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PERIODE 18e EEUW 
 

08-09-1789 RK doopboek Rotterdam- Leeuwenstraat, inv.nr. 35 
Gedoopt Adriana Maria Kraane, dochter van Jacobus Kraane en Anna Maria van der Hout, getui-
gen Matthijs Kraane1 en Adriana van Beek 
 
22-05-1794  RK doopboek Rotterdam- Leeuwenstraat, inv.nr. 35 
23 Mey Jacobus Krane2 en Marie van der Hout : Michiel hier den 22. Mey geboren volgens vaders 
opgave 
[getuigen] Matthijs Krane en Catherine Ophelders 
 
Wat deed Matthijs opnieuw in Schiedam ? Zou hij alleen voor de doop die lange reis uit Susteren 
gemaakt hebben ? (Zie verder hierover op 30-8-1808) 
Maria van der Hout overleed op 25-8-1797. Toen er (toeziende) voogden benoemd moesten wor-
den, was Matthijs nog steeds of opnieuw in de buurt, samen met Johannes Daems werd hij aange-
steld tot voogd van het ‘nagelaten kind van wijlen Catharina Maria vander Hout, daar vader van is Jacobus 
Kranen, welke voogdij zijlieden accepteren onder Eede’ (13-9- 1797) 3 
Catharina Ophelders trouwde op 23-4-1795 met Hermanus Bovendeaard. Volgens het Rotterdam-
se (RK) trouwboek was Catharina afkomstig uit Susteren en Herman uit Obbicht. Het echtpaar 
woonde aan de Kruiskade onder Cool, toen aan de rand van de bebouwing. Even rondkijken in de 
Rotterdamse digitale Stamboom wijst uit dat Catharina op 15-11-1793 getuige was bij de doop van 
Catharina Hageman, dochter van Theodorus, afkomstig uit het ‘Munsterland’ en Petronella 
Weenen of Wijnen, afkomstig uit het ‘Luikerland’. De immigranten zochten elkaar blijkbaar op ! 
 
26-05-1795  Acte van indemniteit 
Wij ondergeteekenden bennen berijd, zoo Joanna Croesen tot onverhoopte armoede zoude koomen 
te vervallen, haar aan te neemen, en na vermoogen te verpleegen, 
Ulft 26 May 1795, w.g. F.J.C. ten Beest, Pastor, Jan Hattenschijdt, tans armmeester 
 
PERIODE 19e EEUW 
 
01-03-1801  Not.Archief vóór 1811 inv.969,fol.112 e.v. 
Dirk Kamman en Johanna Croese maken een testament ten behoeve van de langstlevende en hun kinderen. 
Als erfrecht wordt gekozen voor het Aasdomsversterfrecht zoals dat door de Staten van Holland en Westfriesland op 18 
dec. 1599 is vastgesteld. 
 
Op den Eersten Maart 1801 compareerde voor mij Isaac Penning Junior, Notaris bij den Hove van 
Holland geadmitteerd, binnen de Stad Schiedam resideerende, ter presentie van de na te noemene 
getuygen, 
Dirk Kamman en Johanna Croese, egtelieden, woonende binnen deeze Stad en zijnde mij Notaris 
bekend. 
 
Te kennen geevende geneegen te zijn van hunne na te latene goederen te disponeeren, doende zulks 
uit vrijen willen en zijnde daartoe bekwaam, zo klaarlijk bleek, mits dien verklaarden zij Comparan-
ten te verbreeken en te vernietigen alle Testamenten, Codicillen en alle andere actens of soorten van 
uitterste willen die zij  Comparanten te zamen, ieder afzonderlijk of met iemand anders voor dato 
deeses in eeniger manieren mogte hebben gemaakt of gepasseert, of schoon dezelve of eenige van 

                                                             
1 doop 26-7-1772 te Susteren (een knaap van 17 jaar oud) 
2 doop 21-1-1758 te Susteren, halfbroer van Matthias 
3 archief Weeskamer Rotterdam, Register van Voogdijen 1797-inv.nr. 573, bl. 158 
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dien de Clausule derogatoir1 mogten inhouden, waar van zij Comparanten verklaarden geen ge-
heugen te hebben houdende dezelve alle van onwaarde en als nooit gepasseert, 
En als nu opnieuw ter dispositie komende zo verklaarde zij Testateuren, malkander over en weder 
namentlijk den Eerststervende den langst leevende van hun beiden, te noemen en te stellen tot zijne 
ofte haare eenige en universeele Erfgenaam of Erfgenamen en dat in alle de goederen, zo roerende 
als onroerende, actien en Crediten, Erffenissen en besterffenissen, geene uitgezondert, die de eerst-
stervende van hun Testateuren metter dood zal komen te ontruimen en nate laten, en dat met volle 
regt en titule van institutie. 
Onder Conditie nogthans dat de langstleevende van hun gehouden en verpligt zal zijn, aan ieder 
van hunne na te latene kinderen bij derzelver meerderjarigheid, eerder Huwelijk of andere geap-
probeerde staaten uit te keeren zodanige somme van Penningen als hun tot voldoening der Legitime 
portien zijn competeerende als waarin de eerststervende zijne ofte haare na te laatene kinderen is 
institueerende zonder meer, en bijaldien één of meer van hunne kinderen ab intestato2 mogte ko-
men te overlijden, zo verklaarde zij Testateuren voor hun lieder voorsz. kinderen te verkiezen het 
Aasdoms versterfrecht, bij de Staaten van Holland en Westvriesland op den 18e December 1599 
geémaneerd en vastgesteld. 
Secludeerende3 en uitsluitende zij Testateuren, zowel de eerststervende als de langstleevende van 
hun beiden alswaar het dat de langstleevende geene andere of nadere uitsluitinge kwamen te doen 
uit hunne na telatene boedel en goederen van de voogdije van hunne nate latene minderjaarige 
uitlandige of andere toezigt behoevende Erfgenaamen de Municipaliteit en weeskamer deezer ste-
den voorts alle andere weeskamers, weesmannen of gerechten waar hun Testateuren sterfhuize 
zoude mogen komen te vallen, goederen gelegen of minderjaarige en toezigt behoevende Erfge-
naamen woonagtig zoude mogen zijn, 
Stellende zij Comparanten malkanderen over en weeder aan, namentlijk den eerststervende den 
langstleevende van hun beiden tot absolute voogd of voogdesse over zijne ofte haare natelatene kin-
deren geevende de één aan den andere zodanige ampelen magt, lasten en gezag als aan een voogd 
of voogdesse eenigsints na regten kan worden gegeeven en speciaal meede de magt van adsumptie4 
en surrogatie5, zo lange eenige voogdije zal nodig zijn. 
Alle het geen voorz. staat hun Testateuren duidelijk voorgeleesen zijnde, verklaarden zij ’t zelve te 
weesen hun lieden Testament laatste en uiterste wille, willende en begeerende het zelve alzoo vol-
komen effect sorteeren en stand grijpen zal ’t zijn als testament, codicil of zo zulks best zal kunnen 
geschieden en bestaan schoon alle solemniteiten6 na regten gerequireerd in deeze niet naar be-
hooren waaren geabserveerd, verzoekende hetzelve het uitterste beneficie te mogen genieten. 
Aldus gepasseert ter presentie van Petrus M. Penning en Frans van der Bil als getuigen, 
 
Dirk Kamman      Frans Van der Bil 
 
Dit is het merk van  † Johanna Croese   I.Penning Junior, Notaris 
 
P.M. Penning Nieuwland  
 
04-08-1804 Not.Archief vóór 1811 inv.973,fol.726-727; 1216-1218; 1415-1417 
Uit deze hypotheek of Schepen Schuldenbrief blijkt dat het echtpaar Kamman-Croese sinds augustus 1798 woont aan 
de Bagijnhof , Wijk C nr. 1144. (zie daarvoor ook Archief Huiseigenaren, 1734-1811, nr.1144) Ze hebben toen een 
lening van 600 gl tegen 5% rente overgenomen.  
Kennelijk was er achterstand in de betaling van de rente ontstaan. Uit deze Schepenbrieven blijkt dat de rente tot augus-
tus 1804 is betaald. 
 
                                                             
1 onwederroepelijk besluit van een Testament; (of) een betuiging in de uiterste wil waarmede de ma-
ker betuigd geen andere uiterste wille bij hem naderhand te zullen verlijden, dan met herhalingen 
van zeekere woorden in ’t eerste ter neder gesteld 
2 door versterf, buiten uiterste wil (testament) 
3 afsluitend 
4 assumptie : aanneming, toeneming 
5 in de plaats stelling 
6 verplichtingen 
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bl.726 
art.5 

Een Hypotheecq of Schepen Schuldenbrief op den 2e Maart 1776 bij Joost van Noordwijk voor 
Scheepenen deser Stad ten behoeven van Adriaan Bijland of zijns actien verkrijgenden gepasseert 
groot in Capitaal 600 guldens loopende op Intrest tegen 3 guldens van ’t honderd in het jaar, en 
houdenden te lossen ten allen tijden, mits bij opeisingen of aflossingen de een den anderen 3 maan-
den te vooren waarschouwende, 
Onder verband van zeeker Huys en Erve, staande en gelegen in het Bagijnhof binnen deesen Stad 
op nr. 1144 
bl. 727 
belend ten Noorden Jan Baak en ten Zuiden den heer Maarten Penning Corn. zoon, strekkende 
voor van de straate tot agter aan ’s Heeren Bansloot. 
Welke Hypotheecq of Scheepen Schuldenbrief Dirk Kamman bij het Transport van het daarin 
verbonden Huis en Erve voor Scheepenen deser Stad op den 4e Augustus 1798 gepasseert ten sijnen 
lasten heeft genoomen met belofte van bovengemelden Sommen te betalen den Intrest teegen 5 
guldens van iedere 100 guldens in het jaar. 
 
Waarop den Interessen zijn betaald tot den 4e Augustus 1804 
 
bl. 1216 

art.5 
Een Hypotheecq of Schepen Schuldenbrief op den 2e Maart 1776 bij Joost van Noordwijk voor 
Scheepenen deser Stad ten behoeven van Adriaan Bijland of zijns actien verkrijgenden gepasseert 
groot in Capitaal 600 guldens loopende op Intrest tegen 3 guldens van ’t honderd  
bl. 1217 
in het jaar, en houdenden te lossen ten allen tijden, mits bij opeisingen of aflossingen de een den 
anderen 3 maanden te vooren waarschouwende, 
Onder verband van zeeker Huys en Erve, staande en gelegen in het Bagijnhof binnen deesen Stad 
op nr. 1144, belend ten Noorden Jan Baak en ten Zuiden den heer Maarten Penning Corn. zoon, 
strekkende voor van de straate tot agter aan ’s Heeren Bansloot. 
Welke Hypotheecq of Scheepen Schuldenbrief Dirk Kamman bij het Transport van het daarin 
verbonden Huis en Erve voor Scheepenen deser Stad op den 4e Augustus 1798 gepasseert ten sijnen 
lasten heeft genoomen met belofte van bovengemelden Sommen te betalen den Intrest teegen 5 
guldens van iedere  
bl. 1218 
100 guldens in het jaar. 
 
Waarop den Interessen zijn betaald tot den 4e augustus 1804 
 
bl. 1415 
 

art.5 
Een Hypotheecq of Schepen Schuldenbrief op den 2e Maart 1776 bij Joost van Noordwijk voor 
Scheepenen deser Stad ten behoeven van Adriaan Bijland of zijns actien verkrijgenden gepasseert 
groot in Capitaal 600 guldens loopende op Intrest tegen 3 guldens van ’t honderd in het jaar, en 
houdenden te lossen ten allen tijden, mits bij opeisingen of aflossingen de een den anderen 3 maan-
den te vooren waarschouwende, 
Onder verband van zeeker Huys en Erve, staande en gelegen in het Bagijnhof  
bl. 1416 
binnen deesen Stad op nr. 1144, belend ten Noorden Jan Baak en ten Zuiden den heer Maarten 
Penning Corn. zoon, strekkende voor van de straate tot agter aan ’s Heeren Bansloot. 
Welke Hypotheecq of Scheepen Schuldenbrief Dirk Kamman bij het Transport van het daarin 
verbonden Huis en Erve voor Scheepenen deser Stad op den 4e Augustus 1798 gepasseert ten sijnen 
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lasten heeft genoomen met belofte van bovengemelden Sommen te betalen den Intrest teegen 5 
guldens van iedere 100 guldens in het jaar. 
 

31-03-1807  RK doopboek Rotterdam- Leeuwenstraat, inv.nr. 35 
Gedoopt Maria Elisabeth, dochter van Jacobus Kranen en Christina Kammelaar, zijn 2e echtgeno-
te. Getuigen waren Matthijs Kranen en Geertruy Elisabeth Steenstraten 
 
04-05-1807 Not.Archief vóór 1811 inv.1068,fol.1231 e.v. 
Protest van non-acceptatie en non-voldoening van een Wisselbrief ter grootte van 105 gl en 3 stuiver. Dirk Kamman 
moet aan Nicolaas Spierings te Veghel betalen. Hij verklaart voor Notaris Bremmer : “Ik kan deze wissel niet accepte-
ren of voldoen omdat ik niet zoveel schuldig ben”. 
 
bl. 1231 e.v. 
 
Protest van Non-acceptatie en Non-voldoening eener wisselbrief groot beneden f. 500 
 
art.73 
Op den 4e Mey 1807 heb ik Thomas Bartholomeus Johannes Bremmer, openbaar Notaris te Schie-
dam residerende, geassisteerd met de na te noemen getuigen, in naam en van wegens den here 
Cornelis Nolet, wonende alhier, van Dirk Kamman, mede wonende alhier, verzocht acceptatie of 
voldoening van een wisselbrief luidende als volgt: 
 
23 April 
De heer Dirk Kamman te Schiedam gelieve te betalen aan de heer Nicolaas Spierings te ’s-Bosch 
of orders de somma van 105 gulden 3 st., veertien dagen naar dato het zal in rekening valideren 
zegge 105-3-0 
Veghel den 21e April 1807, get. Hendricus J. Verhoeven, in dorso1 staat : 
 
Voor mijn aan den heer H.A.J. van Nievenvaart of ordre, 
getekend N. Spierings 
 
Voor ons aan de ordre den heer Willem Vlaardingerwoud, waarde in rekening, 
getekend M.A.J. van Nievenvaart 
 
Voor mijn aan de heer D. Maday ofte ordre, waarde in rekening, 
getekend W. Vlaardingerwoud 
 
Voor mij aan de heer Cornelis Nolet of ordre, de waarde in rekening, 
Rotterdam 1e Mey 1807, 
getekend D.Maday 
 
En vermids voornoemde  mij ten antwoord gaf : “Ik kan deze wissel niet accepteren of voldoen om-
dat ik zoveel niet schuldig ben”,  zo heb ik Notaris in den naam als boven geprotesteerd en proteste-
re bij deze van non-acceptatie en non-voldoening van voorgen. Wisselbrief midsgaders van wissel en 
herwissel en voorts van alle kosten, schaden en interessen hierdoor reeds gehad en geleden en ver-
der te hebben en te lijden. 
 
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Cornelis Schut en Nicolaas Lucas als getuigen hier toe 
verzocht, 
Corns. Schut  
Nicols. Lucas,  
T. B.J.Bremmer, notaris 
                                                             
1 aan de rugzijde 
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29-08-1808  Stadsbestuur 1808, inv.nrs 3219 + 3348 blz.184 
Een acte van cautie van Hendrik Hulsker en Joseph Koning, ondertekend 29-8-1808 voor Matthijs Kraane. 
Wij ondergettekenden Hendrik Hulsker en Joseph Koning, beide wonende alhier, verklaaren ons 
zelve te stellen tot Borgen voor Matthijs Kraane geboren te Heurden bij Maastricht, beloovende bij 
aldien denzelve (onverhoopt) tot armoede mogte geraaken, hem te zullen onderhouden, en de res-
pective Armenkamers binnen deeze Stad, van zijne alimentatie te zullen indemneeren en bevrijden, 
Schiedam den 29 Augustus 1808, w.g. Hendrik Hulsker, Joseph Koning 
 
“Ten verzoeke van Matthijs Kraane is denzelven tot de inwoning dezer stad geadmitteerd” 
 
Bij diverse gelegenheden blijkt Matthijs in Rotterdam aanwezig geweest te zijn : 
  

• op 8-9-1789, de doop van Adriana M.Kraane, Matthijs is dan net 17 jaar 
jong, 

• de doop van Michiel Krane op 23-5-1794,  
• de voogdij in 1797 op 13 september,  
• de doop van Maria E. Kranen op 31-3-1807 

 
Heeft Matthijs een zwervend bestaan geleid ? Het vreemde is dan wel dat hij tot voogd over Michiel 
wordt vereed in 1797. Zoiets zal voor iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats toch niet mogelijk 
zijn geweest ? (zie hierover ook op 22-5-1794) 
   
30-08-1808 Not.Archief vóór 1811 inv.1069,fol.473 e.v. 
Er wordt een Acte van Voogdij opgemaakt ten behoeve van de 5 minderjarige kinderen uit het huwelijk met wijlen Dirk 
Kamman. Dirk is op 13-1-1808 overleden. En nu Johanna hertrouw plannen heeft moet er iets geregeld worden. Dirk 
Kramers en Willem Busker zijn bereid als voogden op te treden 
 
bl.473 e.v. 
 
Acte van Voogdij en Verlichting beneden de f. 100 
Art. 6 § 25 ? 
 
Op den 30e Augustus 1808 compareerden voor mij T.B.J.Bremmer, Koninklijk Notaris te Schiedam 
residerende ter presentie van de na te noemen getuigen : 
Johanna Croese, weduwe van wijle Dirk Kamman, wonende binnen deze Stad, te kennen geevende 
dat zij Comparante en wijle haar overleedene man Dirk Kamman bij hunne Testamentaire disposi-
tie op den 1e Maart 1801 voor den Notaris Isaac Penning en getuigen alhier gepasseert na revoca-
tie1 van alle Testamenten en codicillen en alle andere actens of soorten van uiterste wille, die zij 
testateuren ieder afonderlijk of met iemand anders voor dato van hun zelve testament in eeniger 
manieren moeten hebben gemaakt of gepasseert, malkanderen over en weder over namentlijk den 
eersten van den langstleevende van hun beiden hebben genoemd en gesteld tot zijne ofte hare eeni-
ge en universeele Erfgenaam of Erfgenamen en dat in alle de goederen, zo roerende als onroerende, 
actien en credite, erffenissen en besterffenissen geene uitgezondert die de eerst stervende van hun 
Testateuren metter dood zou komen te ontruimen en na te laten en daar met volle regt en titule van 
institutie onder deze conditie nogthans dat de langstlevende van hun gehouden en verplicht zal zijn 
aan ieder van hunne na te laten kinderen, bij derzelver meerderjarigheid, eerder huwelijk of andere 
geapprobeerde staaten uit te keeren, zodaanige somme van Penningen, als hun tot voldoening der 
Legitime portien zoude competeeren als waarin de eerststervende zijne ofte haar na te laatene kin-
deren was institueerende zonder meer, dat zijlieden daar bij in ’t versterven, van de goederen hun-
ner kind of kinderen hebben verkozen het Aasdoms versterfrecht bij de Staaten van Holland en 
Westfriesland op den 18 December 1599 geemaneerd en vastgesteld. 

                                                             
1 herroeping 
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En wijders na seclusie1 van de Municipaliteit2 en Weeskamer deezer Stad, en voorts alle andere 
weeskamers, weesmannen of gerechten waar hun Testateuren Sterfhuizen zoude mogen komen te 
vallen, goederen geleegen of minderjaarige en toezicht behoevende  Erfgenaamen, woonagtig zoude 
mogen zijn de eerstervende de langstlevende van hun beiden hebben gesteld tot absolute voogd of 
voogdesse over zijne ofte hare na te laatene kinderen met alle zoodanige ampele magt, lasten, gezag, 
als aan een voogd of voogdesse gegeeven kan worden, en bij het voorz. Testament in ’t breede is 
omschreeven, waarnaar alhier word gerefereerd, 
Dat het gemelde Testament op den 13 January dezes jaars door haar Comparante voorn. man met-
ter dood is bekragtigd, nalatende vijf kinderen met namen Johanna, Dirk, Hendrik, Hendrina en 
Theodorus, 
Dat zij Comparante voornemens is zich wederom ten huwelijk te begeven, en dat over zulks door 
haar Comparante ten behoeven van haar gem. vijf kinderen moet worden gedaan bewijs van der-
zelven vaderlijke legitime portie, 
En verklaarde zij Comparante als nu zoo uit haar eigehoofde als in krachte van de magt van As-
sumptie3 en Surrogatie4, aan haar Comparante gedefinierd door wijlen haare hier voren genoemde 
man bij hun lieder voorsz. Testament nevens haar en bij haar overlijden in haar plaats bij deeze te 
stellen en committeeren tot voogden over hare voorn. minderjarige kinderen met relatie tot denzel-
ver vaderlijke bewijs Dirk Kramers en Willem Busker beide woonende alhier en dat met alle zoda-
nige ampele macht, last en gezag als aan haar Comparante bij het meergemelte Testament is gede-
finierd geworden, en wijders ingevolge de door haar Comparante gedane estimatie van den boedel, 
zoals die door haar Comparante word bezeten, aan haar voorn. kinderen bij deeze bewijs te doen 
van derzelver vaderlijke legitime portie, boven en behalven zodanige opvoeding, onderhouding en 
leering, als bij het meer voorsz. Testament is bepaald ieder met een Somma van 10 guldens, 
Beloovende zij Comparante de voorsz. Somma aande voorn. kinderen op derzelver meerderjaarig-
heid of eerder huwelijken staat te zullen uitkeeren en voldoen, 
Doch ingevalle één of meer van haar Comparantes voorn. kinderen voor derzelver meerderjaarig-
heid of huwelijken staat mogte komen te overlijden, zo verklaarde zij Comparante zich te houden 
aan het voorsz. Testament en de verkiezing van het Aasdoms versterf daarbij gedaan. 
Comparante meede voor mij Notaris ter presentie alsvoren den voorn. Dirk Kramers en Willem 
Busker, dewelke verklaarden de voorsz. voogdij te accepteeren en voorts zoo uit eigen bewustheid 
als bekomen genoegzame opening van des eersten Comparantes boedel met het voorsz. bewijs in 
naam van voorn. minderjarige kinderen, te nemen genoegen en contentement, niettemin ten be-
hoeve van dezelve kinderen reserveerende zoodanig recht van Legaal Hypotheek, en Preferentie, als 
de minderjarigen op de goederen van hunne ouders en voogden zijn competeerende. 
Aldus gedaan en verleeden ter presentie van Cornelis Schut en Jacobus Vissers Pieterszoon als ge-
tuigen hier toe verzogt. 
 
Corn. Schut     Dit merk stelde Johanna Croese,  

wed. van Dirk Kamman                    + 
J. Vissers Pzn  
      Dk Kramers 
 
      Wm Busker 
 
      T.B.J.Bremmer, 
      Notaris 
 
10-02-1809 Not.Archief vóór 1811 inv.1070,fol.189 e.v. 
Matthijs Kraane en Johanna Kroese, sinds 18-9-1808 met elkaar gehuwd, maken hun testament ten behoeve van de 
langstlevende echtgenoot, maar vooral voor de voorkinderen van Johanna uit haar huwelijk met Dirk Kamman, Johan-
na, Dirk, Hendrik, Hendrina en Theodorus. De zorg voor deze kinderen en die welke eventueel nog geboren zullen 
                                                             
1 uitsluiting 
2 stadsrecht 
3 aanneming, toeneming 
4 in de plaats stelling 
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worden uit deze relatie houdt o.m. in ze ‘te doen en laten leeren leezen en schrijven, mitsgaders een handwerk of be-
roep’. Een vooruitziende blik voor ouders die beiden met een merk deze acte ondertekenen.  
Als erfrecht wordt er gekozen voor het Aasdoms versterfrecht (het naaste bloed erft het goed en erkent geen plaatsvervul-
ling) 
Tot voogden worden al vast benoemd Dirk Kramers en Willem Busker 
 
TESTAMENT van man en vrouw zonder fidei commissair1 verband, hebbende de testateuren on-
der presentatie van eede verklaard beneden de 1000 guldens gegoed te zijn. 
 
Op den 10e Februarij 1809 compareerden voor mij Thomas Batholomeus Johannes Bremmer, Ko-
ninklijk Notaris te Schiedam residerende ter presentie van de na te noemen getuigen Matthijs 
Kraane en Johanna Kroese echtelieden wonende alhier, 
Hebbende volkomen bekwaamheid om van en over hunne natelaten goederen te disponeren 
 
Dewelke daartoe genegen zijnde verklaren de alvorens te herroepen en vernietigen alle testamenten, 
codicillen en alle andere actens van uitterste wille bij hun comparanten te samen ieder in ’t bijzon-
der of met een ander, voor dato dezes gemaakt houdende alle derzelven en een ieder van dien als 
niet gepasseerd, al ware het dat daarin of in eenige van dien zoude mogen zijn gesteld de clausule 
van onweederroepelijkheid waarvan zij comparanten verklaarden geen geheugen te hebben, bege-
rende dat gene derzelven eenig effect zullen sorteren maar gehouden worden als niet verleeden. 
 
En nu opnieuw ter dispositie komende ten eerst den Testateur, zoo verklaarde hij tot zijn eenige en 
algeheele Erfgenaam te noemen en stellen zijne huisvrouw de testatrice en dat in alle de goederen, 
onroerende en roerende, actien en crediten en al ’t geen hij testateur eenigzints metterdood ontrui-
men en nalaten zal, niets daarvan uitgezonderd, met volle recht van Erfstelling en omme daarmede 
te mogen doen en handelen als met haare andere vrije en eigen goederen, onder deeze conditien 
nogtans dat dezelve verplicht zal zijn het kind of de kinderen door haar aan den testateur verwekt of 
nog te verwekken en bij hem testateur na te laten, op te voeden en te onderhouden tot ieder kinds 
ouderdom van 25 jaren of eender huwelijken staat of nog eender overlijden toe, dezelven inmiddels 
te doen en laten leeren leezen en schrijven, mitsgaders een handwerk of beroep na derzelver staat en 
geleegenheid en daarenboven aan ieder van dezelve kinderen tot de voors. ouderdom of huwelijken 
staat gekomen zijnde uit te keeren en voldoen zoveel als zij Testatrice in goeden gemoeden na den 
staat en gelegenheid des boedels van hem Testateur zal oordeelen te behoren en dat alles voor in 
plaatse en tot voldoening van hunne vaderlijke legitime portie, als dezelve daarin verder niet tot zijn 
Testateur meede Erfgenaam of Erfgenamen instituerende bij deezen. 
 
En de Testatrice nu mede ter dispositie komende, zo verklaarde dezelve in alle de goederen, onroe-
rende en roerende, actien en crediten en al hetgene zij Testatrice door den dood eenigzints zal ont-
ruimen en nalaten, niets daarvan uitgezonderd tot hare eenige en algeheele Erfgenamen met vol-
komen recht van Erfstelling te noemen en stellen haar voorn. man den Testateur, haare 5 kinderen 
met namen Johanna, Dirk, Hendrik, Hendrina en Theodorus, in eerder huwelijk verwekt 
aan Dirk Kamman, en het kind of de kinderen door haar Testatrice aan den Testateur reeds 
verwekt of nog te verwekken en bij haar Testatrice na te laten, tezamen en ieder hoofd voor hoofd 
en in gelijke gedeeltens en bij voor overlijden van een of meer harer gemelde voorkinderen der 
vooroverleedens wettige afkomeling of afkomelingen bij plaatsvullinge. 
En ingevalle haar Testatrice gemelde voorkinderen alle zonder descendenten na te laten voor haar 
Testatrice mogten komen te overlijden, zo verklaarde zij Testatrice haar vorenstaande dispositie te 
vernietigen en nu voor alsdan, in plaatse van dien disponeerende, in dat geval in alle de goederen, 
onroerende en roerende, actien en crediten in al ’t geen zij Testatrice door den dood eenigzints ont-
ruimen en nalaten zal, niets daarvan uitgezonderd, tot hare eenige en algeheele Erfgenaam te noe-
men en stellen haar man den Testateur en zulks met volle recht van Erfstelling en omme daarmede 
te mogen doen en handelen als met zijne andere vrije en eige goederen onder conditie van zodanige 
opvoeding, onderhouding, leering en uitkeering van en aan het kind of de kinderen door de testa-
                                                             
1 hypothecair verband 
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teuren aan elkanderen verwekt of nog te verwekken en bij haar Testatrice natelaten, alles in vol-
doening van derzelver moederlijke Legitime portie, als hiervoren doorden Testateur ten aanzien 
van de Testatrice is bepaald, waartoe alhier word gerefereerd. 
 
Begerende zij Testatrice dat haren voorn. man de faculteit1 zal hebben om van de goederen, onroe-
rende en roerende, bij haar Testatrice na te laten, zo veel aan te staan en bij taxatie over te neemen 
als denzelfden zal goedvinden verkiezende zij Testateuren in ’t versterven van de goederen hunner 
kind of kinderen het Aasdomsversterfrecht2, zoals ’t zelve te Leiden plaats heeft of gebruikelijk is 
 
Sluitende zij Testateuren te zamen en zulks zowel de langstlevende als de eerststervende van hun 
lieden beiden, alware het dat de langstlevende geen nadere of andere uitsluiting kwam te doen, voor 
altoos uit derzelver boedels en natelaten goederen en van de opzicht over alle minderjarige uitlandi-
ge en andere toezicht behoevende persoonen daarinne geraakt, alle oppervoogden, mitsgaders de 
weeskamer en weesmeesteren respective dezer Stad en van alle anderen Steeden en plaatsen waar 
hun Testateuren sterfhuizen zouden mogen vallen, minderjarigen woonachtig of eenige goederen 
gelegen zouden mogen zijn. 
Stellende de eerststervende de langstlevende van hun testateuren tot eenige en absolute voogd of 
voogdes over het kind of de kinderen bij de testateuren aan elkanderen verwekt en door de eerst-
stervende nate laten of derzelver descendenten en stelde zij Testatrice voorts zo uit haar eigen hoof-
de als in krachte van de macht van haar door wijlen hare voorn. man gegeven tot voogden over 
hare hiervoren gem. minderjarige voorkinderen en tot administrateurs van derzelver goederen 
Dirk Kramers en Willem Busker, beiden wonende alhier. 
 
Gevende ten dien einde de eerststervende aan de langstlevende en nog zij Testatrice aan de hier 
voren gestelde voogden over hare na telaten minderjarige voorkinderen, alle zodanige macht en 
gezag als aan voogden of voogdesse naar recht gegeven kan worden en specialijk omme een of meer 
personen neevens zich of in derzelver plaatsen te mogen kiezen en stellen met gelijke macht zo dik-
wijls zijlieden zulks goed vinden of ’t nodig zijn zal dezelve ook authoriseerende omme de goederen 
onroerende en roerende des boedels en der minderjarigen te kunnen en mogen verkopen hetzij in ’t 
openbaar of uit de hand, dezelve aan de kopers van dien op te dragen buiten last of verband, koop-
penningen te ontvangen, daarvoor te quiteren en voor namaningen de goederen des boedels en der 
minderjarigen te verbinden, zonder tot al hetzelve nodig te hebben eenig consent, decreet of 
authorisatie van Hoven, Wethouderen of gerechten, als hun daartoe volkomen magt gevende bij 
dezes. 
 
Reserveerende zij Testateuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, aan zich de magt en het ver-
mogen om dit hun Testament dato deezes, ’t zij onder hunne particuliere handtekeningen als an-
dersints, te kunnen en mogen veranderen, vermeerderen of verminderen, legaten en prelegaten te 
maaken en de gemaakte weder te vernietigen, executeurs, voogden en administrateurs aan te stellen 
                                                             
1 bevoegdheid 
2 (WNT) Aasdom, Voormalige rechtsterm. 1) Eigenlijk. Vonnis van den Azig, d. i. vonnis naar Friesch recht, in tegenstelling van Scependoem, 
Scependom, vonnis door Schepenen gewezen, d. i. naar Zeeuwsch of Frankisch recht. In Holland benoorden Maas en IJsel, dat oorspronkelijk tot 
Friesland behoorde, gold eertijds het Aasdomsrecht. Allengs evenwel werden daar de Azigen door Schepenen, het Friesche recht door Zeeuwsch recht 
vervangen, zóó echter dat deze verandering zich niet tot het erfrecht uitstrekte. Vandaar nog in latere tijden tweeërlei rechtsleer omtrent erfopvolging: 
het Aasdomsrecht en het Schependomsrecht, waarvan het eerste ten N., het laatste ten Z. van Maas en IJsel gold. Het aasdomsrecht had tot grondslag 
den regel: „Het naaste bloed Erft het goed,” en erkende geene plaatsvervulling; het schependomsrecht, dat meer tot het Romeinsche recht naderde, 
volgde den regel, dat het goed niet opklom, en terugkeerde naar de zijde vanwaar het gekomen was. De Staten van Holland en West-Friesland hebben 
de beide uiteenloopende stelsels, die intusschen door den invloed van het Romeinsche recht reeds aanmerkelijke wijzigingen hadden ondergaan, door 
de Politieke Ordonnantie van 1580 tot een eenparig recht trachten te brengen. Toen echter die Ordonnantie, in welke hoofdzakelijk het schependoms-
recht gevolgd was, in verscheidene steden en plaatsen, waar vroeger het aasdomsrecht gegolden had, geen ingang vond, hebben zij aan deze bij hun 
Plakkaat op de „successie ab intestato” van 18 Dec. 1599 een bijzonder recht vergund, afwijkende van het gemeene landsrecht, en gedeeltelijk uit het 
aasdoms-, gedeeltelijk uit het schependomsrecht samengesteld. Dit bijzonder recht, hoewel in vele opzichten van het oude aasdomsversterfrecht 
verschillend, is onder den naam van Aasdomsrecht bekend gebleven. Het gold o. a. in bijna alle steden van West-Friesland, Kennemerland, Amstel-
land, Gooiland en Rijnland. Zie DE GROOT, Inl. B. II, § 28, V. LEEUWEN, Roomsch- Holl. Recht, B. III, deel 12, N° 8, V. D. VORM, Versterf-
recht, bl. 78—136, en andere rechtsgeleerde schrijvers.  
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en de gestelde wederom te excuseren en verder al zulke nadere beschikkingen en bestellingen te 
doen als zij Testateuren zullen goedvinden, begeerende dat hetzelve van zodanige kracht en waarde 
zal zijn en gehouden worden als of het hier in woordelijk geschreven stond. 
 
Al ’t geen voors. is, de Testateuren voorgelezen zijnde, verklaarden zijlieden hetzelve te weezen hun 
uiterste wille, begerende dat het na hun overlijden, alzo zal worden nagekoomen en achtervolgd, 
mitsgaders stahden plaatsgrijpen hetzij als Testament, codicil of andersints, zodanig hetzelve naar 
rechten best zal kunnen geschieden en bestaan, verzoekende daar toe het behulp van alle rechten en 
rechteren  
Aldus gedaan en verleden ter presentie van Cornelis Schut en Jacobus Visser Pieterszoon als getui-
gen hier toe verzogt, 
Corn. Schut   dit merk stelde Matthijs     ┼ Kraane 
J. Visser Pzn   dit merk stelde Johanna   ┼ Kroese 
F.B.J. Bremmer, notaris 
  
25-02-1809 Hypotheekbewaarder R’dam 
Een bordereau1 van inschrijving ten burele van de Conservatie2 der Hypotheken te Rotterdam, van 
een Hypotheek of Schepenschuld-Rentebrief op den 25. February 1809 door Matthijs Kraane en 
Johanna Kroeze, echtelieden te Schiedam woonende, ten behoeve van de overledene3 gepasseert, 
groot eene somme van 300 gulden à 5 % intereste. (Fragment van opgave schulden en bezittingen 
van de weduwe Bezemer) 
 
31-03-1809  doopboek Schiedam 
Doop van Catharina, dochter van Matthijs Kranen en Johanna Kroesen te Schiedam 
Catharina, filia Mathai Kranen en Joanna Kroesen, susceptores Josephus Koenen en Christina 
Kammelaar. 
Josephus Koenen is waarschijnlijk de zelfde als Joseph Koning, één van de twee borgen op 29 
aug.1808. 
Christina Kammelaar is de schoonzuster van Matthijs, gehuwd met Jacobus Kraan en wonende te 
Rotterdam. Jacobus heeft zich uiterlijk begin 1788 in Rotterdam gevestigd, eveneens komend van 
Susteren. 

22-05-1811  doopboek Schiedam 
Michael, filius Matthei Kranen en Joanne Kroesen, susc. Henricus Gielen en Christina Kammelaar 
  
23-09-1812  overlijdensregister Schiedam 
Op 24-9-1812 verscheen voor ons Cornelis Hecreman, Maire van Schiedam, Johannes Proos, oud 
55 jaar, van beroep timmerman, en Pieter van den Hoeven4, oud 68 jaar, beroep werkman, beide 
inwoners van deze stad, goede vrienden van de overledene, welke verklaren dat Martinus 
Kraanen, echtgenoot van Johanna Kroesen, zoon van Michiel Kraanen en Catharina Mols, op de 
leeftijd van 40 jaar is overleden op de 23e van deze maand om 2 uur in de morgen op het adres 
Wijk E nr. 76 Bagijnhof. 
In verband met het gebruiken van de verkeerde naam, wordt er op 31 mei 1837, dus ca 25 jaar la-
ter, ter gelegenheid van het a.s. huwelijk van zijn zoon Michael, de volgende acte opgemaakt : 
Op den 31e Mei 1837 compareerde voor ons, Simon Rijnbende, vrederegter van het Kanton 
Schiedam, geassisteerd met onzen griffier ter onzer Audientie Kamer ten Raadhuize der stad 
Schiedam : 

• Cornelis Keunig, branders bediende 
• Johannes Kleijheeg, gistkopersknecht 

                                                             
1 staat 
2 bewaring (bewaarder) 
3 d.i. wijlen de echtgenoot van de Weduwe Bezemer, de geldschieter 
4 volgens Genealogie Van der Hoeven gedoopt op 3-12-1747, een voorouder van Adriana Petronella, de 
echtgenote van Machiel Hendrik Kranen   
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• Cornelis Swinkels, visch verkoper 
• Jan Sanders, visch verkoper 
• Theodorus Henricus Kamman, gistkoper 
• Theodorus Coenraad Kamman, gistkopers knegt 
• Arnoldus Huygen, zonder beroep 

alle wonende te Schiedam,  
Dewelke op derzelver geweten plechtig hebben verklaard, dat zij comparanten zeer goed gekend 
hebben Matheus Kranen, in leven echtgenoot van Joanna Kroesen, overleden te Schiedam, den 23e 
September 1812. 
Dat intusschen blijkens aan hun comparanten vertoond extract uit het sterf register van den Burger-
lijken Stand, der gemeente Schiedam, in dato den 20e Mey 1837 afgegeven, dezelfde Matheus Kra-
nen, abusief staat aangeteekend als Martinus Kraanen, echtgenoot van Johanna Kroesen, edoch dat 
Matheus Kranen en Martinus Kraanen is een en dezelfde persoon, etc. 
 
22-12-1813  inv.nr.116 blz. 682 
In de boedelbeschrijving van wijlen Arie Bezemer worden Matthijs Kranen en Johanna Croesen 
vermeld. Het gaat om een rentebrief  d.d. 25-2-1809 ter grootte van f.300 tegen 5% 
 
25-08-1826  inv.nr.239-A, blz.363 
De weduwe van Matthijs Kraanen koopt op een veiling van afbraakmaterialen voor in totaal f. 1.15 
(w.s. brandhout) 
 
17-09-1827  inv.nr.240, blz.280 
De weduwe van Matthijs Kraanen koopt op een veiling van afbraakmaterialen voor in totaal 70 
cent  (w.s. brandhout) 
 
15-08-1831  burg.stand Rotterdam, acte nr.1560 
In het jaar 1831 den 5e Augustus des middags compareerde voor ons Wethouder der Stad Rotter-
dam, ambtenaar van den burgerlijken stand – 
Maria de Ruiter, huisvrouw van Adrianus Rip, oud zevenendertig jaer, stadsvroedvrouw, wonende 
in de Goudsche Wagenstraat K 488, binnen deze stad, welke heeft voorgesteld een kind van het 
vrouwelijk geslacht t’welk zij verklaerde te zijn geboren in zeker huis staende aen den Goudsche 
Cingel N 65 den derden dezer des avonds te tien uur uit Catharina Elisabeth Krane, wonende al-
daer en dat het zelve den voornaam Maria Elisabeth is gegeven. 
Den genoemde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jacob van der Bijl, 
oud eenentwintig jaer, sjouwer, wonende aen de Goudsche Cingel N 165, en van Arnoldus Meijers, 
oud zevenentwintig jaer, bleeker, wonende Plein van de Delftsche Poort R 109, en heeft de decla-
rant dese Acte van geboorte na voorlezing nevens ons getekend, hebbende de getuigen verklaart 
niet te kunnen tekenen. 
 
18-11-1834  burg.stand Rotterdam, acte nr. 2235 
In het jaer 1834 den 20e November des middags compareerden voor ons Wethouder der Stad Rot-
terdam, ambtenaar van den burgerlijken stand – 
Ernst Hendrik Godlieb Wingeliskie, oud tweeendertig jaer, matroos, wonende aen den Oostcingel 
N 65 en 
Johannes Lodewijk van der Gaag, oud drieentwintich jaer, sjouwer, wonende Kuijperstraet K 77, 
goede bekenden van Maria Elisabeth Kraane,  
dewelken verklaerden dat den Achttienden dezer des avonds ten Zeven uure in het huis staende aen 
de Oostcingel N 65 is overleden Maria Elisabeth Kraane, oud drie jaer, vier maenden en zestien 
dagen, geboren en gedomiliceerd alhier, dochter van Catharina Elisabeth Kraane, zonder beroep, 
wonende alhier, en heeft Van den Gaag deze Acte na voorlezing nevens geteekend hebbende, Win-
geliskie verklaert niet te kunnen tekenen. 
 
16-05-1836  burg.stand Rotterdam, acte nr. 1052 
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Dr Cornelis Jan Luchtmans, oud 59 jaar, docter in de genees- en vroedkunde, wonende in de 
Hoogstraat E 216 binnen deze stad, welke heeft verklaard dat den 16e dezer morgens ten zeven uur 
in zeker huis staande aanden Schiedamsen Dijk is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit 
Elisabeth Wilhelmina Kok, zonder beroep, wonende aldaar en dat hetzelve den voornamen Maria 
Wilhelmina is gegeven. Deze verklaring is gegeven in tegenwoordigheid van Willem van Aalst, oud 
76 jaren, bediende wonende aande ………………………….. en van Jan van Gelderen, oud 36 
jaren, bediende, wonende Torenstraat G 187 
in de marge : 
Dit kind is door Michael Kranen en de hierin genoemde moeder te zamen erkend bij de voltrekking van hun huwelijk te 
Schiedam den 15 Juni 1837, en is het zelve mids dien gewettigd 
 
15-06-1837  burg.stand Schiedam 
Op heden den 15e Juni 1837 compareerden voor mij Adrianus Poort, wethouder gedelegeerd amb-
tenaar van den Burgerlijken staat der stad Schiedam :  
Michael Kranen, jongeman, oud 26 jaar, gistkopersknecht, geboren en wonende alhier, meerderjarige 
zoon van Matheus Kranen, overleden, en Joanna Kroesen, zonder beroep, wonende alhier, heb-
bende voldaan aan zijne verpligtingen omtrent de Naionale Militie, en zijnde de moeder van deze 
present, en consenterende, en  
Elisabeth Wilhelmina Kok, jongedochter, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren te Delft, wonende 
alhier, meerderjarige dochter van Isaac Johan Kok, zonder beroep, en Maria Diederica van Noor-
deloos, wonende in de gemeente Vledder, provincie Drenthe, vertoonende de acte van toestemming 
van hare ouders, op den 8e mei laatstleden door Mr. Herman Hendrik Adriaan Sluis, openbaar 
notaris, residerende te Nijensleek, gemeente Vledder, voornoemd, en getuigen gepasseerd, behoor-
lijk geregistreer en door den heer president der Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te 
Assen op den 13e derzelfde maand gelegaliseerd, welke mij verzocht hebben het door hem voorge-
nomen huwelijk te voltreekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der ge-
meente alhier geschied zijn op zondagen den 4e en den 11e dezer maand : gedane verhindering te-
gen het gemelde huweljk ter mijner kennis gekoomen zijnde heb ik aan hun verzoek voldoende, na 
voorlezing van alle de overgelegde stukken alsmede van het 6e hoofdstuk van den titel van het Bur-
gerlijk Wetboek handelend over het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij 
elkander tot man en vrouw wilden nemen, daarop door elk hunner afzonderlijk toestemmend ant-
woord gegeven zijnde, heb ik in naam der wet verklaard dat Michael Kranen en Wilhelmina Kok 
door het huwelijk verbonden zijn. 
En hebben de voorschreven gehuwden terstond daarop verklaard te erkennen en te echten het kind 
ingeschreven op het Register van den Burgerlijken Stand der stad Rotterdam van het jaar 1836 
onder de namen van Maria Wilhelmina, dochter van Elisabeth Wilhelmina Kok, geboren aldaar 
den 19e mei deszelve jaars blijkens onderliggende acte, van hetwelk ik acte heb opgemaakt in te-
genwoordigheid van Theodorus Henricus Kamman1, oud 36 jaar, gistkooper, Theodorus Kam-
man2, oud 35 jaar, zakkendrager, Theodorus Coenraad Kamman3, oud 31 jaar, gistkoopersknecht 
en Johannes van Vaart, oud 38 jaar, molenaarsknecht, alle wonende alhier, de drie eerste halve 
broeders en de laatste schoonbroeder van den bruidegom, welke dezelve, na gedane voorlezing met 
de contractanten en de moeder der bruidegom nevevens mij hebben onderteekend, 
Johanna Kroesen heeft verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen. 
 
19-08-1837  burg. stand Schiedam 
Maria Wilhemina overlijdt op de leeftijd van 1 jaar en 3 maanden. Het overlijden wordt behalve 
door de vader aangegeven door Cornelis van Noordeloos, oud 60 jaar, beroep s’Rijks Commies, 
oom van de overledene 
 
22-05-1840  Notaris K.A.Poortman, akte nr.77, INV.nr.289 
Machiel Krane koopt eenig brandhout, voor 50 cent, op een openbare verkoping 

                                                             
1 doop 30-3-1800 
2 doop 19-1-1801 
3 doop 28-5-1806 
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26-02-1841  burg.stand Schiedam, acte nr. 83 
Bij de geboorte van Maria Hendrica geeft Michael Kranen voor het eerst als beroep gistkooper op. 
 
05-11-1841  Notaris Th.B.G.Bremmer, akte nr. 224, bl.903 
Akte van boedelscheiding op verzoek van Mej. Cornelia Elisabeth Verberne, koopvrouw in gist, 
weduwe van Theodorus Henricus Kamman( zoon van Dirk Kamman) 
M(achiel)  Krane heeft f. 6.30  tegoed wegens geleverde gist. 
 
30-08-1843  burg.stand Rotterdam 
Catharina Kranen trouwt met Johannes Petrus Gantevoort. Catharina is ten tijde van haar huwelijk 
dienstbode terwijl Johannes Petrus bakkersknecht is. Later, bij de geboorte van hun kinderen, geeft 
hij als beroep winkelier op. 
 
02-05-1867  burg.stand Schiedam, acte nr. 225 
Op deze dag wordt geboren uit Hendrica Hoegen haar dochter Hendrica. Moeder en kind wonen 
aan het Broersveld C 672. Het kind overlijdt op 10 december van het zelfde jaar. Merkwaardig dat 
ook dit derde voorkind in onze familie zeer jong overlijdt. (zie : 1831/34 Catharina Elisabeth Kranen, 
1836/37 Maria Wilhelmina Kok) 
 
01-07-1868  burg.stand Schiedam, acte nr. 64 
Matthijs Kranen, oud 23 jaar, beroep gistwerker, zoon van Michael Kranen, overleden, en Elisabeth 
Wilhelmina Kok, koopvrouw in gist, trouwt met Hendrika Reinira Hoegen, oud 28 jaar, geboren in 
Steenderen, zonder beroep. Opvallende getuige is Machiel Krane, oud 60 jaar, kleermaker en wo-
nend te Rotterdam, genoemd oom en neef van de bruidegom. Er was toen dus nog contact met de 
Rotterdamse tak Krane’s. Grote afwezige is de moeder van Hendrika Reinira, Johanna Christina 
Mentink, thans gehuwd met Peter van Reeken te Baak.  
Matthijs blijkt volgens een verklaring sinds mei 1865 is ingelijfd bij de Nationale Militie en nog is 
dienende volgens de zogenaamde groot verlof1 regeling. Hij maakte deel uit van het 2e Regiment 
Vesting Artillerie te Utrecht.  
 
07-06-1875  Not.Poortman, inv.445 
Matthijs Kranen, hij is dan 30 jaar, wordt lid van de Vereniging van Gisthandelaren. 
 
02-03-1877  vergunning gevraagd, 16-3-1877 vergunning verleend (SC): 
aan M.Kranen tot ‘oprigting eener branderij op den hem toebehoorenden open grond gelegen aan 
de Noordvestgracht onder ’s-Graveland’ 

                                                             
1 volgens mededeling van de Kon.Landmacht, sectie Mil.Geschiedenis, duurde de 1e oefening één jaar, 
terwijl de totale militieplicht zes jaar duurde. 
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ARCHIEF SINT JORIS GASTHUIS DELFT1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
STAAT VAN INLICHTINGEN omtrent de personen die men wenscht opgenomen te zien in het 
Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen (het St.Joris Gasthuis) te Delft. 
 
Vraag 1-15      liefst te beantwoorden door de naastbestaanden of het gemeentebestuur dat de opname verlangt 
Vraag 15 e.v. door den geneesheer die den lijderes2 laatstelijk behandelde 
 
   
1. Naam en voornamen van de lijderes ? Hendrika Reinira Hoegen 
2. Datum der geboorte ? 8 mei 1840 
3. Geboorteplaats ? Baak, gemeente Steenderen 
4. Beroep ? zonder beroep 
5. Woonplaats ? Schiedam 
6. Gehuwd,ongehuwd, aantal kinderen gehuwd3 - drie kinderen4 
7. Naam, beroep en woonplaats van den   echt-
genoot ? 

Matthijs Kranen, gistkooper, Schiedam 

8. Geloofsbelijdenis    a. van den lijderes  
                                     b. van haren echtgenoot 

Rooms Catoliek 
Gereformeerd 

9. Namen, beroep en woonplaats van de ouders Jan Hendrik Hoegen - kuiper - Baak 
Johanna Christina Mentink 

10. Waar en wanneer zijn hare ouders overle-
den ? 

Jan Hendrik Hoegen overleden te Baak 

11. Naam, beroep en woonplaats van dengene 
die de magtiging tot opneming heeft aange-
vraagd  

Matthijs Kranen, gistkooper, Schiedam 

12. Naam, beroep en woonplaats van den cura-
tor ? 

--- 

13. Naauwkeurig adres van dengene der bloed-
verwanten met wien eventuëel zal moeten wor-
den gecorrespondeerd ? 

Matthijs Kranen, gistkooper,  
Singel A 174, Schiedam 

14. In welke klasse en voor wiens rekening 
wordt de verpleging op de hiervoor gestelde 
voorwaarden verlangd ? 

In de tweede klasse voor rekening van Matthijs Kranen 

 Aldus opgemaakt te Schiedam den 23 Maart 1877 
door  
 
(handtekening)                     M.Kranen 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=- 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-= 

15. Wanneer en onder welke verschijnselen 
heeft zich hare krankzinnigheid het eerst ge-
openbaard, wat is er verder met haar voorge-
vallen tot aan de opname in het gesticht ? 

Vier of vijf jaren5 geleden heeft de krankzinnigheid zich het 
eerst geopenbaard onder verschijnselen van groote onrust, 
allerlei hallucinaties, verval van den reuk en verregaande 
boosaardigheid. De hallucinaties hebben haar in den laat-
sten tijd nagenoeg verlaten, de boosaardigheid nam echter 
zeer toe, zoodat zij bedreigingen tegen haar man en anderen 
deed en reeds eenige malen tot dadelijkheden overging 

                                                             
1 zich bevindend in het Gem. Archief van Delft 
2 In het invulformulier heb ik steeds waar gekozen moet worden tussen man en vrouw, de vrouw gekozen 
3 huw. datum 1 juli 1868, Matthijs was 23 en Hendrika Reinira 28 jaar oud 
4 t.w. Machiel geb. 27-9-1868, Jan geb. 5-12-1871 en Johan Christiaan, geb. 25-2-1876 en overleden 
kort na haar opname, dus resp. ruim 8, 5 en 1 jaar oud. 
5 stel dat de verschijnselen zich in 1872/73 voor het eerst openbaarden, dan heeft het huwelijksge-
luk maar kort geduurd 
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16. Is, o.a. de krankzinnigheid aanhoudend of 
periodiek ? 
Is er neiging tot zelfmoord ? 
Bestaat er eene bepaald voorheerschende 
waanvoorstelling (idée fixe) ? 
Is zij ook gevaarlijk voor anderen ? 
Werken sommige bepaalde indrukken, woor-
den, gebaren, voorvallen, enz. nadeelig ? 

Periodiek 
 
neen 
neen 
 
ja 
mij niet bekend 

17. Zoo er tevens epilepsie aanwezig is, wat valt 
dan van deze op te merken haar ontstaan, ver-
loop,  enz. ? 

------------ 

18. Is zij ook wegens de tegenwoordige krank-
zinnigheid onder geneeskundige behandeling 
geweest ? 
Welke geneeswijze is er aangewend ? 
Wie was haar geneesheer ? 

ja 
 
 
nu en dan verplaatsen uit haar dagelijksche omgeving 
de ondergetekende 
 

19. Is zij vroeger reeds krankzinnig geweest ? 
Hoe vele malen ? 
Wanneer en onder welke verschijnselen ? 

mij niet bekend 

20. Werd zij reeds vroeger in een krankzinigen-
gesticht verpleegd ?  
Waar en wanneer ? 

neen 

21. Zijn er ook oorzaken bekend, die tot het 
voortbrengen harer tegenwoordige krankzin-
nigheid kunnen hebben meegewerkt ? 

neen 
 

22. Hebben zich onder hare bloedverwanten 
(in de regte lijn of in de zij-liniën) nog andere 
gevallen van krankzinnigheid voorgedaan ? 

mij niet bekend 

23. Maakt zij gebruik van sterken drank ? neen 
 

24. Heeft zij vroeger aan eenige ziekte geleden 
en zoo ja, aan welke ? 

mij niet bekend 

25. Hoedanig is de toestand der maandstonden 
bij de lijderes ? 

normaal 

26. Hoedanig waren hare verstandsontwikke-
ling, beschaving, karakter en humeur ? 

weinig ontwikkeld 

27. Heeft zij ook bijzondere gewoonten en nei-
gingen of geliefkoosde bezigheden ? 

neen 

 Aldus opgemaakt te Schiedam, den 25 Maart 
1877 
door den geneesheer : 
 
(handtekening) w.g. L.J.Delbaere 

 
28-03-1877  Notaris J.Lechner, akte nr. 55 
M.Kranen, gistkoper, koopt van Theodorus (Dirk) van der Burg, bouwman, een perceel weiland in 
’s-Graveland, sectie F nr. 1058 ter grootte van 0.04.20 voor de som van f. 1.380 op de volgende 
voorwaarden : 
1. een strook van 7 meter, gerekend vanaf de beschoeing van de Noordvestgracht, zal worden 

belast met de erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de percelen sectie F nrs 534,  615, 
616, 54, 55, 56, 962, 980, 1059 en 1060, welke weg in goede staat gehouden moet worden, 

2. de verkoper heeft het recht op het perceel sectie F nr.1059, wanneer hij daar een gebouw 
mocht oprichten, de versnijdingen van de fundamenten daarvan ter breedte van 35 cm te doen 
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leggen aan de zuid oost zijde van de door de koper naast zijn te bouwen branderij te maken 
gang, alsmede het recht om van dat eventuele gebouw de goten en de ketel lichtramen te doen 
overhangen of doen draaien over de hiervoor genoemde gang. 

 
05-04-1877 Sint Joris(Delft) 
Hendrika Reinira Hoegen wordt opgenomen in de Psych.Inrichting Sint Joris. Zij zal daar tot haar 
overlijden op 3-12-1925 verpleegd worden.(zie: Verhaal Schiedam) 
 
13-06-1877 Ver.van Gisthandelaren 
Op deze datum worden de “Bepalingen voor de Vereeniging van Gisthandelaren opgerigt te Schiedam” voor de 
tijd van 5 jaar van kracht. Doel is de de Gisthandel in Schiedam te bevorderen en haar belangen te 
beschermen. Uiteraard is ook M.Kranen van de partij. 
 
16-08-1877  Notaris K.A.Poortman, akte nr. 8768 
Elisabeth Wilhelmina Kok, weduwe van Michael Kranen, uitoefenende het bedrijf van gisthan-
delaar onder de firma “Weduwe M.Kranen” verklaart deel te nemen in de op 13.06.1877 opgerich-
te Vereniging van Gisthandelaren te Schiedam. 
 
13-07-1881  vergunning gevraagd, 29-7-1881 vergunning verleend (SC): 
aan M.Kranen & Co voor uitbreiding door plaatsing van een stoomwerktuig van 2 pk voor hun 
branderij aan de Noordvestgracht B 93 in de ’s-Gravelandse polder 
 
04-08-1885  Notaris K.A.Poortman, akte nr. 10755 
M.Kranen, brander en gisthandelaar, koopt van Martinus Berck, brander en meester broodbakker, 
voor de som van f. 30.000 
1. 2 winkels en woonhuizen en erven, gelegen naast elkaar aan de Hoogstraat, wijk C nrs 319 en 

319a, sectie B nrs 2342 en 2343, groot totaal 0.01.30 
2. een winkel en woonhuis met bovenwoning en erf, eveneens aan de Hoogstraat wijk C nr. 103, 

sectie B nrs 90 en 880, groot 0.01.14 
3. een woning met erf aan het Broersveld, wijk C nr. 635, sectie B nr. 836, groot 0.00.45 
4. een branderij met koelbak, erf en open grond, alsmede de erbij behorende werktuigen en ge-

reedschappen, staande aan de Noordvestgracht wijk B nr. 93-h, sectie F nr. 1131, groot 0.04.20 
 
 
08-08-1885  Notaris K.A.Poortman, akte nr. 10759 
M.Kranen tekent een schuldbekentenis t.b.v.de Spaarbank te Schiedam voor een bedrag van f. 
20.000  i.v.m. de aankoop van de hierboven in akte 10755 genoemde panden met als zekerheid 
dezelfde panden. Michiel Kranen staat borg.  
 
15-08-1885  Notaris K.A.Poortman, acte nr.10764 
Michael Kranen, brander en gisthandelaar, ongehuwd, stelt zich tot borg voor Matthijs Kranen, 
brander, t.b.v. het Rijk voor de prompte voldoening van accijns e.d. van de branderij van MK aan 
de Noordvestgracht, sectie F nr. 1131, voor een bedrag van max. f.10.000. 
Michael verklaart geen aandeel te hebben in de zaken van MK. 
 
12-09-1885  Notaris K.A.Poortman, acte nr. 10778 
Michael Kranen, brander en gisthandelaar, ongehuwd, stelt zich tot borg voor Matthijs Kranen, 
h.o.d.n. Kranen & Compagnie, t.b.v. het Rijk voor de prompte voldoening van accijns e.d. van de 
branderij van MK aan de Noordvestgracht, sectie F nr. 1131, voor een bedrag van max. f.10.000. 
Michael verklaart geen aandeel te hebben in de zaken van Kranen & Compagnie 
 
28-01-1888  Notaris W.J.A. Roldanus, akte nr. 1852 
M.Kranen koopt op een veiling gehouden in Musis Sacrum de volgende panden : 
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1. een gedeelte van een uitgebroken branderij met erf en open grond, gelegen op de hoek Elzen-
steeg/Westmolensteeg, sectie C nr.293 (ged.), groot 0.02.30 

2. een gedeelte van een uitgebroken branderij met erf en open grond, gelegen aan de Westmolen-
steeg, sectie C nr.293 (ged.), groot 0.01.03 

3. een pakhuis met erf en open grond aan de Westmolensteeg, naast het vorige pand, sectie C nrs 
293 (ged.) en 294, groot 0.00.55 

voor een bedrag van f. 3.645 van W.A.J.Witkampf, brander en koopman 
 

08-03-1890 B&W     bouwvergunningen 1890 nr. 223 
(S.C.) 13-3-1890 vergunning verleend aan : 
M.Kranen & Co tot het plaatsen van een stoommachine van 12 pk met een ketel van 12 m² ver-
warmingsoppervlak aan de Noordvestsingel B 93 
 
18-07-1890  vergunning verleend aan (SC) :  
M.Kranen & Co tot uitbreiding branderij door het plaatsen van een stoomwerktuig met ketel van 2 
pk aan de Noordvestsingel B 93 
 
22-10-1892  Notaris P.J.Lau, akte nrs 107,108 en 110 (?) 
M.Kranen koopt op een veiling in het Verkooplokaal aan de Korte Haven voor f.5.200  
1. 1½ branderij ingericht voor de fabricage van Weener gist, met gistpakhuis, koperen koelbak, 
open plaats en weg, aan de Noordvestsingel in ’s-Graveland te Schiedam, wijk B, sectie H nr.111, 
groot 0.05.84  
Deze branderij bevat een distilleerketel, 3 ruwketels, 16 beslagbakken, een stoommachine en verde-
re gereedschappen. 
Rechtstreeks van de eigenaar over te nemen : 2 gistpersen f.70, perszakken, schalen en gewicht f.8, 
koperen gilt en koperen emmer f.8, 2 koperen slangen f.30, chijlketel f.8 ,etc.  
2. een perceel open grond voorzien van riool, uitkomend in de Noordvest, groot 0.04.65  sectie H 
nrs 117  
 
1893  Schiedam in de 2e helft van de 19e eeuw 
Volgens deze publicatie is Matthijs Kranen vanaf 1893 raadslid. 
 
31-08-1893  Notaris P.J.Lau, akte nrs 109 en 109; 4-9-1893 Notaris P.J.Lau, akte nr. 110 
M.Kranen , brander en gisthandelaar h.o.d.n. Kranen & Co, koopt  van A.K.J.van der Drift op en 
veiling voor de prijs van f. 13.705 : 
1. een branderij met 2 met koper belegde koelbakken, erf en plaats, aan de Vellevest nr. 79, sectie 

A nr 1033 groot 0.02.20. Deze branderij is voorzien van  2 ruwketels, 1 distilleerketel, 8 beslag-
bakken en verdere werktuigen en gereedschappen, alsmede een gistloods. 

2. een branderij met een ruime graanzolder, 1 met koper belegde koelbak, erf en plaats aan de 
Kethelstraat nr 65, sectie A nr. 1032, groot 0.02.95 met een gemeenschappelijke gang die uit-
komt aan de Kethelstraat sectie A nr. 732 Deze branderij is voorzien van 1  stoommachine, 2 
ruwketels, 1 distilleerketel, 8 beslagbakken en verdere werktuigen en gereedschappen. 

3. een herenhuis met open plaats aan de Vellevest nr. 78, sectie A nr. 743, groot 0.01.23 
4. 4  1/26 aandelen in de stenen windmolen De Vrijheid 
Jacob Tak, brander en koopman, staat borg voor M.Kranen voor max. f. 20.000, mochten er aan-
slagen worden opgelegd vanwege accijnsen op het gedistilleerd. 
Bijzondere bepalingen : 
a. bij perceel 1 worden apart overgenomen : 2 gistpersen voor f. 60, een ……kket voor f. 12, de 

aanwezige moutwijnstukken voor f.12 per stuk, de aanwezige meel- en perszakken voor f.1 per 
stuk, de aanwezige hop voor f. 8.50 per baal, een paar schalen met balans en gewicht voor f. 12 

b. bij perceel 2 worden apart  overgenomen : 2 gistpersen voor f. 60, de aanwezige moutwijnstuk-
ken voor f. 14 per stuk, een rolwagen voor f. 4, de aanwezige meel-en perszakken voor f. 1 per 
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stuk, een paar schalen met balans en gewicht voor f. 12 en de aanwezige hop voor f. 8.50 per 
baal 

c. bij perceel 3 worden apart overgenomen : de spiegel in de zaal voor f. 20, de zonnerakken1 
draagstokken en jalouzien voor f. 30 ,    

d. voorts moet de voorraad steenkool, meel, beslag bakken, ruwnat, enkel nat, moutwijn, spoeling 
en gist tegen dagwaarde worden overgenomen, alsmede de bij deze goederen behorende maal- 
en andere arbeidslonen, dit alles volgens een door deskundigen op te stellen staat 

 
nov.1893  Gemeenteraad 
M.Kranen wordt gekozen en benoemd tot lid van de gemeenteraad 
 
16-02-1894  vergunning gevraagd, 17-3-1894 vergunning verleend aan (SC) : 
M.Kranen & Co tot uitbreiding van de branderij aan de ’s-Gravelandseweg B 93 met een stoom-
werktuig van 4 pk en een ketel met een verwarmingsoppervlak van 6 m² 
 
05-10-1894  vergunning gevraagd, 27-10-1894 vergunning verleend aan (SC): 
M.Kranen tot oprichting van een gistpakkerij met een gaskrachtmachine van 2 pk in het pand El-
zensteeg 2   
 
07-12-1894  vergunning gevraagd, 30-12-1894 vergunning verleend aan (SC): 
M.Kranen & Co tot uitbreiding van de branderij aan de Kethelstraat nr. 15 met een stoomwerktuig 
van 4 pk en een ketel met een verwarmingsoppervlak van ten hoogste 4 m², ter vervanging van het 
bestaande stoomwerktuig met ketel. 
 
07-08-1899 Gem.raad 
Matthijs Kranen biedt zijn ‘geloofsbrieven’en andere stukken betreffende het lidmaatschap van de 
Gemeenteraad aan. Op 3 juli zijn er verkiezingen geweest in (o.m.?) kiesdistrict nr II . 
Van de 631 geldige stembiljetten met 1724 geldige stemmen kreeg M.K. er 291 (17%). Eén candi-
daat kreeg 8 stemmen meer.  
Omdat er 3 nieuwe gemeenteraadsleden moeten komen, dient er tussen de 5 candidaten welke de 
meeste stemmen kregen een week later een herstemming te komen. Deze keer worden er 713 geldi-
ge stembiljetten met 1969 geldige stemmen uitgebracht, waarvan er 403 (20.5%) ten gunste van 
M.K. zijn. Deze keer heeft hij zelfs de meeste stemmen verzameld. 
 
23-12-1899  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 71 en 80 
M.Kranen koopt op een veiling in Musis Sacrum voor de prijs van f. 13.055.-- de volgende panden, 
afkomstig uit de boedel van N.V. Stoomkorenmolen de Draak : 
1. de stoomkorenmolen De Draak, voorzien van stoommachine, 3 koppelstenen en verdere werk-

tuigen tot het malen en zuiveren van brandersgranen, met machinekamer, ketelhuis, kantoor 
met bovenwoning, stalling voor 7 paarden en erven, aan de Noordvest 42 en de Noordvest-
gracht, sectie A nrs 972 en 998, groot tezamen 2 are en 95 centiaren 

2. een herenhuis, erf en open plaats en ruime open gang, met een graanpakhuis en erf, aan de 
Kethelstraat nr. 30 en de Noordvest, sectie A nr. 1177, groot 1 are en 80 ca 

3. een pakhuis met 2 zolders en erf en open grond, Kethelstraat 28, sectie A nr. 1176, groot 2 are 
en 23 ca  

4. een stal voor 4 paarden, erf en open grond, Noordvest 131, sectie A nr. 1178, groot 34 ca 
Bijzondere bepalingen : 
Indien de kopers het verlangen, zullen moeten worden overgenomen : 
a. bij perceel -1-, de stoomkorenmolen, de met name gespecificeerde, zeer uitgebreide,   inven-

taris voor een bedrag van f. 2.140.50  
b. bij perceel -2-, de woning, 9 jalouzien en een kippenhok met ren voor f. 70.-- 
c. bij perceel -4-, de stal, een stallamp, een lantaarn en 2 kapstokken voor f.3.-- 
 
                                                             
1 heeft ook iets met zonwering te maken 
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PERIODE 20e EEUW 
08-01-1900  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 92 
M.Kranen sluit een hyp.lening af bij de Spaarbank te Schiedam, ter grootte van f. 8.000, af te lossen 
in jaarlijkse termijnen van f. 500 voor het eerst op 8 jan. 1901, tegen een rente van 4½ %. 
Tot zekerheid worden gesteld : 
1. de stoomkorenmolen ‘de Draak’, voorzien van stoommachine, 3 koppel stenen en verdere werk-

tuigen en gereedschappen tot het malen en zuiveren van brandersgranen, met machinekamer, 
ketelhuis, kantoor met bovenwoning, stalling en erven, staande aan de Noordvest nr. 42 en aan 
de Noordvestgracht, sectie A nrs 972 en 998, groot 0.02.95 

2. een herenhuis met graanpakhuis, een pakhuis, een stal, erven, open grond en een gang, aan de 
Kethelstraat nrs 28 en 30, en aan de Noordvest nr.131, sectie A nrs 1176, 1177 en 1178, groot 
0.05.32 

 
18-01-1900 B.&W 
M.Kranen dient bij B.&W. van Schiedam het verzoek in tot oprichting van een gistpakkerij met 
aandrijving door een gaskrachtmachine van 2 PK in het pand Kethelstraat 28, kad.sectie A nr.1176, 
dit wegens verplaatsing van de gistpakkerij aan de Elzensteeg nr.2, kad.sectie C nr. 1048. 
Dit verzoek gaat vergezeld van een situatieschets. 
  
23-02-1900  vergunning verleend aan (NSC): 
M.Kranen tot oprichting van een gistpakkerij met gaskracht WAAR ? 
 
23-03-1900  vergunning verleend aan (SC): 
Fa Kranen & Co tot uitbreiding van de branderij aan de ’s-Gravelandsestraat nr 2 door plaatsing 
daarin van een stoomketel met een verwarmingsoppervlak van 7 m² ter vervanging van een met een 
geringer afmeting.  
 
23-04-1900  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 172 
Michael Kranen, gistkoper leent f. 1.000 aan Theodorus Wilhelmus de Jongh, glasblazer, af te los-
sen in termijnen van f. 50, voor het eerst op 23.04.1901, tegen een rente van 5%.  
Tot zekerheid worden gesteld 2 woningen staande aan de Rotterdamsche Dijk nrs 7 en 9-1, sectie L 
nrs 3 en 9, groot 0.01.33 
 
27-10-1900  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 336 
Boedelbeschrijving van het aanwezige in het sterfhuis van Michael Kranen, overleden 10-9-1900, in 
leven gistkoper te Schiedam t.b.v. het minderjarige nagelaten kind Willem Elisa, uit het huwelijk 
van Michael met Maatje Bertou, waarvan Matthijs Kranen toeziend voogd is. 
Te dien einde heeft de notaris zich naar het sterfhuis, Nieuwe Haven 283 begeven en daar de in elk 
deel van de woning aanwezige inventaris benoemd en getaxeerd. Hij onderscheidt te volgende 
ruimtes met daarin opvallende zaken en hun waarde :  
- zolder (ledikant met behangsel en beddegoed f. 15) 
- voorkamer (buffet f. 25, commodekastje f. 15) 
- vaste kast (glas verlakt en aardewerk f. 15) 
- trap en portaal (loper met koperen roeden en 5 matjes f. 5) 
- keuken (fornuis met toebehoren f.10, doofpot, trekpot, ketels, ijzeren pannen en meer f.3, tafel 

met kleed en 6 stoelen f.12) (waarschijnlijk de woonkeuken 
- slaapkamertje (ledikant met beddegoed f. 5, chiffonniere f.15, spiegel en 5 schilderijen f.6, naai-

machine f.5, glasgordijn, karpet en kleedjes f. 2.50) (zit-slaapkamer ?) 
- de plaats ( mans- en vrouwen onder- en bovenkleren f. 60) (hingen te drogen ?) 
- goud- en zilverwerk (kerkboek met zilveren slot f.2, gouden horloge met ketting f. 12, een zilve-

ren horloge f. 1, verder nog aan sieraden en goud-en zilverwerk een waarde van f. 51.10) 
Totaal van de geschatte waarde van de hiervoor genoemde en niet genoemde spullen        f. 433.10 
Dan zijn er nog een aantal schuldvorderingen, spaargeld, effecten t.w. op : 
- Theodorus Wilhelmus de Jongh, glasblazer f.1.000 à 5 % 
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- Abraham Jacobus Bertou, brievenbesteller te Middelburg f. 450 à 4 % 
- een spaarbankboekje van de RPS  met een saldo van f.819.83 
- div.effecten, w.o. een obligatie van 125 roebel van de Groot Russische Spoorweg Mij (1880) 

tegen 3 %, een obligatie van 125 roebel van de Russische Zuid-Wester Spoorweg Mij (1885) te-
gen 4 %, een cert.van 10 aandelen in de Erie Railroad Cy van 100 US $ 

- een vordering van f. 33.34  zijnde het  saldo van de rek.crt met Matthijs Kranen 
- wegens geleverde gist aan de weduwe A.Pauwen en A. van den Berg te Heinkenszand, 

E.Dijkgraaf te Elspeet, C.Leijdens te Zuidzijde en H.Hobbel te Oude Tonge  ± f. 150  
Schulden zijn er ook n.l. 
- aan Jansen Tak wegens gekochte gist f. 69.40 
- bedrijfs- en gemeente belasting f. 24.00 
- begrafeniskosten  f. 170.00 
w.g. weduwe M.Kranen, M.Kranen en de getuigen 
 
31-10-1900  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 339 
M.Kranen, brander en gisthandelaar, stelt zich tot borg voor Johannes Henricus Ris Kroon, bran-
der, wegens verschuldigde accijns i.v.m. de produktie van gedistilleerd in de branderijen van Ris 
Kroon aan de Lange Haven 37 en de Westvest 32, en dat voor een bedrag van max. f. 20.000 
16-05-1902  Archief Zetters1 (Grondbelasting) Schiedam, inv. nr. 2(periode 1897-1902) 
M.Kranen dient samen met enkele anderen een verzoek in bij het College van Zetters ten einde herziening te verkrijgen 
van de aanslagen in de Grondbelasting. Het verzoek wordt afgewezen, er dient wel een herschatting plaats te vinden 
 
pag. 203 
 
Den 16e Mei 1902 
 
Tegenwoordig zijn alle leden, met uitzondering van den heer P.C. van der Punt jr. 
De vergadering wordt bijgewoond door den adjunct controleur der directe belastingen en van het 
Kadaster te Rotterdam, den heer J.A. Maas Geesteranus 
 
De notulen van het verhandelde in de vergadering gehouden 27 Maart jl worden gelezen en onver-
anderd goedgekeurd. 
Zijn ingekomen, ten einde daarop van advies te dienen Bezwaarschriften van M.Kranen, J.H.Ris, 
D.Ris, A.P.Rijnbende de echtgenoot van D.Ris, IJ.H.Hoppe, wed. H.C.Jansen, P.J.Meijer JDz en 
A. Beukers, tegen hun aanslag in de grondbelasting. 
 

De Voorzitter stelt aan de orde het bezwaarschrift van M.Kranen. 
De heer Kramers zegt dat de bedoeling van reclamanten in hun bezwaarschrift niet duidelijk 

is omschreven, zij verlangen teruggaaf van grondbelasting, doch hun beroep op art. 19-1a dat schat-
ting niet is gedaan en ingevolge de Wet op de Grondbelasting had moeten worden verricht, gaat 
niet op, daar de schatting in 1901 heeft plaats gehad, of het moest zijn dat hunne panden van be-
stemming zijn veranderd. Hunne bezwaarschriften kunnen niet slaan – hoewel zij dat van meening 
zijn – op de te laat plaats gehad hebbende herschatting, daar zij dan reeds in 1895 op grond van art. 
59 hadden moeten reclameeren. 
Toevallig heeft de heer Kranen 2 panden die van bestemming veranderd zijn, dus daarop dient te 
worden gelet, doch de panden van de andere reclamanten hebben geen verandering van bestem-
ming ondergaan. 
pag.204 
Eigenlijk zijn deze adressen reclames tegen de herziening der gebouwde eigendommen, doch Spre-
ker had ’t beter gevonden indien deze bezwaarschriften niet aan dit College om advies waren ge-
zonden, want wat moet het College hierop adviseren ? 

                                                             
1 zetters : aanslagregelaars 
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De Voorzitter zegt niet in te zien waarom het College geen wenk zou kunnen geven in de-
ze of gene richting, de vraag is, heeft schatting plaats gehad ? 

De Controleur zegt dat bij de Wet op de Grondbelasting van 1870 in art. 59 is bepaald dat 
de belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen voor den 1e Januari 1875 moest worden 
herzien, en dat die herziening elke 20 jaar moest worden herhaald. 
De herziening van 1875 trad in 1877 in werking en daar de Wet over de tegenwoordige herziening 
dateert van 1897 is dus volgens de Wet gehandeld. Dat voor eene dergelijke herziening eenige jaren 
noodig zijn, is te begrijpen. 

De heer Kramers zegt ’t hiermede niet eens te zijn, z.i. is genoemd art. 59 overtreden. 
De Controleur zegt dat het College indien het den heer Kramers van oordeel is dat art. 59 is 

overtreden, een advies in dien zin kan uitbrengen. Z.i. verwart de heer Kramers de schatting met de 
herziening. Wanneer de herziening niet na 20 jaar had plaats gehad, dan had hij gelijk dat de Wet 
was overtreden, doch z.i. is dat niet het geval. Bij de behandeling in de Tweede Kamer liet niemand 
zich uit dat de herziening moest plaats hebben, wel werd het billijk geoordeeld en niemand verzette 
zich tegen dat door den heer Pijnappel aangevoerde. 

De Voorzitter  is van meening dat op het eerste gedeelte van het verzoek om teruggaaf van 
het teveel betaalde over de jaren 1896 tot en met 1902 afwijzend moet worden beschikt. 

De heer Kramers vraagt of het niet mogelijk is dat men restitutie over eenige jaren ontvangt. 
De Controleur antwoort ontkennend, daar de grondbelasting loopt van jaar tot jaar en jaar-

lijks wordt herzien. 
De Voorzitter leest het ontwerp advies op het 1e gedeelte van het verzoek voor, luidende : 
Overwegende dat de schattingen ingevolge de Wet van 2 Mei 1897 (Stbl nr. 124) nog niet zijn afgeloopen en 
de uitkomsten dier schattingen dus nog niet zijn vastgesteld, zoodat de door adressant bedoelde aanslagen niet 
kunnen geschieden naar de uitkomsten dier schattingen. 

pag. 205 
Overwegende enz. 
Oordeelt dat vooralsnog geen termen bestaan om daarop eene beslissing te nemen enz. 

 De heer Wittkamp merkt op dat dit advies inhoudt dat het College er later eventueel op zal 
terugkomen en vraagt of dit werkelijk de bedoeling is. 
 De Voorzitter bevestigt dit. 
Na eenige discussie wordt dit gedeelte van het advies ongewijzigd vastgesteld. 
Bij de behandeling van het 2e gedeelte van het verzoek van adressanten, nu zoo geen ontheffing 
over de jaren 1896 tot en met 1902 kan worden verleend aan art. 19 1e alinea, merkt de heer Kra-
mers op dat de reclamanten hier de herschatting (herziening) op het oog hebben terwijl dat artikel 
slaat op de Wet op de Grondbelasting en dus niet op die voor de herziening. 

Nadat de Voorzitter ook van het 2e gedeelte van het ontvangen adres voorlezing heeft ge-
daan, wordt het eveneens ongewijzigd vastgesteld, zoodat op het bezwaarschrift van M.Kranen zal 
worden uitgebracht het volgend advies : 

Het College van Zetters, 
Overwegende dat de schattingen ingevolge de Wet van 2 Mei 1897 (Stbl nr.124) nog niet zijn afgeloopen en 

de uitkomsten der schattingen dus nog niet zijn vastgesteld, zoodat de door adressant bedoelde aanslagen niet kunnen 
geschieden naar de uitkomsten dier schattingen, 

Overwegende dat de schatting waarvan in het 2e gedeelte van adressants verzoek sprake is, z.i. alleen kan doe-
len op eene verandering van bestemming van adressants perceelen en bij onderzoek gebleken is, dat het perceel : 

Sectie C nr. 1048 bij het Kadaster bekend als branderij en of is ingericht tot gistfabriek, 
Sectie A nr. 1176  ,,   ,,        ,,              ,,          ,,  branderijinstallatie  of    ,,      ,,  gistpakhuis1 

welke veranderingen van bestemming beiden voor het begin van dit jaar hebben plaatsgehad, 
 Oordeelt dat wat het eerste gedeelte van het verzoek betreft, voor alsnog geen termen bestaan om daarop eene 
beslissing te nemen en dat de perceelen Sectie C nr 1048 en A 1176 aan eene nieuwe schatting behooren te worden 
onderworpen en de aanslag voor 1902 eventueel dienovereenkomstig behoort te worden gewijzigd. 
 (De heer Zoetmulder verlaat de vergadering) 
                                                             
1 (B.& W.) 18-1-1900 
M.Kranen dient bij B.&W. van Schiedam het verzoek in tot oprichting van een gistpakkerij met aandrijving door een gaskrachtmachine van 2 PK in 
het pand Kethelstraat 28, kad.sectie A nr.1176, dit wegens verplaatsing van de gistpakkerij aan de Elzensteeg nr.2, kad.sectie C nr. 1048. 
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pag. 206 
Na eenige discussie wordt vervolgens 
met algemeene stemmen besloten de 
volgende adviezen uittebrengen : 
a. op de verzoeken van J.H.Ris, D.Ris, 

A.P. Rijnbende, echtgenoot van D.Ris, IJ.H.Hoppe, wed. H.C.Jansen, evenals de heer M.Kranen, 
verzoekende : 
a. om te worden aangeslagen in de Grondbelasting naar de uitkomsten der herziening van de be-
lastbare opbrengst der gebouwde eigendommen en evenredige ontheffing over vorige jaren,  
b. om schatting op grond van art. 19, alinea 2 der Wet op de Grondbelasting, 

Het College van Zetters,  
Overwegende dat de schattingen ingevolge de Wet van 2 Mei 1897 (Stbl nr.124) nog niet zijn afgeloopen en 

de uitkomsten der schattingen dus nog niet zijn vastgesteld, zoodat de door adressant bedoelde aanslagen niet kunnen 
geschieden naar de uitkomsten dier schattingen, 

Overwegende dat de schatting waarvan in het 2e gedeelte van adressants verzoek sprake is, z.i. alleen kan doe-
len op eene verandering van bestemming van adressants perceelen en bij onderzoek gebleken is, dat die geene verandering 
ingevolge art. 7 der Wet op de Grondbelasting hebben ondergaan,  
 Oordeelt dat wat het eerste gedeelte van het verzoek betreft, voor alsnog geen termen bestaan om daarop eene 
beslissing te nemen en dat adressant ten aanzien van het 2e gedeelte van zijn verzoek niet ontvankelijk behoort te worden 
verklaard. 
b. op de verzoeken van P.J.Meijer JDz en C.A.Beukers etc. etc. 
 
1-7-1902 
Feestelijke herdenking           è 
 
02-12-1903  B.&W. i/z lidmaatschap commissie 
Op zijn verzoek wordt M.Kranen m.i.v. 1-1-
1904 door B.& W. eervol ontslag verleend als 
lid van de Commissie van Administratie van 
het Stadsziekenhuis. 
  
26-01-1904  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 
1355 
M.Kranen, gistfabrikant, leent aan Jan Bijl, 
meester timmerman, een bedrag van f. 7.000. 
Aflossing dient te geschieden in jaarlijkse ter-
mijnen van f. 100 minimaal, rentevoet 4.5 % 
Als onderpand dienen : 
1. perceel bouwgrond groot 0.04.65 aan de 

Singel en de Overschiesestraat, sectie J 
nr.1725 

2. twee woonhuizen en erven en open grond 
en een timmermanswerkplaats aan de 
Overschiesestraat nrs 94 en 96, sectie J nrs 
1693,1694 en 1696, groot 0.03.61 

3. twee woonhuizen en erven aan de Emma-
straat nrs 14 en 16, sectie J nrs 1639 en 
1640, groot 0.01.60 

 
01-07-1904  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 1510 

<== Krant 22 aug. 1903 
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M.Kranen, gistfabrikant, leent aan Willem Elisa Berck, commies bij de gemeentelijke belastingen, 
een bedrag van f. 5.000. 

KRANT 22-8-1903 
 
Aflossing dient te geschieden in jaarlijkse termijnen van f. 100 minimaal, rentevoet 4.5 % 
Als onderpand dient : 
Een winkel-woonhuis met erf aan de Lange Kerkstraat nr. 80, sectie B nr. 511, groot 0.00.66 

 
01-05-1905  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 1854 
M.Kranen, vertegenwoordigd door Jan Karel Rijn-
ten, kantoorbediende, koopt van M.de Koning een 
pakhuispand met erf en open grond aan de Noord-
vest nr. 127, sectie A nr.1454, groot 0.03.96 voor 
een bedrag van f. 1.850 
 
17-08-1905 B.&W.  
M.Kranen, brander en koopman, wordt gekozen en 
benoemd tot lid van de Gemeenteraad 
 
29-5-1906 
Eervole prijzen! Waar zijn die medailles gebleven? 
 
1907   Gist en Spoeling Archief : 
In 1907 is er een Register aangelegd van de Gist-
handelaren en de bijbehorende branderijen waarin 
vermeld staat het aantal kg beslag per stookdag van 
24 uur. Voor de Fa. Kranen betreft dat haar bran-
derijen Gravelandsestraat, Noord Vestsingel, 
Kethelstraat en Vellevest : t.w. 8280 kg. 
 
09-03-1907  vergunning verleend aan (SC): 
M.Kranen & Co tot : 
1. uitbreiding met verwarmingsketel van 8 m² 
voor de branderij aan de ’s-Gravelandsestraat nr. 2 
2. uitbreiding van de branderij aan de Kethel-
straat nr. 15 met een stoomwaterketel van 10 m² 

3. uitbreiding van de branderij aan de Noordvestsingel nrs 125/127 met een stoomwaterketel 
met een verwarmingsoppervlak van 13 m² 

 
16-12-1907  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 2894 
Matthijs Kranen, Machiel Hendrik Kranen en Jan Hendrik Kranen richten de NV “Gistfabriek de 
Atlas voorheen M.Kranen” op (art. 1) 
Zij heeft tot doel de uitoefening van de bedrijven van brander, distillateur, gistfabrikant, mouter en 
molenaar, en de daarmede in verband staande handel.(art.2) 
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De NV is aangegaan voor de tijd van 30 jaar, te beginnen op 1 jan. 1908 (art.3) terwijl het kapi-
taal zal bestaan uit f. 100.000 (art.4) 
Door Matthijs wordt ingebracht : 
1. een branderij genaamde De Atlas met erf en open grond aan de Noordvestsingel nr.125,sectie H 

nr 109 
2. een branderij met erf en open grond aan de Noordvestsingel nr. 127, sectie H nr 110 
3. een branderij met erf en open grond aan de Noordvestsingel nr. 129, sectie H nr 111 
4. een branderij genaamd De Posthoorn, met erf en open grond aan de ’s-Gravelandsche straat nr. 

2, sectie H nr 117 
5. een branderij en erf aan de Vellevest nr. 12, een branderij met gemeenschappelijke gang en erf 

aan de Kethelstraat nr. 15 en een herenhuis met erf aan de Vellevest nr. 14, alles staande en 
liggend bij elkaar, sectie A nrs 743,1032 en 1033, 732 ged. 

6. een mouterij, een pakhuis, erven en open grond aan de Elzensteeg nrs 2 en 4, en een pakhuis 
met bovenwoning en een woonhuis en erven aan de Westmolenstraat nrs 8 en 10, sectie  C nrs 
1028,1048,1049,1050  

7. een stoomkorenmolen genaamd De Draak, met machinekamer, ketelhuis, kantoor, stalling en 
erven aan de Noordvest nr. 42, sectie A nrs 972 en 998 

8. een herenhuis met graanpakhuis, een pakhuis, kantoor, stal, erven en open grond, stande bij 
elkaar aan de Kethelstraat nrs 28 en 30 en de Noorvest nr. 131, sectie A nrs 1176/77/78 

9. een pakhuis en erf met open grond aan de Noordvest nr. 127, sectie A nr 1454 
10. de bijbehorende machines, vaste en losse werktuigen en gereedschappen, benevens voorraden 

meel, gist, spoeling, grondstoffen en in bewerking zijnde fabrikaten, 
11. het gedeponeerde handels- en fabrieksmerken : 

a. de Atlas1, voor gist 
b. de Pakschuit, voor jenever en gedistilleerd 

De waarde van deze inbreng zal in de eerste vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld. 
Alle aandelen zijn geplaatst en worden op 31 dec. a.s. volgestort 
Als directeuren worden benoemd Matthijs en Machiel Hendrik. Jan Hendrik wordt tot commissaris 
benoemd. Matthijs krijgt de bevoegdheid een gemachtigde in zijn plaats aan te stellen. 
Van een eventueel te verdelen winstsaldo zal eerst 4 % worden uitgekeerd, daarna 10 % aan iedere 
aandeelhouder en commissaris, 20 % wordt toegevoegd aan de reserve, het overige aan de aandeel-
houders. 
 
16-01-1908  Bijvoegsel Ned.staatscourant/18-1-1908 Schiedamsche Crt 
De Statuten van de op 16-12-1907 opgerichte N.V.Gistfabriek de Atlas, worden in de Staatscourant 
gepubliceerd. Het in de NV gestoken kapitaal bedraagt f. 100.000. Tot Directeur zijn benoemd 
M.Kranen en M.H. Kranen en tot Commissaris J.H.Kranen. 
 
28-09-1908  Verzoekschrift van de Branders (van Schiedam) 

                                                             
1 op 6-5-1910 vond bij het Bureau voor de Industr. Eigendom de vernieuwde inschrijving van dit merk 
plaats 
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Gericht aan de Minister van 
Financien met betrekking tot de 
klacht van de Branders van 
Schiedam over de achterlijke accijns-
wetgeving hier te lande. Het heeft 
allemaal weinig geholpen.  
De bovenste naam is die van Gist-
fabriek ‘De Atlas’, v/h M. Kra-
nen, M.H. Kranen.  
Betekent dit dat Kranen een 
voortrekkersrol heeft gespeeld ? 
 
31-07-1909 De Moker meldt het ont-
slag van de heer Kruse. 
Het betreft (meest waarschijnlijk) 
Cornelis Abraham (1845-1930). 
Overigens blijkt in dezelfde krant 
van 7 aug. dat het ontslag is inge-
trokken.  
Wel in een lagere funktie…. 
 
11-07-1910  Notaris W.A.van 
Dolder, acte nrs 3910-3911-3913 
Op een openbare veiling in Musis 
Sacrum koopt de NV Gistfabriek 
De Atlas via makelaar Daniel 
Kok, van de weduwe A.M.van 
Dijk-Kerklaan, een winkel-
woonhuis met bovenwoning, erf 
en open plaats ter grootte van 40 
ca, staande aan de Kethelstraat 
nr. 13, sectie A nr 1344, voor een 
bedrag van f. 2.010. De mijning 
t.b.v. de NV is gedaan door Si-
mon van der Schouw, brander en 
architect. Aanvaarding van het 
pand op 1-8-1910 
 

11-07-1910  Notaris 
H.B.E.Blaisse, acte nrs 3145 en 
3158 
Op een openbare veiling in Mu-
sis Sacrum koopt de NV Gistfa-
briek De Atlas van Mejuffrouw 
C.J.M.van der Burg : 

1. een winkelhuis met bo-
venwoning, open plaats en erf aan de Kethelstraat nr 17, sectie A nr 1205, groot 73 ca 

2. een huis met erf aan de Kethelstraat nr. 19, sectie A nr.977, groot 29 ca 
D koopsom van deze panden bedraagt f. 2.560. Mijning vindt eveneens plaats door Simon van der 
Schouw. Aanvaarding van deze panden per 1-8-1910 
 
16-01-1912  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 4514 
M.KRANEN, als directeur van NV Gistfabriek de Atlas, verklaart te herroepen en te vernietigen 
alle aktes van uiterste wil en wenst te legateren als volgt : 
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A. aan zijn huishoudster Maria Luijendijk : 
1. levenslang een uitkering van f. 7.00 per week, ingaande zijn dag van overlijden : te  dien 

einde moet er een voldoend kapitaal op een der grootboeken van de Nationale Schuld wor-
den ingeschreven om de uitkering en de beheerskosten veilig te stellen 

2. het meubilair van haar slaapkamer, voor zover het niet reeds haar persoonlijk eigendom is, 
alsmede zijn chiffonniere1, die thans in de woonkamer staat 

3. en een bedrag van f. 100 
B. aan zijn neef Machiel Johannes Berck, thans boekhouder bij NV Gistfabriek de Atlas 

1. een bedrag van f. 1.000 
2. de gangklok, vroeger het eigendom van de ouders vande legataris 

C. aan zijn neef Willem Elisa Kranen een bedrag van f. 1.000 
D.   aan Frederik Meerhof, thans gistbaas bij de NV Gistfabriek de Atlas, een bedrag van f. 500 
 
07-02-1913  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 4927 
M.KRANEN, als directeur van NV Gistfabriek de Atlas, v.h. M.KRANEN, daartoe gerechtigd 
volgens art. 11 van de statuten van de NV, geeft algehele procuratie aan Machiel Johannes Berck, 
boekhouder bij de Atlas te Schiedam, 
 
22-10-1913  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 5125 
M.KRANEN, als directeur van NV Gistfabriek de Atlas, verklaart te herroepen en te vernietigen 
alle aktes van uiterste wil en wenst te legateren als volgt : 
A. aan zijn huishoudster Maria Luijendijk : 

1. levenslang een uitkering van f. 7.00 per week, ingaande zijn dag van overlijden : te  dien 
einde moet er een voldoend kapitaal op een der grootboeken van de Nationale Schuld wor-
den ingeschreven om de uitkering en de beheerskosten veilig te stellen 

2. het meubilair van haar slaapkamer, voor zover het niet reeds haar persoonlijk eigendom is, 
alsmede zijn chiffonniere2, die thans in de woonkamer staat 

3. en een bedrag van f. 1.000 
B. aan zijn zuster Johanna Kranen, weduwe van Martinus Berck of haar erven een som van f. 5.000  
C. aan zijn neef Machiel Johannes Berck, thans (nog) boekhouder bij NV Gistfabriek de Atlas 

1. een bedrag van f. 5.000 
2. de gangklok, vroeger het eigendom van de ouders vande legataris 

D. aan zijn neef Willem Elisa Kranen een bedrag van f. 1.000 
E. aan Frederik Meerhof, thans (nog) gistbaas bij de NV Gistfabriek de Atlas, een bedrag van f. 500 
Ten opzichte van het codicil van 16-1-1612 (akte 4514) is nieuw het legaat aan zijn zuster Johanna 
Kranen. Gewijzigd is het bedrag in kontanten voor Maria (van f. 100 naar f. 1.000) terwijl Machiel 
Berck f. 4.000 meer mag verwachten  
  
29-11-1913  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 5154 
M.KRANEN, als enig eigenaar van alle aandelen van de NV Gistfabriek de Atlas, verklaart de ei-
gendom over te hebben gedragen aan Dirk Ris, EHzoon, en Bernard Anton Jozef Wittkampf, bei-
den te Schiedam gevestigd, van : 
A : de percelen : 
1. een branderij, genaamd “de Atlas”, met koelbak, erf en open grond, gelegen a/d Noordvestsin-

gel nr. 125, sectie H nr. 109, ter grootte van 0.04.23 
2. een branderij met koelbak, erf en open grond, gelegen a/d Noordvestsingel nr.127, sectie H 

nr.110, ter grootte van 0.04.23 
3. een branderij met koelbak, erf en open grond, gelegen a/d Noordvestsingel nr.129, sectie H 

nr.111, ter grootte van 0.05.84 
4. een branderij, genaamd “de Posthoorn”, met koelbak, erf en open grond, gelegen a/d ‘s-

Gravelandschestraat nr. 2, sectie H nr. 117 en 118, ter grootte van 0.09.05 

                                                             
1 ladenkast 
2 ladenkast 
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5. een branderij met koelbak, erf en open grond, d.m.v. een gang uitkomend a/d Kethelstraat 
nr.15, sectie A nr.1032, ter grootte van 0.02.95, met een onverdeeld aandeel in een gemeen-
schappelijke gang, sectie A nr.732, als erf, groot 0.00.20 

6. een branderij met koelbak, erf en open grond, gelegen a/d Vellevest nr.12, sectie A nr.1033, ter 
grootte van 0.02.20 

7. een herenhuis met erf en open plaats aan de Vellevest nr.14, sectie A nr.743, groot 0.01.23 
 
Bij de branderijen zijn begrepen alle vaste en losse werktuigen en gereedschappen, echter niet de 
zakken, fusten, reserveketels en reserve gereedschappen, ook al bevinden ze zich in de panden of op 
de terreinen. 
De onroerende goederen zijn sinds de inbreng in de NV op 16-12-1907 haar eigendom. 
 
B. het handels- en fabrieksmerk voor gist met name “de Atlas” 
 
De comparanten verklaren dat deze verkoop en koop is geschied tegen de som van f. 60.000 
De volgende van belang zijnde bedingen zijn nog gemaakt : 
1. kopers zullen de onroerende goederen op 1-12-1913 aanvaarden 
2. verkoper heeft het recht tot 1-5-1914 de benedenverdieping van het herenhuis in gebruik te 

houden en dit tegen een vergoeding van f. 22.50 per maand. 
 
w.g. A.Reijers en P.A.van Dishoeck, resp. cand.notaris en notarisklerk (getuigen) 
         M.Kranen, 
         D.Ris en B.A.J.Witkampf, 
         W.A.van Dolder (notaris) 
 
29-11-1913  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 5155 
M.KRANEN verklaart het volgende : 
1. dat hij enig eigenaar is van alle aandelen in de NV Gistfabriek de Atlas v.h. M.Kranen,   
2. dat hij heden deze NV ontbonden verklaart 
3. dat hij nu dus enig eigenaar is van de tot de NV behoort hebbende zaken t.w. 
A de volgende onroerende goederen : 
1. een mouterij, een pakhuis, erven en open grond aan de Elzensteeg nr. 2 en 4, sectie C nr 1028 

(?) 
2. een pakhuis met bovenwoning in de Westmolenstraat nr. 8, sectie C nr. 1048  (?) 
3. een woonhuis en erf in de Westmolenstraat nr. 10, sectie C nr. …. ? 
4. de stoomkorenmolen de Draak met machinekamer, ketelhuis, kantoor, stalling en erven aan de 

Noordvest nr. 42, sectie A nr. 972 en 998 
5. een herenhuis met graanpakhuis, een pakhuis, kantoor, stal, erven en open grond aan de 

Kethelstraat nr. 28 en 30 en Noordvest nr. 131, sectie A nr. 1176 t/m 1178 
6. een pakhuis en erf met open grond Noordvest nr. 127, sectie A nr. 1454 
7. drie woningen en erven aan de Kethelstraat nrs 13, 17 en 19, sectie A nrs 1344, 1205 en 977 
Van deze onroerende goederen zijn de percelen A 977, 1205 en 1344 (Kethelstr.13,17 en 19) niet in 
de NV ingebracht tijdens de oprichting in 1907. 
>>> Perceel A 1344 is op de veiling van 9-7-1910 via Notaris Van Dolder gekocht 
>>> De percelen A 977 en 1205 zijn op de veiling van 9-7-1910 via Notaris Blaisse aangekocht   
B het handels en fabrieksmerk “de Pakschuit” 
De comparant verzoekt de percelen, hiervoor genoemd, over te schrijven op zijn naam, terwijl het 
Bureau van den Industrieëlen Eigendom eveneens wordt verzocht en gemachtigd het merk op zijn naam 
over te schrijven 
 
30-11-1913  Balans boekjaar 1913 
Op deze (slot)balans staan de fabrieken en huizen voor resp. f. 42.400 en 13.500 gewaardeerd, ter-
wijl de winst toch nog f.22.951 bedroeg 
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19-12-1913  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. 5179/5182 
M.Kranen verkoopt op een veiling in Musis Sacrum aan de Lange Haven de panden Kethelstraat 
13, 17 en 19 , kadastraal sectie A resp. de nrs 1344, 1205 en 977 voor f. 4.205 aan S.C. van Waal-
wijk van Doorn, makelaar, als hoogste bieder. 
Vendumeester Daniel Swagerman en stadsomroeper Coenraad Kerssen treden als getuigen op.  
Voor de veiling begon werd meegedeeld dat mochten de panden nr. 17 en 19 apart verkocht wor-
den, de kopers voor gezamenlijke rekening de deuropeningen en het licht en luchtraam van de 
voormalige alcoof of slaapplaats, thans dienend als kolenbergplaats en in gebruik bij nr. 17, echter 
behorend to nr. 19 
Op 22 december verklaart de hierbovengenoemde makelaar gemijnd te hebben ten behoeve van de 
Universeele Beleggingsbank te Amsterdam 
 
27-02-1914  Notaris W.A. van Dolder, akte nr. 5236 
M.KRANEN verkoopt aan Arie van Hattem, smid te Schiedam, een herenhuis, kantoor, koetshuis, 
gistpakhuis, erven en open grond gelegen Kethelstraat nr. 28 en 30 en Noordvest, sectie A nrs. 
1177, 1178 en 1573, totale grootte 0.05.20, voor een bedrag van f. 14.000, waarvan nu f. 4000 
wordt betaald en voor de rest ad. f. 10.000 zal er een hypothecaire inschrijving plaatsvinden.   
De volgende bedingen zijn van belang : 
1. de koper aanvaard e.e.a. op heden 
2. niet in de koop begrepen is de gasmotor in het gistpakhuis 
3. verkoper mag als hij dat verlangt, kosteloos het koetshuis en het kantoor, uitterlijk tot 30-6 a.s., 

gebruiken 
4. aflossing van de hypothecaire lening in minimale termijnen ad f. 200 per jaar, voor de eerste 

keer op 1-3-1915 
5. bij een goed betalingsgedrag is de schuld ad f.10.000 eerst na 5 jaar opeisbaar, doch pas na een 

opzegtermijn van 3 maanden 
6. de rentevergoeding bedraagt 4½ % 
7. betaling van rente en aflossing moeten aan het woonhuis van de verkoper geschieden 
8. de schuldenaar dient 1 maal ’s-jaars, bij de betaling van de interest, te tonen betalingsbewijzen 

van de op het pand rustende belastingen 
 
28-03-1914 N.S.C. 
De verkoop van 9 werkpaarden van de Stoomkorenmolen De Draak wordt aangekondigd. 
 
17-02-1916  Notaris W.A.van Dolder, akte nr. …. 
M.KRANEN, als particulier, wonende te Rijsenburg1, verklaart te herroepen en te vernietigen alle 
aktes van uitersten wil en wenst te legateren als volgt : 
A. aan zijn huishoudster Maria Luijendijk : 

1. levenslang een uitkering van f. 10.00 per week, ingaande op de dag van zijn overlijden : te  
dien einde moet er een voldoend kapitaal op een der grootboeken van de Nationale Schuld 
worden ingeschreven om de uitkering en de beheerskosten veilig te stellen 

2. het meubilair van haar slaapkamer, voor zover het niet reeds haar persoonlijk eigendom is, 
alsmede zijn chiffonniere2. 

3. en een bedrag van f. 1.000 
B. aan zijn zuster Johanna Kranen, weduwe van Martinus Berck of haar erven een som van f. 5.000  
C. aan zijn neef Machiel Johannes Berck te Schiedam (destijds boekhouder  van De Atlas) 

1. een bedrag van f. 5.000 
2. de gangklok, vroeger het eigendom van de ouders vande legataris 

D. aan zijn neef Willem Elisa Kranen een bedrag van f. 1.000 
E. aan Frederik Meerhof, destijds gistbaas bij de NV Gistfabriek de Atlas, een bedrag van f. 500 
Voorts verklaarde de testateur : 

                                                             
1 n.l.van 1-2-1914 tot 4-10-1917, hij woonde daar op de Dorpsstraat nr.25 (oud nummer) 
2 ladenkast 
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a. dat zijn huishoudster gedurende een maand na zijn overlijden ten koste van zijn nalatenschap 
in het door hem alsdan bewoonde huis mag blijven wonen 

b. tot meerdere zekerheid voor de betaling aan Maatje Bertou, weduwe van Michael Kranen, van 
een levenslange uitkering van f. 8.00 per week, een voldoende kapitaal zal moeten worden afge-
zonderd en op een der Grootboeken van de Nationale Schuld ingeschreven. 

 
20-05-1921  overlijden M.Kranen (SC) 
 
M.Kranen † 
Hedenmorgen is hier plotseling overleden de heer 
M.Kranen in den ouderdom van 76 jaren. De heer Kra-
nen was een krachtige [persoonlijkheid], zoowel lichame-
lijk als geestelijk, die zich een positie door eigen kracht 
heeft verworven en tot de op den voorgrond tredende fa-
brikanten in de alcohol-industrie behoorde. 
Zijn fabriek beantwoordde aan de beste eischen. Een 
reeks van jaren, een korten tijd slechts onderbroken, was 
hij lid van den gemeenteraad1, en hoewel2 maar zelden en dan nog kort het woord voerende, had hij het gehoor zijner 
medeleden, die hem waardeerden als een bekwaam en ernstig man. 
In 1910 heeft hij zich bij de algemeene verkiezingen uit het openbare leven voor goed teruggetrokken. In de oorlogsjaren 
trok hij zich ook uit de zaken terug. 
Gisteren is de heer Kranen, die bijna nooit over eenige ongesteldheid te klagen heeft gehad, nog met zijn huishoudster 
naar Rotterdam geweest. 
Vanmorgen om half zeven, het uur waarop hij steeds gewekt moest worden, vond men hem dood op bed. In den slaap 
schijnt hij het leven verlaten te hebben. 
 
16-11-1921  Memorie van Aangifte der nalatenschap van Matthijs Kranen 
Onder het hoofd SCHULDEN staan enkele opmerkelijke en interessante posten vermeld : 

1. aan de N.V. Gebr. Hoek’s Transport en Expeditie Mij te Schiedam : f. 5.50 wegens rijloon in 
1921 

2. aan bloemist F.G.Reine een bedrag van f.12.15 
3. aan wijnhandelaar J.H.C.van Waart f.34.40 
4. aan F.Meerhof voor 1 week loon f.10.-- 
5. aan M.J.Berck voor 1 week salaris f.23.-- 
6. aan de Fa Lechner, Jzn, wijnhandel, f.89.60 

De vraag die opkomt is wat de taak van Meerhof en Berck was. Uit de bedragen verschuldigd aan 
de wijnhandel van Schiedam blijkt dat Matthijs wel van een glaasje hield. 
 
06-02-1922  Notaris W.A.van Dolder akte van scheiding i.v.m.overlijden M.Kranen 
Verschenen zijn Machiel Hendrik Kranen, koopman, wonende aan de Thomas Schwenckestraat 4 
te Den Haag en Jan Hendrik Kranen, zonder beroep, wonende aan de Stadhouderslaan 14 te Hil-
versum. 
M.H. is tevens curator over zijn moeder Hendrika Reinira Hoegen, die nog steeds verpleegd wordt 
in het St.Joris Gasthuis te Delft, terwijl J.H. toeziend curator over zijn moeder is. 
Tot de nalatenschap behoren :                                                                                                                          
 
lett. omschrijving waarde in f. 
a effecten met een waarde van                                                                                         181.963 
b huisraad, kleren, goud-en zilverwerk, na aftrek van de gelegateerde goederen 

en de publiek verkochte goederen                                                                                                  
1.803 

c het herenhuis aan de Tuinlaan nr. 44, sectie L nr.415 (koop 27-3-1917) 10.000 
d een woonhuis met erf aan de Singel nr. 56, sectie I nr.1055 (koop 6-2-1872) 7.500 
                                                             
1 voor de liberale partij (van 1895-1900 ? en 1905-1910 
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e een pakhuis met bovenwoning en een woonhuis met erven aan de West-
Molenstr. 8 en 10,sectie C nrs 1049 en 1050 (koop 13-2-1886) 

6.500 

f renteloze vordering op J.H.Kranen                                                                                        3.200 
g vordering met hyp. op Wouter Jan van Dijk te Schiedam /1-11-1920                              1.567 
h idem op Petronella Hermina Luijendijk te Maassluis /1-11-1920                                         1.870 
i idem op Jan Bijl te Schiedam / 14-07-1904       13.600 
j idem op Leonardus Heijster te Schiedam  /16-1-1920       2.204 
k idem op Jacobus W.A.van Alphen te Schiedam / 14-3-1919     8.524 
l idem op Maarten Broers te Breezand-Anna Paulowna / 13-12-1918      2.505 
m idem op Pieter Krommenhoek te Schiedam / 15-3-1918    11.262 
n idem op de Gebrs Bijlo te Schiedam / 30-5-1920            4.724 
o idem op Pieter Bijl te Schiedam / 19-3-1917       3.244 
p idem op Willem Elisa Berck te Schiedam / 1-7-1904       3.500 
q idem op Jacob Kool te Schiedam/19-11-1913    704 
r voorgeschoten t.l.v. wegens verpleegkosten 3e en 4e kwart. 1921 tbv de wedu-

we Kranen-Hoegen, curatelestelling en beheerskosten        
855 

s idem wegens begrafeniskosten f. 529 en de lijkkist ad f. 120 (timmerman P.Bijl)      649 
t aankoop inschr. 3 % Grootboek f.23.100 (tbv levenslange uitk.)    14.784 
u legaat Maria Luijendijk 17 weken x f.10      170 
v salaris F.Meerhof 30 weken x f. 10      300 
w successierechten     7.800 
x legaten : huishoudster f.1000,weduwe Berck f.5000, M.J.Berck f.5000, 

F.Meerhof f.500 :  
11.500 

y aan meubelen    340 
z loon executeur-testamentair         521 
aa diverse voorschotten t.l.v. M.H. en J.H.Kranen     3.127 
bb contanten en goudgeld     3.882 
   
 totaal aan baten     308.599 
 cc.  diverse lasten          2.347 
 waarde gemeenschappelijke boedel    306.252 
 
waarvan de helft toekomt aan de weduwe = f. 153.126 en de andere helft de aan de beide zoons, 
zodat ieder van hen (op dit moment) toevalt                         f. 76.563 
 
Volgens het International Institute of Social History heeft een gulden in het jaar 1921 een koopkracht van f. 10.92 of 
Euro 4.96 in 2001. De (koopkracht) waarde van de boedel bed raagt dus in 2002 11x 306.252 = f. 3.368.772 of 
Euro 1.531.260 ! 
 
12-09-1944  Notaris C.D.Jalink plv.voor W.J.Jalink te Den Haag 
In verband met het overlijden van Maria Luijendijk op 13-4-1944 te Leiden, genietster van een le-
venslange uitkering van f. 10.00 per week, door M.Kranen op 17-2-1916 gelegateerd, komt het 
daartoe gevormde Grootboekkapitaal van f. 18.500 à 3 % tot uitkering aan de erfgenamen, t.w. zijn 
zoons Machiel Hendrik en Jan Hendrik.  
De beurskoers is op de dag der verdeling, 24-8-1944, 90 7/8 %, dus de koerswaarde van het te ver-
delen kapitaal bedraagt f. 16.811.88. ( De te verdelen som bedraagt echter f.400 meer, dat is waarschijnlijk de 
lopende rente ) 
In verband met het overlijden van M.H. op 25-1-1941 erven zijn (klein)kinderen in zijn plaats : 
1. Gerda Kranen, echtgenote van Karel Willem Hendrik de Lozanne, koopman te Den Haag, 
2. Hendrika Reinira Kranen, echtgenote van Alexander Verbraeck, uitgever te Den Haag, 
3. Adriana Petronella Kranen, onderwijzeres te Den Haag, 
4. Johanna Wilhelmina Adriana Kranen, gehuwd met Joh.Wilhelm Heuvelink, architect te Apel-

doorn 
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5. Johanna Cornelia Holtkamp, weduwe van Matthijs Kranen, thans gehuwd met Jan Arend 
Meddeler, carosseriebouwer te Apeldoorn, als voogd voor de minderjarige Machiel Hendrik 
Kranen 

6. Willem Hermanus Lankwarden, weduwnaar van Elisabeth Wilhelmina Kranen, bleker te Apel-
doorn, als vader/voogd voor de minderjarige Liesbeth Lankwarden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geraadpleegde archieven te Schiedam en Rotterdam 
 
1. Notarieel Archief vóór 1811-Schiedam 
2. Notarieel Archief na 1811 
3. Gemeentebestuur Schiedam (B&W) 
4. Stadsbestuur vóór 1811 
5. Schiedamsche Courant (S.C.) 
6. Nieuwe Schiedamsche Courant (N.S.C.) 
7. Gist-, Spoeling- en Branders Verenigingen 
8. Zetters (Grondbelasting) 
9. Burgerlijke stand en DTB van zowel Schiedam als Rotterdam 
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