
EEN GRATIFICATIE VOOR HET GEBRUIK 

VAN 's KONINGS VOORNAMEN, door L.C.M. Peters. 

Op 15 december 1838 werd het gezin van Jan van den Broek en Geertje 
de Boer verrijkt met een nieuwe telg, de zevende zoon. De vader was van 
beroep koekkramer en woonde met vrouw en kinderen in de Poelstraat te 
Woerden. Twee dagen na de geboorte van zijn zevende zoon begaf Van den 
Broek zich naar het stadhuis, vergezeld door de getuigen Jan van der Stoel, 
rijksschatter, en Jacobus van Velsen, gerechtsdienaar. Aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand verklaarde hij dat hij aan het kind de namen WILLEM 
FREDERIK wilde geven, waarna de acte in zijn aanwezigheid werd opgemaakt. 1) 

Enige dagen later richtte Jan van den Broek een request aan de Koning 
-Willem Frederik -, waarin hij onder meer schreef dat zijn vrouw op 15 de
cember 1838 het leven had geschonken aan een zoon, de zevende in zijn ge
zin. Dat hij bij de burgerlijke stand aangifte had gedaan en dat zijn zoon 
de namen Willem Frederik had gekregen. Deze namen had hij gegeven "uit 
achting en eerbied voor Zijne Vorst" en hij verzocht hiervoor alsnog goed
keuring. 

Maar tegelijkertijd stelde hij "dat het Zijne Majesteit mocht behagen 
wegens het bezit van zijn talrijk huisgezin, hem suppliant, zodanig douceur 
toe te kennen als Hoogstderselve zou behagen". De Koning stuurde het ver
zoekschrift ter fine van "berigt, consideratie en advies" naar burgemees
ters en wethouders van Woerden. In de vergadering van dat college op 8 
januari 1839 kwam het stuk in behandeling. Besloten werd tot een gunstig 
advies *0. 

Op 22 april 1839 ontving Van den Broek een brief van de "Referendaris 
belast met de Administratie van 's Rijks Uitgaven", waarin stond vermeld 
dat hem bij besluit van de Koning d.d. 12 april 1839, no. 133, een grati
ficatie was toegekend van 40 gulden voor zijn zevende zoon.' 3) 

1) Gemeente-archief Woerden. Geboor teregis ter .1838, ac t e no. 153. 
2) idem Notulen B en W 1837-1840, K 3, no. 70. 
3) idem Ingekomen stukken 1839-182. K 15, no. 8 3 . 
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