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1. Inleiding
De hoofdpersoon van het hier uitgegeven egodocument, de likeurfabrikant PHINIESALO
MONSTIBBE,was het achtste van de in totaal veertien kinderen van het echtpaar SALOMON
DAVIDSTIBBE(1760-1840) en HANNAALEXANDERJACOBS(1772-1839)uit Kampen. PHINIE
SALOMONSTIBBE(zijn Hebreeuwse naam luidde PINCHAS)werd in Kampen geboren op 22

juni 1801, hij overleed 28 mei 1881 aldaar. In 1825 richtte hij samen met zijn twee jaar
oudere broer LIONSALOMONSTIBBE(1799-1880) een likeurfabriek op die tot grote bloei zou
komen en handelsrelaties bezat in Duitsland, Belgie, Frankrijk en Nederlands-Indie, Over
het milieu waaruit hij stamde kan men lezen in de Kamper Almanak 1995'; het is dat van
een bewust Joodse familie die ijverig deelneemt aan de mogelijkheden die vanaf 2 sep
tember 1796 waren geboden aan de leden van de '[oodsche Natie' om zich te emancipe
ren en verder te integreren in de Nederlandse maatschappij. Niet alleen streefde zij naar
verdere economische vooruitgang en ontplooiing, ook politiek en cultureel wilde zij gaan
deelnemen aan de bredere samenleving. Zo werd de familie STIBBElid van de Leessocie
teit in Kampen, werden twee zoons naar de Latijnse School gestuurd, was de vader (en
later ook zoon PHINIE)politiek actief en juichte men economische maatregelen toe die van
belang waren voor de stad Kampen. Verder was de familie STIBBEde motor achter een alge
mene school voor joodse kinderen, waarin het maatschappelijke en het godsdienstige ele
ment samengingen en waarvoor uitstekende en modern opgeleide onderwijzers werden
aangetrokken (M. MIJERen 1. WATERMAN).Op religieus terrein streefde men, hierin
gesteund door de Overijsselse Opperrabbijn HARTOGJOSUAHERTZVELD(1781-1846)en de
reeds genoemde ISRAELWATERMAN(18n-1890), naar een aanpassing van godsdienstige
gebruiken, met name op het gebied van de synagogale liturgie en van de bestudering van
het Hebreeuws, aan de nieuwere opvattingen zoals die met name in Duitsland opgeld
deden onder (een deel van) de [oden.' I

Het hier gepubliceerde egodocument geeft een beknopt maar boeiend verslag van het leven
van iemand uit de tweede generatie, die gegrepen werd door de idealen van Verlichting en
Vooruitgang en tevens iemand die zich bewust inzette voor de Joodse zaak: een Neder
landse Israeliet in optima forma. Zo was STIBBEniet alleen bestuurder in eigen Joodse
kring, hij was meer dan 33 jaar actief in de plaatselijke Kamer van Koophandel en 20 jaar
lang lid van de Gemeenteraad van Kampen. Zijn zoons trachtte hij op te voeden tot nuttige
leden van de maatschappij. Hij kan zich verheugen om uitingen van oprecht religieus leven @



en om het welslagen van een maatschappelijke carriere, hier of elders in de wereld.
De aanleiding voor PHINIESTIBBEom een 'Memorandum' ('datgene wat herinnerd dient te
worden') aan te leggen moet worden gezocht in zijn behoefte aan een geheugensteuntje;
door een ziekte op jonge leeftijd was hij een deel van zijn herinneringen kwijtgeraakt. Ver
der diende het boek om allerlei Joodse data vast te leggen van belang voor de familiekring:
een geboorte, een huwelijk, een sterven. Het laatste o.a. met het oog op de verplichting tot
het zeggen van kaddiesj, het verplichte gebed voor de doden; zijn typeringen zouden zo
hebben kunnen dienen voor een eulogie of he sped (een toespraak over een overledene).
Overigens moet STrBBEwel een aanleg voor historie hebben gehad, zo wordt in de
Gemeentelijke Archiefdienst in Kampen een handschrift van hem bewaard (anoniem,
maar duidelijk met zijn hand geschreven) waarin hij allerlei feiten en data heeft verzameld
uit de geschiedenis van de Joden in Kampen over de periode r66r-r857)
De inhoud van het Memorandum is verder heel gevarieerd. Beknopt komen wij in aanra
king met een heel leven: De vermelding van plezierreisjes en sterfgevallen kan iets mono
toons hebben, daaruit bestaat toch een leven veelal. Ieder kan hier iets van zijn of haar
gading vinden: de taalkundige (alleen de religieuze aspecten van de taal all, de belangstel
lenden in het weer in vervlogen tijden, dan de beschrijving van allerlei ziekte-verschijnse
len (voer voor medisch-deskundigen), of de huwelijkspolitiek van een bemiddelde Joodse
familie. Men krijgt de negentiende-eeuwse vooruitgang in beeld aan de hand van de ver
voermiddelen waarmee STrBBEreist, van zompschuit en diligence tot een luxueuze trein
coupe. Het typisch negentiende eeuwse nationalisme (zo spreekt hij van de dwangjukken
van de Spanjaarden en van NAPOLEONen is hij een vurig Oranjeklant), we snuiven iets op
van de geur van het oude Indie, die ook in de garnizoensstad Kampen moet hebben gehan
gen. Maar alles heel beknopt, STIBBElaat iets over aan de fantasie van zijn lezers (die hij
overigens in de familiekring zal hebben gezocht).
Twee grate fragmenten (een uit r850 en een uit r854), die in feite het hele boek scheef
trekken - zoveel ruimte nemen zij in beslag -, zijn hier weggelaten (ook omdat zij minder
geschikt zijn in een KamperAlmanak). Het gaat hier om twee reisbeschrijvingen met aller
lei interessante details; alleen de Joodse aspecten zijn hier opgenomen omdat wij daarin
STrBBEtussen de regels door, leren kennen in zijn religieuze opvattingen. Voor het overi
ge is de tekst integraal opgenomen. Waar nodig wordt bij de tekst een verwijzing gegeven
naar de literatuur. Hieronder wordt een verantwoording gegeven van de noodzakelijke
bewerking van de tekst. Enkele toegevoegde (schematische) geneagrammen plaatst de
schrijver in de context van zijn verwanten.s
Het boek (met andere familiedocumenten) kwam via het tweede huwelijk van Stibbe's
schoondochter BERTHASTIBBE-HARTOGENSISin handen van haar pleegzoon mr. DAVID
WOLLYSTIBBE.Deze legateerde het aan een afstammeling van DAVIDSTIBBE,de tweede
braer van PHINIE,de medicus dr. P. D. STrBBE,laatstelijk in Nijmegen. Hij gaf de bewerker
inzage en toestemming het t.g.t. te publiceren; het origineel is in familiebezit gebleven.'
Een egodocument moet met omzichtigheid gebruikt worden in de geschiedschrijving,
daarover zijn de historici het eens; er zijn andere, meer objectieve brannen, die ook - en
vaak een geheel ander -licht kunnen werpen op een leven of op bepaalde gebeurtenissen.
De verslagen van de handelingen van de Gemeenteraad van Kampen, de notulen en de
verslagen van de Kamer van Koophandel ter plaatse, de kolommen van de Kamper Courant,
de archieven van de Overijsselse Opperrabbijnen moeten zeker worden geraadpleegd om
het beeld van een leven, dat hier door eigen ogen wordt bezien, meer compleet te krijgen.f



I Jaap van Gelderen, 'Tussen traditie en assimilatie. De levensgeschiedenis van een Kamper Israeliet',
in: Kamper Almanak 1995, 23l-244 (met de daar aangegeven literatuur).
Z Nog steeds van belang is het boek van dr. [aap Meijer, Eifenis der Emancipatie. Het NederlandseJoden
dom in de eerste helft van de 1ge eeuw. Haarlem 1963; over de verhouding tussen het Duitse en het
Nederlandse [odendom vgl. Thomas Kollatz, 'Fascination and Discomfort: The Ambivalent Image of
the Netherlands in the Jewish-German Press in the l830S and l840S', in: Studia Rosenthaliana Vol.

32, I, 1998, 43-66.
J Gemeentelijke Archiefdienst Kampen (GAK), Handschriften, nr. l8I. Gegevens uit zijn archiefon
derzoek nam Stibbe op in zijn: Toespraak en verslag namens de commissie tot den opbouw bij de inwij
ding van het Nieuwe Kerk-Gebouw voor de Nederlandsche Israelitische Gemeente te Kampen, Amsterdam
l847 (22p.). Opgenomen in: S. van Genderingen, Gedenkboek. De IsraelietischeGemeente te Kampen
5607/1847 - 5677/1917. Z.p. , z.u. [l9l7].
4 Een totaaloverzicht geeft: Maarten D. Etmans, Blijversen Passanten. DeJoodse bevolkingvan Kampen
van 1750tot en met 1880. Ferwerd 1997·
5 Mr. D.W. Stibbe stelde uit de familiepapieren een overzicht samen: Geslachtsregisterder Familie Stib-
be. Z. p. 19l2.
6 'KAMPEN.OVERIJSSEL'in: [ozeph Michman e.a., Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in
Nederland. Ede enz. 1992, 436-440 (met uitgebreide literatuuropgaven); let Erdtsieck, De emancipa
tie van deJoden in Overijssel1796-1940. De rol van de Overijsselseopperrabbijnen Hertzveld, Fraenkel en
Hirsch. Assen 1995 (Diss. Groningen); Ludy Giebels, 'Inleiding' op Inventaris van de archieven van
Jacob Friinkel, opperrabbijn van Zwolle e~ dejoodse gemeenschap van Oldenzaal. Amsterdam 1986.

2. Verantwoording
Het egodocument van STIBBEis een stevig ingebonden boek van klein folio formaat, met
in goudletters de opdruk 'Memorandum'. Het boek is ongepagineerd, maar elke bladzijde
heeft een datumaanduiding. De overgang naar een volgende bladzijde in het handschrift
wordt bij de hier geboden bewerking aangegeven door een / .
De schrijfwijze van STIBBEis inconsequent, hetgeen voor de hand ligt: het geheel is over
een lange periode geschreven en de spelling veranderde nog al eens. Maar dan nog is het
opvallend dat Stibbe zich veel vrijheden veroorlooft. Zo heeft hij drie soorten hoofdletters,
sorns is er een hoofdletter binnen een duidelijk aaneen geschreven woord. Onduidelijk of
het om hoofd- ofkleine letters gaat komt vooral voor bij de letters R, V, K, en de S. Verder
gebruikt hij bij eigennamen soms geen hoofdletter. Hij maakt spaarzaam gebruik van
punten op de i of ij. Afwisselend gebruikt hij y of ij (soms zonder punten) waar thans ij
zou worden geschreven. De u schrijft hij nog vaak als U. Maar in dit alles is hij niet con
sequent. Dit geldt ook voor de interpunctie in het algemeen. Uiteraard is het niet mogelijk
een i of ij zonder punten weer te geven, deze letters worden als i en ij geschreven en de U
als u; duidelijke y's worden gehandhaafd.
Bij bepaalde aantekeningen, met name bij geboorte, huwelijk en overlijden, geeft Stibbe
ook de datum volgens de Joodse kalender. Hij doet dit dan in lopend Hebreeuws schrift.
Soms worden dergelijke aantekeningen voorzien van een uitdrukking in het Hebreeuws.
De namen van zijn kinderen krijgen meestal de Hebreeuwse namen toegevoegd. De trans
criptie van het Hebreeuws is volgens een in Nederland gebruikt traditioneel systeem, hoe
wel thans, in wetenschappelijke teksten, meestal een Engels systeem van transcriptie
wordt gebruikt.



Om de toegankelijkheid te bevorderen zijn de aantekeningen per datum voorzien van een
volgnummer (gevolgd door een punt); dan volgt, gecursiveerd, de datum. De datum is
gestandaardiseerd aan de hand van de gegevens uit de betreffende aantekening, zonder
verdere aanvullingen. De Hebreeuwse datum wordt getranscribeerd en volgt op die van de
gebruikelijke jaartelling.
Het (getranscribeerde) Hebreeuws bij uitdrukkingen en zegswijzen wordt tussen [ 1
geplaatst. Voor een vertaling wordt verwezen naar de hieronder opgenomen lijst ("').Toe
voegingen van de bewerker worden tussen { } geplaatst. Een enkele maal wordt door mid
del van een ", verwezen naar een uitleg, direct volgend op de bewuste aantekening. De
interpunctie is alleen wanneer dat nodig was voor de verstaanbaarheid, aangepast. Afkor
tingen worden in het algemeen opgelost. Als er in de tekst wordt ingesprongen dan wordt
dat niet weergegeven. Onderstrepingen zijn niet gehandhaafd, streepjes en lijnen worden
weggelaten. Eigennamen (die vaak onderstreept zijn of met quasi hoofdletters geschreven)
worden in KLEIN KAPITAAL gezet. Maar verderwordt de tekst weergegevenzoals Stibbe zijn aan
tekeningen inschreef

("')Afkortingen en vertalingen vanuit het Hebreeuws
Acharon sjel Pesach = laatste dag van Pesach
Ameen (Omein) = Amen, het zij zoo
Ameen we-ken jehi retson = Amen, moge dit Zijn wil zijn.
Bar mitzwa = kerkelijke meerderjarigheid voor de man op 13-jarige leeftijd.
Chanoeka = lnwijdingsfeest.
Chatan = bruidegom.
Chol haMo'ed sjel Pesach = De tussendagen van Pesach (17-20 Niesan).
Erev = avond (het begin) van ...
Jom alefbe Pesach = De eerste dag van Pesach (Paasfeest).
Jom Kippoer = Grote Verzoendag, 10 Tisjri.
[om sjabbat hakodesj = De heilige Sjabbatdag.
Lag be'Omer = De 33ste dag van de Omertelling; vanaf de tweede avond van het [oodse
Paasfeest (Pesach) begint de telling van de zeven weken tot het Wekenfeest (Sjawoeot).
Lemazzal oelewracha lemazzal wesimcha = (Vert. ong.) Zegen en vreugde moge hun
gelukkig deel zijn.
Rosj chodesj = de heilige eerste dag van de maand.
Sjabbat tesjoewa = de sjabbat die tussen Rosj haSjana en Jom Kippoer valt (tussen Nieuw
jaarsdag en Grote Verzoendag).
Sjawoeot =Wekenfeest of Pinksterfeest.
Soekot = Loofhuttenfeest.
TNSBH = Tehi nafsjo saroer bisror hachajjiem = Moge zijn ziel gebonden zijn in de bun
del van het Eeuwige leven.
Z. N. = Zaliger nagedachtenis; komt overeen met het Hebr. Z. L. = Zichrono liwracha =

Zijn nagedachtenis/aandenken zij tot zegen.
De maanden van het Joodse jaar zijn: Tisjri / (Mar)chesjwan / Kislew / Tewet / Sjewat /
Adar (Adar II) / Niesan / ljar i Sjewan / Tammoez / Aw / Elloel. Het jaar begint in het
najaar (september / oktober) met Rosj haSjana (lett. het hoofd van het jaar).



3- MEMORANDUM van P. S. Stibbe
1.Waar, en in welke kring of stand der Maatschappij, de Mensch zich ook bevinden moge,
zoo is het bepaald waar, dat hem dagelijks gebeurtenissen wedervaren, welke hem, van de
zegen van de algoedheid des Hemelschen Vaders, de treffendste bewijzen daarstellen.
Hoezeer is het dan ook niet des Menschen pligt, deze weldaden, steeds voor oogen te hou
den, en dezelve der vergeteldheid te ontrukken, om zich telkens de merkwaardigste
gebeurtenissen zijns levens, levendig voor den geest te kunnen brengen, opdat het men
schelijke hart zich steeds dezelve met een dankbaar gevoel, herinnere, en daardoor aan de
wetten der deugd meer en meer getrouw blijve. Spoedig loopt als het ware een tijdvak van
25 jaaren ten einde en het geheugen brengt menigmaal slechts eene flaauwe schaduw, van
al het gebeurde in dit tijdvak ten voorschijn, en alhoewel voor den jongeling van dien
ouderdom, weinig merkwaardigs uit de jaaren zijner jeugdige ligtzinnigheid, op te mer
ken zij, zoo ware het evenwel, tenminste mij, voor mijn eigen persoon, wenschelijk, mij
al het gebeurde van zulk een verlopen tijdvak voor den geest te kunnen brengen. Zelfs uit
de ligtzinnige stappen der jeugdige losheid, zoude ik nu nog afleidingen maken kunnen,
tot navolging van deugd en pligt.

2. Door de goedheid Gods, bereik ik heden 27 Junij 1826, 22 Siewan 5586, den ouderdom
van 25 Jaaren.

3. Eene gevaarlijke ziekte, die met krankzinnigheid gepaard was, welke mij in den voor
zomer van 1818 [5578J hevig aantaste, en mij eerst op den 28 September deszelfden jaars ver
liet, / ontzenuwde mijn geheugen dermate, dat mij slechts, van mijne vroegere levens
jaaren eene flaauwe schets overbleef.

4. Evenwel herinner ik mij nog levendig den Jdm Maart 1812.Na vooraf en tusschen beiden
door privaat onderwijs Godsdienstige lessen verkregen te hebben, betrad ik toen tegelijk met
mijnen Broeder LIONde Latijnsche schoolen, waar ik mij in zoo verre verdienstelijk maakte,
dat ik de classes behoorlijk afliep, en op ieder derzelve de praemiumpromotionis verwierf.

5. Den 19 December 1815deed ik in de zoogenaamde Fransche Kerk, mijne afscheidsrede
van de Schoolen, met eene verhandeling over den lof van JOSUA,met het voornemen, om
op de Academie te GRONINGEN,mijne studien in de rechtsgeleerdheid doortezetten. Het
was toen echter dat de Nederlanders, pas het juk der Fransche dwingelandij afgeworpen
hadden en men wederom vrijen adem haalde. Te gelijker tijd beloofde men zich, den
ouden bloeij des handels gelijk aan vroegeren jaaren, te zullen zien herleven en het besluit
mijner ouders, was overeenstemmend met het mijne genomen, om het wisselvallig lot
eens regtsgeleerden (zoo hij ten minsten braaf wil handelen) met dit de Koophandels, het
welk toen een schoon vooruitzigt beloofde, te verwisselen.

6. November 1816 rigtte ik met mijn Broeder LIONeene Compagnieschap op, in Kaarsen
handel welke echter weinige voordeelen aanbragt.

7.1 [anuari] 1820 nam ik van mijri Broeder D . S. STIBBE,deszelfs aandeel in de Compag
nieschap onder de firma van L. S. STIBBE& COMPoover.



8. In dit zelfde jaar [1820} werd ik Lid van het loffelijke ISRAELlTISCHGENOOTSCHAPTER
BEVORDERINGVANZEDEUIKEBESCHAVING,alhier.

9. 14 October 1821.Stelde ik in de vergadering van dit Genootschap voor, om aan den
Opperrabijn van dit res sort, den WelEdelen Heer H. HERTZVELDte ZWOLLE,het / buiten
gewone Lidmaatschap van Verdienste aantebieden. Dit voorstel aangenomen zijnde, werd
ik belast ZWeIEd. het Diploma namens het Genootschap overtegeven.

10. 6 November 1821reciteerde ik bij eene maandelijksche vergadering een gedicht, getiteld
Israel, van 1. DACOSTA.

II. 3 December 1821.Deed ik eene verhandeling over Landbouw, Koophandel en Staatkun
de. Voorts besteedde ik onderscheidene bijdragen van tijd tot tijd bij de gewone en bui
tengewone vergaderingen dezes Genootschaps, alsmede onderscheidenen vragen en ant
woorden, en gaf ik mede, aan de bij het Genootschap opgerigtte Leesbibliotheek onder
scheidene boekgeschen-ken.

12. 10December 1823.Werd ik als Lid aangenomen bij het Oefenings Collegie van gemeld
Genootschap.

13-20 Julij 1824reisde ik met mijnen Vriend en Neef de Heer S. A. JACOBSnaar BENTHEIM
en BURGTSTEINFURTH,bezag met hem, aldaar de Bronnen, het Badhuis en het Slot van den
VORSTVANBENTHEIM,alsmede de Steengroeven als ook voornamelijk te STEINFURTH,de
prachtige Bagno, met deszelfs Lusthuizen, Fonteinen en verdere byzonderheden, Het
Museum, Den Kruidtuin van den Medicinae Doctor, onder geleide van onzen Vriend den
Heer LEFMANSte STEINFURTH.

14. Maart 1825.Aan de Commissie uit het Israelitisch Genootschap daargesteld, ter inza
meling van liefdegiften voor de noodlijdenden in den geduchten en verschriklijken water
vloed van 4february 1825,ter hand gesteld f 8. -. 60, als op een gedaan reisje met J. 1. VAN
GELDERalhier, uitgezuinigd.

IS. 6 April 1825.Ter gelegenheid eener buitengewone vergadering des Genootschaps, en
eene bijeenkomst met eene Commissie uit het DEPARTEMENTKAMPENTOTNUTVAN'TALGE
MEEN,eene bijdrage gedaan, over de pligten jegens zijn Naasten."
" Vgl. S. Horchner, En nooit wordt hij van weldoen moe! Uit de geschiedenis van het Departe
ment Kampen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Kampen [I997J, 189-19°.

16.14 April 1825.Het Lidmaatschap aangenomen bij het LEESGEZELSCHAP,onder den naam
door Leeslust vereenigd.

17. 19April 1825.De Liqueurfabriek, reeds in het vorige jaar, aanvaard, meerder vastheid
gegeven, met dezelve in Compagnieschap getreden, met mijnen Broeder / LION,organi
seerden dezelve, in onze tegelijkertijd nieuwe Woning, gekogt door onzen waarden VADER,
van L. WESTENDORPalhier, begaven ons ter woon in dezelve, openden in Compagnieschap



de Kruideniers Winkel, alsook de affaires in Garens, Linten, en Spijkers, en Gedistelleerd
in het klein, en vormden dien dag onze nieuwe huishouding, onder de FIRMAGEBROEDERS
STIBBE.

18.7 Augustus 1825. Bij gelegenheid van het huwelijksfeest, van mijne waarde Zuster RI)N
T)Emet den Heer R. 1. SCHAAPte Amersfoord, alhier, eene plegtige aanspraak om de jonge
Echteluiden gedaan.

19. Maart 1826 In gezelschap van mijn Vriend en Neef de Heer S. A. JACOBSvan ZWOL,
over ELBURGper Beurtman naar AMSTERDAMgereisd vrij aanzienlijke affaires gemaakt, 12

dagen aldaar vertoefd, en bij deze gelegenheid een uitstapje gemaakt over Zaturdag en
Zondag bij mijne zuster te AMERSFOORDT,treffende aldaar tegelijkertijd mijn Broeder
DAVIDuit Kampen en mijn Broeder HERR]uit NI)KERK.

20. 16 Julii 1826, 11 Tammoez 5586. Met toestemming onzer wederzijdsche geliefde
Ouders, Huwelijks beloften aanvaard met mijne geliefde Nicht mejuffer RI)NT)EABRAHAM
JACOBS,te ZWOL, zijnde aanvanklijk ons reeds sedert ruim 8 Jaaren vurigste verlangen,
hiermede vervuld.

2I. Zaturdag 22 Julij 1826, 17 Tammoez 5586. Te ZWOLals [Chatan] Bruidegom, met mijne
geliefde Bruid, als zoodanig de gewonelijke felicitatien ontvangen, na reeds vooraf op den
18 Julij, derwaards gereisd in gezelschap van mijn aanstaande SCHOONVADERen Mejuf
vrouw DEWEDUWEKEI)ZERvan MEPPELeen plaiziertogtje naar HERXENBRUGen WI)HE en op
den 20sten Julij, in gezelschap mijner zuster JEANNETTE,en beide mijne Neeven SALOMON
ABRAHAM& ALEXANDERABRAHAMJACOBS,de DEVENTERKermis gefrequenteerd te hebben.
23Julij Zondag ten mijnent geretourneerd.

22. 3 Augustus 1826. Met chais en paard HATTEMbezocht en te gelijker tijd, de ZWOLSCHE
Kermis gefrequenteerd, de volgende morgen tehuis waards keerende.

23. Maandag 14Augustus 1826. Bezoek ontvangen van beide mijne Neeven en aanstaande
Schoon Broeders, I de Heeren SALOMON& ALEXANDERABRAHAMJACOBSvan Zwol.

24. 17 Augustus 1826. Mijne Zuster SELLI)uit Gorredijk, he den drie weeken, alhier gearri
veerd, onder geleide van broeder LION,met chais en paard huiswaards gereisd.

25. Vrijdag 18 Augustus 1826, nademiddag naar ZWOLgereisd, aldaar tot Zondag morgenver
toefd, en van daar in gezelschap van J. 1. VANGELDER,met voerman LINDHORST,verder

. . I
gereisd naar COEVORDEN,HARDENBERG,DALEN,GRAMSBERG,OMMERSCHANS,OMMEN&
DALFSEN.

26. Donderdag 24 Augustus 1826, avond 9 Uuren, van de DWEMSVAARTnaar OMMENrei
jzende, door de duisternis in het veen verdwaald rakende, en eerst na een Uur reyden op
den regten weg en behouden te Ommen aangekomen. Vrijdag25 Augustus, met den ingang
van Sabbath, te ZWOLgearriveerd.



27. Zondag 27Augustus 1826,voormiddag ten mijnent retourneerd, vernam de blyde tijding,
dat mijne zuster RIJNTJEte AMERSFOORD,voorspoedig bevallen was van eene DOCHTER,op
Maandag 21Augustus, 18Aw 5586, en dat onze waarde MOEDERderwaards tot adsistentie
gereisd was.

28. Woensdag30 Augustus 1826.Arriveerde alhier mijn Broeder HERRIuit NIJKERKin quali
teit als Goud en Zilversmit.

29. 1 September 1826. Compagnieschap geslooten met mijn Broeder JACOBalhier, tot het
handelen in Steenkolen- onder de firma van J. S. STIBBE& COMP:

30. Zondag 3 September 1826, nademiddag met Broer HERRI,naar de Dedemsvaart gereisd,
met chais en paard, en Maandag 4 September retourneerd.

31.5 September 1826.De Nieuwe Stoomboot, DE IJsSEL,als beurtschip van AMSTERDAMop
KAMPEN,voor het eerste maal tot proefneming, alhier gearriveerd, en dezelve bezigtigd.

32. 13 September 1826. Bezoek gehad van myn Schoonbroeder, de Heer J. R. SCHAAP,te
AMERSFOORD.

33-1 October 1826.Ter gelegenheid van het Nieuwjaarsfeest, naar ZWOLgereisd, en aldaar
vertoefd tot Donderdag 5 October, zijnde ik door hevige Kiespijn een dag langer genood
zaakt geweest daar te blijven hebbende mij daags te voren een Kies laten trekken.

34. Vrijdag morgen 13October 1826mijne beminde, Mejuffer JACOBS,met haare ZUSTER,van
ZWOLherwaards afgehaald, passeerden alhier de feestdagen, intusschen had hun Broeder
de Heer S.A. JACOBS,zich op Vrydag 20 October,me de in onzen familiekring doen vinden
en vertrok Woensdag 25October, terwijl mijne Beminde en haar zuster tot Zondag 29 Octo
ber vertoefden en ik hun huiswaards conduiseerde. I

35. Zaturdag 4 November 1826,4 Marchesjwan 5587. De in dit jaar in ons Vaderland alge
meen heerschende ziekte, welke duizenden onzer natuurgenoten deedt bezwijken, tastte
ook mij aan. Mijne BRUID,kwam mij in mijne Ziekte, op den 10November, adsisteeren.

36. 20 November 1826. De hevige koortsen waren van mij verdweenen, en ontving ik een
bezoek van mijnen aanstaanden Schoon Broeder de Heer S. A. JACOBS,en vertrok tegelijk
met mijn BEMINDEden 26sten November.
37. Zaturdag 2 December 1826waren mijne ligchaamskrachten, zoo verre gevorderd, dat ik
de Kerk frequenteerde en den Algoeden God, voor mijn behoud en spoedig herstel, harte
lijkst dankte.

38. 14 December 1826. Bezoek ontvangen van mijn Oom en aanstaande Schoonvader de
Heer A. A. JACOBSte ZWOLen deszelfs zoon ELIAZER.

39.18 December1826.In hun gezelschap naar ZWOLgereisd, Woensdag20Decembernaar HAT-@



TEMen terug, Dingsdag 26 December in gezelschap mijns aanstaanden Schoonbroeder S. A.
JACOBS,naar OLST,WIJHEENDEVENTER,Woensdag avond 27 December naar Zwol terug, met
voornemen den volgenden morgen herwaards te keeren, echter was ik genoodzaakt te ver
toeven tot Zondag morgen 31December,wegens eene ongesteldheid van mijne BEMINDE,aan
eene ernstige ontsteking in de Keel,welke toen echter bij mijn vertrek bijna geweken was.

40. Zondag 7 Januarij 1827, nademiddag omstreeks vier Uuren, ontstond er brand in het
naastbelendend Huis mijns Broeders JACOBSTIBBE,bewoond door H. BEERTHUISen toe
behorende aan J. KUlLMAN,eene voorraad vanI500 Stuks Matten en eene menigte losse
biezen in dit huis geborgen, werden met hetzelve, binnen eenige uuren in assche gelegd.
De ligtvaardigheid dezer stoffen, deedt het gevaar van dezen verschrikkelijken brand (daar
het vuur zich wijd en zijd verspreidde) allerdreigendst, voor de naast en tegenoverstaande
huizen, zijn. Gelukkiglijk bleef de brand bij dit eene huis, en na inspanning van aIle moge
lijke krachten, bemeesterde men des avonds om half twaalfUuren, den brand in zoo verre,
dat de naastaanstaande huizen van den brand behouden waren, alhoewel bijzonder mijn
Broeder, veel nadeel aan huis, Meubelen en Koopmansgoederen, geleden heeft.

41. Vrijdag 2 Februarij 1827,naar Zwol gereisd, dienzelfden dag geretourneert in gezel
schap van mijne Tante en aanstaande Schoon Moeder Mejufvrouw JACOBS,te ZWOL,en
haar Zoon ALEXANDER,welke den Sabbath alhier gevierd, en tot Woensdag 7 februarij in
onze familiekring vertoefd te hebben. /

42. Zondag llfebruarij 1827,in gezelschap van Broer DAVIDen J. 1. VANGELDER,naar HAR
DENBERGgereisd, terwijl Broer DAVIDnog dien zelfden dag tot ULZENvoortreisde, zette ik
den volgenden dag mijn reis verder voort over GRAMSBERG,DALENENCOEVORDEN,arri
veerde Vrydag nademiddag te Zwol, vertoefde aldaar tot Zondag 18februarij en hervatte
mijne togt in gezelschap van 1. D. WOUDSTRAtot OMMERSCHANS,en retourneerde over
OMMENen DALFSEN{te } ZWOL,woensdag morgen 21februarij. Wij hadden strenge koude,
voornamelijk Maandag den 19februarij des avons, van OMMERSCHANSnaar OMMENrijden
de, als wanneer de barometer op 04 graden onder Nul fahrenheit bevonden werdt, te huis
komende rencontreerde ik mijn Neef en aanstaande Schoon Broeder S.A. JACOBS,die Vrij
dag 23februarij huiswaards vertrok.

43. 15Maart 1827.Bezoek gehad van den Heer JACOBBENDIENuit DENEKAMP.

44. Zondag 17 Maart 1827, geweldige storm, welke veele scheepen, onder anderen een
hooytjalk op den IJssel op de hoogte tusschen HATTEMen WIJHE,deedt vergaan, waarbij 8
Menschen hun leven verloren.

45. 25Maart 1827.Inboedel gekocht van Mevr. WILLINKalhier.

46. Dingsdag 24 April 1827,met mijne waarde OUDERS,naar ZWOLgereisd en geretour
neerd, en onder adsistentie van wederzijdsche OUDERS,door de burgerlijke trouwverbind
tenis, met mijne geliefde Mejuffer RIJNTJEJACOBS,den eersten aanvang tot onzen nieuwen
loopbaan gevestigd.



47. Donderdag 3 Meij 1827, een bezoek gehad van mijne Grootmama Mejufvrouw VAN
RAALTEuit ZWOL.

48. Vrijdag 11 Meij 1827. Met mijne OUDERS& zuster JEANETTEnaar ZWOLgereisd, om
aldaar op de volgende dag, de voorlopige kerkelijke ceremonien v66r de bruiloftsdag, op
den volgenden Dingsdag bepaald, te ontvangen.

49. Dingsdag 15Meij 1827, Lag be'Omer 18 Ijar 5587. De gewigtigste dag mijns levens, en
mijne wenschen vervuld, als zijnde de plegtige Godsdienstige inzegening mijner Echtver
bintenis met mijne geliefde Nicht Mejuffer RlfNTfEJACOBS,van ZWOL.De inzegening had
plaats op het STADSWlfNHUISte Zwol, door den Opperabijn de WelEerwaarde heer H. J.
HERTZVELD,en werd door een algemeen familiefeest, waarbij de hartelijkste en welme
nendste Harmonie heerschte, gevolgd, bij welke gelegenheid, onder afwisselend Muziek,
en vrolijken scherts, het talrijk gezelschap, veraangenaamd werd, door eene Verhandeling
over het nut der Echtverbindtenis, door mijn Schoonbroeder ALEXANDERABRAHAMJACOBS,
vervolgens door eene Talmudische wederlegging van mijn Schoonbroeder JOSEPHABRA
HAMJACOBS,en eindelijk werd deze ernst besloten, door eene aanspraak door mij zelf
gedaan, door Choor en Muziek gevolgd, en in den volgende ochtendstond, scheidde het
gezelschap zich, en ieder begaf zich naar zijne woning.

50. 20 Meij 1827. Van ZWOLnaar COEVORDENetc. gereisd en Vrijdag 25 Meij te Zwol gere
tourneerd, vertoefde aldaar tot Maandag 28 Meij, reisde naar huis en en weder terug naar
Zwol / vertoefde aldaar tot Woensdag 6 junij, als wanneer ik in gezelschap van mijne
SCHOONMOEDERen mijne zuster JEANNETTE,mijne geliefde ECHTGENOOTE,naar haare
nieuwe bestemming begeleidde, en zij als zoodanig de Huishouding op nieuw vestigde.

51. 22 junij 1827. Bezoek ontvangen van mijn waarde SCHOONVADERalsmede van SCHOON
BROEDERJOSEPHwelken Dingsdag 26 junij retourneerden.

52. 10 Augustus 1827. Bezoek ontvangen van Schoonbroeder ALEXANDERABRAHAMJACOBS,
die Dingsdag 14Augustus weder huiswaards retourneerde.

53- 19 Augustus 1827. Naar HARDENBERG,COEVORDENetc. gereisd, en den 24sten Augustus
retourneerd als wanneer ik mijn Schoonbroeder SALOMONABRAHAMJACOBSten mijnent
rencontreerde die den 27sten Augustus weder vertrok.

54. 7 September 1827. Bezoek ontvangen van beide Schoonbroeders SALOMON& ALEXANDER
ABRAHAMJACOBS,die den volgenden dag per Beurtschip naar AMSTERDAMreisden, en den
17den per Stoomboot over hier retourneerden.

55.20 November 1827. Bezoek van Schoonbroeder ALEXANDER,die den 23stenweder vertrok.

56. Maandag 3 December 1827,14 Kislew 5588, namiddag 6 Uuren arriveerde ik te ZWOL,toen
een Uurtje te voren, de Echtgenoote van den Heer JACOBSALOMONVANRAALTE,Mejuf
vrouw ABIGALDEMARCAS,Grootmoeder van mijne waarde VROUW,in den ouderdom van



circa 70 [aaren overleden was, welk sterfgeval mij eenige dagen aldaar deedt vertoeven,
rencontreerende woensdag 5 December de Heeren ABRAHAMVANRAALTEen deszelfs ZOON
en D. HUIDEKOPERen deszelfs ECHTGENOTEvan AMSTERDAM,en de Heer G. H. MANUSvan
AMSTERDAM."
" Vgl. 1. H. van Eeghen, Uit Amsterdamse dagboeken. De jeugd van Netje en Eduard Asser
1819-1833.Amsterdam 1964, reg s.v. Manus, Huidekoper, Van Raalte. Zie ook de nrs. 61
en 81.

57.26 December 1827. Bezoek ontvangen van mijn Schoonbroeder de Heer J. A. JACOBSvan
ZWOL.

58. 23Januarij 1828. Bezoek ontvangen van mijn Schoonbroeder A. A. JACOBSte ZWOL.

59. 10 februarij 1828. Naar HARDENBERG,COEVORDENetc. gereisd van waar ik Vrijdag 15
februarij retourneerde.

60. 18 februarij 1828. Naar DEDEMSVAART,OMMEN& DALFSEN,van waar ik Donderdag 21
februarij retourneerde.

61. 25 Maart 1828. Naar Zwol gereisd, rencontreerde aldaar de Heeren D. A. HUIDEKOPER
en G. H. MANUSvan AMSTERDAMdien met mijn Schoonbroeder de Heer S. A. JACOBSte
ZWOL,met mij tot het sluiten en tekenen der Maagdscheiding omtrent het erfdeel van wij
len onze Grootmoeder Mejuffruw ABIGAALDEMARKAS,den 3den December [1827}[14 Kislew
5588] overleden, adsisteerden.

62. 4 April 1828. Bezoek ontvangen van mijne Schoon Moeder Mejufvrouw JACOBSte
ZWOL.

63. 7 April 1828. Bezoek ontvangen van mijn Schoonvader de Heer A. A. JACOBSte ZWOL
en deszelfs Zoon ELIAZER.

64. 9 April 1828. Naar AMSTERDAMgereisd, van waar ik den izde April retourneerde. /

65. 15April 1828. Naar ZWOLen HATTEMgereisd van waar den 17den retourneerde.

66. 12Meij 1828. Naar COEVORDEN,HARDENBERGen OMMENgereisd van waar ik den 16de
retourneerde.

67. Maandag 16 Junij 1828, 4 Tammoez 5588, Voormi'ddag 15Minuten voor 9 Uuren had ik
het onuitsprekelijke genoegen, dat mijne geliefde ECHTGENOOTE,vrij voorspoedig verloste
van een welgeschapen Zoon, aan wien de Naam gegeven werd van DAVIDALEXANDER.

68. 18 october 1828. Slechts korte tijd, mogtenwij ons, met de opkweeking van onzen lie
veling DAVIDALEXANDER(Z. N.) verheugen, Zaturdag 18 October, 11 Marchesjwan 5589, des
Nachts Een Uur bezweek hij, in eene den vorigen dag nademiddag 5 Uuren plotseling ont-



staane bloedloozing. Geweldig ontroerde ons Ouderenhart bij het treffen dezer onverwag
te slag! Het bewustzijn, dat onze Hemelsche Vader, alle zijne daden met Alwijsheid en
Algoedheid vervuld, verstrekke ons tot troost onzer diep getroffene harten. De Algoede
God, bevrijde ons van verdere smertelijke verliezen, en Zegene ons, Amen!

69. dingsdag en Woensdag 16 6( 17Junij 1829was het een algemeen familiefeest, ter gele
genheid, dat onze Broeder LIONzich in den Echt vereenigde met Mejuffer DOORT)EBEN
DIENen mijne Zuster JEANNETTEzich verbond met den heer JACOBBENDIENuit DENEKAMP.

70. 29 Junij 1829. Vertrok onze Zuster JEANETTEmet haren ECHTGENOOT,naar ALMELO
hunne nieuwe woonplaats.

71. Zaturdag 10October1829,14Tisjri 5590, avond half 9 Uuren, werd ons verlies van onzen
vorigen ZOON,door de gelukkige en spoedige verlossing van mijne waarde ECHTGENOTE,
vergoed, door .eenen anderen Zoon, wien de Naam van HENRI)[ZWIjgegeven werd.

72. Dingsdag 2februarij 1830,morgen 8 Uuren, strenge Koude, wijzende de Barometer Fah
renheit 07 graden bene den Nul.

73- Zaturdag 20februarij 1830,27 Sjewat 5590, morgen 11Uuren, overleed ten huize van nijn
Broeder de Heer J. S. STIBBE,onzen Vriend en Onderwijzer, de Heer A. S. L. AMELANDER,
in de ouderdom van 73 Jaaren.

74. 13December 1830.Onze Neef, de Heer D. SNATICH,Professor bij s' Rijks Atheneum te
BRUSSELdoor de Brabandsche combustie>, met deszelfs ECHTGENOTE,alsmede Zijne MOE
DERen ZUSTERen hun kweekeling De Heer DELAPENHA,de Stad Brusssel en deszelfs post
verlaten hebbende, namen hun verblijf voor de Winter te ZWOL,en bragten ons bij deze
gelegenheid eene Visite, na eene absentie van 5 Jaaren. /
,',Combustie: de licht ontvlambare situatie die vanaf 25 augustus 1830was ontstaan in Brus
sel en die zou leiden tot de Afscheiding van Belgie van het Koninkrijk der Nederlanden.

75. 15Meij 1831,3Siewan 5591.Onze familie trof een zeer treffend Verlies. Onze zoo dier
bre en tedergeliefde Zuster JEANNETTESTIBBE,Echtgenote van den Heer JACOBBENDIEN,
overleed heden, Zondag avond half Negen Uuren te ALMELOin het tweede jaar haarer Echt
vereeniging in den bloeyenden leeftijd van 28 [aaren, na een langdurig lijden aan eene
Borstkwaal. Haar Echtgenoot, Haare Ouders, Broeders, Zusters en verdere betrekkingen
betreuren haar gemis, ons met stille gelatenheid onderwerpende aan de bestieringen van
het Eeuwig Opperwezen, die alles, hoe donker ook voor het Kortzigtig Menschelijk oog, tot
heil en welzijn daarsteld. Een gelukkig wederzien in die Zalige gewesten, waar angst nog
Kommer den boezem prangt, lacht ons in de toekomst toe.

76. Dingsdagavond 24 Meij 1831,13Siewan 5591, halfTien Uuren. Afwisseling van leed en
vreugd, heeft God, over het Menschdom op deze wereld beschoren, pas hadden wij de
traanen van leed afgewischt, of ons oog ontrolde vreugdetraanen bij de gelukkige en spoe
dige Verlossing van mijne Waarde Echtgenote RI)NT)EJACOBS,van een welgeschapen zoon,
dien wij den nam gaven van MANUS[MENACHEMj.



77. 10 Augustus 1831,1 Elloel5591,Het Huwelyksfeest van onze Broeder H. S. STIBBEmet
Mejuffer ESTHERDENEKAMP,bijgewoond in gezelschap van een groot aantalleden der fami
lie.

78. Maandag 19 December 1831,15Tewet 5592, Voormiddag 10 Uuren. Pas hadden wij ons
over het gemis onzer dierbre Zuster JEANNETTE,zaliger nagedachtenis, getroost gevonden,
of een tweede treffende slag, griefde onze harten, door het overlijden, van onze even dier
bre zuster BETJE,ten huize van hare OOMen IANTEte AMSTERDAM,alwaar zij, ter beoefe
ning van kunstige vrouwelijke handwerken, vlytig eene School frequenteerde. Zij bereikte
slechts den Ouderdom van even 25 jaaren, waarvan zij I4 jaaren, aanho~dend in eerie, dan
eens hevige en naderhand ligter graad van lijden, aan eene van zelf ontstaane Wond in het
dijbeen, verkeerde en welke alle mogelijke Kunstmatige hulp, niet vermogt te herstellen.
Haare, in de jongste [aaren, toenemende ligchaamskrachten en vermindering van pijnen,
deden ons met den hoop op haar herstel vleijen, toen een Slijmberoerte, die zich bij her
haling hervatte, binnen eenige dagen, een einde aan haar leven maakte. Zij was steeds een
voorbeeld van geduld, in haar lijden, waaraan zij door de langdurigheid als het ware
gewoon was geworden, en de vrolijke luim der jeugd en opgeruimdheid van geest, verliet
haar nimmer. De Algoede God! trooste ons, met het vertrouwen, dat haare reine Ziel, tot
die zalige gewesten overgegaan is, alwaar wij hopen, dat ook de onze (wanneer onze Aard
sche loopbaan ten einde zal zijn) haar, in volle glans, zullen aantreffen. Amen! /

79. Dingsdag 11December 18]2, 20 Kislew 5593,avond, half zes Uuren. Ons huisgezin, is in
volle Vreugde, door de vermeerdering van een Zoon, waarvan mijne Waarde ECHTGENOTE,
door Gods goedheid, zeer voorspoedig beviel. Zijn naam is ALEXANDER,dat hij tot een nut
tig Lid, der Maatschappij opgroeije, en zijn naam, tot in den grijsten Ouderdom, met eere,
draage. Dit zij onze bede, tot den Almagtigen! [Ameen we-ken jehi ratson]

80. Vrijdag 23Augustus 1833,8 Elloel559], in den vroegen morgen 4 1/2 Uuren, overleed te
ZWOLLEde Heer J. S. VANRAALTE,Grootvader van mijne ECHTGENOTE,jnden ouderdom
van circa 88 Jaren. Zondag den 25stenAugustus, woonde ik de lijkplegtigheid bij.

81.30 December 1833-Te ZWOL,de Boedelscheiding van onze GrootVader de Heer J. S. VAN
RAALTEbijgewoond, waarbij me de tegenwoordig waren, De Heer D. A. HUIDEKOPER,
FRAN<;:OlSHARTOGMANUS,S. A. JACOBSen R. R. ROlJERals gevolmagtigde voor den Heer
A. S. VANRAALTEals Deelgenoten, terwijl de Heeren W. K. ROlJERals Notaris, A. A. JACOBS
als Executeur, met het Vredegeregt daartoe adsisteerden, zynde de scheiding onder de
beste Harmonie geschied.

82. 6 Januarij 1834.Per Zompschuit van het Katerveer, van ZWOLin 11/4 Uur tijds, huis
waards gekeerd, zijnde dit de eenigste gelegenheid van passage, daar ten gevolge van den
op den nacht tusschen 31December en 1Januarij gewoed hebbende orkaan, de meeste dij
ken en straatwegen geinnundeerd en doorgebroken waren, hebbende de vloed, byna die
van 1825geevenaard.

83. Zaturdag 8 Maart 1834,27Adar 5594. Diep werd ons ouderlijk hart getroffen: daar ons @)



heden nademiddag 2 Uuren, op het alleronverwachtst onzen Lieveling ALEXANDERden
ouderdom van 15Maanden & 7 dagen, door den dood ontrukt wierd. Eene bezetting van
slijm op de borst of wel eene slijmberoerte, deed hen in eene aanval van slechts eenige
seconden, oogenbliklijk in den bloeijendste gezondheid, stikken. God nam het weder tot
Zich, Zijne wil, die vol Majesteit en Goedheid is, eerbiedigen wij. Hij alleen schenke ons
troost, en spaare ons lang voor treffende verliezen. [Ameen] /

84. Zondagmorgen 20 April 1834, 11Niesan 5594, half zes Uuren. Mijne Waarde ECHTGENOTE
verloste door Gods goedheid, zeer voorspoedig van eene Welgeschapen Zoon, dien wij
GEORGE[JOSEEF]noemen. Wij verheugen ons hiermede zeer, daar wij hoopen, dat deze
Zoon, ons het kort geleden verlies, vergoeden zal, en wij hem tot een nuttig lid der Maat
schappij zullen kunnen opleiden, vertrouwende op de hulp des Almagtigen.

85. 18Januarij 1835.Begaven mijne ECHTGENOTEen ik ons naar ZWOL,ten einde de Heer
ALEXANDERJACOBS,op den 24ste December ll., 22 Kislew5595, te Utrecht gehuwd, en zich te
Zwol ter woon gevestigd hebbende met Mejuffrouw AALTJEDEBEERuit UTRECHTin hunne
nieuwe woning te feliciteeren. Tegelijkertijd woonden wij het huwelijksfeest bij, van
onzen Broeder, de Heer SALOMONABRAHAMJACOBS,met MeJuffrouw VERONIKADEENuit
TILBURG,hetwelk op het STADSWIJNHUISte Zwol gevierd werd op Woensdag 21 Januarij
1835,20 Tewet 5595, waarbij wij ons zeer amuseerden en nieuwe kennis maakten met de
familie DEENuit Tilburg en de Heer HARTOGENSISuit S' BOSCH.Nadat bij gelegenheid van
dit feest, de Heer E. A. en A. A. JACOBS,het gezelschap aan den welvoorzienen disch, met
hunne luimige gedachten, omtrent het nut en de pligten van het huwelijks leven, vrolijk
gestemd hadden, deed ik aan de Nieuwe Echtelingen eene ernstige aanspraak, die door
een treffende aanrede van den heer OPPERRABIJNgevolgd werd. Eerst laat in den nacht
scheijdde het gezelschap.

86. Woensdag 8 Julij 1835, 11Tammoez 5595, morgen 9 Uur, verloste mijne geliefde ECHT
GENOOTE,door Gods goedheid voorspoedig van een Welgeschapen Zoon, dien wij den
naam gaven RUDOLPH[ABISJOEA],hopende hij tot een nuttig lid der Maatschappij moge
opgroeijen. /

87. Maandag 31 October 1836, 20 Marchesjwan 5597, nademiddag te half Vier Uuren, vervul
de de Hemel onze wens chen en schonk ons eene Dochter. Mijne waarde ECHTGENOTE
beviel zeer voorspoedig. Wij danken den Algoede God voor zijne genade, en wij gaven haar
de Naam haarer overledene Grootmoeder HENDRIENA,die wij hop en dat zij tot vreugde
harer Ouders en dierbre betrekkingen, zeer lange jaaren moge dragen, en geluk en voor
spoed haar deel op dit aardrijk moge zijn. Amen!

88. 1Meij 1836. Onze beijde kinderen HENRIen MANUSop de Algemeene Nederlandsche
Israelitische School alhier besteed (a f 1. per Week de beiden) om voorspoedig onderwijs
te genieten, zoo in het Godsdienstige als tot hetgeen het lager onderwijs in het Neder
duitsch betreft.

89· 30 Maart 1837, 23 Adar-II 5597. Onze verdienstelijke Neef en Winkelbediende ZADOK(§)



MOZESVANLEERvan GORREDIJK,overleed na een Kortstondige Ziekte van slechts eenige
dagen, tot onze diepe smart ten onzen huize nadat hij gedurende Zes jaaren, vol ijver en
trouw onze zaken had help en waamernen, Donderdag s'morgens 5 Uuren in den jeugdigen
leeftijd van nog geene 21 [aaren, en werd begraven Vrijdag 31Maart 1837,24Adar-II.

90. 3 Meij 1837,28 Niesan 5597. Hartelijk deel namen wij in de vreugde van het familie
feest ter gelegenheid / van het huwelijksfeest (kerkelijke inzegening) onzer Waarde Zus
ter THEODORASTIBBEmet den Heer MEIJERKEIJZER,Apothecar te S' GRAVENHAGE,nadat
daags te voren, 2Meij 1837,de burgerlijke voltrekking des Huwelijks plaats had gehad. Zijl:
vertrokken naar de plaats hunner nieuwe loopbaan (naar S' GRAVENHAGE)den hartelyksten
Zegewensch voor geluk en welvaart van Ouders, Broeders & Zusters en verdere aanver
wante met zich nemende, op Dingsdag 16Meij 1837,waarheen onze Zuster ALEXANDRINA
hun begeleidde.

91. Woendsdag 30 Augustus 1837,29 Aw 5597, erev rosj chodesj Elloe15597-Met innig genoe
gen adsisteerden wij op het Huwelijksfeest van onze waarde Zuster ALEXANDRINAmet den
Heer ABRAHAMGAZANte ROTTERDAM,nadat daags te voren 29 Augustus 1837de burgerlij
ke voltrekking des Huwelijks plaats had gehad. Zijl. vertrokken naar de plaats hunner
bestemming Rotterdam, den izden September 1837,de hartelijkste wens chen hunner aan
verwanten met zich nemende, onder geleide onzer waarde MOEDERen de Familie TELSuit
Rotterdam, alsmede van onze Zuster THEODORAte S' Hage, die me de op het feest tegen
woordig waren.

92. Zaterdag 2 September 1837,2 EUoel5597. Vijftig jarig Huwelijksfeest, Gouden Bruiloft,
van onze waarde Ouders, de Heer S. D. STIBBEen Mejufvrouw HANNAJACOBS.

93- Zaturdag 25 November 1837,27 Marchesjwan 5598, namiddag 2 Uuren, verloste mijne
waarde ECHTGENOTEdoor Gods goedheid, zeer voorspoedig van een Zoon, dien wij tot een
nuttig lid der Maatschappij hop en optevoeden, wy gaven hem de naam WILLEMJACOB
[JA'ACOV]

94. Zondag 10December 1837,12 Kislew5598, namiddag 2 Uuren, niet lang mochten wij ons
met de geboorte van onzen WILLEMJACOBverblijden. God nam hem weder tot zich, en wij
onderwerpen ons aan Zijnen wil, Hij gaf, Hij nam, de naam des Eeuwigen zij geprezen in
de Eeuwigheid. Amen!

95. Woensdag 22Meij 1839, 19 Siewan 5599. Godsdienstige en Burgerlijke Huwelijks Ver
eeniging van onzen Broeder JOSEPHSTIBBEen Mejyffer ANTJETELSvan ROTTERDAM,gehou
den te Rotterdam.

96. Maandag 30 Julij 1839, 19Aw Menachem 5599, desNachts ruim fen uur verloste mijne
waarde ECHTGENOTEdoor de goedheid Gods, vrij voorspoedig van een Zoon. De Algoede
schenke hem eene hooge Ouderdom, en late hem tot vreugde Zijner Ouders tot een voor
naam en nuttig lid der Maatschappij opgroeijen. Amen! Wij hebben hem de naam gege
yen van AUGUSTLEONARD[JEHOEDA].



97. Zaturdag 14 September 1839, 6 Tisjri (Sjabbat Tesjoewat) 5600, des nacnts twee Uuren.
Ook deze onze jongste Zoon AUGUSTLEONARD[JEHOEDAJmogten wij slechts 6 Weken mim
bezitten! Bij eene ongesteldheid van twee dagen werd hij ons door den dood ontmkt. Deze
is reeds de Vierde Zoon, welke wij ten grave geleiden. De algoede God spare ons voor
smertelijke verliezen. Amen! /

98. Zaturdag 7 December 1839,Jam Sjabbat 30 Kislew5600, namiddag 3 Uuren. Mogten wij
ons na het verlies van onzen jongsten ZOON(14 September 11.)in de geestontwikkeling en
in den bloeij en groeij van ons beminnelijk eenigst Dochtertje HENDRINA,troosten en ons
meer en meer verheugen, des te dieper werd ons hart getroffen, toen zij na eene kort
stondige echter hevige ongesteldheid aan de gevolgen der kinkhoest en bijkomende slijm
bezetting bezweek. Van de smartelijkste aandoeningen overstelpt en met betraande oogen
zagen wij haar van ons hart gescheurd. Zij toch was niet aileen onze lieveling, maar de lie
velinge van allen die haare vlugheid en aanvalligheid Kenden. Ons hart bloed by het her
denken dat dit reeds het Vijfde Kind is, dat wij ten grave geleiden, maar ook weten wij ons
gelaten te onderwerpen aan den Wil van den Almagtigen en Algoeden wiens werken, hoe
ontoegankelijk voor ons Kortzigtig oog, vol goedheid en wijsheid zijn. Zij mogt slechts den
Ouderdom van mim drie jaaren bereiken! God gaf, God nam, Zijn naam zij geprezen in
Eeuwigheid Amen!

99. Zondag 22 December 1839,Jam Ale! 15Tewet 5600, te middag 12 Uuren. Nog bloedde de
Wond, door het dezer dagen smartelijke verlies, van ons eenig Dochtertje HENDRINA,een
nieuwe niet minder grievende droefheid overstelpt onze gevoelige harten, bij het afsterven
van onze zoo teerbeminde Moeder Mejufvrouw HANNAALEXANDERJACOBS(Z. N.). Reeds
gemimen tijd leed zij aan een organiek gebrek in de maag, en zij voorbereidde zich in stil
le afzondering tot eene zalige toekomst, waar zij gewis nu in heerlijkheid de / vmchten
geniet van haar onvermoeid werkzaam, weldadig en nuttig leven, byzonder voor hare dier
bre betrekkingen, en voor haaren vromen wandel in den wil van God. Haar lijden was
Kalm en Zacht en met een gemst gemoed nam zij nog kort voor haar sterfuur, een roe
rend hartelijk afscheid, van haren 80 jarigen Echtgenoot, ieder in het bijzonder, Zegende
ons met hare moederlijke zegen, en vermaande ons, ieder in deszelfs betrekking, om te
blijven voortgaan in deugdzamen wandel. Zij verliet ons nog geene 68 jaaren bereikt heb
bende. Het gemis der braven en zorgvolle Moeder, treft ons allen geweldig! Het bewust
zijn aileen, dat zij tot Zaliger gewesten is overgegaan, en nu uit den heme!, den Algoeden
voor ons welzijn bidt en zegenend op ons nederziet, doedt onze Smarte lenigen.

roo. Dingsdag 11Augustus 1840, 12/13Aw 5600, des avonds 8 1/2 Uuren. Eene aaneenscha
keling van rampspoeden in een kort tijdsbestek, is over ons besloten! Gebukt onder de
zich op elkander volgende treffende verliezen, moest ons ook nog de overgeblevene steun,
de sieraad en de kroon onzer familie ontvallen! Onze geeerbiedigde en geliefde Vader, de
Heer SALOMONDAVIDSTIBBE,verwisselde het tijdelijke met het eeuwige, in den ouderdom
van ruirn 80 jaaren. Ofschoon wij ons te verheugen hadden, den Overledenen, in voort
durende gezondheid, in onveranderlijke opgemimdheid van geest, en zachtaardige tevre
dene gemoedsgesteldheid tot een gezegende Ouderdom te zien opklimmen, missen wij
zijne ons des te dierbaarder gewordenen tegenwoordigheid, die ons als het ware onmis-



baar was, zeer, en vinden wy steeds eene ledigheid, die nimmer ons kan vervullen, wat wij
in hem verliezen. Zijne steeds vroome Godsdienstige wandel, deed hem zijne laatste
levensdagen, kalm en gerust in het bewustzijn van eene zalige eeuwigheid, den dood te
gemoed treden. Zijn verschijden was zacht, als het lot der vromen. Zijne nagedachtenis
zal ons steeds tot eerbied stemmen en zijne levenswandel ons tot loflijk voorbeeld strek
ken.j'

101.Zondagavond 26 September 1841, 12 Tisjri 5602, half Acht Uuren. Door Gods goedheid,
verloste mijne ECHTGENOTEvoorspoedig van een Zoon, waarmede wij ons verblijden, en
gaven hem den naam van JAQUESSELOME[SJLOMOJA'ACOV],in den hoop dat hij dezelve tot
sieraad der familie moge dragen en tot nuttig lid der Maatschappij moge opgroeijen.
[Ameen we-ken jehi rats on]

102. Dingsdag 27 December 1842, 24 Tewet 5603, namiddag 1 Uur. De HemeL he eft onze
wensch vervuld en het geledene verlies van onze eenige DOCHTER(7 December 1839 Z N)
hersteld. Mijne ECHTGENOTEbeviel door Gods goedheid zeer voorspoedig van eene welge
schapen Dochter welke wij [HANNAH]JOHANNAPAULINAnoemen. Dat wij ons lang in hare
bloeij en groeij mogen verheugen! [Ameen we-ken jehi ratson]!

103. Zondag 7 Januarij 1844. Van HELLEVOETSLUISuitgezeild naar BATAVIAper het schip
SOOLO,Kapitein IEUNISSEN,onze Neef de Heer JACOBMOZESVANLEER,officier van gezond
heid 3de klasse, in ons ouderlijk huis alhier opgevoed. God geve hem eene voorspoedige
en gelukkige reis en zegene Zijne ondernemingen! Te BATAVIAgearriveerd den 23sten
April, 107 dagen reis. /

104. Zaturdag 1Junij 1844, Jam Sjabbat Kado:J 14 Siewan 5604. Nadat onze Zoon MANUS
tegelijkertijd met deszelfs Neef D. L. STIBBEop Donderdag [Jom alef be Pesach] te voren,
zijne geloofsbelijdenis ten aanhoiren van een talrijk publiek tot aller genoegen plegtig had
volbragt, vierde hij heden, dat hij zijn 13dejaar was ingetreden, deszelfs [bar mitzwa] feest,
het feest van deszelfs Godsdienstige meerderjarigheid, met de gebruikelijke kerkelijke
ceremonien. In tegenwoordigheid van zijne geachte grootouders uit Zwol, ouders, talrijke
familie en vrienden opende hij het huiselijke feest met eene gepaste sierlijke rede, welke
door mij en zijn onderwijzer de Heer 1. WATERMANin eene gemoedelijke toespraak aan
den nieuw ingewijde beantwoord werd.

105. Dingsdag 10 September 1844,26 Elloel5604, In de Vroegemorgen 2 Uur. Andermaal werd
ons eene dochter geboren, waarvan mijne ECHTGENOTEdoor Gods goedheid voorspoedig
verloste. Wij gaven haar de naam van JEANNETTEHENRIETTEwelke wij hop en dat zij tot in
grijsten Ouderdom tot sieraad van haar zelf en van hare familie moge blijven dragen, dat
wij ons in hare bloey en groeij mogen verheugen en de Maatschappij een nuttig lid in haar
moge vinden. Amen!

106. Dingsdag 4 Maart 1845. Strenge vorst, gebrek aan brandstoffen, ik heb voor Duizend
Lange Iurven f ro moeten betalen, voor qualiteit welke gewoonlijk met f 3 1/2 betaald
wordt. Met begin December {18441 begon 't te vriezen, midden Januarij {18451 dooijweer



zoodat de rivieren en de Zuiderzee op den 3den februarij weder van ijs bevrijd was, even
wel was de scheepvaart nog niet geheel geregeld, omdat de rivier monden nog met dryfijs
bezet waren, een paar dagen later begon het weder te vriezen, met meerder en minder
strengheid. Heden is echter de koudste dag dezer winter tot nu toe, en zware vragten wor
den over het ijs, over zee en rivieren vervoerd.

107. 10Maart 1845begon het eerst weder zacht te dooijen; 11Maart, snachts Vorst. Maart
11 B[ 12en des daags door de Zon dooij, echter nademiddag vorst, 12Maart, ferm gevroren.
Maari IT Strenge Vorst, de thermometer van Fahrenheit is van 21°op 8° gedaald en teken
de op de middag 16°. Maart 14: strenge vorst even als gister, uit FRANKFORTschreef men
dat aldaar op 10 Maart van 8 tot 12° koude heerschte, hetgeen sedert 1704 niet beleefd
werd. Te HARDINXVELDbij GORINCHEMis op den izden Maart een beladen kar te zwaarte
van 2600 lb. over de Merwede gereden. Maart 15:feHe vorst, koude 3° onder nul. Maart
16: felle vorst met veel wind. De wind blijft steeds nog in het Oosten. Maart 17 De wind
om, van 't Oosten, naar het westen, veel wind maar minder vorst, sneeuwjagt, over het
algemeen is er deze winter buitengewoon veel sneeuw gevaHen, zoodat hier en daar de
communicaties gestremd waren. Maart 18: Weinig vorst, uit DORDRECHTmeldt men dat
aldaar in den nacht van 14op 15Maart ten gevolge der hevige vorst een Man, tot de behoef
tige klasse behorende op zyn bed is doodgevroren. Maart 19:weinig vorst. In de Zon dooij
{doorgestreept}, buiten de zon Vorst. Maart 20,21 idem: Heden is hier een slede met paard
en 6 personen over het ijs van URKaangekomen en insgelijks geretourneerd, insgelijks
twee schuifsleden ieder met 2000/2 NIb. beladen en 4 personen erachter. Maart 22: s'
namiddags 12 Uur begon het te dooijen, 23, 24 B[ 25Maart: sterke dooij. 24 Maart: heeft
men op onderscheidene plaatsen in ons land, Paasch-Eijeren op 't ijs in sierlijk opge
smukte tenten, gegeten.

108. Heden 25Maart 1845waren nog onderscheidenen Menschen met sleden en vracht
goederen over het ys van SCHOKLANDhier en weder derwaarts vertrokken. Den 26sten:
waren er nog voetgangers over het ys van SCHOKLANDhier en terug. Maart 28: s' morgens
Vijf Uur raakte het ys in den IJssel voor het tweede maal in deze winter aan 't schuiven.

109.2 April 1845.Is de Beurtman op AMSTERDAMvoor het eerst weder afgevaren, alsmede
de Stoomboot op AMSTERDAM,zijnde de eerste Beurtman van AMSTERDAMeerst den sder:
April arriveert.

IIO. Donderdag 27 Maart 1845,18 Adar-II 5605. Onze Schoonbroeder de Heer JOSEFABRA
HAMJACOBSte ZWOLLEoverleed heden in den Ouderdom van 33 [aren. Een noodlottig toe
val, door het omvallen van het rytuig in het Water op een reisje van ZUTPHENnaar BAAKen
HENGELO,maakte een plotseling einde aan zijn voor deszelfs familie zoo dierbaar en nut
tig leven. Op Zondag 30 Maart, 21Adar-II, is hij te ZUTPHENplegtig ter aarde besteld, waar
bij ik adsisteerde. Diep betreurd, door zijne familie en talrijke vrienden en kennissen.
Zalig zij zijne rust. Amen!

III. Dingsdag 17Junij 1845,12Siewan 5605, Nademiddag 2 Uuren. Onze oudste Zoon HENRI
[ZWI](Z. N.) overleed heden in den ouderdom van 15Jaaren en 8 Maanden. Van af des-@



zelfs vroegste jeugd, was lijden deszelfs lot. De genoegens des levens heeft hij niet
gesmaakt. Alle mogelijke aangewende pogingen der kunst om zijn kwijnend leven eene
natuurlijke ontwikkeling te verschaffen bleven vruchteloos. Niettegenstaande dit alles, was
hy steeds voorbeeldeloos geduldig, leed stil en tevreden in zijn lot. Hij was tevens stipt op
de vervulling van Godsdienstige pligten. Zacht was zijn ontslapen en mogen wij vertrou
wen, dat hij, door onzen Hemelschen Vader, wiens beschikkingen, hoe onbegrijpelijk voor
ons kortzichtig oog, niet anders tot heil zijner schepselen zijn, van de knellende aardsche
banden, tot beter lot bestemd in zaliger gewesten overgeplaatst is.

II2. Zondag 17Augustus 1845,14Aw 56°5. Onze familie trof wederom eene geweldige slag,
door het overlijden van onze SchoonZuster Mejufvrouw VERONlKADEEN,Echtgenote van
onze Schoonbroer de Heer SALOMONABRAHAMJACOBSte ZWOLLE,in den jeugdigen Ouder
dom van 38 jaaren, na eene Echtvereeniging van 10 Jaaren, nalatende 6 kinderen, welke
hun groot verlies nog niet kunnen beseffen. Eene langdurige keeltering maakte een einde
aan haar deugdzaam leven. Kalm en zacht was haar verscheiden, zalig zij hare assche! Haar
gemis wordt door haar Echtgenoot, haare onmondige kinderen, Ouders en familie betrek
kingen diep gevoeld. De Hemel bespare ons lang voor verdere smertelijke verliezen. Amen!

II3.Januarij 1846.Werd ik benoemd als Schoolbezorger bij de Godsdienstige Israelitische
School alhier, met de Heer S. L. VANGENDERINGEN.Als ook tot Mede Commissaris in de
geprojecteerde IJssel Stoom Sleepdienst Rederij" alhier met de Heeren C. A. GWISTEENen
J. C. VANHASSELT.Alsmede tot lid van de Kamer van Koophandel & Fabryken in plaats van
de heer F. FELs,die verzocht had niet weer benoemd te worden. /
'" Vgl. H. W. van den Hoven, 'Geschiedenis van de stoomvaart op Kampen', I, in: Kamper
Almanak 1981/82,241-274.

114. Januarij [tot en met April] 1846. De algemeene Ziekte in de Aardappelen, welke zich
reeds in het zomer en najaar van 1845in Nederland openbaarde, werd nu bijna in alle
landstreken waargenomen, zoodat dit algemeene voedingsmiddel geen derde van de
gewone oogst en dan nog van geringe qualiteit opleverde en tot ongekende hooge pryzen
steeg en duurte in alle levensmiddelen veroorzaakte, vooral Graanen, Ryst, Erwten,
Boonen en Grutterswaren, werden tot hooge prijzen en ook Aardappelen uit America,
Schotland en andere landen, tot hoge prijzen aangevoerd. De speculatie zucht yond zich
echter spoedig in haare overdrevene verwachting bedrogen. Overgroote aanvoeren uit alle
oorden der wereld, gevoegd bij de buitengewone zachte winter, zodanig dat de Scheepvaart
geen oogenblik gestremd was, deden de prijzen even zoo spoedig dalen als dezelve in den
beginne gerezen waren. In de maand September 6[ October1845,besteedde men voor Caro
lina Rijst f 30, voor Tafel rijst f 22, voor Gepelde Java f 18,voor ongepelde f 16 en voor Gele
Siam rijst f 14 & f IS,Waarvoor men een maand ie voren op verre na niet de helft besteed
had. Graauwe Erwten zyn a f 30 het Mud verkocht. In April 1846kocht men weder Caroli
na Rijst voor f 12 1/2. Gepelde rijst voor f ro, en ongepelde voor f 8. Aardappelen bleven
echter schaarsch en prijshoudens. Men heeft fro per mud besteed, die later echter tot f 6
en f 5 terug liepen. Blanke Aardappel Sieroop, welke men een jaar te voren voor f 12kocht
was voor f 30 byna niet verkrygbaar, de fabrieken waar Aardappel Genever gestookt werd,
moesten dit jaar geheel stil staan. /



II5. Januarij 1846. De inwisseling der oude provinciale Munten vond successivelyk plaats,
tegen nieuwe Nederlandsche Munt, en de oude buiten koers gesteld, zoo werden eerst de
oude Stuivertjes, Dubbeltjes, Groninger achten, heele en halve ducatons, Drie Guldens
Hollandsche en Zeeuwsche Ryksdaalders en later de overige oude munten voor nieuwe
munt en papieren Muntbilletten ingewisseld.

II6. 14Meij 1846, Lag be'Omer 18 liar 5606. Adsisteerde ik met mijne beide Zoons MANUS
en GEORGE,op het Huwelijksfeest van onzen Schoonbroeder de Heer ELIAZERA. JACOBS,
te ZWOLLEmet Mejuffer BETIEZURKANNvan AMSTERDAM.

II7. 7Augustus 1846.Aanhoudende buitengewone hitte en droogte slechts nu en dan door
zwaar weder afgewisseld, hetwelk echter in de warmte geen vermindering aanbragt.
Heden tekende de thermometer in de schaduw s' namiddags van I tot 2 Uuren 90 en klom
zelfs tot 92° F. Men herinnert zich zulk een aanhoudende hitte niet, zoodat dan ook onder
scheidene menschen door zich door koud drinken plotseling te verkoelen, daaronder
bezweken zijn. Ook is hier en daar het vee in de weiden door de hitte omgekomen. Reeds
drie weken blyft die ondragelijke hitte aanhouden. De duurte der levensmiddelen door een
vernieuwd misgewas byna door geheel Europa en de mislukking der aardappeloogst blyft
aanhouden en steeds klimmende zoodat in 't voorjaar 1847de tarwe met ruim f 600 en de
rogge met f 500per last, een een Roggebrood van 6 Ned. ponden met f I betaald werd.

II8. 23Augustus 1846.Als President der Commissie belast met het fonds tot stichting eener
nieuwe Kerk voor de Israelitische Gemeente alhier, publiek aanbesteed het buitenwerk
voor gemeld Kerkgebouw voor een Som van f 6000 aan W. J. SWARTalhier, terwijllater
het binnenwerk voor eene Som van f 2000 aan denzelfden op den 1sten Maart 1847, aan
besteed en nog later andermaal voor een som van f 5000 de verligting en andere behoef
ten mede aan denzelfde uitbesteed werd. /

II9. 1April 1847.Als medestichter en Directeur der SOCIETEITDEHARMONIE,aan de IJssel
kant alhier, by een feestelyk maal, de Societeit met eene toespraak ingewyd.

120.5 Julij 1847.De buitengewone duurte van levensmiddelen welke in VRIESLANDen GRO
NINGENonderscheidene bedenkelijke oproeren onder de arme klasse te weeg bragt, nam
heden eene merkelijke gunstige wending. Heden voor 8 dagen, 28Juny, werd op de Koorn
markt voor het Mudde rogge f 161/4 en heden voor f 91/4 en alzoo met een daling van f
7 per mud verkocht.

121. Vrijdag 13Augustus 1847, Rasj chadesj Ellael 5607. Heden werd de nieuw gebouwde
Israelitische Kerk, aan de IJsselkant plegtig ingewyd. Tot ontvangst van een talrijk audito
rium, waren van weerszyden der kerk, tribunes van twee verdiepingen, smaakvol ingerigt
en georneerd, aangebragt, welke vol bezet waren, zoo door de Voornaamste inwoners
dezer Stad als door de talrijke vreemdelingen van elders, terwijl het binnenste der Kerk
door de authoriteiten en collegien en leden der Gemeente ingenomen werd. Een Orkest
van 36 toonkunstenaars en 30 Zangers, allen liefhebbers, de laatsten hiertoe expresselyk
ingestudeerd en uit AMSTERDAMdoor de Maatschappij der Rijn en IJssel Stoomboot Maat-



schappij, gratis afgehaald en teruggebragt, werd door den verdienstelyken en beroemden
Heer A. P. BERLIN,Ridder der Eijkenkroon &&zv., gedirigeerd. De feestrede werd gehou
den door den Heer I.WATERMAN,Godsdienstonderwijzer alhier. Als President van het
Kerkbestuur en President der Commissie tot stichting eener nieuwe Kerk voor de Israeli
tische Gemeente alhier, hield ik eene toespraak en deed ik verslag der werkzaamheden.
Een en ander benevens de feestgezan-gen en orde der inwijding, is in druk uitgegeven, ten
voordeele van het kerkfonds, by BELINFANTE& DEVITAte Amsterdam." Dit feest is op de
meest plegtige wijze en tot groot genoegen van alle aanwezigen gevierd. Buiten mijne gel
delijke toelage, werd er door mij en mijne ECHTGENOTEop dien dag eene groote fraaij
bewerkte vergulde kerkkroon, aan de Kerk cadeau gemaakt. Dit feest werd achtervolgd op
Zaturdag en Zaturdag avond met een groot concert, in de stads concertzaal, gedirigeerd
door den Heer BERLINwaarbij alle authoriteiten en collegien, die den vorigen dag by de
kerkinwijding tegenwoordig waren, adsisteerden. De voorgedragene stukken waren allen
expresselijk zoo voor de kerkinwyding als voor het concert door den Heer BERLIN,daartoe
gecomponeerd, werden onder ZEd. directie met de meeste juistheid uitgevoerd en oogst
ten de byzondere en algemeene toejuichingen en bewondering in. Het feest werd besloten
door eene maaltyd en Bal, hetwelk tot den volgenden ochtend duurde. Deze gebeurtenis
zal nog lang bij de Israelitische Gemeente en de Inwoners dezer stad in aangename her
innering blyven.r"
~,Opgenomen in S. van Genderingen, a.w. (zie Inleiding). ~d,Tekst opgenomen in: IJssel
akademie 20e jrg. nr. 2 (juni 1997), 42-45, vgl. Nieuw Kamper Dagblad I3 augustus I997
(,Synagoge anderhalve eeuw oud').

I22. 28 November 1847-Na mijne benoeming door Burgemeester en Wethouders dezer
Stad werd ik gelnstalleerd als Lid van het Collegie van Heeren Brandmeesters by het
Brandwezen alhier ter vervulling der vacature door het bedanken van den Heer { JHR.J. G.
F .VAN}SPENGLER.

I2} Donderdag 24 Augustus 1848, voormiddag 11Uur. Een verschrikkelyk onweder barstte
boven deze Stad los, waarby de Houtzaagmolen van den Heer W. I. SWARTbuiten de
Havenpoort {sic} in Brunnepe, door den bliksem getroffen, in een zeer korte tijd, tot aan
den grond afbrandde. Door de spoedig aangebragte hulp der Brandspuiten (waarbij ik, als
Brandmeester bij spuit 3, mijne eerste dienst verrigtte) werden de belendende gebouwen
en al het gezaagde en ongezaagde Hout, bevestigd en behouden.

I24. 28Julij 1849.Arriveerde DRJOSEPHREICHER,van LEERuit Oostvriesland, Doctor in de
Genees-en Vroedkunde, om zich hier te etablisseeren. Hy had zijne studien te BONNen
BERLI)Nin beide vakken als ook in de chirurgie vplbragt, en werd te Berlijn aan de Uni
versiteit in de drie vakken gegradueert, en na herhaald Examen te LEI)DEN,zoodanig hier
te lande gepromoveert. Door aanbeveling, maakte ik dadelijk Kennis met hem en weldra
werden wij trouwe Vrienden en hij mijn huisvriend. Bij de toen alsnog hier heerschende
Epidemie der cholera, behandelde hy al dadelijk eenige lijders, met het beste gevolg. /

I25. Zaturdag 5Mei 1849.Eene ontzettende brand vernielde, bijna het gansche 3/4 Uur van
hier gelegen dorp GRAFHORST.Door de uit deze Stad toegesnelde brandspuiten, werden @)



nog een twintigtal huizen gered. De dienst by de brandspuiten was. wegens den aan alle
kanten te gelyk woedenden brandzee moeijelijk. Ik adsisteerde by Spuit Nr. 3 van s' mor
gens half tien tot s' nachts twee Uur, als wanneer het verdere gevaar geweken was. Door
liefdegaven van alom ingezonden ondersteund, was negen maanden later, het gansche
dorp, door den onvermoeijden ijver, der daartoe geconstitueerde commissie, fraaijer en
hechter, dan te voren, weder herbouwd. Drie Maanden te voren was het Logement aan de
Meerbrug by IJSSELMUIDENbewoond door A. N. SOMER,afgebrand, en spoedig daarna, her
bouwd.

126. Woensdag 2Januarij 1850.De Heer WATERMAN,Hoofdonderwijzer aan de Godsdien
stige Israelitische School, Lector in de Hebreeuwsche taal en letteren aan het Stedelijk
Gijmnasium, en Secretaris der Israelitische Gemeente alhier, wien ik, in myne betrekking
als Schoolopziener en als President van het Kerkbestuur, van naby heb leeren kennen en
hoogachten, en wien ik uit hoofde zyner veelvuldige bekwaamheden en verdiensten
byzondere toegenegenheid en vriendschap toedraag, vertrok van hier naar ARNHEM,alwaar
hij in uitgebreider kring, tot dezelfde maar meer lucratieve betrekkingen dan hier, beroe
pen is. Hij werd aldaar in tegenwoordigheid der Hooge Provinciale en Stedelijke Authori
teiten op den 13denJanuarij 1850plegtig gelnstalleerd. De Israelitische School en Gemeen
te te KAMPEN,waar hij zoo veel goeds hielp bewerkstelligen betreuren zijn, voor hun groot
gemis, zeer en de bevolking dezer stad, waar hij bij de aanzienlyksten, de grootste onder
scheiding genoot, zag hem mede ongaarne van hier vertrekken. Mijne beste wens chen ver
gezellen hem, in zijne nieuwe werkkring! De hooge achting en vriendschap, welke ik
voortdurend voor hem gevoel, blyft by my steeds levendig, en zal, zoo ik hoop, door brief
wisseling onderhouden blijven.

127. Zondag 14Julij 1850.Aanvaarde ik in gezelschap van myn Schoonbroeder de Heer
ALEXANDERJACOBSte ZWOLeene reis naar Duitschland. Per diligence tot ARNHEM,alwaar
wy in het Logement by G. HOLTUSop de Markt, HOTELDEPAIlSBAS,onze intrek namen en
dien avond en nacht aldaar verbleven, na in gezelschap van onzen Vriend de Heer I.
WATERMANLector aan het Gymnasium aldaar, eenige byzonderheden van Arnhem in
oogenschouw genomen te hebben.

De nrs, 127-147bevatten een uitgebreid verslag van een reis door Duitsland van 14 juli-j
augustus 1850. Hier zijn slechts die passages opgenomen waar Stibbe beschrijft dat hij
joodse instellingen bezoekt.

137. Woensdag 24Julij 1850 - FRANKFORTAIM.
(...) Aan de overzijde van de Mainbrug ligt de voorstad Sachsenhaauzen, aan de andere
zijde der Mainbrug ligt Belle vue, eene breede fraaije straat met hooge prachtige gebou
wen, waar veel rijke [oden wonen, en waar ook de prachtig gebouwde Stads Bibliotheek
staat. Verder in de stad zien wij het Hospitaal Zum heiligen geist, Het Oude Joodsche en
het Nieuwe Joodsche Hospitaal door ROTHSCHILDgesticht. Het oude Joden kerkhof, de
Judenstrasse eene zeer enge en morsige straat, met meestal van hout opgetrokken huizen.
In deze Judenstrasse vindt men het geboortehuis van LUDWIGBORNEI met een uitgebei
telde Steen van wit marmer, met gouden letters in den voorgevel, alsmede het huis waar



de MOEDERDERROTSCHILDSgeboren en eerst voor ruim een jaar in hetzelfde huis overle
den is. De oude Joden kerk, is zeer oud, klein en vervallen. [uist nu was men bezig dezel
ve een weinig opteverven. De kerk is met eene zware yzeren deur afgesloten (...).

138. Donderdag 25Julij 1850- FRANKFORTAIM (vervolg)
(...) Vervolgens (...) bragten wij onzen Vriend en NeefD G SNATICHeen bezoek, wonende
in de Fisscherveldstrasse No 4 zten Stock. Wij vonden hem en zijne thans 91 jarige MOE
DERin welstand aan. Zijne MOEDERwas echter blind en zwakkelyk. Zyne beide dochters
DOORTJEen SARA,zijn twee lieve aankomende meisjes, terwijl zijne beide Zoons JACQUES
en JOSEFde eerste op het Kantoor van ROTHSCHILDen de tweede op dat van FOULDwerk
zaam waren (...). Voorts bezochten wy de Bazar, de Beurs die klein is en in eene groote
gebouwde zaal gehouden, s' winters door onder de grond aangebragte stoomtoestel ver
warmd wordt. De Beurs wordt niet druk bezocht. De Bankier ROTHSCHILDheeft eene
byzondere plaats aan het hoofd de Zaal, die doorgaans slechts eenige minuten vertoeft en
spoedig weder vertrekt (...).

I39. Zondag 28Julij 1850- MAINZ
(...) Men ziet hier ook nog eenige oude grafzerken met Hebreeuwsche inscriptien van de
rzde Eeuw. Wy wandelden verder door den Judengasse, eene enge en vuile straat, veel
overeenkomst hebbende met die te Frankfurt. In deze straat was men echter bezig, een
groot en prachtig gebouw, namelyke eene nieuwe Synagoge te bouwen op dezelfde plaats
waar de oude Synagoge stond. Het gebouw is hoog, ruim en breed, van rood Beijersche
Zandsteen opgetrokken, met drie groote koepelvormige lantaarns in het dak, voor het hel
dere daglicht, met gesleepen glazen. In het gebouw zijn twee prachtige galerijen boven
elkaar door ryk vergulde Kolommen en bogen ondersteund, een fraaij orgel, een predik
stoel, en mag de naam van een waarlyk prachtig gebouw dragen, dat aan de gemeente
ruim I Ton gouds kost (...).

141.Dtnsdag 30 Julij 1850- AKEN
(...) De Synagoge is zeer klein en oud, heeft evenwel een orgel en choar, en is de nieuwe
re reforme van driejarigen cyclus, door den rabbijn DRROTHSCHILDaldaar ingevoerd (...).

141. Dingsdag 30 Julij 1850(vervolg) - KEULEN
(...) Wy retourneeren te 3 Uure per stoom naar Keulen, alwaar wy te ruim 5 Uure im Gas
thof zum Moselberg bij A. WOLFF,Antonistrasse N. 20, Israelitische restauratie, en alwaar
goed gegeten wordt, arriveerden (...).

142. Woensdag 31July 1850 - KEULEN
(...) De Synagoge, waar nog de oude ritus gevolgd word, is klein en oud (...).

I44. Vrydag 2 augustus 1850- KREFELD
(...) De Israelitische School, waarby twee bekwame onderwyzers geplaatst zyn, heeft eene
zeer goede methode voor lager godsdienstig en maatschappelyk onderwijs (...).

I45. Zaturdag 3 Augustus 1850- KREFELD(vervolg)



(...) De Heer L. ENGERSCHkomt ons van ons logement afhalen en wy begeven ons naar de
Synagoge. De Synagoge is zeer klein en onaanzienlijk. Men heeft plan eene nieuwe, meer
doelmatig ingerigte en ruimere Synagoge te bouwen die f 30000 gulden moet kosten en
waartoe reeds f 20000 ingezameld. De Opperabbijn DR BODENHEIMERimproviseerde eene
leerrede naar eene tekst uit Jesaya, die op de gemeente leden eene zeer gunstige indruk
maakte. De heerlijke stijl, goede moraal en opgehelderde denkbeelden omtrent Gods
dienst, met eene indrukwekkende stem, moest allen tot ernstige stemming brengen (...).

Vervolg MEMORANDUM:

148. Zondag 27 October [en Maandag]28 October 1850. Nadat ik met de firma Eduard Hertz
& Comp te CREFELDeen accoord getroffen had om mijn Zoon MANUS,in hunne fabryk en
op het Kantoor gedurende 3 jaren in de leer te nemen, vertrok ik met myn Zoon, S' mor
gens te 6 Uuren per Ryn & IJssel Stoomboot naar CREFELD.Wy overnachten dien nacht te
EMMERICH,van waar wij de volgende morgen te 9 Uure vertrokken en s'avonds te 10 Uure
te URDINGENaan wal stapten, waar ons de Heeren I L. ENGERSCH& D. HERTZons opwacht
ten en gezamentlyk met rytuig s' avonds te II Uure te CREFELDten huize van eerstge
noemde arriveerden, waar hunne familie ons reeds met een welbereide tafel sedert vroeg
avond wachtende waren.
149. [Dingsdag] 5 November [en Woensdag 6 November] 1850. Dingsdag morgen 7 Uur ver
trok ik van CREFELD,van waar myn Zoon MANUS,de Heeren D. HERTZ& L. ENGERSCHmy
met rytuig uitgeleide deden tot URDINGEN,alwaar ik afscheid van hun nam en te 8 Ure op
de Stoomboot der Ryn & IJssel Stoomboot Maatschappij, plaats nam. Tegen avond te ARN
HEMarriverende, bezocht ik den Heer WATERMANaldaar en vertrok den volgenden morgen
met dezelfde Stoomboot huiswaards waar ik Woensdag avond arriveerde.

IS0. Zondag 20 April 1851reisde ik per Stoomboot naar AMSTERDAMen de daarop volgende
dag per Spoortrein naar ROTTERDAM,ten einde mijn Schoonbroer & Zuster, de Heer A. J.
GAZANen Echtgenote Zuster ALEXANDRINA,die ik sedert hunne vestiging aldaar (1837)nog
geen bezoek gebragt, eene visite te brengen.

151. Dingsdag 22 April 1851.Vertrok ik per spoor vandaar naar S' HAGE, aan welk station
mijne Zuster THEODORAmij met een vigilante opwachtte, waarmede wy naar haare woon
plaats VOORBURGreden. Ik vertoefde daar tot s' avonds en retourneerde per laatste spoor
trein naar ROTTERDAMen verbleef aldaar gedurende de laatste dagen van het Paaschfeest.

152. Vrijdag 25 April 1851, s' morgens vroegMaakte ik weer een uitstapje naar S' HAGEmet
Zuster THEODORAen Nichtje DIENTJESCHAAP,ontbeten te SCHEVENINGENaan het Strand,
bezigtigden zoo wel daar als te S' Hage, alle publieke gebouwen, Paleizen en Museums.

153.Zondag 27 April 1851retourneerde ik naar AMSTERDAMen Woensdag 30 April per stoom
boot naar KAMPEN,nadat ik te AMSTERDAMook nog onderscheidene inrigtingen bezigtigd
had, waartoe vroeger my tyd en gelegenheid ontbraken.

154. Woensdag 18februarij 1852reisde ik in commissie, met de WelEerw. Heer JACOBFRAN-
@



KELuit COSLINin Pommeren, beroepen tot Opperrabbijn in het Synagogaal ressort ZWOL,
en de Heeren ALEXANDERJACOBSen W. J. WOLFFuit ZWOLLE,benevens de Heer S. SUSAN
van Overyssel per diligence over ZWOLtot AMSTERDAMen verder per spoortrein naar S'
HAGE,om by den MINISTERVANEEREDIENSTop de spoedige agreatie van DR JACOBFRANKEL~'
als Opperrabijn, aantedringen, van welke zending ik Maandag 23februarij per nacht-dili
gence van S' HAGEnaar AMSTERDAMen verder per stoomboot huiswaarts keerde.
~'Vgl. J. Meijer, a.w.; Ludy Giebels, a.w.; let Erdtsieck, a.w. (zie Inleiding). Zie ook nr. 158.

ISS. 7, 8 ~ 9 Mei 1852.Onze Vyfentwintig jarige Huwelijksvereeniging, zoogenaamde Zil
veren Bruiloft, die wy door Gods goedheid in den besten welstand mogten beleven, werd
Vrydag avond en Zaturdag Godsdienstig herdacht en Zondag in byzijn van alle onze Kin
deren, waartoe onze Zoon MANUS,eenige dagen te voren uit CREFELDwas overgekomen,
met familie en Vrienden feestelijk gevierd. Wy ontvingen by deze gelegenheid talryke
bewyzen van deelneming in onze Vreugde en eene menigte cadeaux, even sierlyk als
eigenaardig, werden ons van onderscheidene kanten toegezonden. Het feest werd ten
onzen huize Zondagavonds besloten met eene partij die wij onze familie en vrienden (een
70 tal sterk) gaven. Door eenige onzer Vrienden, was in stilte op de binnenplaats een
Orchest geplaatst en verlichting aangebragt, hetwelk ons op het onverwachtst door heer
lijk muziek, gedurende de maaltijd eene aangename veras sing bragt en door menige pas
sende toespraak afgewisseld werd. De Zaal was mede door den ijver onzer Vrienden
byzonder feestelyk georneerd en onder dankbaar opzien tot den Algoeden, eindigde het
vreugdevolle feest eerst den volgenden morgen ten 4 Uure. Onze familie te ZWOLwas des
nachts vertrokken, terwijl onze Zuster THEODORAuit VOORBURG,die over DEVENTERmet
haren zoon CONSTANTen Mevrouw SUSANuit DEVENTER,overgekomen waren, Dingsdags
per Stoomboot onze waarde MOEDERuit Zwol, Woensdags daarop afreisden. Onze Waar
de VADERte Zwol, werd door eene ligte ongesteldheid verhinderd ons feest by te wonen.
Ongetwyfeld zullen allen zich nog lang in de aangename herrinnering hiervan verblyden
en met ons wens chen dat het God behagen moge, ons Goudenbruiloftsfeest in even vro
lijke stemming te mogen vieren.

156. 23Juni 1852.Onze Neef LIONSCHAAP,zoon van onze Zuster RIjNTjEalhier, die eenige
jaren te ROTTERDAMin de spiegelfabryk van onze Broeder GAZANwerkzaam was geweest,
vertrok uit HELVOETSLUISmet het Koopvaardy Schip ROSASTANDISCH,Kapitein J. N.
MANKE,naar Noord America, om zich te NEW-IjORKals Commissie Kantoor te vestigen,
alwaar hij den 15deAugustus in den besten welstand en met gewenschte vooruitzigten voor
de toekomst arriveerde.

157.3 Julij 1852.Onze Vriend DAVIDHERTZuit CREFELD,die op ons dringend aanzoek, ten
einde hem in zyne diepe droefheid over het verlies van zijne edele en brave MOEDERin febru
arij jl. in 76 jarigen Ouderdom aldaar overleden, eenige verstrooying te verschaffen, ons
kwam bezoeken, vertoefde in onze vriendschappelyke kring tot den rsten Augustus toen hij
per Stoomboot over ARNHEMvertrok, metzich nemende onze Zoon GEORGEen onze Neef
S. L. STIBBE,Student aan de Academie te DELFT,tydens de groote vacantie hier by zyne
Ouders zynde, die een maand te CREFELDen in de Rhynstreeken vertoefden, onzen Vriend
in Vry beteren stemming verlatende, als wy hem by zyne aankomst alhier aantroffen.



158. 31 December 1852. Als afgevaardigde der Israelitische Gemeente te KAMPEN,was ik
tegenwoordig by de plegtige installatie van DR JACOBFRANKELte ZWOLLE,als Opperrabbijn
van het Synagogale ressort ZWOLLE.

159. 2 Junij 1853. Naar VOORBURGby S' HAGEgereisd om te adsisteeren by de begrafenis
van den Heer LOUISFLANDIN,compagnon der FIRMAM. KEIJZER& COMPote VOORBURG.
Deze begrafenis had plaats op Vrijdag 7 Junij te Eijk en Daal, een Uur boven S' HAGE,van
waar ik den 9den Junij, na een dag vertoeven te ROTTERDAM,retourneerde.j

160. 8 Julij 1853. In gezelschap met het Collegie van heeren Brandmeesters, een plaizier
togtje gemaakt naar ZUTPHEN,VELPen environs, als mede naar ARNHEMen van daar per
spoortrein naar AMSTERDAM,vanwaar wy den 13den July per Stoomboot op KAMPENretour
neerden.

161. 18 Julij 185J. In gezelschap der familie REICHERalhier, naar UTRECHtgereisd ter vie
ring van het huwelyksfeest van onze Vrienden DOCTORJOSEPHREICHERen Mejufvrouw
BETJEDEBEER,hetwelk op Woensdag den zosten vertrokken is, en van waar wij gezament
lyk op Vrijdag 22 Julij terugkwamen.

162. 16 October 1853. Zondag is onze Neef JACOBVANLEER,officier van gezondheid rste
Klasse by het Oost Indische Leger, te PALEMBANGin Neerlands Oost Indische bezittingen,
in den echt getreden met Mevrouw MIMIE,DEWEDUWEDEGROOT,GEBORENLACONGE.

16} 13December 1853.By eene herstemming tusschen mij en L. DEJONGalhier voor het lid
maatschap der Kamer van Koophandel en Fabryken werd ik met eene meerderheid van 85
tegen 38 stemmen, als Lid der Kamer van Koophandel en Fabrijken alhier, herkozen.

164. 16 December 1853. Arriveerde hier per Stoomboot van AMSTERDAMonze Vriend, de
Heer D. HERTZuit CREFELD,dien ik by zyn vertrek op 21 December per diligence over ARN
HEMuitgeleide deed tot ZWOLLE.

165.31 December 1853, Sjabbat Chanoeka Rosj Chodesj Tewet Overleed onze Schoonzuster
Mejufvrouw BETJEZURKAN,Echtgenote van den Heer ELIAZERJACOBSte ZWOLLE./

166. Zaturdag 8 Julij 1854. Onze Broeder & Zuster LIONSTIBBEen DOORTJEBENDIENvier
den in het byzijn van alle hunne kinderen en Vrienden hunne Zilveren Bruiloft of 25 jarig
huwelyksfeest, welk feest eerst Zondag morgen te 6 Uuren eindigde.

167. Zondag den 9 Julij 1854, S' morgens ten 6 Uure reisde ik per Stoomboot van hier over
ARNHEMen EMMERIKwaar wij S nachts te 12 Uure arriveerden en den volgenden morgen
verder stoomden tot URDINGEN,alwaar onze Zoon MANUSmy met rytuig wachtende was.
Wy arriveerden te CREFELDnamiddags 7 Uure, alwaar ik myn intrek nam bij myn Zoon
MANUS,die gemeubileerde Kamers bewoonde by A. SCi-jULTEin de Hochstrasse.

De nrs. 168-182 bevatten een uitgebreide beschrijving van een reis door Duitsland en Bel-@)



gie op 10 juli . 26 juli 1854. Hier is aIleen opgenomen een bezoek van Stibbe aan de syna

goge in Brussel.

177. Vrijdag 21 Julij 1854. BRUSSEL
(...) Het Paleis des Konings, dat terwyl de Koning en familie aanwezig waren, slechts uit
wendig van buiten het yzere hek te zien was, en reden terug langs de buitengewoon fraaye
Boulevards van Brussel, waar wy het HOSPITALSTJEANbezigtigden naar de rue de Bavie
re, waar wij bij de Synagoge uitstapten, de synagoge is klein, maar deftig. / De OPPERAB
BIINhield eene korte predicatie en beslootmet een gebed voor het heil van Vaderland en
Vorst en herdacht daarbij de gelukkige dag der troonbestyging van Koning LEOPOLD(...).

Vervolg MEMORANDUM:

183. 15September 1854.Werd het eerste Gazlicht in de Stadslantaarns ontstoken en verr
raste alle inwoners door het schitterende heldere licht, dat een geweldig verschil by de
vroegere verlichting met Olie opleverde. Onze Vriend DR J. REICHER,hoezeer reeds een
geruime tijd aan de administratie der Gazinrigting alhier vooraf werkzaam, aanvaarde nu
zyne betrekking als Directeur der Gaz inrigting te KAMPEN.

184. Donderdag 5 October 1854.Vertrok ik van hier namiddags twee uur per Stoomboot naar
ZUTPHEN,arriveerde wegens lage waterstand eerst te 10 Uure S' avonds aldaar en reisde
van daar den volgenden morgen Vrydag 6 October ter half 10 uure per diligence naar
EMMERIK(kost f 2.45). Om I uure namiddag te EMMERIKarriverende, vertrok ik ten 2 Uure
per Snelpost van daar naar OBERHAUSEN(kost 2 Thaler 18 gr.). De aankomst aldaar over
WEZEL,was des avonds te 7 1/2Uure. Een half Uur later vertrok ik van daar per Spoortrein
naar KEULEN,alwaar ik ten 10Uure aan het Station te DEUTZafstapte, en van eene der veel
vuldigde aldaar staande Vigilantes gebruik maakte om ten 10 I/Z Uure reeds goed en wel
te KEULENin het / HOTELMAINTZERHOF,in de Kloegen gasse, het avondmaal te gebruiken.
Mijn Zoon HERMANNkwam den volgende avond per spoortrein my aldaar opzoeken. het
doel onzer reis was, om voor onze zoon HERMANof MANUS,wiens leertyd te bij de firma
EDUARDHERTZvoleindigd was, eene associatie te sluiten in eene Likeurstokerij en Wyn
handel met den heer F. I.STEINBERGte KEULEN,die deze affaire reeds onderscheidene jaren
met goed succes gedreven hadden. Na voorafgegane onderhandelingen en nadat onze
Zoon, reeds eenige weken te voren aldaar geweest was, om zich van een en ander te over
tuigen, was nu het tydstip daar, dat ook ik mij in per soon van alles overtuigen wilde. Na
alles naar onderling genoegen getroffen te hebben, werden des Maandags daaraan vol
gende de voorwaarden geregeld en een onderhandsche acte van Compagniesschap tus
schen mij en den Heer STEINBERGgesloten, om dit later door notarieele acte tusschen hem
en HERMANNSTIBBEuittewisselen om met primo [anuarij 1855,de gemeene affaire voor
gezamentlyke rekening onder de firma van STEINBERGENSTIBBEuitteoefenen.

185. Zaturdag en Zondag 7 ~ 8 October en Maandag 9 October 1854.Bragten wij onzen tyd
te KEULENgenoegelyk door, zoo wel ten huize van de Heeren STEINBERGen de familie
FRANK,die wy als zeer honnette en respectable Menschen leerden kennen. De Heer STEIN
BERGmet de Dochter van den Heer FRANKgeengageert zijnde, zal binnen kort zich met



haar in het Huwelijk verbinden, en voor Januarij de / Fabriek, affaire & woning van den
Heer FRANK,Mittelstrasse bei der Apostel Kirche, overnemen, om de associatie met onzen
Zoon MANUSop den bestemden tijd onder de nieuwe firma tot stand te brengen. Wybezig
tigden het merkwaardige der Stad, bezochten het groote circus van RENS,Het Stad Theater,
de Kermis te DEUTZen het groote concert.

186. Dingsdag 10October 1854.Na alles naar genoegen geregeld te hebben, vertrokken wy
s' morgens ten 5 1/2 Uure per Stoomboot LUDWIG,van KEULEN.Te URDINGENnam mijn
Zoon MANUSvan my afscheid en vertrok naar CREFELD,terwijl ik verder voortreisde tot
EMMERIK.Wegens de buitengewonen lagen waterstand kon de Stoomboot niet verder
Rhynafwaarts varen dan tot EMMERIK,alwaar wy des namiddags te 41/2 Uure arriveerden.
Hier stond eene Omnibus gereed, die de passagiers a f 2.50 per persoon over ELTENen S'
HEERENBERGnaar ARNHEMbragt. te 7 1/2 Uure des avons stapte ik te ARNHEMaan het
HOTELPAIJSBAS,by HOLTUSaf, overnachtte aldaar, na mijne vrienden de Heeren WATER
MANen ROOZEBOOMeen visite gebragt te hebben.

187. Woensdag 11October 1854.De volgende morgen bezocht ik met den Heer WATERMAN
de tentoonstelling van voortbrengselen van Landbouw en Nyverheid, in het gebouw MUSIS
SACRUM,en na met hem eenige Vrienden bezocht te hebben, vertrok ik ten II Uure per
diligence naar ZWOL,waar ik juist ten 7 Uure arriveerde om dadelyk van daar per diligen
ce naar / KAMPENte vertrekken, waar ik ten 8 1/2 Uure mijne familie naar wensch aantrof.

188.2 November 1854-Vertrok onze Zoon MANUSvan CREFELDom zich te KEULENtot aan
vaarding van zijne associatie met den heer STEINBERG,voortebereiden en zich in de nieu
we zaak te orienteeren, Volgens overeenkomst nam hy zyne inwoning ten huize van den
Heer FRANK,waar hij twee net gemeubileerde Kamers betrok. De Heer DAVIDHERTZte
Crefeld zag het vertrek van onzen Zoon met leedwezen, daar hy op het Kantoor en in de
Fabriek Zijns BROEDERS,waar DAVIDHERTZde administratie voerde, veel hulp van MANUS
gedurende zyn vierjarig verblyf had gehad. Daarbij beving aan DAVIDHERTZde Klein
geestige vrees van concurrentie en duidde hij het mij en myner Zoon, zeer ten onregte ten
kwade, dat hy zich in Duitschland associeerde, niettegenstaande deszelfs Broeder LOUIS
HERTZen deszelfs familie, die eigentIyk de patroon en chef der fabriek EDUARDHERTZwas,
zich geenszints over de associatie van mijnen Zoon te KEULEN,gestoord toonde en hem
hunne vroegere vriendschap bleef bewijzen en verzekeren. Sedert dien hield mijne
VriendschappeIyke briefwisseling met den Heer DAVIDHERTZte CREFELDop. /

189. Junij 1855.Onze beide Nichtjes DIENTJE& DOORTJESCHAAPvertrokken van uit ROT
TERDAMmet het fraai gebouwde en voor passagiers byzonder goed ingerigte Koopvaardy
Schip ARNOLDBEUNINGER,Kapitein MEIJER,naar NEWYORKin N. America, alwaar hun Broe
der, LIONSCHAAP,die hem drie jaren vroeger voorgegaan was en thans zich te RICHE
MONDin Virginia gevestigd heeft, hen zal afhalen en naar RICHEMONDvergezellen. Julij 20
1854Zyn Zyl. na eene zeer voorspoedige en aangename reistogt te NEWYORKgearriveerd
en aIdaar door de familie HAAS,gastvrij en gul ontvangen.

I90. 17 September 1855.Onze neef SALOMONLIONSTIBBE,na zyne studiejaren aan de Aca-@



demie te DELFT,volbragt en het examen als civiel Ambtenaar voor de Oost Indien, glans
rijk afgelegd hebbende verkreeg hy zyne aanstelling als Ambtenaar der zde Klasse voor de
Oost Indien, en vertrok van ROTTERDAM17 September met het nieuw gebouwde Koop
vaardy Schip genaamd PRINSESAMALIA,Kapitein VANRIJNVANALKEMADE,naar BATAVIA,de
zegenwenschen Zyner Ouders, familie en bekenden voor zyn gelukkig arrivement en
voortdurende welvaart, medenemende.

191. 9 December 1855.Onze beide Neven SALLYMOZESVANLEER,vroeger onze winkelbe
diende, die in het voorjaar van 1854 naar Amerika vertrokken was en SALLYDAVIDSTIBBE
die in het voorjaar van 1855 insgelyks naar Amerika vertrok, zyn tegelykertijd in het huwe
lyk getreden te BALTIMORE,namelyk SALLYSTIBBEmet Mejufvrouw R. FRIEDMANN,geboren
te SCHWEINSHAUPTENin het Koningryk Beijeren en SALLIJVANLEERmet Mejufvrouw HAN
SCHENHERTZ,geboortig uit DARMSTAD.Beide deze huwelyken werden tot stand gebragt
door tusschenkomst van onzen Neef de Heer M. POLAKen deszelfs Echtgenote onze Nicht
Mej. TRYNTJEJACOBS,geboren te BLOKZIELen reeds sedert 20 jaren te Baltimore in Noord
America wonende. /

192. Woensdag 2Januarij 1856.Is onze NICHTDIENTJESCHAAPin het huwelyk getreden met
den Heer JULIUSMEllER,Compagnon van haren Broeder LIONSCHAAP,en hebben zich te
RICHEMONDin Virginia gevestigd.

193. 29 January 1856. Nadat door onze Likeurfabriek onderscheidene proeven dubbelde
Likeuren en Essence de Bisschop op de Algemeene Wereldtentoonstelling te PARIISin
1855, ingezonden waren, en berigt ontvangen hadden dat de Keyzerlyke Jurij te PARIISons
fabricaat met de Medaille der zde Klasse had bekroond, ontvingen wy uitnodiging van den
MINISTERVANBINNENLANDSCHEZAKENte S' HAGEom op Dingsdag 29 Januarij tegenwoor
dig te zijn in de Vergaderzaal der rste Kamer der Staten Generaal op het Binnenhof te S'
HAGE,alwaar de Medailles aan de bekroonden door de Minister op eene plegtige wijze
zouden worden overhandigd. Zondag 27 Januarij reisde ik van hier per diligence over
AMSTERDAMen verder per spoortrein naar S' HAGE,alwaar ik dien avond te 10 Uure arri
veerde en in het LOGEMENTDETOELASTafstapte. Dingsdag 29Januarij s' middags ten I Uure
had de plegtige uitreiking ter bestemder plaatse plaats, in tegenwoordigheid van alle
Ministers en Collegien van het Hof, de Leden der Eerste Kamer, alle hoge Collegien van
Staat, de Nederlandsche Hoofd en Subcommissies, de Stedelyke en Provinciale regeringen
&zv. De vergaderzaal waar tot dat einde sierlyk ingerigt en door alle aanwezigen talryk
bezet. De Minister van Binnelandsche Zaken, aan wiens zijde de / AMBASSADEURVAN
FRANKRIIKgezeten was, open de de vergadering met eene indrukwekkende redevoering,
waarna de Secretaris der Nederlandsche Hoofd Commissie voor de belangen der Neder
landsche Nyverheid, en later de Secretaris der Akademie van Kunsten en Wetenschappen,
by eene sierlyke redevoering verslag uitbragten over de van nederland op de Parysche ten
.toonstelling bekroonde Voorwerpen. De Catalogus der uit Nederland ingezondene Voor
werpen, de officieele lijst der bekroonden en van hen die eene eervolle vermelding te beurt
viel en het verslag der Commissie alsmede de redevoering van den Minister van Binne
landsche Zaken zijn in de dagbladen, de 5' Haagsche Nieuwsbode, Het Handelsblad en Nieu
we Rotterdammer Courant, in het geheel opgenomen (zie dezelve van 30 Januarij). De pleg-



tigheid was ten 3 Uure geeindigd. De groote Societeit, DE EENSGEZINDHEID,was tot ont
vangst der bekroonden opengesteld waarvan veelen derzelve gebruik maakten. Ten 5 Uure
was er een pragtig diner a f r2.50 per persoon in DEDOELEN,ter eere der bekroonden, waar
by de Minister van Binnelandsche Zaken presideerde en waaraan ruim roo genodigden
deel namen welk feest het laat avond onder het uitbrengen van onderscheidene toasten in
het belang van het Vaderland, Koning en van de Nyverheid en Schoone Kunsten, tot groot
genoegen van alle aanwezigen duurde." /
." Vgl. Kamper Courant van 3 febr. r856. In de loop van de jaren zou de firma STIBBEnog
meer prijzen en eervolle vermeldingen in de wacht slepen (zie ook nr. 241), in WEENEN,
PHILADELPHIA,MELBOURNE,BORDEAUX,PARIJS(vlg. de verslagen van de Kamer van Koop
handel).

194. Maandag 10Maart 1856,3 Adar-II 5616, s' avonds te 9 Uure. Onze Zoon RUDOLPHZ.
N. ontviel ons heden, geheel onverwacht en ongemerkt, in onze tegenwoordigheid en ont
sliep kalm en zacht tot een beter leven, waartoe hem de Algoede, door Zyne genade in
jeugdigen leeftyd bestemde. De ouderdom van circa 21 jaren bereikt hebbende, was zyn
geheelleven eene kwynende en gebrekkigen toestand in alle organen en functien, die hem
in eene deernis waardige hulpeloze toestand bragten, welke alleen door kunstmatige zorg
vuldige verpleging, waaraan vooral Zyne MOEDER,hare beste levensjaren toewijdde, dra
gelyk gemaakt werd. Niettegenstaande dit, was hy, hoezeer ook van zyne ongelukkige posi
tie bewust en doordrongen, een toonbeeld van goedhartigheid en van geduldig stillyden,
en wist hy zich met zyne zuster HANNA,die helaas! in denzelfden hulpelozen toestand ver
keert en nu het meest aan hem verliest, dikwerf op wonderbaarlyke wyze, over hunne nete
lige positie te onderhouden. Met stille onderwerping aan de beschikkingen van het
Opperwezen, die alles, hoe duister ook voor ons kortzigtig oog tot S' Menschen heil regelt,
staren wy met diepen weemoed op onze even hulpeloze, beklagenswaardige HANNA,en
bidden God, dat Hy ons in het leven spare en ons de krachten blyve verleenen, om hare
zorgvolle verpleging ten einde toe te kunnen volbrengen waarin wy onze eenige troost vin
den en Hy ons aan onze andere krachtvolle Kinderen veel heil en Zegen late beleven.
Amen! /

195.21 Maart 1856.Werd aan onze op de Algemeene Wereldtentoonstelling te PARIJSmet
de Medaille zde Klasse bekroonde Likeurfabriek, van wege ZYNEMAJESTEITDENKONINGde
vergunning verleent tot het voeren van het KONINKLIJKEWAPEN.'<
,',Vgl. Kamper Courant van 23 maart 1856.

196.23 Junij 1856.Vertrok ik met mijnen Zoon MANUSdie eenige dagen tevoren uit KEULEN
overgekomen was, over UTRECHT,ARNHEMen EMMERIKper spoor en verder per Stoomboot
naar KEULENtot herstel van mijne gezondheid. Ik verbleef aldaar, uitgezonderd dat ik intus
schen uitvlugten in de omstreken van den Ryn maakte en een paar dagen te AKENen MAAS
TRICHTdoorbragt, circa 2 Maanden. 14 dagen te voren had ik mijn jongste Zoon JACQUES
doen overkomen, die een paar dagen later na mij retourneerde in gezelschap van Mevrouw
FRANKuit KEULEN,waar wy al dien tyd een gul en gastvrij onthaal genoten hadden. Mevrouw
FRANKlogeerde gedurende 4 weken ten onzent en vertrok weder van hier met haren ECHT
GENOOTdie 4 dagen te voren was overgekomen, naar KEULENop Zondag 21 September.



197. 20 November 1856.Verleenden wy onze ouderlyke toestemming aan onzen oudsten
Zoon MANUSom zich te engageeren met Mejuffer JET)EDUMOSCH,onder bepaling dat het
huwelyk eerst na twee jaren zoude mogen voltrokken worden. {later toegevoegd:} 1858,3
Junij: Onze Zoon, de overtuiging die wy reeds geruimen tyd verkregen hadden, eindelyk
ook met ons delende, dat namelyk het voorgenomen huwelyk niet gelukkig kon zyn, deed
hem besluiten het engagement op heden te vernietigen. /

198.31 November 1856.By de gewone aftreding der Leden van de Kamer van Koophandel
en Fabryken alhier, als zodanig weder herkozen met 51 Stemmen van de 57 ingekomene
billetten.

199. 22 December 1857,5 Tewet 5618. Wierden onze waarde Ouders & Schoonouders de
Heer ABRAHAMALEXANDERJACOBSen Mejufvrouw DOROTHEAKEI)ZERte ZWOLLehet jubile
hunner Vyftigjarige Echtvereeniging of zoogenaamde Gouden Bruiloft, aan welk feest alle
hunne Kinderen en en KleinKinderen, onder dankbare erkentnis voor dezen Goddelyken
Zegen, hartelyk deelnamen.

200. Zondag 23Mei 1858,11Siewan 5618, te middernacht. Niet lang mogten de Echtelingen
zich verheugen, na hun 50 jarige Echtverbindtenis te zamen vereenigd te blyven. Het
behaagde den Algoeden, onzen waarden Vader en BehuwdVader, de Heer ABRAHAM
ALEXANDERJACOBS,te ZWOLLEin den gezegenden ouderdom van circa 80 jaren onverwacht
tot Zich te roepen. Kalm en zacht ontsliep hy in tegenwoordigheid van allen die hem dier
baar waren. Eene korte ongesteldheid, echter niet van dien aard, dat hy het bed behoefde,
en hoewel minder geregeld, tot op eenige Uuren voor Zyn verscheiden, zyn volle bewust
zyn bezittende en zynen gewonen leefregel houdende, deed de kracht zyns levens lang
zaam uitdoven. Gedurende zyn leven was hij opregt in hart en taal, braaf, deugdzaam en
naauwgezet in handel en wandel, zoodat hy ruimschoots deelde in de algemeene achting
en byzonder in die van allen die hem van / naby kenden. Eene troost te meer voor Zyne
even brave en trouwe, bejaarde nagelatene WEDUWE,die de Algoede nog lang in ons mid
den doe blyven, en voor zyne kinderen en kleinkinderen die allen zyn gemis betreuren,
onder dankbaar opzien tot het Opperwezen voor het zeldzaam geschonken geluk, hem zoo
lang in ons midden te hebben mogen behouden en in het volste vertrouwen van hem met
allen die ons vroeger dierbaar waren en ons door den dood ontrukt zijn in zalige gewesten
te mogen aantreffen. Zyne nagedachtenis zal steeds in zegenend aandenken blijven. Hy
stierf in vrede des gemoeds, zacht, onder biddend opzien tot zynen Schepper. Zyne Asch
ruste in vrede. Amen!

201. Dingsdag 25Mei 1858,namiddag 5 UurWas ik'metbeide myne Zoonen GEORGE& JAC
QUES,en een talryk gevolg van Vrienden en bekenden tegenwoordig by de ter aarde bestel
ling van het stoffelyk overblijfsel waarby de algemeene deelneming om den OVERLEDENE
.eene laatse blyk van eer en achting te bewyzen, ten duidelyksten bleek. /

202. Zondag 1Augustus 1858.Vei-trokik per Stoomboot naar AMSTERDAM.Het voortreffely
ke schoone weder bewoog my dien dag te AMSTERDAMte verblyven en een wedstryd van
Zeil en roeyscheepen als ook met zoogenaamde Waterschoenen, by te wonen in gezel-



schap van duizende toeschouwers. S' avonds werd schitterend Vuurwerk onder muziek
muziek afgestoken en eindigde het feest met een groot Bal in de ZAALApOLLO.De andere
morgen te 7 1/2 Uure vertrok ik per Spoor naar KEULEN,alwaar ik s' namiddags circa 5 Uur
arriveerde en myn Zoon HERMAN,alsmede de Dames STEINBERGen FRANK,die mij aan het
station afwachtten in de beste welstand aantrof. Ik vertoefde aldaar tot Woensdag 18Augus
tus, van tyd tot tyd kleine uitstapjes in de omstreken doende, en my met al het byzonder
schoone en goede wat KEULENin mime mate aanbood amuseerde. Tegelyker tyd bragt ik
tot stand de vriendschappelyke scheiding der handels Compagnieschap van myn Zoon
HERMANmet den Heer F. WEINBERGonder de firma STEINBERGENSTIBBE,zoo dat myn
Zoon, de fabriek en affaire in Likeuren en Wynen van af 1January 1859,met aile active en
passive, voor zyne rekening aileen zal drijven, en de Heer STEINBERGna hetgeen hetwelk
op Ultimo December 1858,zal blyken zyn aandeel in de affaire te zyn door myn zoon aan
hem uitbetaald zal zijn, uit de affaire uittreden en de liquidatie der oude firma door myn
zoon alleen zal geschieden. De Heer DAVIDHERTZuit CREFELDkwam expres naar Keulen
om my te zien en hernieuwde ik met hem onze oude Vriendschap en gaf ZEd my de ver
zekering my spoedig eene visite te KAMPENte zullen brengen. Donderdag avond 19Augus
tus retourneerde ik in welstand over ARNHEMper spoor en vandaar per Stoomboot. /

203. Maandag 20 September 1858, 12 Tisjri 5619, middag 12 Uur overleed onze Broeder
DAVIDSALOMONSTIBBEin de ouderdom van 62 jaren, na een langdurig lyden aan verval
van Krachten ontstaan door eene hersens ontsteking, die hem eenige maanden te voren te
ZWOLzynde, eens Klaps overviel. Zyne ter aarde bestelling was Woensdag 22 September,
Erev Soekkot.

204. Donderdag 9 December 1858is bij volle Gemeente raad der stad KAMPENmet unanie
me besloten, dat bij het gerezen geschil wegens het al of niet bezittend regt van het Groot
burgerschap in aile opzigte, aan de familie STIBBE,gebleken is, dat de Stamvader SALOMON
DAVIDSTrBBE,dit regt had aangekocht in den jare 1786. Dat in dien tyd de onverdraagza
me geest van uitsluiting nog bestond, om hun die niet tot de belydenis der toen heer
schende Kerk behoorden, van eenige regten uittesluiten, dat echter die dwaalbegrippen
sedert de daarop Kort gevolgde emancipatie der Israeliten, regtens hebben opgehouden te
bestaan en mitsdien beschouwd moest worden, dat de familie STIBBEen hunne nakome
!ingen, sedert I786 niet opgehouden hebben, aanspraak te Kunnen maken op aile regten
en privileges van het Grootburgerschap der Stad KAMPENverbonden. /

205. Zondag 26 December 1858.Zondag had de opentlyke verloving plaats van onzen Zoon
HERMANNmet Mejufvrouw BERTHABENNEDIKte KEULEN.

206. Zaturdag 2 April 1859,namiddag 3 Uurvertrok ik met onze Zoon JACQUESper Stoom
boot over ZUTPHENvervolgens Zondagmorgen 7 Uur per Wagen naar ARNHEMen vandaar
te IO 1/2 Uur per Spoortrein naar KEULENalwaar wij te 5 Uur door myn Zoon HERMANNen
Zyne Bruid BERTHABENNEDIKalsmede de Heer ALEXANDERFRANKaan het Station te DEUTZ
opgewacht werden en onze intrek namen by onzen Zoon HERMANNin zyn nieuw etab!is
sement Sachsenhausen N. 22 hetwelk hy sedert 1 January betrokken had. Vervolgens
maakten wy Kennis met de fami!ie BENNEDIK,alwaar wij gastvrij en gul ontvangen werden



en alwaar wij gedurende myn verblyf tot 13April, het middag en avondmaal bleven genie
ten. Myn Zoon JACQUESwerd als leerling voor een tydvak van drie jaren geplaatst in de
Fabriek en op het Kantoor van de firma D. HERTZ& FRANK,hebbende Likeurfabryk &Wyn
handel, waartoe hy dadelyk zyne werkzaamheden aanvaardde. De Heer D. HERTZuit CRE
FELDkwam ons te KEULENbezoeken en bragten wy hem Zondag 10 April met HERMANNen
BERTHAeen tegenbezoek te CREFELD,alwaar wy ons byzonder amuseerden. /

207. Zondag 17 Julij 1859. Hadden wy het genoegen Onzen Zoon HERMANNmet Zyne
Bruid BERTHABENNEDIK,vergezeld van hare Mama Mevr. EMMABENNEDIKuit KEULENby
ons te ontvangen. Wy waren hun tot ZWOLtegemoet gereden en hadden hun van daar
afgehaald, na vooraf eene Visite by de Familie aldaar gemaakt te hebben. HERMANNkon
onmogelyk van Zyne Zaken te KEULENverwijderd blyven terwijl onze Jongste Zoon JAC
QUES,tydens zyne afwezigheid, de affaire zoo lang bestuurde. HERMANNreisde dan ook de
volgende dag over AMSTERDAMweder naar KEULEN,met belofte om na een Maand terug te
komen de beide Dames weder aftehalen.

208. Zondag 14Augustus 1859. Arriveerde de Heer S. BENNEDIKen onze Zoon HERMANmet
het doel om de DAMESweder naar KEULENte begeleiden. Zy vertoefden tot Woensdag 17
Augustus, als wanneer zy gezamentlyk per Stoomboot over AMSTERDAMhuiswaarts retour
neerden. Onze Zoon GEORGEdeed hun uitgeleide tot Amsterdam. Gedurende hun verblijf
alhier hebben wy ons onderling byzonder goed amuseert, en werd de eerste kennismaking
over en weder door hartelyke Vriendschap en innige toegenegenheid tot familie band
bevestigd. De voltrekking van het Huwelyk tusschen HERMANN& BERTHAwerdt toen vast
gesteld te zullen plaats hebben te KEULENop Woensdag den 26sten October. /

209. Zondag 23 October 1859. Om tegenwoordig te zijn bij het Huwelyksfeest van onze Kin
deren HERMANN& BERTHAte KEULENop 26 October, reisden wij met ons drieen. Myne
ECHTGENOTE,onze Dochter JEANNETTEen ik, smorgens 7 Uur per extra rijtuig naar ZWOL,
vervolgens per diligence naar ARNHEM,alwaar wy in het HOTELHETZWYNSHOOFDafstapten
en aldaar verwelkomd werden door de Heer 1. WATERMAN,ECHTGENOTEen DOCHTER.Na by
de familie WATERMANgedineerd te hebben bezigtigden wy de volgende Morgen de Stad en
vertrokken per Spoortrein te II Uur naar Keulen alwaar wij Maandagmiddag te 41/2 Uur
arriveerden. Onze Kinderen HERMAN,BERTHA,JACQUESen de familie BENNEDIKwaren met
twee rytuigen aan het Station om ons te verwelkommen en namen wy onzen intrek by den
Heer S. BENNEDIK.

2IO. Dingsdag 25 October 1859. Had de Burgerlyke trouwplegtigheid op het Stadsraadhuis
plaats en werden onze Zoon HERMANNSTIBBEtnet Mejufvrouw BERTHABENNEDIK,in
tegenwoordigheid van familie en getuigen, volgens de wet Burgerlyk getrouwd.

2II. Woensdag 26 October 1859, 28 Tisjri 5620. Werdt het jonge paar Kerkelyk ingezegend
door den Opperrabbyn DR SCHWARTZ,ten huize van den Heer BENNEDIK,waarna de Brui
lofsmaaltyd te 2 Uure aanvang narn, en ten 8 Uure eindigde, toen het bal aanving dat ter
1Uure na middernacht eindigde. Intusschen had het jonge paar te 8 Uure hun huwelyks
reisje naar AKEN& BRUSSELaanvaard, van welk uitstapje Zijl. Zondag avond 30 October



retourneerden. Op het Bruiloftsfeest ten huize van den Heer BENNEDIKwaren 80 personen
genodigd, en waren allen byzonder opgetogen van het genoegen, en was het werkelyk een
regt joviaal feest, waarby orde, gepaard met gulheid, sierlykheid, en overmaat van alle fyne
spyzen en wynen, bij vrolijke voordragten en toasten, de / vrolykheid ten top deed stijgen.
Een Orchest van 30 Musikanten van het 33ste regiment Pruissische Infanterie, voerde de
Schoonste Muziekstukken uit onder directie van den Kapelmeester LANGENBACH,zoowel
de avond tevoren de zoogenaamde Polterabend als op het Bruilofsfeest en Bal. Een en
ander was meer dan voldoende om aller harten tot vruegde en vrolykheid te stemmen, zoo
als dan ook by het eindigen van het feest, allen ten hoogsten voldaan de zaal verlieten.

212. Zondag 6 November 1859 maakten wy met de JONGGEHUWDENen de familie BENNEDIK
per Spoortrein een uitstapje naar CREFELD,alwaar de Heer D. HERTZdie ons op het Brui
lofsfeest tegenwoordig zynde, uitgenodigd had, ons aan het Station opwachtte. Na ons ten
Zynent goed geamuseerd te hebben en de stad bezigtigd te hebben vertrokken wy tegen
avond weder per spoor naar KEULEN.Gedurende den togt zagen wy het in de nabyheid der
Spoorweg liggende dorp WORRINGENin brand staan, meer dan 200 Woningen en de kerk
stonden in volle Vlam. By ons arrivement te KEULEN,lieten wy ons per vigilantes brengen
naar de Cometenzaal of Geistenstein, alwaar ter eere van het Honderdjarig SCHILLERFEEST
een groot concert gegeven werd. Ook hier amuseerden wy ons buitengewoon.

2I}. Woensdag 9 November 1859. Maakten wy met de familie BENNEDIKen onze KINDEREN
alsmede de Heer MARCANuit Engeland een uitstapje per Spoor naar BRUHL,BONN,KONIGS
WINTER& ROLANDSEcK,alwaar wij tegenover de DRACHENFELSdineerden. Overigens maak
ten wy per rytuig onderscheidene uitstapjes in de nabyheid der Stad KEULENen bezigtig
den in de Stad onderscheidene publieke gebouwen.

214. Dingsdag 15November 1859, Voormiddags 11Uur retourneerden wy per Spoortrein naar
ARNHEMovernachten te ARNHEMin het HOTELDEPAIlSBAS,alwaar de Heer WATERMAN&
ECHTGENOTEons kwamen bezoeken. De volgende morgen / Woensdag 16 November 1859 7
Uur vertrokken wy per Ryn & Ilssel Stoomboot en Kwamen ten 4 Uure namiddag in wel
stand ten onzent, alwaar wy met blydschap verwacht werden.

215. Zondag 18 December 1859. Werdt de Zilveren Bruiloft het bestaan der 25 jarige Echt
vereeniging van onzen Schoon Broer & Zuster de Heer ALEXANDERJACOBSAZN& Mejuf
frouw AUEDADEBEER,te ZWOLLEplegtig gevierd Waartoe myne ECHTGENOTEen ik ons der
waarts begaven om hun te feliciteeren.

216. Zondag 25 December 1859. Vertrok onze Zoon GEORGEnaar KEULENten einde Zynen
Broeder HERMANNen Schoon Zuster BERTHAals jonge Echtelingen, te bezoeken.

217. Vrydag 25 Mei 1860. Ontvingen wy van onze SCHOONMAMAuit ZWOLen de Heer D.
HERTZuit CREFELD.Onze Zoon JACQUES,was reeds 8 dagen te voren uit KEULENover geko
men, ten einde by de Militie titulair voor een jaar, als laatst dienstjaar invallende voor een
Nummer uit vroeger ligtingen van 1856, zich te do en inschryven.



218. 27 ~ 28 Mei 1860. Gedurende de beide Pinksterdagen, woedde hier en elders eene
hevige Storm, die tot eene orkaan overging zoo als de oudste menschen zich in dit jaarge
tyde niet herinneren kunnen, waardoor ontzettende schade aan alle veldgewassen, Bomen
&c kwam. Treurig zyn de berigten van allerwege wegens de veele Menschenlevens die
daarby omgekomen zijn, alsmede veel vee, scheepen, gebouwen en boomen die daarby
vernield zyn. /

219. 12 October 1860, 26 Tisjri 5621. Onze geliefde Dochter JOHANNAPAULINA,ontsliep
heden nacht 121/2 Uure Kalm en Zacht, na eene hevige ongesteldheid van 6 dagen in den
jeugdigen ouderdom van 18jaren. Byeen veeljarig lijden en wegkwijnen, miste zymet een
voorbeeldig geduld de genoegens des levens en hare hulpbehoevende toestand vereischte
de gansche Zorg haarer MOEDER,die haar leven geheel aan de verpleging van het haar zoo
dierbaar geworden kind weidde en geen offer daartoe haar te groot was. Hoezeer wy den
Algoeden niet genoeg danken kunnen, dat Hy haar door Zyne genade haar lyden eindig
de en ons het verdere Zielsverdriet deswegens, wegnam, zoo is haar gemis ons evenwel
treffend, te meer daar zy een voorbeeld van geduld en goedheid was en door ieder die haar
kende bemind werd. Hare nagedachtenis zal ons dierbaar blyven. Zy ruste in Vrede.

220. Vrydagavond 14December 1860, 2 Tewet 5621, 61/2 Uur. Te circa 7 Uur ontvingen wy
per Telegram uit KEULENhet verblydend berigt van onzen Zoon HERMANN,dat Zyne Echt
genote onze geliefde Schoondochter BERTHABENNEDIKte 6 1/2 Uure, zeer voorspoedig
bevallen was van eenen Welgeschapen Zoon. Deze onze eerste Kleinzoon ontving de
namen van Zyne beide Overgrootouders (Z N), [SJLOMOAWRAHAMJALBERT./

221. Januarij 1861.De Winter vorst was Kort maar Streng. Door buitengewoon veel geval
len Sneeuw, werd de vrees voor treurige gevolgen bij dooi weer door overstroomingen der
rivieren, ondanks alle voorbehoedmiddelen, al te zeer bevestigd. Groote verwoestingen
ontstonden door dykbreuken in GELDERLANDen vooral in het landvan Maas en Waal, waar
bij een 40 tal Menschen in de golven omkwamen en Duizenden eensklaps van huis en
bezittingen beroofd werden. Van allerwegen werden met de meeste spoed alle mogelyke
pogingen aan-gewend om de algemeene elende te verzachten door bezendingen van
levensmiddelen, ldeederen en geld, dat door de weldadige bemoeyingen der hooge rege
ring, door het instellen en formeeren van commissien tot inzameling, byzonder doel
treffend was. Er werd zoo wel in het Vaderland als in den Vreemde tot leniging der ramp,
veel byeengezameld en ieder, arm en ryk, wedyverde om het zyne daartoe bytedragen, by
inschryvingen, verlotingen van voorwerpen, en gehoudene schaalcollecte op Konings ver
jaardag 19 Februarij. Treffend was het voorbeeld door den KONINGpersoonlyk aan Zyne
onderdanen gegeven, daar Hoogstderzelve op de eerste tyding van het gevaar, in persoon
op alle plaatsen des gevaars tegenwoordig was, om te bemoedigen en te troosten en door
toezendingen van alle mogelyke levensmiddelen, kleederen en Kapitalen in geld, in de
behoeften te voorzien. Ook alle de leden van het Koninldyke Huis wedyverden in het doen
van liefdegaven, en daarin gevolgd door aIle inwoners des lands en deelnemenden bui
tenlands, werd de ramp gelenigd. Men berekend dat de gezamentlyke bydragen de aan
zienlyke Som hebben opgebragt van: {Niet ingevuld} /



222.30 April 1861.Bij de Stemming der Kiesgeregtigden ter vervulling van Twee vacatures
voor Leden van de gemeente raad zyn ingekomen 420 Stembilletten waarvan uitgebragt
werden: 187 Stemmen op J. VEENVALCK;170 Stemmen op P. S. STIBBE;II7 op B. P. G. VAN
DIGGELEN;80 op MRF. L. RAMBONNETJ. J.z., zoodat eene herstemming uit deze 4 candi
daten voor 2 Leden, bepaald is. De overige uitgebragte Stemmen waren verdeeld als: 61
op THEODORUSRUI)s;57 op A. M. P. THEMMINCKen enkelde op diversen.

223. -15Mei 1861.By de herstemming zyn ingekomen 507 geldige Stembilletten met 892
uitgebragte Stemmen, waaronder 124 slechts met eerie naam ingevuld, waarvan: 344
Stemmen op P. S. STIBBE;300 op J. VEENVALCK;181op B. P. G. VANDIGGELEN;65 op MR.
F. L. RAMBONNETJ. JZN.,zoodat de beide eerstgenoemden tot Leden van de Gemeente raad
zyn benoemd. /

224. 26 April 1862. ZYNEMAjESTEITDEKONINGgaf onze Stad de eer met Hoogst deszelfs
bezoek hetwelk eene ongekende vreugde verwekte. De gansche Stad was door vlaggen,
wimpels, bloemen, groen, in feestgewaad getooid. Te II Uure voorm: arriveerde Z. M. en
werd door Burgemeester & Wethouders by monde van onzen Burgemeester JHRMRH. A.
WTTEWAALVANSTOETWEGENverwelkomd aan de grens dezer Stad, waar eene prachtige
eereboog opgerigt was. Het Societeitsgebouw over de brug was Koninklyk gedecoreerd, de
IJsselbrug door Sierlyke wimpels, vlaggen en groen georneerd, aan de Vischpoort stond
eene tweede eerepoort die door zyne sierlyke decoratien byzonder uitmuntte, niet minder
was die aan Veenepoort en onderscheidene door particulieren aangebragte eerepoorten en
verfraayingen. De Stoet Kwam Stapvoets van over den IJsselbrug onder begeleiding der
Stedelyke Schutterij en de Muziekkorpsen der Schuttery en van 't instructie Bataillon, tot
aan het Stadhuis, waar het instructie Bataillon geschaard stond. Op de vestibule van het
raadhuis stonden de Leden der gemeente raad en corps om Z. M. te complimenteeren en
werd ieder hunner door den Burgemeester aan Z. M. voorgesteld en vriendelyk begroet.
Nadat Z. M. de raadzaal en de daar aanwezige portretten der Koninklyke voorgeslachten
en Hoogstdeszelfs eigen portret met welgevallen beschouwd had, werd Z. M. eenige ver
versching aangeboden. Z. M. beschouwde het Oude Stadhuis en het Archief dezer Stad,
toen Z. M. zich op het baleon aan het publiek vertoonde en aldaar even als by de intogt,
met buitengewoon gejubel begroet werd. Z. M. bezocht verder de Kazerne en annexe
gebouwen, inspecteerde het instructie Bataillon, bragt een bezoek aan de IJzergieterij van
ROEST& VANGALEN,vervolgens de Boven Kerk, waar by Orgeleoncert de kinderen der
Armenschoolen, geadsisteert door de Lieder tafel, I eenige Zangstukken voordroegen,
waarna Z. M. de hoofdstraten der Stad Stapvoets doorreed, vervolgens de Zandberg, waar
vroeger het Kamp van 't Instructie Bataillon was. Te 4 Uure nam Z M deel aan het door
de Stedelyke regering in de prachtig gedecoreerde Zaal der Buiten Societeit over den IJs
selbrug, ingerigte dejeuner dinatoir, hetwelk door den te Amsterdam wonenende BOVEN
DYKBUISSING,voornaam Restourateur, keurig netjes voor 40 couverts, was bereid. Z. M.
betuigde hoogstdeszelfs byzondere tevredenheid en gaf daarvan in duidelyke en sierlyke
woorden de genoegelykste blyken, zoo wel aan tafel als by het afscheid, dat, nadat Z. M.
nog eenige oogenblikken op het Baleon vertoefde, te 6 Uure plaats yond. Na het vertrek
van Z. M. was er in hetzelfde locaal eene byeenkomst voor alle genodigden by het diner,
waarby als nu de Officieren der Schuttery en van 't Instructie Bataillon en veele Ambtena-



ren en Authoriteiten genodigd waren, alwaar de blyde herrinneringen van den dag, by
Wyn en collation onder veele uitgebragte toasten tot s' nagts 3 Uuren, vrolyk herdacht wer
den. By de receptie op het Stadshuis, alsmede op het dejeuner en s' avonds by het colla
tion was ik als Lid van den gemeente Raad tegenwoordig en bragt ik dien dag regt genoe

gelyk door.

225. 23Mei 1862.Onze Neef JACOBVANLEERin r844 van hier naar BATAVIAvertrokken is
na eene afwezigheid van r8 Jaren & 4 Maanden, met zyne aldaar verworven familie te
BROUWERSHAVENaan wal gestapt. Zy maakten de overtogt per het Schip KORTENAAR,kapi
tein GLAZENER,in r05 dagen en arriveerden alhier Maandag 26 Mei in bloeyenden wel
stand.z

226. December 1862.Werd ik door de gemeente Raad benoemd als Lid van den raad van
toezigt over de Stads Bank van Leening, alhier.

227. 31 December 1862, 9 Tewet 5623. Onze geliefde Zuster ALEXANDRINAEchtgenote van
den Heer A. 1. GAZANte ROTTERDAM,overleed aldaar in 54 jarigen Ouderdom, na een vier
jarig lijden aan eene borstkwaal. Zy was een voorbeeld van geduld en lydzaamheid en was
tot haar einde eene liefderyke Echtgenote en Zorgvolle Moeder voor hare drie Kinderen,
die zeer veel in haar verloren en haar gemis zeer betreuren. Kalm en Zacht en in volle
bewustzijn nam zij, onder opzien tot den Almachtigen, in Wiens zegenende hoede zij
haren Echtgenoot en Kinderen innig aanbeval, een teder afscheid van allen die haar sterf
bed omringden, betreurd door hare talryke aanverwandten en Vrienden, die haar in haren
Vromen Wandel hebben leeren kennen en hoogachten. Zy ruste in Vrede Amen!

228. 14Julij 1863.Nadat onze Schoon Dochter BERTHASTIBBE-BENNEDIKuit KEULENsedert
medio Augustusvorig jaar, tot herstel van hare gezondheid uit het Bad te KREUTZNACH,met
haar tweejarig Zoontje ALBERTten onzent was, vertrok zy heden onder geleide van onzen
Zoon GEORGEper Stoomboot naar BONN,onder behandeling van Professor DRBUSCHdie
haar aanraadde naar de badplaats WILDBADin Beyeren te reyzen en aldaar 6 weken te ver
toeven om daarnaar naar BONNterugtekeeren, ten einde aldaar onder Zyn opzigt volko
men van hare Ziekte in het kniegewricht te worden gene zen. Onze Zoon GEORGEen hare
Zuster HENRIETTEbegeleidden haar naar WILDBAD,terwyl haar Zoontje ALBERTtot ons
genoegen alsnog by ons bleef. /

229. Zondag 8 Mei 1864, 2 !jar 5622. Onze Oudste Broeder JACOBSTIBBE,overleed in de
Vroege morgen te 5 Uure te ROTTERDAMin den Ouderdom van 76 jaren, diep betreurd
door Zyne Kinderen en aanverwanten. Eene Kortstondige maar ernstige ongesteldheid
van slechts 7 dagen ondermynde zijn nog krachtig en sterk gestel, dat hy ieder dag zicht
baar in krachten afnemende, in kalme berusting ontsliep. Steeds 8 maanden te voren was
hy van hier met de Woon naar ROTTERDAMvertrokken. Hy was een wetenschappelyk, reli
gieus en beschaafd Man, geacht en bemind by allen die Zyn braaf Karakter hebben
gekend. Zyne Nagedachtenis zal by hun in Zegenend aandenken blijven. Dingsdag 10Mei
is Zyn Stoffelyk overschot te ROTTERDAMter aarde besteld.



230. Dingsdag 22November 1864. Herkozen tot lid der Kamer van Koophandel & Fabryken
met 84 Stemmen der II8 ingekomen Stembilletten. L. DEJONGdie zich als candida at
gesteld en door Strooibilletten zich Sterk tegen my opponeerd had, als zoude ik de belan
gen van den handel niet trachten te bevorderen, bekwam 23 Stemmen.

231. Zondag 18December 1864.Was ik met myn Zoon GEORGEte AMERSFOORTen had aldaar
onder toestemming van wederzydsche Ouders de plegtige verloving plaats van hem met
Mejufvrouw DAUPHINEVISSER- zrjarige Dochter van den Heer E. E. VISSERen Echtgeno
te Mevr: VISSERGEBORENDEJONGEte AMERSFOORT.{Later tusengevoegd:} Donderdag 20

April 1865.Wegens niet overeenstemmende gevoelens, byzonder wegens geveinsde over
dreven begrippen van religieusiteit ter zyde der familie VISSER,was het noodzakelyk deze
verbindtenis te verbreken. /

232.16 April 1865.Onze Zoon HERMANarriveerde na eene tweejarige afwezigheid van KEU
LENten onzent om het Paaschfeest ten onzent te vieren, te einde zyn Zoontje ALBERTdie
sedert Augustus 1862by ons was, weder te halen, en zyn zy beiden onder geleide van onze
Dochter JEANNETTEZondag 23April derwaarts vertrokken.

233- Dingsdag 10 Mei 1865. Feestelyke opening van den Centraal Spoorweg KAMPEN-ZWOL
LE-UTRECHT,waarby ik als Lid van den Gemeente raad adsisteerde en met den feesttrein
naar ZWOLLEvertrok om de veele genodigde hooge Authoriteiten van daar herwaarts te
geleiden. Te 2 1/2 Ure namiddag vertrok de trein, onder duizende toeschouwers, en was
binnen 17Minuten te Zwolle; te 31/2 Uure vertrok de trein weder van ZWOLmet ruim 80
genodigden, waarby eenige Honderde liefhebbers zich aansloten en binnen 15Minuten de
togt naar KAMPEN,tot voor het gebouw der buitensocieteit maakte. De illuminatie van de
lange brug, IJsselkant, Buitensocieteit, feestloge en tuin was Schitterend Schoon en de
vreugde algemeen, onder begunstiging van het schoonste Weder.

234.30 Mei 1865reisde ik per Spoor naar KEULEN,vertrok Smorgens te 6 Uur en arriveer
de aldaar namiddags te 3 1/2 Uure, ten einde onze Dochter JEANETTEdie sedert 16 April
aldaar by onze kinderen gelogeert was, aftehalen. Wy vertoefden aldaar nog 14 dagen en
maakten intusschen een uitstapje naar het Ahrthal over BONNtot REMAGENper spoor, ver
volgens per rytuig, over BADNEUENAHR,ARWEILER,HEPPINGEN,LANDSKROON,BODENDORF,
WALPORTSHEIM,ASMANHOUSEN,en terug tot COBLENTZalwaar wy overnachtten, vervolgens
naar het bad EMS,verder over OBERLAHNSTEINper Stoomboot, Rynafwaarts naar KEULEN.Te
KEULENprofiteerden wy van het groote Nieder rheinische Muziekfeest, waar in de groote
prachtige Gurzenickzaal by een auditorium van 1600 personen en een orchest van 700
Musikanten en Zangers het Oratorium van HANDEL,Joseph in Egijpte, meesterlyk uitge
voerd werd. {Vervolgens} De Nationale tentoontelling, de sierlyke groote Tuin Flora en de
Diergaarde, alsmede de tentoonstelling in het nieuwgebouwde Museum van Schilder
stukken, en retourneerden 15Juny per Spoor s' avonds te II Uren. /

235. Zaturdag 6( Zondag 17 6( 18Junij 1865.Verjaardag van H.M. DEKONINGINen 50 jarige
Herrinnering aan den Veldslag te WATERLOOen bevestiging van het Nationaal bestaan van
het Koninkryk der Nederlanden en afschudding van het Fransche dwangjuk. Dit merk-



waardige feest, door gansch Europa en vooral in Nederland algemeen gevierd, werd ook
hier ter Stede met algemeene geestdrift feestelyk herdacht, zoo wel van wege het Gemeen
te bestuur als door de Burgerij. Aan ons huis, de Likeurfabriek, waren sierlyke Wapen
schilden, tropheeen, VIaggen, Guirlandes van Bloemen en Heestergewasen in tobben
aangebragt en gedurende de beide avonden door cira 600 gazvlammen Verlicht. Op het
einde van de tweede avond, ongeveer te 12 Uur, deed een windvlaag de versieringen van
vlaggedoek met het gazlicht in aanraking komen en oogenbliklyk stond alles in ligteIaaye
Vlarn, die door dadelyke aangebragte hulp spoedig gebluscht werdt; echter met dat nade
lig gevolg, dat alle versieringen verbrand en de gevel, ramen, en kozijns, zoodanig bescha
digd werden, dat nieuwe ramen, voord eur, restouratie van gevel, noodzakelyk werd, waar
toe met inbegrip van aangebragte schade binnenshuis, door de BRANDASSURANTIEMAAT
SCHAPPYte ARNHEM,aIwaar een en ander verzekerd was, de Som van f 518.50 bydroeg, en
alles weder in sierlyke orde hersteid werd.

236. Dingdag 18Julij 1865.By de periodique aftreding van 5 Leden van den Gemeente raad
alhier, was de uitsiag der verkiezing als voIgt. Uitgebragte Stemmen 471, van onwaarde 3,
geidig 468. Volstrekte meerderheid 235. Op myn persoon werden uitgebragt 326 Stem
men. Op: J. VEENVALCK336; C. J. DEVRIESE335; L. H. VANROMUNDE334, terwyl voor
het 5de Lid eene herstemming moest plaats hebben tusschen A. HOFELTdie 180 & G. A.
VANENGELEN154verkregen hadden.

237. Dingsdag 1Augustus 1865-Ter vervulling van eene Vacature door het overlyden van het
raadslid: W. R. A. C. GRAAFVANRECHTERENLIMPURG,had tegelykertyd eene verkiezing
plaats; van de uitgebragte 448 geidige stemmen waren op: G. A. VANENGELEN179 en / op
B. ROUFFAER107 Stemmen ingekomen, zoodat hiervoor mede eene herstemming op I

Augustus plaats had en waarvan de uitslag was als volgt: Voor de periodieke aftreding, aan
vuUing van Een Lid: geidige stemmen 451, werd verkozen G.A. VANENGELENmet 260
Stemmen. A. HOFELTverkreeg 191 Stemmen. Ter voorziening in de Vacature van Een Lid,
door overlyden, geldige stemmen 441 verkreeg G. A. VANENGELENme de de meerderheid
door 221 stemmen, terwijl B. ROUFFAER220 op Zich vereenigde; G. A. VANENGELENals nu
de eerste op hem uitgebragte Keuze aangenomen hebbende, moet voor de Vacature door
overlyden, andermaal eene Nieuwe Vrye Keuze plaats vinden. Waarop 22 Augustus eene
verkiezing volgde tuschen A. HOEKen A. HOEFELT:155Stemm en en beiden geene vols
trekte meerderheid bekomen hebben, werd dit by her stemming beslist waarby A. HOEK
255 en A. HOEFELT253 Stemmen verkregen, zoodat A. HOEKals raadslid verkozen is.

238. Woensdag 11October 1865. By Raadsbesluit als toegelaten Raadslid, werd door het
raadslid W. G. BOELEeen beklag ingediend by Gedeputeerde Staten tegen de toelating van
de gekozene en toegelaten raadsleden L. H. VANROMUNDEen P. S. STIBBE,dat beiden, als
tydeIyk waarnemende de functien van Brandmeesters, niettegenstaande Zy hun Ontsiag
als zodanig gevraagd en verkregen hadden, zyn blyven waarnemen. Gedeputeerde Staten
vonden de toelating niet vereenigbaar en namen besluit tot niet toelating. De betrokkene
leden bleven als de gemeente raad by het besluit van gedeputeerde Staten berusten, zon
der daartegen in hooger beroep te komen en lieten zich een geheel nieuwe vrye verkiezing
welgevaUen. In-gekomen 595, van onwaarde 4, geldig 591 stembilletten, volstrekte meer-



derheid 296, waarvan verkregen: L. H. VANROMUNDE417, P. S. STIBBE393 en A. HOFELT
209 Stemmen, zoodat beide eersten met overgroote meerderheid andermaal herkozen
zyn. /

239. 28 November 1865.By de Raadsvergadering van heden, als aftredend Lid der raad van
Toezigt over de STADSBANKVANLEENING,met algemeene Stemmen als Zoodanig weder
herkozen.

240. 1Julij 1866. Nadat myn Zoon GEORGEen myn Neef GERHARDSTIBBELZN.gedurende
twee jaren als deelgenoten in onze firma GEBRS.STIBBEopgenomen waren zyn beiden
heden by Notarieel contract als medetekende Vennooten der firma ingetreden, tot onder
steuning en uitbreiding der Sedert 1822bestaan hebbende firma.

241. Augustus 1866. Op de Nationale tentoonstelling in het PALErsVANVOLKSVLYTte
AMSTERDAM,heeft de Jurij onze ingezondene Dubbelde fyne Likeuren & Bitter met de
Bronzen Medaille bekroond.

242. 11Junij 1866. Kocht ik in publieke Veiling het naast my staande woonhuis Wyk 4 No.
453, bewoond geweest door MeJufvrouw Deweduwe GWISTEEN,by myning gemynd door
Timmerman B. VANWERWEN{sic} op myn order, voor de Som van f 4420. Komende met
de overdragtskosten op f 5005. Ik aanvaardde hetzelve ingevolge Verkoop conditie op 1

November 1866 en liet hetzelve restoureeren tot woonhuis voor myn Zoon GEORGEom het
zelve met 1Mei 1867 te kunnen betrekken.

243- 1Januarij 1867. Was ik tegenwoordig by de Verloving van onzen Zoon GEORGEmet
MeJufvrouw BERTHAHARTOGENSIS,uit S' HERTOGENBOSCHthans bij hare GrootOuders de
Heer en Mevrouw L. S. DEBEERte UTRECHT.

244. 29 April 1867 reisde ik met myne ECHTGENOTEnaar UTRECHTom tegenwoordig te zyn
by de plegtigheid der Burgerlyke trouw van onzen Zoon GEORGEmet Mejufvrouw BERTHA
HARTOGENSISwelke op Maandag 29 April op het Stadshuis te UTRECHTis voltrokken, terwyl
wy met de familie leden op Dingsdag 30 April 1867 naar AMSTERDAMvertrokken alwaar
Woensdag 1Mei, 26 Niesan 5627, de kerkelyke inzegening plaats yond in het fraai gedeco
reerde locaal de KONINGsKROONin het Park aldaar, alwaar de bruiloftsparty gevierd werd,
en tot groot genoegen van alle aanwezigen familie leden en vrienden tot laat in den nacht
voortduurde. Wy logeerden in het HOTELHETRONDEEL,Doelenstraat.

245. Dingsdag 9 Mei 1867 vertrokken wy van daar naar ROTTERDAM,logeerden daar by
onzen Schoonbroeder en Zuster GAZAN,amuseerden ons daar uitmuntend en na al het
merkwaardige in ROTTERDAMbezigtigd te hebben, retourneerden wy Donderdagavond II

Uur in welstand ten onzent en vonden de JONGGEHUWDENreeds voor goed gevestigd in
hunne nieuwe Woning naast de onze, aangekocht van MeJufvrouw GWISTEEN,op nieuw
naar behoren gerestaoureerd en gemeubileerd.

246. Nadat op Donderdag 7Maart 1867,30 Adar - Rosj ChodesjAdar II 5627, onze NeefMR.@



ASLEMONSTIBBELZN.,na volbragte Studie aan de Academie te LEIDENin de regten gepro
moveerd en na deszelfs benoeming als Ambtenaar eerste Klasse in Oost Indien, burgerlyk
en kerkelyk in den Echt vereenigd was met onze Nicht HENRIETTESTIBBE,Dochter van
JOSEFSTIBBESZN.en ANT)ETELS,vertrokken beiden naar hunne bestemmingsplaats BATA
VIAop 17April, van af Rotterdam aan boord van het fraaije Schip NOACH,Kapitein J. c. F.
LOOI)EN,via HELVOETSLUISen BROUWERSHAVEN,en van daar op 26 April naar Zee. De
Algoede schenke hun een gelukkige en voorspoedige reis, en Zegen in hunne gewigtige
onderneming! Hunne me de Passagiers zyn: A. VANROMUNDE,J. M. A. REERINK,J. F. E. TEN
KLOOSTER,C. 1. 1. H. VANKEMPEN,zde Luitenant, & ECHTGENOTE,Mevrouw WIGGERSTER
VILLE,MeJufvrouw VANKAKEUM,allen van KAMPEN,alsmede B. C. F. HAMERS,Kapitein by
het Oost Indische leger & ECHTGENOTE,J. P. E. GELPKE2de Luitenant & 125 Militairen. /

247.23 Mei 1867, Lag be'Omer [18 IjarJ5627. Vierden wy de blijde herrinnering onzer 40ste
Echtvereeniging in den Kring onzer Kinderen familie en vrienden, by welke gelegenheid,
de bewijzen van byzondere attentien, en toegenegenheid ons in grooten getalle gebragt
werden. Dankbaar aan het Opperwezen voor Zyne byzondere genade ons bewezen, hopen
wy ook onze Zoogenaamde Gouden bruiloft, in niet minder blyde herrinnering te mogen
vieren, in tegenwoordigheid van alle de onzen.

248. Zondag 24 Mei 1868,3 Siewan 5628. In den Vroegen morgen te 2 Uur verloste Voor
spoedig van een Welgeschapen Zoon, onze Waarde Schoondochter BERTHAHERTOGENSIS,
Echtgenote van onzen Zoon GEORGE.Aan den jonggeborene werd de naam gegeven MAU
RITSMARTYNGEORGE.Dat hy voorspoedig moge opgroeijen en een nuttig lid der Maat
schappy tot vreugde Zyner Ouders en familie.

249. Maandag 25 Mei 1868. Adsisteerde ik als getuige by den Burgerlyken trouw en ver
volgens by de kerkelyke huwelyksplegtigheden en feest van onzen Neef GERHARDSTIBBE
LZN.met MeJufvrouw BERENDINAMESRITZte ALMELO,en retourneerde Dingsdag 26 Mei.
De Jonggehuwden vertrokken maandag tegen avond na afloop van het diner, om een plai
zierreisje naar KEULEN&zv te maken.

250. Zondag 20 September 1868, S' morgens 8 Uur verloste voorpoedig van een Welgescha
pen Zoon, onze Waarde Schoon Dochter BERTHABENNEDIKte Keulen, Echtgenote van
onzen Zoon HERMAN.Aan den jong geborene werd de naam gegeven BERNARDEUGENE
HENRI.Dat hij tot Vreugde Zyner Ouders en tot Sieraad der Maatschappy moge opgroey
en & bloeijen. /

251. Dingsdag 28 October 1868, 14Mar Marchesjwan 5629, Nacht 2 Uur (Woendag morgens)
overleed tot onzer aller smart onze geliefde jongste Broeder, de Heer JOSEFSTIBBESZN.
alhier, in 57 jarigen Ouderdom, na slechts Kortstondige ongesteldheid. Dit onverwacht
treffend verlies heeft ons allen diep geschokt en is het meest te betreuren door Zyne ECHT
GENOTEen talryk huisgezin. Hij was een Voortreffelyk Echtgenoot, liefderijk en Zorgvolle
Vader Zijner Kinderen, hulpvaardig voor allen, onvermoeid ijverig tot het welzijn en wel
varen der Zijnen, een nuttig lid der Maatschappij, met opregte, eerlyke grondbeginselen
waaraan hy onwankelbaar tot zyn uiteinde getrouw bleef. Hy had zich daardoor talryke



Vrienden verworven, die met ons Zyn altevroeg verschyden betreuren. Zyne nagedachte
nis zal by ons steeds in zegenend aandenken blyven. Zyne Asch ruste in Vrede.

252.24 November 1868. By de periodieke aftreding der Leden der Kamer van Koophandel
& Fabrieken werd ik weder herkozen met 89 Stemmen. In herstemming kwamen: H. J.
WOLFFmet 78 Stemmen; H. RyKXmet 77; B.VLASMANRADEMACHERmet 63; G. R. TENDAM
42.

253- 8 December 1868. By de herstemming, zyn gekozen: H. RyKXmet 94 Stemmen; B.
VLASMANRADEMACHER80; G. R. TENDAMverkreeg 63, HYMANWOLFF46 Stemmen. /

254. Woensdag 15Septemben869,Jom Kippoer563°,5' nachts Dingsdag op Woensdag ten half
twee Uure, verloste zeer Voorspoedig van eene charmante Dochter onze waarde Schoond
ochter BERTHAHARTOGENSIS,Echtgenote van onzen Zoon GEORGE.Aan de jong geborene
werd de naam gegeven van ANNETTEROSETTE[ESTHER].Dat zy voorspoedig moge opg
roeyen tot een nuttig lid der Maatschappy tot vreugde harer Ouders, Grootouders en fami
lie!
255. Donderdag 7 [=16JJuly 1870, 16Tammoez 5630, Voormiddags op mijn Kantoor Zitten
de te Schrijven, overviel mij plotseling, zonder dat eenige gemoedsgesteldheid, inspan
ning of wederwaardigheid v66rafgegaan was, eene bloedspuwing, die zich de volgende dag
nogmaal in grootere mate herhaalde. Over deze, voor my en myne familie Vreemde ver
schijning (nimmer nog was dit in ons huigezin voorgekomen), was de Vrees over de
mogelyke nadelige gevolgen groot. Door Gods goedheid en dadelyke, krachtige hulp van
onzen Kundigen en beminden huisVriend DOCTORJ. REICHER,Medicynen, aderlatingen,
bloedzuigers, onophoudelyke Koudwater compressen op de borst en dieete leefregel,
werkten weldra met gunstig gevolg, zoodat alle nadelige verschynselen binnen 14 dagen
geweken, myne voormalige Kracht en gezondheid binnen een rnaand hersteld was, waar
mede ik Zelf, myne waarde ECHTGENOTE,Kinderen familie en Vrienden, wier verpleging,
hartelyke deelname en belangstelling, het hunne daartoe by bragten, zich verblydden.

256. Donderdag 25Augustus 1870, 28 Aw 5630. Pas van mijne jongste Ziekte hersteld, trof
mij helaas! de gevoeligste slag myns levens. Myne innig geliefde en onvergetelyke Gade,
MeJufvrouw RIJNTJEJACOBS,ontviel my, myne kinderen, Behuwd & Klein Kinderen heden
namiddag ten 2 Ure, Zeer onverwacht, na eene Korte ongesteldheid van rheumatieke pij
nen, huid ontsteking en bloed bederf. Alle aangewende middelen der Kunst mogten niet
baten en eindelyk moest zy in eene hevige koorts van af S morgens 7 1/2 Uur, onafgebro
ken / hare ondermynde Krachten Sloopende, daaronder bezwyken. Ruim 43 jaren waren
wy te Zamen in een hoogstgelukkig huwelyk verbonden. Zy was gedurende al dien tyd
eene meer dan Zorgvuldige Meeder voor hare Kinderen en later mede voor hare Behuwd
& Kleinkinderen en voor my zelf eene trouwe Steun en liefderijke verzorgster. Hare
Vrome en weldadige wandel door het leven, maakte haar algemeen geacht en bemind, en
verschafte haar talrijke Vrienden, die met ons haar onverwacht overlyden diep betreuren
en hare Zalige nagedachtenis eeren en hoogachten, een onherstelbaar verlies. Hoezeer
ook ter neer gedrukt en geschokt, berusten wymet Kalmte in de beschikkingen des Algoe
den. Hij zal ons, hopen wy, troost en verademing schenk en en Kracht geven tot herstel



van ons diep geschokt gevoel, om hare nagedachtenis nog lang in Zegenend aandenken te
Kunnen houden. Hare Assche ruste in Vrede! [Ameen]

257. 18 Julij 1871. Bij de periodieke aftreding en Verkiezing in de Vacature van Vyfleden
in den Gemeenteraad, zynde behalven myn persoon, de Heeren C. J. DEVRIESE,J. VEEN
VALCK,L. H. VANROMUNDEen G. A. VANENGELENwerden 50 Stembilletten ingeleverd,
waarvan 2 van onwaarde, zoodat 499 geldige Stemmen werden uitgebragt en de volstrek
te meerderheid 250 Stemmen bedroeg. Van de 499 Stemmen bekwamen de Heeren J.
VEENVALCK376, P. S. STIBBE298 & L. H. VANROMUNDE28, welke drie leden, meer dan de
volstrekte meerderheid hebbende, zyn herkozen. Verder verkregen G. A. VANENGELEN
217, J. J. REUIJLHZN. 152,L. DEJONG92, W. R. HAUFF 90, MR. C. W. DEVRIESE83, SJERK
F. DEJONGE81,D. H. VANDYK78, DR. J. LUBACH72, MR. J. A. H. J. GALLE66, H. M. OUDEN
DIJK46, H. DALHUIZEN38, DR POLYNBUCHNER37,W. G. KNAP32, B. VLASMANRADEMACHER
30, J. F. A. BEERNINK29, J. KANIS24, J. HOLTLAND22, J. P. SCHWABAz. 21, F. VANDER
MAATH17,H. KANIS16, A. LAMPERSIS, L. W. G. BERVOETSI, K. F. KOCH 12 en nog zeven
endertig personen met 5, 4, 3, 2 & Een Stemmen. Tot herstemming voor de nog vacant
Zynde Twee plaatsen werden gebragt G. A. VANENGELEN,J. J. REUIJLHZN., & L. DEJONG.

258. Dingsdag 1 Augustus 1871. By de !her stemming werden er 506 billetten ingeleverd,
waarvan de uitslag was, dat op G. A. VANENGELEN368, J. J. REUIJLHZN 345,W. R. HAUFF
II7, & L. DEJONGJong 100 Stemmen werden uitgebragt, zoodat G. A. VANENGELEN& J. J.
REUIJLHZN zyn gekozen.

259. Zondag 10 September 1871. Had ik te NYKERKeene conferentie met den HEERE. A. VAN
GELDERvan AMSTERDAMten einde eene overeenkomst te treffen tot het sluiten van eene
Huwelyke verbintenis tusschen ZEds Zoon de Heer LOUISE. VANGELDERmet mijne Doch
ter JEANETTEHENRIETTESTIBBE.

260. Dingsdag 12 September 1871 arriveerde de Heer LOUISVANGELDERten mijnent en werd
de wederZijdsche verloving onder de toe stemming der beiderzijdsche Ouders bevestigd,
waarvan aan familien, vrienden en kennissen berigt werd gegeven. De hemel Schenke
Zynen milden Zegen aan het jonge Bruidspaar, opdat voortaan geluk en Voorspoed hun
deel Zij, tot vreugde hunner Ouders en familie betrekkingen.

261.Maandag 2 October 1871 arriveerden ten mynent de Heer E. A. VANGELDERen ZynEd.
ECHTGENOTEom nadere Kennis met mij en myne familie te maken. Wy amuseerden ons
onderling zeer, waarby de familieband nog meer werd verbonden, en retourneerden zy
naar AMSTERDAMDonderdag 5 October, terwijl hun ZOON, de Bruidegom, vertoefde tot
Maandag 9 October.

262. 28 Maart 1872. Myne Dochter JEANNETTEvergezelde mij op een plaiziertogtje naar
AMSTERDAM,tot bywoning der daar in gansch Nederland met buitengewone geestdrift luis
teryk gevierde, Nationaale feesten, ter herdenking van de 300 jarige Verlossing van de
Spaansche Onderdrukking door de inneming van den Briel op 1 April 1572 en de daarop
later vryverklaring der Nederlanden der Spaansche dwingelandij. Wy maakten een gul



gebruik van de ons door den Heer E. A. VANGELDER,ECHTGENOTEen familie aangebodene
gastvryheid en byzondere attenties, amuseerden ons voortreffelijk en retourneerden huis
waards Dingsdags den 9den April. I

263- Woendag 26Junij 1872,20 Siewan 56]2. Werd het Burgerlyk en Kerkelyk Huwelyk vol
trokken van mijne Dochter JEANNETTEHENRIETTEmet den heer LOUISVANGELDEREz. van
AMSTERDAM[Lemazzal oelewracha lemazzal wesimcha]. In tegenwoordigheid en met toe
stemming van wederzydsche Ouders en getuigen waartoe me de adsisteerden de Heeren
LIONSALOMONSTIBBE& DR.J. REICHER.De voltrokkene Burgerlyke trouw had plaats op het
Stadsraadhuis te KAMPENdes morgens ten 10 Ure, en werd op mijn gedaan en bereidwil
lig aangenomen verzoek, op plegtige wyze volbragt door den Edel Achtbaren Heer Burge
meester MR. S. H. DELA SABLONIERE.De Kerkelyke inzegening had plaats in het daartoe
afgehuurde en expresselyk daarvoor fraai gedecoreerde locaal het ODEON,te ZWOLLE,des
namiddags ten I Ure, door den WelEerwaarden Heer Opperrabbyn DR. JACOBFRAENKEL.
Plegtig en indrukwekkend, zoowel op het gemoed des jonggehuwden, als op dat der Bloed
verwanten en genodigden, was de inzegeningsrede des Opperrabbijns en die ongetwyfeld
nog lang in aangename herrinnering der aanwezenden zal blijven. Deze hoogst heugely
ke feestdag werd vervolgens door een 40 tal familieleden in opgetogene Vreugde en tot
aller byzonder genoegen besloten door een keurig fyn diner gearrangeerd door den Heer
O. STERK,confiseur te ZWOLLE,opgeluisterd door muziek van het orkest van het regiment
Dragonders te DEVENTERen verlevendigd door voordragten en hartelyke toasten, in over
eenstemming met het plegtige van het plaatshebbende huwelyksfeest, waarby tevens
mijne 71ste geboortedag heilwenschend herdacht werd, zoodat na afloop van het diner ten
II Ure S' avonds en het daarop gevolgd Bal, gearrangeerd door den Stads Dansmeester de
Heer MEESTERSalhier, s' nachts te 3 Ure het feest besloten werd, in de aangenaamste har
monie. Eenige feestgenoten reisden om dringende huisselyke bezigheden, Donderdag s'
morgens af, terwyl een aantal zich Donderdags vriendschappelyk vereenigden in het HOTEL
DEKEYZERSKROONte ZWOLLEen zich daar en in de ornmestreken, amuseerden, en reisden
Vrydag naar hunne haardsteden af, de aangenaamste herrinneringen medenemende. I

26+ Vrydag 28 Juny 1872reisde ik met myn Zoon HERMAN,die ter gelegenheid van het
huwelyk zyner ZUSTERuit KEULENovergekomen was, van uit ZWOLLEnaar KEULENen ver
toefde daar in groot genoegen 10 dagen, toen ik, uit hoofde myne waarde Schoondochter
BERTHAte KEULENop het punt stond naar de badplaats NAUHEIMby FRANKFORTAIM. te ver
trekken, Zondag 7July van KEULENafreisde, my dien dag in CLEEFamuseerde en Maandag
8 Julij ten mijnent retourneerde.

265. Donderdag 11Julij 1872.Na een huwelyks reisje gemaakt te hebben door Holland Bel
gie en Duitschland, arriveerden mijne jonggehuwde Kinderen JEANNETTEen LOUISVAN
GELDERte AMSTERDAM,alwaar Zijl. door alle daar wonende familie leden feestelyk ontvan
gen, in hooge vreugde verwelkomd werden en Zijl: hunne nieuwe en keurig net ingerigte
woning op de O. Z. Achterburgwal B. 267, betrokken, waar zy des Zaturdags en Zondags
daaropvolgende receptie hielden voor Vrienden en bekenden die belangstelden in hun
geluk.



266. Woensdag 13November 1872.By de periodique aftreding der grootste helft der leden
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, en voor eene vacature door het overlyden van
het lid T. JANSSENVANGELDER,en door het bedanken van het lid H. RyKX, had heden de
verkiezing plaats, en werden herkozen, oude leden: J. D. VANHASSELTmet 102 Stemmen
van I47 uitgebragte Stemmen; W. G. BOELE104; P. S. STIBBE97, behalven 4 stemmen
aIleen STIBBEzondervoorletter; VLASMANRADEMACHER86; B.W. POORTENAAR8I; G. R. TEN
DAM76; terwyl op de door de KIESVEREENIGINGVRYHEIDENORDE,gestelde en zeer aanbe
volen candidaat L. DEJONG,slechts 33 Stemmen werden uitgebragt. /

267. 1Januarij 187]. Myn Broeder LIONSTIBBE,met wien ik gedurende 48 jaar in compag
nieschap handelde onder de firma GEBROEDERSSTIBBEals Likeurfabriekanten en handel in
gedisteleerd en wynen, en in welke compagnieschap onze beide Zonen GEORGEen GER
HARDin I866 als vennoten zyn opgenomen, is in gemeenzaam overleg der vier vennoten,
te gelyk met mij op heden uit de Vennootschap uitgetreden, ten einde de op onze ver
gevorderde leeftijd de nodige rust te kunnen genieten. De firma GEBRS.STIBBE,KONINKLY
KELIKEURFABRIEKte KAMPENblijft op denzelfden voet als tot dus vene voor onbepaalden
tyd continueeren, en overgegaan op de beide jongste Vennoten GEORGEen GERHARDSTIB
BEingevolge notarieel contract, op heden opgemaakt door den Notaris J. B. VANDERDus
SENalhier en door alle vier vennoten ondertekend. Dat de jonge firmanten het geluk moge
ten deel vallen om de gunstige reputatie der firma te kunnen blyven handhaven, met ijver,
lust en voordeel om ze later by verlangde rust, aan hunne opvolger met de gunstigste
resultaten en vooruitzigten zullen kunnen overgeven, is onze wensch.

268. Donderdag 3 April 187]. Na gedurende 48 jaren (sedert 1Mei 1825)myn huis op de
Oudestraat, genaamd de Likeurfabriek, bewoond te hebben, betrok ik heden myne nieuwe
Woning alhier aan de IJsselkade Wyk 4 No. 740, om aldaar mijne overige levensdagen,
welke my door Gods goedheid alsnog mogten geschonken worden, als Vrucht van myn
werkzaam leven, in rust en genoegen te mogen Slyten. Op denzelfden dag is volgens over
eenkomst het door mij verlaten woonhuis in bezit genomen door myn Neef GERHARDSTIB
BELZN.om als compagnon op denzelfden Voet als vroeger voorttezetten, in dezelfde vlyt
en ijver te blyven volharden en den bloey der sedert lang gevestigde fabriek te bevorderen.

/

269. Vrydag 4 April 1873, 7 Niesan 5633- Heden beviel vry voorspoedig mijne beminde
Schoondochter BERTHASTIBBE-HARTOGENSISvan eene welgeschapene Dochter (haar vierde
Kind) aan welke de namen harer drie Overgrootmoeders DOROTHEA,COLETTE,HENRIETTE
werden geschonken. Moge Zy door hare groei en bloei de deugden haarer Overgrootou
ders navolgen en hunne nagedachtenis tot in hoogsten Ouderdom blyven vereeren, tot
vreugde harer Ouders en familie, en dat de Maatschappy, in haar een nuttig lid, door haar
streven en deugdzaam leven, moge verworven hebben. Amen!

270.Maandag 7April 1873,10Niesan 5633.Eene dubbele vreugde werd my en mijne fami
lie heden geschonken, door de gelukkige bevalling van mijne geliefde Dochter JEANETTE
Echtgenote van den Heer LOUISVANGELDEREZN.te AMSTERDAM,van eene welgeschapene
Dochter, die ter nagedachtenis van mijne onvergetelyke Echtgenote, de naam ontving



RIINTIE.Moge de jonggeborene £link opgroeijen en bloeyen, en de voetstappen van hare
edele Grootmoeder opvolgen tot in hoogsten Ouderdom tot Sieraad der Maatschappij en
tot vreugde harer Ouders, Grootouders en familie. Amen!

271. Maandag 5Januarij 1874-Werd de nieuw gebouwde Stads yzeren IJsselbrug over den
IJssel voor de publieke passage opengesteld en tegelykertijd aangevangen om de houten
hulpbrug opteruimen, hetwelk binnen 14 dagen volbragt werd.

272. Dingsdag, Woensdag Cl( Donderdag 12, 13, 14Mei 1874. Algemeen Nederlandsch Natio
naal feest ter gelegenheid van de 25 jarige regering van Zyne Majesteit de Koning WILLEM
DEDERDE,waaraan ik deelnam in, van wege de gemeente raad benoemde, feestcommissie,
als mede in den grooten optocht en verdere feesten, waartoe de gemeente raad eene Sub
sidie van f 7000 toestond.

273- Zaturdag 18Julij 1874-Hare Majesteit onze geeerbiedigde KONINGIN,bragt onze Stad
een bezoek. De gemeente raad heeft H. M. eene luisteryke ontvangst verschaft en gedu
rende het verblyf van twee uuren, was de gansche Stad prachtig versierd. De gansche
bevolking der Stad, nam hartelyk deel aan de Vreugde van dit zoo zeldzaam, Vorstelyk
bezoek. /

274· Dingsdag 28 July 1874.Vierde mijn Vriend DR.J. REICHERzyn 25 jarig Jubile als Medi
cinae Doctor en Verloskundige alhier, waar hy zich sedert 28 July 1849, als zoodanig
gevestigd heeft. Bydeze gelegenheid ontving hij veele blyken van Sympathie en hooge ach
ting, zoo weI van Zyne huidige als Vroegere patienten als van zyne talryke Vrienden.
Behalven door veele cadeaux, waaronder eene prachtige pendule met passende gravure en
geneeskundig Zinnenbeeld, eene fraaye Japansche Schryfcassette, werd hy aangenaam
verrast, toen hem van wege verschillende behoeftigen, die vroeger, toen hy als Stadsge
nee sheer gedurende 15 jaren Armenpraktyk uitoefende, een fraaije bloemen Standaard
met Keurige bloemen ten geschenke, als blyk van dankbare erkentlykheid, aangeboden
werd.

275· Zondag 4 October 1874, Simchat Tara [23 TisjriJ 5635, Voormiddag 10 1/2 Uur. Mijn
geliefde Zoon GEORGEPHINIESTIBBE(geboren 20 April 1834, 11Niesan 5594) en gehuwd 1
Mei 1867 met MeJufvrouw BERTHAHARTOGENSIS,geboren S' BOSCH,overleed heden mor
gen te 10 1/2 Ure na eene langdurige en smartelyke Ziekte van circa Acht maanden (van
af 22 Februarij jl.) toen hij geheel onverwacht, in Kalme gemoedsgesteldheid overvallen
werd door eene hevige bloedspuwing, die zich weI niet later herhaalde maar zich helaas!
ondanks Zijne Streng dieete leefregel, Kenmerkte als longontsteking en borstkwaal, waar
tegen aile middelen der Kunst en wetenschap niets vermogten. Hy mogt slechts den
Ouderdom van 40 1/2 jaaren bereiken! Diep treffend is dit Smartelyk verlies, evenzeer
voor my, op mijn vergevorderde leeftyd als voor de zoo zeer te beklagen 30 jarige Weduwe
(met wie hij eene hoogstgelukkige Echtverbindtenis van slechts 7 1/2 jaar doorleefde) met
hare Vier jonge Vaderlooze Kinderen, allen nog te jong om hun verlies te kunnen besef
fen. Ik verlies in hem een innig geliefden Zoon. Zyne Weduwe eene Gade, met wien Zy
een hoogst gelukkig leven leidde. Hunne Kinderen, een brave Vader, die zich hoogstge-



lukkig gevoelde om met lust en ijver werkzaam te zijn, voor het belang en geluk van zyne
zeer geliefde Echtgenote en kinderen. Zyne Broeders en eenige Zuster betreuren met ons,
het groote gemis. Hoe groot en onherstelbaar, dit Smartelyk verlies ook Zy, betaamd het
ons, in de overtuiging dat Zyne Ziel in Zalige Vrede rust, en dat de voor ons onbegrypely
ke en duistere wegen der Voorzienigheid, steeds ten goede leiden, Kalm en met Stille
onderwerping aan de beschikkingen van den Algoeden, te berusten en ons te troosten met
het bewustzijn, dat de thans Zalige Zoon, Echtgenoot en Vader in aIle zyne betrekkingen
des levens een voorbeeldig onberispelyk leven heeft geleid, eene algemeene zeer gunstige
naam heeft nagelaten, waardoor Zyne nagedachtenis steeds in eere herdacht zal blyven, bij
allen die zijn leven en onvermoeid streven voor aIle goede hoedanigheden, gekend heb
ben. Treurend verlaten wij zijne grafheuvel: Zyne Asch ruste in Vrede. God, bescherme en
trooste Weduwe en Weezen. Amen!! /

276. 14October 1874.Mijne waarde Schoondochter BERTHA,Weduwe GEORGESTIBBEGEBO
RENHARTOGENSIS,vestigde heden met hare Vier Kinderen haaren intrek ten mijnen huize,
op mijn herhaald aanzoek. Na het treffend verlies van haar dierbaren Echtgenoot was haar,
het huis, dat zy sedert haar huwelyk met haar thans overleden Echtgenoot en Kinderen,
hoogstgelukkig bewoond had, als het ware eene akelige verdrietige Verblyfplaats gewor
den, alwaar haar iedere Schrede zooveele grievende herrinneringen en opwekkingen van
Vroeger en thans vervlogen levensgenot, hare gezondheid zoodanig ondermijnde, dat zij
het moedig besluit nam, zich van dit tranendal te verwyderen en dit huis in publieke vei
ling te verkopen en hare zorg geheel en al te wijden aan hare lievelingen, ten mijnen huize
en tevens mij in myn sedert het overlyden mijner onvergetelyke Echtgenote (Z. N.) een
zaam leven tot Steun in mijn vergevorderde Ouderdom te Zijn. Hare beide Zoontjes MAU
RITSen REINIER6 I/2 & 4 I/2 jaar oud, behoefden eene meer zorgvuldige Opleiding en
opvoeding als zy ten mynent op myn hoogen leeftijd konden verkrijgen, zoodat wy beslo
ten hun te plaatsen op de met roem bestaande Kostschool onder de byzondere leiding van
den Heer A. HIRSCHte TiEL, waarheen Zij op den eersten November vertrokken, en waar zij
zich zeer te vreden en gelukkig onder hunne meerdere Speelgenoten, gevoelden. De beide
Dochtertjes ANNETJEen DOROTHEAbetrokken de ten mynen huize voor hun bestemde
appartementen, waarna myne Schoondochter en mijn persoon ons bevlytigden het de
lieve Kleinen aangenaam te rnaken en hunne ontwikkeling te bevorderen en tevens onze
huishouding te regelen tot zooveel mogelyke veraangenaming van ons volgend leven.

277. 1Februarij 1875.Mijn Schoonbroeder, de Heer SALOMONABRAHAMJACOBSte ZWOLLE,
treurende over het I4 dagen vroeger geleden verlies Zyner jongste Dochter SUSANNAin
jeugdigen 33 jarigen Ouderdom, Echtgenote van.den Heer B. ANDRIESSEte ROTTERDAM,
overleed heden in 72 jarigen Ouderdom. Gezond en weI uit zyn huis gaande om eene
Wandeling te doen, overviel hem plotseling eene beroerte waarby hy op Straat achterover
viel en ondanks de dadelyk toeschietende hulp, geen levensgeesten meer aanwezig waren
en als lyk naar Zyne Woning vervoerd werd, tot groote ontsteltenis van Zyne huisgenoten,
familie & Vrienden. Hoezeer de Overledene by zyn plotseling Sterven geen Smart of pijn
gevoelde, was het voor Zyne naastbestaanden en vrienden een allertreurigste gewaarwor
ding. /



278.27 April 1875,Acharon sjel Pesach [= 22NiesanJ 5635.Ons gevoel werd heden helaas! op
nieuw Smartelyk getroffen, door het overlijden van onzen lieveling REINIERLEONARD(gebo
ren 16 September 1870) Zoon van Wylen GEORGEPHINIESTIBBE(Z. N.) en deszelfs Wedu
we BERTHAHARTOGENSIS,in den jeugdigen leeftijd van ruirn 41/2 jaar. Na het overlijden
Zyns Vaders, werd hij tot betere opleiding en ontwikkeling, met zyn ouderen Broeder
MAURITSonder Speciaal toezigt van den Heer A. HIRSCHen deszelfs ECHTGENOTE,Kost
schoolhouder te TIELgeplaatst den 1November 1874.Met de Paaschvacantie zoude de Moe
der de beide Knaapjes uit Tiel afhaalen om 14dagen ten mynent te vertoeven, toen zij twee
dagen te voren het treurig berigt ontving dat de Kleine REINIERongesteld was geworden,
waarop, dadelyk na ontvangst van dit treurig berigt, de Moeder naar TIELreisde om hare
kinderen te zien en te verpleegen. Bij hare Komst yond zy het zieke kind ernstiger onge
steld als zij zich had voorgesteld, waardoor zij gedurende ruim 14 dagen aan het Ziekbed
van haren lieveling gekluisterd bleef. Ondanks de zorgvuldigste verpleging en aile moge
lijke hulpmiddelen, nam de ziekte in hevigheid toe, zyn lyden was eene hersensaandoe
ning die door onafgebroken hoofdpijn en hevige Koortsen gevoed, hem op heden 27April
deed bezwijken. Zyn oudere Broeder MAURITSwerd inmiddels by zyne Oom & Tante L.
VANGELDERte AMSTERDAMgezonden en verbleef daar 14 dagen, toen hy met Zyne Tante
naar hier overkwamen.

{In de Kamper Courant van 2 mei 1875wordt medegedeeld dat GERHARDSTIBBE,de enig
overgebleven firmant, wegens het geleden verlies in de familiekring, had afgezien van de
feestelijk herdenking van het 5o-jarig bestaan der firma.}

279. 26 December 1875.Aangenaam werden wy verrast door het onverwacht bezoek van
mijne Kinderen en beide Kleinkinderen uit KEULEN,HERMAN,BERTHA,ALBERT& EUGENE,
waarmede wij ons byzonder amuseerden. HERMANen Zyn Zoon ALBERTKonden slechts 5
dagen by ons vertoeven en vertrokken over Amsterdam om ook aldaar by LOUISen JEAN
NETTEeen paar dagen te vertoeven, naar huis. BERTHAen haar zoontje EUGENE,verbleven
nog 14 dagen langer by ons en reisden toen af naar AMSTERDAM,amuseerden zich ook daar
nog ruim 14 dagen en vertrokken van daar per Spoor naar huis. /

280.15 November 1876. Bij de periodieke aftreding met 1Januarij 1877van VijfLeden der
Kamer van Koophandel & Fabrieken alhier, zynde: P. S. STIBBE;B.W. POORTENAAR;T. J.
VANGELDER;G. H. DWARSen H. J. WALKATE,zijn 164 gelden {sic} uitgebragt en weI op:
P. S. STIBBE95; B. W. POORTENAAR82; T. J. VANGELDER89; G. H. DWARS71; H. J. WAL
KATE50; G. STIBBELZN66 Stemmen. De volstrekte meerderheid 68 stemmen vereis
schende, zoo zijn de vier eerstgenoemde Leden door meerder dan vereischte Stemmen
herkozen, terwijl G. STIBBELZN.met 66, tegen het aftredend Lid H. J. WALKATEmet 50
Stemmen in herstemming op 29 November ek. gebragt werden.

281. 29 November 1876. By de her stemming waren ingekomen 151Stembilletten, waarvan
89 ten name van G. STIBBELZN.,en 62 ten name van H. J. WALKATE,zoodat G. STIBBELZN.
als Lid der Kamer van Koophandel & Fabrieken is gekozen.

282. Zaturdag 9 December 1876,23 Kislew5637,vjm 9 Uur. De familie trof een gevoelig ver-@



lies door het plotseling en onverwacht overlyden van mijn Neef de Heer ALEXANDERJACOBS
te ROTTERDAMin den Ouderdom van 68 jaren. Zyn ontslapen was Zacht en Kalm in een
onopgemerkte zachte rust. Hy was algemeen zeer geacht en bemind by alle zyne Vrien
den en Kennissen, die zyn geestvermogens, handel en wandel, en uitrnuntende, edele hoe
danigheden, hooge achting toedroegen en zijn te vroeg verlies, met zyne edele gade en kin
deren diep betreuren. Zyne assche ruste in Vrede en Zyn nagedachtenis blyve in gezegend
aanden-ken! [TNSBHj. /

283. 30-31Januarij 1877. Eene sedert 1825niet geevenaarde hooge watervloed, door eene
Vreeslijke ongekende Noordwestelyke Storm opgezweept, bragt in alle Streeken des lands
ontzettende verwoestingen aan Dyken, Ianderijen, Woningen &zv. Ofschoon de hoogte
van het waterpeil op enkele plaatsen, hooger steeg dan in 1825heeft de ramp betrekkelyk
weinig menschen levens gekost. De finantieele offers tot hers tel van Dyken en Zeewerin
gen van welke zelfs de meest soliedste bezweken, waren ontzettend groot.

284. 31Januarij 1877. Myne beminde Schoon Zuster Mejuffer BETJEJACOBSeindigde op
dien dag haar treurig doorgebragt Ieven, op 62 jarigen leeftijd. Vanafhaare jeugdige leef
tijd was zij lydende aan gebrekkige ligchamelyke ontwikkeling en zwakke levenskrachten.
Hare geestvermogen waren echter ver verheven boven de zwakke corporeele toestand en
verwierf daardoor achting en liefde by allen die haar braafhart en loffelyke hoedanigheden
hebben leeren kennen. Wegens haar Kwijnend gestel, kon zy van levensgenot Slechts
Spaarzaam genieten, evenwel was zy steeds opgewektvan geest en hart. Kalm haar treu
rig lot dragende, bezielde zij hare aanverwanten en Vrienden door voorkomendheid en lui
mige Scherts en door deelneming aan vrome en edele deugden. Eerst Kort voor haar over
lyden, had zy met haren Broeder MANNESA. JACOBS,het Ouderlyke huis te ZWOLLEaan de
Sassenpoort, verlaten en een voor hun beiden, beter en aangenamer Woonhuis aange
kocht en betrokken op de Thorbekke gracht by de Diezerpoort te ZWOLLE,waarvan zy ech
ter helaas! slechts weinige maanden het genot mogt Smaken, haren Zwakken en Ziekely
ken BROEDER,die hare hulp en haar gemis het diepst te betreuren heeft, alleen achterla
tende. Zij heeft eene algemeen goede Naam nagelaten en hare Nagedachtenis zallang in
zegenend aandenken blijven. /

285.30 Maart 1877.Een treffend verlies trofheden onze familie door het plotselinge onver
wachte overlijden van onze dierbare Nicht BERENDINAMESRITS(Z. N.), Echtgenote van
onzen Neef GERHARDSTIBBELz. Zy bereikte Slechts de nog"jeugdige Ouderdom van 36
jaren. Sedert 25 Mei 1868 gehuwd, liet zy Vier Kinderen na, allen nog te jong om hun
Zwaar verlies te beseffen, is de Smart van haar verlies te treffender en zal hare nagedach
tenis nog zeer lang in gezegend aandenken blijven by allen, die haar en haar deugdzaam
leven gekend hebben.

286. 7April 1877.Onze geachte Neef SAM.STIBBELIONSZOON,Sedert 1855als ryks Ambte
naar van uit de Academie te DELFTnaar Oost Indien vertrokken, en sedert 1876, na een
Verblijf van 21 jaar aldaar in onderscheidene Ryksbetrekkingen en laatst al Resident van
TAPANOELIfungerende, bekwam op zyn verzoek een tweejarig verlof naar Nederland, om
Zijne hoogbejaarde Ouders Broeders en verdere familie te bezoeken. Met Zyne Echtgeno-



te Mevrouw SARAVANGICH en 8 kinderen arriveerden zij per Stoomboot HAMPTONna een
reis van {=niet ingevuld} dagen te Nieuwediep en vestigden zich alhier gedurende {= niet
in-gevuld} maanden. In dien tusschen tijd regelde hij eene Onderneming tot het tot stand
brengen van eene uitgebreide Koffyplantage in Oostindien, in vereeniging met een Voor
naam handelshuis te AMSTERDAM(GLEICHMAN& VONRATH). Hun Vertrek naar Indien om
de nieuwe onderneming te organiseeren, verhaastte hunne terugreis naar Java. Zy ver
trokken per het Stoomschip AMALIA,den {=niet ingevuld} 1877 en arriveerden na eene reis
van 38 dagen behouden te BATAVIA.!

287. 18 Julij 1877. Periodieke Verkiezing voor op 1 September aftredende Vyf Leden voor
den Gemeente raad alhier zynde: L. H. VANROMUNDE;P. S. STIBBE; J. J. REUIjLHz.; G.
A. VANENGELEN;H. M. L. OUDENDIjK.Uitgebragte Stemmen waren 550, van onwaarde 2,
geldige 548, volstrekte meerderheid 278, waardoor herkozen: P. S. STIBBEmet 330 Stem
men; L. H. VANROMUNDE316; J. J. REUIjL307. Herstemming 31 Julij tusschen : G. A. VAN
ENGELENdie 259 stemmen had verkregen; H. TOFIELD 242; H. M. L. OUDENDYK177; B.
BERENDSTENKATE153. Uitgebragte Stemmen 619 geldige sternmen, waarvan op: G. A. VAN
ENGELEN426 Stemmen; H. TOFIELD288; H. M. L. OUDENDYK228; B. BERENDSTENKATE
177, zoodat gekozen zyn: G. A. VANENGELEN& H. TOFIELD.!

288·9 October 1877. In de ontstaande beide Vacature van leden in den gemeente raad door
het bedanken van den Heer A. HOFELT,aftredende 1879, en door het Overlyden van H.
TOFIELD(gekozen 18July 1877ll.) had heden eene verkiezing plaats voor twee leden, name
lyk in plaats van A. HbFELT op een geel brief]e en in plaats van H. TOFIELD,Wit dito. Er
werden uitgebragt op geel en op Wit Stembrief]e, na aftrek der niet geldige Stemmen:
namelyk op geel 165 Stemmen op DR. D. LUBACH,93 H. M. L. OUDENDYK,86 B. BERENDS
TENKATE.418 geldige Stemmen op het Witte Stembriefie: 184 Stemmen op J. B. VANDER
DUSSEN,108 H. M. L. OUDENDYK,74 B. BERENDSTENKATE.Geen der genoemden der mees
te Stemmen verkregenen en de bij de Wet bepaalde Volstrekte meerderheid hebbende
behaald, is eene herstemming vastgesteld op Dings dag 23 October daaropvolgende en alzoo
tusschen: DR. D. LUBACHen H. M. L. OUDENDYK,op geel Stembillet en tusschen: J. B. VAN
DERDUSSENen H. M. L. OUDENDYK,Wit dito. !

289. 23 October 1877. Bij de herstemming der Verkiezing van ll. 9 October zijn uitgebragt
geldige Stemmen op het geele Sternbriefje: 325 Stemmen op DR. D. LUBACH;186 op H. M.
L. OUDENDIjK;op het Witte Stembrief]e: 354 Stemmen op J. B. VANDERDUSSEN,167 op H.
M. L. OUDENDIJK.Zoodat bij overgroote meerderheid zijn gekozen de Heeren: J. B. VANDER
DUSSEN,Wit Sternbriefje: DR. D. LUBACH,Geel dito.

290.13 November 1877. Ten gevolge dat de Heer J. B. VANDERDUSSEN,gekozen lid van den
gemeente raad, zijn ontslag al zoodanig had genomen, had he den een nieuwe Vrije ver
kiezing plaats en verkreeg de overgroote meerderheid van Stemmen (235) de Heer J. W.
JONKERS,die de betrekking heeft aanvaard. By de Stemming verkregen: BERENDSTENKATE
36; RIEMSDIJK 31 Stemmen; DALHUIZEN28; OUDENDIJK21. {ingelast:} 12 Februarij 1878.
Door het Overlyden van het raadslid de Heer A. HOEK; ter vervulling dezer Vacature was
heden eene nieuwe verkiezing. Uitgebragte Stemmen geldig 435, waarvan 264 op B.



BERENDSTENKATEen op H. M. L. OUDENDYKI53, zodat B. B. TENKATEtot raadslid is geko

zen. /

291. Maandag 3 December 1877,27 Kislew 5638, Op heden overleed ten huize van Zyne Kin
deren te S' GRAVENHAGE,onze jongte Broeder de Heer HERRI)(HARTOG)SALOMONSTIBBE,
in den Ouderdom van 73 jaren. Sedert jaren was hij reeds lydende aan de gevolgen van
beroerte toevallen en voerde een hoogst bedroevende levensquestie, hetwelk hem al dien
tyd onbekwaam maakte om zich zelf te kleeden of om iets te verrigten, en zijn Sterven, zoo
voor hem zelf als voor zyne gebrekkige WEDUWE,Kinderen en familiebetrekkingen, eene
weldaad en geene treur daarstelde. Zyn overlijden was Kalm en in volle bezit van geest
vermogens. Zalig ruste zyne Ziel en Zyne nagedachtenis blyve in eere herdacht by allen
die de overledene in Zyn deugdelyk en naarstig leven gekend hebben. [TNSBH]

292. Dingsdag 23April 1878, Chol haMo'ed sjel Pesach, 20 Niesan 5638. De Schakel onzer
dierbare familieleden is helaas! wederom gedund door het afsterven na een langdurig
Smartelyk lyden aan eene borsziekte, van onzen dierbren Schoonbroeder, de Heer ABRA
HAMISACGAZAN(Echtgenoot van onze jongste Zuster DOROTHEASTIBBE),overleden te
ROTTERDAMin den Ouderdom van 78 jaaren. Ondanks zijn langdurig lijden, overleed hij
in Kalm en gerust gemoed zich met Vroom en Godsdienstig gevoel, met blydschap berus
tende in de wijze beschikking van den Alwetenden Schepper van het Heelal! Wij troosten
ons in de overtuiging van het bewustzijn dat de brave deugdzame levenswandel van den
Overledene, onberispelyk en hoogstgelukkig in Zyn onvermoeid streven voor het bevor
deren van geluk en zegen voor allen die hem dierbaar waren. Zijne edele nagedachtenis
blijve steeds by allen die hem in Zyn leven leerden Kennen in Zalig aandenken en hoog
geeerd. [TNSBH] /

293. April 1878. Onze geachte Neef en Nicht AsLEMONSTIBBELZN.en Echtgenote HEN
RIETTESTIBBE,na elfiarige afwezigheid in Oostindien in betrekking van s' lands regterlijke
dienst, verkregen op hunne aanvraag een tweejarig verlof naar Europa om hunne bejaar
de Ouders en familie te bezoeken. Wegens verandering van hunne primitieve plannen
(zie hiervoren, aantekening 7 April 1877) hebben zy hunne terugreis naar Indien, na
slechts I2 Maanden vertoef alhier, bespoedigd.

294.14 November 1878. Sedert 14January 1863gefungeerd als Lid van den raad van toezigt
over de Stads Bank van Leening alhier nam ik heden mijn afscheid van dit collegie,
bestaande uit de Heeren SABLONIEREals Voorzitter en Secretaris HISSINK,W. G. Top, Wet
houder, LINCKERS,Kantonrechter, en mijn persoon, uit hoofde van lighamelyke Zwakte,
met te Kennengeving van verder verschoond te mogen blyven by periodieke aftreding van
herkiezing.

295. 6 December 1878. Onze algemeen geachte en beminde Nicht Mejufvrouw WILHELMI
NAJEANETTESTIBBE,Echtgenote van den Heer S. E.ADELAAR,vroeger gewoond te ZUTPHEN,
later 2 jaar alhier gewoond hebbende, vertrok van hier met haar Echtgenoot en vier Kin
deren naar AMSTERDAMom zich aldaar met der Woon te vestigen. Gedurende haar leven
alhier was zy lydende en zwak van gestel. Hare hoofdkwaal was eene hersens ontsteking.



Nauowelyks op hare nieuwe woonplaats aangekomen, werd zij ziekelyk en hare onge
steldheid van slechts eenige dagen, nam zoo hevig toe, dat zij zeer onverwacht ondanks
alle aangewende geneeskundige hulp, bezweek. Zy mogt slechs de nog jeugdige leeftyd
van 46 jaren bereiken. Haar ontroostbaar Echtgenoot en hare nog jeugdige Kinderen
betreuren hun Smartelyk verlies, evenals wij die haar edel gemoed en karakter hooggeacht
en bewonderd hebben. Wy eerbiedigen de beschikkingen van den Aimagtigen, en berus
ten met Stille onderwerping aan ons Kortzigtig oog, in de altijd algoede handelingen van
den Schepper van het Heelal. Haare Ziel ruste in Vreede en hare nagedachtenis in eere.
Amen! /

296.1880 {in rode inkt geschreven}

{Einde van de aantekeningen van PHINIESALOMONSTIBBE}

{297· Toegevoegd door de bewerker:}

Geboren te Amsterdam: GEORGETTEPHINEVANGELDER20januari 1879
Vanaf 30 juli 1879 is het raadslid P. S. STIBBEafwezig wegens ziekte bij de vergaderingen
van de Gemeenteraad van Kampen.
RI/NT/ESCHAAP-STIBBEoverleden 9 augustus 1879
15oktober 1879: OntsIagaanvrage van P. S. STIBBEals lid van de Kamer van Koophandel te
Kampen ("De Kamer heeft hierdoor een zaakkundig, ijverig en nauwgezet lid verloren",
aldus voorzitter T. Dalhuiseri in het Verslagover het jaar r879).
DOORT/ESTIBBE-BENDIENoverieden 15ftbruari 1880
LIONSALOMONSTIBBEoverleden 21 augustus 1880
PHINIESALOMONSTIBBEoverleden zaterdag 28 mei 1881/28 !jar 5641.

In de Kamper Courant stond de volgende advertentie:

Heden nacht overleedna een langdurig lijden onze geliefde Vader en Behuwd Vader
PHINIE SALOMON STIBBE in den ouderdom van bijna 80 jaar.
Uit aller naam: WED. B. STIBBE-HARTOGENSIS.

In de Raadsvergadering van 31 mei 1881herdenkt de BURGEMEESTERVANKAMPENhem met
een korte rede "waarin hij erop wijst dat de overledene sedert ruim 20 jaren onafgebroken
lid van den raad is geweest, en, behalve in den laatsten tijd, toen ziekte hem verhinderde,
steeds met ijver en nauwgezetheid de belangen der gemeente he eft voorgestaan, zoodat hij
dan ook verwacht dat de afgestorvene in gezegend aandenken zal blijven", Aan de familie
werd een brief van rouwbeklag gezonden. Ook de tekst op de grafzerk op de Israelitische
BegraafpIaats te I/SSELMUIDENspreekt van zijn verdienstelijke arbeid voor de Raad en
roemt hem als voorganger en leider van de Synagoge.



Fotobijschriften pagina 242, 243, en 244.

1. De Hebreeuwse naam van Phinie Stibbe was Pinchas. Een.joodsejongen krijgt zijn naam op
de achtste dag na zijn geboorte als hij in het verbond van Abraham wordt opgenomen door de
besnijdenis (briet miela). Deze dag viel voor hem op vrijdag 4 juli 1801, toen in de synagogehet
weekgedeeltevan de Thora Pincnas' aan de beurt was, het slot van het boek Numeri.

2. De ingetogen, gracieuze, dierbare en geachte vrouw. Mijn geliefde zal klagen, de lieveling van
haar jeugd. Waar richten zij zich heen, de zielen van haar huis weeklagen omdat zij van ons is
heengegaan. Verwelkt is de bloem, het sieraad, weduwe en weeszijn rouwbedrijvend. Onze Vader
in de hemel riep mij en ik ging op naar den Hoge.

3. Schoon door zijn verhevenheid. De vreugde van zijn vrouw en zonen. Najager van gerechtig
heid voor de armen en ellendigen; wijkende van het kwaad en talentvol waren zijn daden, hij
hande!de rechtvaardig in de vereniging voor bezoek aan de zieken.

4- Een kleinzoon van Phinie en zoon van George Stibbe, bezocht de H.B.S. in Kampen en stu
deerde aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam. Hij was arts, gehuwd en had twee dochters.
(JotoWalkate Archief)

5. Rein van aile zonden; want het kwade kende hij niet. Zijn geest ging op naar zijn rustplaats,
naar de verzadiging van rust.

6. 1 Samuel 2:6. Aan haar Schepper, aan Hem is ten dee!gevallen de ziel van Hanna, het kost
baarste van de pare!.

7. Spreuken 11:]1. Deprachtige in het land van de ievenden, de begerenswaardigejongeman, jong
van dagen. Dierbaar van geest, vrezende de heme!.

8. Gebeden en dankzeggingen, bij den aanvang en het eindigen van het onderwijs, ten dienste der
Neder!. Israe!. Schoien, door 1. Waterman, Hoofdonderwijzer der Istaelitische School te Kampen
(Amsterdam 1846). Opgedragen aan de Schoolopzieners.

9. In zijn toespraak bij de inwijding van de nieuwe synagogeaan de IJsselkant verwerkte Phinie
Stibbe vee! historischegegevens, 13 augustus 1847.

10. Preek, in de Duitse taal uitgesproken te Kampen, door dr.J. Fraenkel, de latere Opperrabbijn
van Overijssel,op 14 oktober 1850, op Sabbat Lech lecha/Gajij ... (Gen. 12:1).
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6.

1. Phinu: Stibbe
2. Rijntje Jacobs
3. George Phinu: Stibbe (1834-1874)
4. Maurits Martin George Stibbe (1868-1932)
5. Rudolf Stibbe (1835-1856)
6. Johanna Paulina Stibbe (1842-1860)
7. Henri Stibbe (1829-1845)

(Foto'svan destenenop de Ned. Isr. begraaJPlaats
in IJsselmuiden. GemeentearchiefKampen)
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4. Geneagrammen
N.B. Arleen die leden van defamilie van Phinie Stibbe zijn opgenomen die in de tekst van het
Memorandum voorkomen.

Schema A': DE FAMILIE STIBBE, KAMPEN

SALOMONDAVID STIBBE (176°'184°)
x Kampen 1787:
HANNA ALEXANDERJACOBS(1772'1839)
Kinderen o.m.:
1. JACOBSTIBBE (1788'1864):
• WILHELMINA JEANNETTESTIBBE (1831-1878) x S. E. ADELAAR
2. SARA (SELLIJ)VAN LEER-STIBBE(179°-1879):
• JACOBMOZES VAN LEER(1812-1878) x 18532. MARIA M. LECONGE
• ZADOK VAN LEER (1816-1837)
• SALOMON (SALLY)VAN LEER (geb. 1823) x 1851 HANSCHEN HERTZ
3. DAVID STIBBE (1796-1858):
• SALOMON(SALLY) STIBBE (1824-1875) x 1855 REGINA FRIEDMANN (geb.1826)
4. RI)NT)E STIBBE (1797-1879) x 1826 RAPHAEL JOSEPHSCHAAP (1800-1874):
• DINA (DIENT)E) SCHAAP (geb. 1826) x 1856 JULIUS MEI)ER
• THEODORA (DOORT)E) SCHAAP (geb. 1827)
• LION SCHAAP (geb. 1829)
5. LION STIBBE (1799-1880) x 1829 DOORT)EBENDIEN (1803-1880):
• DAVID STIBBE (1831-1915)
• SALOMONSTIBBE (geb. 1833) x 1860 SARAVAN GIGCH (geb. 1831)
• GERHARD STIBBE (1837-1896) x 1868 1. BERNARDINEMESRITS (184°-1877); x 2. 1882
BERTHA HARTOGENSIS,WED. GEORGESTIBBE,hieruit:

- GEORGEBERNARDINUSREINIER STIBBE (1885-1886)
• - ASLOMON STIBBE (geb. 1842) x 1867 HENRIETTE STIBBE (geb. 1842)

6. PHINIE STIBBE (1801-1881) X REI)NT)E JACOBS(1801-1870):
• zie Schema C
7. JEANNETTESTIBBE (18°3-1831) x 1829 JACOBBENDIEN
8. HARTOG (HERRI)) (18°4-1875) X 1831 ESTEREPHRAIM DENEKAMP
9. BET)E STIBBE (18°7-1831)
10. ALEXANDRINA STIBBE (18°9-1862) x 1837 ABRAHAM IsAAC GAZAN (1799-1878)
II. JOSEPHSTIBBE18II-1868 x 1839 ANT)E TELS 1816-1880:
• HENRIETTE STIBBE (geb. 1842) x 1867 ASLOMON STIBBE (geb. 1842)
12. THEODORA STIBBE (geb. 1814) x 1837 1. MEI)ER KEI)ZER (1812-184°); x 2. ABRAHAM 1.
GAZAN:
• CONSTANTKEI)ZER (geb. 1838)



Schema B: DE FAMILIE JACOBS, ZWOLLE

ABRAHAM ALEXANDER JACOBS (r778-r858)
x I. r800 HENDRIENTJE VAN RAALTE (ovl. r806), d. v. JACOB SALOMON VAN RAALTE (r745-
r833) en ABIGAEL DE MARCAS (r757-r827);
x 2. r808 DOROTHEA COSMAN KEIJZER (ovl. r874)
Kinderen:

I. REIJNTJE JACOBS (r80r-r870) x r827 PHINIE SALOMON STIBBE (r80r-r88r):
• zie Schema C

2. SALOMON A. JACOBS (r803-r875) x r835 FERONIKA VAN DEEN (ovl. r845)
3. ALEXANDER JACOBS (r809-r876) x r835 MLTJE (ALIDA) DE BEER (geb. 18r4):
• SUSANNA ELISABETH JACOBS (r842-r875) x 1872 B. ANDRIESSE

4. ELEAZAR JACOBS (1810-1888) x r846 BETJE ZURKANN (ovl. 1853)
5. JOSEPH JACOBS (r8r2-1845)
6. BETJE JACOBS (r8r3-r877)
7. MANNES JACOBS (r8r6-r883)

Schema C: HET GEZIN VAN PHINIE S. STIBBE EN REIJNTJE A. JACOBS

PHINIE SALOMON STIBBE (1801-r88r) x REIJNTJE ABRAHAMS JACOBS (r801-r870)
Kinderen:
I. DAVID ALEXANDER STIBBE (r828-r828)
2. HENRIJ STIBBE (r829-1845)
3- MANUS STIBBE (geb. r83r) x r859 BERTHA BENNEDIK (geb. r843):
• SALOMON ALBERT STIBBE (geb. r860)
• BERNHARD EUGENE HEINRICH STIBBE (geb. 1863)
4. ALEXANDER STIBBE (r832-r834)
5. GEORGE STI)3BE (r834-r874) x r867 BERTHA HARTOGENSIS (geb. r843):
• MAURITZ MARTIN GEORGE STIBBE (r868-1932)
• ANNETTE ROZETTE STIBBE (r869-r943)
• RYNIER LEONARD STIBBE (r870-r875)
• DOROTHEA COLETTE HENRIETTE STIBBE (geb. 1873)
6. RUDOLPH STIBBE (1835-1856)
7. HENDRIENA STIBBE (r836-r839)
8. WILLEM JACOB STIBBE (r837-r837)
9. AUGUST LEONARD STIBBE (1839-r839)
ro, JAQUES SELOME STIBBE (geb. 184r)
n. JOHANNA PAULINE STIBBE (1842-r860)
rz. JEANNETTE HENRIETTE STIBBE (geb. r844) x 1872 LOUIS E. VAN GELDER (geb. r843):
• RIJNTJE VAN GELDER (geb. r873)
• GEORGETTE PHINE VAN GELDER (geb. r879)


