






Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 IIIII (foto auteur, 1993) Het hijheltje, 16 hij 10 cm groot, in gesloten toestand Naast een overzicht van de erfgenamen werd in de akte uit 1852 ook een nauw-keurige inventaris van de boerderij aan de Langbroekerdijk A42 geven. Daarinkomt de volgende vermelding voor: 'In het voorhuis in de kleerkast een kleinerkerkboekje met de gezangen en zilverslot ter waarde van f 2, = .' Werd hiermeehet bijbeltje van Baaije bedoeld? Vermoedelijk wel, want zij en haar broer Fransbleven beiden ongehuwd op de oude boerderij wonen'. Waarschijnlijk zal helbijbeltje bij de boedelscheiding in de familie zijn gebleven. De directe vooroudervan de schenker, een zekere Hendrik van Donselaar, werd in 1852 althans alsmede-erfgenaam vermeld. de boedel van Frans van Donselaar. In een volgend artikel hoop ik nog eens nader op dezeboedelscheiding in te gaan.9. In de akte

uit 1852 kwamen ook vrouwenkleren (mutsen) voor.



Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 Het bijbeltje geopend op de titelpagina met links een deel van de familieaantekenin-gen                                                                                      (foto auteur, 1992) In het bijbeltje noteerde Baatje in haar eigen handschrift de volgende familiegebeurtenissen: Eerste blad: 'Baatje van Donselaar is gebooren den 17 octoober in het jaar 1776. Hoort ditboekje toe 1789. Jaantje van Woudenberg, weduwe van Hendrik van Donselaar, is overleden den9 februari en begraven den 16 in het jaar 1819.' Tweede blad: 'Antge van Donselaar is overleeden den 7 april en begraven den 14 april in hetjaar 1790.



Tussen Rijn en Lek 1994 1. - Dl.28 1 IJan van Donselaar is overleden den 1 junius in het jaar 1810.Gougje van Donselaar is overleden den 18 april in het jaar 1811.Margje van Donselaar is overleden den 19 april in het jaar 1811.I'rans van Donselaar is overleden den 2 jannuari in het jaar 1816.Lysje van I3onselaar is overleden den 17 juli in het jaar 1816.(}ijs van Donselaar is overleden den 17 augustus in het jaar 1816.' Derde blad: 'Ckrgjc van Woudenberg is overleden 7 mey in jaar 1819.Jacobus Lcgemaat is overleden den 14 februari in jaar 1820.Maria van Donselaar, weduwe van Jacobus Legemaat is overleden den 28 februa-ri in jaar 1821. Jannigje Schoonderbeek, weduwe van Jan van Donselaar, is overleden den 29november 1821. Jan Spaan is overleden den 31 maart 1822.Joost Vervat is overleden den 25 mey 1824.' Hoewel het bijbeltje op zichzelf zeker niet uniek is - er zijn meer bijbels

bekendmet familieaantekeningen - kon door middel van aanvullend onderzoek deintrigerende vondst van een bijbeltje uit 1777 te Langbroek verklaard worden.Ook van de levensloop van de eigenaresse, Baatje van Donselaar, kon een tipjevan de sluier worden opgelicht. Hoewel mijn onderzoek naar de geschiedenisvan de Langbroekse familie Van Donselaar nog niet is afgerond (voor gegevensover deze familie hou ik me van harte aanbevolen: Zigzagoven 33, 3961 EE Wijkbij Duurstede) was deze vondst aanleiding om alvast een stukje van de familiege-schiedenis te onthullen.


