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DE NAKOMELINGEN VAN WILLIAM GEORGE PENNINGTON
voor zover verbonden aan de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam

door
Vit. Poolen*

Inleiding

Nadat ik de verzamelingen van de Burgerlijke Stand en de Doop-, Trouw- en Be-
graaf registers in het Gemeentearchief te Rotterdam had geraadpleegd, liep ik bij de
samenstelling van de kwartierstaat van mijn overgrootmoeder Anna Koster, geboren
18-8-1844 te Rotterdam, al gauw vast. Met twee Duitse takken en een Noorse en
Engelse tak was ik daarmee niet veel verder dan tot aan de wisseling van de 18e en
de 19e eeuw gekomen en het naspeuren naar haar overige Rotterdamse voorouders
had ook al niet veel meer opgeleverd. Wei had ik inmiddels de indruk gekregen dat
de gevonden voorouders niet onbemiddeld waren geweest en er zeker een aantal
notariële akten met betrekking tot hen in het gemeentearchief aanwezig zou kunnen
zijn. Door de goede toegankelijkheid van het notariële archief van Rotterdam kon
ik inderdaad de kwartierstaat van mijn overgrootmoeder door de aanwezige testa-
menten vrij snel uitgebreiden, van aanvullende informatie voorzien en completeren
met DTB-gegevens uit de bekende boekjes.

*Ridder van Catsweg  705,2804  RR Gouda
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De Engelse tak liep door tot het einde van de 17e eeuw met William George Pen-
nington als oudst gevonden voorouder en bleken er drie generaties voorouders te
zijn die gedoopt waren in de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam. In de geraad-
pleegde akten kwam ik regelmatig verwijzingen naar andere familieleden tegen.
Benieuwd naar de onderlinge relaties vandie  familieleden kwam ik na bestudering
van het registers van doop, huwelijk en begraving van de Engels Episcopale Kerk’
tot de opstelling van een overzicht met nakomelingen van William George Pen-
nington, waarna ik wederom het notarieel archief doornam. Dit bleek een grote hoe-
veelheid gegevens op te leveren en met gegevens afkomstig uit aanvullend archief-
en literatuur onderzoek, leidde dat tot deze publicatie.
Uit het onderzoek bleek dat William George Pennington afkomstig was uit (de om-
geving van) Londen, evenals zijn dochter Ann Pennington en haar echtgenoot John
Smith, die als stamouders van de Rotterdamse nakomelingen kunnen worden be-
schouwd. Deze nakomelingen waren actief als kooplieden en waren aanvankelijk
lidmaten van de Engels Episcopale Kerk. Deze relatie is het kader geworden waar-
binnen ik in deze publicatie mijn onderzoek samenvat. Eerst echter het navolgende
over de aanwezigheid van Engelse kooplieden in Rotterdam en de Engels Episco-
pale Kerk daar.

Engelse kooplieden in Rotterdam.2
Na de beëindiging van de derde Engelse oorlog (1672-  1674) en het aantreden in
1689 van Prins Willem 111 van Oranje als koning van Engeland kwamen de betrek-
kingen tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk Enge-
land in een rustiger vaarwater. Er vestigden zich veel Engelsen in Rotterdam, het-
geen de stad in de 18e eeuw de bijnaam ‘Little London’ opleverde. Op een totaal
van 44.000 tot 47.000 inwoners omstreeks 17503  wordt ingeschat dat er toen perma-
nent 300 tot 400 Engelsen in Rotterdam woonden en dat er ongeveer 55 onathan-
kelijk optredende Engelse kooplieden en firma’s actief waren.
Hun handelsactiviteiten omvatten een veelheid van producten en landen en als afgelei-
de daarvan waren zij dikwijls ook (mede-)reders/eigenaren van schepen. Aanvanke-
lijk werden hun activiteiten nog uitgevoerd in coöperatie met gelieerden in hun
vaderland, maar als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog (1780-  1784) werden die
verbanden verbroken. Deze oorlog had overigens geen merkbare invloed op de han-
delsomzet, maar de Franse periode en de tijd direct daarna (grofweg de periode
1810-1820) moet echter als dramatisch worden aangemerkt en alleen de sterkste
Engelse handelshuizen konden na deze periode de draad weer oppakken.
Aanvankelijk vestigden de Engelse kooplieden zich met hun gezinnen aan en in de
omgeving van de Nieuwe Haven en het Haringvliet en vanaf begin 18e eeuw ook
in het overige stedelijke watergebied, begrensd door Leuvehaven, Steiger en Groe-
nendaal. Bij toenemende welstand verhuisden de succesvolsten naar de buurten
waar de grote Rotterdamse kooplieden en regenten woonden: Blaak en Boompjes.
In de 19e eeuw zien wij dat de oudere kooplieden, nadat zij zich uit hun zaken had-
den terug getrokken, ook deze buurten verlaten en zich buiten de stad vestigen.

322 ONS VOORGESLACHT - 56e JAARGANG (200,)  No. 528



Bindende elementen in de Engelse gemeenschap zijn zeker de eigen kerken ge-
weest: de Engels Episcopale Kerk en de Engels Presbyteriaanse Kerk. Daarnaast was
in Rotterdam ook nog de Schotse Kerk aanwezig.
De Engels Episcopale Kerk (the Anglican  Church) had zich in 1534, met handha-
ving van de bisschoppelijke organisatie en de erediensten, los gemaakt van het pau-
selijke gezag en is in die zin het best te vergelijken met de Oud-Katholieke Kerk in
Nederland, waarmee goede contacten worden onderhouden. Onder invloed van de
reformatie vonden er aanpassingen in de leerstellingen plaats, waardoor de Engelse
Kerk als een protestantse kerk wordt beschouwd.
De Presbyteriaanse Kerk is te beschouwen als de Engelse variant van de Nederduits
Gereformeerde Kerk ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden en de
Schotse Kerk is daarvan de Schotse evenknie. Inmiddels zijn deze twee kerken in
Rotterdam samengegaan.
Zowel in de zakelijke- als in de privé-sfeer vormden de Engelse kooplieden een
gesloten groep. Zakelijk hadden zij weinig contacten met hun Nederlandse colle-
ga’s en huwelijkspartners werden binnen de eigen (familie)kring  in Nederland en in
Engeland gezocht. Pas vanaf de derde generatie Rotterdammers werden er huwelij-
ken met welgestelde Nederlanders gesloten en daarmee werden ook de banden met
de Engelse Kerken losser.
Nagenoeg alle hierboven genoemden elementen zijn te herkennen in het opgestel-
de overzicht van de nakomelingen van William George Pennington.

De Engels Episcopale kerk te Rotterdam.4
In de ontspannen situatie na de Derde Engelse Oorlog (1672-1674) vestigden zich
veel Engelse handelaren met hun huishoudens in Rotterdam en ontstond de behoef-
te aan een eigen Episcopale Kerk. In 1699 stelden 17 Engelse handelaren, waaron-
der William George Pennington, zich garant voor het jaarsalaris van een aan te trek-
ken geestelijke en kon op 9 april 1700 in een verbouwd pakhuis aan de Wijnstraat
de eerste eredienst worden gehouden. Vervolgens zette men zich in voor de stich-
ting van een eigen kerkgebouw en wist men van de Rotterdamse vroedschap de ver-
laten ‘s-Landswerf op de kop van het Haringvliet geschonken te krijgen. In enkele
jaren tijds  werd vervolgens de benodigde gelden voor de realisatie van een kerkge-
bouw bijeen gebracht. Als gulle gevers, naast vele anderen, worden gememoreerd
koningin Ann van Engeland voor & 500 en een voorouder van Sir Winston  Chur-
chill, de hertog van Marlborough voor & 100, welk bedrag op het slagveld te Vlaan-
deren werd opgehaald.

De bouw verliep voorspoedig, zij het dat de eigenaren van de nabij gelegen molen
‘De Roode Leeuw’ tussentijds de stopzetting van de bouw eisten. Zij meenden
namelijk dat het gebouw te hoog zou worden en hen de wind uit de wieken zou ont-
nemen, maar het probleem werd kennelijk geschikt.
De kerk was gelegen binnen het diocees van de bisschop van Londen en kreeg de
naam ‘The English Church of St.Mary’s  at Rotterdam’. Op 22 april 1708 vond de



wijding van de nieuwe kerk plaats5  en op 1 juli d.a.v. werd Pennington Barwell, het
eerste kleinkind van William George Pennington, er als eerste baby gedoopt.

Beducht voor het binnentrekken van Franse troepen, verlieten omstreek 1794 veel
Engelsen Rotterdam en nadat de pastoor vanwege gezondheidsredenen naar Enge-
land terugkeerde, sloot de Engels Episcopale Kerk in het genoemde jaar haar deuren.
Uit kennelijke voorzorg besloten de kerkvoogden verder om van het ‘Register of Ma-
riages & Christnings’ een copy te laten opstellen6  De weinige achtergebleven leden
maakten gebruik van de Schotse Kerk aan het Vasteland en/of  lieten -zoals uit mijn ge-
nealogisch onderzoek bleek- hun kinderen dopen bij de Engels Presbyteriaanse Kerk.
Met hulp van de Fransen namen de Patriotten in januari 1795 de macht in de Ne-
derlanden over. Zij stichtten de Bataafse Republiek, die opgevolgd werd door het
Koninkrijk Holland (1806) en vervolgens werd ingelijfd bij Frankrijk (18 1 O-  18 13).
Gedurende dit door Frankrijk gedomineerde bewind werden er twee maatregelen
uitgevaardigd die voor alle kerkelijke richtingen zeer ingrijpend waren:

- De instelling van een centrale persoonsregistratie in 1811 waarbij alle doop-,
trouw- en begraafregisters werden opgeëist. Na het herstel van de onafhankelijk-
heid in 18 13 werden deze maatregelen echter niet terug gedraaid.
Na vruchteloze pogingen van de kerkvoogden van de Engels Episcopale kerk om
hun register niet te hoeven afstaan7 werd het originele exemplaar op 30 maart 18 18
door de burgermeester van Rotterdam in ontvangst genomen.* Het eerder genoem-
de, minutieus gekopieerde exemplaar werd vervolgens tot 1860 gebruikt. Het ori-
ginele exemplaar wordt eveneens in het gemeentearchief van Rotterdam bewaard.
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- De gelijkstelling van alle kerkelijke richtingen en de daarmee in 1808 gepaard
gaande confisquering  van alle kerkelijke bezittingen, om die op grond van leden-
tallen en sociale taken gelijkwaardig over alle kerken te verdelen.
Op 29 december 18 12 liet James Smith, kleinzoon van de eerder genoemde Ann
Pennington en John Smith, samen met 33 medelidmaten een notariële verklaring
opstellen, waarin hij verklaarde dat op grond van informatie afkomstig van ouders,
overleden vrienden en aanwezige documenten, het kerkgebouw tot stand gekomen
was door middel van giften en dat de grond waarop de kerk zich bevond, gekocht
was van het stadsbestuur van Rotterdam. Waarvan akte in de Franse taal en door
alle 34 aanwezigen ondertekend.9
Met deze verklaring werd geprobeerd aan te tonen dat de Engels Episcopale Kerk
los stond van de overheid en daarvan geen ondersteuning had ondervonden. Maar
de afgelegde verklaring sneed kennelijk onvoldoende hout, want Keizer Napoleon
liet het kerkgebouw voor wat het was, namelijk het arsenaal voor de Franse marine.

Reeds eerder was het kerkgebouw al in een desolate toestand geraakt. Eind 1799
was de kerk ingericht voor internering van gevangen genomen Britse en Russische
soldaten en bij een inspectie in 1802 bleek er veel geruïneerd te zijn. In 18 13 werd
Holland bevrijd door de Russen en de Pruisen en werd de kerk door de Russen
gebruikt voor opslag van erwten en bonen.
In 18 16 kreeg het kerkbestuur weer de beschikking over het kerkgebouw en van de
Britse en Nederlandse regering werd financiële steun ontvangen voor herstel daar-
van. Na 22 jaar werd er op 22 november 1817 weer een dienst in de Engels Episco-
pale Kerk gehouden. In de loop van de 19e eeuw verslechterde echter gaandeweg
de bouwkundige toestand van het kerkgebouw en in 1909 werd er een verzoek inge-
diend bij het gemeentebestuur van Rotterdam om een stuk grond beschikbaar te
willen stellen voor een nieuw te bouwen onderkomen. In ruil voor de grond van het
oude kerkgebouw werd hun aan de Pieter de Hooghweg een nieuwe plek aangebo-
den, waarop in 19 13 met de bouw van een nieuwe kerk werd gestart. Het oude kerk-
gebouw aan het Haringvliet werd in dat zelfde jaar gesloopt.
Uit het onderzoek blijkt dat er aan het einde van de 19e eeuw geen aanwijsbare rela-
ties meer waren tussen de St. Mary’s  Church en in Rotterdam wonende nakome-
lingen van William George Pennington. De laatste vermelding met betrekking tot
de parenteel betreft een kerkelijke begraving op 3 oktober 1883 (zie Vg).

Toelichting op het onderzoek en het overzicht
Zoals reeds vermeld was een relatie met de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam
het criterium voor de vermelding van de nakomelingen. Dat hield in dat het fami-
lielid gedoopt of getrouwd moest zijn in de Episcopale Kerk of tot deze kerk bleek
te behoren door enigerlei activiteit. Indien hij of zij gehuwd was en een gezin met
kinderen had, dan is dat als een apart lemma opgenomen, met vermelding van de
huwelijken van die kinderen. Kinderen en hun gezinnen die niet meer tot de Epi-
scopale Kerk behoorden of Rotterdam hadden verlaten, zijn dus niet meer in een
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eigen lemma uitgewerkt. Het overzicht is opgesteld in de vorm van een parenteel
en voor betere inzichtelijkheid van de familieverhoudingen met een weergave per
generatie.
Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de beschikbare archiefstukken in
het Rotterdamse gemeentearchief. Naast de bekende registers van de BS en DTB-
boeken en de notariële akten, betrof dat verder het daar in 1978 in bewaring gege-
ven archief van de St. Mary’s Church’”  en het in 1961 in bewaring gegeven fami-
liearchief Van Hoeij Smith.”
Vermeldingswaardig zijn verder het dossier Smith, uit de Collectie Wijnaendts van
Resandt, en het dossier Van Hoeij Smith, beiden aanwezig in het Centraal Bureau
voor Genealogie te Den Haag. In het dossier Smith zijn opgenomen de aantekenin-
gen betreffende een voor 1940 gehouden onderzoek naar de familie Smith te Enge-
land en in het dossier Van Hoeij Smith het antwoord naar aanleiding van een brief
d.d. 7-6-1976 aan het CBG van dhr. F. Christian te Parijs. Onder toezending van
familiegegevens, opgetekend in een oude familie-bijbel, verzocht deze om zijn
voorouders uit het geslacht Smith te willen nagaan. Uit de beantwoording d.d. lO-
8-1976, in de vorm van een (beperkte) genealogie, zijn een aantal aanvullende ge-
gevens ontleend.

Met de geplaatste opmerkingen probeer ik iets van de omstandigheden van de fami-
lieleden te schetsen. Gezien de veelheid van gegevens die gevonden zijn, heb ik
afgezien van het uitgebreid noemen en verwoorden daarvan. De geplaatste opmer-
kingen dienen echter ook ter verantwoording per gezin van opgevoerde data, feiten
en personen, met verwijzing door eindnoten naar bron of archiefstuk waaruit die
zijn ontleend. Feitelijke datum-gegevens verwijs ik alleen met eindnoten naar de
bron, waarbij de gegevens uit de bekende bronnen (BS en DTB) niet zijn verant-
woord.
Testamenten zijn alleen vermeld als die relevante informatie bevat aangaande fami-
lieaangelegenheden, -verhoudingen of andere omstandigheden. Akten met betrek-
king tot de handels- en andere zakelijke belangen zijn in principe niet vermeld, ten-
zij dat wat meer inzicht geeft in de handel en wandel van het betreffende familielid
of een wat algemenere strekking hebben. Betreft de strekking ook andere gezinnen
of personen, dan is de opmerking daar opnieuw geplaatst.
Betreffende de naamgeving wordt nog opgemerkt dat, naar Angelsaksisch gebruik,
de kinderen aan hun voornaam dikwijls de achternaam van hun moeder toegevoegd
kregen of van een ander belangrijk geacht familielid/persoon. Soms beperkte de
voornaam zich tot alleen die achternaam, ongeacht of het een jongen of een meisje
is ,  bv.  Pennington in de volgende parenteel.

Met een ‘dakje’ ( A  ) zijn adressen of woonplaatsen gemarkeerd.
Gedeeltelijke parenteel van William George Pennington.

1. William George Pennington, geb. Windsor ca. 1656, makelaar, koopman, over1.l
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begr. Rotterdam 30-8/  4-9-1738 (82 jaar 12, “Boomties  over ‘t Bolwerk), tr. le Lon-
den in de Saint James Dukes Place  17-7-168613  Anna Ingram,  over1 voor 1691.

Uit dit huwelijk:
1. Ann Pennington, geb. Londen 3 1-12-1688, volgt IIa.

‘Op Huyden den 22e Julij XVI C Seven en tachtig [22-7-16871  soo heeft William
George Pennington geboortig van Winsor uit koninkrijk van Engeland aen handen
van ons Burgermeesteren ende  Regeerders der Stadt Rotterdam gedaan den behoor-
lijcken Eedt, als Burger ende  Poorter der voorsz.  Stede. . ..‘.14
Vanaf 1699 brachten William George Pennington en 16 andere engelse handelaren
gezamenlijk het salaris van een geestelijke van de Engels Episcopale Kerk bijeen.
Tot eind 1729 doneerde hij f12:12:- per kwartaal.15

William George Pennington, tr. 2e 27-2-  169 1 l6  Sara Cotton, weduwe John Marsh”,
begr. Rotterdam 18-2- 1 7 1 7 (AGelderse Kade bij de Wijnhaven).

Uit dit huwelijk:
1 . Murgaretha  Mursh  (stiefdochter), volgt IIb.
2 . William Pennington, overl. ca. 1727.

Op 18 augustus 1727 had William George Pennington zijn testament laten opma-
ken en wees zijn uitgebreid vermogen toe aan zijn behuwd dochter Margaretha
Marsh, gehuwd met William Barwell, en aan Amra  Pennington,  gehuwd met John
Smith. Aan zijn huispersoneel liet hij een aantal legaten na. Zijn schoonzoon John
Smith wees hij aan als uitvoerder van het testament.‘*
Margaretha Marsh was de dochter van Sara Cotton uit haar eerdere huwelijk met
John Marsh.19  Ann Pennington was enige dochter van William George Pennington
uit zijn eerste huwelijk met Anna Ingram.  Een jaar later, op 27 augustus 1728, lieten
deze beide erfgenamen in een verklaring vastleggen dat zij ook optraden namens
hun broer William Pennington, die in het buitenland verbleef en aanspraak kon
maken op het erfdeel van zijn moeder, maar waarvan niet bekend was of hij over-
leden was.*O Aangenomen is dat William een zoon is uit het tweede huwelijk van
William George Pennington met Sara Cotton, omdat beide erfgenamen praten over
hun broer (= voor beiden hun halfbroer).
Op 1 september 1738 liet John Smith notarieel vastleggen dat zijn schoonvader Wil-
liam George Pennington op 30 augustus was overleden en dat hij de begrafenis-
kosten zou voorschieten, maar die wel wenste te verhalen op de nalatenschap.”

IIa. Ann Pennington, geb. Londen 3 1 - 12-  1688”,  begr. Rotterdam 10-5 1754 (“Wijn-
haven b/d  Boompjesbrug), tr. ca. 1708 Joh  Smith, geb. Londen 1-6-1686, koop-
man, overl./begr.  Rotterdam 28-9/3-10-1749  (“Wijnstraat bij Schou),  zoon van
John Smith, wever, en Mary Cotton.23
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Op 27 november 1708 werd Johan Smith, geboren te Londen, als poorter van Rot-
terdam beëdigd. Omdat hij met de dochter van een poorter was getrouwd, hoefde
hij maar de helft van de verschuldigde leges te betalen.24 Op 9 november 1743 gin-
gen John Smith sr. en zijn zoon John Smith jr. voor de tijd van 7 jaar, van 1 mei
1740 tot 30 april 1747 een compagnieschap aan van negotie, commissien  en facto-
rijen van schepen. Zij verlengde hiermee de compagnieschap, die zij op 26 maart
1740 voor 2 jaar waren aangegaan en die op 3 1 december 1742 was verlopen. De
baten en lasten werden verdeeld voor VS en ‘13  dee1.25
Na afloop van deze termijn van 7 jaren gingen John Smith sr. en James Smith, zijn
andere zoon, op 31 oktober 1748 een compagnonschap aan. De samenwerking
richtte zich op scheepsaangelegenheden, commissie en handel onder de firmanaam
John Smith &  Son, waarin John Smith voor */3 en zijn zoon voor ‘/3 deel een belang
nam. James Smith zou de administratie gaan voeren en kantoor werd gehouden ten
huize van zijn vader. John Smith jr. verkreeg het recht om te aller tijd de boekhou-
ding te kunnen inzien.26
John Smith en Ann Pennington lieten op 12 maart 1749 hun gezamenlijk testament
opmaken. Na overlijden van de langstlevende zouden hun vijf kinderen of hun erfge-
namen (te weten de twee in Londen verblijvende kinderen Thomas en Sara van wijlen
hun zoon Pennington Smith en verder John Smith, Susamrah  Smith en de minderjari-
ge kinderen James Smith en Mary Ann Smith) ieder ‘/5 deel van hun gezamenlijk bezit
verkrijgen. Een voorbehoud werd gemaakt met betrekking tot hun dochter Susannah,
indien zou blijken dat haar echtgenoot Francis  Bradshaw uit dat erfdeel zijn schulden
zou voldoen. Haar erfdeel moest dan terug komen naar het familiebezit en dienden de
anderen erfgenamen Susannah en haar kinderen te onderhouden.”
Na het overlijden van haar man liet Ann Pennington op 17 maart 175 1 haar testa-
ment opmaken en wees zij aan Susannah Smith, echtgenote van Francis  Bradshaw
- boeken verkoper, haar legitieme deel toe en aan ieder van haar vier overige kin-
deren of hun erfgenamen een kwart van de resterende nalatenschap.28

Uit dit huwelijk: 29
1 . Mary Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 1-7-1709, begr. Rotterdam 17-9-

1709 (“Wijnhaven over de Schouw aan ‘t hoofd).
2. Pennington Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 10-1-1711, volgt IIIa.
3. AnneSmith,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 7-2-1712, overl. Rotterdamvoor 1718.
4. John  Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 1-7-1713, volgt IIIb.
5. William Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 1-5-1715, begr. Rotterdam

2- 1 O- 1720 (“Wijnstraat  boven de Swarte Leeuw).
6. Anne Mary Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 24-2-1718, begr. Rotterdam

5-3-1729 (“Wijnhaven  beneen  Kuijper).
7. Arthur Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 21-9-1719, j.m.,  comptoir-be-

diende, begr. Rotterdam 13-3-1744 (“Wijnstraat  verbij  de Cooninghsteegh).
Op 21 mei 1735 ging John Smith voor zijn zoon Arthur Smith een leerover-
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eenkomst  aan met de koopman Edward Bridges. De overeenkomst werd voor
een periode van zes jaar aangegaan; van 1 juni 1735 tot en met 3 1 mei 174 1.
Arthur werd aangesteld als comptoir-bediende en zou kennis moeten maken
met alle koopmansdiensten en verbleef daartoe ten huize van de meester. Na
afloop van deze periode zou hem 20 zilveren dukatons worden verstrekt. Op 4
juni 1737 werd deze overeenkomst betreffende de tijden van zijn aanwezig-
heid aangepast en werd zijn vergoeding opnieuw bepaald: de komende 2 jaar
f 150,-  per jaar en de laatste 2 jaar f 200,- per jaar30

8 . Edward Smith,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 16-10-1720, begr. Rotterdam
28-5-1721 (“Wijnstraat  boven de Swarte Leeuw).

9 . Susannah Smith,  geb. ca. 1722, volgt 111~.
1 0 . James Smith,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 24-3-1724, volgt IIId.
ll. Constantia Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 23-1-1726, overl. Rotterdam

voor 1749.
12. George Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 29-1-1727, overl. Rotterdam

voor 1749.
13. Anne Mary  Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 12-8-1728, overl. na 1769,

tr. (eng. episcop.) Rotterdam 25-5-1756 Watton  Willcox,3’  tapt.  sloep Prince
Edward, begr. Rotterdam (woonachtig te Londe, Wijnstraat over Taapke)
4-8-1788.

14. Alexander Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 22-12-1729, overl. Rotter-
dam voor 1749.

IIb.  Margaretha Marsh,  begr. Rotterdam 5-1-1729 ( “Gelders Kaaij h/Wijnstraat),
tr. ca. 1707 William Barwell, ged. Londen (parochie St. Mary) 12-2-1684, wedn.
Grace  Ansell, begr. Rotterdam 2 1 - 12-  173 1 (“Gelders Kaaij o/d Schouw), zoon van
Benjamin Barwell en Mary Shortred Bridget.32

Op 27 november 1708 werd Willem Barwell, geboren te Londen, gelijktijdig met
zijn zwager John Smith, als poorter van Rotterdam beëdigd. Omdat hij met de
dochter van een poorter was getrouwd, hoefde hij maar de helft van de verschul-
digde leges te betalen.33
Op 8 februari 1746 legde Ann Pennington een notariële verklaring af, waarin zij
stelde dat zij een aangehuwde zuster was van de overleden Margaretha March,  die
gehuwd was geweest met de overleden William Barwell. Zij verklaarde dat Marga-
retha Marsh en William Barwell in Rotterdam hadden gewoond en twee kinderen
hadden: Benjamin en Sara. Benjamin voer in 173 1 naar Oost-Indië en overleed daar
als jongeman en ongehuwd, zodat Sara Barwell nu de enige erfgename was.34

Uit dit huwelijk:
1 . Pennington Barwell, ged. (eng. episcop.) Rotterdam l l -7-  1708, overl. voor 173 1

Pennington Barwell was de eerste baby die in de Engels Episcopale Kerk werd
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

gedoopt en in het Register van Huwelijk en Doop werd ingeschreven.
Sara  Barwell,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 11-8-1709, begr. Rotterdam
28-11-1758 (“armhuis).
Op 2 augustus 1735 verstrekte Sara Barwell aan haar neef Pennington Smith,
die in Engeland verbleef, een volmacht om te Londen de nalatenschap van
haar overleden zuster Ann Barwell af te wikkelen.35
Bridget Banvell,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 27-3-1711, begr. Rotterdam
16-10-1723 (12 jaar, kind van Willejam Barrewel  “Geleders  kaij b.d. Schouw).
Murgarett  Barwell, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 16-8- 17 12, overl. voor 173 1
Benjamin Barwell, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 27-9-1713, ongehuwd,
overl. Oost-Indië ca. 173 1.
William Barwell, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 1-1-17 15, begr. Rotterdam
21-12-1719 (“Gelderse kaij).
John Barwell,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 29-1-1716, overl. voor 173 1.
Ann Mury Banvell,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 23-7-1717, overl. Londen
ca. 1735
Ann Mary Barwell werd op 29- 11-1734 genoemd bij een discussie betreffen-
de het graf van haar grootmoeder Mary Shorted Bridget, die op 23-11-1734
was begraven.36

IIIa.  Pennington Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 10-1-1711, overl. verm.
Londen tussen 1736 en 1749, tr. Sara Collings.

Op 2 september 1732 kreeg Pennington Smith toestemming om zich vrij in de juris-
dictie van Londen te vestigen.37 Vanwege zijn verblijf in Engeland verkreeg
Pennington Smith diverse procuraties: op 30-4-1734 van zijn vader John Smith
voor het gehele Koninkrijk Engeland, op 2-8-1735 van zijn nicht Sara Barwell voor
de afwikkeling van de nalatenschap van haar te Londen overleden zuster Ann
Barwell en op 1-8- 1736 van een zakenrelatie eveneens voor het gehele Koninkrijk.38

Uit dit huwelijk:
1 . Thomas Smith, geb. verm. Londen.

Gezien de zakelijke kontakten met ene Thomas Smith, bankier in Londen, de
doorgaans verweven familiebanden en het feit dat zijn zuster Sara in Rotter-
dam verbleef, acht ik het niet onwaarschijnlijk dat de hier genoemde Thomas
Smith dezelfde is die op 13 september 1763 te Rotterdam huwde met Mary
Coysgarne Smith (zie IVa),  dochter van John Smith en Jane Coysgarne, zijn
oom en tante (zie IIIb).  De dochter Pennington uit dat huwelijk zou dan naar
de vader van Thomas Smith vernoemd kunnen zijn.

2. Sara Smith, geb. verm. Londen, overl. Rotterdam 2-5-1804.
Op 3 mei 1804 liet James Smith notarieel vastleggen dat op 2 mei 1804 bij
hem thuis was overleden juffrouw Sara Smith, bejaarde ongehuwde dogter  van
wijlen den heer Pennington Smith en juffrouw Sara Collings. Hij verklaarde
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haar lijk op gevoeglijke wijze ter aarde te bestellen en haar nagelaten goede-
ren te liquideren, maar wijst overigens alle aansprakelijkheid hieruit voort-
vloeiende van de hand.39

IIIb.  John Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 1-7-1713, koopman, overl./  begr.
Rotterdam 21/25-3-1795  (“Tarweakker), tr. (eng. episcop.) Basingstoke-E
24-7-1739 Jane Coysgarne, geb. verm. Basingstoke-E (Cannonstreet in the parish
of Mary Bethow) 13-1-1715, begr. Voorburg 30-8-1785, dochter van Joseph
Coysgame en Elizabeth ev. Coysgame.40

In een verklaring gedateerd 16 augustus 1739 is aangegeven dat John Smith, koop-
man te Rotterdam, en Jane Coysgame op 24 juli 1739 door de Vicar van Basing-
stoke, Basing en Nately in de kerk te Nately (nabij Basingstoke in het graafschap
Hampshire) getrouwd zijn.41
Jane Coysgame machtigde op 9 september 1771 haar neef Sampson Coysgame
Lloyd - zoon van haar zuster Mary Coysgame geh. met Comelius Lloyd sr. en op
dat moment aanwezig in Londen - haar in Engeland te vertegenwoordigen en in het
bijzonder betreffende de haar toekomende erfenis van haar broer Sampson
Coysgame, die enige jaren geleden te Londen was overleden en waarvan Joseph
Coysgame te Londen de uitvoerder van diens testament was.42
Op punt staande naar Voorburg te verhuizen, hernieuwden John Smith Jr. en Jane
Coysgarne op 8 mei 1782 hun eerder opgestelde testament en werden hun in leven
zijnde dochters Anne Amelia Smith, Mary Coysgame Smith en Fanny Lloyd Smith
(gehuwd met Mr. Telfer) hun legitieme porties toebedeeld.43  Na het overlijden van
John Smith werd dit testament (na 13 jaar!) door de aartsbisschop van Canterbury
op 4-5-1795 geratificeerd.44
Na het overlijden van zijn vrouw Jane Coysgame, paste John Smith (“Voorburg) op
22 juni 1786 het testament aan en werden de erfgenamen opnieuw benoemd: Mary
Coysgame Smith ev. Thomas Smith (“Londen), Anna Amelia Smith (‘Voorburg)
en de nakomelingen van wijlen Fanny Lloyd Smith ev. Archibald Telfer te Edin-
burgh.

Uit dit huwelijk:
1 . Craemkind  Smith, begr. Rotterdam 7-4-1741 (“Wijnhaven  b. Geldersekaaij).
2. Mary Coisgarn Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 11-7-1742, volgt IVa.
3. John Lloyd Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 21- 10-1744, begr. Rotter-

dam 29-9-1747 (“Nieuwe Have over Londense beurt).
4. Jenny Coisgarn Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 3-12-1745, begr. Rot-

terdam 14-  1 O- 1747 (“Nieuwehave over Londense beurt).
5. Anne AmeZia  Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 30-8-1747, overl. verm.

Londen na 1805, ondertr./tr.  VoorburglRijswijk 3121-10-1790  Sampson
Coysgarne LZoyd,45  koopman, overl. nabij Londen (“Rijswijk) ca. 1804, zoon
van Comelius Lloyd en Mary Coysgame.

3 3 1



Sampson Coysgarne Lloyd, in leven koopman en overleden nabij Londen, was
tot zijn dood toe geassocieerd in het negotiehuis van Coysgarne &  Lloyd te
Rotterdam. Naar aanleiding van zijn overlijden legde zijn weduwe en erfgena-
me Ann Amelia Smith op 15 april 1805 een notariële verklaring af waarin zij
vastlegde geen lasten en belangen meer te hebben tot de mede geassocieerden
Cornelius Lloyd en zijn zoon Cornelius Lloyd jr. haar zwager en neef. Ter ver-
krijging van het vrije bezit van de vaste eigendommen te Rijswijk droeg zij
verder alle in haar bezit zijnde bescheiden en belangen aan hen over. Voorts
machtigde zij haar zwager om al haar goederen te liquideren overeenkomstig
het gezamenlijk testament van haar en Sampson Coysgarne Lloyd d.d.
24-12-1794, opgesteld bij notaris Lambertus Sijthoff in Den Haag.46
Enige dagen later, op 22 april 1805, ging Cornelius Lloyd sr. met Anna Amalia
Smith een overeenkomst aan, waarin hij vastlegde dat hij of zijn erven aan zijn
schoonzuster, die in Engeland ging wonen, haar leven lang - ofwel zolang zij
ongetrouwd zou blijven - een jaarlijkse lijfrente zou betalen van 250 pond ster-
ling, drie maandelijks uit te keren. Verder zou hij al haar uitstaande schulden
in Engeland ad £ 343.3.6 voldoen.47 In het Contract van Compagnieschap d.d.
14-6-1805 hernieuwden Cornelius Lloyd sr. en zijn zoon, ieder voor 50%,  hun
partnerschap in de firma Coysgame &  Lloyd en werd de met Anna Amelia
Smith overeengekomen lijfrente eveneens in het contract opgenomen.48

6 . Kraemkind  Smith, begr. Rotterdam 28-2-1749 (“N’have  over Londense beurt).
7 . Sampson Coysgarne Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 29-6-1750, begr.

Rotterdam 1-9-1750 (“Nieuwe haven over ‘t Londense veer).
8 . Kind Smith, begr. Rotterdam 27-7-1751 (“Nieuwe haven over London beurt).
9 . Fanny Lloyd Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 2-12-1752, overl. verm.

Edinburgh-E tussen 1782 en 1786, tr. Archibald Telfer, (“Edinburgh), overl.
na 1786.

1 0 . John James Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 30-9-1754, j.m.,  begr. Rot-
terdam 19-9-1775 (“Nieuwehave bij de Wed. Obdal).

ll. Craemkind Smith, begr. Rotterdam 12-1-1756 (“N’have  over de Londense
beurt).

1 2 . Susanna  Pennington Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 11-11-1757, begr.
Rotterdam 22- 1 - 1759 (“Nieuwehaven  b. Opdal).

111~.  Susannah Smith, geb. ca. 1722, overl. Rotterdam 7-12-1802, begr. Rotterdam
10-12-1802 (“Hang  bij G.Mart), tr. (eng. episcop.) Rotterdam 7-1-1743 Francis
Bradshaw, geb. verm. Londen, eng. episcop., boekbinder/-verkoper, overl. Rotter-
dam na 1751.

De doopdatum van Susannah  Smith komt niet voor in het Register van Doop,
Huwelijk en Begraving van de Episcopale St.Mary’s  Church te Rotterdam. Gezien
de volgorde waarop zij en haar broers en zusters in de testamenten van hun ouders
worden genoemd, is haar geboortejaar ingeschat als liggende tussen die van haar,
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als kind overleden zijnde, broer Edward Smith en van haar broer James,
Op 29-8-1740 werd Francois  Bradshaw, geboren te London, als poorter van Rotter-
dam beëdigd.@
Op verzoek van Susannah Smith werden er op 2 en 3 augustus 175 1 door respectie-
velijk haar commensaal, een klant van haar winkel, de boekbindersknecht en haar
dienstmeid notariële verklaringen afgelegd over de wijze waarop haar echtgenoot
Francis  Bradshaw, meester boekbinder wonende aan de Wijnhaven bij het oude
hooft, zich in het algemeen en in het bijzonder jegens haar misdroeg. Hij was lui,
werkte niet en dronk de hele dag. Zijn vrouw liet hij het werk in de winkel doen,
ging dan zitten en rookte een pijp. Daarnaast schold hij zijn vrouw uit, mishandel-
de haar en hadden zij hele dag ruzie waarbij hij godslasterlijke en liederlijke taal
uitsloeg. Vermeld wordt dat hoer en teef nog het minste was en men de andere
gebezigde taal niet wensten te vermelden. Zijn vrouw en de kinderen liepen regel-
matig huilend het huis uit.50
Nadat het gemeentebestuur toestemming had gegeven voor de scheiding van Fran-
cis Bradshaw en Susannah Smith werd op 7 augustus 1751 de scheidingsakte opge-
steld. Omdat zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd, moest hun bezit
worden verkocht en gedeeld.. Zwager en broer James Smith kreeg de nodige mach-
tigingen om de boedelscheiding te behartigen. De kinderen bleven bij de moeder en
de vader zou 15 stuivers per week per kind betalen tot aan het 20e jaar van ieder
kind.5’
Susannah Smith liet op 26 augustus 1795 een testament opstellen en bepaalde dat
zij aan haar kleinkinderen Adriana, Susanna  en Jane Mary de Raven haar meube-
len, sieraden en kleding schonk, onder conditie dat zij tot aan haar dood toe door
hen zou worden onderhouden en verzorgd. De eveneens aanwezige Adriana de
Raven, wonende in Middelburg-Zeeland en Susanna  de Raven wonende in Rotter-
dam, beiden meerderjarig en ongehuwd, aanvaarden deze schenking in dank, ook
namens de minderjarige Jane Mary de Raven. Op 5 augustus 1799 trok zij echter
deze schenkingsakte in en verklaarde zij haar kleindochter Susanna  de Raven als
universeel erfgename, ‘gezien de goede zorg en oppassing van haar en geenszins uit
enige kwaadwilligheid of ongenoegen jegens haar twee overige kleinkinderen’. In
de marge van dit testament is een aantekening geplaatst, dat ‘verondersteld is dat
haar zoon John Bradshaw en haar dochter Ann Bradshaw beiden reeds lang gele-
den zijn overleden.‘52
Na het overlijden van haar kleindochter Susarma de Raven hernieuwde zij op 27
augustus 180 1 haar testament. Ter voorkoming van verdere versnippering van haar
bezit na de uitkering van de legitieme porties aan haar kleinkinderen Adriana en
Jane Mary  de Raven, benoemde zij James Smith, de oudste zoon van haar broer
James Smith, als haar enig en universele erfgenaam en executeur. Deze benoeming
gold tevens als een postume dankbetuiging aan haar broer James Smith, door wiens
bijstand haar bezit aanzienlijk was vermeerderd. Na haar overlijden aanvaarde
James Smith op 7 december 1802 het executeurschap.
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Uit dit huwelijk:
1 . Francis  Bradshaw, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 27-11-1743, ongehuwd,

overl. Oost-Indië ca. 1766.
Op 13 september 1764 verleende Francis  Bradshaw, ‘in zijn qualiteit van Der-
de Carga in dienst van de Ed. geoctroijeerde oost-Indische Compagnie voor de
kamer Amsterdam op het schip genaamd Vredenhoff te vaeren naar China’,
aan zijn oom James Smith volmacht om hem tijdens zijn uitlandigheid in al
zijn zaken te vertegenwoordigen en zo nodig handelend op te treden. Op de-
zelfde dag benoemde hij zijn moeder Susanna  Smith tot zijn enige en algeme-
ne erfgenaam en bij haar eventuele vooroverlijden, zijn zuster en broer.54
Op 26 januari 1767 liet Susamuth  Smith een machtiging opstellen om bij de ka-
mer van Amsterdam de gelden te innen, die haar toekwamen als erfgename van
haar zoon Francis,  die aan boord was van de Vredenhoff opweg  naar Oost-Indië
en aldaar was overleden. Joris de Raven, de schoonvader van Ann Bradshaw ver-
klaarde op 13 februari 1768 dat hij wijle Francis  Bradshaw van kindsbeen af
kende en dat deze voor zijn vertrek een jongeman was en nog ongetrouwd.55

2. Ann Bradshaw, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 10-11-1745, volgt IVb.
3. John Bradshaw, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 22-1-1748, meester-zeilma-

ker, overl. vermoedelijk in Engeland tussen 1777 en 1795.
John Bradshaw verstrekte op 29 november 1765 aan een bevriende Engelse
koopman een machtiging, waarmee deze alles in het werk kon stellen om de
geldelijke vorderingen te incasseren van wijlen Benjamin Dod te Londen,
boekverkoper, als executeur van wijlen mrs. Elisabeth Lovelock. Kennelijk
was deze incassering niet goed verlopen, want op 10 januari 1769 machtigde
hij zijn oom Capt. Watton  Willcox te Londen om de vordering op mr. John
Dawes, executeur van mrs. Mary Gill, executrice van mr. Benjamin Dod, exe-
cuteur van mm. Elisabeth Marshall  Lovelock in ontvangst te nemen.56
Op 21 mei 1777 werd een notariële verklaring opgesteld, waarin vastgelegd
werd dat John Bradshaw, laatstelijk in Rotterdam meester-zeilmaker, zoon van
wijlen Francis  Bradshaw en Susamrah  Smith, daar was geboren en verbleef tot
kort voordat hij naar Engeland was vertrokken.57

IIId.  James Smith, geb. Londen 8-3-172458,  ged. (eng. episcop.) Rotterdam 24-3-
1724, koopman te Rotterdam, overl. te Hammersmith 25-12-1798, tr. (eng. epis-
cop.) le Rotterdam 23-4-1760 Elisabeth (Hutton)  Rowling, overl. tussen 1766 en
1768, dochter van Thomas Rowling en Jane Hutton  ev. Rowling.

In de akte van overlijden op 19 januari 1823 van haar zoon James Smith wordt
Elisabeth Rowling aangeduid als Elisabeth Hutton.  Ook in de brief d.d. 7-6-1976
van F. Christian te Parijs aan het CBG wordt zij zo genoemd.59  Mogelijk is Hutton
de familienaam van haar moeder en aan haar doopnaam toegevoegd als 2e voor-
naam (zie Inleiding), maar is men die later als haar familienaam gaan zien.
Na het overlijden van Elizabeth Rowling liet James Smith op 9 januari 1769 een
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testament opstellen. Met in achtname  van de legitieme portie voor zijn zoon James,
verklaarde hij als algehele erfgename aan te stellen Adriana van de Velde, geboren
in Den Haag en op 15 juli 1759 gedoopt in de Grote Kerk. Deze erflating omvatte
ook alle schulden, verplichtingen en lasten, maar gekozen kon ook worden voor een
legaat van 30.000 gulden, in welk geval zijn zoon James enig en algemeen erfge-
naam zou worden. Nadrukkelijk werd vastgelegd dat deze erflating niet betwist
mocht worden. Bij voortijdig overlijden van beiden genoemde personen kwam de
erflating voor de ene helft aan de ouders van Elizabeth Rowling, te weten Thomas
Rowling en zijn vrouw Jane Rowling, wonende in Sunderland, en bij hun overlij-
den aan hun dochter Mary Rowling en voor de andere helft aan zijn broers en zus-
ters of hun nakomelingen, te weten John Smith, Susamrah  Bradshaw, Ann Mary
Willcox en de kinderen van wijlen Pennington Smith.60

In het Nederland’s Patriciaat van 1925 is op blz. 458
een familiewapen Smith afgebeeld dat als volgt
wordt omschreven: Gedeeld van rood en goud met
drie leliën van ‘t een in ‘t ander. Helmteken: de
onderste lelie. Dekkleeden: goud en rood.6’
Gecombineerd met het wapen van de familie van
Hoeij is hiervan het familiewapen van Hoeij Smith
(zie IVf bij 3) afgeleid. Voorts wordt er aangegeven
dat de genealogie van het geslacht Smith in bewer-
king is. Vermoedelijk zijn de eerste onderzoeksresul-
taten en aantekeningen hiervoor in het dossier Smith
(collectie Wijnaendts van Resandt) verzameld. Het is
niet tot een publicatie gekomen.

Uit dit huwelijk:
1 . Adriana van de Velde, voorkind( ged. ‘s-Gravenhage in de Groot Kerk

15-7-1759 (get.: Anna Voet), begr. ‘s-Gravenhage in de Groot Kerk 4e klasse
24-5-1784 (overleden aan de pokken). Bij de doopinschrijving van Adriana
van de Velde, op 24 mei 1784 door ds. Bonnet,  worden Adrianus van de Velde
en Elisabeth Schraderen als ouders vermeld. Van deze ouders zijn geen verde-
re gegevens achterhaald. In het doopboek is aangetekend dat op 5 november
1768 een extract van deze inschrijving was vervaardigd.

2 . Anne Mary  Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 18-3-1761, begr. Rotterdam
25-4-1767 (“Geldersekay  over Schou).

3 . James Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 25-5-1763, volgt IVc.
4 . Elizabeth Jane Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 8-6-1766, begr. Rotter-

dam 25-4-1767 (“Gelderse kade).
5 . Kraamkind Smith, begr. Rotterdam 19-7-1768 (“Geldersekay  bij Wijnstraat).

James Smith, tr. 2e ca. 1770 Mary  Ann Baker,  geb. Abington (Birkshirey  overl.
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Hammersmith ca. 183 163, dochter van William Baker,  Gentleman, en Mary Taylor.

Mary Baker liet op 23 november 1770 haar testament opstellen. Zij benoemde haar
echtgenoot James Smith als enig en algemeen erfgenaam, maar als zij zonder kinde-
ren zou overlijden, wees zij haar ouders, mr. William Baker of Abington in the count-
ty of Berks in Engeland, Gentleman en mm. Mary Taylor, hun legitieme portie van
haar nalatenschap toe en droeg haar echtgenoot op voor uitbetaling zorg te dragen.@
Op 9 april 1789 hernieuwde James Smith zijn testament en benoemde zijn vrouw
Mary Baker als enige en universeel erfgenaam, met voorbehoud van de rechten van
zijn zoon James uit zijn eerste huwelijk. Tevens stelt hij executeurs aan om, na zijn
overlijden, zijn bezittingen in het Koninkrijk van Groot Brittannië financieel af te
wikkelen.65 In een samenvatting van een kennelijk op 24-8-1797 andermaal her-
nieuwd testament, wordt hij aangeduid als ‘James Smith Esqr. late of the Upper
Mal1 Hammersmith who  died 25th December 1798’.@  Na het overlijden van haar
echtgenoot ging Mary Baker in Engeland wonen en verbleef zij te Hammersmith in
Middleton.67

Uit dit huwelijk:
1 . Kraamkind Smith, begr. Rotterdam 18-2- 177 1 (“Geldersekaay).
2. Thomas Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam, opgenomen in de kerk 20-1 l-

1771, begr. Rotterdam 12-12-1771 (“Gelderskaay).
3. Richard Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 28-4-1773, koopman (“Lori-

den), overl. ca. 11-18 11 .68
Aan Richard Smith wordt, als minister of the Episcopal  Church of England,
een ontwerp voor een verzoekschrift toe geschreven, dat omstreeks juli 18 14
aan de Engelse regering was toegezonden ter verkrijging van financiële onder-
steuning bij het herstel van de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam, die gedu-
rende de Franse bezetting zeer ernstig had geleden.@ Gezien zijn overlijden
omstreeks november 18 11, lijkt mij deze toeschrijving niet correct.

4. Mary Ann Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 25-6-1774, volgt IVd.
5. Martha  Smith, geb.lged.  (eng. episcop.) Rotterdam 17-6120-7-1775.
6. Anne Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 27-11-1777, volgt IVe.
7. John Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 29-9-1779, begr. Rotterdam 16-1-

1782 (“Geldersekaay  over Schou).
8. William  Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 2 1- 1 l- 178 1,  volgt IVf.
9. Margaret Elizabeth Smith, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 10-12-17831

14-1-1784, volgt IVg.
10. Thomas Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 11-5-1786.
ll. Elizabeth Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 31-5-1788, overl. Rotterdam

26-10-1793, begr. Rotterdam 29-10-1793 (AMannelaan  [?]).
12. John Langston  Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 2-2-1791, koopman,

overl. na 18 14.
Op 15 april 18 12 kreeg John Langston  Smith, koopman in Londen, van James
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Smith, medefirmant van de firma John Smith &  van Es, volmacht om diens za-
kelijke belangen te behartigen. Evenals op 20 augustus 1814 van James Smith
als firmant van de firma James Smith &  sons.70

IVa.  Mary Coisgarn Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 11-7-1742, overl. na
1790, tr. (eng. episcop.) Rotterdam 13-9-1763 Thomas Smith, geb. verm. Londen-E,
bankier? (“Londen), overl. na 1790.

Uit dit huwelijk:
1 . Pennington Smith, geb. verm. Londen, volgt Va.

IVb.  Ann Bradshaw, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 10-11-1745, overl. Rotterdam
na 1772, ondertr./tr.  (eng. episcop.) Rotterdam 22-10/5-11-1769  Adrianus de Ra-
ven, ged. (nederd. geref.) Rotterdam 28-7-1747 (get. Arie en Cornelia Redelijk-
heid), overl. na 1776, zoon van Joris de Raven, boekhouder, en Jacoba  Akkershoek.

Bij het bereiken van de volwassen leeftijd verstrekte Ann Bradshaw op 17 juli 1766
machtigingen om een haar in Engeland toekomend erfdeel uit de nalatenschap van
Mrs. Elisabeth Marshall  Lovelock te kunnen innen.71
In zijn testament van 22-06-1776 schonk Joris de Raven aan zijn zoon Adrianus
de Raven die in Oost-Indië verbleef de f 1600 die hij door borgstellingen voor
hem er bij was ingeschoten en die Adrianus ‘door tegenspoeden bezogt niet in
staet bevond daaraen te komen voldoen, oorzaak heeft gegeven dat hij Testateur in
omstandigheden geraakt is, waarvan hij anders bevrijd zoude  zijn gebleven’. Hij
geeft James Smith, oom van zijn schoondochter Ann Bradshaw, toestemming om
alles te doen om Adriaans schulden aan testateur te vereffenen met diens legitie-
me portie.72

Uit dit huwelijk:
1 . Adriana de Raven, ged. Rotterdam 14-4-1768 (door een rooms priester, opge-

nomen in de Engels Episcopale gemeente 23-8-1770),  omstreeks 1801 wonen-
de te Middelburg, ovl. Haarlem 31-7-1814 (“Ridderstraat,  Wijk 6 no. 232),
ondertr./tr.  (schepenboek) Rotterdam 20-4/29-5-  18 11 met Jan Frederik Rom,
ged. (nederd.geref.) Rotterdam 11-5-1783 (*Schuddevissteeg  agter tklooster,
get.: Johan Frederik Eckhart en Alida Rom), koetsier (“Haarlem), overl. na
1825, zoon van Simon Rom, verver en Christina Timp.
Adriana de Raven en haar zusters Susanna  en Jane Mary de Raven, werden
genoemd in de testamenten van hun grootmoeder Sussannah Smith, laatstelijk
in 1801 .73  Hun moeder Ann Bradshaw is vermoedelijk jong overleden.
Na het overlijden van Adriana de Raven in 1814 huwde Johan Frederik Rom
op 26-7-  18 15 te Haarlem met Margaretha Suurkamp, oud ca. 29 jaar geboren
en wonende te Amsterdam. Uit dit huwelijk werden er te Haarlem 7 kinderen
geboren, waarvan de laatste in 1825.
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2. Susanna  de Raven, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 23-8-1770, overl. Rotter-
dam 27-12-1800, begr. Rotterdam 3 1-12-1800 (“Nieuwehave - Pauesteeg).

3. Johanna Maria/Jane  Mary  de Raven, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 13-7- 1772,
volgt Vb.

IVc. James Smith, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 25-4-1763”l  25-5-1763,
koopman, overl. ‘s-Gravenhage 19-1-1823, zoon van James Smith en Elisabeth
Hutton,  tr. (eng. episcop.) Rotterdam 28-3-1789 Pennington Smith, geb. verm. Lon-
den 9-5-1766”,  overl. Rotterdam 1-1-1808, begr. Rotterdam in de Oosterkerk
5- 1 - 1808 (“Haringvliet  M4 16),  dochter van Thomas Smith, bankier? (“Londen), en
Mary Coisgam Smith (zie ook Va).

James Smith en Pennington Smith lieten op 9 april 1790 hun gezamenlijk testament
opstellen en wezen elkaar aan als erfgenamen en voogden over hun eventuele kin-
deren. Indien echter Pennington Smith eerder en kinderloos overleed, zouden aan
haar ouders -Thomas Smith en Mary Coysgarne Smith- hun legitieme porties wor-
den uitgekeerd.76
In een akte van procuratie d.d. 22 april 1791 wordt James Smith met 2 andere koop-
lieden genoemd als medereder van het brigantijnschip The Conquerror, waarvan zij
gezamenlijk voor de helft eigenaar zijn.77 Rond deze tijd wordt zijn vermogen tus-
sen de acht- en twintigduizend gulden ingeschat.78
James Smith was Kerkvoogd (Church Warden) van de Engels Episcopale Kerk en
was tijdens de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de Franse Inlijving
betrokken bij de gebeurtenissen rond deze kerk zoals de inlevering van het register
van Doop, Huwelijk en Begraving en de confisquering van kerkelijke eigendom-
men (zie paragraaf De Engelse Episcopale kerk te Rotterdam).
In de provisionele administratie van Rotterdam is op 3 1 juli 1804 het volgende
opgenomen: ‘Pennington Smith, geboren te London, huisvr. van James Smith geb.
alhier en hun kind James, in 1795 casueel geboren te Hammersmith bij London,
zijnde zijl.  in den Jaar 1789 alhier getrouw en voords  woonagtig geweest’.
Na het overlijden van Pennington Smith moest John Smith nieuwe voogden en uit-
voerders van hun testament aanwijzen. Per notariële akte d.d. 25-1-1808, wees hij
zijn broers Richard (“Londen) en William Smith (“Rotterdam) en zijn zwager
William Collings (“Rotterdam) aan.79  Op 20 april 1818 wijzigde James Smith het
voogdijschap en wees hij zijn schoonzoons Daniël de Jongh, William Collings en
Pieter Jacob Cantzlaar als voogden aan. *’  In een charter d.d. 22-1-1833 van de aarts-
bisschop van Canterbury wordt Richard Smith bevestigd als beheerder in Engeland
van de nagelaten goederen van zijn vader James Smith jr.*’
Aanwezig is een ongedateerde notitie, waarin de in leven zijnde (klein-)kinderen
van James Smith zijn opgesomd. Vermoedelijk behelst deze notitie de erfgenamen
van hem en is (gezien ook andere, bekende data) in of direct na 1823 opgesteld.8z
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In het depot van het Rotterdams Historisch Museum
is sinds 1961a3  een koperen grafschild aanwezig,
waarop vermeld: Pennington-Smith, Wife of James
Smith, obi  1 Jan. 1808. Bij het omstreeks januari
1934 slopen van de Oosterkerk te Rotterdam en het
ruimen der graven werd dit schildje (afm. hxb=
27,4x24 cm) aangetroffen.84  Het schild heeft kennelijk
aan de muur gehangen, want het is nu bevestigd op
een houten achtergrond 37x28,5 cm, met daarop inge-
brande decoratierand en tekst: ‘KOPEREN PLAAT,
AFKOMSTIG VAN HET GRAF VAN PENNING-

TON SMITH, UIT DE, IN 1934 AFGEBROKEN OOSTERKERK TE ROTTERDAM’.
Het plateau is afkomstig van het Gemeentearchief Rotterdam en hoorde vermoede-
lijk bij het daar in 1961 in bewaring gegeven familiearchief Van Hoeij Smith.85

Uit dit huwelijk:
1 . Mary Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 3 1-5-1790, volgt Vc.
2. Ann Smith, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 2-9/1-10-179  1,  volgt Vd.
3. Amelia Smith, geb./ged. (eng. episcop.) Rotterdam 30-9/13-11-1793,  over1.l

begr. Rotterdam 30-9/5-10-1815.
4. James Smith, geb. Hammersmith-E 1 795,‘46  overl. Londen 15-2-18 1 8.86

Op 21 februari 1814 sloot James Smith, minderjarige geassisteerd door zijn
vader James Smith, een notariële overeenkomst af met Gijsbert Romijn voor
plaatsvervangende dienstverrichting in de Nationale Militie. Hiervoor was een
vergoeding overeen gekomen van f 500,-  , te voldoen met f 200,-  bij ak-
koordbevinding van de plaatsvervanging en vervolgens door vertrekking van
f 4,- per week aan de vrouw van Gijsbert Romijn ingaande diens vertrek naar
de dienstvervulling.

5. Louisa Smith, geb./ged.  (eng. presbyt.) Rotterdam 22-1125-2-1798,  volgt Ve.
6. Richard Smith, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 13-3/13-4-1800,  volgt Vf.
7. George Smith, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 17-8/12-9-1802,  koopman

(“Rouaan), overl. verm. Rouaan na 1865.
Uit de ongedateerde notitie van omstreeks 1823 blijkt dat George Smith als
minderjarige reeds te Rouaan in Frankrijk woonde. In 1832 verwierf hij de
Franse nationaliteit.s8
Op 2 november 1865 schreef George Smith uit Rouaan een brief aan zijn neef
William Louis Smith naar aanleiding van diens voorgenomen huwelijk.89

8. William Smith, geb./ged.  (eng. presbyt.) Rotterdam 2 1-Yl O-6-  1804, gezag-
voerder ter koopvaardij, overl. Apeldoorn 29-1-1889 (“Zwolseweg  105), tr.
le Louisa Hemsley, geb. Londen ca. 4-1804, overl. Rotterdam 1-3-1853
(“Boompjes 194), dochter van Thomas Hemsley en Elizabeth Seaton, (“Lon-
den), tr. 2e  na 1861 Petronella Antonetta Adriana Borsboom, geb. ‘s-Graven-
hage  8-9-1822, gescheiden van Georgius Franziscus  Meischke, overl. Apeldoorn
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1-8-1899, dochter van Adrianus Borsboom en Antonetta Maria van Ravesteijn.
Op 8 november 1861 werd het huwelijk tussen Petronella Antonetta Adriane
Borsboom en haar le echtgenoot Georgius Franciskus  Meischke ontbonden.
Gegevens omtrent het beider tweede huwelijk van William Smith en Pe-
tronella Antonetta Adriane Borsboom zijn niet achterhaald, maar zij werden
op 27 juli 1887, komende van de gemeente Ouder AmstePO  te Apeldoorn inge-
schreven, waar zij woonden en overleden ‘op het Loo onder Apeldoorn’. In
een door de Wed. Smith-Borsboom opgesteld overlijdensbericht wordt Wil-
liam Smith aangeduid als oud-gezagvoerder van het stoomschip ‘De
Batavier”l

9 . Edward Smith, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 9-1/9-2-1806,  lichtmatroos
a/b  fregatschip ‘Rotterdam’, overl. Soerabaja-Ind. 24-4-1823.92

10. John Pennington Smith, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 21-12-1807/
18-1-1808, commissionair, overl./begr.  Rotterdam 14/16-4-1849,  tr. Rotter-
dam 1-8-1832 Hendrika van den Aak, geb. Rotterdam 30-9-1804, overl. Rot-
terdam 1-4-1835, dochter van Hendrik van den Aak en Hendrina Conijn.
Uit de ongedateerde notitie (ca. 1828): John Pennington Smith minderjarige,
zich toen ophoudende of school leggende te Grave tegenwoordig te Leiden.93
Behorende tot de lichting 1826 was John Pennington Smith ingeloot voor
opkomst in de Nationale Militie. Op 28 april 1826 sloot hij een contract van
plaatsvervanging af met Hendrik van Lenten, sjouwer  oud 33 jaar en geboren
te Sommelsdijk. Hiervoor was een bedrag van f 240,-  overeengekomen,
waarvan f 40,- direct te storten in de kas van het korps op de rekening van de
plaatsvervanger, f 40,- direct uit te betalen en de overige f 160,-  in 4 jaar-
lijkse termijnen van f 40,- op diens rekening bij het korps en uit te betalen
aan het einde van de diensttijd.94
Op 14 april 1849 deden Richard Smith, koopman oud 49 j. (“Leuvehaven
3-216) en William Smith, gezagvoerder te koopvaardij wonende aan boord,
aangifte van het overlijden op die dag van hun broer John Pennington Smith,
commissionair geb. en won. te Rotterdam, weduwnaar van Hendrina van de
Aak. Zij verklaarden dat hij levenloos uit het water van de Blaak was opge-
haald.
Uit het huwelijk van John Pennington Smith en Hendrika van Aak zijn geen
kinderen bekend.

IVd. Mary  Ann Smith, ged. (eng. episcop.)  Rotterdam 25-6-1774, winkelierster,
overl. Rotterdam na 1842, ondertr. Rotterdam 5-10-1794 Cornelius Lloyd, ged.
(eng. presbyt.) Rotterdam 8-3-1772, overl. Kleef-D 29-7-1809, begr. Rotterdam in
de Oosterkerk 3-8-1809 (graf nr. 1 lg),  zoon van Cornelius Lloyd, koopman, en
Elizabeth Browne.

Cornelius Lloyd junior, minderjarige zoon van Cornelius Lloyd en Elizabeth
Browne en Mary Ann Smith, minderjarige dochter van James Smith en Mary Baker
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sloten op 29 september 1794 een huwelijkscontract af. De wederzijdse ouders bren-
gen ieder f lO.OOO,-  in, naast de door hen afzonderlijke in te brengen goederen,
effecten en gelden en de aan hen toekomende erfenissen, legaten en de baten daar-
uit. Volgens een hiervan op te stellen inventarislijst zou ieders inbreng gescheiden
blijven en ook de winsten en verliezen zouden niet in het gemeenschappelijke huis-
houden worden ingebracht. Voorts werd overeengekomen dat het aanstaande huwe-
lijk in de Engels Presbyteriaanse Kerk zou worden voltrokken en dat ook de toe-
komstige kinderen daar zouden worden gedoopt, ondanks dat de bruid lidmaat zal
blijven van de Engels Episcopale Kerk.95
Op de 9e van de lentemaand 18 11 (9-3-  18 11) werd een inventarisatie opgesteld van
de insolvent bevonden boedel van wijlen Cornelis Lloyd jr. De inventarisatie vond
plaats om de boedel tot liquidatie te brengen ten bate van de crediteuren en leverde
f 154,19 op, na aftrek van administratie-en notariskostenP6
Bij het slopen van de Oosterkerk te Rotterdam en het ruimen der graven omstreeks
januari 1934 bleken er 2 grafzerken met de volgende opschriften te zijn: ‘No. 119 -
Comelius Lloyd’ en ‘No. 421 - Comelius Lloyd’. Comelius Lloyd sr. moet graf nr.
119 in 1790 gekocht hebben, want op 18 oktober 1790 liet hij zijn reeds eerder in
graf nr. 237 begraven vader naar dit nieuwe graf overbrengen. Op 8 december 1797
werd zijn moeder Mary Coysgame er ook begraven en op 7 mei 1798 zijn eerste
vrouw Elisabeth Browne, die op 65-jarige leeftijd was overleden. Hijzelf werd er 23
januari 1812 ter aarde besteld nadat zijn zoon Cornelius jr., ev. Mary Ann Smith,
hem op 3 augustus 1809 op 33-jarige leeftijd reeds was voorgegaan. Op 22 augustus
18 14 werd dit graf uit de onbeheerde boedel van Comelius Lloyd sr. verkocht, tege-
lijk met graf nr. 142, waarvan hij op 24 juli 1802 eigenaar was geworden.97  De graf-
zerken zijn naar de begraafplaats Crooswijk overgebracht en zijn met grafzerken uit
de Waalse kerk, de Schotse kerk en de Prinsenkerk, in vak E samen gebracht.
Mary Smith, veuve de Cornelius Lloyd Junior, behoorde tot de 33 mede-onderte-
kenaars  van de in de Franse taal opgestelde notariële verklaring van 29- 12-  18 12
betreffende het eigendom van de Engels Episcopale Kerk, die tijdens de Franse
inlijving was geconfisqueerd.
Op 27 december 1838 verleenden Mary Ann Smith en haar kinderen Mary Lloyd,
ongehuwd en handelende in manufacturen, tevens gemachtigde van haar broer Cor-
nelius Lloyd, koopman zich vermoedelijk bevindende in Canton te China en Hen-
ry Lloyd, koopman in verfwaren, tevens gemachtigde van zijn broer James Lloyd,
koopman zich bevindende in Noord-Amerika, een machtiging voor het in ontvangst
nemen van een erfenis, hen toekomende als enige en opgevolgde erven van Samson
Coysgam Lloyd (zoon van Cornelius Lloyd sr. uit diens tweede huwelijk met
Rebecca Hunter),  die in Nederlandsch Indië woonde en daar was overleden.98
Op 1 juni 1842 herziet Mary Ann Smith een eerder opgesteld testament: Mary
kreeg haar winkel en het overige bezit werd verder gelijkelijk aan haar vier kinde-
ren toebedeeld.145
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Uit dit huwelijk:
1 . Mury Lloyd, ongehuwd, winkelierster in manufacturen, overl. na 1842.
2. Elisabeth Lloyd, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 19-3/15-4-1798,  overl.

Rotterdam 23-11-1809, begr. Rotterdam 27-11-1809 (“Haringvliet M45).
3. Anne Catharina Lloyd, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 20-1/16-2-1800,

ongehuwd, overl. Rotterdam 3-10-1834.
4. Cornelius Lloyd, geb.lged.  (eng. presbyt.) Rotterdam 2131-1-1802,  koopman,

ongehuwd, overl. MacaoPortChina  1-10-1845.
Behorende tot de lichting 182 1 was Comelius Lloyd ingeloot voor opkomst in de
Nationale Militie. Handelend namens haar zoon, sloot Mary Ann Smith op 20
april 1821 een contract van plaatsvervanging af met Jacob van Nieuwkerk, kleer-
maker oud 3 1 jaar en geboren te Amersfoort. Hiervoor was een bedrag van f 390,-
overeengekomen, gedurende vijf jaar à f 1,50  wekelijks te voldoen aan diens
huisvrouw, en een eenmalige storting van f 25,-  in de kas van het korps op reke-
ning van de plaatsvervanger en uit te betalen aan het einde van de diensttijd.99
Op 1 oktober 1845 overleed Cornelius Lloyd, ongehuwde koopman geboren
2- 1-1802, op het Nederlandse consulaat te Macao,  de Portugese enclave aan de
Zuidchinese Zee in China. De door de consul uitgeschreven overlijdensakte
werd op 11 april 1846 te Rotterdam in het overlijdensregister bijgeschreven.

5. James Lloyd, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 15-ll/ll-12-1803,  koop-
man, overl. na 1842.

6. Henry Lloyd, geb./ged.  (eng. presbyt.) Rotterdam 15-1/9-2-  1806, koopman in
verfwaren, ongehuwd, overl. Rotterdam 17-7-1842.

7. Georgiana Lloyd, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 24-1 l-1807/14-1-1808,
overl./begr.  Rotterdam 3/7-5-1808  (“Haringvliet M20).

IVe. Anne Smith, ged. (eng. episcop.)  Rotterdam 27-11-1777, overl./hegr.  Rotter-
dam 31-3/4-4-1808  (“Boompjes), ondertr./tr.  (schepenboek) Rotterdam 3/21-12-
1803 William Collings, geb. Guernsey-E 1 1 - 1 - 1769, koopman, overl.ibegr. Rotter-
dam 10/15-1-1846  (“Boompjes), zoon van Edward Collings, koopman (“Guem-
sey-E), en Anne Barbier.“’

William Collings kreeg op 19-  10-179 1 een vergunning om zich in Rotterdam te
vestigen. In de stedelijke administratie is hierover het volgende opgenomen: ‘Wil-
liam Collings jm. geboren te Guernsey omder  borgtocht van James Smith koopman
alhier, den 19e october voor Heren Schepenen dezer stad gepasseert’
Op 25-10-1791 werd William Collings, geboortig van Guernsey, tot poorter van
Rotterdam beëdigd.‘O’
Aangetekend in het schepentrouwboek 3- 12-  1803 te Rotterdam: William Collings,
j.m. van Guemsey en Ann Smith jd. van Rotterdam, door de wethouder Mr. J. van
Teijlingen aan thuis van de Bruid.
Na het overlijden van Anne Smith huwde William Collings voor de tweede keer in
1812 met Ann Smith, dochter van James Smith en Pennington Smith (zie Vd)
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Uit dit huwelijk:
1 . William Collings, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam l-lO-1804/23-5-1805,

overl. na 1826.
Op 22 april 1826 verstrekte William Collings, particulier, een volledige vol-
macht aan zijn vader William Collings om hem in al zijn rechten en verplich-
tingen te vertegenwoordigen en namens hem te handelen.‘02

2 . Charles Pole Collings, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 27-lO-18051
17-11-1806.

3. James Collings, geb./ged. (eng. episcop.) Rotterdam 18-3-1808/9-8-18  11,
volgt vg..

IVf.  William Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 21-11-1781, agent van stoom-
boten, overl. Rotterdam 5-4-1853 (“Boompjes l-152),  tr. Oirschot 10-1 1-1813’03
Sara Geertruida van Hoeij,  geb.lged.  (nederd. geref.) ‘s-Gravenhage 29-12-17901
5-1-1791, Vrouwe van Engelen, overl. Rotterdam, 11-5-1853 (“Boompjes 1 l-109),
dochter van Jan Pieter van Hoeij, Lt.Col. en Capt. Holl. Gardes, en Maria Elisabeth
Francina Baronesse Sweerts de Landas.

Als getuigen bij de doop van Sara Geertruida van Hoeij in de Grote Kerk te ‘s-Gra-
verdrage  op 5 januari 1791 worden Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas,  Lt.Co-
lonel en Capiteijn in ‘t regiment Hollandsche Gardes en Maria Elizabeth Baronesse
Snoukaert van Schauburg vermeld als representatie van haar grootouders Lodewijk
Jan Baptist Baron Sweerts de Landas,  Heer van Oirschot en Best en Sara van Bar-
nevelt, Vrouwe van Engelen en Vlijmen.lo4
William Smith behoorde tot de 33 mede-ondertekenaars van de notariële verklaring
d.d. 29-12-1812 betreffende het eigendom van de Engels Episcopale Kerk, die tij-
dens de Franse inlijving was geconfisqueerd.
Op 9 maart 1840 herriep de Weledelgeboren Vrouw Sara Geertruida van Hoeij,
Vrouwe van Engelen, echtgenoot van den Wedelgeboren Heer William Smith, me-
dedirecteur der Stoomvaart Maatschappij van de Neder- en Midden Rijn, (“Boomp-
jes Wijk A, nr. 72) haar eerdere testamenten en testeerde aan haar man het vrucht-
gebruik van de Heerlijkheid van de gemeente Engelen nabij ‘s-Hertogenbosch met
al wat daarbij hoort zoals rechten en tienden en voorts het vruchtgebruik van al haar
meubelen en goederen. Zij verklaarde tevens hiermee dat alle schulden en vorde-
ringen op elkaar waren vereffend. Aan haar vijf dochters liet zij haar kleren, goud,
zilver en sieraden na en verder verklaarde zij haar negen kinderen uit het huwelijk
met William Smith als haar enige en algehele erfgenamen. Was getekend: S.G.
Smith van Engelen, geboren van Hoeij .‘05
In het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam is opgenomen dat William
Smith en zijn gezin behoorden tot de Nederlands Hervormde religie.

Uit dit huwelijk:
1 . Elisabeth Francina Johanna Smith, geb. ’ s-Hertogenbosch 18-4-18 17, vrouwe
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van Engelen, overl. Rotterdam 2-12-1878, tr. Rotterdam 18-10-1837 Abraham
Thierry  van Casteel,  geb./ged.  Utrecht 20/3  1-3-18 11, koopman (“Rotterdam),
overl. Rotterdam 17-9-1897, zoon van Abraham Dirk van Casteel, dominee,
en Anna  Elisabeth Kol.

2 . Willem Gerard Smith, geb. Rotterdam 14-12- 18 18, koopman, overl. Soden-D
8-7-1847, begr. Rotterdam, tr. Rotterdam 20-5-1846 Hendrika van Hoboken,
geb. Rotterdam 9-2- 18 17, overl. Rotterdam 17-9- 19 14 (ev. Jean Joseph Marie
van Heel), dochter van Anthony van Hoboken, zeehandelaar en scheepsraden,
Heer van Rhoon, Pandrecht en Kortgene, en Maria van den Heuvel.lo6
Willem Gerard Smith was als badgast in Snoden (nabij Frankfurt a/d  Main)
toen hij daar op 8-7- 1847 overleed. In de verklaring van zijn overlijden wordt
hij als koopman aangeduid en zijnde van de Evangelische belijdenis. Het lijk
is met verlof van de Hertogelijke Landsregering naar Rotterdam gevoerd.lo7

3 . Jan Pieter van Hoeij  Smith, geb. Rotterdam 9-4-1821, firmant Rederij Smith
& Co., overl. Hilversum 22-6-1891, tr. Kralingen 12-9-1844 Jacoba Johanna
Twiss,lO8  geb. Rotterdam 28-10-1819, overl. Wiesbaden-D 19-5-1901, doch-
ter van John Twiss en Jacoba Johanna Suermondt.‘09
In de marge van de geboorteakte van Jan Pieter Smith is aangetekend: ‘Bij
Koninklijk Besluit van 12 Augustus 1845 No. 79 is aan Jan Pieter Smith de
vergunning verleend den geslachtsnaam Van Hoeij bij de zijnen aan te nemen
te dien effecte  dat hij zich voortaan zal kunnen en moeten noemen en te teke-
nen Van Hoeij Smith.’

In het Nederland’s Patriciaat van 1925 is op blz.
458 het familiewapen van Hoey  Smith afge-
beeld en dat als volgt wordt omschreven:
Gedeeld: 1. het familiewapen Smith: Gedeeld
van rood en goud met drie leliën van ‘t een in ‘t
ander; 11. het familiewapen van Hoey:  In zilver
negen zwartte leliën, 4, 3 en 2, en een gouden
schildhoofd beladen met een rood loopend  hert
(van Hoey).“’  Helmteken en dekkleeden als bij
Smith: resp. de onderste lelie (uit 1.) en goud en
rood.

4 . Sophia Smith, geb. Rotterdam 18-12-1822, overl. Utrecht 17-3-1881, tr. Rot-
terdam 2-11-1848 Everhard  Henry Kol, 11’ geb. Utrecht 15-5-1816, weduw-
naar van Anna Elisabeth Baronesse van Heeckeren van Brandensburg’12,  ban-
kier te Utrecht, overl. Utrecht 8-4-1888, zoon van Jan Kol en Jeanette Theo-
dore  Reitz, (‘Utrecht).
Everard Henry Kol was lid van de firma Vlaer en Kol, lid van de gemeente-
raad van Utrecht en vanaf 1874 tot zijn overlijden in 1888 lid van de
Provinciale staten van Utrecht.

5 . James Smith, geb. Rotterdam 20-9-  1824, cargadoor en expediteur, overl. Kra-
lingen 15-8-1894 (“Lagendijk, wijk B nr. 60), tr. Rotterdam 21-6-1848 Eliza-
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beth Sieuwertsz van Reesema, geb. Rotterdam 15-3-1824, overl. Kralingen
10-1-1884 (“aan de Hoogendijk, wijk B nommer 60), dochter van Abraham
Sieuwertsz van Reesema, advocaat te Rotterdam, en Elizabeth Hoeting.l13
Op 7 september 1858 werd James Smith erkend als vice-consul van Spanje.‘14
Bij Koninklijk Besluit van 22-5- 19 12 hebben nakomelingen van James Smith
en Elizabeth Sieuwertsz van Reesema toestemming gekregen om ook de fami-
lienaam Van Hoeij Smith aan te nemen.‘15

6. Sara Louise Smith, geb. Rotterdam 14-12-1825, nederl. herv. later ev. luthers,
overl. na 1893, tr. Utrecht 21-6-1858 Hedeman Grelinger, geb. Groningen
12-7-1827, ev. luthers, privaat onderwijzer, agent van het Brits Buitenlands
Bijbelgenootschap, overl. na 1893, zoon van Nattan Salomon Grelinger en
Regina Levi.
Sara Louise Smith, ongehuwd (“Wijnhaven  198), werd op 15-6-1855 van Rot-
terdam naar Zeist uitgeschreven en vandaar op 23- 12-1857 naar Utrecht, waar
ze trouwde met Hedeman Grelinger. Voor zijn huwelijk woonde deze te Jor-
guay, district Newkon Abbot in het graafschap Devonshire te Engeland. Het
echtpaar vertrok naar Duitsland, waar hun drie dochters werden geboren. Op
29-4-1882 lieten zij zich, komende van Dusseldorp, te Zeist inschrijven. Op 1
mei 1893 werden zij uitgeschreven naar Ilffrecomde (Noord-Devon), maar op
1 november van dat jaar waren zij weer terug. Op 20-4-1897 werd Zeist defini-
tief verlaten door het vertrek van het echtpaar naar Männedorf (Zürich).

7. Eduart Karel Smith, geb. Rotterdam 9-12-1827, reder, cargadoor, overl. Bonn-D
16-11-1881116,  tr. Rotterdam 27-1-1858 Maria Jacoba Catharina  Lehr, geb.
Rotterdam 15-5- 1837, overl. ‘s-Gravenhage 14-8- 1899, dochter van Hendrik
Lodewijk Christiaan Lehr, koopman te Rotterdam, en Catharina Sander.

8. Louisa Albertina Smith, geb. Rotterdam 15-7-1830, overl. Zeist 28-3-1907, tr.
Rotterdam 31-8-1854 Willem van Oosterwijk Bruijn,  geb. Amsterdam 16-5-
1829, doopsgezind, firmant Kerkhoven & Co, overl. Zeist 4-5- 1903, zoon van
Jacob van Oosterwijk Brijn en Comelia Maria Johanna Kolff.
Komende van Amsterdam, vestigde het echtpaar Willem van Oosterwijk Brijn
- Louisa Albertina Smith zich op 23 oktober 1871 te Zeist.

9. Maria Rudolphina Sophia Smith, geb. Rotterdam 1-10-1832, overl. na 1855.
Maria Rudolphina Sophia Smith, ongehuwd (“Wijnhaven  198), werd op 15-6-
1855 van Rotterdam naar Genua-Italië uitgeschreven.

IVg.  Margaret Elizabeth Smith, geb./ged.  (eng. episcop.)  Rotterdam 10-12-17831
14-1-1784, overl. Guernsey-E 18-5-1847, tr. Rotterdam 19-9-1804 Thomas Maingy,
geb. Guernsey-E 7-4- 178 1,  koopman, lid firma Collings & Maingay te Rotterdam
en Leeuwarden, overl. Guernsey-E 19-12-1859, zoon van Thomas Maingy, koop-
man, en Ann le Mesurier Bowden, overleden na geboorte zoon.

De familie Maingay is vermoedelijk uit Normandië afkomstig en kwam reeds in de
14e eeuw op het engelse eiland Guemsey voor en waar in de 17e en de 18e eeuw
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de naam resp. als Maingi en als Maingy werd geschreven. Op 23 juni 1840 ver-
leende Koningin Victoria toestemming aan de nakomelingen van de vader van
Thomas Maingy en diens broers om in Engeland de naam Maingay te voeren.“7
Op 29-6-1808 werd Thomas Maingy Junior, geboren te Guarnsey, tot poorter van
Rotterdam beëdigd.1’8
Thomas Maingy behoorde tot de 33 mede-ondertekenaars van de notariële verkla-
ring d.d. 29- 12- 18 12 betreffende het eigendom van de Engels Episcopale Kerk, die
tijdens de Franse inlijving was geconfisqueerd.
Toen hun zoon James Bowden Maingy op 8 juli 1841 te Rotterdam trouwde, woon-
den Thomas Maingy en Margaret Elizabeth Smith op Guernsey.

Uit dit huwelijk:
1. Murgareth Maingy,  geb. Rotterdam 10-10-1806, overl. Guernsey-E

31-10-1866, tr. 29-9-1836 Edward Curey,  geb. 16-10-1807, militair arts Royal
Guernsey Militia, overl. 13-9-1849, zoon van Thomas Carey en Mary le
Mesurier.

2 . Albert Muingy,  geb. Rotterdam 29-7-1808, handelsagent, lid firma Thomas
Maingay &  Co. te Antwerpen, overl. Antwerpen-B 14-4-1856.

Albert Maingy is de oudst bekende voerder  van het fami-
liewapen dat in het Nederland’s Patriciaat van 1999 als
volgt wordt omschreven: In hermelijn drie afgerukte
zwarte rood gepote arendsbenen. Helmteken: een herme-
lijnen, afgerukte wolfskop. Wapenspreuk: Semper Fide-
lis.‘*q

3 . Mary  Ann Maingy,  geb. Rotterdam ca. 1809, overl. Guernsey-E 3-4-1880.
4 . James Bowden Maingay, geb. Rotterdam 25-5-1813, volgt Vh.
5. Ellen Maingy, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 16-4-1816/19-5-1816,

overl. Bath-E 20-6-1866, tr. ca. 1835 Richard Collinson, geb. ca. 1809, predi-
kant, overl. ca. 1852.

6 . levenloos kind Maingy, geb. Rotterdam 2 l -7- 1822.

Va. Pennington Smith, geb. verm. Londen-E, overl. Rotterdam 1-1-1807 begr. Rot-
terdam in de Oosterkerk) 5-1-1808, tr. (eng. episcop.) Rotterdam 28-3-1789 James ,
Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 25-5-1763, koopman, overl. ‘s-Gravenhage
19-  l- 1823, zoon van James Smith, koopman te Rotterdam, en Elisabeth Hutton
Rowling. Zie IVc.

Vb. Johanna Maria/Jane  Mary  de Raven, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 13-7-
1772, overl. Rotterdam 19-2-1848, ondertr./tr. Rotterdam 29-10/12-11-1797
Lourens Koster, geb./ged.  Rotterdam (nederd. geref.) 24/25-lO-  1774 (“in de
Breestraat, doopget. Adolph Stover en Ariaentje Coster), goud- en zilverbewerker,

346 ONS VOORGESLACHT - 56e  JAARGANG (2001) - No. 528



later opzichter van de begraafplaats Crooswijk, tevens koster van de Nederlands
Hervormde Kerk, overl. Rotterdam 13-10-1844 (Trooswijk  V22),  zoon van
Jacobus Koster, zeevarende, en IJda  Maria Kuypers.
Lourens Koster werd benoemd als koster van de Grote Kerk, waarvoor koopman
William Collings -echtgenoot van Ann Smith, achternicht van Jane Mary de Rave
(zie Vd)- zich op 10 november 1816 notarieel tot f 1200,-  borg stelde ten gunste
van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente.“O
Laurens Koster was goud- en zilverwerker, maar in een notariële akte d.d. 27-2-
1833 wordt hij, bij de verkoop van in eigendom hebbende huizen, aangeduid als
directeur van de nieuwe begraafplaats,‘2’ bij zijn overlijden in 1844 echter als
opzichter van de stedelijke begraafplaats.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Lourens Koster, geb./ged.  Rotterdam (nederd. geref.) 26-91

7-10-1798 (“Wijnstraat, get. Ieda Maria Kuyper), goud- en zilversmid, overl.
na 1827, tr. Rotterdam 12-3-1823 Elisabeth Jacoba Kerkhoven, ged. Rotter-
dam (nederd. geref.) 6-3-1796 (“in de tweede Lommerstraat, get. Adriana
Hoogstad), overl. Rotterdam 10-9-1827, dochter van Jacobus Kerkhoven en
Antje van Neck.
Jacobus Lourens Koster behoorde onder no. 81 te Rotterdam tot de lichting
1807 van de Nationale Militie. Na gehouden loting ontving hij geen oproep
voor inlijving.‘48
Op 6 april 1827 herziet juffrouw Elisabeth Jacoba Kerkhoven, huisvrouw van
Jacobus Kourens Koster, goud- en zilversmid wonende Houttuinen L16 haar
eerdere testament ten gunste van haar echtgenoot.‘22

2. Anna Adriana Koster, geb./ged. Rotterdam (nederd. geref.) 15/ 26-6- 1800 (“in
de Molesteeg, get. Susanna  Bradshaw), ongehuwd, zonder beroep, overl. Rot-
terdam (89 jaar, “Mauritsstraat)  5-5-1890.

3. Adriaan Adolph Stöver Koster, geb./ged. Rotterdam (nederd. geref.) 13-8/9-9-
1802 (“op  de Blaak, get. Adriana de Raven en Adolph Stover), overl. Rotter-
dam 13-  12-  1802, (begraven als aangenomen kind van Laurens Koster).

4. Adriana Maria Koster, geb./ged. Rotterdam (nederd. geref.) 5120-3-1804  (“in
‘t Hang, get. Adriana de Raven), ongehuwd, overl. Rotterdam 5-4-1856.

5. Adolph Stover Koster, geb./ged. Rotterdam (nederd. geref.) 16-l/  6-2-1806
(“in ‘t Hang, get. Adolph Stover), meester-loodgieter, ongehuwd, overl.
Rotterdam 7-7-1866.

6. Laurens  Koster, geb./ged.  Rotterdam (nederd. geref.) 19-9/9- 10-1807, in 1841
geëmployeerde aan de Nederlandse Stoomboot Maatschappij en omstreeks
1867 commissaris van de Leidse- en Delftsche pakschuit, overl. Nijmegen
3-8-1868, tr. Rotterdam 29-12-1841 Johanna Quart, geb. Rotterdam 16-9-
1806, ev. luthers, in 1841 winkelierster, overl. Rotterdam 15-6-1882, dochter
van Rasmus  Quart, schipper, later winkelier, en Johanna Christina Hammes,
winkelierster.
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/ * .

Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam is op 25 novem-
ber 1867 een scheiding uitgesproken van Tafel en Bed tussen Johanna Quart,
wonende te Rotterdam, en Lourens Koster, wonende te Nijmegen.lz3
Lourens Koster en Johanna Quart waren de ouders van de op 18-8-1844 te
Rotterdam geboren AMa Koster, hun enig kind, die op 13-5-1868 te Rot-
terdam huwde met Willem Jan Frederik Poolen, geb. 17-5-1846, eveneens te
Rotterdam. Zoals vermeld was Anna Koster de aanleiding tot de opstelling van
deze gedeeltelijke parenteel van William George Pennington.

7 . Jan Koster, geb./ged. Rotterdam (nederd. geref.) Rotterdam lO/ 27-4-1809
(“Weste  Wagestraat 772),  overl. Rotterdam 30-12-1810, begr. Rotterdam
(“W.Wagestraat  E762) 3-1-1811.

8 . Jan Koster, geb./ged. Rotterdam (nederd. geref.) 9-10/5-11-18  11 (“Weste
Wagestraat E762).

Vc. A4ary Smith, ged. (eng. episcop.) Rotterdam 31-5-1790, overl. na 1833, tr. Rot-
terdam 23-2-1814 Daniël  de Jongh, geb. Rotterdam 12-7-1778, koopman, overl.
Rotterdam 27-2-1830 (^  Boompjes 85),  zoon van Daniël de Jongh Adriaanszoon,
koopman te Rotterdam, en Lucia Maria Roeber.

Op 30 mei 1833 ontving Mary  Smith, verblijvende te Deventer, ‘156  deel uit de nala-
tenschap van haar grootvader James Smith sr. zijnde f1840,05.124
Te Deventer werd naar aanleiding van de volkstelling in 1829 een register aange-
legd, waarin Merie Smith en haar 4 kinderen zijn opgenomen, zonder vermelding
van data van aankomst of vertrek. Zij moeten echter voor 1839 Deventer weer heb-
ben verlaten, want in het register, aangelegd naaar  aanleiding van de volkstelling in
1839, worden zij niet meer genoemd, behalve Daniël de Jongh op latere datum (zie
ad 3). De godsdienstige gezindheid van Mary  Smith wordt aangeduid als Piscopaal
(sic) en dat van haar kinderen als Protestant.lz5

Uit dit huwelijk:
1 . Mary  de Jongh, geb. Rotterdam 1 l-2-1816,1z6 overl. na 1833.
2 . Lucia Maria de Jongh, geb. Rotterdam 17-12-1814, overl. Rotterdam 27-3-1819.
3 . Daniël de Jongh, geb. Rotterdam 10-6-1817, overl. na 1846.

In het register aangelegd na de volkstelling in 1839 is vermeld dat Daniël de
Jongh, wijnkoper en ongehuwd, op 2 mei 1846 te Deventer werd ingeschre-
ven, met als laatste woonplaats Antwerpen. Zijn godsdienstige gezindheid
werd als Protestant aangegeven, wat later gewijzigd is in Luthers.lz7 In het
register aangelegd na de volkstelling in 1849 wordt hij niet meer genoemd.

4 . Louisa Amalia  de Jongh, geb. Rotterdam 12-11-1818, overl. na 1833.
5 . Lucia Maria de Jongh, geb. Rotterdam 10-8-1820, overl. na 1833.

Vd. Ann Smith, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 2-9/1-  1 O-  1791, overl./begr.
Rotterdam 22127-9-1815  (“Boompjes A85),  tr. Rotterdam 1-4-1812 WiZZiam  CoZ-
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Zings,  geb. Guernsey-E 11-1-1769, koopman, overl./begr.  Rotterdam 10/15-1-1846
(“Boompjes), zoon van Edward Collings, koopman (“Guernesey-E), en Anne Bar-
bier, weduwnaar van Anne Smith (zie IVe).

In een notariële akte opgesteld op 18 maart 1812 verklaarde James Smith, (“Quai
du Roi du Rome wijk M nr. 15/16), geen bezwaar te hebben tegen het voorgeno-
men huwelijk van zijn minderjarige dochter Anne Smith met Guillaume Colling,
weduwnaar van Ann Smith (“Quai  Napoléon wijk A nr. S3/85).“’
William Collings en zijn zwager James Smith waren beiden Kerkvoogden (Church
Wardens) van de Engels Episcopale Kerk en tijdens de Bataafse Republiek,
Koninkrijk Holland en de Franse Inlijving betrokken bij de gebeurtenissen rond
deze kerk zoals de inlevering van het register van Doop, Huwelijk en Begraving en
de confisquering van kerkelijke eigendommen (zie ook de paragraaf De Engelse
Episcopale kerk te Rotterdam). William Collings behoorde tot de 33 mede-onder-
tekenaars van de notariële verklaring d.d. 29- 12-  18 12 betreffende het eigendom van
de kerk.
Volgens notariële akte d.d. 10 november 18 16 stelde William Collings zich tot f 1200,-
borg voor Laurens Koster, echtgenote van Jane Mary de Raven (zie Vb), toen deze
bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam als koster werd benoemd.lZ9
In een op 20 september 1837 eigenhandig geschreven testament kende William
Collings aan zijn dochter Maria Pennington Collings als eerste, boven haar erfdeel,
een som van elfduizend gulden toe. Al zijn kinderen uit zijn eerste en tweede huwe-
lijk benoemd hij tot zijn erfgenamen en iedere voor een gelijk deel van zijn nala-
tenschap. Op 25 september 1837 geeft hij dit testament in bewaring en ter registra-
tie aan notaris Adam Schadee,  waarvan akte. Op deze akte is aangetekend: De testa-
teur is overleden op 10. January 1846.13”

Uit dit huwelijk:
1 . Alfred Collings, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 26-2-1813/18-5-1814,

overl. na 1837.
Getuigen bij de aangifte van de geboorte van Alfred Collings waren Thomas
Maingy, 32j. koopman (“Napoleonskade A69/71), en William Smith, particu-
lier (“Noordblaak D193).
‘Staande op des zelfs vertrek tot het doen van eener  reize naar de Oost-Indië’
machtigde Alfred Collings op 2 oktober 1837 zijn halfbroer James Collings
om zijn belangen alhier te behartigen.13’

2. Maria Pennington Collings, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 3115-5-1814,
volgt Via.

3. George Collings, geb.lged.  (eng. episcop.) Rotterdam 20-8/20-12-  18 15, tr.
kerk(eng. episcop.) Rotterdam 2-1-1854 Celia  Rogers,  (“Rotterdam).

Ve. Louisa Smith, geb./ged.  (eng. presbyt.) Rotterdam 22-1125-2-1798,  overl.
Rotterdam 23-2-1818, tr. Rotterdam 17-4-1816 Pieter Jacob Cantzlaar, geb./ged.
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(nederd. geref)  Rotterdam 26-5/1-6-1788,  makelaar, overl. Rotterdam 25-1-1862,
zoon van Hugo Cantzlaar en Margareta Lambertina van Andel,  (ARotterdam).132

In een gezamenlijke akte, opgesteld op 1 april 18 16, verklaarden Margaretha Lam-
bertina van Andel, weduwe van Hugo Cantzlaar, en James Smith, weduwnaar van
Pennington Smith, geen bezwaren te hebben tegen het voorgenomen huwelijk van
hun kinderen Pieter Jacob Cantzlaar, meerderjarig, en Louise Smith, minderjarig.‘33
Louise Smith overleed in 18 18 en Pieter Jacob Cantzlaar hertrouwde met Elizabeth
Louise Musquetier. Toen hij overleed was hij gehuwd met Jacoba  Maria Henriëtta
Sprenger  van Eijk.

Uit dit huwelijk:
1 . Murguretha  Maria Cantzlaar, geb. Rotterdam 29-1-1817 overl. na 1857, tr.

Rotterdam 16-8- 1848 Simon VUIZ  Baalen,  geb. Rotterdam 7-4-1809, boekhan-
delaar, overl. na 1857, zoon van Jacob van Baalen,  boekhandelaar, en Anna
Petronella de Visser.
Op 13 mei 1833 ontving Margaretha Maria Cantzlaar, als enige erfgename van
haar overleden moeder, ‘Is6  deel uit de nalatenschap van haar overgrootvader
James Smith sr. zijnde f1840,05.‘34
Op 5-11-1857 worden Simon van Baalen en Margaretha Maria Cantzlaar het
laatst genoemd bij de geboorte van een dochter. Van daarna zijn geen gege-
vens meer achterhaald.

Vf. Richard Smith, geb./ged. (eng. presbyt.) Rotterdam 13-3/13-4-1800,  koopman
in verfwaren (“Leuvehaven), overl. Rotterdam 2 1 - 1 1 - 1859 (“Leuvehaven  3-276),
tr. Rotterdam 21-4-  1824 Maria van den AIZ~‘~~,  geb. Rotterdam 10-1-1800,  overl.
Rotterdam 4-3-1843 (ALeuvehaven  C3 15),  dochter van Hendrik van den Aak en
Hendrina Conijn, (“Rotterdam).

Behorende tot de lichting 1820 was Richard Smith ingeloot voor opkomst in de
Nationale Militie. Handelend namens hem, sloot zijn zwager Pieter Jacob Cantzlaar
op 14 april 1820 een (voorgedrukt) contract van plaatsvervanging af met Jan Kor-
ver, zeeman oud 28 jaar en geboren te Hoorn. Hiervoor was een bedrag van f 250,-
overeengekomen, te voldoen in 4 jaarlijkse termijnen van f 62,50  door storting in
de kas van het korps op rekening van de plaatsvervanger.‘35
Na het overlijden van Richard Smith in 1859 regelde zijn zoon William Louis de
liquidatie van de nalatenschap. Per akte d.d. 24-1-1860 verwierpen zijn broer Ri-
chard en zijn zusters, Hemiette Pennington Smith geh. met Jan van Schaik,  mr.met-
selaar te Rotterdam en Maria Smith geh. met Anton Philippus van Seenus, kantoor-
bediende te Amsterdam, de nalatenschap en werden vervolgens door hem gecom-
penseerd.“’
In het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam is opgenomen dat Richard
Smith en zijn gezin behoorden tot de Remonstrantse religie.
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Uit dit huwelijk:
1 .

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Henriette Pennington Smith, geb. Rotterdam 22-1-1825, overl. Rotterdam 18-
8-1 908 (‘Snellemansstraat),  tr.Rotterdam 5-8-1846 Jan van Schaik,  geb. Rot-
terdam 7-5-1825, mrmetselaar,  overl. Rotterdam 3-12-1896, zoon van Pieter
van Schaik  en Maria Mulder.
Richard Smith, geb. Rotterdam 30-1 1-1827,(ARouaan),  overl. Rouaan-F ca. 1891.
Op 17 mei 1852 werd Richard Smith van Rotterdam naar Engeland uitge-
schreven.
Uit correspondentie van en naar de vice-consul van Nederland te Rouaan blijkt
dat Richard Smith bij zijn overlijden in 189 1 de nodige schulden had nagelaten.138
James Henry Smith, geb. Rotterdam ca. 25-1-1829, overl. Rotterdam 5-8-
1 829.‘39
Maria  Smith, geb. Rotterdam 14-8-1830, overl. Amsterdam 3-12-1864, tr.
Rotterdam 25-3-1857 Antonie Philippus Van Seenus, geb. Amsterdam 3-12-
1864, kantoorbediende, overl. Amsterdam 17- 1 - 190 1 (echtgenoot van Maria
Elizabeth Zeiler), zoon van Hendrik van Seenus en Elisabeth Christina
Droste.
Louisa Smith, geb. Rotterdam 24-9-1833, overl. Rotterdam 25-7-1834.
Johanna Smith, geb. Rotterdam 9-2-1835, overl. Rotterdam 25-12-1857.
William Smith, geb. Rotterdam ca. 2-2-1837, overl. Rotterdam 18-2-1838,
begr. Rotterdam 22-2-1838.
William Louis Smith, geb. Rotterdam 12-4-1838, koopman in verfwaren,
(“Leuvehaven),  overl. Rotterdam 2-5-1892, tr. Rotterdam 1-11-1865 Elisabeth
Macfarlene, geb. Rotterdam 28-11-1834, overl. Rotterdam 14-12-1909, doch-
ter van John Macfarlene, koopman (“Nieuwehaven  M207),  en Arm Flight.
In het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam is opgenomen dat Wil-
liam Louis Smith en Elizabeth Macfarlene behoren tot de Remonstrantse reli-
gie, maar de kinderen uit hun huwelijk echter tot de Nederlands Hervormde
religie.

Vg. James Collings, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 18-3-1808/9-8-1811,
koopman, overl. Delfshaven 20-5-1861 (“Delfshaven nr. 120 wijk E), tr. Rotterdam
14-2-1849 Muthilde Pascoe, ged. Helston-E 11-7-1817, overl. Rotterdam
1-10-1884 (ABrakelstraat,  geb. te Penzance), begr. Hillegersberg 3-10-1884, doch-
ter van Francis  Pascoe, (AHelston  in Engeland), en Celia Wills.

Uit dit huwelijk:
1 . Celia  Maria Collings, geb./ged.  (eng.episcop) Rotterdam 16-12-1851/5-1-1852,

volgt VIb.

Vh. James Bowden Maingay, geb. Rotterdam 25-5-1813, koopman (“Rotterdam),
overl./begr.  DoornHillegersberg 28/31-5-1866,  tr. en tr.kerk(eng. episcop.) Rotter-
dam 8-7-1841 Maria Pennington Collings, geb./ged. (eng. episcop.) Rotterdam
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3/15-5-1814,  overl. Rotterdam 5-7-1893, dochter van William Collings, koopman,
en Ann Smith (zie Vd).

Op 18 juni 1841 lieten James Bowden Maingy en Maria Collings huwelijkse
voorwaarden opstellen. De in te brengen goederen, lasten en baten zouden geschei-
den blijven, waarbij de door Maria Collings in te brengen goederen en contanten op
f 947 1 ,- werden bepaald.140
Bij Koninklijk Besluit van 8 april 1842 nr.60 werd de naam Maingy gewijzigd in
Maingay.
De huwelijken van de kinderen van James Bowden Maingay en Maria Pennington
Collings zijn niet kerkelijk ingezegend en er is een hiaat gedurende de periode
1861-1880 van de doopinschrijvingen, waardoor eventuele dopen van de kleinkin-
deren uit deze huwelijken niet bekend zijn. Aangezien de familie Maingay is be-
schreven in Nederland’s Patriciaat, jaargang 1999, wordt voor de nazaten van de
hieronder vermelde kinderen daarheen verwezen.

Uit dit huwelijk:
1. Arthur Maingay, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 2-417-5-1842,  commis-

sionair in effecten, agent van buitenlandse huizen, lid tïrma  Cruijs,  van Casteel
en Maingay in vlas en aanverwante artikelen, overl. ‘s-Gravenhage 6-4-1935,
tr. Rotterdam 20-5-1869 Anna Adriana van der Leeuw, geb. Rotterdam 24- 1 O-
1848, overl. ‘s-Gravenhage 12-6-1943, dochter van Jacobus Johannes van der
Leeuw, koopman (“Leuvehaven  3-36),  en Elizabeth Jacoba van der Kooij.141
Arthur Maingay en Anna Adriana van der Leeuw kregen 4 kinderen, te Rotter-
dam geboren.

2. Walter  Maingay, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 8-913-10-1844,  koop-
man, commissionair, overl. Rotterdam 28-11-1885, tr. Rotterdam 10-3-1870
Maria Dalen, geb. Katendrecht 5-8-1847, overl. Oosterbeek 20-12-1923,
dochter van Abraham Comelis Dalen, makelaar te Rotterdam, en Johanna
Elisabeth Enschedé.‘”
Walter Maingy en Maria Dalen kregen 6 kinderen, te Rotterdam geboren.

3. George Maingay, geb./ged.  (eng. episcop.) Rotterdam 613 1-3-1847, koopman,
overl. Keulen-D 11-7-1903, tr. Rotterdam 28-10-1869 Louisa Jacoba Dunlop,
geb. Rotterdam 13-8-1848, overl. ‘s-Gravenhage 22-12-1902, dochter van Sa-
muel Dunlop, commissionair (“Zuidblaak  2-30),  en Margareth Petronella
Jacoba Surengar (ARotterdam).143
George Maingay en Louisa Jacoba Dunlop kregen 5 kinderen, te Rotterdam gebo-
ren. Het huwelijk werd op 7 mei 1886 door scheiding te ‘s-Gravenhage ontbonden,

Via. Maria Pennington Collings, geb.lged.  (eng. episcop.) Rotterdam 3115-5-1814,
overl. Rotterdam 5-7-1893, tr. en tr.kerk(eng.  episcop.) Rotterdam 8-7-1841 James
Bowden Maingay, geb. Rotterdam 25-5-1813, koopman (“Rotterdam), overl. Doorn
28-5-1866, zoon van Thomas Maingy, koopman en Margaret Elizabeth Smith. Zie Vh.
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VIb.  Celia  Maria Collings, geb.lged.  (eng. episcop.)  Rotterdam 16-12-1851/  5-1-1852,
overl. ‘s-Gravenhage 9-12-1912, tr. Rotterdam 16-5-1878 Adolf Willemse, geb. Rotter-
dam 15-4-1844, agent buitenlandse. handelshuizen, overl. Wiesbaden-D ca. 1886, zoon
van Hendrik Lucas Willemse, koopman, en Auguste Petitjean, (“Geldersekade  B54).

Op 23 november 1885 lieten Adolf Willemse en Celia Maria Collings, met hun
zoon James Adolf, zich vanuit Rotterdam naar Wiesbaden uitschrijven. Na het daar
overlijden van Adolf Willemse, lieten Celia Maria Collings en haar zoon op 16 sep-
tember 1886 zich weer te Rotterdam inschrijven, maar vertrokken op 24 mei 1887
naar den Haag.
In het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam is opgenomen dat Adolf
Willemse behoorde tot de Waals Hervormde religie en Celia Rogers Collings en
hun zoon James Adolf tot de Episcopale religie.

Uit dit huwelijk:
1 . James AdolfCollings  Willemse, geb. Rotterdam 26-7-1880, bureauchef effec-

tenkantoor, overl. ‘s-Gravenhage 31-8-1910, tr. ‘s-Gravenhage 15-6-1906
Louisa Maria Bernhard, geb. ‘s-Gravenhage 9-9-1873, overl. na 1924, dochter
van Willem Bernhard en Maria Theresia Witzel,  zich noemende Opdenhoff.
Bij Koninklijk besluit van 30 oktober 1893 is aan James Adolf Willemse toe-
gestaan om aan zijn geslachtsnaam de naam Collings toe te voegen, waardoor
hij voortaan de naam James Adolf Collings Willemse draagt. Komende van
Rhenen werd James Adolf Collings Willemse op 17-9- 1897 te Den Haag inge-
schreven. Na zijn overlijden vertrok Louisa Maria Bernhard op 7-4-1914 naar
Lousane/Genève  en keerde op 2-9-1924 weer terug naar Den Haag. In het
bevolkingsregister van den Haag is opgenomen dat zij beiden tot de
Nederlands Hervormde religie behoorden.

Aanhangsel
Registers van Doop, Huwelijk en Begraving van de Engels Episcopale Kerk te
Rotterdam, in bewaring gegeven bij het Gemeentearchief Rotterdam:

Register van Huwelijken en Dopen 1705-1860 (inv. nr. 5)
Blz. 111:
Register of Marriages &  Christnings in the Episcopal Church at Rotterdam 1705.

Blz. V:
On Sunday April1 the 22, 1708, the New English Episcopal Church was consecra-
ted by Mr. Thorold. A commission being sent him from the Right Referend the
Lord Bishop  of London to that End. Salary 1450 Gilders.

1708 Willm Thorold
17 15 John Mapletoft
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17 19 Richard Lowther M.A.
1749 Henry Mickelson M.A.
1751 Chr. Anstrey B.D.
1770 Wm  Atkinson A.B.
1777 William Williams A.M.
1815 Richard John Hay  A.B. of Universitity College Oxon

The original Register Book having  been demanded by the Minister of justice to be
deposited in the Stad House of this City, after  several ineffectuel representations
and Appeal to the Bishop  of London aswile as to the British Ambasador at the
Hague the Earl of Clancorty we were obligated to give it up to tbe  Burgomaster.

1 do herby certify  that 1 have carefully examinded and compared this Copy with the
Original and that is a true one and correct. Witness my hand this eight of February
One thousand eight hyndred &  eighteen. Richard John Hay  - Minister; William
Collings, James Smith - Churchwardens
(Deze tekst komt eveneens voor op blz. 12 1 als afsluiting van het jaar 18 17 en on-
deraan op blz.1,  zoals genummerd vanaf de achterzijde van het gekeerde register).

Blz. 1 ev.:
le huwelijksinschrijving van 4-6-17070~  blz. 1 en le doopinschrijving van 11 juli
1708 op blz. 2. In principe werden vervolgens op de linker, even genummerde blad-
zijden de huwelijken aangetekend en op de rechter, oneven genummerde bladzijden
de dopen van de overeenkomstige jaren, maar loopt door elkaar.

Blz. 31:
1728, jan. 14: Joseph the son of William and Margarett/Eliz  Bingley was bap. by
R. Lowther.
Als afsluiting van deze bladzijde is de volgende verklaring opgenomen (tussen
haakjes verwijzing naar volgnummer in parenteel):
We the underwritten certifye to al1 whom  it may  concern that the above alteration
made by the Reverent Wm  Atkinson of Margarett Bingley in the room of Eliz-
Bingley was done with our knowledge &  by om-  advice  as the above said Wm  8z
Marg- Bingley were wel1 known to US and also  that the afore said William Bingley
during his residence here never had any other Wife than the above said Margarett.
Witness our hands this 28th day of January 1771. Mary Tillany, Fran. Twiss,
Cornelius Lloyd, Mary Lloyd, John Smith (IIId),  Jane Smith (ev. IIId),  James Smith
(IIId),  Susanna  Bradshaw (111~).

Blz. 112 en 113:
Na de doopinschrijving van 20 september 1794, over de gehele breedte van het
opengeslagen register:
A copy of this register of the Episcopal  Church of Rotterdam in Holland entered
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into a Book of the same size,  counting the same Numbers of pages and the same
Entries in each  page was made and completed  this twelfth day of februari 1795 by
directions of the Church Warden by me M. Molcombe, offciating minister. James
Smith, Jasper  Atkinson, Thomas Littledale - Church Wardens.

Blz. 113 (vervolg) t/m blz. 115:
Van de hierna volgende periode tot aan 1803 zijn er geen inschrijvingen van dopen
vermeld. Daarna zijn er dopen ingeschreven over de periode juni 1803 Urn  juni
1807 aan de hand van memoranda, verstrekt door de voorgangers van de Engels
Episcopale Kerk te Rotterdam die gedurende die periode hadden waargenomen.

Blz. 116:
De inschrijvingen van de dopen van de drie kinderen uit het eerste huwelijk van
William Collings met Anne Smith (zie IVe)  en de twee volgende kinderen uit zijn
tweede huwelijk met Ann Smith (zie Vd) vonden in 1815 plaats aan de hand van
losse briefjes, afkomstig van de voorgangers van de Engels Episcopale Kerk te
Rotterdam die hadden waargenomen en omvatten de periode 1804 t/m 18 14

Blz. 117 ev.:
Vanaf 16 juni 1815 vonden er weer regelmatig doop- en huwelijks inschrijvingen
plaats.

Blz. 121:
Na de doopinschrijving van 13 november 1817 wordt de bladzijde afgesloten met
de verklaring vermeld onder blz. V.

Blz. 122 ev.:
Voortzetting van de doop en huwelijksinschrijvingen tot en met februari 1860,
gevolgd door 11 blanco bladen, waarna vanaf de achterzijde van het omgekeerde
register de inschrijvingen van de begravingen.

Gekeerde Register - Begravingen 181.5-1861
4e ongenummerde bladzijde, ingeplakt:
Wij Burgemeester der Stad Rotterdam, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, ver-
klaar bij dezen dat door de Heeren  Richard John Hay,  Predikant en William
Collings en James Smith, leden des Kerkeraad van de Engelsche Episcopale Kerk
binnen deze stad aan het bureau van gezegden staat is gedeponeerd één boek,
inhoudende de Registers van Doop, Huwelijk en Begraving bij gezegde Gemeente
gehouden en beginnende met den Jare  Zeventien honderd acht en eindigende 1 Fe-
bruari Achtien  honderd achtien.  Rotterdam 30 maart 1818. w.g. W.J. Geven Deijnoot.
Bladen vervolgens genummerd, beginnend met 1.  (Hieronder deze nummering aan-
gevuld met r.)
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Blz. Ir:
Inschrijvingen van de begravingen, te beginnen op 27 september 18 15 met Ann
Smith (zie Vd). Na de inschrijving van de begraving op 18 augustus 1818 wordt
pagina Ir afgesloten met de de verklaring vermeld onder blz. V.

Blz 2r ev.:
Voortzetting inschrijvingen van de begravingen, eindigend met de inschrijving van
4 april 1861.

Huwelijksregister 1861-1947 finv.  nr. 7)
Dit is een voorbedrukt register waarin de kerkelijke huwelijken zijn aangetekend.
Met betrekking tot de parenteel Pennington zijn hieruit geen huwelijken of andere
bijzonderheden te vermelden, behoudens het huwelijk van een niet opgevoerde
dochter van IVf-kind3.

Registers van Dopen 1880-1887 en Huwelijken 1947-1951 (inv. nr. 6)
Dit zijn voorbedrukt registers, die vermoedelijk later tot een boek zijn samenge-
voegd. Er is een hiaat in de doopinschrijvingen over de periode 1861- 1880.
Aansluitend op de doopinschrijvingen zijn de kerkelijke huwelijken vermeld. Met
betrekking tot de parenteel zijn uit dit register geen dopen, huwelijken of andere bij-
zonderheden te vermelden.

Register van Begravingen 1862-1907 (inv. nr. 8)
Dit is een voorbedrukt register waarin de kerkelijke begravingen zijn aangetekend,
met vermelding van de begraafplaats. Met betrekking tot de parenteel zijn twee
begravingen vermeld (zie Vg en Vh), maar verder zijn er geen bijzonderheden.

AFKORTINGEN
CBG Centraal Bureau voor Genealogie
EEK Engels Episcopale Kerk
GAR Gemeentearchief Rotterdam
Ned. Leeuw Nederlandsche Leeuw
Ned. Patr. Nederland’s Patriciaat
N N A Nieuw Notarieel Archief
ONA Oud Notarieel Archief
RJB Rotterdams Jaarboekje
SAD Stadsarchief Deventer’”
VHS familiearchief/dossier Van Hoeij Smith
Wap. Heraut Wapenheraut
WvR collectie Wijnaendts van Resandt
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NOTEN

1.

2 .

3 .

4 .

9.
10.

l l .

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

2 0 .

GAR. EEK inv. rus. 5 t/m  8. Voor een sa-
menvatting, in de vorm van vermeldingen
en afgelegde verklaringen in relatie tot dit
artikel, zie het aan deze Eindnoten vooraf-
gaande Aanhangsel.
Als leidraad voor deze paragraaf heb ik ge-
bruik gemaakt van het artikel ‘Little  Lon-
don’ van de auteurs M.R. Doormont en R.
Vroom, gepubliceerd in het Rotterdams Jaar-
boekje 1985. In dit genoemde artikel zijn
verdere literatuurverwijzingen opgenomen.
Arie van der Schaar: Stad in aanwas -
Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, blz.
327. Uitgeverij Waanders - Zwolle - 1999
Als leidraad voor deze paragraaf heb ik
gebruik gemaakt van de ongedateerde, niet
gepubliceerde verhandeling ‘St.Mmy’s
Church Rotterdam 1708-1958’ van Rev.
J.N. Mead  en aangevuld met enkele eigen
onderzoeksresultaten.
Mijn dank aan de St.Mary’s  Church voor de
inzage van de vermelde verhandeling.
GAR, EEK inv. nr. 5 blz. V; zie ook het
Aanhangsel onder de genoemde bladzijde.
GAR, EEK inv. nr. 5 blz. 112 en 113; zie
ook Aanhangsel.
GAR. EEK inv. nr. 5. blz. V. blz. 121 en blz.
Ir (contra nummering); zie ook Aanhangsel.
GAR, EEK inv. nr. 5, 4e ongenummerde
bladzijde van achteren af; zie ook Aan-
hangsel - Gekeerde Register.
GAR, NNA inv. nr. 41,  blz. 644.
GAR, inv. nr. 225: inventaris van het ar-
chief van de Engels Episcopale Kerk
St.Mary’s  te Rotterdam.
GAR, jaarverslag over het jaar 1961, sub.
Aanwinsten Archief: Van de heer A.P. van
Hoey Smith het familiearchief Van Hoey
Smith, 1687-1947.
CBG, WvR-dossier Smith: aantekening bij
een schematische opzet.
FamilySearch  1999: British Isles, IGI-re-
cord - batch nr. MO22483
GAR, charter nr. 6070; VHS inv. nr. 39:
verklaring poortereed.
GAR, EEK inv. ms. 10 en ll.
CBG, WvR-dossier Smith: aantekening bij
een schematische opzet.
CBG, WvR-dossier Smith: in een aanteke-
ning bij een schematische opzet wordt bij
Sara Marsh-Cotton verwezen naar ‘Har-
leian Society Vol. XXXI, blz. 212’.
GAR, ONA inv. nr. 2321, blz. 479.
GAR, ONA inv. nr. 2332, blz. 664.
GAR, ONA inv. nr. 1530, blz. 730.

2 1 .
2 2 .

2 3 .

2 4 .

2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
2 9 .

3 0 .

3 1 .

3 2 .

3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .

3 7 .
3 8 .

3 9 .
4 0 .

4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .

GAR, ONA inv. nr. 2332, blz. 664.
CBG, VHS-antwoord aan F. Christiaan te
Par i j s .
CBG, VHS-antwoord aan F. Christiaan te
Pariis: Geboortedata en ouders van John
Sm& (met bijkomende gegevens).
GAR. Poorters inv. nr. 2881/63vo:  VHS
inv. nr. 6: burgerbrief.
GAR, ONA inv. nr. 2259, blz. 770.
GAR, ONA inv. nr. 2695, blz. 328.
GAR, ONA inv. nr. 3696, blz. 188.
GAR, ONA inv. nr. 2698, blz. 205.
CBG, WvR-dossier Smith: in een aanteke-
ning bij een schematische opzet worden 8
doopgetuigen vermeld voor de kinderen uit
het huwelijk van John Smith en Ann Pen-
nington. In het doopboek van de Engels
Episcopale Kerk te Rotterdam wordt overi-
gens geen enkele doopgetuige vermeld.
GAR. ONA inv. nr. 2570. blz. 473 en inv.
nr. 2572, blz. 563.
Watton  Willcox was vermoedelijk reeds
eerder gehuwd geweest met Anne Mono-
burn. In het Register van Doop. Huwelijk
en Begraving van de Eng. Episc.  Kerk is
namelijk opgenomen: 1747, Dec. 26: Wat-
ton Willcocks and Anne Monoburn were
married by me Rich.  Lowther. (GAR, EEG
inv. nr. 5)
CBG, WvR-dossier Smith: gegevens be-
treffende William Barwell, zijn le huwelijk
en zijn ouders als aantekeningen bij een
schematische opzet.
GAR, Poorters inv. nr. 2881/63vo.
GAR, ONA inv. nr. 2742, blz. 3 1.
GAR, ONA inv. nr. 2731, blz. 238.
CBG, WvR-dossier Smith, aantekening bij
schematische opzet: ‘Cave reg Y London V
fo. 67 dispute 29.11.1734 her granddaugh-
ter Ann Barwell proctor  Mr. Sparway’.
GAR, charter nr. 4393; VHS inv. nr. 38.
GAR, ONA inv. nr. 3569, blz. 348, inv. nr.
2731, blz. 238 en inv. nr 2733, blz. 232.
GAR, ONA inv. nr. 3376, blz. 265.
GAR, charter nr. 6068; VHS inv. nr. 8: ge-
boortebewijs.
GAR, VHS- inv. nr. 7: huwelijksbewijs.
GAR, ONA inv. nr. 2718, blz. 670.
GAR, ONA inv. nr. 2729, blz. 25 1.
GAR, charter nr. 577; VHS inv. nr. 9.
Wap.  Heraut. jrg. 1903, blz. 415: Uit het
kerkregister van Voorburg: 3 oktober 1790
heer Sampson Coysgarne, wonende Rijs-
wijk met Anna Amelia Smith, wonende
hier.
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GAR, ONA inv. nr. 3378, blz. 852 en 856
en Gem. Archief Den Haag, inv. nr. 3563,
blz. 1876-1879 (microfilm).
GAR, ONA inv. nr. 3378, blz. 884.
GAR, ONA inv. nr. 3379, blz. 282.
GAR, Poorters inv. nr. 289IIi18.
GAR, ONA inv. nr. 2746, blz. 214 en 221.
GAR, ONA inv. nr. 2597, blz. 1065, 1116
en 1154.
GAR, ONA inv. nr. 3355, blz. 260 en inv.
N. 3364, blz. 606.
GAR, ONA inv. N.  3369, blz. 462 en inv.
N. 3372, blz. 1094.
GAR, ONA inv. N.  2618, blz. 632 en inv.
N. 2759, blz. 549.
GAR, ONA inv. N.  2623, blz. 1767 en inv.
N. 2625, blz. 207.
GAR, ONA inv. N.  2760, blz. 621 en inv.
N. 2626, blz.1 138
GAR, ONA inv. N.  3279, blz. 1478.
CBG, VHS-antwoord aan F. Christian te
Parijs.
CBG, VHS.
GAR, ONA inv. N.  2308, blz. 112.
Onder Smith-Rotterdam beschreef J.B.
Rietstap in deel 11 van de ‘Armorial Gé-
néral’, 2e uitgave 1887 het familiewapen.
De wapenbeschrijving is niet opgenomen in
de le uitgave van 1861.
In het artikel ‘An illuminated  pedigree of
the family  of William Smith A.D. 1605’ van
J. Paul Rylands, gepubliceerd in The Ge-
nealogist, volume VI (uitgave 1882), wordt
op blz. 2 13 het familiewapen overeenkom-
stig beschreven. Dit wapen werd gevoerd
door John Smith (ca. 1400), nakomeling
van een jongere zoon van Sir Thomas
Smyth. Een verbinding tussen deze Engelse
familie en de Rotterdamse familie Smith
heb ik vooralsnog niet kunnen leggen.
CBG, VHS-antwoord aan F. Christian te
Parijs.
Ned. Leeuw. jrg. 1989 -kol. 416. Plaats van
overlijden van Mary Baker  (overigens on-
der de naam Arme Baker)  ook vermeld in
de overlijdensakte van haar zoon William
Smith .
GAR, ONA inv. N. 3266, blz. 1173.
GAR, ONA inv. N.  3179, blz. 1140 en 1150.
GAR, VHS inv. N. 12: extract testament.
GAR, ONA inv. N.  3510, blz. 816.
CBG, VHS-antwoord aan F. Christian te
Parijs.
GAR, VHS inv. N. 61: verzoekschrift aan
Engelse regering.
GAR, NNA inv. nr. 230, blz. 917 en inv. N.

235, blz. 351.

71.
72.
73.

74.

75.

76.
77.
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79.
8 0 .
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8 2 .
8 3 .

GAR, ONA inv. N. 2761, blz. 534.
GAR, ONA inv. N. 3208, blz. 403.
GAR, ONA inv. nr. 3355, blz. 260, inv. N.
3369. blz. 462 en i n v . N. 3372. blz. 1 8 0 2 .
CBG; VHS-brief d.d. 7-6-1975 van F.
Christian te Parijs.
CBG. VHS-brief d.d. 7-6-1976 van F.
Christian te Parijs.
GAR, ONA inv. nr. 3419, blz. 426.
GAR, ONA inv. N. 3574, blz. 78.
RJB jrg. 1985: ‘Little  London’ blz. 208.
GAR, ONA inv. N.  3387, blz. 603.
GAR, NNA inv. nr. 242, blz. 736.
GAR, charter N. 3484; VHS inv. nr. 25:
akte van bekrachtiging.
GAR, VHS inv. N.  2: ongedateerde notitie.
Tel. mededeling 16-5-2000 van de heer P.
Grimm, conservator Rotterdams Historisch
Museum.

8 4 .

8 5 .

RJE3  jrg. 1934, blz. 152: Grafschriften uit
de Oosterkerk.

8 6 .

87.
88.

8 9 .

GAR, jaarverslag over 1961, sub. Aan-
winsten : Van de heer A.P. van Hoey  Smith
het familiearchief Van Hoey Sm&,  1687-
1947; sub. Verliezen: Aan het Historisch Mu-
seum werd afgestaan een aantal voorwer-
pen, welke minder goed in het Archief op
hun plaats waren.
CBG, VHS-antwoord aan F. Christian te
Par i j s .
GAR, NNA inv. N. 234, blz. 291.
CBG, VHS-brief d.d. 7-6-1976 van F.
Cbristian te Parijs. Zijn afstamming van
George Smith geeft hij niet aan, maar
gezien de door hem vermelde familiegege-
vens kan dat verondersteld worden.
GAR, VHS inv. NS. 2 en 32: George Smith
te Rouaan.

9 0 .

9 1 .
9 2 .

Onderzoek in de registers van de bevolking
en de burgerlijke stand van de voormalige
gemeente Ouder Amstel hebben geen gege-
vens opgeleverd.
GAR, VHS inv. N.  36: overlijdensbericht.
GAR, VHS inv. N.  40: extract sterfregister
Amsterdam.

9 3 .
9 4 .
9 5 .
9 6 .
9 7 .

GAR, VHS inv. N.  2: ongedateerde notitie.
GAR, NNA inv. N.  119, blz. 935.
GAR, ONA inv. N. 3610, blz. 300.
GAR, NNA inv. N.  69, blz. 57.
RJE3  jrg. 1934, blz. 152 ev.: Grafschriften
uit de Oosterkerk.

9 8 . GAR, NNA inv. nr. 578, blz. 789.
9 9 . GAR, NNA inv. N. 116, blz. 145.
100. GAR, ONA inv. N.  3349, blz. 109.
101. GAR, Poorters inv. N. 291/361.
102. GAR, NNA inv. N. 501, blz. 764.
103. Ned. Leeuw jrg. 1989 - kol. 416.
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104. Het geslacht Sweerts de Landas  wordt ver-
meld in het Nederland’s Adelsboek, jrg.
1931 - blz. 255 ev., maar de moeder van
Sara Geertruida van Hoeij, wordt niet meer
beschreven.

105. GAR, NNA inv. nr. 580, blz. 147.
106. De familie van Hoboken wordt beschreven

in Nederland’s Patriciaat jrg. 1962.
107. GAR, Overlijdensakte d.d. 23-10-1847,

microfiche C226.
108. Ned. Leeuw. jrg. 1989 -kol. 416: De aan-

vullende persoonsgegevens van Pieter van
Hoeij  Smith -Heer van Engelen- en zijn
huwelijk met Jacoba  Johanne  Twiss.

109. De familie Twiss wordt beschreven in het
Nederland’s Patriciaat - jrg. 1947.

110. J.B. Rietstap beschreef in 1861 reeds het
familiewapen Van Hoeij in de le uitgave
van de ‘Armorial Général’. Het familiewa-
pen Van Hoey Smith wordt niet beschreven
in de 2e uitgave, waarom verondersteld
wordt dat dit wapen pas na 1887 is ontwor-
pen en aangenomen.

111. De familie Kol wordt beschreven in het
Nederland’s Patriciaat-jrg. 1958, waaraan
de vermelde data zijn ontleend.

112. De familie van Heeckeren wordt beschre-
ven in het Nederland’s Adelsboek-jrg.
1 9 8 5 .

113. De familie Sieuwertsz van Reesema wordt
beschreven in Nederland’s Patriciaat - jrg.
1914. De ouders van Elizabeth Sieuwertsz
van Reesema worden vermeld, maar niet de
kinderen uit dat huwelijk. Het geslacht
Sieuwertsz van Reeserna-is  van dÖopsge-
zinde oorsprong (Wap. Heraut, jrg. 1899,
blz. 249.)

114. RJB jrg. 1926 - kroniek van 1858.
115. Wap. Heraut, jrg. 1911, blz. 44 en Ko-

ninklijk Besluit van 22-5-1912.
116. CBG, VHS-antwoord aan F. Christian te

Par i j s .
117. Ned. Patr. jrgn. 1933/‘34  en 1999.
118. GAR, Poorters inv. nr. 292/72.
119. J.B. Rietstap beschreef het familiewapen

voor de eerste maal in deel 11 van de
‘Armorial Général’, 2e uitgave 1887.

120. GAR, NNA inv. nr. 83, blz. 553 en inv. nr.
93, blz. 1087.

121. GAR, NNA inv. nr. 473, blz. 158.
122. GAR, NNA inv. nr 467, blz. 366.
123. CBG, familieadvertenties Quart.

124. GAR, VHS inv. nr. 18: kwitanties.
125. SAD, Archief 1814-1930 inv. nr. 2544, blz.

41142  en 4831484.
126. SAD, Archief 1814-1930 inv. nr. 2544, blz.

41142.
127. SAD, Archief 1814-1930 inv. nr. 2548, blz.

84/85.
128. GAR, NNA  inv. nr. 109, blz. 223.
129. GAR, NNA inv. nr. 83, blz. 553 en inv. nr.

93, blz. 1087.
130. GAR, NNA inv. nr. 528, blz. 205.
131. GAR, NNA inv. nr. 527, blz. 697.
132. De familie Cantzlaar is beschreven in Ne-

derland’s Patriciaat - jrg. 1920. Het huwe-
lijk van de ouders van Pieter Jacob Cantz-
laar wordt vermeld, maar niet de kinderen
uit dit huwelijk.

133. GAR, NNA inv. nr. 658, blz. 658.
134. GAR, VHS inv. nr. 18: kwitantie nalaten-

schap.
135. GAR, NNA inv. nr. 115, blz. 709.
136. CBG, VHS: in het antwoord aan F. Chris-

tian te Parijs wordt aangegeven dat Richard
Smith op 12-6-1821 te Manchester huwde
met Ann Maclaren. Gp grond van de ge-
vonden gegevens in de Burgerlijke Stand
van de Gemeente Rotterdam moet dit als
niet juist worden aangemerkt.

137. GAR, VHS inv. nr. 3 1: stukken betreffende
nalatenschap.

138. GAR, VHS inv. nr. 42: stukken aan en van
vice-consul.

139. GAR, VHS inv. nr. 55: aanwezig is een
gedicht op het overlijden van James Henry
( o n g e d a t e e r d ) .

140. GAR. NNA inv. nr. 529. blz. 336.
141. De familie van der Leeuw wordt beschre-

ven in Nederland’s Patriciaat, jrg. 1925.
142. De familie Dalen wordt beschreven in

Nederland’s Patriciaat, jrg. 1923.
143. De familie Dunlop wordt beschreven in

Nederland’s Patriciaat, jrg. 1952.
144. Met dank aan de heer M. Prudon te

Deventer voor de toelevering van de
betreffende stukken en informa&

1 4 5 GAR. NNA  inv. nr. 506. blz. 66
1 4 6 GAR; Provisionele admissiën inv. nr. 286,

blz. 320.
1 4 7 GAR, Provisionele admissiën inv. nr. 2 8 5 ,

blz. 697.
1 4 8 RAZH, huwelijks bijlage bij akte nr. 71.
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