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Souvenir. Een 19de-eeuws album 

amicorum in Kampen 

door Marhilde Wessels-Bierling

In de collectie van het Frans Walkate Archief, onderdeel van het SNS His-
torisch Centrum, bevinden zich twee 19de-eeuwse alba amicorum. In de 
Kamper Almanak 2009 heeft Jaap van Gelderen een ervan, het album van 
Gerhardus Philippus Zalsman en zijn latere vrouw Johanna Rutgera van 
de Ven, aangelegd in de periode 1853-1857, uitgebreid besproken.1 Datzelf-
de wil ik doen voor het tweede album.

De ontwikkeling van het album amicorum
Het album amicorum (lijst van vrienden) of ook wel liber amicorum (boek 
van vrienden) vindt zijn oorsprong in de 16de eeuw, vooral onder studen-
ten.2 Zij reisden veel en trokken langs verschillende universiteiten in bin-
nen- en buitenland. Zij vroegen (beroemde) hoogleraren en medestuden-
ten om inscripties. Aanvankelijk bestond een album uit niet meer dan een 
aantal lege pagina’s achter in een Bijbel of gezangboek. Na verloop van tijd 
brachten uitgevers speciale boekjes op de markt, ingericht voor gebruik als 
album amicorum. De eerste pagina’s in het album waren meestal gereser-
veerd voor de belangrijkste personen (vorsten, hoogleraren en later familie). 
Langzamerhand ontwikkelde zich een standaardtype album: een fraai leren 
of perkamenten bandje in staand of oblong formaat. 
Het album amicorum was niet alleen een aandenken aan de studietijd, maar 
ook een statussymbool: de eigenaren stelden er een eer in om zoveel mo-
gelijk bijdragen te verzamelen van vooraanstaande personen, hoe klein van 
omvang ook. Zo’n album brengt een heel netwerk van familie, vrienden en 
relaties van de eigenaar in kaart. 
Uit de periode 1670 tot 1740 zijn weinig alba bewaard, maar eind 18de eeuw 
nam de populariteit weer toe. Nog steeds zijn de eigenaars overwegend 
 studenten, maar de inscripties zijn minder geografisch verspreid en de 
 uiterlijke vorm is meer gestandaardiseerd: circa 12 x 18,5 centimeter, een 
met goud bestempelde leren band met op het voorplat de naam van de eige-
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naar. Ongeveer eenderde deel van de alba bevat illustraties.
In de 19de eeuw kwam het album amicorum weer tot grote bloei, niet dank-
zij de studenten, maar doordat het onder meisjes en vrouwen gewoonte 
werd een album bij te houden. Een van de belangrijkste veranderingen was 
dat het album niet meer was ingebonden maar bestond uit een doosje met 
losse blaadjes. Deze waren kant-en-klaar te koop, maar men kon ook zelf 
een doosje maken. De doosjes waren beplakt met leer, papier of fluweel. Een 
dekblad, al dan niet voorzien van een toepasselijke gravure, beschermde de 
albumblaadjes en zijden lintjes, vastgemaakt aan de bodem van het doosje, 
zorgden ervoor dat de blaadjes er makkelijk uitgehaald konden worden. De 
naam van de eigenaar werd bijna nooit meer genoemd. 
Het album veranderde van karakter, illustraties zijn nu een belangrijk on-
derdeel. Teksten verdwijnen niet helemaal, maar langzamerhand ontstaat 
een arsenaal van standaardversjes waaruit de bijdragers kunnen kiezen; 
tegen het eind van de 19de eeuw worden de teksten steeds ‘zoeter’ en gods-
dienstiger van aard. Het gesproken woord wordt ondergeschikt aan huis-
vlijtachtige bijdragen in de vorm van borduursels, vlechtwerkjes, priksels, 
schilderwerkjes en tekeningen. Inspiratie voor hun bijdragen kunnen de 
(jonge) dames onder meer halen uit het tijdschrift Penélopé, of maandwerk 
aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van 
allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onder-
werpen uit den vrouwelijken kring. 
Voor de handwerkende dames was het losbladig systeem van het album heel 
handig. Het voordeel voor de albumeigenaar was dat niet meer het hele al-
bum uit handen gegeven behoefde te worden.
  
Poëziealbum
Rond 1870 wordt de overgang van album amicorum naar poëziealbum 
steeds duidelijker. De leeftijd van eigenaren en inscribenten gaat omlaag 
en de uiterlijke vorm verandert. Niet langer losbladig maar een gebonden 
boekje en niet langer zelfgemaakte illustraties maar kant-en-klare kleurige 
‘poesieplaatjes’, meestal gedrukt in Duitsland. Al in 1862 wordt in het week-
blad de Nederlandsche Spectator een verband gelegd tussen de opkomst van 
de fotografie en het verdwijnen van het album amicorum. Als herinnering 
aan een vriend of familielid krijgt men nu een foto in plaats van een vrij 
bewerkt albumblaadje: ‘Sinds wij albums kregen voor fotografie-portretten 
is de albumblaadjes-litteratuur te gronde gegaan. Onze kinderen zullen om 
die ouderwetsche albumblaadjes lagchen - wat wij nooit deden - en de na-
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neef zal ze als rariteiten bewaren. Het kostelijke extemporé van mijn vriend 
Hein, waarop hij drie weken lang gezwoegd heeft, zal een voorwerp van spot 
en minachting worden; evenzoo dat potlood landschapje, het bewijs van het 
negative talent mijner nicht.’3 
In de loop van de tijd is dus zowel het uiterlijk van het album veranderd als 
de vorm van de bijdragen, maar steeds ligt het accent op de relatie tussen 
inscribent en albumbezitter. Vaste elementen zijn: een motto, citaat, spreuk 
of vers; een opdracht waarin de schrijver zijn relatie en vriendschapsgevoe-
lens met de albumeigenaar benoemt; de plaats en de datum van de bijdrage 
en de naam van de inscribent. 
In de 20ste eeuw komen naast de traditionele poëziealbums de vrienden-
boekjes in de handel. In deze boekjes met voorgedrukte bladzijden kan in-
formatie en boodschappen van vrienden en familie worden verzameld. Het 
is de bedoeling dat persoonlijke gegevens en voorkeuren worden ingevuld, 
zoals naam, adres, school en hobby’s. Ook is er meestal ruimte voor een foto 
en een persoonlijke boodschap of tekening. De boekjes worden vooral door 
jonge schoolgaande kinderen gebruikt. 
Daarnaast ontstaan in de 21ste eeuw internetdiensten als Facebook, Insta-
gram en Twitter, waarmee online sociale netwerken worden onderhouden 
door het aanmaken van een profiel en dat vervolgens te koppelen aan de 
profielen van anderen. Doel van het netwerk is meestal het uitwisselen van 
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ervaringen en nieuws en het onderhouden van contacten met vrienden. Zo 
worden op een geheel eigentijdse manier vriendschapbanden onderhouden.

Penélopé
Tussen 1821 en 1835 verschenen acht jaargangen van dit tijdschrift, aanvanke-
lijk maandelijks, later tweemaandelijks. Drijvende kracht was mevrouw Anna 
Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). Samen met haar man begon zij 
een kostschool voor meisjes in Gouda. Ook publiceerde zij over onderwijs en 
schreef een aantal fictieve reisverhalen. Anna van Meerten was zowel redactri-
ce van Penélopé als schrijver van vele artikelen over allerhande creatieve zaken 
voor het blad. De prachtige illustraties liet zij ontwerpen, onder meer door de 
kunstenaar Cornelis Borsteegh, stadstekenmeester van Gouda.
In het eerste nummer van Penélopé uit 1821 wordt het ledenbestand vermeld. 
Bovenaan prijkt ‘Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden’4 met maar 
liefst zes exemplaren. In Kampen is baron W.J. de Mulert de Leemcule5 abon-
nee en uit Hattem J. van Wijk Roelandsz. Verder naast vele particulieren ook 
boekverkopers en leesgezelschappen uit allerlei steden, een kostschoolhou-
der, een onderwijzeres voor jonge juffrouwen en een ‘Franse schoolhouderes’. 
Iedere aflevering van het tijdschrift bestaat uit een afdeling Lektuur en een 
afdeling Handwerken. Dat handwerken moet zeer ruim gezien worden: van 
ridicules en bakerkussens tot tabakszakken en Griekse mutsen, een sigaren-
koker van zilverdraad en een schelkoord à la Chinoise. In een aantal afleve-
ringen wordt ook aandacht besteed aan het fenomeen album amicorum en 
het maken van bijdragen voor een dergelijk album. Het album amicorum 
was blijkbaar erg populair, want in 1835 schrijft Van Meerten: ‘De rage, 
manie of woede, zou men haast moeten zeggen voor albums, is zoo groot, 
dat men moede wordt om telkens hetzelfde te doen: schrijven, borduren, 
teekenen, prikken, dit is alles reesds zoo afgezaagd dat men blijde is, eens 
eene nieuwe manier te ontdekken’, waarna een beschrijving volgt van het 
werken met een blaadje ivoor in plaats van met een blaadje papier.6 In een 
aflevering van Penélopé uit 1824 beschrijft Van Meerten uitvoerig hoe men 
zelf een album kan maken en hoeveel meerwaarde dit heeft voor de vriend-
schapsband. Ook wordt hier het aanleggen van een album in een ‘opvoe-
dings instelling’ genoemd, niet verwonderlijk als men bedenkt dat zij zelf 
kostschoolhouder was.7 
Op albumblaadjes kwamen vaak bloemen voor in allerlei vormen: geschil-
derd, geborduurd, getekend of geprikt. Van Meerten geeft de verschillende 
bloemsoorten een zinnebeeldige betekenis: roos staat voor schoonheid, het 
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driekleurig viooltje staat voor aandenken en vriendschap, en een rozeknop 
symboliseert jeugd; het vergeet-mij-nietje spreekt voor zichzelf.8 Ook aan 
kleuren kon een bepaalde betekenis toegeschreven worden. 

Kamper album amicorum 
Het hier beschreven album uit de collectie van het Frans Walkate Archief 
is een typisch voorbeeld van een 19de eeuws kant-en-klaar gekocht album. 
Het lijkt een boekje, maar is in feite een doosje en bevat losse blaadjes met 
inscripties. De buitenkant van het doosje is in goede staat, maar door veel-
vuldig openen en sluiten vertoont het dekseltje sporen van slijtage. Het al-
bum heeft een oblong formaat, 17 x 9 centimeter. Het kartonnen doosje is 
omhuld met leer. Aan de voor- en achterzijde bevindt zich de afbeelding van 
een neo-gotisch koorhek. Het is aangebracht door middel van een preeg-
druk, waarvan delen zijn verguld. Door deze vormgeving krijgt het object 
de uitstraling van een goed beschermde reliek. Noch aan de buitenkant van 
het doosje noch binnenin is de naam van de bezitter te vinden. Helaas weten 
we dus niet aan wie dit album heeft toebehoord. Ook in de annalen van het 
Frans Walkate Archief is niet meer na te gaan hoe het album is verworven. 
Het doosje bevat losse velletjes papier van 14,8 x 8 centimeter. Alle blaadjes 
zijn gebruikt, er zijn geen lege velletjes. Het binnenwerk is in goede staat, 
maar de rode sluitlintjes zijn bijna vergaan. Het eerste blaadje is in 1840 be-
schreven en de laatste bijdrage dateert van 1845. Een aantal bijdragen is niet 
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gedateerd. Inscripties zijn afkomstig van inwoners van Kampen, Amsterdam, 
Ilpendam, Deventer en Coevorden. Bij een aantal bijdragen is geen plaats of 
datum vermeld. Opvallend is dat vaak meerdere personen uit een familie een 
bijdrage hebben geleverd. De naam Boele komt twee keer voor, Scholte komt 
vijf keer voor en Van Garderen drie keer. 
Van de zeventien bijdragen zijn er elf zeker van vrouwen afkomstig, gezien 
de betiteling vriendin of amie die gebruikt is dan wel valt dit af te leiden uit 
het feit dat de bijdrage is opgeluisterd met een handwerkje in de vorm van 
een borduursel of prikwerkje. Van drie bijdragen kan vermoed worden dat 
het om een man gaat: de inschrijving van Joh. Ekh. Bos (15), want in zijn vers 
wordt gesproken van een ‘vrind’. Bijdrage 8, een tekening in zwart-wit is 
van A. Scholte, waarschijnlijk Anthoni Scholte een broer van de vier dames 
Scholte die een bijdrage hebben geleverd. De prachtige aquarel (11) van een 
bloemenmandje met rozen en vergeet-mij-nietjes is gesigneerd door G.K. 
van Garderen, de broer van de twee dames Van Garderen.
Uit het feit dat nergens een familierelatie wordt vermeld kan worden afge-
leid dat de bijdragers waarschijnlijk vrienden en kennissen zijn van de al-
bumeigenaar. We kunnen het niet zeker weten, maar de school zou een ver-
bindende schakel kunnen zijn. Kostscholen waren bij de gegoede burgerij in 
zwang voor zowel meisjes als jongens. Ook Jaap van Gelderen noemt in zijn 
artikel over het Zalsmanalbum schoolvriendinnen als bijdragers. Kampen 
kende in de 19de eeuw twee Franse scholen: een voor jongens en een voor 
meisjes. Dit waren dag- en kostscholen, dus de leerlingen waren afkomstig 
uit de stad zelf maar ook van buiten Kampen. De meisjesschool stond vanaf 
1818 onder leiding van Wilhelmina Hendrika Leignes, die in 1825 trouwde 
met Johannes Glaser, de directeur van de jongensschool. Daarnaast was er 
sinds 1828 de (jongens)school aan de Koornmarkt te Kampen, met aan het 
hoofd vader en zoon Jacobus en Roeland van Wijk. Dit Stedelijk Instituut 
van Onderwijs en Opvoeding had een goede naam en trok veel leerlingen: 
zowel het onderwijs als de accommodatie werden zeer geprezen.9 
Zeker twee inschrijvingen lijken te wijzen op een afscheid van vriendinnen. 
In augustus 1844 schrijft E.A. Boele: ‘(…)’k hoop als ‘t lot ons scheidt / een 
ander kring U beidt / g’uw vriendschap mij blijft schenken.’ In een lang vers 
schrijft A.Th. Thonhäuser: (...) ‘Mijn geest zwerft ‘t rond in ‘t zoets voorleden 
/ dat als een droom voorbij gegleden / ons wiegde in blij genots en spel, / 
maar ‘t was zoo kort, wij moesten scheiden ...’ 
Sommige inzendingen zijn geborduurd op Bristol stremien-papier, een zeer 
fijn gaatjespapier en daarna op het albumblaadje geplakt.10 Andere bijdra-
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gen, zoals die van de dames Scholte, zijn direct op het albumblaadje gebor-
duurd, waarbij de voorstelling eerst was uitgeprikt en daarna in platsteken 
en steelsteken geborduurd. Het effect is minder verfijnd dan de borduursels 
op het Bristol-papier.
De inschrijving van Weyland (2) lijkt erg op die van E.A. Boele (9). Beide da-
mes hebben een anker geborduurd, algemeen gezien als een symbool voor 
standvastigheid en trouw. De hoorn des overvloeds die Emelia Henriette van 
Garderen (10) borduurde, symboliseert welvaart en rijkdom. 
Het album bevat maar liefst vier inschrijvingen van leden van de familie 
Scholte uit Amsterdam. Het gaat waarschijnlijk om het gezin van Abraham 
Dirk Johannes Scholte (Amsterdam 1777 - Amsterdam 1850) en Geertruida 
Alida Wijn (Amsterdam 1786 - Bergeijk 1867). Het echtpaar kreeg tussen 
1809 en 1827 in elk geval negen kinderen, allen geboren te Amsterdam. Vol-
gens het bevolkingsregister woonde het gezin aan de Keizersgracht. Waar-
schijnlijk na het overlijden van vader Scholte in 1850 is het gezin naar de 
omgeving van Nijmegen verhuisd. In het bevolkingsregister van Nijmegen 
zijn in 1850 leden van dit gezin geregistreerd, evenals in 1860. Voorzover 
bekend zijn van alle kinderen alleen de jongste twee dochters getrouwd, de 
rest bleef steeds bij elkaar wonen. De vier geborduurde bijdragen lijken erg 
op elkaar en ook het handschrift op de bijdragen van de dames lijkt steeds 
hetzelfde te zijn.
De albumblaadjes 9 en 13 zijn afkomstig van E.A. Boele en J.G. Boele, beiden 
dochters van Cornelis Johannes Boele en Johanna Bouhuis. Op de geboor-
teakte staat als beroep van vader C.J. Boele vermeld: koopman. Volgens de 
Volkstelling van 1839 woonde en werkte hij als kaarsenmaker in de Oude-
straat in Kampen. In 1847 begon hij samen met zijn zoon Willem Gerrit 
Boele een sigarenmakerij die zeer succesvol zou worden. Cornelis Johannes 
was de zoon van schilder Willem Boele en de jongere broer van Dirk Boele, 
eveneens een Kamper (amateur)schilder.
Drie leden van de familie Van Garderen uit Ilpendam hebben een album-
blaadje geleverd. Het gaat om twee dochters en een zoon van belastingont-
vanger Jacob Gerret van Garderen en zijn vrouw Christina Elisabeth de Graeff.

Beschrijving van de albumblaadjes
De blaadjes zijn door mij genummerd en zoveel mogelijk in chronologische 
volgorde opgenomen. Een / geeft de afbrekingen in het origineel aan. 
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1. Coevorden, 18 augustus 1840, L.A. Lesturgeon
Twee albumblaadjes zijn aan één zijde op elkaar geplakt. Het voorste blaad-
je is leeg, maar op vier punten is het papier beschadigd. Waarschijnlijk heeft 
er een bijdrage op vastgezeten die is zoekgeraakt. Het tweede albumblaadje 
bevat een vers en is op de voorkant gesigneerd. De potloodlijntjes waarop 
geschreven is, zijn nog zichtbaar. 
 

Neen, het zijn niet enkel bloemen, / Die het aardrijk tieren doet, / 
Doornen groeijen in zijn dreven;/ Op den korten weg door t’ leven, /
Mengt zich vreugd en tegenspoed: / Als ons immer stormen treffen, /
Met de vriendschap in ons hart, / Zullen wij ons hoofd verheffen /
En nog juichen in de smart. /

Coevorden den 18 den Augustus 1840

Ter herinnering aan uw toegenegen vriendin L: A: Lesturgeon

Waarschijnlijk Louise Alexandrine Lesturgeon (Coevorden 1824 - Ootmar-
sum 1899), dochter van Alexander Anthonij Lesturgeon, kapitein bij de ge-
nie, en Louise Johanna Mann. Zij trouwde in 1861 te Dalen met Berent ter 
Haar (1824 - 1903), een rijksambtenaar volgens de akte. Een oudere broer van 
haar was Alexander Lodewijk Lesturgeon (1815 - 1878), predikant en een van 
de eerste schrijvers in Drenthe, Hij bezocht van 1829-1831 de bekende kost-
school van vader en zoon Van Wijk te Kampen. Ook leverde hij een bijdrage 
in de vorm van een vers aan het herinneringsboekje dat werd uitgebracht na 
het overlijden van Roeland van Wijk in 1839.11

Misschien heeft Louise, net als haar broer, in Kampen op school gezeten of 
kende zij via hem de eigenaresse van het album. 

2. Kampen, 21 april 1841, L.G. Weyland
Borduursel in halve kruissteken van een anker met bloemen op Bristol stre-
mien-papier. Er lijkt nog een spreuk of symbool in verwerkt te zijn, maar die 
(of dat) is niet goed leesbaar. Het geheel is met een goudkleurig randje in 
een achthoek afgewerkt en geplakt op het albumblaadje. 
Op de achterkant gesigneerd.

Kampen 21 April 1841 L.C. Weyland.
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Het is niet geheel duidelijk om wie het hier gaat; misschien is het een bij-
drage van Louize Caroline Weijland, dochter van Johan Nicolaas Weijland 
en Johanna Maria Schouwesteker. Zij trouwde op 26-jarige leeftijd in 1851 
te Amsterdam met Ruth Jochems (Vianen 1808 - Vianen 1878), kommandeur 
van de kweekschool voor de Zeevaart. Van de bruid wordt vermeld dat zij 
onderwijzeres was en geboren te Yperen (België). 

3. Deventer, 10 december 1843, G.A. van Lemel
Deze bijdrage is niet op een albumblaadje gemaakt, maar op een stuk roze, 
iets dikker papier. 
Geen borduursel of tekening. Op de voorkant gesigneerd. 

Treed henen op uw levensbaan, / Langs Kalme en Zachte wegen, /
D’ Algoede leide U op Uw paàn, / En Schenke U op aard, Zijn Vaderlijke Zegen, /
Wat U de toekomst dan verbeidt, / ‘t Zij levensvreugd of Smart, /
Dat deugd en Godsdienst U Steeds leid, / In ‘t Stil geloof in Hem, de Kenner van 
uw hart. /
Deventer 10 December 1843.

Uwe opregte Vriendin
G.A. van Lemel.

Het zou hier kunnen gaan om Geertruida Adriana van Lemel (Roden 1824? 
- 1846 Kampen), dochter van Jan Lemel en Jantien Hulst. Haar zuster Anna 
Cornelia van Lemel trouwde in 1843 met Karel Jurriaan Bastiaans, winkelier 
en koopman te Kampen. 

42CE38_F60_deel01_KA2018.indd   115 19-06-18   11:29



116

4. Amsterdam, 1843, G.A. Scholte
Borduursel van bloemen op papier, op de voorkant gesigneerd. 

Pensez souvent / a votre amie

G:A: Scholte

Amsterdam 1843

Waarschijnlijk Geertruida Alida Scholte (Amsterdam 1816 - Helvoirt 1897), 
dochter van Abraham Dirk Johannes Scholte (Amsterdam 1777 - Amsterdam 
1850) en Geertruida Alida Wijn.

5. Amsterdam, 1843, M.R. Scholte
Borduursel van bloemen op papier, op de voorkant gesigneerd. 

Pensez souvent / a votre amie

M. R. Scholte

Amsterdam 1843

Waarschijnlijk Maria Rebecca Scholte (Amsterdam 1813 - Helvoirt 1892), 
dochter van van Abraham Dirk Johannes Scholte (Amsterdam 1777 - Amster-
dam 1850) en Geertruida Alida Wijn.

6. Amsterdam, 1843, H.M. Scholte 
Borduursel van bloemen op papier, op de voorkant gesigneerd. 

Pensez- souvent / a votre amie

H.M. Scholte

Amsterdam 1843

Waarschijnlijk Hendrika Margaretha Scholte (Amsterdam 1821 - Amsterdam 
1889) dochter van Abraham Dirk Johannes Scholte (Amsterdam 1777 - Am-
sterdam 1850) en Geertruida Alida Wijn. Zij trouwde in 1861 te Nijmegen 
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(Hees) met Eduard Ploos van Amstel Hollman. Het echtpaar kreeg twee kin-
deren. 

7. Amsterdam, 1843, A.J. Scholte 
Borduursel van bloemen op papier, op de voorkant gesigneerd.

Vivez- - heureux / Ce sont mes voeux.
Que le bonheur vous suive / Si longtemps que vous vivez. /

Pensez souvent a votre amie /

A.J. Scholte
Amsterdam 1843.               

Waarschijnlijk Alida Johanna Scholte (Amsterdam 1810 - Bergeijk 1863), 
dochter van Abraham Dirk Johannes Scholte (Amsterdam 1777 - Amsterdam 
1850) en Geertruida Alida Wijn.

8. Zonder plaats, zonder datum, A. Scholte
Potloodtekening van een oude muur met toren in een landschap. Rechts-
onder gesigneerd. 

A. Scholte

Waarschijnlijk gaat het hier om Anthoni Scholte (Amsterdam 1819 - Nijme-
gen, Hees 1903), zoon van Abraham Dirk Johannes Scholte (Amsterdam 1777 
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- Amsterdam 1850) en Geertruida Alida Wijn. Broer van Alida Johanna, Hen-
drika Margaretha, Maria Rebecca en Geertruida Alida Scholte. In het bevol-
kingsregister van Amsterdam wordt als beroep vermeld: reiziger. 

9. Kampen, 30 augustus 1844, E.A. Boele
Borduursel in halve kruissteken van een anker met bloemenguirlande op 
Bristol stremien-papier. Het geheel is met een goudkleurig randje in een 
achthoek afgewerkt en geplakt op het albumblaadje. Op de achterkant een 
vers en de signatuur. 

Zoo gij dit blaadje ziet, / Dat mijne hand u biedt, /
Wil mij daarbij gedenken. / En ‘k Hoop als ‘t lot ons scheidt /
Een and’re kring U beidt / G’uw Vriendschap mij blijft schenken. /
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Uwe U toegenegen vriendin / E.A. Boele

Kampen
‘30 sten Augustus 1844

Waarschijnlijk Everdina Aleida Boele (Kampen 1823 - Kampen 1871), dochter 
van Cornelis Johannes Boele en Johanna Bouhuis. Zij bleef ongetrouwd. 

10. Ilpendam, 7 oktober 1844, E.H. van Garderen
Borduursel in halve kruissteken van een hoorn des overvloeds met bloemen 
op Bristol stremien-papier. Het geheel is op vier punten vastgenaaid met 
kleine steekjes op het albumblaadje. Op de achterkant gesigneerd.

Votre chère amie / E.H. van Garderen

Ilpendam 7 October 1844

Waarschijnlijk Emelia Henriette van Garderen (Ilpendam 1831 - Beemster 
1907), dochter van Jacob Gerrit van Garderen en Christina Elisabeth de 
Graaff. Zij trouwde in 1852 met landman Jan Kooij. 

11. Ilpendam, 5 december, 1844, G.K. van Garderen
Aquarel op papier van een mandje met bloemen. Op de voorkant gesigneerd. 
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G.K. van Garderen / Uit Achting

Ilpendam / 5 December 1844

Waarschijnlijk gaat het hier om Gerrit Karel van Garderen (Ilpendam 1830 - 
Ilpendam 1877), zoon van Jacob Gerrit van Garderen en Christina Elisabeth 
de Graaff. Bij zijn huwelijk in 1851 met Geertruida Maria Boomkamp wordt 
als beroep vermeld: ontvanger. 

12. Ilpendam, 7 oktober 1844, M.J.H. van Garderen
Borduursel in goudkleurige kraaltjes van het woord ‘Souvenir’, omringd 
door een versiering in halve kruissteken op Bristol stremien-papier en op 
zes punten vastgenaaid op het albumblaadje. Op de achterkant gesigneerd.

de votre amie devouée / M.J.H. van Garderen

Ilpendam 7 Octobre 1844

Waarschijnlijk Maria Jacoba Helena van Garderen (Ilpendam 1828 - Ilpen-
dam 1906), dochter van Jacob Gerrit van Garderen en Christina Elisabeth de 
Graaff. Zij trouwt in 1849 met Willem Zadeits, houtkoper uit Purmerend. 
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13. Zonder plaats, 18 oktober 1845, J.G. Boele
Prikwerkje van een bloementak op papier dat iets dikker en kleiner is dan 
de albumblaadjes. Op de voorkant gesigneerd. 

Gedachtenis / van uwe Vriendin

J.G. Boele.

16 10/18 45

Waarschijnlijk Jacoba Geertruida Boele (Kampen 1821 - Kampen 1870), doch-
ter van Cornelis Johannes Boele en Johanna Bouhuijs en de oudere zuster 
van E.A. Boele. In 1853 trouwde zij met Hermanus Nijhuis, koopman. Bij 
het huwelijk van zijn dochter in 1884 wordt Hermanus vermeld als hout-
zaagmolenaar en bij zijn overlijden in 1896 als houthandelaar. Het echtpaar 
kreeg in elk geval vier kinderen, waarvan er drie jong zijn overleden.

14. Zonder plaats, zonder datum, A.Th. Thonhäuser
Wit kaartje, voorbedrukt met een takje viooltjes, geplakt op een album-
blaadje. Het kaartje heeft een soort ‘taartrandje’ en op de vier hoeken een 
blauw strikje. Op de achterkant een vers.
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Mijn geest zwerft ‘t rond in ‘t zoets voorleden / Dat als een droom voorbij 
gegleden /
Ons wiegde in blij genot en spel, / Maar ‘t was zoo kort, wij moesten scheiden /
En wat er thans nog rest voor beiden / ‘t Ligt alles in een laatst vaarwel /
Vaar gij dan wel, al is voor’t eeuwig! / Zelfs voor eeuwig, vaar dan wel! /
Ook mijn hart zal steeds berusten / In mij droevig lotsbestel. /
Maar het zijn niet enkel bloemen / Die het aardrijk tieren doet /
Doornen groeien in zijn dreven, / Op den korten weg door ‘t leven, /
Mengt zich vreugd en tegenspoed. / Maar al(s?) ons immer stormen treffen; /
Met de vriendschap, in ons hart / Zullen wij ons hoofd verheffen /
En nog juichen in de smart. / Dit blaadje ook, ‘t welk mijn hand u biedt /
Zal eens zijn pracht en waard derven. / De vreugd, die thans U hart geniet /
Zal eens in later dagen sterven, / Maar woed de tijd en dreigt het lot; /
De vriendschap die ons hart blijft boeijen(?) / Zal ook in rampspoed en genot /
Van hooger, reiner glanssen gloeijen. / Denk bij het lezen dezer regels /
aan Uwe opregte Vriendin /

A; Th. Thonhäuser

Mogelijk gaat het hier om Anthonia Francisca Thonhäuser (geboren Nijme-
gen 1824). De tweede voorletter zou in dat geval een verschrijving kunnen 
zijn. Zij is ingeschreven als ambtenarendochter te Veenhuizen en uitgeschre-
ven in 1844. Dochter van Johannes Thonhäuser (1767-1845) en zijn tweede 
vrouw Hendrina Theodora Odilia Bos (1804-1843). Het kan ook haar jongere 
zuster Anna Elizabetha Thonhäuser (geboren Veenhuizen 1829) betreffen. 
Zij vertrok in 1846 uit Veenhuizen en trouwde in 1867 te Amsterdam met 
Pieter Elsboom, een schoenmaker. Als beroep van de bruid wordt vermeld: 
werkster. 
Vanaf 1818 bouwde de Maatschappij van Weldadigheid enkele kolonies voor 
arme gezinnen en wezen in het zuidwesten van Drenthe en in het noord-
westen van Overijssel: Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Het 
idee was de armen door middel van arbeid op het land en in de vervening 
her op te voeden en een nieuw bestaan op te laten bouwen. Aanvankelijk 
gebeurde dit vrijwillig, later ook onder dwang. Ook zijn er vanaf 1826 oud- 
militairen gehuisvest. Vader Johannes Thonhäuser, een oud-militiar, werd 
na zijn pensioen aangesteld als commandant van de militaire veteranen in 
Veenhuizen. 
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15. Zonder plaats, zonder datum, Joh.Ekh. Bos
Alleen een vers. Gesigneerd op de voorkant. 

Daar vriendschap ‘t leed verzacht, de vreugd verhoogt op aarde, / 
en zonder haar ‘t genot zeer weinig is van waarde, / 
des noem ik u vriendin, en noemt gij mij uw vrind / 
dan is ‘t de vriendschapsband die ons op aard verbindt. /

Joh. Ekh. Bos

Het zou hier kunnen gaan om Johan Ekhart Bos (Enkhuizen 1823 - Steenwijk 
1884), zoon van Willem Bos en Sophia Wilhelmina Werfelman. Hij trouwde 
in 1847 met Lammigje de Bock (Steenwijk 1827 - Steenwijk 1904). In zijn 
overlijdensakte wordt hij vermeld als gemeentebode te Enkhuizen. 

16. Zonder plaats, zonder datum, zonder naam 
Tekening in ‘gewassen’ inkt van een rivierlandschap met zeilbootje, twee 
molens, een bruggetje en een kerktoren. 
Niet gesigneerd. Niet gedateerd.

Misschien behorend bij Lesturgeon (1), Van Lemel (3) of Bos (15), die alle drie 
geen borduur- of tekenwerkje hebben. 
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17. Zonder plaats, zonder datum, zonder naam 
Gravure of tekening op papier van twee ganzeveren in een kroon gestoken. 
Het papier is iets groter en dikker dan de albumblaadjes. Het is niet duide-
lijk of dit blaadje een bij het doosje behorend dekblad is of een tekening van 
een der inscribenten. Misschien behorend bij Lesturgeon (1), Van Lemel (3) 
of Bos (15) die alle drie geen borduur- of tekenwerkje hebben.
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