
en verontwaardiging wekte. Het gelukte hem echter om deze verontwaardiging althans bij sommigen 
te overwinnen. Een betrekkelijk groot aantal gekleurden kwam ter kerke. 
Ds. Vos geraakte echter toch, tengevolge van zijn voorliefde voor alles wat een gekleurde huid had, 
met zijn gemeente op gespannen voet en vond niet wat hem in Nederland zo vaak voor ogen had ge
staan. In het voorjaar van 1802 vertrok hij naar Engeland. Voor een beroep door de gemeente van 
Zegveld op hem uitgebracht, meende hij te moeten bedanken. Op 11 februari 1804 vertrok hij naar 
Ceylon. Reeds tijdens de overtocht was zijn vrouw ernstig ziek. Hij verloor haar op 12 januari 1805. 
Te Point de Galle waar hij tot achtste predikant bij de Hollandse Gemeente werd aangesteld, huwde 
hij met Johanna Petronella van Geyzel, weduwe van Charles Torriano. Uit dit tweede huwelijk wer
den acht kinderen geboren. Evenals zijn leermeester Bonnet was Vos vooral een man van het woord. 
Ook op Ceylon kreeg hij onvoldoende kans zich waar te maken. Hij blijft dan zwerven, eerst naar 
Negapatnam, anderhalfjaar later naar Madras en dan weer terug naar zijn geboorteland. 
Hij wordt predikant te Swartland (thans Malmesbury) en het volgende jaar te Zwartberg (thans 
Caledon). 2 Augustus 1818 legde hij zijn ambt neer en vestigde zich opnieuw te Roodezand, waar 
hij zeven jaar later overleed. 
Vos was een der meest bekende predikanten van zijn tijd. Zijn „Merkwaardig Verhaal" werd her
haalde malen herdrukt. Een Duitse vertaling verscheen in 1829 te Bazel. 
Men zie verder over hem: 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 
de Villiers - CG. Geslagsregisters van die ou kaapse families deel III, 1078 -1080. 

LANDVERHUIZERS door Nico Plomp 

In de eerste helft van de vorige eeuw was de emigratie hier te lande alles behalve populair. Men 
kreeg voornamelijk te maken met doortrekkende Duitse landverhuizers, en met de wijze waarop 
deze werden behandeld en verhandeld. Uit archiefmateriaal hierover blijkt dat er vele 
misstanden te bestrijden waren. 
Toch kwam ook in Nederland de emigratie op gang, toen in economische en geestelijke nood ver
kerende predikanten als Scholten en Van Raalte, besloten met hun volgelingen naar Noord-Amerika 
te vertrekken. Toen de grote uittocht was begonnen, kreeg de overheid kennelijk behoefte aan een 
goede registratie van de vertrokken personen. Vanaf 1848 zonden de gemeentebesturen jaarlijks 
gegevens over de landverhuizers aan het provinciaal bestuur, waarna door iedere provincie een ver-
zamellijst naar een van de ministeries werd gezonden. In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage 
zijn deze lijsten van alle provincies bewaard over de periode 1848 tot en met 1877. Van enkele 
provincies zijn er lijsten uit 1847, zoals bijvoorbeeld van Utrecht, waarvan de lijst van 1847 één 
aantekening uit 1846 bevat. 
Deze oudste lijst van de provincie Utrecht is met name interessant omdat Ds. Scholten en zijn groep 
er in voorkomen. 
De lijsten vermelden de gemeente, de namen en leeftijden van de vertrokken gezinshoofden en vrij
gezellen, gegevens over hun kerkelijke gezindte en hun welstand, en de reden van vertrek. 
Die was bijna steeds het zoeken van een beter bestaan, soms ook ,,de zucht naar meerdere vrijheid" 
(Godsdienst) „lust tot avontuur", en een enkele maal „wegzending", „verliet zijn vrouw en kinde
ren", en „ontslagen uit de gevangenis". De kolom aanmerkingen, die de betrokken ambtenaren enige 
vrijheid verschafte, werd veelal gebruikt om met kennelijk leedvermaak te noteren dat de vertrok
kene naar huis geschreven had dat het hem tegenviel. Dit tekent de heersende stemming. 
De meeste landverhuizers gingen naar Noord-Amerika, naar de staten, New York, Michigan, 
Minnesota, Iowa, South Dakota en Utah. 

Hieronder volgen de namen van landverhuizers uit onze omgeving. Grote aantallen zijn het niet. 
Slechts uit Kockengen (1847) en Woerden (1849) zijn kleine groepjes Christelijk Afgescheidenen 
vertrokken. 
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1846. Willeskop. Cornells Kunen, arbeider, 42 jaren, R.K., behoeftig, met vrouw en twee kinderen 
naar Noord-Amerika (plaats onbekend) teneinde een beter bestaan te vinden. „Was een oppassend 
mensch; had eene familie in Noord-Amerika, werwaartshij vertrokken is". 
1847. Kockengen. Jan van Dam, landbouwer, 46 jaren, welgesteld, 2e klasse hoofdelijke omslag, 
met vrouw en drie kinderen. 

Jan Griffioen, landbouwer, 33 jaren, welgesteld, 3e klasse, met vrouw en twee 
kinderen. 

Hendrik van Vliet, winkelier, 36 jaren, welgesteld, 3e klasse, met vrouw en 
twee kinderen. 

Willem Griffioen, landbouwer, 28 jaren, welgesteld, bij zijn moeder wonende. 
Catharina Maria van der Lingen, zonder beroep, 65 jaren, mingegoed, 4e klasse. 
Cornells van Rheenen, klompenmaker, 35 jaren, behoeftig, ongehuwd. 
Hendrik van Rheenen, arbeider, 34 jaren, behoeftig, ongehuwd. 
Gerrit van Rheenen, kleermaker, 16 jaren, behoeftig, ongehuwd. 
Cornelia van Rheenen, zonder beroep, 26 jaren, behoeftig, ongehuwd. 

Deze personen, alle Christelijk Afgescheidenen, zijn tesamen vertrokken. 
Reden: „Onvergenoegdheid veroorzaakt door teleurstelling in hetgeen men ten opzichte van de 
nieuwe gemeente verwacht, als zich zeker wanende, dat verreweg de meeste Hervormden in der ge
meente hun voetspoor zouden volgen en zij de meerderheid spoedig zoude uitmaken, hetgeen door 
Ds. Scholten in geene geringe mate is bevorderd." 
Plaats: „Volgens laatste berichten bevinden zij zich te St. Louis". 
Bijzonderheden: „Naar de berigten welke men als de waarheid inhoudende kan beschouwen vinden 
zij ook aldaar geensins hetgeen zij zich hadden voorgesteld, en kan men het als zeker er voor houden 
dat de meesten zoo niet allen niet anders dan met leedwezen zich het oogenblik waarop zij tot het 
besluit zijn gebracht om hun vaderland en betrekkingen te verlaten, herinneren." 
1847. Laag Nieuwkoop. Gerrit van der Wilt, landbouwer, 55 jaren, Chr. afgescheiden, welgesteld, 
Ie klasse, met vrouw en negen kinderen, wegens „godsdienstige begrippen" naar Noord-Amerika, 
Staat Michigan. 
1847. Montfoort. Theodorus Hendricus Rietman, 40 jaren, R.K. mingegoed, 10e klasse (is op één 
na de laagste klasse van de hoofdelijke omslag), wegens gebrek aan werk, naar New York. „Heeft 
zijne huisvrouw en vier kinderen achtergelaten, heeft na zijn vertrek reeds drie malen tijding gegeven 
en beloofd geld over te zenden, doch heeft nog niets gezonden." 

1848. Haastrecht. Pieter Rost, verver, 22 jaren, R.K., mingegoed, vrijgezel, naar St. Louis „tot ver
krijging van meerder verdiensten." 
1848. Woerden. Adrianus Bouwman, kleermaker, 49 jaren, chr. afgescheiden, welgesteld, 19e klasse, 
met vrouw en één kind naar Noord-Amerika „wegens godsdienstijver." 
1848. Zevenhoven Z.H. Anna Damman, naaister, 29 jaren, R.K. behoeftig, naar Londen „om te 
huwen". 
1849. Kockengen. Arie Bogaard, landbouwer, 24 jaren, R.K. mingegoed, met vrouw en twee kinde
ren, vermoedelijk naar New York. 
1849. Woerden. Christoffel Obertop, timmerman, 35 jaren, mingegoed, met vrouw en drie kinderen. 

Jan Jacob Koolbeek, commies, 38 jaren, welgesteld, 17e klasse, met vrouw en 
drie kinderen. 

Jan Niermeyer, klompmaker, 30 jaren, mingegoed, met vrouw en zes kinderen. 
Ernst Hendrik Grundman, timmermansknecht, 21 jaren, mingegoed, vrijgezel. 
Gideon van Loon, stedelijk commies, 32 jaren, mingegoed, 20e klasse, met vrouw 

en vier kinderen. 

Jacobus Collet, schoenmaker, 38 jaren, mingegoed, met vrouw en twee kinderen. 
Deze personen, alle Christelijk Afgescheidenen, vertrokken wegens „godsdienstige begrippen, naar 
Noord-Amerika. 
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1851. Haastrecht. Jan Hendrikus Waller Diemont, advocaat, 26 jaren, N.H., welgesteld, naar Batavia 
om als ambtenaar geplaatst te worden. Heeft in 1851 op de academie te Delft examen afgelegd 
en diploma als O.I. ambtenaar der Ie klasse verkregen. 
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 42 (1956) blz. 100) 

1851. Montfoort. Gijsbert Kemp, kleermaker en baardscheerder, 40 jaren, R.K. ,mingegoed, in de 
laagste klasse van f. 1,~, vrijgezel, naar New York, reden onbekend. 

1856. Kockengen. Dirk Boogaard, landbouwer, 28 jaren, chr. afgescheiden, mingegoed, wegens 
„vooruitzigt op meerder verdiensten" naar Pella, Noord-Amerika. 

1857. IJsselstein. Jacobus Voorboom, timmerman, 40 jaren, N.H. mingegoed, klasse van f. 15,--, 
met vrouw en twee kinderen „tot verbetering van bestaan" naar Bloemfontein, Oranje Vrijstaat 
(Zuid-Afrika). 

1857. Wilnis. Lambertus Horsting, landbouwer, 68 jaren, N.H. mingegoed, klasse van f. 1,-- met 
vrouw en twee kinderen „om beter broodwinning te hebben" naar Pella (Noord-Amerika). 
1858. Kockengen. Dirk Boogaard, landbouwer, 30 jaren, Chr. Afgescheiden, mingegoed, naar 
Noord-Amerika vanwege „de moeyelijkheid om hier te lande eene bouwhoeve te erlangen, en zulks 
elders te willen beproeven." Deze persoon was in 1856 naar Noord-Amerika vertrokken en in 1857 
teruggekeerd, als zijnde destijds in zijne verwachting teleurgesteld". 
1860. Woerden. ; Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip, geen beroep, 30 jaren, Remonstrants, wel
gesteld, naar Oost-Indië om in bediening te treden. 
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 3 (1912) blz. 194). 

1862. Woerden. Willem Frederik van Erp Taalman Kip, luitenant ter zee, 39 jaren, Remonstrants, 
welgesteld, aangeslagen in de 6e klasse à f. 20,- met vrouw en vier kinderen naar Batavia om zich 
aldaar in ambtsbediening te begeven. 
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 3 (1912) blz. 194 en 195). 

1862. IJsselstein. Elisabeth Jacoba Charlotte Ritter, weduwe van J.C. Berghuis, zonder beroep, 
52 jaren,, N.H. welgesteld, aangeslagen in de hoofdelijke omslag, met twee kinderen naar Neder-
lands-Indië, woonplaats van haar zoon. 

1862. IJsselstein. Anna Hester Jacqueline de Graaf, geboren Grevelink, zonder beroep, 32 jaren, 
N.H. welgesteld, aangeslagen in de hoofdelijke omslag, met een kind naar Nederlands-Indië, woon
plaats van haar echtgenoot. 

1862. Jaarsveld. Jan Marinus de Heus, kantoorbediende, 28 jaren, N.H., mingegoed, niet aangeslagen 
in de hoofdelijke omslag, alleen voor „verbetering van bestaan" naar Nederlands-Indië. 
1864. Woerden. Gijsbert Roessingh van Iterson, zonder beroep, 21 jaren, Evang. Luthers, welgesteld, 
naar Batavia om zich te vestigen. 
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 35 (1949) blz. 73 en 74). 

1866. Lopik. Johanna Hermina Cambier van Nooten, zonder beroep, 22 jaren, N.H., welgesteld, 
niet aangeslagen in de hoofdelijke omslag, met haar echtgenoot de heer G.H. Lowe van Utrecht, 
naar Oost-Indië. 

1867. Woerden. Marie Antonius Johannes Leonardus Keulemans, 2e luitenant infanterie, 22 jaren, 
Roomsch Cafholyk, welgesteld, 3e klasse hoofdelijke omslag, naar Oost-Indië om te dienen bij het 
leger. 

1867. Woerden. Johannes Jacobus Rotner, gemeenteontvanger, 80 jaren, Hersteld Evangelisch 
Luthers, welgesteld, 2e klasse hoofdelijke omslag, met zijn vrouw naar Noord-Amerika „om zich 
naar zijne dochter te begeven". 

1868. IJsselstein. C.W. Bergsma geboren Walraven, zonder beroep, 36 jaren, N.H. welgesteld, 
hoofdelijke omslag klasse f. 10,- met drie kinderen naar echtgenoot te Potchefstroom (Afrika). 

1869. Vreeswijk. J. Stekelenburg, arbeider, 41 jaren, N.H. mingegoed, niet in de hoofdelijke omslag, 
met vrouw en drie kinderen tot het uitoefenen van landbouw naar Pella (Noord-Amerika). 
1870. Montfoort. Hillegonda Rietman, zonder beroep, 32 jaren, R.K. behoeftig, niet aangeslagen, 
„naar familiebetrekkingen" in Australië. 
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1870. Woerden. Sijbe Bersée, hoornblazer, 22 jaren, N.H. mingegoed, naar Oost-Indië, wegens 
vrijwillige dienstneming. 
1870. Woerden. Abé de Jong, soldaat, 23 jaren, N.H. mingegoed, naar Oost-Indië wegens vrijwillige 
dienstneming. 
1872. Bodegraven. H. Oosterum, landbouwer, 50 jaren, Chr. Gereformeerd, welgesteld, 16e klasse, 
met drie kinderen ter verbetering van zijn maatschappelijke positie naar Noord-Amerika. 

1872. Bodegraven. W. Dekker, tuinman, 51 jaren, N.H. mingegoed, met zijn vrouw ter verbetering 
van zijn maatschappelijke positie naar Noord-Amerika. 
1873. Bodegraven. Geurt van Dijk, arbeider, 40 jaren, Chr. Gereformeerd, mingegoed, met vrouw 
en drie kinderen naar Noord-Amerika op hoop van „lotsverbetering". 
1873. Bodegraven. Matthijs Brak, landbouwer, 51 jaren, Chr. Gereformeerd, mingegoed, 19e klasse, 
met vrouw en vier kinderen, naar Noord-Amerika op hoop van „lotsverbetering". 
1873. Hekendorp. Willem Ooms, arbeider, 63 jaren, mingegoed, naar Chicago ter verbetering van 
zijn maatschappelijke toestand. 
1873. Papekop. Pieter Huibert de Vos, koopman, 45 jaren, N.H. mingegoed, 17e klasse, met een 
kind, naar Noord-Amerika. Vermoedelijke reden van vertrek, onverschilligheid, heeft zijne vrouw 
en vier kinderen achtergelaten. 
1873. Woerden. George Hendrik Slot, 2e luitenant der infanterie, 29 jaren, welgesteld, naar Oost-
Indië, geplaatst bij het leger in Oost-Indië. 
1874. Bodegraven. W. Meijer, hoofdonderwijzer, 29 jaren, N.H. welgesteld, 16e klasse, naar Batavia. 
Reden: lotsverbetering; is als hoofdonderwijzer ter beschikking gesteld van den Gouverneur 
Generaal. 
1875. Bodegraven. W. Meijer, hoofdonderwijzer, 29 jaren, N.H. welgesteld, 16e klasse, naar Bata
via. Reden: lotsverbetering. 
(N.B. Waarschijnlijk is deze per abuis twee jaren achtereen vermeld). 
1876. IJsselstein. Daniel Stomps, zonder beroep, 32 jaren, N.H. welgesteld, niet aangeslagen in de 
hoofdelijke omslag, „tot het verkrijgen van eene betrekking naar Transvaal". 
1877. Woerden. Gustave Richard Lambert, photograaf. 31 jaren, N.H. welgesteld, le klasse van de 
hoofdelijke omslag, met vrouw en twee kinderen naar Singapore, reden onbekend. 

BRONNEN: Algemeen Rijksarchief, Portefeuilles Landverhuizers Utrecht en Zuid-Holland. 

HET NIEUWE ARCHIEFGEBOUW TE UTRECHT 
Op 15 november j.l. heeft staatssecretaris Vonhoff (CRM) het nieuwe archiefgebouw aan de 
Alexander Numankade te Utrecht officieel geopend. 
In het complex dat uit drie gebouwen bestaat, twee van respectievelijk vijf en acht verdie
pingen hoog en een laag voorgebouw, zijn het Gemeentearchief van Utrecht en het Rijksarchief, 
dat in elke Provinciehoofdstad een afdeling heeft, op ruime wijze ondergebracht. 
Dikwijls ontmoet men mensen die menen dat een archiefbewaarplaats een duffe, stoffige 
ruimte is. Ik verzeker U echter, dat het in de ruime studiezalen van dit archiefgebouw ple
zierig werken is. U wordt er gastvrij ontvangen en vele registers en klappers staan U ten 
dienste. Ook bestaat er de mogelijkheid om fotocopiën te doen vervaardigen. Dit evenwel 
tegen een kleine vergoeding. Wij prijzen ons gelukkig met het feit, dat door het Rijksarchief 
een begin gemaakt is met het omvangrijke werk van het klapperen van de Doop- en Trouw
boeken die voor de invoering van de burgelijke stand in de gemeenten zijn bijgehouden. 
Wij troffen in de studiezaal van het Rijksarchief klappers aan van de gemeenten Benschop, 
Harmeien, Linschoten, IJsselstein en Zegveld. 

Gr. 
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