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Suurmond nazaten naar zee: vluchtgedrag? 

 

Bijzonder is het dat we van de Frans-Vlaamse fa-

milietak Suurmond veel te weten gekomen zijn. Dat vind 

je in: Suurmonds uit Frankrijk 1636, Suurmonds verstrooid 

en Madeleine, en: Madeleine en Jean Veau.  

Ze kwamen in 1686 naar Veere (illustr. hiernaast). We vol-

gen nu de derde generatie (1730-1800). 

 

In het laatste verhaal schitterden twee kleinkinde-

ren van Madeleine, kinderen van Jean: Jean jr en Jacob. 

Veel pogingen Jean Veau jr in beeld te krijgen brachten 

ons helaas niet verder, sinds we lazen dat hij met zijn 

oom en voogd Joost Drumeau, ook Desrumeaux, van Veere naar Arnemuiden ging. We blij-

ven nadenken over een manier om toch wat dichter bij Jean jr te komen.  

 

Wat voor Jean jr niet lukte, lukte uitbundig met de andere kleinzoon van Madeleine 

Suurmond: Jacob Veau. Wat een boeiend leven had hij! In: Suurmond Madeleine en Jean, 

staat al het een en ander. Maar we wisten nog niet wanneer of hoe zijn leven eindigde. Dat 

kan nu opgehelderd: triest en verdrietig was het! Daar pakken we de draad op.  

We vertellen hoe het hem verging, wat zoon Bartholomeus beleefde en wat er met 

kleinzoon Bartholomeus jr gebeurde. Het is te mooi om het in vergetelheid te laten liggen! 

Het brengt ons onder meer naar de rede van Veere. Ook kunnen we eerdere gegevens over 

Madeleine’s kleinzoon Jacob verbeteren. 

 Zouden er vandaag nazaten zijn van deze Suurmond-tak? We komen soms de naam 

Fout, Vaud en Vou tegen, een verbastering van Veau. Wie weet vinden we nog eens actuele 

familieleden! Dat blijft toekomstmuziek. 

 

Jacobus Veau: ex-Frans? 

 Dit verwachtten we helemaal niet: Jacob ging naar zee! We wisten dat hij een goede 

plaats had in Veere, samen met Laurina Brand. Als vakman was hij met de zeewering in aan-

raking gekomen, maar naar zee? Nee, dat vermoedden we niet. Hij zal de schepen hebben 

gezien die vaak op de rede van Veere lagen. Grote zeilschepen en veerboten, o.a. vice versa 

Dordrecht en Duinkerken. Je kunt ze op de illustratie onderscheiden, met de grote domkerk 

op de achtergrond en de Kampveerse toren helemaal rechts!  

 Waarvoor had de Veerse vroedschap belang bij een goede zeewering? Jacobus was 

niet de enige die het moest verstevigen. Iedere vakman werd ervoor opgeroepen! Behalve 

tegen hoog water en overstromingen was de zeewering van belang voor iets anders in deze 

tijd. Er was grote spanning ontstaan onder de burgers. In 1747-1749 braken er politieke cri-

sisjaren aan!  

  

Wat was het geval? De Franse koning Lodewijk XV bezette het gebied van Sluis tot 

Hulst en dreigde in 1747 Walcheren en Zuid-Beveland te bezetten. Hij was met Oostenrijk 

verwikkeld in een oorlog om de zuidelijke Nederlanden. Zeeland was alert en patrouilleerde 

met oorlogsschepen op de Schelde om een Franse inval te stuiten. Daarbij werd Zeeland 

geholpen door Engelse oorlogsbodems. Juist dat maakte Lodewijk XV kwaad. Hij dreigde 

Zeeland binnen te vallen om het verbond tussen de Republiek en Engeland te doorbreken. 
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Vlissingen, Veere en Middelburg vreesden een invasie van de Franse marine. Ook daarom 

werd de zeewering versterkt!  

De toestand in de wereld kan Jacobus en Laurina in Veere niet ontgaan zijn! Werden 

Jacobus en Waalse gemeenteleden met argwaan bekeken? Ze spraken geen Frans, maar 

droegen welbewust hun Franse naam! 

De politieke spanning gaf volksonrust. 

Het bracht Oranjegezinden op de been. Zij 

riepen om terugkeer van de prins van Oranje, 

prins Willem Friso, als stadhouder. In de 

Zeeuwse steden, ook in Veere, trok de schut-

terij op om ‘verkeerde’ burgemeesters aan te 

vallen. Volksleiders drongen er bij de mensen 

op aan zich te wapenen en tegen de regenten 

in opstand te komen! April 1747 sloeg de 

vlam in de pan in Middelburg, Veere en Vlis-

singen. Het resultaat was dat Willem Friso 19 

mei 1747 naar Veere kwam en 20 mei in Mid-

delburg de eed van trouw aan de Staten van Zeeland aflegde als stadhouder van Zeeland, 

ingaande per 1 mei 1747. Alle gewesten volgden Zeeland in de erkenning van de prins als 

stadhouder!   

In 1748 werd de vrede van Aken tussen Oostenrijk en Frankrijk gesloten. Zeeland 

ontbond geleidelijk alle haastig opgerichte burgerwachten. Het was dus een beroerde, roeri-

ge politieke tijd. Zou Jacobus wars van politieke strijd zijn geweest, geen partij hebben willen 

kiezen en daarom de sprong naar zee hebben gewaagd? Had hij persoonlijk reden de stad te 

verlaten? Werd de familie nog als (ex-)Frans bekeken? Liepen ze gevaar van de kant van al-

lochtone Zeeuwen? Hoe keek men in die dreigende tijd tegen de Waalse/Franse kerk te 

Veere aan? Het lijkt me niet onmogelijk dat ze bang waren voor wat er kon gaan gebeuren in 

1749! Dan zou zijn gang naar zee een zekere vlucht hebben ingeluid! 

 

Hij was echter een erkend burger. Naast meester-metselaar in de stad had hij in de 

Waalse kerk een goeie plek als armenmeester en diaken; een voornaam man dus! We heb-

ben het verteld in Madeleine en Jean. Hoe ging het met hem verder?  

Het blijft vreemd dat hij ineens naar Indië trok. Of werd hij door familie daartoe aangezet? 

 

In 1749 monsterde hij aan bij de VOC. We vonden zijn naam en nummer. Verrassend: 

hij boekte op het VOC-schip Baarzande. Het lag op de rede van Rammekens en het had op-

nieuw tot bestemming: Batavia (nu Jakarta). Voor welke functie ging hij plotseling naar zee? 

Ook dat werd een verrassing. De scheepsrol zegt: als ziekentrooster! Uiteraard was hij niet 

de enige aan boord. Het schip herbergde 149 bootslieden en 85 soldaten. Een middelgroot 

schip van 850 tonnage dus.  

En wie had dit gedacht: Bartholomeus ging ook mee! Misschien toch een zekere 

vrees voor de toekomst? Over zijn reizen vertellen we straks. Eerst over vader Jacob Veau! 

 

 De Baarzande lag klaar op de rede van Rammekens (illustr. weer uit beeldbank 

Zeeuws Arch.). De scheepslui monsterden 22 april 1749 aan. Bij vertrek kreeg Jacob “op de 

hand”, dus als voorschot, 48 gulden; 2 maand “gagie”. Het schip vertrok voorspoedig onder 

bevel van schipper Maarten Haringman (1715-1784), geboren in Colijnsplaat.  
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Laurina bleef achter. Zij kreeg vanuit Kaap de Goede Hoop 3 maand ‘gage’ toege-

stuurd. Zo kon ze zich redden. Even later kreeg ze van het VOC-kantoor te Middelburg via 

Middelburgse diaken Gillis Engelsz f 300. Kon ze daarom het huis aan de Wijngaardstraat te 

Veere kopen (zie: Madeleine en Jean)? 

Nadat Duins was aangedaan en het Kaapverdische San Tiago zag Jacob in september 

1749 Kaap de Goede Hoop opdoemen. Het schip bleef er van 18 tot 21 september 1749 om 

vers voedsel in te laden. Daarna begon de verre tocht naar Batavia. Ze meerden 11 decem-

ber 1749 op de rede aan, midden in de tropische zomer dus! 

 

 Waarschijnlijk is de Baarzande eind december 1749, of begin januari 1750 voor de 

terugreis van de rede van Batavia vertrokken. De boeken zijn hierover verwarrend. Het stan-

daardwerk van historicus J.R. Bruijn, Dutch-Asiatic Shipping (ge-

woonlijk afgekort: D.A.S.), stelt de komst in Batavia op 11 december 

1749 (onder nr 3453, dl 2: heenreis). Dat is correct. Vervolgens zegt 

Bruijn (bij nr 7323, dl 3: terugreis) dat Baarzande 16 november 1749 

uit Batavia vertrok.  

Dat kan natuurlijk niet tegelijk waar zijn! Het betreft het-

zelfde schip en dezelfde schipper: Maarten Haringman. Het kan 

niet uit Batavia vertrokken zijn vóórdat het er aankomt! Boven-

dien, schipper Maarten Haringman (portret, uit: J.R. Bruijn, Schippers 

VOC) regelt 14 december 1749 geldzaken in Batavia en een vei-

ling van goederen van de overleden scheepsboekhouder. Dat 

lezen we aan het eind van het Grootboek (Nat. Arch. Den Haag) 

van de Baarzande dat aan het VOC-kantoor in mei 1751 is over-

gedragen. Dat vermeldt de betaling van soldij van alle scheepslieden, o.a. van Jacob en Bart-

holomeus Veau, op resp. blz. 3 en 140.  

Overigens behoorde een ziekentrooster tot het hogere personeel dat een goeie hut 

toegewezen kreeg. Het werk deed hij staande voor de mast waarbij hij telkens steun kreeg 

van de schipper zodat ieder hem respecteerde. 

 De terugreis verloopt spoedig. Kaap de Goede Hoop wordt niet aangedaan. Met Ja-

cobus Veau gaat het niet goed. In het zicht van de haven, zou je zeggen, overlijdt hij op 4 

sept. 1750. Het schip, dat retour niet voor Kamer Zeeland maar voor Enkhuizen vaart, arri-

veert 26 sept. 1750 op de rede van Texel. Dan heeft Jacob in de Atlantische oceaan een zee-

mansgraf gevonden. Haringman zal uit de Bijbel gelezen en de gebeden gedaan hebben voor 

een korte grafceremonie. 

 De afrekening regelt het Middelburgse VOC-kantoor aan de Rouaansche kade 16 de-

cember en 13 januari 1751. “Stadskamerboode Pieter Poleij” betaalt “Louwerina Brand” een 

bedrag van 599 gulden en 8 schelling. Daar komt diaken Gillis Engels weer aan te pas. Hij 

controleert het bedrag. Zij heeft dus kennis gekregen aan het Middelburgse kantoor en aan 

de kerkenraad! 

Over Jacobus Veau staan geen bijzonderheden in het scheepsjournaal. Dit wil zeggen 

dat hij goed werk deed met het lezen van de Bijbel en van preken, met het uitspreken van de 

gebeden, elke morgen, elke avond. Goed werk is van een armenmeester te verwachten, ze-

ker van een geestelijk verzorger. In tegenstelling tot andere scheepslui van wie ‘kwaad’ ge-

drag wordt opgeschreven, was Jacob een oprecht man. Waarschijnlijk ook vroom. Dat wordt 

zichtbaar in zoon Bartholomeus. 
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Bartholomeus Veau 

 We zeiden het al. Zoon Bartholomeus gaat ook naar zee. Hij staat op dezelfde rol als 

zijn vader. Vader en zoon zullen er ongetwijfeld van te voren over Indië en de VOC gepraat 

hebben. Zal moeder Laurina ook zo haar gedachten hebben gehad? Zag zij het misschien 

politiek somber in? 

Wat gaat Bartholomeus aan boord doen? Ook dat onthullen de documenten. Hoop-

looper, of oplooper wordt hij. Dat is net een rang beter dan bootsjongen, maar wel een hulp-

je, loopjongen van de matrozen. Gelukkig weten we dat. Zo kennen we nu zijn leeftijd.  

Een hooploper kreeg f 7,- gage per maand. Een bootsjongen f 4 tot 6. Dat gold jonge-

ren van 14 tot en met 16 jaar. Pas als 17-jarige kon je oplooper worden. Daarna volgt de rang 

van matroos. Barth krijgt inderdaad f 7,- p.m., zo verklaart het Grootboek.  

Aldus de informatie van Bruijn over loonschalen (D.A.S. dl 1, bijl. 1, p. 210/11) Hij geeft de 

lijst van zowel rangen als gages. Denk maar niet dat de (Middelburgse) VOC een gulden meer 

uitgaf aan personeel dan strikt nodig was. Zuinigheid was troef! 

 Dat brengt ons tot de conclusie: Bartholomeus is in 1732 geboren, zoon van Jacobus 

Veau en Laurina Brand. Uit andere documenten krijgen we meer gegevens boven water over 

Jacobus’ gezin. Dat zetten we meteen even op een rij. Barth zal de oudste zijn geweest en 

Jacob en Laurina zullen ongeveer in 1731 gehuwd zijn. Zou er weer een oproer dreigen in 

1748/9 dan zou Barth opgeroepen zijn om zich of te verweren, of Oranjegezinde regenten 

aan te vallen en publiek partij te kiezen. Dat is heftig en voorkom je door naar zee te gaan. 

Zou het toch vluchtgedrag zijn geweest dat ook hij wegging? Zat dat ‘in hun bloed’? Had Ja-

cobus van vaderszijde, dus van oma Suurmond, alsook van moeder Marie Desrumeau iets 

geërfd van een houding van ‘vluchten’. Of hadden ze over voorgeslacht nooit iets hebben 

gehoord en hield hij zich gewoon liever afzijdig van politiek? 

 

Gezin 

 Na Bartholomeus (1731/2) is Catharina geboren. 8 augustus 1759 deed ze belijdenis 

in de grote kerk te Veere, zo vertelden we in het verhaal over oma Suurmond. We schatten 

haar leeftijd bij die gebeurtenis op de gebruikelijke 25 jaar. Ze zag dan in 1734 het levens-

licht.  

We vonden voorts enkele kinderen van Jacob en Laurina op de begraaflijst van Veere. 

Ze brachten achtereenvolgens een kindje naar het graf: 31 mei 1739, 27 september 1740, in 

september 1743 en 19 februari 1745. Erg verdrietig! Voor 4 kinderen maakten ze in opvol-

gende jaren de gang naar het kerkhof!  

Van Catharina Veau ontdekten we dat ze in Veere trouwde met Jacob Coeveld. Bart-

holomeus trouwde een Middelburgse. Ook dat is een bijzonder verhaal. Eerst gaan we naar 

zijn vele reizen naar Indië en Afrika. Boeiend genoeg! 

  

Jacobus en Bartholomeus naar huis? 

 Ongetwijfeld stond vader Jacobus meer met schipper Haringman in contact dan Bart-

holomeus die aan boord zijn nederige werk moest doen. Hij bleef uit de buurt van de kajuit 

achter de mast en zal zich netjes hebben gedragen tijdens de heen- en terugreis. Er wordt 

namelijk niets van Bartholomeus verteld in het logboek of journaal. Het laatste stukje van de 

retourreis zal enerverend voor hem zijn geweest! Waarom? 

 Stel het je voor, je vader overlijdt aan boord. Het is niet duidelijk of hij vroeg in de 

morgen of overdag overleed. In ieder geval is een ziekentrooster iemand van hoger rang dan 

een ‘oplooper’ als Bartholomeus. Als rouwteken werd voor iemand als Jacob de wimpel in de 



 

www.ljjoosse.nl  

 

mast gehesen, halverwege het want. Het eind van de wimpel werd in een knoop gebonden 

om te voorkomen dat deze helemaal zou uitwaaieren. Vervolgens droegen vier beman-

ningsleden zijn lijk op een plank òf na het morgen- òf na het avondgebed driemaal rond de 

mast. Zou Bartholomeus een van hen zijn geweest die zijn vader om de grote mast droeg? 

Het werd daarna in een getimmerde kist gelegd. Deze werd met touwen aan het want vast-

gemaakt om de kist na de ceremonie langzaam overboord te kunnen schuiven.  

Alle scheepslui werden opgetrommeld en stonden met ontbloot hoofd naar een Bij-

belgedeelte te luisteren. Op het sein van de opperstuurman: “één, twee, drie” werd het 

touw gevierd. Zo werd de kist, verzwaard met stenen, overboord gezet onder het afvuren 

van enkele salvo’s kanonschoten. Bartholomeus heeft op die manier zijn vader zien verdwij-

nen in de golven van de Atlantische oceaan. 

  

Zelf kwam Bartholomeus veilig thuis. Nadat 

schipper Haringman zijn boeken gesloten en deze in 

het VOC-kantoor te Middelburg (illustr. hiernaast) 

heeft ingeleverd, mag Barth 6 en 8 december 1750 

aankloppen bij de boekhouder voor zijn gage. Hij 

beurt voor de heenreis, minus de voorschotten f 52 

en 10 schelling. De terugreis levert hem het bedrag 

op van f 116, 18 schelling, 10 penningen. Dit laatste 

kon Middelburg op de heren van Enkhuizen verhalen, 

omdat de retourreis voor rekening was van hun Ka-

mer. Bartholomeus krijgt geen verdere aftrekposten. 

Hij heeft geen schulden, is ook niet schuldig aan 

wangedrag zodat hem geen boeten worden opgelegd. 

 

Keert hij verdrietig terug bij zijn moeder en zus Catharina in Veere? Hij zal verteld 

hebben dat, en hoe, zijn vader overleden is. Dat zeker! Hindert het hem niet al te vlug weg te 

gaan? Nee, dat nou ook weer niet. Sterker nog, hij heeft de smaak te pakken!  

Amper een paar maanden later vinden we hem op VOC-schip Hercules; 4 juli 1751 

monstert hij aan met bestemming Batavia. Opnieuw wordt hij per sloep naar het gereedlig-

gende schip op de rede van Rammekens geroeid. En werkelijk, hij blijft jarenlang weg! 

 

Hij vaart niet alleen naar Indië, ook op diverse schepen in Indië! Op de uiteindelijke 

afrekening van 16 juli 1757, zes jaar later!, blijkt hij te Batavia logies te hebben genoten op 3 

augustus 1750. Dan vaart hij naar Semarang. Daarna weer naar Batavia en met de Middel-

burg retour naar Semarang. Zo gaat hij heen en weer in 1753, 1754, 1755 en 1756. Ten slotte 

keert hij naar huis terug. Al die tijd is hij jong matroos en verdient hij 8 gulden per maand 

zodat de heenreis, die 10 maanden duurt, hem 80 gld oplevert. In totaal vangt hij van boek-

houder Isaäk Noë in het VOC-kantoor 218 gulden, 3 schelling en 6 penningen. Dan ziet hij 

moeder Laurina en zus Catharina weer. Opnieuw: niet voor lang is hij in Veere! In oktober 

1759 gaat hij het huis en de stad al weer uit. Waarheen?  

 

Indië of Afrika? 

 Ja, waar gaat Bartholomeus heen? Deskundige Peter F. Poortvliet in Den Helder 

plaatste Bartholomeus (Geneal. Afschriften: GA 790) op de scheepsrol van VOC-schip Barbara 

Theodora. Dat schip vaart inderdaad 6 januari 1760 van fort Rammekens naar Batavia.  
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Naspeuringen in de oorspronkelijke boeken wijzen echter helder uit dat de monster-

rol geen Bartholomeus Veau vermeldt! Er zal een vergissing in het spel zijn. Barth is in 1759-

1760 niet bij de VOC, noch in Indië te vinden! Gaat hij niet naar zee? Jazeker wel!  

We wisten dat hij in 1759 de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) diende. Dit 

hebben we nog eens gecheckt en dubbel gecheckt in het Zeeuws Archief (MCC toeg. 20, inv. 

1147, soldijboek inv. nr 1163). Nee, hoor, we hebben geen fouten gemaakt. Zijn naam is nergens 

doorgestreept, zoals aan boord gebeurde bij tweede monstering wanneer lui die zich wel 

hadden ingeschreven maar vlak voor vertrek niet kwamen 

opdagen. Bartholomeus staat niet alleen alfabetisch uiteraard 

op voornaam (zoals gebruikelijk!) keurig in het register van de 

monsterrol, hij heeft eigenhandig de scheepsrol van de derde 

MCC-reis van het snauwschip de Vliegende Faam getekend.  

 

Zo weten we tegelijk dat hij niet alleen in moreel op-

zicht goed is opgevoed door zijn vader diaken en ziekentrooster en moeder Laurina, maar 

ook dat hij mooi kon schrijven! Zie de sierlijke handtekening van onze (nu) volbloed matroos 

op de lijst. 

 

Het journaal van de MCC-reis onder Vlissingse schipper Jacob Boucque is gelukkig 

bewaard gebleven. Inclusief de schipper telt de bemanning 26 personen. Terwijl enkelen zich 

misdragen, blijft Bartholomeus zonder enige smet! Hij maakt een merkwaardige reis mee.  

 

De Vliegende Faam ligt “op ’t Vlacke” en vertrekt met goede wind en mooi weer. Ze 

glijden Vlissingen voorbij. Na drie dagen gaat de loods op zee van boord op 26 oktober 1759. 

Een paar dagen later, het is 31 oktober, raakt men verzeild in een Engelse vloot. De schipper 

moet nederig alle papieren tonen zodat men goed weet dat de Engelsen de baas zijn. Goed 

op weg in het kanaal raakt ‘oplooper’ Dingenus Lambrechtse uit Goes ziek en wanhopig. Hij 

steekt 11 november zichzelf neer met zijn mes: 2 steken in de keel en 9 in zijn borst. Een 

kwartier later sterft hij; ’s avonds wordt zijn lichaam overboord gezet. 5 december wordt de 

Afrikaanse kust bereikt. Het is een snauwschip, dus wordt er steeds gepeild om niet aan de 

grond te lopen. Opvallend is dat men alle dagen doorwerkt: Kerst, Oud/Nieuw en elke zon-

dag. Tijd is geld en de reis moet zo goedkoop mogelijk blijven, kort duren dus! 

 

Vanaf de Afrikaanse “Bovenkust” vaart de schipper geleidelijk naar de “Benedenkust” 

tot de Bocht van Guinee. Vaak overvalt hen zwaar onweer: “zware donderslagen, sterke 

wind en veel weerlicht” van de avond tot de morgen toe. Schipper Boucque noteert telkens 

wanneer en waar voor de kust “canoos” opdoemen met koopwaar. Wat is die koopwaar? 

Snel gezegd – en dan gaat een wonderlijke wereld open - inboorlingen bieden ivoren oli-

fantstanden (grote), “crevellen” (kleine), slaven en slavinnen. Inkoopprijzen worden ge-

noemd, o.a. van slaven: mannelijk/vrouwelijk, er wordt niets persoonlijks verhaald!  

Aanvankelijk is er weinig negotie. Men komt kapitein Davidt Salonia tegen die aan 

boord klimt met 3 stuurlieden. Bij het opvaren van de rivier was zijn schip te pletter gesla-

gen. De bemanning wordt verdeeld.  

 

De Vliegende Faam neemt 2 matrozen aan boord: Hugo Dwarsweg en Jacobus van 

Buuren, en 2 oploopers: Isaack den Baas en Pieter Cornelis Soetenhove; 26 maart overlijdt 

oplooper Jan Samuels van Amsterdam. ’s Avonds krijgt hij een zeemansgraf. Telkens wordt 
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er langs de kust gehandeld met Afrikanen die de begeerde koopwaar aanbieden. (Hieronder 

snauwschepen van de MCC; uit: Beeldbank, ZA. Snauw= extra zeil aan de fok!) 

Na de 

oversteek van 

de Bocht van 

Guinee koerst 

de schipper te-

rug. Op de 

‘Reede van El-

mina’ wordt het 

schip grondig 

schoongemaakt. 

Alle hens zijn 

aan dek om te schrobben en te poetsen, ook onder de waterlijn. Bartholomeus zal de han-

den uit de wambuis gestoken hebben! In het Kanaal van “Doeveren” wordt het schip, dat al 

averij opliep, in zwaar weer opnieuw geteisterd. Een paar dagen later, 19 september 1750, 

ziet de bemanning dat het schip “lekker wierdt”; ook in de pomp zitten gaten die gedicht 

moeten worden. Het einde is bijna in zicht: 11 oktober “kwamen regt op de roode ton en 

stuurden binnen de tonnen, passeerden Vlissingen om 1 uur en kwam ten Anker op het 

Vlacke voort dagelicks Anker” zo eindigt het journaal van Jacob Boucque (die de ‘h’ weglaat, 

zoals bij (wij) “adden”; als hij schipper Hendrick Sterk ontmoet, schrijft hij dat deze naar 

“Hangola” gaat=Angola!).  

 

De schipper begeeft zich naar het MCC-kantoor op de hoek van Balans en Wagenaar-

straat (het hoekhuis is er nog, zie hieronder). De directeuren wachten hem op. Boucque somt de 

winst op: zijn “carga” omvat 260 tanden, 138 crevellen en 

5 mans slaven, 4 vrouwen. Tijdens de heenreis heeft hij 

voor goud geld al veel koopwaar verkocht, o.a. slaven aan 

Engelsen, aan de MCC-agenten op fort Axim. Het heeft 

hem geen windeieren gelegd, al begint de winst van de 

MCC juist in deze jaren steeds kariger te worden! Vanaf 

1760 komt de Vliegende Faam met verlies terug. 

 

Terug naar onze Barth. Waarom ging hij van VOC 

naar MCC? We weten het niet. Voor geld? Om meer te verdienen?  

Dat zal niet. Na 11 maanden te zijn weggeweest naar Guinee krijgt hij 6 oktober 1760 van de 

MCC-boekhouder 27 vlaamse pond, 1 schelling en 4 penningen in handen (zie kopie bene-

den). Hij kon bij de VOC meer opstrijken, al duurt de reis naar Afrika heel wat korter! 

 

Groot was het verschil in gage tussen VOC en MCC niet echt wanneer je oplooper of 

matroos bent! Dat zegt ook de literatuur. Erkende auteurs als Ruud Paesie (Geschiedenis MCC), 

J. de Hullu, J.R. Bruijn en J. Lucassen (Op de schepen der VOC) zijn het erover eens: anders dan 

voor schippers, kapiteins en officieren kregen scheepslui niet veel meer dan wat zij aan land 

konden verdienen. De Middelburgse VOC beleefde haar grootste activiteit van 1720 tot 

1740. De werkgelegenheid gaat daarna wat achteruit, maar het loonpeil blijft in de 18
e
 eeuw 

vrijwel gelijk.  
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Jammer dat onze familie zelf niets opschreef over de belevenissen. Gelukkig dat we 

iets in de oorspronkelijke documenten vinden. Zo kunnen we ons een beetje indenken wat 

zij beleefden en hoe zij in het leven stonden! Het zal het avontuur zijn geweest dat hen trok. 

Ook kan zwerversbloed van de vroegere Suurmonds een woordje hebben mee gesproken. 

 

Carrière op zee 

 Het leven van Bartholomeus Veau past precies in het algemene plaatje van velen des-

tijds. Het liefst trok de VOC personeel aan uit eigen omgeving. Wie carrière zocht, kon als 

Middelburger goed bij de VOC terecht. Die burgers kregen namelijk voorrang. Daarom domi-

neerden de Middelburgers onder de schippers, schrijft J.R. Bruijn (Schippers van de VOC, p. 48-

50). 

Wanneer de VOC in Zeeland niet genoeg jongens aangevoerd kreeg, o.a. uit weeshui-

zen, dan lieten de VOC en MCC zielverkopers mensen ronselen in Amsterdam en Rotterdam. 

Jacobus en Bartholomeus gingen op eigen initiatief naar zee. Ze hoefden naderhand deze 

makelaars ook niets af te betalen en konden zo het verdiende loon volledig zelf besteden. 

 Bartholomeus doorloopt alle rangen. Van jong matroos klimt hij naar de top. Van 

hooplooper wordt hij schipper. Net als Haringman die op Noord-Beveland is geboren en alle 

rangen doorloopt, al gaat hij later over naar de Zeeuwse admiraliteit. Dat gebeurt Bartholo-

meus niet. Hij overlijdt in Indië op zee, of aan land in Semarang. Daar vind je nog altijd de 

oude Nederlandse kerk waar vader en zoon  Jacobus en Bartholomeus gekerkt zullen heb-

ben. 

 

 We snellen door zijn reizen heen om ten slotte iets over zijn gezin te vertellen. Op het 

VOC-schip Vosmaar (1 maart 1764 tot 27 augustus 1765), uitgerust door burgemeester M
r
 

Cornelis Godin te Veere, dat van Rammekens naar Batavia gaat, is Bartholomeus al kwar-

tiermeester op 14 gld p.m. Dan is hij nog ongehuwd en stuurt hij moeder Laurina geld toe.  

Wanneer hij als “Derde Waak” of derde onderstuurman medeverantwoordelijk is 

voor VOC-schip Ritthem van 25 sept. 1766 tot 24 mei 1767, in Indië op Toornvliedt vaart en 

met de Renswoude voor Zeeland 2 oktober 1769 terugkeert, is zus Catharina met Jakob Coe-

velt te Veere gehuwd en moeder Laurina overleden. Op de reizen heeft hij goed verdiend. 

Zijn handen worden gevuld met een som van maar liefst 1168 gld, 15 schelling en 15 pen-

ning. Via zwager Jakob speelde hij vanuit Kaap de Goede Hoop tijdens de heenreis - op tijd? - 

146 gld aan zijn moeder toe. Terug blijft hij ook nu niet thuis zitten. Hij wordt nogmaals on-

derstuurman, nu op de Vlissingen (23 febr. 1770 tot 24 mei 1771). Na de retourreis meert hij 

met het VOC-schip 

Huis ter Meyen voor 

de Kamer Amster-

dam af op de rede 

van Goeree.  

 

Als onderstuurman 

doet hij opnieuw 

ervaring op van 2 

september 1771 tot 

9 september 1773 

op de Vredesteyn. Weer vaart hij langs Afrika (zie hiernaast).  
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Zijn gage klimt tot ruim f 994. Aan de Middelburger Gillis Engelsz, intussen ouderling, stuurt 

hij op voorhand 300 gld naar huis. Zijn moeder is echter overleden. Voor wie is dat geld dan? 

Ik vermoed: voor een toekomstige vrouw die hij in Middelburg (in september 1773?) heeft 

ontmoet.  

 

 Na thuiskomst in Veere(?) is hij opnieuw snel weg. Namelijk met Willem de Vijfde die 

door hr Daniël Rademacher is “geëquipeerd”. Bartholomeus kiest 13 december 1773 zee als 

opperstuurman. Hij gaat heen en weer. De retourreis verloopt via Bengalen en Kaap de Goe-

de Hoop; op 13 juli 1778 komt hij op de rede van Texel aan. Vandaar gaat hij naar Veere, of 

naar Middelburg? 

 

Intermezzo 

 Hoe weten we zeker dat Catharina Veau in 1767 met Jakob Koeveldt trouwde? We 

waren er aanvankelijk inderdaad niet zeker van, totdat we onverwacht opnieuw op een inte-

ressant document stuitten. Bij de Middelburgse notaris Jan Swerius Halffman zagen we een 

testament van ene Jacoba Klipper. Daarin lazen we de namen van enerzijds Bartholomeus en 

Catharina Veau en anderzijds Francina Brand, zus van moeder Laurina Brand. Het testament 

is gedateerd 28 april 1769. Maar wie was deze chique dame die haar royale erfenis onder 

andere aan deze drie Veau/Brand naliet? 

 Na flink wat gepuzzel werd het een soort ‘aha-belevenis’. Jacoba Klipper was weduwe 

van Hendrik Hendrikse en dochter van Gerrit Klippers die na weduwnaarschap met Jacomijn-

tje Hildernisse trouwde. Zij, Jacomijntje Hildernisse, was ook eerder gehuwd, namelijk met 

Tobias de Volder. En laat Tobias de Volder nu de opa zijn van Laurina en Francina Brand van 

moederszijde! De moeder van Laurina en Francina, gehuwd met Bartholomeus Brand, heette 

Maria de Volder, dochter van Tobias de Volder. 

 Kortom, de eerste man van de stiefmoeder van Jacoba Klipper was de opa van Lauri-

na en Francina Brand. Er zal weinig leeftijdsverschil zijn geweest tussen Laurina Brand en 

oudtante Jacoba Klipper(s). Laurina Brand overleed in 1767, Jacoba Klipper stierf in 1769.  

 

Waarom dit intermezzo? 

 Wel, het testament vertelt dat Catharina Veau, dochter van Laurina Brand, in 1769 

gehuwd is met Jacobus Coeveldt. Jacobus Coeveldt treedt op als executeur van Jacoba Klip-

pers testament en als vertegenwoordiger van zowel zijn vrouw Catharina, alsook van Barto-

lomeus Veau daar deze in Indië is, zegt de toelichting op en afrekening van de uitvoering van 

het testament! 

 Het leert nog iets anders. En wel dat Jacoba Klipper die uit een familie komt van zee-

vaarders en schoolmeesters (Hildernisse, Klippers en Volders) tamelijk vermogend zal zijn 

geweest. Dat wil ze bij haar begrafenis goed tonen. De precieze kosten worden bij voorbaat 

in het testament opgesomd. Behalve allerlei begrafeniskosten, inclusief eiken “doodskist”, 

rouwbanden en handschoenen voor tien dragers en de grafdelvers, zal slager Willem de Ne-

ve het vlees leveren “ten dage van de begravenis”, bakker Louwerens Reijgers en Jacobus 

Blommaert de koekjes, wijnkoper Martin Gaaswijk de “wijnen” en Jacobus Jaquemet zal een 

vergoeding krijgen voor het zeil dat gespannen wordt voor de openbare veiling van goede-

ren en meubelen.  

Nadat sieraden, kleding, meubels en andere goederen zijn geveild en twee separate 

legaten aan twee andere personen van de opbrengst in mindering zijn gebracht, blijft er 

enerzijds voor Francina Brand ruim 72 vlaamse pond en voor zowel Catharina en Bartholo-



 

www.ljjoosse.nl  

 

meus Veau elk ruim 36 vls pond over. Daar konden ze vast wel enkele maanden mee verder! 

Het zal Jacob Koeveld die in Middelburg smid is, samen met Catharina misschien tot de koop 

van een huis hebben gebracht aan de Lazarij Molenstraat, en wel op 28 januari 1771. 

 Anders gezegd, Catharina en Jakob Koeveldt leefden evenals Bartholomeus Veau niet 

in gebrekkige omstandigheden.  

 

Einde zeereizen? 

 Bartholomeus is het varen en reizen bepaald niet beu. Toch verandert zijn leven. Al-

thans, we vermoeden dat hij in 1778 of in 1779 huwde. Wie is de uitverkorene? Zijn bruid is 

de ongehuwde moeder Catharina Jacoba Sebregtse in Middelburg met dochtertje Sara. 

Heeft hij het huwelijksfeest gevierd? Vast wel. Maar het trouwgeld betaalt hij niet direct aan 

de stadsoverheid. Tja, dat kan later toch ook? 

 Hij vertrekt opnieuw, ook weer vlug. Met VOC-schip Oud-Haarlem laat hij 19 augus-

tus 1779 fort Rammekens al achter zich. In welke functie? Inderdaad: als schipper voor 66 

gld per maand! In hem zie je de levensloop van zoveel gewone jongens die het van boots-

jongen tot schipper schoppen, of, zoals het heet: ‘kapitein’. Die naam geven schippers zich 

steeds vaker om in eer te concurreren met admiraliteitsofficieren. Weer is hij verantwoorde-

lijk voor een schip, nu met minstens 350 koppen. Hij blijft een hele tijd weg!  

In Indië vaart hij met de Batavia (1780-‘81). De terugreis naar Zeeland in augustus 

1781 gaat gepaard met strubbelingen voor het schip Batavia en voor veel VOC-schepen. Ze 

raken verstrikt in de oorlogsverwikkelingen tussen de Republiek, Engeland en Frankrijk! En 

wel wanneer ze bij Kaap de Goede Hoop landen. De schepen worden gemolesteerd door de 

Fransen. Dat haalt zelfs de Middelburgse krant, namelijk van 1 januari 1782. Uit Amsterdam 

heeft de VOC te Middelburg brieven van 29 augustus l.l. ontvangen dat de retourschepen De 

Morgenster van schipper G. Berg, de Amsterdam van schipper Makou, de Batavia van schip-

per Veau en De Indiaen van schipper G. Opdal die overleden is, tijdens hun overwintering in 

de Houtbaai zijn lastig gevallen door de Fransen. 

Bovendien, in een  storm loopt de Batavia van schipper Veau schade op. Hij haalt het 

eiland Mauritius en vaart terug naar Kaap de Goede Hoop. Daar wordt het gerepareerd. Dan 

krijgt hij van de VOC opdracht de Batavia aan Fransen op Mauritius te verkopen. 25 januari 

1783 draagt hij het in Mauritius inderdaad over. Gelukkig ziet hij de Amsterdam langskomen. 

Het is op weg naar Batavia (1783-1784). Hij klimt aan boord voor zijn retour naar Zeeland. 

Dan moet hij wel eerst mee naar Indië.  

In Batavia neemt hij de Java, zodat hij 5 juli 1784 zijn huisgezin in Middelburg terug-

ziet. Wanneer hij zijn journaal en grootboek inlevert op het kantoor ontvangt hij 3563 gld en 

2000 gld extra: “zoveel aan denzelven bij resolutie der vergadering van Heeren 17 voor een 

premie als Schipper is toegestaan”. Dat spreekt boekdelen: Barth krijgt de maximumpremie 

voor goed beleid en gedrag! 

 Nu moet hij nog het huwelijksgeld betalen! Dat doet hij goedsmoeds 3 juli 1784. Blijft 

hij thuis bij Cat-

harina Sebregt-

se? En bij zoontje 

Bartholomeus die 

intussen in 1780 

te Middelburg is 

geboren? Hij 

heeft haar goed 
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bedacht via Martinus Engelsz (broer Gillis woonde op het Molenwater, zie hierboven, met het 

grote burgerweeshuis aan het eind). Vanaf mei 1674 was Martinus diaken, sinds 2 mei 1779 ou-

derling.  

 

Barth zond Martinus Engelsz 300 gld voor Catharina Sebregtse. Gillis Engelsz is name-

lijk 17 april 1781 overleden. Geen wonder dat Martinus, die aan de Markt woont, Bartholo-

meus’ zaken voor Catharina Sebregtse nu behartigt. 

Bartholomeus blijft niet thuis. Hij scheept 4 sept. 1784 in op ‘t Lam bij Rammekens 

onder toeziend oog van de heer B.M. Pous, raad van de stad. Bartholomeus gaat dus met 

voorname mensen om! Hij is immers kapitein! Ondanks zijn huwelijk en gezin te Middelburg 

heet hij voortdurend Bartholomeus Veau van: Veere. Hij verdient 72 gld per mnd en mag als 

kapitein 2 kisten bagage meenemen in plaats van de gewone eenmanskist.  

Hij vaart voorspoedig en ‘bunkert’ aan de Kaap de Goede Hoop van 16 januari tot 23 

februari 1785; 22 juni 1785 arriveert hij in Batavia. Dan gaat hij naar Semarang en sterft daar 

op 30 september 1785!  

 

Uiteraard volgt de afrekening. Het VOC-kantoor verstaat zich met Catharina Sebregt-

se op 17 februari 1787. Stadskamerbode Hendrick van Duuren veilt de desolate boedel en 

regelt de opbrengst van gage en verkoop. Inclusief “’t suijver rendement sijner nalatenschap 

aan Semarang”, keert hij in totaal 1766 gld, 16 schelling en 7 penning uit. Aan wie keert hij 

het uit? 

 Ongetwijfeld aan Catharina Jacoba Sebregtse. Zij leeft echter niet lang meer. Is ze 

ziek? Niet door schaarste of armoede komt ze 1 december 1787 te overlijden! Behalve Sara 

blijft Bartholomeus jr achter. In het gods- of weeshuis te Middelburg wordt hij opgenomen. 

Hij is wees door het overlijden van zijn vader, nu ook van zijn moeder!! Een verdrietig slot 

van de derde generatie van Madeleine Suurmond. Zet zij zich in Bartholomeus jr en diens 

tante Catharina Veau voort? Daarover ten slotte. 

 

Doorstart van generaties? 

 We sluiten af met de vraag waarmee we begonnen. Zouden er nog nazaten zijn van 

deze Suurmond-tak, en wel onder de naam Veau, of verbastering Fout, Vaud, Vou of Vouw? 

Eind 18
e
 eeuw zijn er twee achterkleinkinderen: Bartholomeus jr en zijn tante Catharina 

Veau. Wat kwam er van Barth jr terecht en van Catharina? Is er een aanwijzing naar nazaten 

vandaag? 

  

Bartholomeus Veau jr 

 We volgen Barth jr, dan Catharina Veau als achterkleinkinderen van Madeleine 

Suurmond.  

Barth jr zal zijn vader Bartholomeus amper hebben gekend. Moeder Catharina Se-

bregtse kent hij beter. Maar als Barth acht jaar is, overlijdt zij te Middelburg op 1 december 

1787. Hoe moet hij nu verder?  

Gelukkig heeft hij aangetrouwde familie: halfzus Sara en haar man Hermanus Snel. 

Hermanus Snel heeft een goede positie in Middelburg. In augustus 1781 is hij de Stadsdruk-

ker geworden als opvolger van de firma Callenfels en zoon. Zodoende mag Hermanus Snel 

voortaan de Middelburgse Almanak en andere geschriften van het stadsbestuur uitgeven. Hij 

is in 1783 dan ook van de Vlasmarkt verhuisd en heeft sindsdien een voornaam huis voor 

500 vls pond in de Lange Gorstraat betrokken met Sara Sebrechts. Op 30 november 1799 
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komt Hermanus in de vroege zaterdagmorgen door een ongeluk om het leven, bericht Sara 

Sebregts verdrietig in de Middelburgse Courant van 3 december. Ze blijft dan met zes kinde-

ren achter. Met neef Anthony Blom springt Hermanus in 1787 voor Barth Veau in de bres. Ze 

kloppen aan bij regent De Geyter van het Middelburgse weeshuis en vragen hem Barth in 

het huis op te nemen. Ging het om het 

Burgerweeshuis aan het Molenwater (zie 

boven): hij is burger. Het blijkt straks om 

het Armenweeshuis te gaan. Maar welk? 

Aan de Lange Noordstraat (nu lege bouw-

put), of achter de Noordpoort (zie hier-

naast, nu is er een verpleeghuis)? 

Het verzoek legt De Geyter aan 

de regentenvergadering van 13 decem-

ber voor. De heren schudden aarzelend 

het hoofd en zeggen: ‘we weten niet of 

er genoeg geld is voor de kosten die zijn opvang met zich meebrengt, uit de desolate boedel 

van overleden Bartholomeus Veau en Catharina Jacoba Sebregtse’.  

Latere notulen van 23 augustus 1792 geven duidelijkheid. Barth heeft inderdaad on-

derdak en scholing gekregen in het huis. Enkele dagen daarna, 27 augustus, vraagt Barth de 

regenten bedeesd, of hij de opleiding tot “zilversmid” mag volgen. Dat wordt hem gegund. 

Anders gezegd, er is geld nagelaten voor Barth! Ook wordt hem in mei 1793 toegestaan een 

dag of 3, 4 zijn familie in Koudekerke (Snel, of Blom, of Sebregtse, of toch Suurmonds??) te 

bezoeken, zoals jongens met geld uit het weeshuis naar familie mogen gaan.  

 

In 1796 horen we weer over Barth. Dan vraagt hij de regenten, nl. 17 oktober - hij is 

intussen 17 jaar –  of hij het ambacht van kleermaker in de winkel 

“van dit Huijs” mag uitoefenen zolang hij in de Middelburgse “Bur-

gerstraat” geen kleermakerswinkel heeft (hiernaast de weesschool).  

Kennelijk is hij van vak gewisseld en ziet hij als kleermaker 

een toekomst voor zich. Van 1792 tot 1798 voorzien de regenten 

hem elk jaar van schoeisel en kleding.  

Zou hij iets van ‘verre’ neef Adriaan Suurmond hebben ge-

hoord die in het oproer partij koos tegen de regenten en daarvoor 

uit Grijpskerke naar Middelburg trok? Hij werd op de Seisdam in juli 

1797 doodgeschoten (zie: Suurmonds Jacques III).  

In 1800 kan Barth zichzelf bedruipen. Dan worden er geen uitgaven voor hem ge-

daan. Misschien is hij midden in deze Franse tijd bij halfzus Sara Sebregtse en Hermanus Snel 

in huis?  

Sara overlijdt 26 december 1801 en laat zes kinderen achter: 14-jarige Jacob, 17-

jarige Johannes Bartholomeus Snel (beiden worden in het armhuis opgenomen), Theodora 

Jacoba (22 jaar) en Sara Snel (19 jaar) die beiden ‘dienstbaar zijn’ bij de heer Zwemer “op 

Colijnsplaat”. Zou hij dezelfde J. Swemer zijn die na 1749 diverse huizen in Colijnsplaat op-

kocht toen deze leeg kwamen door opheffing van de landwacht die er was gehuisvest? 

Sinds 1 januari 1802 zien we Barth jr als 21-jarige weer opgenomen in het weeshuis. 

Dan geniet hij blijkbaar het volle vertrouwen van de regenten. Hij wordt “portier” van het 

huis voor “78 rijxdaalders” per week. Een bijbaantje waarschijnlijk. In maart 1803 komt er 

een plaats vrij in de “put” van de “Bouwmeesteren” van het huis (dat zijn degenen die dage-
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lijks zorgen voor het huis: voor de winkel, keuken, school etc.). De betreffende persoon is 

ontslagen vanwege diefstal. Barth krijgt deze baan. Hij heeft er niet lang plezier van; hij sterft 

“in het Armhuis in het jaar 1803”, lezen we in de boekhoudingspapieren.  

 

De Middelburgse weeskamer houdt 1 oktober 1806 afrekening van de nagelaten gel-

den en goederen van Barth jr. Hij blijkt een tegoed op het weeshuis te hebben: 33 pond en 9 

schelling, en een obligatie op zijn naam ten laste van de Zeeuwse admiraliteit die zijn groot-

moeder, wed. van Jacobus Benoit, bewaarde. Het geeft recht op 60 gulden.  

Aan wie wordt het uitgekeerd? Dat hult zich in nevelen. Misschien verviel het aan het 

huis. Want de lijn Surmon-Jacobus Veau-Bartholomeus sr-Bartholomeus jr eindigt definitief! 

De erfenis geeft een glimp van herinnering aan de varende, reislustige vader Bartholomeus. 

 

Catharina Veau 

 De huwelijksdatum van Catharina Veau en Jakob Coeveldt/Koeveld te Veere weten 

we niet. Rekenen we naar het jaar dat Bartholomeus sr tijdens reizen geld “vermaakte” aan 

zijn moeder, dan wel aan zijn zus Catharina via Jacob Koeveld, dan zal Catharina in of vóór 

1766 zijn getrouwd. Catharina en Jakob noemen hun oudste zoon Jacobus Bartholomeus 

(Coeveld): een teken dat Catharina op haar vader, en broer gesteld was. 

 Gelukkig treffen we Jacob Bartholomeus ook op zee. Hij monsterde namelijk op het-

zelfde VOC schip aan als Bartholomeus: ’t Lam! Op dat schip was zijn oom de schipper. Dat 

zal geen ‘toeval’ zijn geweest!  

Van de ‘Reede van Rammekens’ vaart het 4 september 1784 weg naar Batavia. Jacob 

Bartholomeus verdient als oplooper 7 gld per maand. Dan zal hij in september 1784 dus 17 

jaar zijn. Het herinnert aan Bartholomeus sr in 1749! Catharina en Jakob zullen dus in 1767 

of 1766 gehuwd zijn. 

 Opvallend is het dat ook hij zee kiest. Misschien is de politieke onrust weer aan het 

toenemen en werpt de Franse tijd haar schaduwen vooruit? Of gewoon omdat hij avontuur 

zoekt en carrière? 

Lang blijft Jacob Bartholomeus in ieder geval weg. Via Kaap de Goede Hoop landt hij 

op de “Reede van Batavia”. Daarna vaart hij jaren in Indië. Met de Mars gaat hij in 1787 naar 

Semarang, in 1789 en 1790 met de Blijenburg naar Macassar, opnieuw in juni 1791. Dat is 

zijn laatste reis. Hij sterft te Makassar op 15 juli 1791. 

  

Catharina Veau gaat als wed
e 

van Jacob Koeveld (ook overleden) naar het VOC-

kantoor op de Rouaansche kaai voor de nalatenschap van Jacob Bartholomeus. Op 24 maart 

1794 keert de “kassier” Jan Lugte haar en de andere erfgenamen: dochter Jacomina Antho-

nia Koevelt, echtgenote van Jacobus Johannes Bitterhoek, en dochter Lourina Coevelt, het 

bedrag van 64 gld, 18 schelling en 12 penningen uit.  

Enkele jaren later, 7 maart 1798, overlijdt Catharina Veau. Ze laat beide dochters ach-

ter als wees. De ene is dan gehuwd, de andere, Louwerina, noemen regenten van het Mid-

delburgse godshuis als 17-jarige uiteraard “minderjarig”. 

 

 De lijn Suurmond-JacobusVeau-Catharina gaat verder. Hoe dan? Dat kan de familie 

Bitterhoek eventueel uitwijzen! Misschien is ook Louwerina gehuwd, zodat zich nog weer 

anderen een nazaat zijn van Madeleine Suurmond? 
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 Afrekening voor Bartholomeus Veau na zijn reis op de Vliegende Faam. Hij tekende voor de ontvangst 

van zijn soldij. 

 

Afgesloten 20 februari 2016, Leendert J. Joosse 

 


