-hand 
fighting. Under the personal leadership of General Bonaparte, 
however, the Republicans gained ground. Six more pieces of artillery 
were deployed, completing the rout of the Royalists, who fled in the 
direction of the Palais Royal and Place Vendôme." 
October 12, 1795 - The army of Sambre et Meuse, under the orders of 
General Jourdan, was repulsed by the Austrian army of Field Marshal 
Clerfayt and was obliged to pull back to the left bank of the Rhine in 
the region of Dusseldörf. 
October 15, 1795 - Joséphine came to thank Napoléon for making an 
exception by allowing her 14-year-old son, Eugène de Beauharnais, 
future commander in Chief of Italy and commander-in-chief of the 
Grand Army, to keep his father’s sabre. General Alexander de 
Beauharnais had perished under the guillotine after being President of 
the Constituent Assembly. In fact, following the 13th Vendémaire, a 
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decree had been issued to the inhabitants of Paris, ordering them to 
surrender all weapons. 
October 16, 1795 - Napoléon was promoted to Major General. 
Oct. 26, 1795 - Napoléon was named Commandant of the Army of the 
Interior and was installed in the magnificent official residence that 
overlooked Place Vendôme.  
December 16, 1795 - Napoléon visited Joséphine de Beauharnais in her 
apartments in rue Chantereine. In this atmosphere of refined luxury, 
the lascivious, languorous Joséphine deployed her talents as an expert 
seductress and had very little trouble overcoming his resistance. In the 
arms of the most sensual woman of his day – of the most womanly 
woman he had ever known, as he was to say later on St. Helena – he 
let himself be carried away by a love of which he was no longer the 
master … for several years. 
March 9, 1796 - Marriage to Joséphine 
March 11, 1796 - After only two day's honeymoon, Napoléon left for 
the army in Italy of which he was now commander-in-chief. In less 
than a year, he would be the most famous man in all Europe. 

Domestic Intelligence - Buonaparte 
Bron: The European Magazine and London Review, Band 31 
Jan-Jun 1797, page 362  
The following is an Extract of a Letter from M. VOLNEY to the Editor 
of the Philadelphia Aurora on the Birthplace of General 
BUONAPARTE.  
The family of Buonaparte belongs to Corsica. The father of the 
Buonapartes now living was a farmer at Ajaccio, a little town and port 
upon the Western coast; he there was in possession of lands, which is 
indeed a proof that he was not a foreigner. Dying about 14, or 15 years 
ago, he left a widow and six children, four sons and two daughters. 
Governor Marbeuf, who was fond of this family, sent to France, to one 
of, the Military Schools, the two eldest, viz. Napoleone, the present 
General, and Giuseppe, his younger brother. Marbeuf dying in 1786, 
they returned from France to their mother. The eldest, the present 
General, was then 13 or 19 years old. When the Revolution began in 
Corsica, in 1790, the younger was appointed Member of the 
Departmental Directory at Corte, and the eldest Commander of the 
National Guards at Ajaccio. It was here I first got acquainted with 
him, and from this I am enabled to give you the following description 
of him. As to language, I never could perceive he understood a word 
of English. Italian he pronounces as his mother tongue, and French 
better than any Corsican I ever saw. He is a man of middle stature, of 
a pale and delicate complexion, though tolerably strong; blue eye, 
aquiline nose, the chin prominent, the forehead wide; the whole a 
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countenance strongly indicative of a discerning and elevated mind: he 
is habitually of a taciturn and contemplative disposition, yet he is not 
devoid of the French elegance and gaiety. He appears passionately 
fond of nothing but politics and military art. Paoli, who feared him, 
did us the service to drive him and his family from Corsica. According 
to public accounts, he has married the widow of General 
Beaucharnais; so that, for the future, this family belongs to France by 
this act of blood and interest, as it before belonged by those of 
education, and almost of birth, since Corsica has for some years back 
been one of its provinces. 

Laudanum  
Bron: Wikipedia 
Laudanum remained largely unknown until the 1660s when English 
physician Thomas Sydenham (1624–1689) compounded a proprietary 
opium tincture that he also named laudanum, although it differed 
substantially from the laudanum of Paracelsus. In 1676 Sydenham 
published a seminal work, Medical Observations Concerning the 
History and Cure of Acute Diseases, in which he promoted his brand 
of opium tincture, and advocated its use for a range of medical 
conditions. By the 18th century, the medicinal properties of opium 
and laudanum were well known. Several physicians, including John 
Jones, John Brown, and George Young, the latter of whom published a 
comprehensive medical text entitled Treatise on Opium extolled the 
virtues of laudanum and recommended the drug for practically every 
ailment. "Opium, and after 1820, morphine, was mixed with 
everything imaginable: mercury, hashish, cayenne pepper, ether, 
chloroform, belladonna, whiskey, wine and brandy." 
As one researcher has noted: "To understand the popularity of a 
medicine that eased -- even if only temporarily -- coughing, diarrhoea 
and pain, one only has to consider the living conditions at the time". 
In the 1850s, "cholera and dysentery regularly ripped through 
communities, its victims often dying from debilitating diarrhoea", and 
dropsy, consumption, ague and rheumatism were all too common. 
 
By the 19th century, laudanum was used in many patent medicines to 
"relieve pain ... to produce sleep ... to allay irritation ... to check 
excessive secretions ... to support the system ... [and] as a soporific". 
The limited pharmacopoeia of the day meant that opium derivatives 
were among the most effective of available treatments, so laudanum 
was widely prescribed for ailments from colds to meningitis to cardiac 
diseases, in both adults and children. Laudanum was used during the 
yellow fever epidemic. 
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Innumerable Victorian women were prescribed the drug for relief of 
menstrual cramps and vague aches. Nurses also spoon-fed laudanum 
to infants. The Romantic and Victorian eras were marked by the 
widespread use of laudanum in Europe and the United States. Mary 
Todd Lincoln, for example, the wife of the USA president Abraham 
Lincoln, was a laudanum addict, as was the English poet Samuel 
Taylor Coleridge, who was famously interrupted in the middle of an 
opium-induced writing session of Kubla Khan by a "person from 
Porlock". Initially a working class drug, laudanum was cheaper than a 
bottle of gin or wine, because it was treated as a medication for legal 
purposes and not taxed as an alcoholic beverage. 
 
Laudanum was used in home remedies and prescriptions, as well as a 
single medication. For example, a 1901 medical book published for 
home health use gave the following two "Simple Remedy Formulas" 
for "dysenterry": (1) Thin boiled starch, 2 ounces; Laudanum, 20 
drops; "Use as an injection [meaning as an enema] every six to twelve 
hours"; (2) Tincture rhubarb, 1 ounce; Laudanum 4 drachms; "Dose: 
One teaspoonful every three hours." In a section entitled "Professional 
Prescriptions" is a formula for "diarrhoea (acute)": Tincture opium, 
deodorized, 15 drops; Subnitrate of bismuth, 2 drachms; Simple 
syrup, 1/2 ounce; Chalk mixture, 1 1/2 ounces, "A teaspoonful every 
two or three hours to a child one year old." "Diarrhoea (chronic)": 
Aqueous extract of ergot, 20 grains; Extract of nux vomica, 5 grains; 
Extract of Opium, 10 grains, "Make 20 pills. Take one pill every three 
or four hours." 

Lord Byron (Grand Tour en verblijf in Pisa) 
Bron: Wikipedia 
From 1809 to 1811, Byron went on the Grand Tour, then customary for 
a young nobleman. The Napoléonic Wars forced him to avoid most of 
Europe, and he instead turned to the Mediterranean. Correspondence 
among his circle of Cambridge friends also suggests that a key motive 
was the hope of homosexual experience, and other theories saying 
that he was worried about a possible dalliance with a married woman, 
Mary Chaworth, his former love (the subject of his poem from this 
time, "To a Lady: On Being Asked My Reason for Quitting England in 
the Spring"). 
Attraction to the Levant was probably a motive in itself; he had read 
about the Ottoman and Persian lands as a child, was attracted to Islam 
(especially Sufi mysticism), and later wrote, “With these countries, 
and events connected with them, all my really poetical feelings begin 
and end." He travelled from England over Portugal, Spain and the 
Mediterranean to Albania and spent time at the court of Ali Pasha of 



229 
 

Ioannina, and in Athens. For most of the trip, he had a travelling 
companion in his friend John Cam Hobhouse. Many of these letters 
are referred to with details in Recollections of the Life of Lord Byron. 
Byron began his trip in Portugal from where he wrote a letter to his 
friend Mr. Hodgson in which he describes his mastery of the 
Portuguese language, consisting mainly of swearing and insults. 
Byron particularly enjoyed his stay in Sintra that is described in 
Childe Harold's Pilgrimage as "glorious Eden". From Lisbon he 
travelled overland to Seville, Jerez de la Frontera, Cadiz, Gibraltar and 
from there by sea on to Malta and Greece. 
While in Athens, Byron met 14-year-old Nicolò Giraud, who became 
quite close and taught him Italian. It has been suggested that the two 
had an intimate relationship involving a sexual affair. Byron sent 
Giraud to school at a monastery in Malta and bequeathed him a 
sizeable sum of seven thousand pounds sterling. The will, however, 
was later cancelled. In 1810 in Athens Byron wrote Maid of Athens, 
ere we part for a 12-year-old girl, Teresa Makri [1798–1875], and 
reportedly offered £500 for her. The offer was not accepted. 
Byron made his way to Smyrna, where he and Hobhouse cadged a 
ride to Constantinople on HMS Salsette. While Salsette was anchored 
awaiting Ottoman permission to dock at the city, on 3 May 1810 Byron 
and Lieutenant Ekenhead, of Salsette's Marines, swam the Hellespont. 
Byron commemorated this feat in the second canto of Don Juan. He 
returned to England from Malta in July 1811 aboard HMS Volage 
From 1821 to 1822, he finished Cantos 6–12 of Don Juan at Pisa, and in 
the same year he joined with Leigh Hunt and Percy Bysshe Shelley in 
starting a short-lived newspaper, The Liberal, in the first number of 
which appeared The Vision of Judgment. For the first time since his 
arrival in Italy, Byron found himself tempted to give dinner parties; 
his guests included the Shelleys, Edward Ellerker Williams, Thomas 
Medwin, John Taaffe and Edward John Trelawney; and "never", as 
Shelley said, "did he display himself to more advantage than on these 
occasions; being at once polite and cordial, full of social hilarity and 
the most perfect good humour; never diverging into ungraceful 
merriment, and yet keeping up the spirit of liveliness throughout the 
evening." 
Shelley and Williams rented a house on the coast and had a schooner 
built. Byron decided to have his own yacht, and engaged Trelawny's 
friend, Captain Daniel Roberts, to design and construct the boat. 
Named the Bolivar, it was later sold to Charles John Gardiner, 1st Earl 
of Blessington, and Marguerite, Countess of Blessington, when Byron 
left for Greece in 1823. 
Byron attended the funeral of Shelley, which was orchestrated by 
Trelawny after Williams and Shelley drowned in a boating accident 
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on 8 July 1822. His last Italian home was Genoa, where he was still 
accompanied by the Countess Guiccioli, and the Blessingtons, 
providing the material for Lady Blessington's work: Conversations 
with Lord Byron, an important text in the reception of Byron in the 
period immediately after his death. 

The Life, writings, opinions, and times of the right hon. George 
Gordon Noel Byron 
Bron: LORD BYRON; INCLUDING, IN ITS MOST EXTENSIVE BIOGRAPHY, 
ANECDOTES, AND MEMOIRS OF THE LIVES OF THE MOST EMINENT AND 
ECCENTRIC, PUBLIC AND NOBLE CHARACTERS AND COURTIERS OP THE 
PRESENT POLISHED AND ENLIGHTENED AGE AND COURT OF HIS MAJESTY 
KING GEORGE THE FOURTH. 
In the course of the Biography is also separately given, 
COPIOUS RECOLLECTIONS OF THE LATELY DESTROYED MS. ORIGINALLY 
INTENDED FOR POSTHUMOUS PUBLICATION, AND ENTITLED MEMOIRS OF MY 
OWN LIFE AND TIMES, BY THE RIGHT HON. LORD BYRON. 
BY AN ENGLISH GENTLEMAN, IN THE GREEK MILITARY SERVICE, AND 
COMRADE OF HIS LORDSHIP. 
Compiled from authentic Documents and from long personal Acquaintance. 
IN THREE VOLUMES. VOL. II. LONDON:MATTHEW ILEY, SOMERSET STREET, 
PORTMAN SQUARE. MDCCCXXV. 
 
Lord Byron lived, and led a secluded life, for he seldom saw strangers. 
The principal visitor was a captain of a French ship, a man of most 
forbidding mien, who yet seemed to possess his Lordship's 
confidence. Captain Guion, of the British navy, and his sister, also 
visited him, and, in their company, he walked very frequently in the 
woods on the banks of the river. A strange fancy took him here; he 
employed himself and Capt. Guion in sawing timber, planing it 
down, and in the space of three months they built a four-oared boat 
with their own hands. In this boat they sailed on the Arno, and visited 
Smollet's tomb, on a particular day of jubilee; there, as customary, 
they had a dinner, and drank to the memory of the Novelist. Lord 
Byron ex………….. 
 
Mr. Davenport left his niece under his Lordship's care, and embarked 
for Elba with Captain Guion on business. Captain Guion was only a 
Commander in the Navy, and his Lordship furnished him with 
recommendations to the Admiral, a person whom his Lordship had 
never seen. Sir Charles Cotton then commanded the fleet off Toulon, 
and received Lord Byron's letters with great pleasure. He said that " 
out of respect to the genius of Lord Byron he would do something for 
his friend." He took Guion on board his ship as a volunteer, and at the 
destruction of the French squadron at the mouth of the Rhone, gave 
him charge of a division of boats. Guion acquitted himself so well, 
that Sir Charles made him a post-captain ; and, on Guion's 
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announcing the same to Lord Byron, the latter sent him a pair of 
epaulettes, and an invitation to Leghorn. By chance the first port 
Guion made in the Confiance (of twenty-four guns) after his 
promotion was Leghorn; and thence he made his way to Pisa…….. 

Marriage in England in the 18th-19th century 
Bron: Wikipedia 
Irregular and clandestine marriages 
An "irregular" marriage was one that took place either away from the 
home parish of the spouses (but after banns or licence), or at an 
improper time. "Clandestine" marriages were those that had an 
element of secrecy to them: perhaps they took place away from a 
home parish, and without either banns or marriage licence. It is often 
asserted, mistakenly, that under English law, a marriage could be 
recognized as valid if each spouse had simply expressed (to each 
other) an unconditional consent to their marriage. These "common-
law marriages" as they might be termed today were the exception. 
Nearly all marriages in England, including the "irregular" and 
"clandestine" ones, were performed by ordained clergy.  
The Marriage Duty Act 1695 put an end to irregular marriages at 
parochial churches by penalizing clergymen who married couples 
without banns or licence. By a legal quirk, however, clergymen 
operating in the Fleet could not effectively be proceeded against, and 
the clandestine marriage business there carried on. In the 1740s, over 
half of all London weddings were taking place in the environs of the 
Fleet Prison. The majority of Fleet marriages were for honest 
purposes, when couples simply wanted to get married quickly or at 
low cost. 
 
Fleet Prison 
The earliest recorded date of a Fleet Marriage is 1613 (although there 
were probably earlier ones), while the earliest recorded in a Fleet 
Register took place in 1674. As a prison, the Fleet was claimed to be 
outside the jurisdiction of the church. The prison warders took a share 
of the profit, even though a statute of 1711 imposed fines upon them 
for doing so: it only moved the clandestine marriage trade outside the 
prison. There were, in fact, so many debtors that many lived in the 
area outside the prison (itself a lawless area which operated under the 
"rules of the Fleet"). Disgraced clergymen (and many who pretended 
to be clergymen) lived there, and marriage houses or taverns carried 
on the trade, encouraged by local tavern-keepers in the 
neighbourhood who employed touts to solicit custom for them. There 
were also many clerks who made money recording the ceremonies. 
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During the 1740s, up to 6,000 marriages a year were taking place in 
the Fleet area, compared with 47,000 in England as a whole. One 
estimate suggests that there were between 70 and 100 clergymen 
working in the Fleet area between 1700 and 1753. It was not merely a 
marriage centre for criminals and the poor, however: both rich and 
poor availed themselves of the opportunity to marry quickly or in 
secret. 
The scandal and abuses brought about by these clandestine marriages 
became so great that they became the object of special legislation. In 
1753, Lord Hardwicke's Marriage Act was passed, which required, 
under pain of annulment, that banns should be published or a licence 
obtained; that, in either case, the marriage should be solemnized in 
church by a recognised clergyman; and that in the case of minors, 
marriage by licence must be by the consent of parent or guardian; and 
that at least two witnesses must be present. Jewish and Quaker 
ceremonies were exempt. Clergymen conducting clandestine 
marriages were liable to transportation. 
This act had the effect of putting a stop to these marriages, so far as 
England was concerned, and henceforth couples had to travel to 
Scotland, the nearest point being Gretna Green. This had substantial 
use until 1856, when Scottish law was changed to require prior 
residency. In the Channel Islands, the 1753 Act did not apply. 

The Hardwicke Marriage Act  
Bron: Wikipedia  
Before the Hardwicke Marriage Act of 1753, any abduction that led to 
seduction would have made the girl the abductor’s wife, especially if 
there were witnesses. Before the marriage act, a man could be 
compelled or shamed into to marrying the woman he seduced. In fact, 
all a couple had to do before 1753 was announce that they were wed, 
and they would be regarded as man and wife. Fleet marriages and 
clandestine marriages were common at the time, and a woman of 
fortune was fair game. There was no need before 1753 to take an 
arduous 3-day trip to Gretna Green. 
The Marriage Act was designed to prevent clandestine marriages and 
bigamous marriages. After the Act was passed, only marriages that 
were performed in a local parish church with a license (and with the 
banns having been made public for 3 successive Sundays) were 
considered legal. (A couple could also be married by special license, 
but this was expensive and could only be granted by the Archbishop 
of Canterbury.)  
Scotland did not pass the act, and therefore couples who wanted to 
marry right away eloped to Gretna Green, where a woman under the 
age of 21 could still legally marry a man. 
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Whether she married him willingly or not, the husband could take 
immediate possession of her fortune, for she had no legal rights. In 
addition, she would have given up the protection of the marriage 
settlements. Normally, before marriage, the bride’s father or guardian 
would legally arrange to protect her assets so that the principal 
amount of her fortune could not be touched by her husband. Eloping 
to Gretna Green gave her no such protection. Thus eloping was a 
stupid economic decision for the woman. Her husband could gamble 
her fortune away, leaving her destitute, and there was nothing legally 
that she or her family could do about this after the fact. 
The Marriage Act presented a new host of problems for the woman, 
turning any seduced female into a whore and ruining her reputation. 
If she had a child out of wedlock, it would be labeled a bastard. The 
number of “bastards” recorded in Great Britain between 1753 and 
1800 jumped by 25%.  
Zie ook:  
http://janeaustensworld.wordpress.com/2012/02/22/a-master-key-
to-the-rich-ladies-treasury/ 

Gretna Green 
Bron: Wikipedia 
It has usually been assumed that Gretna's famous "runaway 
marriages" began in 1754 when Lord Hardwicke's Marriage Act came 
into force in England. Under the Act, if a parent of a minor (i.e., a 
person under the age of 21) objected, they could prevent the marriage 
going ahead. The Act tightened up the requirements for marrying in 
England and Wales but did not apply in Scotland, where it was 
possible for boys to marry at 14 and girls at 12 with or without 
parental consent (see Marriage in Scotland).  
It was, however, only in the 1770s, with the construction of a toll road 
passing through the thitherto obscure village of Graitney, that Gretna 
Green became the first easily reachable village over the Scottish 
border. The Old Blacksmith's Shop, built around 1712, and Gretna 
Hall Blacksmith's Shop (1710) became, in popular folklore at least, the 
focal tourist points for the marriage trade. The Old Blacksmith's 
opened to the public as a visitor attraction as early as 1887. 
The local blacksmith and his anvil have become the lasting symbols of 
Gretna Green weddings. Scottish law allowed for "irregular 
marriages", meaning that if a declaration was made before two 
witnesses, almost anybody had the authority to conduct the marriage 
ceremony. The blacksmiths in Gretna became known as "anvil 
priests", culminating with Richard Rennison, who performed 5,147 
ceremonies. 
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Registers of Catholic baptisms, confirmations, marriages and 
occasionally burials.  
Bron: http://www.genguide.co.uk/source/roman-catholic-registers-and-
records/30/ 
The Toleration Act of 1689 guaranteed freedom of worship for 
dissenting groups and granted these groups the right to establish their 
own licensed places of worship (attendance at Anglican church 
services was compulsory up until the Act). However, the Act of 
Toleration expressly excluded Roman Catholics from the guarantee of 
freedom of worship and Catholic repression continued. Some 
ceremonies were held in secret during the years of persecution but 
most Catholics were baptised and married in Anglican churches and 
buried in Anglican churchyards. It was not uncommon for the 
Anglican minister to note mark an entry in the register with 'papist' or 
'recusant'. In the event of a Catholic marrying outside the Church of 
England, the authorities might have prosecuted the offending parties 
through Church/Ecclesiastical Courts. The records of the court might 
have details of a secret Catholic marriage unrecorded elsewhere. The 
severe restrictions against Catholics meant that dedicated Catholic 
burial grounds only became legal from 1852 with the introduction of 
the Burial Act. The vast majority of Catholic registers survive from 
1791 following the introduction of the Catholic Relief Act after the 
opening of Catholic chapels was permitted. Latin was largely used as 
the language of record in the Catholic church until Second Vatican 
Council in 1965 relaxed the rules governing the use of Latin. 
The Hardwicke Act of 1753 which came into force in 1754 reformed 
the marriage system and closed the loophole that allowed legally 
binding 'irregular' or 'clandestine' marriages to take place. The 
legislation stipulated that marriage must take place in a licensed 
Anglican parish church before an Anglican minister and in the bride 
or bridegroom's own parish in the presence of two witnesses and only 
after the publication of banns. The details were to be recorded in a 
separate book with a numbered space for each entry, to prevent fraud. 
Jews and Quakers were exempt from the new law. After the 
introduction of the Act, Catholic marriages are found in parish 
registers and before the act within the records of various unauthorised 
places of marriage. Wealthier Catholics also had the option of 
marrying by licence thus avoiding the necessity of having banns 
called and was popular before and after the marriage reforms of 1754. 
After the introduction of civil registration in 1837, all religious 
denominations were free to hold legal marriage ceremonies and were 
free to keep their own registers. Most Catholic congregations in 
England and Wales refused to hand over their parish registers to the 
Registrar General in 1837 following the introduction of civil 
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registration. Only registers from Northumberland, Durham and 
Yorkshire were handed in. Registers still remain in the custody of the 
parish priest who require frequent access to their baptism registers to 
provide evidence for first communions, confirmations and marriages. 
A Catholic priest's unofficial equivalent of a parish was called a 
'mission' in which the priest sought to administer to as many 
Catholics as possible often covering a wide area. In 1850 Catholic 
dioceses were established and from 1900 Catholic parishes were 
created. 
From 1700 to 1714 Church of Scotland ministers kept lists of Catholics 
within the parishes and reported them to the General Assembly of the 
Church of Scotland. 

The Roman Catholic Church in England 
http://www.nationalarchives.gov.uk/records/research-guides/catholics.htm 
Until 1534, England was a Catholic country. Then, after years of 
upheaval, the 1559 Act of Supremacy made the Protestant Church of 
England the established church. Following this act there is an 
increasing number of state records documenting Catholics and their 
activities, reflecting their status outside of the establishment, subject 
as they were to new laws, taxes and a wave of persecution. Thus, 
records of penalties and punishments, including fines and land 
seizures, provide a significant proportion of the records of Catholics at 
The National Archives, especially those from the 16th and 17th 
centuries. By the 18th century Catholics were no longer persecuted, 
but were still effectively barred from entering the professions, holding 
civil or military office, or inheriting land. Formal emancipation finally 
came in 1829 and state records relating to Catholics tend to die out a 
little from this date onwards. 
Like all churches, Catholic churches kept their own records, though 
very few of these, in common with most local or parish church 
records, have found their way into The National Archives. 
 
Catholic birth, marriage and death registers 
Very few Catholic birth, marriage and death registers are kept at The 
National Archives. There are 77 in total, most of which are baptism 
registers, and they are found in record series RG 4, viewable on one of 
our partner websites, BMD Registers, searchable by name. They were 
collected together when the Registrar General called in the non-
parochial registers in 1837 and 1857, part of the process of establishing 
the new system of civil registration. Perhaps so few Catholic registers 
were surrendered because they contained records of illegal marriages, 
since between 1754 and 1837, under the terms of Lord Hardwicke's 
Marriage Act, it was a legal requirement to marry in the Church of 
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England. Most of those that were handed over came from Yorkshire, 
Durham and Northumberland. A full list of all these Catholic registers 
is in the Nonconformist Registers Reference Book - List of Chapels by 
Denomination & Miscellaneous which is available in the reading 
rooms at The National Archives at Kew. For more on Catholic 
registers see Catholics in records outside of The National Archives 
below. 
 
Catholic emancipation 
From the death on 14 January 1766 of James Francis Edward Stuart, 
the son of the deposed James II of England and Ireland (also James VII 
of Scotland) and pretender to the English, Scottish and Irish thrones 
since 1701, the papacy recognised the Hanoverian dynasty as lawful 
rulers of England, Scotland and Ireland, after a gap of 70 years, and 
thereafter the penal laws started to be dismantled. The most 
significant measure was the Roman Catholic Relief Act of 1829, which 
removed the most substantial restrictions on Roman Catholicism in 
the United Kingdom. 
 
The Papists Act of 1778  
is an Act of the Parliament of Great Britain (18 George III c. 60) and 
was the first Act for Catholic Relief. Later in 1778 It was also enacted 
by the Parliament of Ireland. 
 
Before the Act, a number of "Penal laws" had been enacted in Britain 
and Ireland, which varied between the jurisdictions from time to time 
but effectively excluded Catholics from public life. 
 
By this Act, an oath was imposed, which besides a declaration of 
loyalty to the reigning sovereign, contained an abjuration of the 
Pretender, and of certain doctrines attributed to Catholics, as that 
excommunicated princes may lawfully be murdered, that no faith 
should be kept with heretics, and that the Pope has temporal as well 
as spiritual jurisdiction in Britain. 
 
Those taking this oath were exempted from some of the provisions of 
the Popery Act 1698. The section as to taking and prosecuting priests 
was repealed, as well as the penalty of perpetual imprisonment for 
keeping a school. Catholics were also enabled to inherit and purchase 
land, nor was a Protestant heir any longer empowered to enter and 
enjoy the estate of his Catholic kinsman. 
 
The passing of this act was the occasion of the Gordon Riots (1780) in 
which the violence of the mob was especially directed against Lord 
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Mansfield who had balked at various prosecutions under the statutes 
now repealed. 
 
This Act was repealed by the Promissory Oaths Act 1871 (c.48) 
 
The Roman Catholic Relief Act 1791 
is an Act of the Parliament of Great Britain passed in 1791 (31 George 
III. c. 32) relieving Catholics of certain political, educational, and 
economic disabilities. It admitted Catholics to the practise of law, 
permitted the exercise of their religion, and the existence of their 
schools. On the other hand, chapels, schools, officiating priests and 
teachers were to be registered, assemblies with locked doors, as well 
as steeples and bells to chapels, were forbidden; priests were not to 
wear their robes or to hold service in the open air; children of 
Protestants were not to be admitted to the schools; monastic orders 
and endowments of schools and colleges were prohibited. 
 
The Roman Catholic Relief Act 1829  
passed by Parliament in 1829, was the culmination of the process of 
Catholic Emancipation throughout Britain. In Ireland it repealed the 
Test Act 1673 and the remaining Penal Laws which had been in force 
since the passing of the Disenfranchising Act of the Irish Parliament of 
1728. Its passage followed a vigorous campaign on the issue by Irish 
lawyer Daniel O'Connell. O'Connell had firm support from the Prime 
Minister, the Duke of Wellington, as well as from the Whigs and 
liberal Tories. 
 
The Act permitted members of the Catholic Church to sit in the 
parliament at Westminster. O'Connell had won a seat in a by-election 
for Clare in 1828 against an Anglican. Under the then extant penal 
law, O'Connell as a Roman Catholic, was forbidden to take his seat in 
Parliament. Sir Robert Peel, the Home Secretary, who had until then 
always opposed emancipation (and had, in 1815, challenged 
O'Connell to a duel) concluded: "though emancipation was a great 
danger, civil strife was a greater danger." Fearing a revolution in 
Ireland, Peel drew up the Catholic Relief Bill and guided it through 
the House of Commons. To overcome the vehement opposition of 
both the House of Lords and King George IV, the Duke of Wellington 
worked tirelessly to ensure passage in the House of Lords, and 
threatened to resign as Prime Minister if the King did not give Royal 
Assent. 
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Geldontwaarding tussen 1800 en 2011 
Er bestaat geen eenduidige methode de waarde van geld in 1800 of in 
1870 te vergelijken met de waarde tegenwoordig.  
De site met het beste overzicht is naar mijn mening 
http://www.measuringworth.com/ 
Uitgaande van een bedrag met een waarde van £1 in 1800 of 1870 heb 
ik met de calculator van deze site een aantal waarden berekend. 
historic standard of living: £1 in 1800 was evenveel waard als £70.45 in 
2011 en £1 in 1870 was evenveel waard als £83.49 in 2011 
 
Andere waarden zijn: 
In 2011, the relative worth of £1 0s(hilling) 0(dime)  
from 1800 is:     from 1870 is: 
£66.30   using the retail price index £78.50 
£76.00   using the GDP deflator  £103.00 
£1,020.00  using the average earnings £518.00 
£991.00   using the per capita GDP £709.00 
£3,960.00  using the share of GDP  £1,420.00 
GDP = Gross Domestic Product (Bruto Binnenlands Product)  
retail price index: measures the cost in a given period of the goods 
and services purchased by a typical consumer in a base period 
GDP deflator: represents the "average price" of all the goods and 
services produced in the economy (calculated by dividing Nominal 
GDP by Real GDP). 
average earnings: Earnings are an extension of wages. Wages are 
generally contractual, paid in cash (money). Earnings consist of wages 
plus non-cash (in-kind) payments. 
per capita GDP: GDP divided by Population. This is the "average" 
per-person output of the economy.  
share of GDP: measures the consumption or production of a subject 
(commodity or project)  against the output of the economy, that is, the 
given monetary amount is computed as a percent of GDP. 
 
Een andere, en iets gemakkelijker te gebruiken calculator om 
historische waarden met huidige waarden te vergelijken, is: 
Historical UK Inflation And Price Conversion. 
http://safalra.com/other/historical-uk-inflation-price-conversion/ 
The Retail Prices Index (RPI) inflation measure is used. 
The historical inflation data come from the 2004 paper ‘Consumer 
Price Inflation Since 1750’ (ISSN 0013-0400, Economic Trends No. 604, 
pp 38-46) by Jim O’Donoghue, Louise Goulding, and Grahame Allen, 
which estimates historic British inflation back to 1750”.  
Voor een waardevergelijking van historisch geld met geld van nu in 
dit boek, heb ik de waarden gebruikt die met de laatste calculator 
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konden worden bepaald. Voor de jaren rond 1800 (prize money) en 
1867-1873 (testament Sara Guion-Fuller-Harnett) werd een 
vermenigvuldigingsfactor van 100 berekend. 

A Gentleman's Guide to Marriage and Managing the Lady Wife 
Bron: To Seduce a Sinner by Elizabeth Hoyt 
 Chose carefully when selecting a bride. A lady with a sweet 

disposition, engaging smile, and full bosom is a boon to any man. 
 However, should a gentleman find that he has been left at the altar 

yet again, he may find himself accepting the proposal of a lady of 
less than full bosom and rather too much intelligence. 

 Surprisingly, he may also find himself attracted to said lady. 
 The marriage bed should be approached with delicacy and 

tenderness. Remember, your lady wife is a virgin of good family, 
and thus may be shocked or even repulsed by the activities of the 
marriage bed. Best to keep them short. 

 However, try not to be too shocked if your lady wife turns out not 
to be shocked by the marriage bed. 

 Or even if she is wildly enthusiastic about her marital duties.  If 
such is your case, you are a fortunate man indeed. 

 The lady wife can be a mysterious creature, passionate, yet oddly 
secretive about her feelings toward you, her lord and husband. 

 The gentleman may find his thoughts returning again and again to 
the subject of his lady’s wife’s feeling for him. “Does she love me?” 
you may wonder as you consume your morning toast. Try not to 
let these thoughts become too obsessive. 

 Whatever you do, do not fall in love with your lady wife, no 
matter how alluring her lips or seductive her repartee. That way 
lies folly.   
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