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Jean-Léon Gérôme 1863, Napoleon in Egypte, 1798. Jean-Léon Gérôme, geboren Vesoul (Haute-Saône, Frank-
rijk) 11 mei 1824, zoon van Pierre Gérôme, edelsmid, en Mélanie Vuillemot, dochter van een handelaar. Hij was 
zowel schilder als beeldhouwer en schilderde in de Franse neo-classicistische stijl, die tijdens het Franse keizer-
rijk voorgeschreven was.
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Van de redactie  

Op 18 juni van dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat het Napoleontische leger in 
de buurt van Brussel, nabij het dorpje Waterloo, werd verslagen door de Engelse, Pruisische en 
Nederlandse troepen onder leiding van de beroemde Engelse generaal Wellington. Daarmee 
kwam een einde aan een periode waarin de Franse legers onder leiding van Napoleon oorlog 
voerden en vele landen onder Frans bewind kwamen. In deze periode zorgde Napoleon voor 
grote bestuurlijke en wetgevende veranderingen, het invoeren van de burgerlijke stand en 
dienstplicht en een geheel andere organisatie van de rechtspraak, met als gevolg grote maat-
schappelijke veranderingen in de Republiek der Nederlanden en andere landen in Europa. Veel 
van onze voorouders hebben met deze maatregelen te maken gehad, hun belevenissen tonen 
de gevolgen van de Franse overheersing. In het voorliggende themanummer Napoleon en onze 
Voorouders staan verschillende bijdragen over het leven in die tijd en er wordt belicht welke 
bronnen gebruikt zijn.

Het themanummer begint met een prachtig artikel van de bekende historicus en groot kenner 
van Napoleon Joost Welten, getiteld Antiheld John Irish Stephenson. Het levensverhaal van 
John Irish Stephenson beslaat de hele Bataafs-Franse periode, van de komst van de Fransen 
in het najaar van 1794 tot de definitieve nederlaag van Napoleon in de slag bij Waterloo op 18 
juni 1815. John was een beroepsmilitair, in eerst het Bataafse daarna het Franse en tenslotte 
het Nederlandse leger. Hij is geen krijgsheld en zijn fijnste momenten in krijgsdienst beleeft 
hij op picknickjes en dansavonden met freules in het noorden van Duitsland. Dat is zijn wereld, 
hij staat zodoende model voor talloze officieren die een vrijwel naamloos leven hebben geleid 
en veel meer overlevingskansen hadden dan de gewone soldaten.

Het artikel Jan Egbertus van Gorkum, militair en cartograaf is van Frans A.M. van Gorkum. De 
hoofdpersoon komt uit een patriciërsgeslacht waarin meer vooraanstaande militairen voor-
komen. Het geslacht begint bij Meerten van Gorkum, een schipper, die trouwt met Aelbertgen 
Aelberts Backers. Dit echtpaar vestigt zich in de achttiende eeuw in Arnhem. Dat is dan een 
welvarend stadje waar regentenfamilies uit Holland wonen in prachtige buitenverblijven. Rond 
1787 is het onrustig in de stad, de patriotten roeren zich en nemen steeds openlijker stelling 
tegen de regentenpolitiek. In die tijd leeft in Arnhem Gerard van Gorkum, zoon van Frans van 
Gorkum en vader van de hoofdpersoon Jan Egbertus van Gorkum, een militair cartograaf. Via 
de levensgeschiedenis van vader Gerard, zijn zonen en zijn broer krijgen we een kijkje in de mili-
taire organisatie en de stijging op de maatschappelijke ladder van de Van Gorkums door huwe-
lijken met dochters van andere hoge militairen. Tenslotte gaan zij behoren tot de zogenaamde 
‘kennissenkring’ van Willem I.

De volgende bijdrage betreft de loopbaan van militair tot belastinginspecteur van Johan 
Vermeulen. Hij is een voorouder van Alex Vermeulen, Gitta Botman-Vermeulen en Paula Ko-
ning-Vermeulen, de schrijvers van het artikel Johannes Vermeulen, in dienst van de Bataafse 
Republiek, koningen en keizer Napoleon. Een onderzoek, gestart naar aanleiding van een hard-
nekkig gerucht op familiebijeenkomsten, leidde tot de reconstuctie van de levensgeschiedenis 
van Johannes Vermeulen, geboren in 1786 te Workum en overleden in 1863 te Amsterdam. Hij 
bleek op ingrijpende wijze persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de Franse expansiepolitiek 
van Napoleon Bonaparte en de gevolgen daarvan. Eerst als militair op de veldtochten tegen 
Oostenrijk, Pruisen en Rusland, vervolgens als ambtenarenvader in Veenhuizen waar hij gecon-
fronteerd werd met de sociale ellende in de steden en op het platteland veroorzaakt door het 
continentale stelsel, de neergang van bedrijvigheid in Nederland en tenslotte met de uitbouw 
van de centrale belastingdienst naar Frans voorbeeld. De levensloop toont duidelijk dat we het 
Franse bewind niet uitsluitend moeten associëren met het militaire bedrijf en de oorlogen en 
veldslagen maar dat er ook sprake was van ingrijpende bestuurlijke veranderingen.
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Het verhaal van Wim van 
Hearingen raakt aan een an-
der probleem bij het onder-
zoek naar voorouders die in 
deze tijd leefden, namelijk 
het grote aantal jonge man-
nen en vrouwen dat niet in 
de eigen streek bleef wonen 
maar zich over grote afstan-
den verplaatste en ver van 
hun geboorteplaats huwde, 
kinderen kreeg en overleed. 
Hierover vertelt hij in een ar-
tikel getiteld Raadsels rond-
om Sophia Logger. Aan de 
hand van zijn zoektocht naar 
de achtergronden van de 
moeder van Sophia verplaat-
sen we ons over de slag-
velden: vanaf de doop van 
Sophia 1811 in Stettin volgen 
wij de opmars van het 33ste 
regiment richting Moskou. 
Uit zijn onderzoek blijkt dat 
de mogelijke vader als één 
van de weinigen (minder dan 
15% van de soldaten keerde 
terug) in Nederland terug-
kwam. Deze mengeling van 
vragen, mogelijke antwoor-
den en nieuwe vragen staat 
garant voor een leerzaam en 
boeiend verhaal.

Ben Franken, vertelt het verhaal van een zoektocht naar de werkelijke naam en herkomst van zijn 
betovergrootvader Leonardus Craybeck (1782-1845) getiteld Bruidegom gezocht of hoe de Fran-
sen een loer is gedraaid. Door het ontbreken van aktes van de burgelijke stand in Zeeland, die 
aansluiten op de reeds bekende gegevens, leek het onderzoek naar deze familie dood te lopen.
missing link: het kerkelijk huwelijk van Leonardus. Het blijkt dat hij als jongeman vanuit zijn ge-
boorteplaats Genk in België naar Breskens en Hoofdplaat in West-Zeeuws-Vlaanderen is gegaan. 
De spanning en frustraties van een deel van de plattelandsbevolking, een gevolg van de langdurige 
antigodsdienstige maatregelen, massaal ingevoerde conscriptie en de hieruit volgende repressie 
leidden tot opstand en als de hoofdpersoon wordt opgeroepen, vlucht hij naar het noorden en 
komt hij in Zeeland terecht. Het verhaal laat zien dat niet iedereen zich gedwee in het leger van 
Napoleon liet inlijven en dat desertie grote consequenties had. Leerzaam is ook welke bronnen 
nodig zijn om achtergronden te achterhalen als primaire bronnen geen duidelijkheid verschaffen.
Een familiegeschiedenis die we tegenwoordig een ‘romantisch drama’ zouden noemen werd 
geschreven door Antonia Veldhuis en getiteld Mijn geliefde en teer beminde. Romke Eelkes 
Zandstra: zijn brieven, zijn familie en zijn einde. De 23-jarige soldaat Romke Eelkes Zandstra 
moet in 1811 in het leger van Napoleon dienen. Hij schrijft aan zijn ouders en aan zijn verloofde,  

Louis Nicolas Davout (1770-1823), bijgenaamd de ijzeren maarschalk. Aan-
voerder van het 1e legerkorps. Olieverf op canvas (1852) van Tito Marzoc-
chi de Belluci (1801-1871); Chateau de Versailles, Frankrijk.
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Sjoukje Hendriks (de Vries) uit Eestrum, hoe het met hem is. Hij vertelt zijn verloofde voortdurend 
dat het goed met hem gaat maar zijn ouders krijgen heel andere berichten van hem. Het eten is 
slecht en hij vraagt geld om meer voedsel te kopen. Op 29 mei 1812 wordt er voor het laatst iets 
van hem vernomen. Hij is hoogstwaarschijnlijk gesneuveld en Sjoukje trouwt in 1820, na zeven jaar 
wachten, met een ander. Zonder deze brieven zou Romke waarschijnlijk één van de vele naam-
loze mannen zijn geweest die in dienst van Napoleon sneuvelden. Romke was één van de ongeveer 
2000 Friezen die niet terugkwamen en van wie nooit meer iets is gehoord. Gedood door de vijand, 
honger, kou of ziekte. In tegenstelling tot de zonen van regenten en andere elite uit de Republiek, 
die meestal dienden als officier en daarom soms buiten het strijdgewoel konden blijven, waren de 
veldtochten en veldslagen voor de gewone soldaten een hel op aarde, die meestal met de dood 
eindigde.

Martha Kist schrijft vervolgens over een aantal Friese jongemannen uit betere standen, die in het 
begin van 1813 in dienst traden van de Gardes d’Honneur, de elite troepen van Napoleon. De bijdrage 
is getiteld Van Gardes d’Honneur tot helden van Waterloo. De belevenissen van enkele vooraan-
staande Friese jongemannen in 1813-1815. Eerst trokken de Gardisten in 1813 richting Leipzig en 
nadat Napoleon daar verslagen was, keerden ze terug naar Tours en later naar Bourges. Na de 
oorlog ging men terug naar Friesland. De zelfde groep Friese jongemannen kwam in 1815 weer 
in actie als Vrijwillige Jagers om voor Willem I op te trekken tegen Napoleon. Tot inzet in de slag 
bij Waterloo kwam het echter niet, de meeste kwamen na verloop van tijd weer thuis en werden 
daarna ‘belangrijke burgers’ in Friesland.

In het noorden komt aan het eind van het Franse bewind de bevolking bij gelegenheid in ‘verzet-
ten’ tegen het inlijven van dienstplichtigen. In een kort verhaal van Ferry Reurink, Amsterdamse 
onruststoker Jan Dupker betaalde in 1811 een dure prijs, zien we hoe Johan Hendrik (Jan) Dupker 
geboren te Holsen in Pruisen in februari 1811 wordt opgeroepen. Hij vertrekt uit Amsterdam op 11 
april 1811 samen met ongeveer honderd ‘conscrits’ om dienst te nemen in het Franse leger. Ze wor-
den begeleid door tweeëntwintig infanteristen op een mars van de kazerne in de Plantage naar de 
Haarlemmerpoort en vandaar met trekschuiten naar Haarlem. Onderweg in de Jodenbuurt ont-
staan anti-Franse relletjes en tracht men het vertrek van de dienstplichtigen te beletten. Wat dan 
volgt, wil ik niet verraden maar het loopt niet goed af met onze hoofdpersoon.

De Franse Revolutie bracht Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap met als gevolg dat er meer gods-
dienstvrijheid in de wet werd opgenomen. Over de gevolgen van de machtsstrijd tussen Napoleon 
en het Vaticaan kunnen we aan de hand van een artikel van Maja Westhoff over de Sint Jan in 
‘s-Hertogenbosch meer duidelijkheid krijgen.

Later dit jaar komt er een vervolg op dit themanummer met wat andere accenten betreffende 
de Franse overheersing en gevolgen daarvan. Tot slot wil ik Leny van Lieshout en Mirjam Neute-
boom, die mij hielpen bij het samenstellen van deze bijzondere uitgave danken voor hun grote  
inzet. De redactie wenst alle lezers veel leesplezier met het themanummer dat voor u ligt.

Frits van Oostvoorn
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JOOST WELTEN

Antiheld John Irish Stephenson

Het leven van John Irish Stephenson beslaat de hele Bataafs-Franse periode, van de 
komst van de Fransen in het najaar van 1794 tot de definitieve nederlaag van Napo-
leon in de slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Ook al is John een beroepsmilitair in eerst 
het Bataafse, daarna het Franse en ten slotte het Nederlandse leger, een krijgsheld 
wordt hij niet. Als betrekkelijk onzichtbare antiheld staat hij model voor talloze mili-
tairen die een vrijwel naamloos leven hebben geleid. Wat John ondanks alles bijzon-
der maakt, is het dagboek dat hij heeft bijgehouden.1 Doordat hij zijn leven minutieus 
vastlegt, krijgen we een persoonlijke inkijk in twee decennia  oorlogvoering.2

1. Franse militairen trekken eind januari 1795 de bevroren Maas over in de buurt van Rotterdam. Door de strenge 
vorst veranderen in de winter van 1794-1795 de spelregels van de oorlogvoering. Dirk Langendijk die deze tekening 
heeft vervaardigd, is een ooggetuige van de overtocht. (Atlas van Stolk, Rotterdam, inv.nr. 3224)
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Bataafse Revolutie
Zoals uit de naam al blijkt, liggen de wortels van John Irish 
Stephen son in Groot-Brittannië. Hij wordt op 26 mei 1788 
in Londen geboren als zoon van Michel Stephenson en Eli-
zabeth Irish. Wanneer vader Stephenson voor zijn werk bij 
de Engelse marine naar West-Indië vertrekt, gaat moeder 
Stephen son met haar twee jonge zonen in Calais wonen bij 
haar zus en schoonbroer, omdat het leven daar goedkoper is 
dan in Engeland.
Nadat haar man is overleden, knoopt de weduwe Stephen-
son een relatie aan met de Hollander David Hendrik Chassé. 
Dat is minder toevallig dan het lijkt, want uitgerekend aan 
de Franse Kanaalkust wonen in deze jaren veel Hollanders. 
Zij zijn in 1787 het vaderland ontvlucht, toen Pruisische troe-
pen de patriotse revolutie smoorden. Vlak bij de grens met 
de Oostenrijkse Nederlanden dromen ze van de dag dat ze 
de idealen van de revolutie – minder macht voor de stad-
houder, meer democratie – alsnog kunnen invoeren in het 
vaderland. Chassé had een dubbele reden om naar Frankrijk 
te vluchten: niet alleen heeft hij in 1787 als patriot gestreden 
tegen de Pruisen, hij heeft ook, onstuimig van karakter als 

hij is, iemand gedood in een duel. In het milieu van Holland-
se ballingen in en rond Sint-Omaars leert Chassé de weduwe 
Stephen son kennen.3

In de zomer en het najaar van 1794 verovert het Franse leger 
de Zuidelijke Nederlanden en het zuiden van de Noordelij-
ke Nederlanden.4 Wanneer de winter aanbreekt, houdt het 
Staatse leger stand achter de grote rivieren. Water is altijd 
hun trouwe bondgenoot geweest, maar ditmaal laat het wa-
ter de Hollandse militairen in de steek. Door de strenge vorst 
vormen de rivieren geen barrière meer. Het Franse leger trekt 
met kanonnen en al het ijs over waarop stadhouder Willem V 
halsoverkop met zijn gezin naar Engeland vlucht. In een paar 
weken tijd bevrijden de Fransen het hele land. Onder de be-
volking is er een breed draagvlak voor maatschappelijke ver-
andering: de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap 
kunnen nu - acht jaar nadat de eerste poging daartoe was mis-
lukt door Pruisische interventie – voet aan de grond krijgen. De 
nieuwe Bataafse Republiek wordt bondgenoot van de Franse 
Republiek. Dit heeft als consequentie dat de Bataafse Repu-
bliek nu in oorlog is met Groot-Brittannië en de andere staten 
die op voet van vijandschap leven met Frankrijk. Krachtens het 

2. Halvemaanblazers van de Hollandse lichte infanterie. De lichte infante-
rie opereert individueel of in kleine groepen, voor de linies uit. Om signa-
len door te geven is daarom een instrument nodig dat ver reikt: een een-
voudige hoorn, of, in het militaire jargon van de periode, een halve maan. 
Aquarel van Jan Anthonie Langendijk uit 1800. (Brown University)

3. Soldaat van het 3e regiment lichte infanterie - ofwel jagers - van het 
Hollandse leger. John Irish Stephenson dient in dit regiment. Aquarel van 
Jan Anthonie Langendijk. (Brown University)
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vredesverdrag met Frankrijk van 1 mei 1795 dient de Bataafse 
Republiek daarnaast Zeeuws-Vlaanderen en territoria in Lim-
burg af te staan aan Frankrijk.5

 

Het Bataafse leger

Als kapitein in het Légion franche étrangère strijdt Chassé 
in 1794-1795 aan Franse zijde bij de verovering van de Ne-
derlanden.6 Zijn verdiensten leveren hem het commando op 
over het 2e bataljon jagers van het nieuwe Bataafse leger.7 
Op 12 april 1796 hertrouwt de 31-jarige, in 1795 gescheiden, 
Chassé in Bourbourg, een dorp vlakbij Duinkerken, met de 
26-jarige weduwe Stephenson. Op 23 december 1796 bevalt 
zij van een zoon, Carl Jan David H.C.D. Chassé. Vier dagen 
later bezorgt Chassé zijn achtjarige stiefzoon John Irish 
Stephenson een positie als kadet – aspirant-officier – bij 
het bataljon waarvan hij commandant is.
Als kind vervult John Irish Stephenson geen actieve dienst 
maar gaat hij naar school, eerst in Heerewaarden en later 
in Tiel. Toch is het leger nooit ver weg voor hem. In 1797 
scheept zijn vader zich met zijn bataljon in voor de expe-
ditie naar Ierland, die uiteindelijk niet doorgaat.8 In 1798 
verhuist het gezin naar Hoorn. Naast het onderwijs dat hij 
volgt bereidt Stephenson zich hier voor op zijn toekomst 

als militair door bureauwerkzaamheden te verrichten voor 
zijn bataljon.
In 1799 landt een Brits-Russische invasiemacht in de kop van 
Noord-Holland. Samen met zijn moeder vlucht John halsover-
kop uit Hoorn, kort voordat de Engelsen deze stad innemen. 
Zijn stiefvader maakt zich intussen verdienstelijk aan het 
front. Het lukt de invasiemacht niet om verder door te stoten 
naar het zuiden. De Britse en Russische troepen zitten klem in 
de kop van Noord-Holland. Hun commandanten kiezen eieren 
voor hun geld en tekenen een capitulatie.
In 1800 neemt het Bataafse leger aan Franse zijde deel aan de 
oorlog tegen Oostenrijk. Pa Chassé is bij deze veldtocht van de 
partij. In 1802 vervoegt de dan veertienjarige zoon zich bij deze 
legereenheid. Omdat Frankrijk in 1801 en 1802 vrede heeft 
gesloten met al zijn tegenstanders, wordt John niet meteen 
blootgesteld aan krijgsgevaar.

Van veldtocht naar veldtocht

In 1803 is de vrede tussen Frankrijk en Engeland alweer voor-
bij. Aanvankelijk is het een soort koude oorlog, maar in juli 1805 
wordt het menens. John scheept zich met zijn eenheid in Den 
Helder in voor de invasie van Engeland die Napoleon voorbe-
reidt.9 Na enkele weken gaat het bataljon weer aan wal omdat 

4. Op 27 augustus 1799 landen de eerste Engelse troepen te Callantsoog. Ruim twee weken later krijgen zij versterking van andere Engelse troepen en van 
ongeveer 15.500 Russische troepen. In totaal is de geallieerde troepenmacht ongeveer veertigduizend man sterk. De invasie in de kop van Noord-Holland 
is bedoeld om de Bataafse Republiek te bevrijden. Daar komt het niet van, omdat het grootste deel van de bevolking helemaal niet bevrijd wil worden en 
omdat de militaire tegenstand van het Franse en het Bataafse leger veel groter zijn dan verwacht. Het grootste succes van de Engelsen is de overgave 
van de Bataafse vloot in het Marsdiep, zonder dat er een schot wordt gelost. Aquarel van Dirk Langendijk. (Regionaal Archief Alkmaar)
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de krijgsplannen zijn veranderd. De verovering van Engeland 
heeft niet langer prioriteit. Napoleon dient eerst af te reke-
nen met Oostenrijk en Rusland, bondgenoten van Engeland 
die Frankrijk de oorlog hebben verklaard. Het bataljon jagers 
waartoe John behoort, vervult een ondersteunende taak,waar-
door de militairen uit de compagnie van Stephenson nooit een 
schot lossen tijdens deze veldtocht.
In 1806 is John van de partij in de veldtocht tegen Pruisen. Wan-
neer Stephenson en zijn kompanen van het bataljon jagers in 
november 1806 in het noorden van Duitsland aankomen, is de 
strijd echter al beslist. Napoleon heeft het Pruisische leger 
in oktober al verslagen in de slag bij Jena. De weerstand van 
de Pruisen is gebroken en de gedemoraliseerde garnizoenen 
geven zich over zodra de vijand zijn gezicht laat zien. Dit geldt 
ook voor de vestingen Hameln en Nienburg die worden inge-
sloten door Franse en Bataafse troepen, onder wie John Irish 
Stephenson.
Hoewel John zijn deel krijgt van de ontberingen die elke cam-
pagne met zich meebrengt, loopt hij nimmer gevaar. Als officier 
blijven hem ook veel beproevingen bespaard die soldaten wel 
moeten trotseren. Wanneer de krijgshandelingen in de regio 
zijn afgelopen, blijft het bataljon jagers als bezettingstroepen in 
het noorden van Duitsland. In deze periode komt naar voren dat 
John een fijne neus heeft voor vermaak op niveau. Als een van de 
weinige officieren uit zijn eenheid heeft hij toegang tot de betere 
kringen. Hij maakt dankbaar gebruik van uitnodigingen uit adel 
en hogere burgerij voor concerten, speelpartijen en picknicks en 
vermaakt zich met jonge freules, met wie hij danst en paardrijdt.

De Engelse invasie van 1809

In 1808 vertrekt Chassé met een Hollandse brigade van on-
geveer drieduizend man naar Spanje, om er aan de zijde van 
Napoleon te vechten.10 Zijn stiefzoon John Irish Stephenson is 
niet van de partij. 1808 is een rustig jaar voor hem. Pas in de 
zomer van 1809 raakt John weer rechtstreeks betrokken bij de 
oorlogvoering. Met het 3e regiment Hollandse jagers verblijft 
hij vanaf medio mei 1809 in een tentenkamp bij Naarden, waar 
het Hollandse leger zijn zomeroefeningen houdt. Elke ochtend 
en avond voert het regiment exercities uit. Eenmaal per week, 
op woensdag of donderdag, vinden er manoeuvres plaats 
waaraan alle regimenten van het kamp deelnemen. Ruim twee 
maanden verstrijken op deze ietwat monotone manier. Me-
morabele gebeurtenissen maakt Stephenson niet mee. Er is 
niets wat hem na aan het hart ligt en niemand voor wie zijn hart 
sneller klopt, zo blijkt uit de aantekeningen die hij dagelijks 
maakt. Ontboezemingen vertrouwt hij tijdens het zomerkamp 
niet aan het papier toe, op één uitzondering na: de twintigjari-
ge officier kan het niet verkroppen dat een jongere collega, de 
negentienjarige Theodorus Coenradus Casparus Veeren, op 11 
juni wordt bevorderd tot eerste luitenant.11 De frustratie van 
Stephenson zit diep. Hij schrijft zijn moeder over de kwestie, 
waarop zij meteen een bezoek brengt aan minister van Oorlog, 
Kraijenhoff.12 Op 17 juli 1809 komt Kraijenhoff in eigen persoon 
bij mevrouw Chassé, de weduwe Stephenson, het nieuws 

brengen van de bevordering van John tot eerste luitenant. 
Dertien dagen later, op 30 juli 1809, spoedt John zich vanuit 
het kamp bij Naarden in de richting van Zeeland. Een imposan-
te Engelse zeemacht is voor de kust van de Zeeuwse eilanden 
verschenen. Begeleid door 42 linieschepen en 18 fregatten 
zetten meer dan vijfhonderd transport- en koopvaardijsche-
pen veertigduizend soldaten over. Het is op dat moment de 
grootste amfibische operatie uit de wereldgeschiedenis.13 
Groot-Brittannië voert al jaren een strijd op leven en dood met 
napoleontisch Frankrijk. In de zomer van 1809 lijkt de situatie 
gunstig voor een Britse bliksemactie. Franse legers vechten 
zowel op het Iberisch schiereiland als in Oostenrijk. Napoleon 
heeft alle beschikbare troepen bijeengeschraapt om de strijd 
op die twee fronten te winnen. In Frankrijk zelf zijn nauwelijks 
troepen achtergebleven en het machtige marinearsenaal in 
Antwerpen ligt er hulpeloos bij. 
Groot-Brittannië laat zich deze buitenkans niet ontnemen. 
Vernietiging van de Franse marinewerf in Antwerpen en van 
de oorlogsbodems op de Schelde lijkt binnen handbereik. 
Maar om Antwerpen te kunnen aanvallen, neemt de Britse le-
germacht eerst Walcheren, met de marinebasis Vlissingen, en 
Zuid-Beveland in.

Waken in Zeeland

Het 3e regiment jagers spoedt zich van Naarden via Gorcum 
naar het westen van Brabant. De mars is zwaar voor John 
 Irish Stephenson. Op 1 augustus komt het regiment om 11 uur 

5. Pagina uit het dagboek van John Irish Stephenson (Particuliere collectie)
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’s avonds in Breda aan, na een mars – met bepakking – van 
35 km. Na een pauze van twee uur gaat de reis verder naar 
Roosendaal, een mars van meer dan 20 km. Daar houdt het 
regiment een uur pauze, waarna het naar Bergen op Zoom 
vertrekt. Deze mars van nog eens 15 kilometer wordt John 
te veel. Hij krijgt toestemming om een rijtuig te nemen naar 
Bergen op Zoom.
In de weken die volgen bewaakt het regiment de zeedijk 
langs de Westerschelde, ten westen van Hoogerheide en Os-
sendrecht. Er gebeurt opvallend weinig. Aan het begin van 
september maakt het 3e regiment jagers de oversteek naar 
Zuid-Beveland, dat inmiddels door de Engelsen is verlaten. 
De Engelse invasie is mislukt, enerzijds doordat de Fransen 
in een verbluffend tempo versterkingen hebben gestuurd 
naar Antwerpen, anderzijds doordat de gevechtskracht van 
de Engelse troepen snel achteruitgaat. De Engelsen worden 
massaal ziek, waarschijnlijk door een combinatie van ma-
laria en vlektyfus. Op Zuid-Beveland blijft het betrekkelijk 
rustig.
Pas op 25 december 1809, wanneer de laatste Engelsen Wal-
cheren hebben verlaten, komt het regiment weer in actie. Het 
steekt het Sloe over, de waterweg tussen Zuid-Beveland en 
Walcheren, en neemt bezit van Middelburg. De Hollandse vlag 
wappert er weer, zij het niet voor lang.14 Napoleon is het slap-
pe optreden van zijn broer Lodewijk, de koning van Holland, 
zat. Lodewijk heeft hij zich nauwelijks ingespannen om de 
Britse invasie van Walcheren en Zuid-Beveland een halt toe 
te roepen en bovendien staat hij oogluikend de smokkelhan-
del met Groot-Brittannië toe. In de eerste maanden van 1810 
bezet Napoleon Holland bezuiden de grote rivieren en in de 
zomer van 1810 lijft hij de rest van het koninkrijk Holland in.15

In Franse dienst

De regimenten van het Hollandse leger worden omgevormd 
tot Franse eenheden. Zo wordt het Hollandse 3e regiment ja-
gers na de inlijving omgevormd tot het Franse 33e regiment 
lichte infanterie.16 Voor John verloopt deze overgang niet soe-
pel. Hij wordt voorgedragen voor een gedwongen vertrek uit 

het leger, omdat hij in het Engelse leger zou hebben gediend, 
zoals de Fransen ten onrechte veronderstellen. De fout wordt 
gecorrigeerd, maar dit houdt niet in dat John zijn functie kan 
behouden. Het is dermate ongehoord dat een Engelsman in 
het leger van Frankrijk dient, dat Napoleon persoonlijk de 
knoop moet doorhakken. De keizer zet zijn paraaf en John mag 
officier blijven.17

Per 1 januari 1811 voert Napoleon in de Hollandse delen van 
zijn keizerrijk de Franse wetgeving in, inclusief de wet op de 
dienstplicht.18 Sluw als hij is, voert hij deze wet als het ware 
met terugwerkende kracht in. Waar in Frankrijk in 1811 de twin-
tigjarigen worden opgeroepen – degenen die in 1791 zijn gebo-
ren – roept Napoleon in de Hollandse departementen eerst 
de jongens op die in 1788, 1789 en 1790 zijn geboren. Zo kan hij 
extra mankracht onttrekken aan deze departementen. Ook in 
een ander opzicht wijkt de situatie hier af van die in de rest van 
het keizerrijk. Elders fungeert het leger als een smeltkroes: 
soldaten uit ‘het oude’ Frankrijk, het Rijnland, het noorden 
van Duitsland, de Belgische departementen en de Italiaanse 
departementen dienen samen in regimenten. De Hollandse 
jongens daarentegen worden ingedeeld bij hun Hollandse ka-
meraden, in het 123e, 124e, 125e en 126e regiment linie-infanterie, 
het 33e regiment lichte infanterie, het 11e regiment huzaren, het 
14e regiment kurassiers, het 9e regiment artillerie te voet, het 
3e regiment grenadiers van de Keizerlijke Garde en het 2e re-
giment lansiers van die garde. In 1813 worden veel Hollandse 
jongens die zijn opgeroepen voor de Nationale Garde overge-
plaatst naar het 146e regiment linie-infanterie.19

6. Het bombardement van Vlissingen door Engelse linieschepen in de 
avond van 13 augustus 1809. Ets van Friedrich Christoph Dietrich (1779-
1847). (Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. RP-p-ob-87.000)

7. Op 25 maart 1812 stelt het Franse ministerie van Oorlog een rapport op 
over John Irish Stephenson, bestemd voor Napoleon. In de marge van dit 
document staat de beslissing, die door Napoleon persoonlijk onderte-
kend is: Stephenson mag blijven dienen in het 33e regiment lichte infan-
terie. (‘Approuvé: Monsieur Stephenson restera au 33e [régiment] d’infan-
terie légère.’) Met een ongelooflijke werklust probeert Napoleon controle 
te houden over de kleinste details van zijn leger, terwijl hij tegelijkertijd 
als staatshoofd een groot rijk bestuurt. (Service Historiqe de la Défense 
(Vincennes), inv.nr. 2Ye 3842-23 Stephenson)
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Een broze gezondheid
Zijn gevoel voor verantwoordelijkheid laat hem nooit in de 
steek en intelligent is hij ook, maar John heeft last van een 
broze gezondheid. Zijn gestel is niet robuust genoeg voor de 
inspanningen en ontberingen die veldtochten met zich mee-
brengen. In 1811 trekt hij met het 33e regiment lichte infante-
rie naar Stettin in het oosten van Pruisen, als voorbereiding 
op de Russische veldtocht. Zijn zwakke gezondheid wordt 
echter zijn redding. In december 1811 geeft de kolonel hem de 
opdracht om naar de kazerne van het regiment in Givet terug 
te keren om er een nieuwe lichting rekruten op te halen. John 
vermeldt in zijn dagboek dat de kolonel dit doet, ‘teneinde mij 
in de gelegenheid te stellen er baden te kunnen nemen tot her-
stel van mijn gezondheid’. De eerste weken van de tocht reist 
hij op een bagagewagen, omdat hij geplaagd wordt door diar-
ree. Op 16 januari 1812 komt hij in de kazerne aan.
Drie maanden later, op 20 april 1812, vertrekt hij weer uit Givet 
naar het regiment in het oosten van Pruisen, nu aan het hoofd 
van een detachement van 575 dienstplichtige soldaten. Hij 
heeft inmiddels de rang van kapitein verworven. Op 6 augus-
tus arriveert het gezelschap, minus een kleine vijftig man die 
onderweg zijn achtergebleven, in Koningsbergen. John is er 
amper aangekomen, of hij wordt alweer ziek. Daardoor is hij 
niet in staat om met het detachement verder te trekken naar 
Rusland.20 Pas op 30 oktober 1812 vertrekt hij, als commandant 

van een ander detachement, naar Rusland. Napoleon is dan al 
op de terugtocht uit Moskou. Op 13 november 1812 arriveert 
John met zijn manschappen in Vilnius. Daar krijgt hij een te-
genorder: terwijl de manschappen dieper Rusland in trekken, 
moet hij terugkeren naar de kazerne in Givet. In Tilsit, aan de 
grens van Rusland met Oost-Pruisen, wordt John opnieuw 
ziek. Op 18 december vertrekt hij er, niet omdat hij hersteld 
is, maar omdat mensen in zijn omgeving zo verstandig zijn om 
hem tot vertrek te manen. Zij hebben in de gaten dat de situa-
tie kritiek is: het Russische leger is in aantocht. Op 23 februari 
1813 arriveert John in Givet en krijgt er toestemming om de 
baden in Aken te bezoeken. Wederom is zijn moeder voor hem 
in de bres gesprongen: via een bevriende generaal heeft zij bij 
de Franse minister van Oorlog een verzoek ingediend voor dit 
ziekteverlof.21

Op 18 augustus 1813 ontvangt John in Aken een brief van de 
kolonel van zijn regiment. Hij deelt John mee, ‘dat de vijande-
lijkheden reeds begonnen zijn en dat ik (John) me moet haas-
ten, voor zover mijn gezondheid dat toelaat, om me bij het 
regiment te voegen, omdat ik het regiment anders ingesloten 
zou vinden.’ Hoewel John toestemming heeft om na afloop van 
het badseizoen nog drie maanden in Aken te verblijven ‘tot 
verder herstel van mijn gezondheid’, vertrekt hij naar zijn regi-
ment dat in Hamburg is gelegerd. In december 1813, wanneer 
Holland al is bevrijd, verblijft het 33e regiment lichte infanterie 

8. In de winter van 1813-1814 verdedigt maarschalk Davout de stad Hamburg - en een bruggenhoofd op de linkeroever van de Elbe - tegen geallieerden die 
de stad belegeren. Burgers worden gedwongen om mee te werken aan het opwerpen van aarden wallen. Op de achtergrond is de houten brug zichtbaar 
die de Fransen over de Elbe hebben geslagen. Het 33e regiment lichte infanterie waartoe John Irish Stephenson behoort, is in Hamburg gelegerd. Inge-
kleurde lithografie van Peter Suhr. (Brown University)
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Noten
1. Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag (NIMH), Losse stuk-

ken inv.nr. 5988, kopie van dagboek van John Irish Stephenson (1796-1825). De 
spelling van citaten uit dit dagboek is gemoderniseerd.

2. Het leven van John Irish Stephenson en van militairen uit onder andere Rotter-
dam, Delft, Leiden, Enkhuizen en Zwolle wordt uitgebreid beschreven in: Joost 
Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone personen uit de tijd van 
Napoleon (Zwolle 2015).

3. Service Historique de la Défense in Vincennes (SHD), inv.nr. 2 Ye dossier 3842-
23 Stephenson, John Fritz [Irish], rapport d.d. 25 maart 1812. Over de ballingen 
in Sint-Omaars zie: Joost Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in 
Frankrijk, 1787-1795 (Nijmegen 2003), 110-115.

4. Een moderne studie over deze veldtocht ontbreekt. De klassieke studie over dit 
onderwerp is: F.H.A. Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden (vier delen, Breda 1891-1893). Het pos-
tuum verschenen boek van Zwitser biedt op dit punt weinig nieuws. H.L. Zwitser, 
Het Staatse leger. IX. De achttiende eeuw (1713-1795) (Amsterdam 2012).

5. Zeeuws-Vlaanderen en het grootste deel van Limburg worden er 1 oktober 1795 
ingelijfd bij Frankrijk. De wet op de dienstplicht wordt hier in 1798 ingevoerd. Het 
noorden van Limburg en de streek rond Sittard volgen enkele jaren later. Zie: 
A.R. Bauwens en L.F. van Driel, Kanonnenvoer en erewacht. Onder de vaandels 
van het Franse volk (Aardenburg 2007); J. Derix en S. Verlinden, Ten oorlog voor 
Napoleon. De lotgevallen van Noordlimburgse dienstplichtigen in de Franse 
tijd (1794-1814) (Venlo 1983); Joost Welten, In dienst voor Napoleons Europese 
droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert (Leuven 2007).

6. Jos Gabriëls, ‘David Hendrik Chassé 1765-1849. Legerofficier’, in: J.A.E. Kuys e.a., 
red., Biografisch Woordenboek Gelderland. 4. Bekende en onbekende mannen 
en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis (Hilversum, 2004), 51-54.

7. Over het nieuwe Bataafse leger zie: O. van Nimwegen, ‘Van oude naar nieuwe 
armee: de totstandkoming van het Bataafse leger’, in: A.M.J.A. Berkvens, J. 
Hallebeek en A.J.B. Sirks, red., Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813. De 
juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Hilversum 
2012), 49-82.

8. Over de strijd ter zee in deze jaren zie: D.J.A. Roodhuyzen-van Breda Vriesman, 
In woelig vaarwater.Marineofficieren in de jaren 1779-1802 (Amsterdam 1998) 
en Joost Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone personen uit de tijd 
van Napoleon (Zwolle 2015), 95-114.

9. Joost Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone personen uit de tijd 
van Napoleon (Zwolle 2015), 117-131.

10. De belevenissen van deze Hollandse brigade zijn beschreven in: J.A. de Moor 
en H.Ph. Vogel, Duizend miljoen maal vervloekt land. De Hollandse Brigade in 
Spanje 1808-1813 (Amsterdam 1991).

11. Van deze officier zijn brieven uit een iets latere periode gepubliceerd: W.Ph. 
Veeren, ‘Brieven van een Nederlandsch officier uit de jaren 1812-1815’, in: De 
Navorscher LXXXVIII (1939), 111- 122 en 151- 157.

12. Over Kraijenhoff is een mooie biografie verschenen: Wilfried Uitterhoeve, Corne-
lis Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen (Nijmegen 2009).

13. Voor de Engelse invasie van 1809 zie: Victor Enthoven, red., Een haven te ver. 
De Britse expeditie naar de Schelde van 1809 (Nijmegen 2009); Joost Welten, 
Antihelden. Bijzondere levens van gewone personen uit de tijd van Napoleon 
(Zwolle 2015), 187-207.

14. Op 27 december 1809 arriveren Franse militairen in Middelburg met de bood-
schap dat Walcheren geannexeerd is. Op 31 december wordt de Hollandse vlag 
vervangen door de Franse. W.D. de Bruine, red., ‘Dagboek van Jacob Hendrik 
Schorer’, in: Archief : vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrek-
king tot Zeeland (1963), 1-207; aldaar 62, 66-67.

15. Noord-Brabant maakt hierdoor geen deel uit van de Hollandse departementen: 
het westelijke deel wordt als arrondissement Breda toegevoegd aan het depar-
tement Twee Nethen, terwijl het oosten het departement Monden van de Rijn 
wordt, met Den Bosch als hoofdstad. De Brabantse dienstplichtigen dienen dan 
ook niet in de ‘Hollandse’ regimenten van het Franse leger. Zie: J.A.M.Y. Bos-Rops, 
J.G.M. Sanders, A.P. van Vliet, Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-
1814. Een institutionele handleiding (’s-Hertogenbosch en Hilversum 2002).

16. F.H.A. Sabron, Geschiedenis van het 33ste regiment lichte infanterie (het 
Oud-Hollandsche 3de regiment jagers) onder Keizer Napoleon I (Breda 1910). 
Evert Jan Rieksen bereidt een dissertatie voor over dit regiment.

17. SHD inv.nr. 2 Ye dossier 3842-23 Stephenson, John Fritz [Irish], rapport d.d. 25 
maart 1812.

18. Informatie over de invoering van de dienstplicht in het ingelijfde Holland en 
het verzet daartegen is te vinden in: Johan Joor, De adelaar en het lam. Onrust, 
opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de 
Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) (Amsterdam 2000); H. Amers-
foort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland, 1810-1813’, in: A.M.J.A. 
Berkvens, J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, red., Het Franse Nederland: de inlijving 
1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk 
(Hilversum 2012), 83-106.

19. Gegevens van individuele militairen uit het Bataafse-Hollandse leger (1795-
1810) zijn slecht sporadisch bewaard gebleven. Ze zijn te raadplegen in het 
Nationaal Archief in Den Haag. De stamboeken van de regimenten uit de 
periode van 1811-1813 zijn voor het merendeel bewaard gebleven, zij het niet 
van het 146e regiment linie-infanterie. De stamboeken van de regimenten 
linie-infanterie en van de Keizerlijke Garde zijn inmiddels online te raadplegen. 
De stamboeken van cavalerie en artillerie zullen in de nabije toekomst ook 
online beschikbaar komen. Zie: www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.
fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=10.

20. Het volgende artikel bevat veel informatie en literatuurverwijzingen over 
Nederlandse soldaten die in 1812 deelnamen aan de veldtocht tegen Rusland: 
Joost Welten, ‘Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, 1812-1814’, in: Leidschrift 
24-2 (2009), p. 45-68. Wie wil weten hoe het een gewone soldaat vergaat 
tijdens deze veldtocht, kan het beste het volgende boek raadplegen: Joost 
Welten en Johan De Wilde, Met Napoleon naar Moskou. De ongelooflijke 
overlevingstocht van Joseph Abbeel (Leuven 2011).

21. SHD inv.nr. 2 Ye dossier 3842-23 Stephenson, John Fritz [Irish], brief van Elisa 
Chassé-Irish aan de minister van Oorlog, d.d. 10 mei 1813. John ontvangt de 
toestemming om de baden in Aken te bezoeken op 23 mei 1813.

22. Erwin Muilwijk heeft een gedetailleerde, meerdelige geschiedenis geschreven 
van de korte veldtocht van 1815 onder de verzameltitel The Netherlands fields 
army during the Waterloo campaign. De afzonderlijke delen heten: 1. 1815. From 
mobilisation to war (Bleiswijk 2012); 2. Quatre Bras, Perponcher’s gamble. 16th 
June 1815 (Bleiswijk 2013); 3. Standing firm at Waterloo: 17 & 18 June (Bleiswijk 
2014). Het vierde deel verschijnt in 2015.

nog steeds in het belegerde Hamburg. Net als veel andere Hol-
landse officieren biedt John zijn ontslag uit Franse dienst aan. 
Dat ontslag wordt niet aanvaard. Uit angst dat hij zou deserte-
ren mag hij niet langer buiten de poorten van Hamburg komen 
en hoeft hij ook geen frontdienst te doen. Op 26 mei 1814 is de 
oorlog voor hem eindelijk voorbij en vertrekt hij uit Hamburg. 
In het voorjaar van 1815 dient John in het Hollandse leger, maar 
de slag bij Waterloo maakt hij niet mee. Als majoor van het 5e 
bataljon jagers heeft hij de zorg over de kazerne in Leuven, 
terwijl de soldaten van het bataljon te velde liggen. Zijn stief-
vader Chassé wordt op 18 juni 1815 een held in de slag bij Wa-
terloo, maar John zelf beleeft een minder heroïsche dag.22 Hij 
voert de order uit om halsoverkop de kazerne in Leuven te ont-
ruimen en alle materialen te vervoeren naar Breda, omdat de 
legerleiding niet gerust is op een goede afloop van de veldslag. 

De terugtocht per schip stopt pas twee dagen later in Bergen 
op Zoom.
Heroïsch kan het leven van John Irish Stephenson niet worden 
genoemd, ook al maakt hij vele Napoleontische oorlogen van 
nabij mee. De jaren 1805, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814 en 1815 tel-
len allemaal als campagnejaren voor hem. Toch levert hij nooit 
slag met de vijand. In tegenstelling tot zijn stiefvader is John 
geen houwdegen. Anders zou hij in een wereld van staal en lood 
een manier hebben gevonden om zich te onderscheiden. In zijn 
dagboek komt hij naar voren als een keurige stafofficier met 
een broze gezondheid. Zijn fijnste momenten in krijgsdienst 
beleeft hij wanneer hij als twintigjarige jongen picknickjes en 
dansavonden met freules meemaakt, terwijl hij is ingekwar-
tierd in het noorden van Duitsland. Dat is zijn wereld, niet de 
rauwe taferelen op het slagveld.  <<
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FRANS A.M. VAN GORKUM

Jan Egbertus van Gorkum, 
militair en cartograaf

In de zeventiende eeuw leeft in het Gelderse vestingstadje Buren Meerten van Gor-
kum. Hij is schipper en wordt na zijn dood begraven in de NH Kerk te Buren vlakbij 
de groeve van Maria van Buren, een dochter van Willem van Oranje.1 Meerten trouwt 
met Aelbertgen Aelberts Backers en na haar overlijden wordt zij begraven in hetzelf-
de graf als haar man. Uit dit echtpaar dat zich rond het midden van de achttiende 
eeuw vestigt in Arnhem komt het patriciërsgeslacht Van Gorkum voort met daarin 
nogal wat vooraanstaande militairen.

1. Slag bij Waterloo, pentekening van Jan Egbertus van Gorkum, 1815 (afbeelding ter beschikking gesteld door P. Spruijt, Amsterdam)
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Gerard van Gorkum, de vader van Jan Egbertus
Tegen het einde van de achttiende eeuw heeft Arnhem onge-
veer 9000 inwoners. Het is een welvarend stadje sinds de re-
gentenfamilies uit Holland het fraaie landschap rond Arnhem 
hebben ontdekt. Ze kopen grote stukken grond en bouwen 
er prachtige buitenverblijven. Later zal Arnhem daarom Het 
Haagje van het Oosten genoemd worden.
Rond 1787 is het onrustig in de stad. De patriotten roeren zich. 
Ze nemen steeds openlijker stelling tegen de regentenpoli-
tiek. Het stadsbestuur moet de hulp van de stadhouder en het 
Pruisisch leger inroepen om de orde te herstellen. Burgemees-
ter Brandsen heeft het er maar wat moeilijk mee.
In die tijd leeft in Arnhem de meester huis- en rijtuigschilder2 
Gerard van Gorkum. Gerard is een zoon van Frans van Gorkum 
uit diens huwelijk met Adriana Bosch. Hij trouwt op een kou-
de februaridag in 1769 met Neeltje, een dochter van Derk de 
Greeff en diens vrouw Geerte Heydelaer. Gerard en Neeltje 
zullen een belangrijke Arnhemmer voortbrengen, ook al weet 
tegenwoordig bijna niemand meer van zijn bestaan. Het gaat 
om hun zoon Jan Egbertus van Gorkum, een militair cartograaf. 
Hij wordt in Arnhem geboren in 1780. Hij groeit op te midden 
van het levendige Arnhemse ambachtsmilieu. Het is de mid-
denklasse, die in de achttiende eeuw profiteert van de groei-
stuipen van deze Gelderse hoofdstad.
In de almanak Arnhemse Handboekje of Naamregister van 
uitgever Paulus Nijhoff aan de Bakkerstraat in Arnhem staan 
de namen van onder andere regenten, schepenen, gildemees-
ters, burgervendels en ambtenaren. De almanak maakt duide-
lijk dat Gerard van Gorkum ook burgerbelangen behartigt. In 
de uitgaven van 1792 en 1794 staat hij onder de gemeenslieden 
der Stad Arnhem. Ook komt hij voor onder Borger-Vaandelen 
der Stad Arnhem van de Oeverstraat als officier. In het boek 
De tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden deel 
drie, vervattende de Beschrijving der Provincie Gelderland, 
uitgegeven door Isaac Tirion te Amsterdam in 1741, staat on-
der andere een beschrijving van de stad Arnhem. In het hoofd-
stukje Handel wordt uitgelegd wat in Arnhem moet worden 
verstaan onder burgervendels: De burgery van Arnhem is in 
zes Burger-Vendelen verdeeld; over ieder van welken twee 
Kolonels, zijnde twee Schepenen der Stadt, een Hopman, een 
Luitenant, een Vaandrig en eenige mindere Officieren syn 
aangesteld.
Het gezin Van Gorkum bewoont een huis aan de Oeverstraat. 
Het is een plek in Arnhem waar mensen leven die voortmaken 
met ontwikkeling en voorspoed. Het blijkt ook uit de zakelij-
ke transacties van Gerard van Gorkum. Hij leent geld, waar-
schijnlijk om zijn onderneming zakelijk verder te laten gedijen. 
Later leent hij ook geld uit. Hij moet een verstandig mens zijn 
geweest, want de familie van moeders kant schakelt hem in 
om erfeniskwesties af te doen.3 Gerard bezit panden op de 
hoek van de Rijnstraat en de Kerkweg en aan de Rijnkade bij 
de Oude Kraan. Zo zit hij dicht bij de periferie van de handel. 
Aan de Kerkweg staat het Presickhaeffshuis. Het voorname 
gebouw verschaft de straat allure.4 Naast Van Gorkums huis 
staat het pand De Wildeman. Qua adressering ligt het aan de 

Sint Janstraat. Daar bakt en verkoopt men van oudsher brood 
en ander bakkersgerei.5

De kinderen van Gerard van Gorkum

Als Neeltje van Gorkum op 22 januari 1825 thuis aan de Oever-
straat overlijdt, gaat het Gerard ondanks de trieste gebeurte-
nis voor de wind. De kinderen zijn eerzame burgers geworden, 
van wie er twee zelfs een bijzondere status hebben. Dat blijkt 
uit de memorie van aangifte die de vier kinderen op 22 juni van 
dat jaar laten opmaken in het registratiekantoor te Arnhem.6 

De belastingambtenaar noteert als comparanten:
1e Adriana van Gorkum, weduwe van den Heer Christiaan Lo-
dewijk Wilhelm Schumann, zonder beroep, wonende de Arn-
hem, 2e de Weledelgestrenge Heer François van Gorkum, ko-
lonel van de Artillerie en directeur van het Stapelmagazijn te 
Delft, 3e den Heer Derk Gijsbert van Gorkum, mr. Schilder te 
Arnhem, 4e de weledelgestrenge Heer Jan Egbertus van Gor-
kum, Lieutenant Kolonel in Dienst van Zijne Majesteit den Ko-
ning, thans in garnizoen te Gent, dewelken domicilie verkiezen 
ten huize van derde aangever op de St. Jansplaats te Arnhem, 
wijk D, nr. 4.
Als Gerard van Gorkum zelf op 16 juli 1827 aan de Oeverstraat 
komt te overlijden, maken de kinderen op 14 november 1827 
opnieuw een memorie van aangifte op.7 Adriana wordt dan 
rentenierse genoemd. Ze woont in Delft. François is inmid-
dels: Generaal Majoor der Artillerie en Directeur van ’s Rijks 
Constructie en Stapelmagazijn te Delft. Derk Gijsbertus heet 
koopman te zijn en Jan Egbertus is kolonel bij de generale staf 
en directeur van de verkenningsbrigade van het Gentse garni-
zoen. De stap naar het patriciaat in stad en land was voor Ge-
rard nog te ver, ook al hadden zijn voorvaderen in het Betuwse 
Buren bestuurlijk een vinger in de pap. Zijn zonen François en 
Jan Egbertus slagen er wel in de stap naar het weledelgestren-
ge te zetten.

François van Gorkum, broer van Jan Egbertus

François van Gorkum vervult een belangrijke functie bij ’s Rijks 
artillerie, stapel- en constructiemagazijnen te Delft. Daar 
wordt oorlogstuig gemaakt.8 Tot aan het begin van de negen-
tiende eeuw kent Delft een affuitmakerij, waar ook gewone 
handwapens worden vervaardigd. Lange tijd is de werkplaats 
niet zo van betekenis als de grof geschutgieterij in Den Haag 
of de geweerfabriek in Culemborg. Als de Franse overheersing 
voorbij is en de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden worden 
verenigd als buffer tegen Frankrijk, wil de regering een sterk 
en goed uitgerust leger. De vestingen, forten en het veldleger 
moeten nodig worden voorzien van modernere wapens en ge-
schut. Onder leiding van de nieuwe grootmeester der artille-
rie prins Frederik, tweede zoon van Koning Willem I, komt een 
verbeterslag op gang, in het bijzonder bij de artillerie. Frederik 
reorganiseert de productieplaatsen van wapens, ook in Delft. 
Verder verandert hij de organisatie. Vanaf 1815 zwaaien mili-
tairen de scepter over de werkplaatsen in Delft, Antwerpen 



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 5/6  –  207 

en Luik. In de werkplaats te Delft fabriceert men naast gewe-
ren, marine kanonnen en stukken veldgeschut ook affuiten 
en allerhande militaire vervoermiddelen. In de periode 1815-
1830 ontwikkelt de Delftse werkplaats zich onder leiding van 
François van Gorkum in een rap tempo.
In 1830 wordt François van Gorkum ziek en sterft. François 
laat geen nageslacht achter. Hij trouwt weliswaar Anna Ma-
ria Pompe van Meerdervoort, maar hun enig kind Gerhard 
François Antonie van Gorkum overlijdt in Arnhem op 22 sep-
tember 1811. Het kind wordt slechts twee maanden oud.

Jan van Gorkum, broer van Gerard, en zijn gezin

Gerards broer is Jan van Gorkum. Ook hij is geboren uit het 
tweede huwelijk van vader Frans van Gorkum. Hij is graanhan-
delaar en woont in Amsterdam. Van hem wordt gezegd, dat hij 
een vurig patriot is. Het is in ieder geval iemand met plannen, 
iemand die invloed wenst uit te oefenen, iemand die vooruit 
wil. Beide broers Van Gorkum onderhouden sterke familieban-
den. Dat blijkt uit het tweede huwelijk van Jan met Hendrikje, 
dochter van het echtpaar Derk de Greeff en Geerte Heydelaer 
en schoonzus van Gerard. Zij schenkt hem vijf kinderen.
De ambitieuze broers Jan en Gerard moeten hebben bedacht, 
dat het militaire ambt hun zonen een stuk hoger op de maat-
schappelijke ladder kan brengen. Via afstamming lukt dat in 
die tijd niet. De kosten zijn geen probleem. Ze verdienen alle-
bei goed geld. De tijd zit ook mee. Peter, de oudste zoon van 
Jan, wordt sergeant bij het Franse Légion Etrangère. Later be-
reikt hij de rang van luitenant-kolonel der infanterie.
Zijn broer Egbartus bereikt de rang van majoor en is plaatse-
lijk commandant in Den Bosch. Zoon Dirk bereikt eveneens de 
rang van majoor der infanterie. De zoons trouwen met part-
ners die uit hetzelfde milieu afkomstig zijn. Hun zoons zoeken 
hun partners in het patricisch milieu.

Jan Egbertus van Gorkums eerste stappen in 
krijgsdienst

Al vroeg wordt duidelijk dat Gerards zoon Jan Egbertus op ve-
lerlei terreinen een uitblinker is. Het is een intelligente knaap, 
die er ook nog eens goed uitziet. Een portret van hem, ge-
maakt in 1814, maakt dat duidelijk. Jan Egbertus van Gorkum 
gaat op 18-jarige leeftijd naar de Artillerie- en genieschool in 
Zutphen. Hij wordt in 1800 benoemd tot Elève der Genie. Na 
twee jaar op de school lessen te hebben gevolgd, bereikt hij op 
10 augustus 1802 de klasse van extraordinaris-ingenieur. Hij 
verkeert in Bergen op Zoom. Daar valt zijn oog op de knappe 
kapiteinsdochter Jacoba de Bère. Niet lang daarna gaat het 
stel in ondertrouw. Het is 20 april 1805. 
Door zijn huwelijk verschaft Jan Egbertus zich een entree in de 
hoogste kringen. Wel is het zaak zijn getalenteerdheid te to-
nen. Dat lukt hem uitstekend. Op 21 december 1807 komt hij als 
geografisch ingenieur en luitenant-adjoint bij de generale staf. 
Op 8 augustus 1808 bereikt hij de rang van eerste luitenant 
geografisch ingenieur.

Na de inlijving van het koninkrijk Holland in 1810 treedt Jan Eg-
bertus in Franse dienst. Op 1 juni 1811 wordt hij tot kapitein bij 
de sappeurs bevorderd. Op 1 januari 1812 gaat hij als kapitein 
over naar de genie. Onder generaal Kraijenhoff en later onder 
de Franse generaal Maison maakt hij opmetingen voor de gro-
te kaart van Holland en die van de departementen Maasland, 
Amstelland en Utrecht. Ook helpt hij mee met het ontwerp 
voor de verdediging van Amsterdam. In 1813 vestigt hij met 
het ontwerp van de verdediging van Antwerpen zijn naam als 
cartograaf. Als hij in 1815 in Parijs moet zijn, looft de Franse ge-
neraal Maison zijn werk. Jan Egbertus van Gorkum heeft dan al 
uit onvrede de Franse dienst verlaten en zich aangesloten bij 
het Nederlandse leger. De Fransen vertrouwden de Hollandse 
officieren niet. Dat zinde Jan Egbertus niet en dus vertrok hij 
op 21 januari 1814 met luitenant-kolonel der genie Van Ingen. 
Samen stapten ze in Antwerpen over naar de geallieerden. 
Waarschijnlijk hebben ze ook wat ‘in het voren gedacht’ en ge-
wed op het sterkste paard. Het zal Jan Egbertus voor zijn mili-
taire loopbaan goed uitkomen.

De bestorming van Bergen op Zoom

Nadat Napoleon in Rusland is verslagen, komt erfprins Willem 
in november 1813 per schip aan in Scheveningen. In de eerste 
vier maanden van 1814 wordt een leger gevormd van 34.000 
weerbare mannen in de leeftijd van 17 tot 50 jaar, want er is 
nog een lange weg tegen de Fransen te gaan. De Pruisische 
bondgenoten staan pas bij Arnhem en Zeeland is nog volledig 
in de macht van de Fransen. Ook zijn ze heer en meester in de 
vestingen Gorkum, Nieuwpoort, Naarden, Den Helder, Den 
Briel, Hellevoetsluis en het fort Ooltgensplaat. Verder zijn ook 
de plaatsen Bergen op Zoom, Deventer, Coevorden, Delfzijl, 
Nijmegen, Bommel, Grave, Venlo, Woudrichem en Den Bosch 
stevig in Franse handen.
De bestorming van de vesting Bergen op Zoom zal een ver-
haal op zich worden. In februari 1814 wordt Jan Egbertus 
van Gorkum aangesteld als verbindingsofficier tussen de 
soevereine vorst Willem I en generaal Thomas Graham, aan-
voerder van de Engelse troepen in het zuiden. Op verzoek 
gaat Van Gorkum op onderzoek uit en hij presenteert na 
een paar dagen een uitvoerig plan voor de bestorming van 
de vesting, een plan waar de soeverein wel oren naar heeft. 
Ook Graham heeft vertrouwen in het plan en de voorberei-
dingen voor de bestorming worden in gang gezet. Van Gor-
kum zorgt voor het nodige materiaal, zoals ladders voor de 
bestorming, en voor Nederlandse gidsen. Op 7 maart 1814 
wordt luitenant-kolonel Sir James Carmichael-Smyth naar 
Van Gorkum gezonden om te vragen hoe het ermee staat. 
Van Gorkum vindt dat de volgende dag, 8 maart 1814, zeer 
geschikt is vanwege het weer én de waterstand. Graham 
geeft daarop het bevel om nu tot de aanval over te gaan. De 
vesting zal door drie verschillende legereenheden worden 
aangevallen. De eerste colonne d’attaque zal aangevoerd 
worden door generaal Cook met 1000 soldaten, de tweede 
colonne d’attaque door luitenant-kolonel Maurice met 1200 
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soldaten en de derde colonne d’attaque door majoor-gene-
raal Skeret met 1100 soldaten.
Volgens Van Gorkum onderschatten de Engelsen echter de 
bestorming en is er minimaal het dubbele aantal soldaten 
nodig om de aanval te laten slagen. Luitenant-kolonel Car-
michael-Smyth laat daarop aan Van Gorkum weten dat deze 
zich vergist in de vechtkracht van de Engelse soldaten, die 
volgens hem gelijk staat aan drie Franse soldaten. Van Gor-
kum laat zich niet van de wijs brengen en herhaalt zijn pro-
test. Desondanks wordt de aanval ingezet die desastreus 
verloopt voor de aanvallers. Nadat op verschillende plekken 
de wallen zijn bestormd en de aanvallers de binnenstad bin-
nenstromen, slaat de balans om in hun nadeel. De discipline 
onder de aanvallers wordt daardoor behoorlijk gehavend en 
de bestorming ontaardt al snel in plundering, drankmisbruik 
en verkrachtingen. De volgende dag, 9 maart 1814, weet de 
Franse bezetting de aanval af te slaan en bijna het voltalli-
ge invasieleger uit te schakelen. Bij de mislukte bestorming 
worden 900 Engelse soldaten gedood en gewond en worden 
2.000 van hen gevangen genomen. De verpletterende neder-
laag bezorgt Willem I een onverwachte en onplezierige ver-

rassing. Met een sarcastische ondertoon laat hij weten dat 
de bestorming van Bergen op Zoom uniek was in de moderne 
krijgsgeschiedenis.9

Jan Egbertus neemt zelf ook deel aan de bestorming van Ber-
gen op Zoom. Hij raakt gewond maar herstelt. Zijn hulp blijft 
niet onopgemerkt. Uit hoofde van deszelfs gedistingueerd 
gehouden gedrag in de affaire van Bergen op Zoom op den 
8sten maart krijgt hij op 8 april 1814 de rang van majoor der 
genie. De rang wordt effectief op 23 maart 1815.

Een terugblik op de bestorming

Kort na het overlijden van Jan Egbertus in 1862 verschijnt zijn vi-
sie op de oorlogshandelingen in Bergen op Zoom in boekvorm. 
Voor de prijs van 1,70 gulden is het boek te koop. Het heet De be-
storming der vesting Bergen op Zoom, op den 8sten maart 1824, 
beschreven door Jan Egbertus van Gorkum, in leven gepensio-
neerd generaal-majoor.
Ik gevoel mij gedrongen, schrijft Jan Egbertus in het voorwoord, 
mijne landgenooten naauwkeurige aanteekeningen aan te bie-
den van hetgeen bij gelegenheid van Neêrlands bevrijding werd 
in het werk gesteld, om de zelfstandigheid van den staat te 
bevestigen. Het geldt belangrijke en schier geheel onbekende 
bijzonderheden; gebeurtenissen, waarvan ik zelf een werkdadig 
getuige was, die mij dus naauwkeurig bekend zijn en naar mijn 
gevoelen verdienen voor het nageslacht bewaard te worden. Ik 
zou mij zelven ook niet voldoen met ze achter te houden; ik zou 
mij voor mijne kinderen niet genoeg verantwoord achten; terwijl 
de overweging van de kortheid van levenstijd, mij volgens men-
schelijke berekening nog slechts vergund, mij tot eenige bespoe-
diging dringt.
Het krijgsbedrijf, waarvan ik met dit doel verslag wensch te 
geven, is, met uitzondering van het officieel rapport van den 
generaal-en-chef van het Britsche leger in de Nederlanden, Sir 
Thomas Graham, en het uitvoerige doch met grove onnaauw-
keurigheden vermengd berigt van den franschen kolonel der ge-
nie le Grand, (destijds opperbevelhebber van Bergen op Zoom) 
later zoo verschillend en verkeerd voorgedragen, dat dit op zich 
zelve reden zou zijn er het stilzwijgen niet over te bewaren.

De slag bij Waterloo

Op 18 juni 1815 vindt de Slag bij Waterloo plaats. Zuidelijk van 
Brussel, op het grondgebied van de gemeenten Eigenbrakel en 
Waterloo, vechten 124.000 Fransen met keizer Napoleon te-
gen het Engels-Hollandse leger, ofwel 97.000 man aangevoerd 
door de Hertog van Wellington, en het Pruisische leger, 17.000 
man aangevoerd door veldmaarschalk Blücher.
Na een acht uur durende strijd eindigt de veldslag met een 
nederlaag voor de Franse troepen. Ze worden met een tang-
beweging ingesloten door de Engels-Hollandse en Pruisische 
troepen. Er vallen bijna 9.500 doden en 32.000 gewonden. De 
hertog van Wellington verzendt het bericht over de overwin-
ning vanuit Waterloo, waar hij zijn kampement heeft opgesla-
gen. Zo krijgt de veldslag de naam van deze stad.

2. Het tweede blad uit het boek van Jan Egbertus van Gorkum over Bergen 
op Zoom dat kort na zijn dood in 1862 verscheen. Deze vroege steendruk 
(litho) is van de kunstenaar Johann Peter Berghaus (1810-1870). Deze van 
oorsprong Duitse kunstenaar liet als graveur, lithograaf en tekenaar een 
omvangrijk oeuvre na van portretten van negentiende-eeuwse ‘bekende 
Nederlanders’



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 5/6  –  209 

Jan Egbertus van Gorkum is tijdens de slag de oudste staf-
officier van generaal Jean Victor baron de Constant Rebecque 
(geboren Genève 22 september 1773, overleden Schönfeld, 
 Silezië 12 juni 1850). In 1815 was De Constant Rebecque chef-
staf van de Nederlandse troepen onder de prins van Oranje. 
De generaal speelt een belangrijke rol bij de slag bij Quatre 
Bras en de slag bij Waterloo. Op 8 juli 1815 wordt hij benoemd 
tot commandeur in de Militaire Willemsorde.
Ook Jan Egbertus levert een wezenlijke bijdrage aan de over-
winning bij Waterloo. Tijdens de slag weet hij de blijvende toe-
voer van munitie naar het slagveld te garanderen. Die toevoer 
dreigt te blokkeren, omdat het verkeer op de wegen tussen 
Brussel en Waterloo door filevorming volledig is vastgelopen. 
In de daarop volgende dagen verleent hij als rechterhand van 
prins Frederik der Nederlanden, de tweede zoon van koning 
Willem I, belangrijke diensten aan het vaderland, vooral bij de 
verovering van Quesnoy en de blokkade van Valenciennes.
Jan Egbertus van Gorkum draagt, zo luidt het militair-romanti-
sche familieverhaal, tijdens de Slag bij Waterloo in zijn borst-
zak het miniatuurportret van zijn vrouw Jacoba Lydia Maria. 
Het portret redt hem het leven. Als de vijand een kogel op hem 
afvuurt, ketst deze af op het medaillon!

Onderscheidingen
In Vuren zijn op de grafsteen van Jan Egbertus van Gorkum onder 
het gebeeldhouwde familiewapen drie medailles geplaatst. De 
in de grafsteen gebeitelde tekst verwijst naar deze eretekens.
Jan Egbertus werd ridder in de Militaire Willemsorde vierde 
klasse vanwege zijn verrichtingen tijdens de slag bij Waterloo. In 
1828 benoemde de Engelse koning George IV hem tot honorary 
Compagnion of the order of the Bath. Volgens de bepalingen van 
het vredestraktaat van 3 april 1814 waren de steden, forten en 
vestingen met hun approvisionnementen gelegen op Walcheren 
en Cadzand naast alle burgerlijke en militaire gouvernementsei-
gendommen van Frankrijk en een derde deel van de Franse vloot 
die in Antwerpen of elders op de Schelde of in de Zeeuwse wate-
ren gelegen was, tot gemeenschappelijk eigendom van Engeland 
en Nederland verklaard. Deze goederen moesten overgenomen 
worden van de Franse generaal baron d’Abbeville. Lodewijk  XVIII 
benoemde hem tot commissaris voor Frankrijk. Jan Egbertus 
van Gorkum moest zorg dragen voor de overdracht. De Engelsen 
ridderden hem uit dank in de Orde van het Bath.
Namens de geallieerden hielp Jan Egbertus van Gorkum mee 
de grensscheiding tussen Frankrijk en Nederland af te bakenen 
en in kaart te brengen. Als beloning begiftigde de Franse koning 
hem in 1829 met de ridderorde Chevaliers de Saint Louis.
Koning Willem I rekent zijn ‘krijgsmakker’ Jan Egbertus tot zijn 
vriendenkring. Dat geldt ook voor diens zoon prins Frederik. 

3. Portretlitho’s van Jan Egbertus en Jacoba Lydia Maria van Gorkum-de Bère, in 1814 vervaardigd door Leopold Boëns, een bekende van Jan Egbertus 
(afbeeldingen beschikbaar gesteld door P. Spruijt, Amsterdam). Leopold Boëns verwierf vooral bekendheid met het maken van afbeeldingen van mili-
tairen en militaire kostuums10
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Jan Egbertus’ genegenheid voor de Oranjes komt tot uiting in 
de namen die hij aan enkele van zijn kinderen heeft gegeven. 
Dochter Anna Wilhelmina wordt vernoemd naar het kroon-
prinselijk paar Willem prins van Oranje en Anna Paulowna. Zij 
laten zich bij de doop van Anna vertegenwoordigen door de 
ouders van de baby. Zijn zevende zoon heet Willem Frederik 
en is vernoemd naar Willem Frederik van Oranje-Nassau ofwel 
Koning Willem I.

Een verbeterde afkomst?

Jan Egbertus sticht met zijn Jacoba een kinderrijk gezin. Zijn 
positie verschaft de kinderen een entree in de hoogste krin-
gen. Het lijkt erop dat daarvoor soms wel iets vergeten of 
een beetje verdraaid moet worden. Als zijn broer François op 
29 juni 1830 in Delft overlijdt, heet deze in de overlijdensak-
te Generaal Majoor, Ridder der Militaire Willemsorde derde 
Klasse, directeur van de Rijks Artillerie Stapel en Constructie 
Magazijnen te Delft, zoon van den Heer Gerhard van Gorkum, 
in leven Raad der gemeente Arnhem, en van Vrouwe Nelida 
de Greve, beiden te Arnhem overleden. Gemeensman Gerard 
van Gorkum behoorde niet tot de magistraat van Arnhem. De 
term Raad was voorbehouden aan de magistratuur in Arnhem.
L. Calkoen publiceert in 1901 in De Navorscher een ‘Bijdrage tot 
de Genealogie van Gorkum’. Calkoen beweert dat de vader van 
Jan Egbertus een kunstschilder is. In 1918, jaargang 9 van Ne-
derlands Patriciaat verschijnt een sterk verbeterde genealogie 
van de familie. Ook in deze publicatie voert men Gerardus op als 
kunstschilder. In de Militaire Spectator noemt correspondent 
De Fremery de generaal-majoor Jan Egbertus van Gorkum bij zijn 
overlijden een zoon van een Arnhemse schilder.
Gerard van Gorkum gebruikte de kwast op een andere, maar 
wel degelijke, manier. Bovendien: what’s in a name? Wie googlet 
op de beroepsnaam rijtuigschilder, moet vaststellen dat rij-
tuigschilders ook vaak decoratieschilders waren en soms ook 
sfeerschilderstukken maakten. Sommigen blijken inderdaad 
ook kunstschilder te zijn. Het kunstzinnige zit wel in de genen 
van de familie. Derk Gijsbertus is in zijn tijd een verdienstelijk 
aquarellist, schilder en tekenaar, die vooral stadsgezichten 
maakte. Jan Egbertus tekende taferelen van de Slag bij Wa-
terloo en met grote vaardigheid bracht hij geografische situa-
ties in kaart. Het uit de hand tekenen was een apart vak op zijn 
leerschool in Zutphen. De opvolger van zijn broer in Delft was 
daar een hartstochtelijk voorstander van. Achterkleindochter 
Pauline van Gorkum tekende ook niet onverdienstelijk.

De verdere loopbaan van Jan Egbertus van Gorkum

Van 1815 tot 1841 is Jan Egbertus directeur van de Dienst der 
militaire verkenningen, de tweede tak van het Topografisch 
bureau dat na de Franse tijd in 1814 wordt heropgericht. In 
het vredestraktaat tussen Nederland en Frankrijk bepalen 
de overwinnaars dat de grensscheiding tussen Frankrijk en 
Nederland op kaart moet worden vastgelegd. Bij Koninklijk 
Besluit van 19 april 1816 krijgt generaal-majoor Jean Victor ba-

ron de Constant Rebecque de leiding. In het besluit heet hij de 
Nederlandse commissaris voor de grensregeling met Frank-
rijk. Men schuift hem diverse deskundigen toe voor hulp. Zijn 
Franse evenknie is de luitenant-generaal Casimir Charles de 
Poitevin, baron de Maureillan (1772-1829).11 Als werkplek wordt 
de stad Mons aangewezen. Het traktaat van de grensregeling 
van 28 maart 1820 noemt in artikel 71 de officieren, die met de 
uitvoering van de grensregeling zijn belast. Onder andere is dat 
kolonel Frederich Ludwig Behr. Omdat deze een andere functie 
gaat vervullen, wijst de koning de in 1817 tot luitenant-kolonel 
bevorderde Jan Egbertus van Gorkum aan als zijn vervanger.12

Tussen 1815 en 1830 zet het leger vooral de gebieden op kaart 
die grenzen aan Frankrijk omdat daarvan de grootste dreiging 
uitgaat. Jan Egbert van Gorkum krijgt 40.000 gulden tot zijn 
beschikking om de regio’s in kaart te brengen. Hij voert de zo-
genaamde schrapjesschaal in, een manier om via arcering re-
liëf aan te brengen met hele fraaie visuele resultaten. In deze 
periode gebruikten de cartografen vooral driehoeksmeetkun-
de om de positie van herkenningspunten, zoals kerken of zelf 
opgerichte stellingen, ten opzichte van elkaar te bepalen. De 
Van Gorkum-methode maakt veel indruk en krijgt navolging.13 
In 1820 wordt Jan Egbertus van Gorkum bevorderd tot kolonel 
en in 1834 tot generaal-majoor bij de generale staf van de prins 
van Oranje.

Mede dankzij Jan Egbertus van Gorkum ontstaat een geteken-
de militaire topografische kaart van het Koninkrijk der Neder-
landen inclusief België en het Groothertogdom Luxemburg. Zijn 
werk staat aan de wieg van een nationale topografische kaart 
die tussen 1850 en 1864 wordt vervaardigd. Onder zijn leiding 
verwerft de Dienst der militaire verkenningen prestige. De 
dienst, eerst in Kortrijk en daarna in Gent gevestigd, wordt in die 
tijd beschouwd als de oefenschool bij uitstek voor bijna alle Eu-
ropese landen. Franse, Engelse, Oostenrijkse, Duitse, Zwitserse 
en Italiaanse officieren komen naar de topografische dienst om 
te leren hoe terreinen in kaart moeten worden gebracht.
Bij zijn sterven in 1862 is Jan Egbertus van Gorkum een geves-
tigde autoriteit.

Fragment genealogie14

I.  Frans van Gorkum, gedoopt te Buren 9 augustus 1691, 
buurmeester van Buren van 1714-171915, overleden circa 
1746, trouwt (1) circa 1720 Cornelia den Bonter, begraven 
te Culemborg 14 januari 1730, (2) te Culemborg 25 februa-
ri 1731 Adriana Bosch16, gedoopt te Culemborg 3 augustus 
1712, dochter van Johannes Bosch en Geertje van den Oos-
tendam.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Frans, gedoopt 19 januari 1721 (peter Frans van Gor-

kum), begraven 31 mei 1721.
2.  François, gedoopt 3 mei 1722, begraven 11 juli 1722.
3.  Maria Anna, gedoopt 29 augustus 1723.
4.  Cornelia, gedoopt 5 oktober 1724.
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5.  François, gedoopt 1 januari 1728, overleden 16 septem-
ber 1730.

Uit het tweede huwelijk:
6.  François, gedoopt Culemborg 20 mei 1731.
7.  Geertrui, gedoopt Culemborg 21 september 1732.
8.  Johannes, volgt II.
9.  Cornelis, gedoopt Culemborg 19 augustus 1736, begra-

ven aldaar 12 februari 1737.
10.  Cornelis, gedoopt Culemborg 9 juli 1739, begraven al-

daar 23 juni 1743.
11.  Gerardus, volgt III.

II.  Johannes van Gorkum, gedoopt Culemborg 12 september 
1734, graanhandelaar te Amsterdam, woonde tussen 1787 
en 1795 te St. Omer, trouwt (1) Arnhem 6 november 1756 
Helena (Magdalena?) van de Pol(l), gedoopt Arnhem 25 
maart 1728, dochter van Pieter van de Pol(l) en Hendrika 
Wesseling, weduwe van Berent Everts, trouwt (2) Hendri-
ka de Greeff, NH gedoopt Arnhem 4 februari 1745, dochter 
van Derk de Greeff en Geerke Heijdelaar.

 Uit het tweede huwelijk vijf kinderen, onder wie Peter, 
volgt II.1.

II.1. Peter (Pieter) van Gorkum, gedoopt Arnhem 22 juni 1758, 
luitenant-kolonel der infanterie, sergeant bij het Légion 
Etrangère, overleden Utrecht 9 maart 1821, trouwt Wa-
geningen 12 april 1783 Johanna Maria Jans van Eldick, ge-
doopt Hien-Dodewaard 30 december 1759, dochter van 
Jans Sandersz van Eldick, landbouwer te Dodewaard, en 
Johanna Maria van der Brugge.

Uit dit huwelijk drie kinderen, onder wie:
II.1.1. Jan van Gorkum, gedoopt NH Arnhem 23 november 

1784, luitenant-kolonel, commandant 17de afdeling In-
fanterie, laatstelijk wonende te Maastricht, ridder der 
Militaire Willemsorde vierde klasse vanwege getoon-
de moed, beleid en trouw bij deelname veldtocht tegen 
Napoleon in 1815, drager officierskruis voor 25 jaar 
trouwe dienst, overleden Den Bosch 19 augustus 1838, 
trouwt Zutphen 30 mei 1821 Lambertina Wilhelmina 
Willinck, geboren Zutphen 3 december 1793, gedoopt 
aldaar 8 december 1793, overleden Beek (L.) 28 juli 
1867, dochter van Arnold Willem Willinck en Barbara 
Catharina de Neije.

 Uit dit huwelijk twee kinderen.

III.  Gerhardus van Gorkum, gedoopt Culemborg 11 november 
1744, meester huis- en rijtuigschilder te Arnhem, woonde 
aan de Oeverstraat in Arnhem, overleden Arnhem 16 juli 
1827, trouwt Arnhem 26 februari 1769 Nelida (Neeltje) de 
Greeff, gedoopt NH Arnhem 5 oktober 1738, overleden 
Arnhem 22 januari 1825, dochter van Derk de Greeff, mr. 
leidekker, en Geerte Heydelaer.

Uit dit huwelijk elf kinderen, van wie er zeven jong sterven:
1.  Adriana, geboren Arnhem 6 januari 1770, overleden Erp 

11 januari 1854, trouwt kerkelijk Heteren 1 september 
1791 Christiaan Lodewijk Wilhelm Schumann, hofma-
joor en kapitein der gardes van Prins Willem V, geboren 
Erbach, aldaar overleden 1803.

2.  François, gedoopt NH Arnhem 5 augustus 1773, gene-
raal-majoor en directeur van ’s Rijks Artillerie, stapel- en 
constructiemagazijnen te Delft, ridder Militaire Wil-
lemsorde vierde klasse, woonde aan de Korenmarkt 
116 te Delft, overleden Delft 29 juni 1830, trouwt Anna 
Maria Pompe van Meerdervoort, geboren Veere 13 au-
gustus 1768, overleden onder Voorburg op Meijvliet te 
Stompwijk 8 augustus 1826, dochter van Anthony Pom-
pe van Meerdervoort en Catharina Johanna de Vassy.

 Uit dit huwelijk geboren Gerhard Francois Antonie van 
Gorkum, overleden Arnhem 22 september 1811, 2 maan-
den oud.

3.  Derk Gijsbertus, volgt III.1
4.  Jan Egbertus, volgt III.2

III.1. Derk Gijsbertus van Gorkum, geboren Arnhem 13 januari 
1776, gedoopt NH Arnhem 16 januari 1776, schilder, koop-
man, wonende aan de St. Jansplaats, overleden Arnhem 
4 januari 1845, trouwt Arnhem 13 maart 1809 Gesina de 
Haas, geboren Arnhem 14 mei 1786, gedoopt Arnhem 28 
mei 1786, overleden Arnhem 30 augustus 1831, dochter van 
Abraham de Haas en Christina Hooyman.

 Uit dit huwelijk vier kinderen.

4. Jan van Gorkum
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III.2. Jan Egbertus van Gorkum, geboren Arnhem 28 november 
1780, gedoopt aldaar NH 3 december 1780, in 1832 bevor-
derd tot majoor bij de veertiende infanterie van de zeven-
tiende infanterie, daarna generaal-majoor bij de generale 
staf en directeur van de militaire verkenningen, ridder 
vierde klasse in de Militaire Willemsorde, onderscheiden 
met de Bath Orde en met de orde Chevaliers de St. Louis 
van Frankrijk, versierd met het metalen kruis, overleden 
Vuren 9 februari 1862, ondertrouwt 20 april 1805/trouwt 
5 mei 1805 voor de Schepenbank van Bergen op Zoom 
Jonkvrouw Jacoba Lydia Maria de Bère, geboren Bergen 
op Zoom 5 september 1787, gedoopt aldaar 6 september 
1787, overleden Woud-Zoomvliet 18 augustus 1849, doch-
ter van Ciprianus de Bère, kapitein, en Catharina Johanna 
Elisabeth van Hoek.

Uit dit huwelijk:
1.  Nelia Catharina Johanna (Cateau), geboren Bergen op 

Zoom 14 januari 1806, gedoopt aldaar 29 januari 1806, 
overleden aldaar 27 december 1872, trouwt Leiden 25 
september 1839 Christiaan Jacobus van der Vlis, gebo-
ren Utrecht 28 augustus 1813, theol. en litt. doctor, lin-
guist, overleden Salatiga 1841, zoon van Johannes van 
der Vlis en Geertruijda Hendrika Lebbe.

2.  Ciprianus Gerhardus Arend, geboren Amsterdam 21 
september 1807, gedoopt NH Nieuwe Kerk Amsterdam 
4 oktober 1807, in 1832 bij het korps rijdende artillerie 
bevorderd tot 1ste luitenant, daarna majoor der artil-
lerie, overleden Amersfoort 22 januari 1879, trouwt 
Amersfoort 24 juni 1841 Sara Elisabeth Sanderus, Evan-
gelisch Luthers, geboren Amsterdam 28 juli 1812, over-
leden Amersfoort 9 oktober 1883, dochter van Pieter 
Sanderus, rentenier, en Anna Elisabeth Menkema.

3.  Jacobus Warnerus Constantinus17, geboren Amster-
dam 9 januari 1809, gedoopt Oude Kerk Amsterdam 29 
januari 1809, in 1832 bevorderd tot 1ste luitenant van 
het zesde regiment huzaren, in 1861 bevorderd tot ma-
joor en plaatselijk commandant van de 3de kl. te Bergen 
op Zoom, daarna kolonel der cavalerie en plaatselijk 
commandant Den Haag, militiecommissaris Limburg, 
ridder in de Orde van de Eikenkroon, overleden Roer-
mond 28 augustus 1880, trouwt RK Pont-Geldern 3 no-
vember 1842 jonkvrouw Josephine Caroline Petronella 
Hubertine van Aefferden, geboren Roermond 28 juni 
1820, overleden Roermond 29 november 1888, dochter 
van jonkheer (Joannes) Baptiste Alexander Franciscus 
(Josephus) van Aefferden en jonkvrouw Maria Agnes 
Brigite Henriette Petit.

4.  Constantine Adrienne, geboren Bergen op Zoom 31 
maart 1811, overleden Den Haag 10 januari 1883, trouwt 
Leiden 20 juli 1836 mr. Jan Viruly, geboren Rotterdam 4 
november 1814, heer van Vuren en Dalen, lid Provincia-
le Staten Gelderland, officier in de Orde van de Eiken-
kroon, overleden Vuren 9 april 1876, zoon van Jan Viruly 
en Johanna van der Hoeven.

5.  Jan François Egbertus, geboren Bergen op Zoom 11 
maart 1813, luitenant ter zee 1e klas, overleden Leiden 
26 maart 1854, ongehuwd. François J.E. van Gorkum 
maakte op 11 en 12 september 1850 als commandant/
gezaghebber van het oorlogsstoomschip ZM Borneo 
de gevechten tegen de Chinese opstandelingen van 
Taikong mee op de rivier van Sambas en te Pamangkat. 
Werd wegens goed en dapper gedrag bij de expedities 
op Bali onderscheiden met de Militaire Willemsorde, 
ridder vierde klasse op voordracht van vice-admiraal 
E.B. van den Bosch, commandant van ZM zeemacht in 
Oost-Indië en inspecteur van de Marine.18

6.  Carolina Juliana Johanna, geboren Maastricht 26 fe-
bruari 1815, overleden Brummen 19 oktober 1884, 
trouwt Leiden 19 november 1834 Christiaan Lodewijk 
Coster van Voorhout, geboren Altona (Denemarken) 15 
oktober 1813, ambachtsheer van Voorhout, overleden 
Zutphen 12 september 1878, zoon van Karel Hendrik 
Coster van Voorhout en Albertina Augustina von Vasel.

7.  Mr. Thomas Graham, geboren Bergen in Henegouwen 
15 november 1816, ingeschreven te Leiden als student 
in de letteren op 16 september 1833, gepromoveerd in 
de rechten op 26 juni 1839, rechter-plaatsvervanger 
te Leiden, overleden Deventer 12 september 1883, on-
gehuwd.Thomas Graham van Gorkum werd vernoemd 
naar de Engelse generaal Sir Thomas Graham, de bevel-
hebber van de Engelse troepen die in 1814 de aanval op 
Bergen op Zoom uitvoerden. Hiervoor waren de plannen 
ontworpen door Jan Egbertus van Gorkum. Uit erken-
telijkheid voor de naamsvernoeming schonk generaal en 
‘godfather’ Graham de pas geborene een zilveren beker. 
Twee van zijn broers lieten Thomas G. van Gorkum in de-
cember 1851 onder curatele stellen wegens krankzinnig-
heid. Hij werd geplaatst in een gesticht te Deventer.

8.  Victor Jacques, geboren Kortrijk 18 februari 1818, twee-
de luitenant bij het derde regiment dragonders, overle-
den Deventer 11 mei 1846, ongehuwd.

9.  Anna Wilhelmina, geboren Gent-Kortrijk 16 augustus 
1819, overleden Den Haag 26 april 1894, trouwt Leiden 
15 juli 1840 mr. Daniel Cornelis Virulij, geboren Rot-
terdam 13 augustus 1816, heer van Pouderoyen, jurist, 
overleden Leiden op het Rapenburg 4 januari 1862, 
broer van Jan Virulij (zie 4).

10. Egbert François Marie, geboren Gent (B.) 3 oktober 
1821, kapitein bij het 5e regiment infanterie garnizoen 
Grave, later leraar tekenen te Arnhem, overleden Bur-
scheid bij Aken (D.) 25 juli 1872, trouwt Wijchen 8 juli 
1865 Anna Elizabeth Adriana van Roggen, geboren Wij-
chen 6 augustus 1840, overleden Brussel 5 maart 1898, 
dochter van Willem Diederik van Roggen, notaris, en 
Jenette Wilhelmina van der Mey van Oosterhout.

11.  Willem Frederik, geboren Gent 16 mei 1823, vertrekt 
in 1875 wegens benoeming als hoofdonderwijzer in 
de Oranje Vrijstaat, daarna superintendent onderwijs 
Zuid-Afrikaanse Republiek, overleden Winburg 1900, 
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Noten
1. Archief Lambertuskerk Buren.
2. Gelders Archief Arnhem, nr. 6504. Rekesten betreffende het repareren van 

de ramen van het gerechtshof en van een woning naast het tuchthuis, met 
kostenbegroting van G. van Gorkum, schilder, 1809. Idem: nr. 7114. Declaraties 
ingediend door G. van Gorkum en zoon, schilders, wegens in 1810 verrichte 
arbeid en gedane reparaties aan departementale gebouwen te Arnhem, 1810-
1811. Idem: nr. 7115. Appointementen van de auditeur op rekesten betreffende 
door G. van Gorkum te leveren ramen, 1810, gediend hebbend als bijlagen bij 
diens declaraties over 1810. Idem: nr. 7149. Declaratie, ingediend door G. van 
Gorkum en zoon, schilders, wegens in januari-juni 1810 verrichte arbeid en 
gedane leveranties ten behoeve van het departementaal gerechtshof.

3. Oud Rechterlijk Archief Arnhem, toegangsnr. 2003, folio 392v.-393v. d.d. 26 
november 1771. Idem: 5 april 1769, folio 154r.-54v. Idem: 8 januari 1762, folio 
97.-98r. 1707 Gelderse Landdagsrecessen 1581-1798. Inventaris 1760. Ordinaris 
Landdag 15-25 oktober te Arnhem 22 oktober 1760, nr. 124. ORA Arnhem, 
toegangsnummer 2003, 6 mei 1745, folio 98v.-99r. Idem: 9 april 1803, folio 54.-
54v. Idem: 29 mei 1799, folio 126r.-126v. Idem: 13 juni 1797, folio 207r.-207v.

4. Regest 13 op 13 maart 1794, inventarisnummer 445, 2003 ORA Arnhem: G. van 
Gorcum en N. de Greev e.l. verklaren wegens opgenomen en ontvangen pennin-
gen … schuldig te zijn aan de heer en Mr Hendrik Brantsen, burgemeester der 
stad Arnhem, een kapitale summa, groot 1500 gl. … comparanten verklaren te 
verbinden in het generaal hun personen en goederen en speciaal hunlieder huis 
en erf, staande en gelegen binnen deze stad in de Oeverstraat.

 Idem: regest 61 op 28 januari 1806, inventarisnummer 451: Cornelis Alphers en 
Margaretha van der Kaa e.l. verklaren … schuldig te zijn aan en ten behoeve van 
Gerardus van Gorkum en Neeltje de Greeff e.l. een somma van 500 gl., herko-
mende wegens zovele aan comparanten ter leen verstrekte en voorgeschoten 
gelden … comparanten verbinden hun personen en goederen en bovendien stel-
len tot een speciaal hypotheek hunlieder huis en erve, staande in de Kerkstraat.

 Idem: regest 56 op 27 november 1803, inventarisnummer 450: Hendrik van 
Varssevelt, weduwnaar en boedelhouder van wijlen Catharina Heysing, voor 
zich zelf en namens [de overige erfgenamen] … verklaren verkocht te hebben 
… aan de Mr schilder Gerardus van Gorkum hunlieder huis en erve, staande 
binnen deze stad in de Oeverstraat naast het huis van de koper; [enz.] en zulks 
voor een somme van 1800 gl.

 Idem: regest 13 op 9 april 1803, inventarisnummer 450: Gerhardus van Gorkum 
en Fredrik Lebbing in kwaliteit van executeurs-testamentair van de boedel en 
nalatenschap van wijlen Derkje Suring, weduwe en boedelhouderse van wijlen 
haar overleden eheman Derk de Greeff … verklaren ingevolge koopcontract 
d.d. 22-12-1800 te hebben verkocht … een huis en erf, staande en gelegen alhier 
binnen deze stad in de Kerkstraat tussen het erf van de overleden J.H. Kniest 
ter eenre- en A. Knoops ter andere zijde, door vnd. Derkje Suring, weduwe wijlen 

Derk de Greef, zelve tot haar dood toe in eigendom bewoond geweest, en wel 
aan Cornelis Alphers en Margaretha van der Kaa e.l. voor een summa van 3600 gl.

5. Arnhemsche Courant 23 april 1814, nr. 49.
6. Het Gelders Archief, Memories van Successie Arnhem, nr. 13-0007, 1825.
7. Het Gelders Archief, Memories van Successie Arnhem, nr. 18-0046, 1827.
8. ‘Het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen, een uitgebreide beschouwing van 

het bedrijf dat in de roerige jaren 1935-1945 de spil was van de Nederlandse 
wapen- en munitieproductie’, A.M.A. Goossens, 15 december 2007.

9. Uit: De omzwervingen van Erfprins Willem door Fré Morel. www.prorepublica.
org/print.aspx?a=de_omzwervingen_van_erfprins_willem&t=De omzwervingen 
van erfprins Willem&page_xml=rss_artikelen

10. Legermuseum te Delft.
11. www.napoleonicsociety.com/french/aude.htm.
12. Legatie Frankrijk, 1814-1884. Archiefbloknummer Z26045, nr.155, 1 omslag, 

Nationaal Archief, Den Haag.
13. www.kuleuven.be.
14. Voor het samenstellen van de fragment genealogie raadpleegde ik het artikel 

van L. Calkoen in De Navorscher 1901 over de familie Van Gorkum, Nederlands 
Patriciaat 1918, jaargang 9, de aantekeningen van luitenant-kolonel der infan-
terie Simon Jacobus (Sim) Andriessen, een nazaat van J.E. van Gorkum en de 
notities van P. Spruijt, Amsterdam.

15. Bron: 0439 Polders Buren en Erichem, Regionaal Archief Rivierenland.
16. Adriana ondertrouwt/hertrouwt als weduwe van Frans van Gorcum voor de 

Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 11 november 1753/27 november 
1753 (in de Grote Kerk) Jan Derk Teeunissen (of Teeuwissen?), weduwnaar van 
Hendrica te Wege. Bron: Trouwboek 1751-1775, R.B.S. 1891.

17. Van dit echtpaar is het beroemde ‘graf met de hendjes’ te zien op de begraaf-
plaats Kapel in het Zand te Roermond. Over de muur, die het protestantse 
en katholieke deel scheidt, houden twee handen afkomstig uit de grafstenen 
van weerskanten elkaar vast. Het symboliseert de onvergankelijkheid van de 
liefde. Ook is het een postuum protest van de twee geliefden na hun dood. Het 
laat zien dat twee geloven nooit de ware liefde tussen man en vrouw kunnen 
verdelen. Het oecumenisch huwelijk van Jacobus en Josephine riep in 1842 
veel weerstand op. In stukken die over dit echtpaar en het graf zijn geschre-
ven, wordt beweerd dat ook het standsverschil de weerstand zou hebben 
opgeroepen. Zij was van adel en hij van burgerlijke afkomst. Ik betwijfel dat. In 
1842 behoorden de Van Gorkums tot de fine fleur van de Hollandse natie. Zie 
de Oranjeconnectie en de partners van de andere kinderen van Jan Egbertus 
van Gorkum.

18. Ing. H.J. Mulder ‘Onrust op Borneo 1850-1854’ in het Tijdschrift van de Neder-
landse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie Mars et Historia, 
35e jaargang, nummer 2, april/juni 2001.

tegen het einde van de Brits-Transvaalse Oorlog, 
trouwt 1880 Johanna Sophia Jacoba Meeding, geboren 
Knysna in de Kaap 16 september 1854, overleden Dea-
lesville 4 juli 1950, dochter van Johan Frederik Meeding 
en Rachel Catharina van der Watt.

12.  Lydia Julia Maria, geboren Gent 26 juli 1824, overleden 
Leiden 15 mei 1854, trouwt Tiel 8 augustus 1850 mr. Karel 
Jan Frederik Cornelis Kneppelhout van Sterkenburg, ge-
boren Leiden 13 september 1818, heer van Sterkenburg 
en Hoekenburg, lid van de gemeenteraad van Leiden, 
overleden op Huize Sterkenburg onder Driebergen 17 
augustus 1885, zoon van mr. Cornelis Johannes Kneppel-
hout van Sterkenburg en Maria Johanna de Gyselaar. Hij 
hertrouwt Leiden 17 augustus 1855 Susanna Elisabeth 
Drabbe, geboren Leiden 2 augustus 1825, overleden 
Doorn 10 augustus 1907, dochter van Gerrit Willem Hart-
man Drabbe en Wilhelmina Frederica Louise Tollius.

13.  James Henry, geboren Gent 3 april 1826, ambtenaar 
Engelse Onderzeese Telegraaf Compagnie, over-
leden Korfoe 3 april 1865, ongehuwd. De hautaine 
luitenant-kolonel sir James Carmichael-Smyth luis-
terde op 7 maart 1814 niet naar de goede raad van 

Jan Egbertus van Gorkum. Dat weerhield Jan Egber-
tus er niet van zijn dertiende kind te vernoemen naar 
deze militair.

14. Elisabeth Theodora Christina, geboren Gent 19 ok-
tober 1827, overleden Velp 21 januari 1913, trouwt 
Vuren 8 augustus 1851 Willem Adriaan Viruly Ver-
brugge, geboren Rotterdam 4 januari 1830, raadslid, 
wethouder en burgemeester van Gorinchem, lid Pro-
vinciale Staten Zuid-Holland, lid Tweede Kamer Sta-
ten Generaal, Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, Ridder in de Zweedse Orde van de Poolster, 
officier van de Kroonorde van Italië, overleden Rot-
terdam 10 december 1908, zoon van Michiel Viruly, 
heer van Vuren en Dalem, en Johanna Catharina Mat-
thijssen.

15.  Willem Frederik George Lodewijk, geboren Gent 
28 september 1829, luitenant ter zee 2e klasse, 
overboord geslagen en verdronken op de rede van 
Soerabaya 17 juli 1855.

16.  Rudolph Felix Karel, geboren Leiden 9 februari 1831, 
luitenant-kolonel der infanterie, ongehuwd.  <<



214  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 5/6

ALEX VERMEULEN, GITTA BOTMAN-VERMEULEN EN PAULA KONING-VERMEULEN 

Johannes Vermeulen 
in dienst van Bataafse Republiek, koningen en keizer Napoleon

Telkens weer hoorden we dat gerucht tijdens familiebijeenkomsten dat we een voorva-
der hebben gehad die een zeer verdienstelijk en geducht militair was geweest. En telkens 
weer werd Delfzijl genoemd. Ons genealogisch onderzoek heeft inmiddels uitgewezen 
dat het gerucht op feiten is gebaseerd. Johannes Vermeulen, geboren in 1786 te Workum 
en overleden in 1863 te Amsterdam, blijkt op zeer ingrijpende wijze persoonlijk betrok-
ken te zijn geraakt bij de continentale Franse expansiepolitiek van Napoleon Bonaparte. 

1. Johannes van den Bosch geschilderd door Cornelis Kruseman, 1829. Rijksmuseum.
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Eerst als militair op de veldtochten tegen Oostenrijk, Pruisen 
en Rusland, vervolgens als ambtenarenvader in Veenhuizen 
waarin hij geconfronteerd werd met de sociale ellende in de 
steden en op het platteland veroorzaakt door het continentale 
stelsel en tenslotte met de uitbouw van de centrale Belasting-
dienst naar Frans voorbeeld. Om deze levensloop van Johan-
nes Vermeulen beter te begrijpen schetsen we eerst kort de 
streek en plaats waar hij vandaan komt en vervolgens kort de 
politieke situatie in de tweede helft van de achttiende eeuw en 
begin van de negentiende eeuw in Nederland.

Workum rond 1786 

Ten tijde van de geboorte van Johannes in 1786 woonden zijn 
ouders in Workum, gelegen in de Zuidwesthoek van de provin-
cie Friesland. Workum was een levendige haven aan de Zui-
derzee. Tussen 1650 en 1750 was er in Nederland en de Friese 
Zuidswesthoek sprake van een economische stagnatie. Maar 
na 1750 trok de economie weer aan. Vooral tussen 1760 en 1780 
was er sprake van een bloeiperiode van handel en scheepvaart. 
In 1749 had Workum 2788 inwoners. Zeker 50 Workumers be-
zaten toen een eigen vrachtschip, een smak of kop, waarmee 
zij naar de Oostzee, Noorwegen, Engeland en Frankrijk voe-
ren. Rond 1781 woonden er 66 kofschippers en waren er 12 
scheeps timmerwerven waarvan ten minste de helft de zee-
waardige kofschepen bouwden. Workum was een havenstad 
die direct invloed onderging van conflicten met andere landen. 
Zo bracht de oorlog met Engeland in 1780, als gevolg van de 
steun van Hollandse (wapen)handelaren aan de Amerikaanse 
vrijheidsstrijders na 1776, grote schade toe aan de zeehandel 
met Engeland. Na 1795 verkeerde Nederland voortdurend in 
oorlog met Engeland en de zeehandel werd toen zoveel moge-
lijk verlegd naar Noorwegen en Oostzee.
De bedrijvigheid in de stad werd in toenemende mate ook 
bedreigd door de eigen ligging. ‘Hoewel de stad aan de Zui-
derzee lag, was zij toch niet geheel ‘wel gelegen’. Voor de ha-
ven lag namelijk een zandbank, die maakte, dat schepen die 
wat dieper staken, hoogwater moesten afwachten en als dat 
ook niet hielp, een deel van hun lading moesten lossen (bij 
het binnenkomen) of achter de bank uit kleinere scheepjes 
laden (bij het uitzeilen). Bij westenwind was het vooral voor 
grote schepen onmogelijk via de vaargeul (het Soal) de zee 
te bereiken’.1

Verder had de stad en de wijde omgeving regelmatig te maken 
met grote dijkdoorbraken. Er werden vanaf de zeventiende 
eeuw zeedijken aangelegd, maar de watervloed van 1825 brak 
door de dijken heen en ‘deden de zuidwesthoek der Provincie 
als in een barren oceaan verkeeren’.2 Mogelijk heeft Adriana 
Miesenburg deze ramp nog meegemaakt, maar misschien ook 
heeft zij in deze ramp het leven gelaten en is dat de reden dat 
we haar overlijden niet in de archieven kunnen terugvinden.
In de negentiende eeuw is Workum meer landinwaarts komen 
te liggen achter een nog grotere zeedijk, maar met behoud van 
een kleine haven. De enorme katholieke kerk getuigt nog van 
de bloeiperiode van Workum.

De politieke situatie in 1750-1815
In de tweede helft van de achttiende eeuw liep de Republiek 
der Zeven Verenigde Provinciën ten einde. Er waren toene-
mende spanningen tussen de regenten en de burgers over het 
bestuur van het land. Ook tussen regenten en stadhouder Wil-
lem V. De ideeën van de Verlichting over gelijkheid en vrijheid 
van de inwoners van landen begonnen politieke gevolgen te 
krijgen. De kolonisten in Amerika begonnen zich af te zetten 
tegen het Engelse moederland en riepen in 1776 de onafhan-
kelijkheid uit, zich beroepend op het gedachtegoed van de 
Verlichting.
In 1789 brak in Frankrijk de revolutie uit tegen de onder-
drukkende monarchie van Lodewijk XVI. In Nederland 
vertaalden de Patriotten de Verlichtingsideeën in nieuwe 
staatsvormen. De schade van de oorlogen met Engeland, 
het zwakke beleid van stadhouder Willem V en de achter-
docht tegen de nauwe banden van de stadhouder met het 
Engelse vorstenhuis maakte de positie van de stadhouder 
onmogelijk.
In 1795 verliet Willem V met zijn familie de Nederlanden en 
vluchtte naar Engeland. De patriotten namen het roer over 
en stichtten de Bataafse Republiek. De autonomie van de 
provinciën verviel en Nederland werd een gecentraliseerde 
eenheidsstaat met een uniform bestuur en een grondwet, de 
Staatsregeling van 1789, waarin aan alle burgers gelijke rech-
ten werden toegekend.
Maar in 1801 werd dit alweer gedeeltelijk teruggedraaid: Ne-
derland werd een ‘Gemenebest’, onder leiding van het staatsbe-
wind. In 1805 ontstond onder leiding van Schimmelpenninck en 
al in 1806 dat van de broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon 
als koning van het Koninkrijk Holland, een eenhoofdig bewind.
Uit onvrede over het ‘coulante’ bestuur van Lodewijk Napole-
on, werd hij vervolgens in 1810 door zijn broer afgezet en werd 
Nederland ingelijfd bij Frankrijk. De gevolgen waren groot: de 
departementen werden met harde hand bestuurd, de econo-
mie raakte door het sluiten van de havens voor Engelse sche-
pen, voor handel op Engeland en door de hoge belastingen in 
het slop. Jongemannen kregen vanaf 1811 te maken met de 
dienstplicht, want Napoleon had in toenemende mate nieuwe 
soldaten nodig voor de oorlogen tegen zijn Europese vijanden: 
Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland.
Na een serie oorlogen, waar ook Johannes Vermeulen als vrij-
willige beroepsmilitair al vanaf 1805 te maken zou krijgen, 
eindigde de Napoleontische tijd in 1813 met de komst van Ko-
ning Willem I, de zoon van de laatste stadhouder, en met de 
nederlaag van Napoleon bij Waterloo. We mogen aannemen 
dat de ouders van Johannes, Pieter en Adriana, veel van deze 
politieke ontwikkelingen hebben ‘meegekregen’. Workum was 
een belangrijke stad in Friesland met, soms felle, tegenstel-
lingen tussen jeugdige patriotten en een prinsgezinde stad-
selite.3 Als havenstad was Workum goed verbonden met de 
commerciële en politieke wereld en voelde daardoor in de 
Franse Tijd sterk de negatieve handelseffecten van het con-
tinentale stelsel.
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Johannes kiest voor de opleiding van 
beroepssoldaat 
Het onderwijs in de stad was rond 1790 iets beter georgani-
seerd dan op het platteland, waar zonder vastgelegde lesstof 
en zonder examens les werd gegeven in een ruimte in het 
schoolmeesterhuis. Steden hadden stadsscholen en besteed-
den meer aandacht aan huisvesting, benoeming en bezoldiging 
van schoolmeesters. De stadsscholen waren Nederduitsche 
scholen en boden basaal onderwijs. Er moest schoolgeld wor-
den betaald. Kinderen van welgestelde ouders konden naar de 
Franse bijschool. Kinderen van de ‘geleerde stand’ werden ge-
plaatst op de Latijnse school die ook een vooropleiding bood 
voor het studeren aan de universiteiten.4

De ouders van Johannes konden zich waarschijnlijk enige 
vorm van voortgezet onderwijs niet veroorloven. Voor zoon 
Johannes werd daarom gedacht aan een beroepsopleiding, 
maar ook die waren schaars of niet aanwezig. Zo zijn Pieter 
en Adriana voor hun zoon Johannes in 1800 uitgekomen op 
de idee om Johannes een beroepsopleiding te laten volgen in 
het leger. Of vader Pieter zelf in het leger diende of op een 
andere wijze, bijvoorbeeld met toelevering aan het leger, bij 
het militaire bedrijf betrokken is geweest, is ons nog niet be-
kend.

Gedane veldtogten, bekomen wonden en 
uitstekende daden
Johannes Vermeulen meldt zich in 1800 en wordt ingelijfd voor 
zijn basisopleiding bij het 2e Bataljon 5 ½ Brigade 10e Mei. Vol-
gens het garnizoensboek van Delfszijl had hij een rond aange-
zicht, bruine ogen, spitse neus, kleine mond, ronde kin en zwart 
haar. Als volwassen man was hij 5 voeten, 1 duim en 2 streek 
lang; dat is circa 1.60 m. De Militaire Stamboeken van Onder-
officieren en (minder) der Nederlandse Landmacht 1813 – 1845 
geven ons een complete opsomming van de onderdelen waar-
in hij heeft gediend en van de veldtochten waaraan hij heeft 
deelgenomen.5 In de jaren 1805-1806 was Johannes allereerst 
betrokken bij de oorlog van Napoleon tegen een coalitie van 
Oostenrijkse en Russische troepen.
Hij was ingedeeld bij het ‘6e Regiment Infanterie’ van de Ba-
taafse Divisie van in totaal 4000 man. Deze divisie was be-
last met de bescherming van de aanvoerlijnen van het Franse 
gevechtstroepen van bijna 200.000 man. Die oorlog eindigde 
met een overwinning van Napoleon en de vrede van Tilsit. Ver-
volgens werd Johannes ingedeeld bij het ‘7e Regiment Infante-
rie’ voor de oorlog tegen Pruisen. Die begon voortvarend. Nog 
voordat troepen van bondgenoten Rusland en Zweden waren 
gearriveerd, waren de Pruisen verslagen bij Jena en Auerstädt 
(14 oktober 1806). Terwijl Napoleon verder optrok naar Berlijn 
en Polen kregen de Hollandse troepen de opdracht om enke-

2. Extract uit het Stamboek van de Onder-Officieren en Manschappen van de 3e Compagnie van het Garnizoen Bataillon N 34, betreffende Johannes 
Vermeulen
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le noordelijke vestingen in te nemen en de noordflank van de 
Franse operaties te beveiligen. Volgens militaire historici heb-
ben de Hollanders zich daar onder erbarmelijke omstandighe-
den uitstekend van hun taak gekweten.6 Een deel van de Hol-
landers heeft deelgenomen aan de finale veldslag bij Friedland 
(1807). Zij keerden in 1808 terug naar Nederland.

Kennelijk had Johannes zich tijdens deze oorlogen onderschei-
den in militair vakmanschap en leidinggeven, want op 15 okto-
ber 1808, op 22- jarige leeftijd, werd hij al bevorderd tot ser-
geant, dus tot onderofficier. De aandacht van Napoleon voor 
Oostenrijk en Duitsland gaf de Engelsen de idee dat zij Na-
poleon een tegenslag konden bezorgen door Zeeland te ver-
overen en daarmee de monding van de Schelde en haven van 
Antwerpen in hun bezit konden krijgen. Dat leidde in 1809 tot 
de oorlog tegen de Engelsen. Johannes heeft in dat jaar mee-
geholpen om de Engelsen uit Zeeland te verdrijven. Gevoch-
ten werd er weinig, want de Engelsen gingen ten onder aan de 
inheemse malaria. De Fransen en Hollanders waren minder 
vatbaar en hoefden de Engelsen alleen maar in te sluiten. Door 
zijn deelname aan deze strijd in Zeeland heeft Johannes niet 
deelgenomen aan de zwaardere oorlogen van Napoleon tegen 
Spanje in 1808-1809 en opnieuw tegen Oostenrijk in 1809.
Op 9 juli 1810 riep Napoleon zich uit tot keizer en besloot hij 
zijn broer Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, terzijde te 
schuiven: Nederland werd op 1 januari 1811 ingelijfd bij het Kei-
zerrijk. Generaal Oudinot kreeg de opdracht de Hollandse re-
gimenten om te vormen tot Franse. Hij voerde de dienstplicht 
naar Franse stijl (conscriptie) in en 9000 jongens werden in het 
voorjaar en de zomer van 1811 in dienst genomen. In die zomer 
van 1811 moet Johannes zijn toekomstige vrouw hebben leren 
kennen, Anna Catharina de Jager. Zij kwam uit Alkmaar en ze 

hebben elkaar ook meteen heel goed leren kennen, want al op 
17 maart 1812 werd hun eerste kind, Petrus, geboren. Johannes 
en Anna Catharina waren toen nog niet getrouwd. Dat waren 
ze misschien wel van plan, maar Johannes werd begin 1812 op-
geroepen voor de volgende oorlog van Napoleon, ditmaal de 
veldtocht tegen Rusland. Napoleon had onvrede met de gerin-
ge steun van tsaar Alexander bij het weren van Engeland van 
het Europese continent en juist dat had de tsaar hem bij de 
vrede van Tilsit moeten beloven. Ook wilde hij voorkomen dat 
Polen onder Russische druk zou verdwijnen.
Johannes werd ingedeeld bij het ‘124e Regiment Infanterie’. Het 
had een omvang van 88 officieren en 2614 onderofficieren en 
manschappen. Het was één van de infanterie-eenheden van de 
Grande Armée, dat bij vertrek in het voorjaar van 1812, bestond 
uit niet minder dan 690.000 man van 20 nationaliteiten, waaron-
der een Hollands leger van in totaal 25.000 manschappen. Over 
de barre oorlog tegen Rusland is veel bekend, ook over de rol en 
de lotgevallen van het 124e.7 Het 124e Regiment maakte deel uit 
van het grotere noordelijke leger onder leiding van de Franse 
generaal Oudinot. Johannes marcheerde met zijn geweer met 
bajonet en korte sabel vanaf april 1812 met dit noordelijke leger, 
dat met Franse soldaten uit Abbeville in Noord-Frankrijk was 
vertrokken, 2000 kilometer vanuit Arnhem, via Osnabrück, Han-
nover, Lüneburg, Maagdenburg, Stettin, Dantzig, Mariënburg, 
Kowno,naar Polotsk en Sienno in Wit-Rusland.
Oudinot had van Napoleon als opdracht meegekregen om het 
noordelijke Russische leger tussen Petersburg en Moskou op 
te zoeken en ‘met het zwaard in de hand’ te vervolgen. Het le-
ger had op de heenweg veel last van aanvallen van rondtrek-
kende kozakken die het vooral op bezittingen hadden voor-
zien, maar het kwam toen niet tot een gevecht in slagorde met 
de Russen. De Russen meden gevechten in het open terrein. 

3. Garnizoensboek van het Garnizoen Bataillon in Delfzijl, pag. 2
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Omdat generaal Oudinot gewond raakte, kreeg de Franse ge-
neraal Saint Cyr de opdracht om de noordelijke flank van de 
Grande Armée te blijven dekken om te voorkomen dat de Rus-
sen de Franse hoofdmacht in hun tocht naar Moskou in de ach-
terhoede zouden aanvallen en afsnijden. Op 18 augustus 1812 
was er een slag tegen de Russen bij de rivieren Polata en Duna 
vlakbij het kasteel Prismenitza bij Polotsk. De Russen werden 
teruggedreven tot over de rivier de Drissa maar de noordelijke 
troepen van Saint Cyr hadden onvoldoende slagkracht om de 
Russen echt te verslaan. De verliezen waren enorm: het totale 
verlies aan Franse zijde bedroeg 2000 manschappen en offi-
cieren. Totaal verlies aan Russische zijde: 3000 manschappen 
en officieren en 1200 krijgsgevangenen. Het 124e heeft mee-
gevochten bij Polotsk en dekte verder de bruggen over de 
Duna. Johannes raakte bij deze gevechten op 18 augustus licht 
gewond: hij verloor door een kogel de voorste vinger aan zijn 
linkerhand.
Inmiddels was Napoleon met de hoofdmacht van zijn leger op 
28 juni 1812 de rivier de Memel in Litouwen en op 15 augustus 
de rivier de Dnjepr overgestoken in de richting van Moskou. 
Bij Smolensk (16-17 augustus) en Borodino (7 september) wer-
den de bloedigste gevechten met de Russen geleverd maar de 
Russen trokken zich terug en de weg naar Moskou lag open. 
Op 14 september trok Napoleon Moskou binnen. De stad was 
vrijwel verlaten en geheel van voorraden leeggehaald. Moskou 
bestond voor 80% uit houten huizen en deze waren door de 
achterhoede van de Russische troepen in brand gestoken, een 
consequente toepassing van de verschroeide aarde tactiek.
Uiteindelijk gaf Napoleon opdracht het Kremlin en alle ste-
nen openbare gebouwen te verwoesten en vertrok hij op 20 
oktober uit de stad zonder dat hij van de tsaar een capitula-
tieverklaring had gekregen.8 De Russen, in de omgeving van 
Moskou ingegraven, dwongen de Fransen om de zelfde weg 
terug te nemen als ze gekomen waren. Dit gebied was geheel 
verlaten en verwoest, zodat er aan alles gebrek was. Ook was 
het inmiddels winter geworden met een temperatuur tot 37°C 
onder nul met als gevolg veel bevroren ledenmaten. Er hees-
ten tal van ziektes (o.a. tyfus als gevolg van luizeninfecties 
en dysenterie) die het de mensen met hun verwondingen nog 
moeilijker maakten zodat psychische instorting geen uitzon-
dering was.
De Fransen wilden op hun terugtocht met alle troepen de rivier 
de Berezina oversteken bij het stadje Borissov. Kort daarvoor, 
rond 15 oktober hadden de Russen hun troepen ten noorden 
van de Berezina weer op een sterkte van 40.000 man en 125 
stukken geschut gebracht. De Russische generaal Wittgen-
stein zette toen opnieuw de aanval in op de troepen van ge-
neraal Saint Cyr, die toen 18.000 man had bij Potosk. Het 124e 
moet al op 20 oktober bij Borissov de Berezina zijn overgesto-
ken. Maar de Russen veroverden de oostkant van de stad op 21 
november. Dit deel van de stad werd op 23 november door het 
Franse noordelijke leger heroverd, maar de belangrijke brug 
over de Berezina was door de Russen in brand gestoken. Daar-
om werden twee nieuwe bruggen geslagen ten noorden van Bo-
rissov, bij Studianska. De bruggen werden gebouwd door 320 

ponteniers, van wie 200 uit Nederland. Napoleon heeft met 
verwondering staan kijken naar de bouw van de schragen en de 
brug in het koude water. Ze zijn niet ingestort zoals het verhaal 
gaat, maar moesten wel tussentijds gerepareerd worden.
Ze hebben twee volle dagen gefunctioneerd en zijn na de over-
zetting van zijn troepen in opdracht van Napoleon in brand 
gestoken. Het gedrang om over de bruggen te komen moet 
een hel zijn geweest. Het 124e had tot taak om Borissov te be-
houden en bleef daar van 23 tot 27 november 1812. Het heeft, 
samen met de cavalerie van Doumerc, slag geleverd tegen 
Tchitchagof, die de overgestoken troepen van Oudinot en Ney 
aanviel. De Russen hebben de bruggen bij Studianska niet kun-
nen bereiken. Later herstelden de Russen de brug bij Borissov 
en achtervolgden zij de Fransen op hun terugtocht naar Prui-
sen. Zij namen de hoofdweg en niet de route die de Fransen 
kozen: door het moeras van Zembin naar Wilna (Vilna), waar de 
‘Grande Armee’ op 7 december aankwam.
De verliezen bij het 124e waren aanzienlijk: na Polotsk en Bo-
rissov waren er van de 80 geweerdragers nog 18 onverlet 
over, van de 5 officieren nog 2 onverlet. Over het lot van de 
manschappen wordt niet eens gerapporteerd. Op 10 decem-
ber 1812 vertrok het 124e uit Wilna richting Kowno, op 23 de-
cember naar Mariënburg, Berlijn en Leipzig. Het 124e had toen 
nog maar 12 geweerdragers; één van hen was Johannes. La-
ter kwam er uit het westen nog wat versterking bij maar dan 
spreek je niet meer over het oorspronkelijke 124e.
Op 20 februari 1813 was de aankomst in Mainz en in april 1813 
in Abbéville in Frankrijk. Het drama was compleet: de Grande 
Armée van 690.000 manschappen telde maar 20.000 overle-
venden, waaronder Johannes Vermeulen. Aan Russische zijde 
bedroegen de verliezen 450.000 man. De Fransen verloren 
daarnaast 200.000 paarden en meer dan 1000 stuks artillerie.

Met verlof in Alkmaar

Johannes moet rond mei weer terug zijn geweest bij zijn Anna 
Catharina en heeft toen voor het eerst zijn zoontje Petrus 
gezien, dan een jaar en 2 maanden oud. Negen maanden la-
ter, op 21 februari 1814 werd zijn eerste dochtertje geboren, 
Anna Maria. Kort daarvoor, op 23 januari 1814, zijn Johannes 
en Anna Catharina in Alkmaar getrouwd, dan 27 en 21 jaar oud. 
De trouwakte9 vermeldt dat Johannes toen de functie van Ma-
joor bij de Werving had. Anna was tijdens haar bruiloft hoog-

4. Kolonistenwoning in Willemsoord
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zwanger, maar het feest zal er niet minder om zijn geweest. De 
moeders van beiden, Adriana en Maria, waren aanwezig en ook 
hun getuigen: C. Capitein (48 jr), Jacob Bes, Jan Schouhuisen 
(concherge, 55 jr) en Robertus de Leeuw (42 jr). Het feest was 
waarschijnlijk in de kroeg van Capitein, want die was tapper 
van beroep.

Fourier à la Suite en Vertrek met gezin naar Delfzijl

De eerste van de twee grote veldslagen waarin Napoleon uitein-
delijk verloor was de Volkerenslag bij Leipzig van 16-19 oktober 
1813, tegen de Russen en Pruisen,en de tweede was de Slag bij 
Waterloo op 16 juni 1815, tegen de Pruisen, Hollanders en Brit-
ten. Beide heeft Johannes ‘gemist’. Ook daarna heeft hij geen 
veldslagen meer geleverd, maar hij bleef overtuigd militair. 
Tijdens zijn huwelijk was hij ‘Majoor bij de Werving’. In 1815 werd 
hij ingedeeld bij het ‘6e Batallion Nationale Militie Infanterie 1e 
Nov’. Een jaar later, op 16 juni 1816, werd hij bevorderd tot Fou-
rier en ging hij aan de slag bij de ‘6e Garnizoens Kompagnie 11 
november’. Op 27 juni 1819 werd hij ingelijfd als Fourier à la Sui-
te bij de ‘3-de Compagnie van het Garnizoens-Bataljon no 34’ 
te Delfzijl, waarbij hij werd bevorderd tot officier (Majoor). Zijn 
gezin met drie kinderen is met hem meeverhuisd naar Delfzijl. 
Zijn zoon Hendricus (de latere stamvader) werd daar op 14 
oktober 1819 geboren. Dat is het begin geweest van een heel 
nieuwe fase in zijn leven.

Ambtenarenvader Veenhuizen

Wanneer Johannes Vermeulen op 19 oktober 1826 wordt aan-
gesteld als ambtenarenvader10 in de nieuwe kolonie Veenhui-
zen I, is de Maatschappij van Weldadigheid onder voorzitter-
schap van prins Frederik al vijf jaar bezig met het ontwikkelen 
en realiseren van plannen om iets te doen aan de enorme ar-
moede op het platteland en in de steden. De grote initiator van 
deze plannen was de op dat moment genieofficier Johannes 
van den Bosch; hij had in Nederlands Oost-Indië veel kennis 
opgedaan van economie en koloniale landbouwkunde.11

Door de oorlogen en de zeeblokkade als gevolg van het con-
tinentale stelsel in de Franse tijd was de sociaaleconomische 
situatie in Nederland dramatisch verslechterd. Nederland 
telde bijna 500.000 bedeelden.12 In Amsterdam en Hoorn zat 
circa een derde van de bevolking in de armenzorg en in Leiden 
circa de helft. Het aantal bedelaars en te vondeling gelegde 
kinderen was enorm hoog. Van den Bosch wilde grote groepen 
van deze mensen in de gelegenheid stellen om met hun eigen 
economische krachten uit de armoede te komen. Op ongecul-
tiveerde gronden in Drenthe en Noord-West Overijssel startte 
hij in 1818 de eerste proefkolonie, later gevolgd door defini-
tieve ‘vrije’ kolonies met kleine koloniehuizen. Goede boeren 
konden er pachter of ‘vrijboer’ worden.
Het was voor generaal Van de Bosch belangrijk om meer greep 
te krijgen op de kosten van de proefkolonies want deze ble-
ken moeilijk rendabel te maken. Johannes Vermeulen ging 
in Veenhuizen aan de slag als boekhouder, waarmee hij twee 

zilveren florijnen per week verdiende. Hij kreeg daar te ma-
ken met veteranen, wezen en later ook landlopers, bedelaars 
en kolonisten, die zich te buiten gingen aan drankmisbruik, 
ontucht, verkwisting, brutaliteit of desertie. In deze kolonies 
stonden tucht en discipline centraal. De huisvesting was erop 
aangepast. De drie gestichten in Veenhuizen, gebouwd in 
1823, bestonden uit grote vierkante gebouwen met een grote 
binnenplaats. In deze gesloten complexen bevonden zich 102 
(arbeiders-)woningen voor circa 180 personen en zalen voor 
de circa 1000 wezen en 70 bedelaars. Zowel binnen als buiten 
deze complexen bevonden zich ook woningen voor de gezin-
nen van de beambten, bewakers (90 personen) en veteranen 
(huisgezinnen). Op de landerijen stonden 18 grote hoeven met 
circa 30 hoevenaars.13 Ook Johannes vestigde zich met zijn ge-
zin in een van de ambtenarenhuizen van Veenhuizen.
Generaal Van den Bosch werd tegen zijn zin en tot treurnis 
van de Maatschappij van Weldadigheid14 in 1827 aangesteld 
als Commissaris-generaal van West-Indië, een jaar later als 
Gouverneur-generaal van Nederlands Indië, telkens met de 
opdracht de koloniën rendabeler te maken. Johannes heeft 
met zijn gezin slechts anderhalf jaar in Veenhuizen is gewoond. 
Eind 1827 besloten hij en zijn vrouw om Veenhuizen te verlaten. 
Johannes nam tegelijk het besluit om ontslag te nemen uit mi-
litaire dienst. Had zijn vertrek te maken met het vertrek van 
generaal Van den Bosch, met de leefomstandigheden in Veen-
huizen voor het gezin, of had hij buiten de kolonie en het leger 
zicht op een nieuw perspectief? Hoe dan ook, op 25 oktober 
stuurt Johannes een verzoekschrift aan het ministerie van 
Oorlog, om hem ‘met een paspoort te begunstigen’ onder de 
toezegging dat hij dan afzag van verdere militaire beloningen. 
Dat was in die tijd een enorme stap en vergde rijp beraad en 
formele besluitvorming. Zijn verzoekschrift van 8 december 
(dat van 25 oktober was in de post verloren gegaan)15 luidde 
als volgt:
Den 8 december 1827
Aan zijn Koninglijke Hoogheid den Heere Commissaris Gene-
raal van Oorlog
Geeft met de diepste eerbied te kennen Johannes Vermeulen, 
Fourier bij de Veteranen in de Kolonie van de Maatschappij 
van Weldadighijt, dat hij Rekwestrant door de Maatschappij 
voornoemd verwitigd is, dat aan zijn verzoek tot bekomen van 
Pasport kan ingetreeden, teffens een schriftelijke afstand 
van alle Militaire belooningen daarbij in te zenden, neemt hij 
Rekwestrant diens volgens de Vrijheid met het inzenden van 
gemelde certificaat en wend zich met de diepste eerbied aan 
Uwe Koninglijke Hoogheid
Ten einde het Uwe Koninglijke Hoogheid goedgunstig moge 
behagen hem rekwestrant met de Pasport te begunstigen
Met welk doende
J. Vermeulen

Zijn verzoek wordt door Directeur-Generaal van het Departe-
ment van Oorlog op 11 februari 1828 ingewilligd en deze beves-
tigt zijn besluit met twee brieven.
De eerste brief is gericht aan de Garnizoenscommandant.16
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Departement van Oorlog
Directie voor het Personeel en Militaire Zaken Nr 3
Onderwerp Ontslag van den fourier Vermeulen uit de kolonie 
Veenhuizen
’s Hage den 11 february 1828
Aan den kommanderende Officier van de 3e Garnizoens Kom-
pagnie
De fourier Johannes Vermeulen van Uwe onderhebbende com-
pagnie, thans zich bevindende in de Kolonien der Maatschap-
pij van Weldadigheid, Zijn verlangen hebbende te kennenge-
geven om het paspoort en tevens zijn ontslag uit de kolonien 
te bekomen, heeft Zijn Koninklijke Hoogheid, de Commissaris 
Generaal van Oorlog in dat verzoek bewilligt, en ik magtig U 
derhalve, namens Hoogstdezelve, genaamde militair uit de 
sterkte te brengen en wijders het hier nevens gevoegd pas-
poort, na alvorens behoorlijk te zijn ingevuld toetezenden aan 
de kapitein Thonhauser, belast met het toezigt over de Mili-
taire huisgezinnen in opgemelde kolonien, ten einde vervol-
gens, aan de fourier Vermeulen te worden uitgereikt.
Zullende opdat stuk speciaal moeten worden vermeld, dat hij 
op zijn eigen verzoek en onder afstand van alle aanspraak op 
eene militaire beloning uit de dienst wordt ontslagen.
De Genl Maj DirG

De tweede brief is gericht aan de bewindvoerders van Veen-
huizen.17

Departement van Oorlog
Directie voor het Personeel en Militaire Zaken Nr 3
Onderwerp Ontslag van den fourier Vermeulen uit de kolonie 
Veenhuizen
’s Hage den 11 february 1828
Aan de Permanente Commissie der Maatschappij van Welda-
digheid
Naar aanleiding van het berigt mij medegedeeld bij Uwe Missi-
ve van den 4en der vorige maand, No 8, als met gevolg willende 
geven aan het verzoek van den fourier Vermeulen om het pas-
poort en tevens zijn ontslag uit de kolonien, heb ik de eer, Mij-
nen Heeren, U te informeren, dat op heden, aan de Kommande-
rende Officier van de 3e Garnizoens Kompagnie een paspoort 
in blanco in toegezonden met last, om dat stuk, na alvoorens te 
zijn ingevuld, aan den kapitein Thonhauster te doen geworden, 
ten einde vervolgens aan den fourier Vermeulen uittereiken.
Ik verzoek u derhalve, Mijne Heeren, genoemden kapitein hier-
van te verwittigen, en wijders de vereiste bevelen te willen ge-
ven, dat meergemelde militair, zodra hij het paspoort zal heb-
ben bekomen, uit zijne betrekking tot de kolonie ontslagen en 
hij met zijn huisgezin daarvan verwijderd word.
De Genl Maj DirG 

Johannes ontvangt dan eind februari 1828 in Veenhuizen van 
kapitein Thonhäuser zijn paspoort en is dan dus burger.18 Hij 
vertrekt samen met Anna Catharina en hun, op dat moment ze-
ven kinderen tellende gezin terug naar Alkmaar, geboortestad 
van Anna Catharina en ook de stad waar zij samen trouwden.

Commies der Rijksbelastingen
Bij het huwelijk van zijn zoon Petrus met Maria Kuijpers in 
1854 is Johannes (dan 58 jaar) getuige en hij staat dan in de 
trouwakte19 vermeld met het beroep ‘Commies bij ‘s Rijksbe-
lastingen’. Hij had dus na zijn militaire loopbaan nieuw emplooi 
gevonden bij de toen nog jonge Belastingdienst. Deze dienst 
had aanvankelijk nog een semiprofessioneel karakter en trok 
medewerkers aan via sociale rekrutering: ambtenaren werden 
vooral benoemd op grond van informele netwerken en niet, zo-
als na 1845, op grond van toelatingsexamens. Zij dienden blijk 
te hebben gegeven van ‘onberispelijk burgerlijk gedrag’.
De rijksbelastingdienst was in 1806 opgericht door de Amster-
damse koopman Isaäc Jan Alexander Gogel. Hij was een over-
tuigde, maar gematigde patriot die meewerkte aan de eerste 
unitaristische Staatsregeling van 1798, waarin de overheids-
bureaucratie werd gemoderniseerd naar Frans voorbeeld. De 
gewestelijke staatsschulden werden samengevoegd tot één 
nationale schuld, een landelijk uniform belastingstelsel werd 
ontwikkeld en het systeem van jaarlijkse begrotingen werd 
voorgesteld. Het nieuwe belastingstelsel, dat Gogel uiteinde-
lijk pas in 1805 als minister van Financiën (1805-1813) ten tijde 
van het Bataafse Gemenebest en onder Koning Lodewijk Na-
poleon kon invoeren, maakte een einde aan de verpachting van 
de belastingen aan belastinginners, afkoop van belastingen en 
ad hoc collectes.

De Belastingdienst werd tussen 1806 en 1854 verschillende ke-
ren gereorganiseerd om de effectiviteit en fiscale opbrengsten 
van de dienst te verhogen.20 Commiezen werden gerekend tot 

5. Portret van Isaac Jan Alexander Gogel, door Matthijs Ignatius van Bree, 
ca. 1812. Rijksmuseum Amsterdam. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
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de hogere ambten en werden rechtstreeks door de regering 
in Den Haag aangesteld. Zij kwamen op verschillende niveaus 
binnen de organisatie voor: als medewerkers ter directie van de 
inspecteurs als opzieners en als (hoofd-)commiezen ter recher-
che. Hoofdcommiezen en commiezen ter recherche mochten 
fraudeurs aanhouden en in verzekerde bewaring stellen. Johan-
nes is waarschijnlijk (nader onderzoek moet dat uitwijzen) com-
mies van de actieve dienst geweest (in de 12e rang van het ran-
genstelsel 1849). Wij leiden dat af uit de frequente verhuizingen 
van Johannes met zijn gezin binnen Noord-Holland. De geboor-
te- en huwelijksaktes van hun kinderen geven aan dat Johannes 
na een verblijf van enkele jaren in Alkmaar in Amsterdam is gaan 
wonen (begin jaren 1830), op Texel (1838, toen Plaatselijk Com-
mies van beroep), in Wieringen (1840, Rijksambtenaar) en in 
Medemblik (1844, Commies der Rijksbelastingen). Dat frequen-
te verhuizen verwonderde ons, maar het blijkt samen te hangen 
met bewust beleid van de Belastingdienst, zoals Tom Pfeil in zijn 
geschiedenis van de Belastingdienst ons meedeelt. Om bevoor-
deling van verwanten en bevriende relaties te voorkomen, wer-
den ambtenaren in de actieve dienst niet aangesteld in of in de 
directe omgeving van hun woonplaats. Binding met lokale be-
volking werd verder voorkomen door overplaatsing van de amb-
tenaren. De inkomsten van de commiezen waren niet erg hoog. 
Commiezen en bedienden mochten hun inkomsten aanvullen als 
‘proever of roerer voor het meten van alcoholhoudende dranken 
(op fust) of als peiler voor het meten van granen en velen waren 
ook werkzaam voor de stedelijke belastingen’.21 Wel beschikte 
hij als commies in actieve dienst over een sub-kantoor, een po-
ver ingericht Stationnement, waar hij de belastingbetalers kon 
ontvangen.22 Nader onderzoek in de personeelsregisters van de 
Belastingdienst moet uitwijzen hoe hij de Napoleontische idee 
van een staat met een centrale belastingdienst verder heeft 
helpen vormgeven.

Samenvatting
Johannes Vermeulen, op 10 oktober 1786 geboren in Workum 
(Friesland) als zoon van Pieter Vermeulen en Adriana Miesen-
burg, meldde zich al op 13-jarige leeftijd als vrijwilliger bij de 
Landmacht. Hij heeft toen niet kunnen vermoeden dat hij als 
soldaat van de Bataafse divisie tussen 1805 en 1808 ten tijde 
van koning Lodewijk Napoleon zou dienen in het leger van diens 
broer, Napoleon Bonaparte, tegen Oostenrijk en Pruisen. Nog 
minder, dat hij in 1812-1813 als sergeant deel zou uitmaken van de 
Grande Armée van keizer Napoleon in zijn veldtocht tegen Rus-
land. Hij overleeft de barre terugtocht en krijgt verlof. Hij trouwt 
op 23 januari 1814 in Alkmaar met Anna Catharina de Jager en 
dient tot 1828 voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden als 
Fourier à la Suite, met de rang van Majoor in het Garnizoens-Ba-
taljon in Delfzijl. De laatste anderhalf jaar daarvan vervult hij de 
bijzondere rol van ‘ambtenarenvader’ in Veenhuizen, dat in 1823 
was gesticht als nieuwe kolonie van de Maatschappij van Wel-
dadigheid. Hij werkte daar samen met Generaal Majoor Van den 
Bosch die deze Maatschappij had gesticht met als doel behoef-
tige en zwervende stedelingen werk en heropvoeding te geven. 
Na zijn ministerieel ontslag ‘met paspoort’ keert Johannes met 
Anna Catharina terug naar Alkmaar. Zij hebben dan een gezin 
met zeven kinderen, Johannes is 42 jaar en besluit om zich ver-
dienstelijk te gaan maken voor de Belastingdienst. De idee van 
een landelijk uniform belastingstelsel was uitgewerkt door de 
patriot en latere minister Gogol tijdens de Bataafse Republiek, 
maar werd pas in de Franse tijd (1795-1813) in 1805 tot wet ver-
heven. De belastingdienst van Koning Willem I kreeg een uitvoe-
ringsorgaan en dat bood nieuwe kansen, want dit orgaan had 
medewerkers nodig die ervaring hadden met mensen, admini-
stratie en invorderen: Johannes werd ‘Commies der Rijksbelas-
tingen’. Hij overleed op 77-jarige leeftijd in 1863 in Amsterdam, 
drie jaar na het overlijden van zijn vrouw.  <<
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WIM VAN HAERINGEN 

Raadsels rondom Sophia Logger

Om belangrijke nieuwe ontwikkelingen in mijn onderzoek naar Sophia Logger te kun-
nen toelichten is het van belang eerst enkele achtergrondgegevens uit mijn vorige 
artikel1 naar voren te halen. Op 28 januari 1834 trouwt Sophia Logger in Steenbergen 
met Dirk Hoek.2 In de huwelijksakte staat dat Sophia geboren is in Statien in Pruispo-
len (Stettin in het Duits, Szczecin in het Pools). Ze beschikt echter niet over een ge-
boorteakte, zodat er eigenlijk niet getrouwd kan worden. Via een smeekbrief3 aan, en 
een daarop volgende beschikking4 van Koning Willem I wordt haar toch toegestaan 
te trouwen. Sophia is dochter van Hendrica Neeltje Schotsman, die sinds 15 janua-
ri 1807, tot haar vroege dood op 18 november 1817 getrouwd was met Johan Willem 
Fricke jr., zoon van Johan Willem Fricke sr.5 Hendrica Neeltje krijgt bij hem in 1807 en 
1809 twee zoons; de eerste overlijdt na anderhalf jaar. Haar derde kind, Sophia, ge-
boren circa 1811, zou eigenlijk Sophia Fricke moeten heten, maar in de smeekbrief van 
1833 stelt Sophia dat ze een andere vader heeft, met de achternaam Logger. 

1. De Altstadt Stettin, Matthäus Merian 1642
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Bij het huwelijk in 1834 neemt ze daarom de naam aan van haar 
vermeende militaire vader Mattijs Logger, die in het eerdere 
artikel uitvoerig de revue is gepasseerd. Zeer waarschijnlijk is 
hij inderdaad haar vader, maar het bewijs ontbreekt. De militair 
Logger nam deel aan de oorlog van Napoleon tegen Rusland 
in 1812. Hij verbleef in dat verband vanaf 1811 tot 1814 in zowel 
Duitsland als Rusland. Diverse vragen bleven onbeantwoord, 
zoals:
1.  Is Hendrica Neeltje Schotsman werkelijk in Stettin bevallen 

van Sophia en zo ja wanneer?
2.  Wat is er te zeggen over de rol van Mattijs Logger daarin?
3.  Hoe verliep het verdere leven van Hendrica Neeltje?
4.   Hoe verliep het leven van Mattijs na de oorlog tegen Rus-

land?
Inmiddels zijn we in staat over al die vragen iets zinnigs te zeg-
gen. Een en ander blijkt zich af te spelen tegen het decor van 
het Hollandse 33ste regiment lichte infanterie, dat vanuit Gro-
ningen optrekt richting Moskou om deel te nemen aan Napole-
ons veldtocht tegen Rusland in het jaar 1812. Deze tocht loopt 
langs Stettin.

Geboorte en doop van Sophia in Stettin

Aanvankelijk ging ik er van uit dat men vrijwel kansloos is een 
eventuele geboorte van Sophia Logger rond 1811 te vinden in 
registers van Stettin. Dat blijkt anders te liggen.6 Er zijn wel 
degelijk kerkelijke registers van Stettin uit die periode en ze 
kunnen in het Evangelisches Zentral Archiv Berlin (EZAB)7 
worden doorzocht. Onder meer is er een kerkboek van de 
Deutsch-reformierte Kirche in Stettin dat de periode 1735-
1827 beslaat. Aangezien Hendrica Neeltje Schotsman zelf 
gereformeerd gedoopt is, ligt het voor de hand om als eerste 
dit kerkboek aan een onderzoek te onderwerpen. Gezien haar 
(veronderstelde) buitenechtelijke escapade is het echter de 
vraag of Hendrica Neeltje wel zo geïnteresseerd zou zijn om 
haar kind te laten dopen; bovendien weten we niet eens òf de 
bevalling wel in Stettin heeft plaatsgevonden. Op mijn verzoek 
heeft een behulpzame archiefmedewerkster van het EZAB 
het bewuste doopboek doorzocht (voor zover het de laatste 
helft van het jaar 1811 betrof) op de doopnaam Sophia Logger 
(of Schotsman). Tot mijn grote verrassing resulteerde dat in 
de hieronder weergegeven doopakte.

In vertaling luidt de tekst8: Op de negenentwintigste oktober 
1811 werd in het huis nr. 1053 aan de Krautmarkt alhier geboren 
en op de 30ste van dezelfde maand gedoopt: Sophie Theodo-
re Wilhelmine Friderike Locher. Van de sergeant in het 33ste 
keizerlijke Franse lichte infanterie regiment de heer Matthias 
Loch er en zijn echtgenote Einrike geb. Schotzmann hun doch-
ter. Beide ouders zijn geboortig uit Bergen op Zoom en de laat-
ste is de dochter van een handelsman aldaar. De doopgetuigen 
waren 1) juffrouw Langmasius Dorothee Rosine 2) juffr. Fride-
rike Sophie Schreiber 3) mevrouw Sophie Ganz uit Schiedam, 
halfzuster van de moeder van het kind 4) de heer koopman 
Baltzer 5) de burger de heer Schreiber.
Het is zonneklaar dat vraag (1) hiermee volledig beantwoord is. 
Er waren vijf doopgetuigen. Eén daarvan zou een Nederland-
se kunnen zijn; het betreft getuige nr. 3, Frau Sophie Ganz9 uit 
Schiedam. Getuigen 1, 2 en 5 zijn inwoners van Stettin evenals 
getuige nr. 4 Herr Kaufmann Baltzer. Hij is zeer waarschijnlijk 
de in 1829 aangetroffen S. H. Balzer, Kaufmann, bewoner van 
het huis in kwestie, Krautmarkt 1053.10 De Krautmarkt is (was) 
een groentemarkt, gelegen in de Altstadt Stettin links op de 
kaart, tussen het slot en de rivier de Oder.
Er staan diverse onjuistheden in de tekst: de voor en -achter-
namen van Hendrica Neeltje en Mattijs zijn verkeerd gespeld. 
Hun beider geboorteplaatsen worden onjuist weergegeven. 
Hendrica Neeltje’s vader zou volgens de akte ‘Handelsmann 
daselbst’ zijn, d.w.z. ‘aldaar, te Bergen op Zoom’, maar vader Jan 
Schotsman is al in 1797 overleden, woonde in Steenbergen en 
was geen ‘Handelsmann’! Ook haar stiefvader (tevens schoon-
vader) Johan Willem Fricke sr. kan het niet zijn, hij was ‘ouvrier’, 
ofwel arbeider. Dan is daar de rang ‘korporal’ van Mattijs. De 
Nederlandse vertaling van ‘korporal’ is sergeant. Hij was op het 
tijdstip van de geboorte van Sophia echter adjudant onderoffi-
cier. Heeft Mattijs zelf zijn rang aan de predikant doorgegeven 
of heeft Hendrica Neeltje (in afwezigheid van Mattijs) dit ge-
daan? De ernstigste onjuistheid is uiteraard de vermelding dat 
Hendrica Neeltje de ‘Ehefrau’ van Mattijs is. Verzwegen Hen-
drica Neeltje en Mattijs een en ander in commissie? We weten 
niet of Hendrica Neeltje en/of Mattijs expliciet op hun relatie 
bevraagd zijn. Het is denkbaar, bijvoorbeeld in afwezigheid van 
Mattijs, dat Hendrica Neeltje alleen de vader van het kind heeft 
genoemd, en dat de predikant niet heeft doorgevraagd en 
heeft aangenomen dat het om haar echtgenoot ging. Overigens 

2. Geboorte en doop van Sophia Logger op 29 en 30 oktober 1811 in Stettin
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onttrekt de formulering van een doopakte zich vrijwel altijd aan 
het zicht van de ouder(s); de akte wordt achteraf door de predi-
kant opgesteld. Hoe dan ook hangt er een waas van onechtheid 
boven de doop van Sophia: Hendrica Neeltje Schotsman was 
ten slotte de wettige echtgenote van Johan Willem Fricke jr..

De rol van Mattijs Logger

Een belangrijke vraag is of Matthias Locher als vader van So-
phia bij de doop aanwezig was of had kunnen zijn. Helaas is het 
bestaan van de akte onvoldoende om hier volmondig ja op te 
kunnen zeggen. We schetsen hieronder echter een beeld waar-
in dit wel zeer aannemelijk is. Het is onder meer zeker dat Mat-
tijs in 1811 in Duitsland was; dit staat in zijn dienststaat.11 Daarin 
vinden we dat hij in de periode 1811-1814 diende in het 33ste re-
giment lichte infanterie in Duitsland en Rusland. Dit regiment 
verbleef in 1811 in Duitsland, ter voorbereiding van Napoleons 
veldtocht naar Rusland. Nadere informatie over de locaties 
van dat regiment vanaf 1 oktober 1810, het tijdstip waarop 
Mattijs in dat Nederlands/Franse regiment is opgenomen, zou 
zeer welkom zijn. Waar bevond het regiment zich met name op 
29/30 oktober 1811? Mocht dat Stettin zijn, dan kan het niet an-
ders dan dat Hendrica Neeltje met het regiment is meegereisd. 
Bovendien was Mattijs dan in de gelegenheid om bij de geboor-
te/doop aanwezig te zijn. Het zou een sterk argument zijn voor 
het vaderschap van Mattijs.
We hebben daarom het Nederlandse legermuseum12 benaderd, 
dat ons verwees naar het SHAT13, maar dat tevens verwees naar 
het boek ‘Geschiedenis van het 33ste Regiment Lichte Infante-
rie (Het Oud-Hollandsche 3de Regiment Jagers) onder Keizer 
Napoleon I‘ door F.H.A. Sabron.14 Dit boek helpt ons meteen ver-
der wat de troepenbewegingen betreft: Sabron vermeldt on-

der meer dat dit regiment vanaf 1 september 1810 in Groningen 
in opbouw was onder leiding van de vroegere commandant van 
het 3e regiment Jagers, generaal-majoor Cort Heyligers. We 
nemen aan dat Matthijs Logger, die vanaf 1 oktober 1810 aan 
het regiment was toegevoegd, zich ongeveer vanaf die datum 
in Groningen bevond. We vermoeden dat voor Hendrica Neel-
tje hetzelfde geldt: ze verlaat haar wettige echtgenoot en laat 
haar zoontje Mattijs Joan van amper elf maanden achter onder 
de hoede van haar schoonzuster Cornelia Fricke. Daarbij laten 
we de mogelijkheid open dat Johan Willem Fricke haar zelf de 
deur heeft gewezen, vanwege haar al te grote belangstelling 
voor Matthijs Logger.15

Sabron meldt dat het regiment pas op 1 april 1811 naar Duitsland 
vertrekt. Omdat Sophia rondom 1 februari 1811 verwekt is, moet 
de conclusie wel zijn dat de verwekking van Sophia in Neder-
land heeft plaatsgevonden (door wie dan ook). Het regiment 
bereikt op 7 april 1811 Bremen. De afgelegde afstand bedraagt 
ongeveer 150 km., inhoudende een dagelijkse mars van circa 25 
km. Vanuit Bremen trok het regiment kort na 7 april 1811 verder 
naar Maagdenburg, 250 km verderop, een mars van circa tien 
dagen. Pas op 17 oktober 1811 trok het regiment verder, vanuit 
Maagdenburg naar Stettin. Dat wil zeggen dat er tussen 7 april 
1811 en 17 oktober 1811 zes maanden lang gebivakkeerd werd, 
voor het allergrootste deel in Maagdenburg. Er wordt niet 
meegedeeld na hoeveel dagen vanuit Maagdenburg de stad 
Stettin bereikt werd. De af te leggen afstand van ongeveer 250 
km. kan echter, weer met dagelijkse marsen van 25 km., in een 
dag of tien overbrugd worden. Een op die manier berekende 
aankomstdatum 27 oktober 1811 lijkt niet onredelijk, mede ge-
zien een brief16 gedateerd 31 oktober 1811 die maarschalk Da-
vout vanuit Stettin schreef aan Napoleon.
Gezien de geboorte/doop data van Sophia, 29/30 oktober 1811, 
moet de conclusie wel zijn dat Hendrica Neeltje, na tien dagen 
lang hoogzwanger meegereisd te hebben met het 33ste regi-
ment, precies op tijd in Stettin is gearriveerd om aldaar een 
plaats te vinden om te bevallen. Het is denkbaar dat zij gebruik 
heeft kunnen maken van één van de bevoorradingswagens of 
van de meereizende ambulance, maar het blijft een raadsel hoe 
zij zo snel in het huis aan de Krautmarkt 1053 terechtgekomen 
is. Heeft Mattijs Logger zich ermee bemoeid ? Dat is heel goed 
denkbaar: want het is zeer waarschijnlijk dat Mattijs Logger al 
eerder in Stettin was geweest. Volgens zijn dienststaat verbleef 
hij in de jaren 1807 en 1808 namelijk ook al in Pruisen, en Stettin 
was al op 29/30 oktober 1806 op de Pruisen veroverd, het stond 
tot 1813 onder Frans bewind. Mattijs had er wellicht relaties aan 
overgehouden die hem hielpen bij het vinden van een geschikt 
onderkomen voor Hendrica Neeltje. De conclusie is hoe dan ook 
dat Mattijs op 29/30 oktober 1811 in Stettin was en inderdaad bij 
zowel de geboorte als de doop aanwezig had kunnen zijn.
Interessant is verder dat het 33ste regiment eerst op 7 maart 
1812 vanuit Stettin verder optrok naar Küstrin (Kostrzyn) in Po-
len, 90 km. zuidelijker. Dat wil zeggen dat het regiment meer 
dan 4 maanden in Stettin gelegerd bleef.17 Of dat ook voor 
Hendrica Neeltje en Sophia gold weten we niet. Ze zijn op enig 
moment na 30 oktober 1811 naar Nederland vertrokken. Het 

3. Luitenant-generaal F. H. A. Sabron (1849-1916)
Bron: Prins der Geïllustreerde Bladen 1905
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33ste regiment trekt vanuit Küstrin (Kostrzyn) verder naar Po-
sen (Poznan), 150 km. oostelijker en vervolgens via Bromberg 
(Bydgoszcz), 100 km. ten noordoosten, naar Königsberg en 
Mariënburg (Malbork) aan de Weichsel (de Wisla). Daarna naar 
Gumbinnen (Gusev, Russische Federatie), weer 130 km oost-
waarts, alwaar het gehele 1ste legerkorps verenigd werd om op 
19 juni 1812 door keizer Napoleon te worden geïnspecteerd. Het 
verdere wedervaren, het oversteken van de rivier de Neman bij 
Kaunas en de daarop volgende mars naar Wilna (Vilnius), Smo-
lensk en Moskou staat uitvoerig in Sabron’s boek beschreven. 
Maar dat en de daarop volgende veldslagen vallen buiten ons 
kader. Afbeelding. 4 toont alle hierboven genoemde pleister-
plaatsen van het regiment18 op haar weg door Duitsland naar 
Moskou in Rusland.
Het 33ste regiment zou eigenlijk organiek uit 91 officieren en 
3310 onderofficieren en minderen moeten bestaan. Maar toen 
het regiment op 23 juni 1812 bij Kowno (Kaunas) aankwam was 
het slechts 66 officieren en 2470 onderofficieren plus minde-
ren sterk, tezamen dus 2536 man. Dit was deels te wijten aan 
een tekort van 584 man dat er al was bij de afmars uit Neder-
land, en deels aan desertie tussen Maagdenburg en Stettin. 
Dit verlies werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door 
aanvulling met nieuwe lotelingen. Men moet zich realiseren dat 
het genoemde aantal militairen in het 33ste regiment slechts 
ongeveer 10% uitmaakte van de naar schatting 25.000 Neder-
landers die aan de veldtocht naar Moskou deelnamen.
Voor ons volstaat dat Mattijs Logger uiteindelijk als één der 
zeer weinigen na de nederlaag tegen Rusland, terugkeerde in 
Nederland, zij het pas heel laat. De reden van die late terug-
komst, pas in juni 1814, is dat hij een jaar lang, onder Davout, 
in Hamburg heeft vertoefd tijdens de zogenaamde ‘blokkade 
van Hamburg’. We vermelden nog enkele gegevens rondom de 
positie van Mattijs Logger bij het 33ste regiment zoals die van 

toepassing waren op 1 februari 1812. Aan het hoofd van het re-
giment stond de kolonel H. de Marguerye. Mattijs Logger be-
hoorde bij het 4e van de 4 bataljons die dit regiment rijk was. 
Dit bataljon werd aangevoerd door de luitenant-kolonel Patin. 
Het bataljon bestond uit een compagnie karabiniers , een com-
pagnie voltigeurs plus nog een viertal overige compagnieën. 
Aan het hoofd van de compagnie karabiniers stonden de kapi-
tein Eekhout, de 1ste luitenant Von Bönninghausen en de 2de 
luitenant Logger, onze Mattijs Logger dus. Een compagnie be-
stond uit een kapitein, een 1ste luitenant, een 2e luitenant, één 
sergeant-majoor, vier sergeanten, één korporaal-fourier, acht 
korporaals, twee tambours en 121 soldaten. Een karabinier was 
een destijds met karabijn bewapende cavalerist. We moeten 
ons Mattijs dus voorstellen als rijdende te paard. Een voltigeur 
is een infanterist die in een gespreide gevechtsorde optreedt. 
De karabinier- en voltigeur-compagnieën werden officieel eli-
te-compagnieën genoemd.

Hendrica Neeltje Schotsman na 30 oktober 1811

Over de aard van Hendrica Neeltjes’ (eventuele) omgang met 
Mattijs Logger in Stettin, maar ook eerder gedurende de (mis-
schien wel vijf) maanden in Groningen, de zes maanden in Bre-
men en/ of Maagdenburg, kan men alleen maar speculeren. We 
weten slechts zeker dat ze ergens in het jaar 1812 weer in Bergen 
op Zoom opduikt, met haar kind Sophia. Er resteren detailvra-
gen, zoals: wanneer precies begon Hendrica Neeltje haar tocht, 
die vanuit Bergen op Zoom via Groningen naar Stettin voerde? 
Was haar hele avontuur eigenlijk wel met medeweten of zelfs 
met instemming van Mattijs? Hoe, wanneer, en met wie keer-
de ze na haar bevalling in Stettin terug naar Bergen op Zoom? 
Bedenk dat de afstand Stettin - Bergen op Zoom ongeveer 800 
km. is, dat betekent, met 25 km. per dag, meer dan een maand 

4. Opmars van het 33ste regiment vanaf Groningen (A) via Bremen (B), Maagdenburg (C), Szczecin (D), Kostrzyn (E),
Poznan (F), Bydgoszcz (G), Malbork (H), Gusev (I), Kaunas (J), Vilnius (K), Smolensk (L) naar Moskou (M)
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lopen, en dat met een baby van enkele maanden oud! Hoe dit 
ook zij, Hendrica Neeltje blijkt in 1812 met haar dochter Sophia 
Fricke (!) te wonen19 in Wijk 5, nr. E87, d.w.z. in de Mosselstraat, 
gescheiden van haar zoontje Mattijs Joan die op het adres Wijk 
5, nr. E156 woont20 bij zijn grootvader Johan Willem Fricke sr. en 
zijn tante Cornelia Fricke (Hendrica Neeltjes’ stief- en -schoon-
zuster). Dat wijst overduidelijk op verstoorde verhoudingen. 
Grootmoeder Celia Adriana van der Beek wordt bij die telling op 
dat laatste adres niet genoemd; zij overleed op 30 april 1812. Dat 
houdt meteen in dat de telling, voor zover die betrekking had op 
dit laatste adres, na die sterfdatum 30 april 1812 heeft plaats-
gevonden, en waarschijnlijk geldt dit eveneens voor het adres 
Wijk 5, E87. We komen daarom wat betreft Hendrica Neeltje 
en Sophia hieruit niets naders te weten over het begintijdstip 
van hun terugkeer in Bergen op Zoom. Niet onbelangrijk is ook 
nog: waar bevond zich haar wettige echtgenoot Johan Willem 
Fricke jr.? We weten dat hij een tijdlang gediend heeft als fourier 
in het vijfde bataljon Nederlandse jagers. Er is geen vermelding 
in het volkstellingboek Bergen op Zoom 1812 van een adres van 
Johan Willem Fricke jr. Dat kan erop wijzen dat ook hij militaire 
plichten vervulde, misschien wel in Duitsland. In beginsel had hij 
zelfs kunnen deelnemen aan de beschreven tocht van het 33ste 
regiment lichte infanterie. We hebben daar echter geen bewijs 
voor gevonden in de militaire archieven. In mijn eerdere artikel 
werden, met uitzondering van Sophia, drie kinderen genoemd 
van het echtpaar Johan Willem Fricke jr. en Hendrica Neeltje 
Schotsman; daarin ontbreekt echter het levenloze kind dat op 
22 september 1815 te Bergen op Zoom werd geboren. Omdat 
hierbij slechts de moeder wordt vermeld is het vaderschap van 
Johan Willem Fricke jr. ook hier uiterst twijfelachtig. Bij haar vol-
gende kind Catharina, geboren op 29 januari 1817 en overleden 
op 30 januari 1817 stelden we al eerder vast dat het vaderschap 
van Johan Willem Fricke jr. zeer onwaarschijnlijk was. De biologi-
sche vader is in beide gevallen (tot nu toe) onbekend. In theorie 
zou men aan Mattijs Logger kunnen denken. Maar behalve dat 
hij in het land was, zijn er geen verdere aanwijzingen voor zijn va-
derschap. Hendrica Neeltje overlijdt op 18 november 1817 na een 
kort, maar zeer bewogen leven.

Mattijs Logger na zijn terugkeer in Nederland 

In mijn eerdere artikel21 stond dat het laatst bekende levens-
teken van Mattijs Logger dat van 26 juni 1814 is, de datum waar-
op hij als 1ste luitenant in dienst trad bij het 2e Bataillon Infante-
rie Land Militie, drie maanden na zijn terugkeer vanuit Hamburg 
op 19 april 1814.
In zijn dienststaat van 1 juni 1814 staat dat zijn toekomstig adres 
is: ‘bij de Heer H. Logger woonende in ‘t Steevers Sloot bij de St. 
Joris poort te Dordrecht’. Aldaar liep ons spoor naar hem dood. 
Geen enkel teken ook dat er nog contact zou zijn geweest met 
Hendrica Neeltje en haar dochter Sophia. Dankzij nieuw in-
gevoerde gegevens op wiewaswie.nl weten we inmiddels dat 
Mattijs zijn carrière voortzette in Groningen. Na zijn Duits-Rus-
sische avontuur is hij na enige tijd naar Groningen vertrokken, 
de stad van waaruit hij eerder, in 1811 met het 31ste regiment 
lichte infanterie naar het Oosten trok. We vermelden allereerst 

dat hij op 19 november 1819 in Groningen trouwt met de 27 ja-
rige Ludovica Francisca van de Genachte. Ludovica Francisca 
is op 6 december 1791 in Eekloo, Belgie geboren en ze scheelt 
anderhalf jaar met Hendrica Neeltje. Van het echtpaar zijn tot 
nu toe zes zonen en drie dochters bekend, wellicht zijn er meer. 
De eerste zoon is al eerder, twee en een half jaar voor de huwe-
lijkssluiting, op 18 maart 1817 geboren in het huis van Matthijs’ 
broer Johan Hendrik Logger in Amsterdam, terwijl Ludovica 
Franciska daar logeerde vanuit haar woonplaats Groningen. 
Het valt op dat in de geboorteakte Amsterdam sprake is van 
de ‘Echtelieden’ Matthijs Logger en Ludovica Franciska van de 
Genachte, ‘wonende en leggende in guarnizoen te Groningen, 
thans gelogeerd alhier in de Vinkestaat 63 …’. Als beroep van 
Matthijs Logger wordt opgegeven Luitenant, een beroep dat hij 
kennelijk uitoefent in en vanuit het garnizoen te Groningen. In 
die stad krijgt het ‘echtpaar’ drie zoons en een dochter, respec-
tievelijk in 1819, 1821, 1823 en 1825. De zoon van 1819 is evenals 
zijn oudere broer van 1817, vóór het huwelijk van de ouders gebo-
ren, op 4 januari 1819. Ook in de akte betreffende deze geboor-
te is sprake van Matthijs Logger en zijn ‘echtgenote’ Ludovica 
Franciska! Als beroep van Matthijs wordt nu opgegeven: gepen-
sioneerd Eerste Luitenant. De pensionering van Mattijs moet 
dus tussen maart 1817 en januari 1819 hebben plaatsgevonden 
op een leeftijd tussen de 39 en 41 jaar. Het wekt verbazing dat bij 
het huwelijk op 19 november 1819 geen melding werd gemaakt 
van de twee kinderen die het echtpaar al had. En erkenning van 

5. Karabinier te paard. Geschilderd door Felix Philippoteaux (1815-1884). 
Uit ‘Histoire de l’Armeé et de tous les régiments depuis les premiers 
temps de la Monachie jusqu’ à nos jours’ par M. Adrian Pascal, 4-delig 
werk, gepubliceerd tussen 1847 en 1850
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deze kinderen lijkt niet aan de orde te zijn geweest. Tussen 1825 
en 1828 verhuist het echtpaar vanuit Groningen naar Gent, Bel-
gië, alwaar twee dochters worden geboren, in 1828 en 1831. Tus-
sen 1831 en 1836 wordt vervolgens verhuisd naar Hoorn, Noord 
Holland alwaar twee zoons worden geboren, in 1836 en in 1839. 
De geboorteaktes van beide zoons vermelden het beroep van 
Matthijs Logger: ‘adjunct commandant van het correctiehuis’. 
Het doet vermoeden dat hij in Gent werkzaam is geweest in het 
plaatselijk rasphuis, een bekend correctiehuis voor bedelaars, 
werklozen en landlopers. We merken op dat er ook in Hoorn zo’n 
correctiehuis was; het kan de reden voor zijn verhuizing zijn ge-
weest. Sinds 12 augustus 1842 dragen Mattijs en zijn nazaten de 
achternaam Loggere (naamswijziging ‘bij regtbank Groningen’). 
Daarbij wordt als zijn beroep opgegeven: kapitein en adjudant. 
Wat de achternaam betreft: het Meertens instituut meldt in 
2007 de naam Loggere in totaal 12 maal te hebben aangetroffen 
in Nederland. Onder hen zijn vermoedelijk diverse nazaten van 
Mattijs en misschien zijn ze het wel allemaal. Mattijs Logger(e) 
overlijdt op 19 januari 1867 in Sloten Noord Holland, op 89 jarige 
leeftijd, Zijn echtgenote sterft, bijna twee jaar later, op 30 okto-
ber 1868 eveneens in Sloten op 76 jarige leeftijd.

Conclusie
Sophia Logger is inderdaad in Stettin geboren en gedoopt, res-
pectievelijk op 29 en 30 oktober 1811. Tevens was Mattijs Logger 
in de gelegenheid om erbij te zijn. Dit blijkt uit de aankomst van 
het 33ste regiment lichte infanterie op circa 27 oktober 1811 in 
Stettin. In dit regiment diende Mattijs Logger toen als adjudant 
onderofficier. Hendrica Neeltje Schotsman reisde met het regi-
ment mee, althans tot Stettin. In de doopakte van Sophia wordt 
Mattijs Logger genoemd als vader en echtgenoot. Mattijs is ech-
ter niet haar echtgenoot. We realiseren ons dat het vaderschap 
van Mattijs Logger nog steeds ter discussie kan worden gesteld: 
er is immers nergens een schriftelijke erkenning van zijn hand ge-
vonden. Slechts een geavanceerde DNA test zou hier uitkomst 
kunnen bieden. Zo’n test is niet ondenkbaar, aangezien er zowel 
van Sophia als van Matthijs Logger diverse nazaten bekend zijn. 
Na juni 1814 zijn er geen tekenen van hernieuwd contact tussen 
Mattijs en Hendrica Neeltje. Mattijs gaat tussen 1814 en 1816 een 
relatie aan met Ludovica Franciska van de Genachte bij wie hij 9 
kinderen krijgt, het eerste op 18 maart 1817. Hij wordt 89 jaar oud 
en overlijdt na een lang en bewogen leven.  <<
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BEN FRANKEN 

Une petite histoire

Bruidegom gezocht  
of hoe de Fransen een loer is gedraaid

De hoofdpersoon in het onderstaande verhaal is mijn betovergrootvader Leonardus 
Craybeck (1782-1845), die als jongeman vanuit zijn geboorteplaats Genk (België), in 
Breskens en Hoofdplaat in West-Zeeuws-Vlaanderen is terecht gekomen. Lang heb 
ik mij afgevraagd waarom en hoe. Bij het begin van mijn onderzoek wist ik alleen dat 
hij in Zeeland had gewoond, en daar een gezin had. Omdat ik door het ontbreken van 
aktes uit de burgerlijke stand, in het bijzonder een trouwakte, in Zeeland geen aan-
sluiting met de bekende gegevens kon vinden, dacht ik dat mijn onderzoek naar deze 
familie was doodgelopen. Ook omdat bij het Duitse bombardement op Middelburg 
van begin mei 1940 veel archiefmateriaal was vernietigd.

1. Interieur Katholieke Kerk van Hoofdplaat
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Maar toen ik eens het trouwregister van de parochiekerk van 
Hoofdplaat doorkeek, vond ik daarin onverwacht de missing 
link: het kerkelijk huwelijk van Leonardus. Hierdoor werden 
onbegrepen zaken duidelijk, en geraakte het onderzoek in een 
stroomversnelling met een op z’n minst verrassende ontkno-
ping waarbij alles erop gericht bleek te zijn om Leonardus te 
kunnen laten trouwen. Het verloop van dit onderzoek en de 
uitkomsten ervan beschrijf ik hieronder.

Het onderzoek begint

De belangstelling voor de genealogie van mijn familie is lang-
zaam gegroeid. Zij werd uiteindelijk ingegeven door de eigen-
aardige familienaam van mijn grootmoeder van moederskant: 
Elizabet Krebbekx (geboren Steenbergen 9 december 1870, 
overleden Steenbergen 9 oktober 1946). Mijn herinnering aan 
haar is uiterst vaag en ik heb haar één, misschien twee keer 
gezien. Toen ik haar geboorteakte onder ogen kreeg, zag ik dat 
haar vader die schaapherder was, zelf de aangifte had gedaan en 
deze mede had ondertekend. Dat hij kon lezen en schrijven heeft 
mij toen nogal getroffen en dit gaf het duwtje dat ik nodig had 
om met het onderzoek te beginnen. Mijn grootmoeder Elizabet 
was een dochter van Bernardus Franciscus Krebbeks (geboren 
Hoofdplaat 24 december 1833, overleden Steenbergen 12 mei 
1916) en van Lucia Francina van Tilburg (geboren Nieuw-Vos-
semeer 15 maart 1836, overleden Bergen op Zoom 22 februari 
1929). In Zeeland vond ik de naam van Leonardus Craybeck, mijn 
betovergrootvader (gedoopt Genk, België, toen de Oostenrijk-
se Nederlanden, 25 oktober 1782, overleden Hoofdplaat 22 juli 
1845), zoon van Wilhelm van Craybeeck en van Anna Catharina 
Crox. Leonardus was dagloner en schaapherder en één van de 
kinderen uit een boerengezin dat onder andere heeft gewoond 

in het huis ‘De Branderij’ te Eigenbilzen. Van de familie is bekend 
dat deze al honderden jaren woonachtig was in dezelfde streek. 
De mensen waren onder meer afkomstig uit Alken, Genk, Has-
selt, Kuringen, en Sint Lambertus Herck.1

Het originele, in het Latijn bijgehouden doopregister van Genk 
is erg kwetsbaar geworden. De tekst van de doopinschrijving 
luidt in vertaling: ‘Op de vijfentwintigste van de maand okto-
ber (1782) is gedoopt Leonardus, wettige zoon van Wilhelm van 
Craybeeck en van Anna Catharina Crox, alhier getrouwd. Doop-
getuigen zijn Christianus Craybeck en Maria Christina Uijter-
haegen. De ouders zijn getrouwd in Genck’.
Op het oog doet de naam Craybeeck denken aan een kraai, een 
vogel, en een beek, een element in het landschap. Een landschap 
met vogels en bomen komt voor op een zeventiende-eeuws 
familiewapen dat te zien is op een grafsteen in het kerkje van 
Guvelingen bij Sint-Truiden, België. Het boerenbedrijf en de om-
geving zijn inderdaad ooit de inspiratiebron tot een herkenbare 
familienaam geweest. Een kraai en een beek, uitgesproken in 
de plaatselijke tongval.2 Bij mijn onderzoek in de Zeeuwse en 
Noord-Brabantse archieven ben ik regelmatig varianten op de 
naam Craybeck tegengekomen die te maken hebben met de 
manier waarop deze werd uitgesproken, zoals Krabeks, Krab-
beks, Krebbeke, Krebbeks, Krebbekx (zoals deze schrijfwijze in 
mijn familie is overgeleverd) of Kribbekx. Merkwaardig genoeg 
nooit Kraaibeek, terwijl deze naam toch ook voorkomt.

Uit de geboorteakte van Leonardus’ zoon Pieter Franciscus 
Crabex op 27 februari 1816 te Hoofdplaat3, zijn oudste kind 
naar ik dacht, begreep ik dat Leonardus getrouwd was met 
Florentina Francisca Knudde (geboren IJzendijke ca. 1789, 
overleden Hoofdplaat 2 maart 1826), dochter van Franciscus 

2. Het familiewapen Crabex, zoals het te zien is op een 17e- eeuwse grafsteen in het kerkje van Guvelingen bij Sint Truiden. Informatie: Cees Krebbekx. 
Foto: Cees Krebbekx
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Knudde en van Isabella Clara Caes. Na 1816 zijn uit dit huwe-
lijk nog vijf kinderen geboren. Na het overlijden van Florentina 
Francisca is Leonardus te Hoofdplaat hertrouwd met Johanna 
Maria Goossens (geboren Watervliet, België, toen ingelijfd 
bij Frankrijk, 9 maart 1798, overleden Hoofdplaat, 7 augustus 
1848), dochter van Jacobus Franciscus Goossens en van Jo-
hanna Theresia Boedens. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen 
geboren, onder wie dus mijn overgrootvader Bernardus. Hoe-
wel ik wist dat in Middelburg door het Duitse bombardement 
van 17 mei 1940 veel genealogische gegevens verloren waren 
gegaan, vond ik het toch teleurstellend dat ik van het huwelijk 
tussen Leonardus en Florentina Francisca geen akte kon vin-
den. Daarentegen vond ik wel de akte van Florentina’s huwelijk 
met Jan Rutten op 24 mei 1809 te Breskens, uit welk huwelijk 
te Hoofdplaat drie kinderen waren geboren, waarvan de jong-
ste was, een doodgeboren jongetje Jan, op 6 januari 1815. Bij de 
burgerlijke stand was dit kind door de vader aangegeven. Hier-
door ben ik gaan denken dat Jan Rutten, de vader, in de winter 
of in het vroege voorjaar van 1815 overleden kon zijn. 
Uit het huwelijk zijn te Hoofdplaat drie kinderen geboren:
1.  Carolina Francisca Ritten, geboren Hoofdplaat 1811, over-

leden Brazilië na 1858
2.  Maria Cornelia Ritter, geboren Hoofdplaat 1813, overleden 

Hoofdplaat 1814
3.  Jan Ritter, levenloos aangegeven Hoofdplaat 1815

Het huwelijk Craybeck-Knudde moest in de loop van 1815 of 
begin 1816 zijn gesloten. Maar waar en wanneer?

Er was in eerste instantie niets te vinden. Noch van het over-
lijden van Jan Rutten noch van het huwelijk Craybeck-Knudde 
was er een akte aanwezig. Tot ik in het Zeeuws Archief het 
trouwregister van de rooms-katholieke kerk te Hoofdplaat 
doorbladerde, en daarin de op 3 april 1815 de in het Latijn ge-
schreven aantekening vond van het huwelijk tussen Leonar-
dus Krebbeks uit Genck en Florentina Knudde uit ‘Waterland-
kerksken’ (Waterlandkerkje). Wat was hier aan de hand? De 
tekst van de inschrijving luidt, in vertaling, als volgt:
Jaar 1815 ‘Op de derde april hebben in tegenwoordigheid van 
mij, ondergetekende, en twee getuigen Petrus Goebert en 
Wilhelmus Janssens, na drie voorafgaande vrijwillige roepen 
een huwelijk gesloten Leonardus Krebbeks uit Genck, depar-
tement van de Maas, in de leeftijd van tweeëndertig jaar en 
Florentina Knudde uit Waterlandkerksken, in de leeftijd van 
zevenentwintig jaar, beide hier woonachtig. Aldus getekend: 
Johannes (Franciscus) Naert, pastoor’.

Het was duidelijk. Mijn betovergrootvader was op drie april 
1815 voor de kerk getrouwd met Florentina Knudde. Maar de 
grote verrassing zat in het vervolg, een notitie van dezelfde 
pastoor, eveneens in het Latijn. Vertaald luidt deze:
‘De voornoemde Krebbeks had eerder een burgerlijk huwelijk 
gesloten met dezelfde Florentina, onder de valse naam van 
Johannes de Rutten onder het voorwendsel van vrijstelling 
van militaire dienst van de Fransen’.

3. Inschrijving van het huwelijk van Leonardus Krebbeks en Florentina Knudde in het huwelijksregister van de r.-k. parochie 
te Hoofdplaat, op 3 april 1815. Zeeuws Archief; r.-k. parochie Hoofdplaat, inv.nr. 117.1
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Dat was wat. De notitie van de pastoor gaf immers de oplos-
sing van het raadsel waarmee ik al een tijdje rondliep. Maar op 
een manier die ik totaal niet verwacht had. Jan Rutten was dus 
Leonardus Craybeck die al in 1809 met Florentina Francisca 
was getrouwd, en zolang het land bezet was door de Fransen 
voor zijn eigen veiligheid onder een andere naam had geleefd. 
Nu de Fransen uit het Noorden waren vertrokken en ten langen 
leste in de winter van 1814 ook uit het Zuiden, was dit niet meer 
nodig, en kon hij open kaart spelen. Ik ben pastoor Naert dank-
baar voor zijn notitie.

Waarom zo’n stap?

Vanuit ons perspectief gezien leefde Leonardus op een breuk-
vlak van twee periodes in de geschiedenis. Hij maakte mee dat 
als gevolg van de verspreiding van het gedachtegoed van de 
Franse Revolutie, dat van de Verlichting, zijn vertrouwde we-
reldbeeld van een archaïsch en absolutistisch geregeerde sa-
menleving geleidelijk aan kantelde naar dat van een beoogde 
moderne maatschappij met gelijkwaardige burgers, zoals wij 
die nu min of meer kennen. Leonardus heeft dit niet ten volle 
meegemaakt. Het zou immers een proces van zeer lange adem 
worden. Maar de gevolgen van die geforceerde verandering 
hebben wel zijn leven beïnvloed: wat zich afspeelde binnen het 
spanningsveld tussen de oude en de nieuwe orde heeft hem 
als politiek vluchteling naar Zeeuws-Vlaanderen gebracht. In 
het vervolg van mijn verhaal beschrijf ik binnen een historisch 
kader wat er met Leonardus gebeurd zou kunnen zijn. Niet alle 

beweringen of aannames moeten dus als zekerheid worden 
gelezen. Er zijn andere invullingen mogelijk, maar ik heb op 
rationele gronden gekozen voor de door mij voorgestelde mo-
gelijkheden. 
Als kind maakte Leonardus in 1792 een kortstondige bezet-
ting van de Oostenrijkse Nederlanden door de Fransen mee. 
In 1794 opnieuw, maar nu met een definitief karakter. In 1795 
zelfs gevolgd door de inlijving bij Frankrijk. Deze gebeurtenis 
had direct een aantal ingrijpende maatregelen op het kerkelijk, 
maatschappelijk en politiek vlak tot gevolg:
De Franse overheid ging een antikerkelijke politiek voeren, 
waarbij aan de bevoorrechte positie van de rooms-katholieke 
kerk een einde werd gemaakt en deze niet langer als de ver-
trouwde hoeksteen van de samenleving kon fungeren. Bij de 
overwegend traditioneel ingestelde katholieke bevolking die 
niet anders gewend was, kwam dit hard aan. Hun leven werd 
volledig overhoop gegooid. Daarnaast nam, het is een klassiek 
gegeven, de belastingdruk toe en moesten er oorlogsheffin-
gen worden opgebracht om te voorzien in de kosten van de 
bezetting. Als klap op de vuurpijl werd in de zomer van 1798 de 
militaire dienstplicht voor jongens ingevoerd door middel van 
de conscriptie.4 En nog in datzelfde jaar maakte Leonardus van 
dichtbij de dramatische opstand tegen de Fransen mee die als 
‘De Boerenkrijg’ de Belgische geschiedenis is ingegaan. Deze 
laatste gebeurtenissen moeten voor Leonardus, die toen een 
jaar of 16 was, bedreigend zijn geweest.

4. Het kerkje van Guvelingen bij Sint Truiden
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De Boerenkrijg

De Boerenkrijg was een korte, hevige ontlading van de span-
ning en frustraties van een deel van de plattelandsbevolking. 
Het waren vooral de inmiddels langdurige antigodsdienstige 
maatregelen, in samenhang met de ongekende en massaal 
ingevoerde conscriptie die tot deze opstand hebben geleid. 
In feite was het een spontaan belastingoproer waarmee op 12 
oktober 1798 tijdens een beslaglegging bij een boer in de buurt 
van Gent de vlam in de pan sloeg, en de dorpsbewoners naar 
de wapens grepen. Het haalde niets uit, en binnen de kortste 
keren werd deze opstand de kop ingedrukt. 
Het kon ook niet anders, een legertje ongeoefende plattelan-
ders tegenover de ervaren Fransen. De mislukte oproer wak-
kerde wel het elders smeulende verzet aan. Er begonnen zich 
gelegenheidstroepen te vormen. Vol vechtlust en woede, maar 
primitief bewapend en zonder enige militaire ervaring. Het vuur 
van de opstand sloeg als een golf over naar naburige plaatsen 
en verspreidde zich vanuit Vlaanderen oostwaarts richting Bel-
gisch Brabant en Limburg, waarbij telkens voor korte tijd ste-
den en dorpen werden bezet met de bedoeling de Fransen te 
verjagen. Hoewel er inmiddels plaatselijke aanvoerders waren 
opgestaan, wist men toch niet goed wat te doen. Een duidelijke 
strategie was er niet, en hulp van buitenaf mislukte. 

Zo was het voor de Fransen niet moeilijk om de van plaats tot 
plaats oplaaiende verzetshaarden ten koste van tientallen 
doden en gewonden uit te schakelen. Genk, waar Leonardus 
woonde, bleef buiten het directe strijdgewoel. Maar de arro-
gantie van de bezetter leidde er tot onrust, net als in de omlig-
gende dorpen. Door de sluiting van de kerk, de arrestatie van de 
pastoor en de verkwanseling van kerkelijke goederen was de 
sfeer er om te snijden. Het gevolg was dat collaborateurs, gen-
darmes en soldaten er fysiek werden bedreigd en aangevallen. 
Ook werden de belastingen niet meer betaald. Van de eerste 
ploeg opgeroepen lotelingen verscheen er niet één om zich te 
melden. Integendeel, er waren onder deze lotelingen jongens 
die zich gingen aansluiten bij het zich verzettende boerenleger. 
Een verzetsdaad van grote symbolische betekenis was het om-
ver halen van de vrijheidsboom in de loop van november. 

Omdat er kernen van verzet aanwezig bleven, werd Genk door 
de overheid streng in de gaten gehouden. Genk was in die tijd 
nog een kleine gemeenschap met ongeveer 1200 inwoners.5 
Leonardus heeft er dus met z’n neus bovenop gestaan. Suc-
cessievelijk waren Hulst, Lier, Mechelen, Geel, Mol en Diest 
door de boeren bezet en daarna weer door het Franse leger 
heroverd. Als laatste plaats bereikte de opstand het nabije 
Hasselt, dat op 4 december werd ingenomen. Maar al de vol-
gende dag sloegen de Fransen ongenadig toe, waarbij zij met 
een bloedbad definitief een einde maakten aan de in wezen 
stuurloze volksopstand. Een paar dagen later werden in Brus-
sel honderden gevangen genomen opstandelingen gefusil-
leerd. In politiek opzicht had de opstand niets opgeleverd en 
op het persoonlijke vlak alleen maar ellende.6

Leonardus gaat ervandoor

De conscriptie sloeg al eind september 1798 in alle hevigheid 
toe. Alleen al uit het district waar Leonardus woonde, het 
departement van de Nedermaas, werden duizenden jongens 
voor de loting opgeroepen. Velen hiervan verdwenen direct in 
de illegaliteit, zoals de jongemannen uit Genk. Of gingen toch 
maar het leger in, wanneer zij die mogelijkheid niet hadden.7 
Maar voorlopig werkte de jonge Leonardus veilig op het land, 
samen met zijn oudere broer Paulus. Tot deze eind 1800 het 
leger in moest. Langzamerhand vertrokken meer en meer jon-
gens en het land om Leonardus werd leeg. Van Paulus werd 
niets meer gehoord.8 Leonardus was daarmee de oudste 
zoon in het gezin geworden, met alle verantwoordelijkheid 
die daarbij hoorde. Toen hij zelf de leeftijd bereikte om als 
loteling te worden opgeroepen, moet hij zich hebben voorge-
nomen om niet ook het slachtoffer te worden van een Napo-
leontische oorlog. Vanuit zijn leefomgeving trokken met re-
gelmaat veelal jonge schaapherders naar het westen, richting 
Belgisch Brabant en Vlaanderen. Zij bleven daar voor korte 
en of langere tijd, of vestigden zich daar permanent. Vanwe-
ge hun vakbekwaamheid waren deze jongemannen daar zeer 
gezocht. Daarbij komt dat ze fysiek sterk waren, en genoegen 
namen met een lager loon.
Ook ‘conscrits’ gingen als herder die kant uit, waarmee zij 
zich, zolang dit duurde, onttrokken aan het oog van hun Fran-
se autoriteiten. Opvallend is dat veel jongens emplooi vonden 
in het Land van Waas.9 Leonardus moet over voldoende capa-
citeiten hebben beschikt om het voorbeeld van zijn streekge-
noten te volgen en zich in Vlaanderen te vestigen. Misschien 
dat hij rond zijn twintigste, eenentwintigste de benen heeft 
genomen, om daarmee de militaire dienst te ontlopen toen 
het nemen van een beslissing dringend werd. Hij komt niet 
voor op de conscriptielijst van de jongens van zijn leeftijd.10 
In 1807 woont Leonardus in Zeeuws-Vlaanderen, als herder, 
waar hij schapen hoedt op de dijk en de schorren tussen 
Breskens en Hoofdplaat. Misschien is een rechtstreekse reis 
vanuit Genk naar deze uithoek van het land voor Leonardus 
een stap te ver geweest, en heeft hij een tussenstop gemaakt 
in Watervliet. Een plaats waar hij sociale contacten heeft op-
gebouwd gezien latere gebeurtenissen in zijn leven.
Of Leonardus zich in zijn status van ‘conscrit réfractaire’, 
dienstplichtontduiker, in zijn nieuwe woonplaats op z’n ge-
mak heeft gevoeld is maar de vraag. Als vreemdeling met een 
totaal andere spraak liep hij in de gaten, en zal hij alle zeilen 
hebben moeten bijzetten om niet tegen de lamp te lopen. Dit 
werd allengs moeilijker toen Napoleon extra troepen begon 
op te roepen, en in de loop van 1807 de strafmaatregelen 
voor dienstweigeraars aanscherpte waardoor Leonardus het 
gevoel moet hebben gekregen dat het oog van de overheid 
op hem gericht was. Voor de tweede keer werd hem de grond 
te heet onder de voeten en moest hij verdwijnen. Misschien 
heeft hij in die moeilijke tijd Pieter Caes uit Hoofdplaat leren 
kennen, zijn latere schoonvader die gewoon was om in de om-
geving van Watervliet arbeiders voor zijn eigen boerenbe-
drijf te zoeken, en is Leonardus met hem meegegaan. Ik heb 
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geen aanwijzingen dat hij ooit in zijn geboortestreek is terug 
geweest. Al gauw moet hij Florentina Francisca Knudde heb-
ben ontmoet, met wie hij op 24 mei 1809 is getrouwd.

Het huwelijk

Het regelen van het huwelijk moet nogal wat voeten in de aar-
de hebben gehad. Door zijn trouwplannen werd Leonardus 
geconfronteerd met het feit dat hij zijn burgerrechten had 
verloren, waaronder het recht om te trouwen. Als dienstplicht-
ontduiker waren deze hem ontnomen. Er moest dus naar een 
oplossing worden gezocht, waarbij Leonardus de identiteit 
van een ander heeft kunnen aannemen. Die van Jan Rutten. 
Hoe dit precies gegaan is zal wel een mysterie blijven. Ik heb 
in Zeeuws-Vlaanderen geen sporen van Jan Rutten gevonden. 
Jan Rutten was geen verzonnen personage. Hij heeft echt be-
staan en werd geboren en gedoopt op 13 mei 1782 in Helden 
(Limburg).11 Hij was dus een maand of vijf ouder dan Leonar-
dus. Jan Rutten werd geboren uit het tweede huwelijk van zijn 
vader Jan Rutten met Maria Engelen. Jan Rutten sr was toen 54 
jaar, Maria Engelen een jaar of achtentwintig. De persoon van 
Jan Rutten was een veilige keuze. Gezien de leeftijd van diens 
vader was hij niet meer dienstplichtig.12 Zo kon mijn betover-
grootvader onder een schuilnaam en met nieuwe anteceden-
ten veilig voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschij-
nen om te trouwen. 
Florentina was in Waterlandkerkje, gemeente IJzendijke, ge-
boren. Ze was negentien jaar, en van beroep dienstmeid. Haar 
precieze geboorte- of doopdatum zullen we nooit weten, aan-
gezien het register waarin deze gegevens vermeld stonden in 
Middelburg is verbrand. De ouders van Florentina waren bei-
den overleden. Daarom werd zij bijgestaan door haar voogd 
en grootvader, de vader van haar moeder, Pieter Caes, die 
toestemming tot het huwelijk gaf. De getuigen waren kennis-
sen en familieleden van Florentina, een van haar ooms en haar 
grootvader. Grootvader Pieter Caes was geboren in IJzendij-
ke op 26 december 1738. Hij was een van de grote boeren in 
de omgeving en één van de eerste bewoners van Hoofdplaat, 
een dorp dat eind achttiende eeuw door de inpoldering van 

drooggevallen schorren was gesticht. Pieter Caes heeft zich 
op verschillende manieren verdienstelijk gemaakt voor de ge-
meente en was sinds het begin van de Franse bezetting in 1795 
maire, burgemeester, van Hoofdplaat. Hij heeft deze functie 
bekleed tot zijn overlijden op 13 augustus 1815, na het vertrek 
van de Fransen.13 Na de voorlezing van de akte met bijbehoren-
de stukken werd het huwelijk bevestigd, en werd de akte door 
alle betrokkenen getekend. Leonardus en Florentina hebben 
een kruisje gezet. Een kerkelijke inzegening van het huwelijk is 
er volgens pastoor Naert niet geweest.

De trouwakte

De akte is volgens de toen geldende regels geschreven in het 
Frans. De aanhef, in vertaling, luidt als volgt en is interessant 
voor de antecedenten van Jan Rutten die er in gegeven wor-
den:
In het jaar achttienhonderdnegen, op de vierentwintigste van 
de maand mei, zijn voor ons, Jan François Gillard, burgemees-
ter en ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
Breskens, kanton Oostburg, departement van de Schelde ver-
schenen: Jan Rutten, zevenentwintig jaar, geboren te Helden, 
arrondissement Kleef, departement van de Roer, woonachtig 
te Breskens, kanton Oostburg, departement van de Schelde, 
meerderjarige zoon van Jan Rutten, dagloner, woonachtig te 
Genk, kanton en departement van de Roer14, toestemming 
(tot het huwelijk) gevend zoals blijkt uit de (akte van) vol-
macht, opgemaakt te Munsterbilzen, eerste arrondissement 
van het departement van de Nedermaas, op de eenendertig-
ste maart achttienhonderdnegen voor Henri Edmond Hech-
termans, notaris, die deze akte openbaar zal maken, en van 
Maria Engelen, overleden, en Florentina Knudde, negentien 
jaar, dienstmeid, geboren te IJzendijke, woonachtig in deze 
gemeente, minderjarige dochter van Franciscus Knudde, over-
leden te Schoondijke, departement van de Schelde, op vijftien 
april zeventienhonderdvierennegentig, zoals dit blijkt uit (het 
afschrift van) de overlijdensakte te Schoondijke voornoemd 
van tien december achttienhonderdacht, en van Isabella Caes, 
ook genoemd Isabella Clara Caes, overleden in deze gemeen-

5. Inschrijving in het Repertorium van notaris Henri Edmond Hechtermans te Munsterbilzen van de akte van toestemming die Jan Rutten op 31 maart 
1809 gegeven zou hebben voor het huwelijk van zijn zoon Jan Rutten met Florentina Knudde. Rijksarchief Hasselt te Hasselt, België
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te op zeventien maart achttienhonderdzeven, bijgestaan door 
Baas Pieter Caes, haar voogd, hier tegenwoordig, die ons ver-
klaarde toestemming te geven tot hun voorgenomen huwelijk, 
waarvan de afkondigingen zijn geschied aan de hoofddeur van 
het gemeentehuis, enz.
De akte is ondertekend door Jan Rutten, die niet kan schrijven, 
met een kruisje, door Florentina Knudde, die niet kan schrij-
ven, met een kruisje, met bovenaan een puntje. Verder staan 
de handtekeningen van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
Jan François Gillard en de getuigen, grootvader Pieter Caes, 
oom Pieter B(ernardus) Caes, Abraham Lauret en Jan Libert 
eronder.

Hoe de Fransen een loer is gedraaid: het complot

Volgens de trouwakte zou Maria Engelen voor 1809 zijn 
overleden. Vader Rutten zou toen in Genk hebben gewoond, 
waarvandaan hij door middel van een notariële verklaring 
toestemming tot het huwelijk van zijn zoon heeft gegeven. 
Helaas zijn de huwelijksbijlagen bij de akte niet bewaard 
gebleven, zodat we niet weten wat de inhoud van de bij de 
notaris afgelegde verklaring was. Een glimp op de inhoud 
wordt ons nog wel gegund door middel van een notitie in het 
bewaard gebleven repertorium van notaris Hechtermans, 
die luidt: op 31 maart (1809) is er een huwelijksconvenant 
opgesteld door Jan Rutten, dagloner, woonachtig te Genck, 
waarin deze toestemming verleent tot het aangaan van een 
huwelijk te Breskens van Jan, zijn zoon, herder, met Florenti-
na Francisca Knudde, leurster, wonende te Breskens, depar-
tement van de Schelde.

Gaandeweg het schrijven van dit stuk en het vorderen van 
mijn archiefonderzoek ben ik gaan twijfelen aan de juistheid 
van een deel van bovenstaande informatie. Zo was Maria En-
gelen helemaal niet overleden. En ik begon mij af te vragen 
of de familie Rutten wel in Genk had gewoond. Ik heb er niets 
van de mensen kunnen vinden.15 Om te kunnen trouwen was 
Leonardus dus gedwongen een list te verzinnen. Op de een 
of andere manier moet hij met Jan Rutten in aanraking zijn 
geweest of zijn naam gekend hebben. Waardoor hij de moge-
lijkheid had om diens naam en privégegevens te gebruiken 
om zich daarmee een nieuwe identiteit aan te meten. Dat hij 
daarin is geslaagd, is verwonderlijk aangezien hij daartoe de 
medewerking nodig had van een derde, want hij kon niet lezen 
en schrijven. Dit roept natuurlijk de vraag op of Pieter Caes 

van Leonardus’ dubbelzinnige positie heeft geweten toen 
deze zich door z’n huwelijk in het hol van de leeuw begaf. Het 
kan bijna niet anders. De West-Zeeuws-Vlaamse bestuurders 
kenden elkaar, en het administratieve systeem was er van dien 
aard dat ontsnappen aan de dienstplicht nauwelijks mogelijk 
was. In die kleine gemeenschappen kenden de magistraten 
hun pappenheimers.
Pieter Caes moet dan ook van de situatie op de hoogte zijn ge-
weest.16 Maar hij zal verder z’n mond hebben gehouden. Kenne-
lijk was Pieter Caes de kwaadste niet. Hij kon met een welwil-
lend oor luisteren naar de belangen van zijn burgers, en durfde 
het aan om slechts minimaal, om niet te zeggen trainerend, 
mee te werken aan de door de Franse overheid opgelegde ver-
plichtingen. Hij heeft zich, samen met zijn collega-burgemees-
ters uit West-Zeeuws-Vlaanderen ingezet om te proberen een 
contingent te leveren soldaten te verlagen, om zo de betrok-
ken jongens buiten de militaire dienst te houden ten gunste 
van de hoognodige werkzaamheden op het land. Dit gebeur-
de ook wel individueel. De economie moest immers draaiend 
blijven, en er moest gegeten worden. Als een vorm van passief 
verzet probeerden de burgemeesters dienstplichtigen uit hun 
gemeente, wanneer dit nodig was, uit de greep van het leger 
te houden. Pogingen die overigens niet altijd lukten. Het was 
een voortdurend schipperen tussen de belangen van de eigen 
mensen en de eisen van de overheid.17

Dit wetend ontkom ik er niet aan om aan te nemen dat Pieter 
Caes daadwerkelijk in het complot heeft gezeten. Alleen al 
om praktische redenen. Pieter Caes was één van de weinigen, 
misschien de enige in Leonardus’ directe omgeving die Frans 
sprak en het kon schrijven en daardoor de nodige zakelijke 
correspondentie met Genk kon voeren. Misschien was hij het 
wel die de naam van Jan Rutten heeft gekend, en daarmee de 
transformatie van Leonardus in Jan Rutten tot stand kon bren-
gen. Bovendien moet hij ermee akkoord zijn gegaan dat er in 
1809 geen kerkelijk huwelijk tussen Leonardus en Florentina 
kon worden gesloten, iets dat ongehoord was binnen het mi-
lieu waartoe zij behoorden. Pieter Caes heeft het huwelijk van 
zijn kleindochter in ieder geval niet willen tegenhouden hoe-
wel het niet gelukt zal zijn om een doopbewijs van Jan Rutten 
te overleggen. Onder deze omstandigheden neig ik er naar 
om ook te stellen dat de verklaring bij notaris Hechtermans in 
Munsterbilsen in werkelijkheid is afgelegd door Wilhelm van 
Craybeeck, de vader van Leonardus die zich heeft voorgedaan 
als Jan Rutten sr Een plan dat ook bedacht zou kunnen zijn 

6. Inschrijving van Carolina Francisca Ritten in het doopregister van de r.-k. parochie te Hoofdplaat, op 1 april 1811. Zeeuws Archief; r.-k. parochie Hoofd-
plaat, inv.nr. 117.1
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door Pieter Caes. Voor deelname aan dit soort intriges was 
vader Rutten inmiddels te oud. Dat er geen kerkelijk huwelijk 
is geweest, wordt bevestigd in de doopinschrijving van het 
oudste kind Carolina Francisca Ritten: ‘In het jaar onzes Heren 
1811 is op de 1e april om 2 uur in de ochtend geboren en op die 
dag gedoopt Carolina Francisca, onwettige dochter ontvan-
gen in het gesloten burgerlijk huwelijk van Johannes Ritten, in 
de leeftijd van 27 jaar uit Helden in Gelria, en van Florentina 
Knudde, oud 21 jaar uit IJzendijke. Getuigen Antonius Salamon 
en Petronella Goossens. Aldus de getuigen. Getekend: Henri 
Soetemont’.18

Een nieuw burgerlijk huwelijk is er in 1815 niet gesloten. Al-
thans daarvan is in Hoofdplaat geen akte aanwezig.

Besluit

Jongemannen zoals mijn betovergrootvader zijn er meer ge-
weest. Ze hadden gemeen dat ze geweigerd hebben om sol-
daat van Napoleon te worden. Van de meesten weten we van 

hun wederwaardigheden niets. Mijn betovergrootvader heeft 
het geluk gehad dat hij door middel van manipulaties waarbij 
hoogst waarschijnlijk zijn grootvader een rol heeft gespeeld, 
de Napoleontische periode heeft overleefd. Hij hoefde zo niet 
in dienst, terwijl andere jongens dat wel moesten. Door de no-
titie van pastoor Naert ben ik op het spoor gekomen van wat 
zich had afgespeeld, en is het me gelukt mijn familiegeschie-
denis ten dele te reconstrueren.  <<
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ANTONIA VELDHUIS 

Romke Eelkes Zandstra: zijn brieven, zijn familie en zijn einde

Mijn geliefde en teer beminde

Deze week zag ik ze weer. Het plaatje stond in een annonce van Tresoar, het Fries 
Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden: de soldaat en zijn meisje. Voor-
gedrukt bovenaan een brief1, geschreven in het begin van de negentiende eeuw.Het 
verhaal moge bekend zijn: de 23-jarige soldaat Romke Eelkes Zandstra moet in 1811 
in het leger van Napoleon dienen. Hij schrijft na zijn vertrek aan zijn ouders en aan zijn 
verloofde Sjoukje Hendriks (de Vries) uit Eestrum hoe het met hem is.

1. Het begin van de derde brief, Boulogne 29 augustus 1811
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De eveneens voorgedrukte M op de brief met het plaatje 
(zie illustratie), is bedoeld als beginletter van Monsieur of 
Madame of misschien zelfs Mon Amour. Door Romke wordt 
hij gebruikt als begin van Mijn Geliefde en teer beminde 
minnaresse. Hij vertelt dat het goed met hem gaat. Zijn ou-
ders krijgen echter heel andere berichten van hem. Het eten 
is slecht en hij wil graag geld van hen ontvangen om meer 
voedsel te kopen. Op 29 mei 1812 wordt er voor het laatst 
iets van hem vernomen2. Hij is hoogstwaarschijnlijk gesneu-
veld. Sjoukje trouwt in 1820, na zeven jaar wachten, met een 
ander.
Zonder zijn brieven zou Romke waarschijnlijk één van de 
vele naamloze mannen zijn geweest die in dienst van Napo-
leon sneuvelden. Naar schatting 28.000 Nederlandse jon-
gemannen dienden in het leger, ongeveer 70% kwam niet 
terug van het slagveld. Romke was één van hen, één van de 
ongeveer 2000 Friezen die niet terugkwamen en van wie 
nooit meer iets is gehoord. Geveld door de vijand, honger, 
kou of ziekte.
 
Velen kennen het plaatje van de soldaat die een bloem en 
brief aan de vrouw geeft. Maar wie is de man die deze brief 
schreef waarvan de afbeelding zo bekend werd? Zijn er ook 
andere brieven? Uit wat voor een milieu kwam hij? Wat was 
zijn godsdienst, zijn beroep? Had hij broers en/of zusters 
en wat deed zijn vader? Waar woonde hij, waar werkte hij?
Over de brieven zijn eerder al enige artikelen gepubliceerd, 
deze worden aan het eind van het artikel genoemd onder 
‘Artikelen en websites over Romke Eelkes Zandstra’. Hierin 
staan weinig persoonlijke zaken. Door intensief onderzoek 
in diverse gemeentearchieven en bij Tresoar kon ik een 
groot deel van de bovenstaande vragen beantwoorden en 
vond ik veel genealogische gegevens. Zelfs de bakker waar 
Romke werkte, kwam uit de archieven te voorschijn.

Napoleon, zijn leger en de rol van Romke als soldaat
Toen Nederland in 1810 direct onder het bestuur van keizer Na-
poleon kwam, werd de Franse wetgeving van kracht. Dit hield 
onder meer in dat ook voor Nederland de dienstplicht werd 
ingesteld. Nederlandse jongemannen die in 1788 geboren wa-
ren kwamen het eerst aan beurt; lichting 1808. Voor Friesland 
betekende dit dat op 20 februari 1811 de prefect van Friesland, 
de hoogste gezagsdrager in het gewest, de opdracht kreeg 
291 mensen te leveren3, van wie 194 voor de landdienst en 97 
voor de zeedienst. De plaatselijke besturen moesten onver-
wijld met behulp van doopboeken en andere bronnen lijsten 
opstellen van mannen die in aanmerking kwamen. Ze werden 
onmiddellijk aangeschreven. 

Ook Romke Eelkes Zandstra valt in die categorie, hij is 22 jaar 
wanneer hij wordt aangeschreven. Hij werkt (in ieder geval 
sinds 18084) als bakkersknecht bij bakker Popke Daniels in 
Ees trum als hij van de gemeente Smallingerland de oproep 
krijgt om zich te melden voor het leger van Napoleon.
Nadat hij is ingeloot, meldt hij zich bij de militaire kazerne op 
het Tournooiveld in Leeuwarden (aan de huidige Groeneweg, 
aan de straatzijde van de Prinsentuin). Hier schrijft hij een 
brief aan zijn verloofde.

Dan marcheren ze, waarschijnlijk via Groningen, naar het kamp 
in Frankrijk. Daar wordt hij op 24 april 1811 ingeschreven in 
het Registre-matricule (stamboek) onder nummer 2962 (zie 
afbeelding 2). Hij is 1,75 m lang, heeft een gewoon gezicht, 
een gewone kin, een kleine mond, blauwe ogen en blond haar. 
Romke wordt ingedeeld bij het 123ste regiment, 3de bataillon, 1st 
compagnie.

Zoals zoveel soldaten schrijft ook Romke brieven naar het 
thuisfront. Vier ervan zijn er bekend, maar er moeten er meer 
zijn geweest.

2. Romke vermeld in het Registre-matricule (stamboek)
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Over de brieven
Over Romke en zijn brieven zijn enkele artikelen gepubliceerd 
nadat Tresoar in Leeuwarden (toen Rijksarchief in Friesland 
geheten) in 1975 er drie exemplaren van kreeg. Ze waren aan 
Romkes verloofde Sjoukje geschreven en werden door één 
van haar nakomelingen5 geschonken. Enkele jaren later schon-
ken afstammelingen van Pieter, de broer van Romke, aan het 
archief een aan de ouders geschreven brief. U vindt de titels 
van de publicaties aan het slot van dit artikel onder ‘Artikelen 
en websites over Romke Eelkes Zandstra’.
Het taalgebruik in de brieven is soms bijna poëtisch. Zinnen 
zoals van herten leed doen en ik breek met de pen maar niet 
met mijn hart bleken echter niet alleen aan Romkes brein ont-
sproten. Ook andere soldaten schrijven rond die tijd dit soort 
zinnen. Men heeft het gewoon van elkaar overgenomen, of het 
is hun zo geleerd (op school). Omdat Romke, ervan uitgaande 
dat hij de brieven zelf schreef, kwistig hoofdletters gebruikt, 
vaak een puntkomma achter een stukje zin zet en zinnen aan 
elkaar schrijft, heb ik in mijn weergave van de brieven op diver-
se (logische) plaatsen leestekens toegevoegd. Letterlijke cita-
ten zijn cursief gezet. Ook het aan elkaar schrijven van zinnen 
komt veelvuldig voor in andere brieven uit die tijd.
Met de suggestie, in een eerder artikel gedaan, dat Romke niet 
zelf zou kunnen schrijven, kan ik het niet eens zijn. Zowel zijn 
broer als zijn zus zetten steeds duidelijke handtekeningen, het 
ligt dus voor de hand dat ook Romke de schrijfkunst (enigs-
zins) machtig is geweest.
De onderstaande vier brieven van Romke zijn niet de enige ge-
weest die hij heeft geschreven. Hij beloofde voor zijn vertrek 
uit Frankrijk te schrijven. Ook zijn er diverse brieven aan Rom-
ke gestuurd. Omdat er van hem niets meer is vernomen, mag 
men aannemen dat die brieven met hem verdwenen zijn. Het 
regiment van Romke gaat waarschijnlijk op weg naar Rusland. 
In Polen, bij Starograd-Gdanski, lijdt het leger grote verliezen. 

Mogelijk is ‘onze’ Romke daar ook bij en ligt hij ergens, samen 
met zijn brieven, begraven in Poolse of Russische aarde.

De brieven van Romke

Hoewel de eerste brief van Romke geschreven moet zijn in 
Leeuwarden, staat dat niet boven de brief.
De plaatsnaam begint met een Y, de laatste letter is een m. 
Heeft Romke gewoon (automatisch) zijn plaatsnaam Ystrum 
erboven geschreven? Had hij zijn aandacht bij zijn verloofde 
en thuis? De datum zou daar ook op kunnen duiden. Romke 
schrijft niet het jaartal 1811, maar zet 18011 als jaar.
De schrijfstijl van de vier brieven lijkt consistent, alleen schrijft 
hij in één brief u en in een andere uw. Dat het handschrift on-
derling wat afwijkt, zou kunnen komen omdat hij mogelijk niet 
gewend is veel te schrijven, de ondergrond was misschien ver-
schillend en/of de conditie van de schrijver was niet gelijk. In 
de brieven komen diverse Friesismen voor. Zo ligt hij naken in 
de tent, moet Sjoukje vooral de groetnis doen en gaan ze te 
zwemmen. Romke ondertekent zijn brieven afwisselend met 
Romke Eelkes Zandstra, R.E. Zandstra en twee maal met Rom-
ke Eelkes Zandstra en een vogeltje.

De eerste brief is van april 1811. Adres: Dese brief aan Sjoukjen 
Henderiks tot Eesterum
Door beschadiging is de naam van de plaats van waaruit Rom-
ke schrijft niet meer te lezen, mogelijk Y(stru)m (is Fries voor 
Eestrum), waarschijnlijk 4 april 1811.

Romke schrijft: Veel geliefde en mijn wel beminde die mij zoo 
na aan mijn hart ligt. Ik zijn noch gesond en wense van U het 
zelfde en ik ben nog mooi redelijk te moede. Wij gaan bij wel-
wesen morgen of soo genaamd vrijdag van Leuwarden op 
Groningen en als ik op Twijsel een nagt blijf zoo zal ik vragen 

3. (boven) Detail van de eerste brief, april 1811, (onder) Ondertekening van de eerste brief
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als ik met verlof mag gaan. Dan koom ik bij U mijn liefste dat 
was mijn wens, ik ben zeer om U ontstelt. Gij staat altijd in 
mijn gedagten en Gij moet maar moed houden, ik zal mijn best 
doen tuis te komen.
Geschreven door U geliefde vrijjer Romke Eelkes Zandstra.

De tweede brief is van 1 juli 1811. Adres: Deze brief te bestel aan 
eelke murks in de zuider Dragten in west vrijsland; over Leeu-
warden.
De brief is geschreven in Camp van Baloeije (Boulogne). Na 
zijn aanhef Waarde en veel geliefde ouders suster en broeder 
vertelt hij dat hij in goede welstand is en hij hoopt dat zij dat 
ook zijn. Anders zou het hem van harten leed zijn. Hij heeft hun 
brief in goede gezondheid ontvangen en begrijpt daaruit dat 
moeder aan de beterende hand is, waarover hij zeer blij is. (Het 
bericht van het overlijden van zijn moeder op 18 juni heeft hem 
dus nog niet bereikt). Daarna volgt zijn verslag over hoe het in 
het kamp is. Nu moet ik uw melden hoe ik het hier heb, lees ver-
der. Wij zijn de zondags in pingster6 in de champ gekomen, en 
daar zijn wij voort verdeeld. Ik en mijn kameraat zijn onder het 
3 bateljon 1 chompagnie 123 resiment. En de champ is groot 7 
uren en leit een half uur van de stad. In ons champ staan bij de 
300 tenten en wij legge met ons 20 in een tent en legge alle 
naast malkaar op strooij en 1 grouwe sak, daar moete wij na-
ken in en ons jas is ons deken en de ransel ons hoofdkussen. Zo 
legge wij nags bij malkaar. Ze kunnen, schrijft Romke, vanwe-
ge de vlooien en muizen niet slapen. Ze krijgen om de vier da-
gen twee broden, dit is te weinig, hij koopt bij en moet het dan 
nog rekken. En wij kunnen het voor de muisen niet bewaren. Hij 
vertelt dat ze ‘s morgens om vier uur opstaan, van vijf tot acht 
echsterseren en om tien uur soep eten. Ze moeten met tien 
man eten van een hoeveelheid die eigenlijk voor vijf personen 
is. De soep is slecht. Er wort wat vlees kekookt voor de man 1 
vandel des daags. En het vleessop wort wat brood in gedaan 
anders niet. Het is nigs beter dan gekookt water en brood. 
Romke vertelt verder dat ze om vier uur (‘s avonds) witte bo-

nen met meel gestampt eten en verder droog brood. Boter kan 
hij niet langer krijgen. Ik moet mijn duiten beware toe brood, 
die geen geld heeft moet honger lijje. Romke schrijft dat hij 
nog vier gulden had toen hij in het kamp kwam, hij kreeg daar 
tweeëndertig soeg voor, ongeveer zestien stuivers. Hij vraagt 
zijn familie om hem een wissel (voor geld) te sturen en geeft 
instructie hoe ze dat moeten doen. Hij moet echt geld hebben, 
anders moet ik honger lijje. Ik eet nu al droog brood, een stuk 
droog brood smaakt mij hier zo zoet als een stuk vijne bolle 
met butter bij uw mijn geliefde ouders.
Hij besluit met: Ik hoop de here zal geven dat ik in korten tijd weer 
bij U mag zijn. Dat is mijn wens. Gij moet mijn minnares(se) de 
brief vranko sture. Ik geef 17 soeg van een brief, wij zijn sterk 2 
duisen man ons regiment. Hier legge 11 regementen. Zondaags 
kome die alle bij ons, dan hebbe wij espectie voor de generaal. 
Dan zijn wij bij malkaar 19 duisend man. Zaterdaags moete wij 
met ons 2000 man in see te swemmen. Als wij dat gedaan heb-
be dan worden wij gevisenteerd als wij de krets7 ook hebbe. Ik 
kan er niet meer ophouden ik heb anders nog niet gedaan. Zijt 
van mij gegroet uw zoon R.E. Zandstra.

De derde brief is van 29 augustus 1811. Adres: Dese brief aan 
Sjoukjen henderiks tot eesterum.
In dit epistel van 517 woorden - met als briefhoofd het bekende 
plaatje van de soldaat - noemt hij Sjoukje negenmaal mijn ge-
liefde minnaresse. Hij vertelt dat hij nog redelijk in orde is. Hij 
heeft Sjoukje haar zeer lieffelijke brief ontvangen. Hij ligt nog 
in Baloeije (Boulogne), maar het praat gaat dat wij na de kamp 
van Seis gaan, dat is bij Uitert. Dat wil hij graag, want dan is hij 
100 uren nader bij haar. Als ze vertrekken zal hij haar nogmaals 
schrijven. Hij is blij met haar goede raad en zal die opvolgen, 
mijn gedagtenzijn altijd over U. Romke gaat verder met te 
schrijven dat de voorzienigheid hem tot de dienst geroepen 
heeft, daarom houdt hij de moed erin. Hij refereert naar Josef 
die naar Egypte moest en naar vader Jacob. Na de zin weest 
wel te moede misschien zij er goede uitkomsten voor mij en U 

4. (boven) Ondertekening van de tweede brief, (onder) Ondertekening van de derde brief
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Hoekstra. Beiden zijn geboren in Nijega. Sjoukje op 16 decem-
ber 1786, haar doop is op 7 januari 1787 als dochter van Hendrik 
Durks de Vries en Hielkjen Johannes de Vries. Sjoerds geboor-
tedatum is 30 januari 1785, hij is gedoopt op 13 februari van dat 
jaar. Zijn ouders zijn Jelke Jonas Hoekstra en Grietje Sjoerds 
van der Veen. Sjoerd is in 1820 weduwnaar van de in 1819 over-
leden Hiltje Hendriks de Vries en vader van de vijfjarige Jelke.
Sjoerd en Sjoukje gaan in Opeinde wonen, daar krijgen ze vijf 
kinderen: Henricus (1821-1862), Grietje (1822-1829), Hielkjen 
(1825-1890), Dieke (1827-1900) en Grietje (1831-1834). Sjoukje 
de Vries overlijdt op 13 oktober 1869 ‘s avonds om negen uur 
in Opeinde (Smallingerland). Ze is dan 82 jaar, boerin en we-
duwe van Sjoerd Jelles Hoekstra. De in de brieven genoemde 
zus Baukje is geboren in Nijega op 15 mei 1784 (doop 20 juni), 
broer Johannes is geboren op 24 december 1793 en gedoopt 
op 8 februari 1795. Er was een jong overleden broertje Pieter, 
die in 1795 geboren werd.

Gegevens over de ouders van Romke

Vader Eelke Murks, wonende te Zuid-Drachten op nummer 157, 
verklaart op 5 februari 1812 dat hij de naam Zandstra aanneemt. 
Hij heeft twee zonen: Pieter van 30 jaar die in Noord-Drachten 
woont en Romke, oud 23 jaar die in dienst is van Zijne Majes-
teit den Keizer der Franschen. Dochter Klaaske is 27 jaar en 
woont te Drachten. Genoemd wordt de 1 jaar oude kleinzoon 
Eelke, een kind van Pieter. Eelke komt ook voor als Sandstra. 
De broer van Eelke, Atze Murks (overleden in 1798) wordt na 
diens overlijden Van Stralen genoemd. Zijn zonen Haijte, Murk, 
Wiebren en Sjoerd kiezen in 1811 voor die naam. Waarschijnlijk 
neemt Eelke de familienaam Zandstra aan omdat de familie 
van zijn echtgenote Geertje Pieters die al enige tijd gebruikt. 
Ook de broers van Geertje gebruiken deze naam. Zandstra 
is mogelijk afgeleid van het Heechsân, het buurtschap onder 
Oostermeer waar Geertje vandaan kwam.

mijn geliefde minnaresse. Dit is de vermaninge en de raadge-
vinge van U minnaar RE Zandstra schrijft hij hier mede breek 
ik af met de pen en in een grotere letter: Maar nooit maar 
Nooit met het Hart onder Toewensing van des heren Zegen. 
Als besluit spreekt hij zijn vreugde uit over het feit dat Sjouk-
je zoo een saam met zijn zuster (Klaske) is. Verder moet ze de 
groeten doen aan haar ouders, haar zus Boukjen, broer Johan-
nis en haar nicht Baukjen. Romke eindigt met: zijt duisendmaal 
vriendelijk van mij gegroet U minnnaar en ondertekent met 
Romke Eelkes Zandstra en een getekend vogeltje. Op de ach-
terkant van de brief schrijft Romke over een zieke kameraad.

De vierde brief is geschreven tussen 19 oktober 1811 en april 1812. 
Adres: Aan de Eersame Dochter Zjoukjen Henderiks Zito Voort.
Romkes vierde brief telt 374 woorden. Hij noemt Sjoukje daar-
in eerwaarde zielsverwante, allerliefste minnariesse, mijn 
liefst hertsvriendineen en (vier maal) mijn lief. Hij is nog in goe-
de welstand en heeft haar brief van 19 oktober ontvangen. Op 
haar twijfel of ze elkaar ooit weer zullen zien, is zijn antwoord: 
zoo moet Gij daar niet over denken mijn lief. Hij kan niet gelo-
ven (er staat kan niet loven) dat hij lang zoldaat blijf, het kan 
volgens hem niet lang meer duren. Zijn hart breekt, schrijft hij, 
bij het zien van de klatten (vlekken, tranen) op Sjoukjes schrij-
ven. Het slot van de brief: om mijn belofte gij gaat nooit uit 
mijn gedagten. Vaarwel mijn liefst herts vriendinne is mogelijk 
het laatste dat Sjoukje ooit van haar verloofde heeft verno-
men. Ze moet weer de groeten aan haar familie doen. Ze moet 
zito (spoedig) weer schrijven, haar brief staat hem wel aan. De 
ondertekening is R:E:Z.

Sjoukje, de verloofde van Romke

Zeven jaar wacht Sjoukje tevergeefs op de terugkomst van 
haar verloofde. Dan trouwt ze, op 33-jarige leeftijd, op 24 juni 
1820 in Smallingerland met de 35-jarige huisman Sjoerd Jelkes 

5. Boven: Ondertekening van de vierde brief. 
     Onder: Romke genoemd bij het aannemen van de naam Zandstra door Eelke Murks.
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Eelke Murks Zandstra, gedoopt Grouw 14 sept. 1749, arbeider 
(1793 arbeider bij jeneverstoker Ysbrand Durks in Stavoren), 
koopman, winkelier (1811, 1813), overleden Oostermeer 10 mei 
1831 (te zijnen huize, huisnummer 1118), zoon van schuitevaar-
der Murk Wijbrens en Klaaske Atzes. Eelke trouwt in Kootster-
tille 28 mei 1775 met Geertje Pieters, geboren Oostermeer 28 
febr. 1748, gedoopt (op belijdenis) Grouw 25 april 1791, over-
leden Drachten 18 juni 1811 (in huis nummer 157), dochter van 
Pieter Gerrits (arbeider) en Romkje Haijes. 
 

De woonplaatsen van het gezin

Het gezin van Eelke Murks en Geertje Pieters heeft gewoond in 
vijf verschillende plaatsen, op (in ieder geval) dertien verschil-
lende adressen. Door middel van het raadplegen van belas-
tingkohieren (specie en reëel), doopboeken, lidmatenregisters 
(inschrijvingen van Geertje) en kranten kon ik de verhuizingen 
volgen. De wisselingen van woonplaats zullen ongetwijfeld sa-
menvallen met het verkrijgen van een andere betrekking door 
Eelke, op de meeste plaatsen was dit 12 of 13 mei. Na hun hu-
welijk (1775) vestigen Eelke en Geertje zich in Kooten, op het 
speciekohier staat ‘jonge lieden’. In 1777 vertrekt het gezin naar 
Grouw, op de reëelkohieren staan ze echter nog tot 1781 ge-
noteerd. In de Leeuwarder Courant van 19 juli 17889 staat een 
advertentie waarin de woning waar het gezin woont als volgt 
wordt aangeboden: Een deftige en sterke HUIZINGE aldaar, 
bestaande in een royale Kamer, een klein Kamerke, Voorhuis, 
Regenwatersbak en verdere Gerieflykheden, by Eeke Murks 
in gebruik. In sommige andere advertenties staat by Eeke 
Murks bewoond. Er komt een bod op van 325 gulden. Romke 
heeft hier dus als baby gewoond, volgens de speciekohieren 

is dit nummer 159 beneden. In 1790/1791 wordt het huis waar-
schijnlijk verkocht, het gezin gaat dan naar nummer 158 bene-
den. In mei 1791 vertrekt het gezin naar Noord-Drachten, waar 
het op twee adressen woont. Stavoren is vanaf 12 mei 1793 hun 
volgende domicilie. Als ze daar in 1799 vertrekken hebben ze in 
drie verschillende huizen gewoond. De volgende woonplaats is 
Zuid-Drachten. In 1805 gaat de latere werkgever van Romke, 
bakker Popke Daniels, naar Eestrum. Of Romke dan meegaat, 
is niet bekend, maar in 1808 werkt hij daar in ieder geval. Naast 
de bakker wonen de grootouders van Sjoukje met een inwo-
nend kleinkind. Of dit Sjoukje is? Hoe Romke en Sjoukje elkaar 
hebben leren kennen, ligt in ieder geval voor de hand.
Moeder Geertje overlijdt in Zuid-Drachten in hun huis, genum-
merd 159. Deze woning was eigendom10, ze was op 18 mei 1811 
gekocht van Hendrik Schultens (medicijndokter). Ze lenen 
daarvoor op 16 december 1811 van gortmaker Oebele Jans (van 
Dijk) een bedrag van 699 gulden. Deze akte werd opgemaakt 
voor notaris F. Tj. Posthumus in Beetsterzwaag. Vader Eelke 
vertrekt later naar Oostermeer, waar hij in 1831 overlijdt.

De ziekteverzekering van vader Eelke

In 1787 vond ik de eerste notering van Eelke als lid van het 
op 5 mei 1776 opgerichte Gild11 in Grouw. Deze vereniging, die 
bij ziekte, ongeval, ouderdom en overlijden aan de leden een 
bepaald bedrag uitbetaalde, had als spreuk Eendragt maakt 
Magt. Eelke (lidnummer 122) heeft er diverse keren gebruikt van 
gemaakt. Ik noteerde dat er op 30 maart 1788 aan hem voor vier 
weken ziekte, volgens eigen verklaring, onder getuige, 6-0-0 is 
betaald. Op 2 januari 1791 krijgt hij voor een week ziekte 1-10-0 
en op 11 juli 1793 (Eelke Muirks) drie gulden (twee weken) ziek-

6. Afstamming van de auteur van dit artikel van de oom van Romke
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tegeld. Hij is dan werkzaam bij IJsbrand Duirks, timmerman 
in Staveren. Zijn baas IJsbrand verklaart dat hij hem gebrand 
heef’12. Op 13 augustus 1797 is aan hem drie weken ziektegeld 
betaald. Voor zes weken (9-0) krijgt Eelke betaald op 1 mei 
1799, er staat bij genoteerd op verklaring. Nogmaals een week 
betaald ontvangt hij op 9 september 1799.
Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd krijgen de leden een 
jaarlijkse toelage. Voor Eelke betekent dit dat hij vanaf 1819 
deze toelage krijgt. Op 26 december 1819 is de eerste betaling, 
voor 44 weken krijgt hij 33 gulden, de jaren daarna steeds 39. 
Dat zou er op kunnen wijzen dat hij in februari (1749) geboren is.

Romkes broer en zusters

1. Klaaske Eelkes, geboren Kootstertille 20 mei 1776, ge-
doopt Kooten 23 juni 1776, overleden Grouw 3 februari 178313.
2. Romkje Eelkes, geboren/gedoopt Grouw 11/26 september 
1779, overleden aldaar 22 maart 1781.
3. Pieter Eelkes Zandstra, geboren/gedoopt Grouw 20 
juni/7 juli 1782, brandersknecht (1813), gruttersknecht (1834), 
koopman (1837), arbeider (1839, 1856), zonder beroep 
(1850), overleden Drachten 4 mei 1856,trouwt (1) Drachten 
6 mei 1810 met Grietje Martinus Helbich, geboren/gedoopt 
Noord-Drachten 31 januari/23 februari 1783, overleden Drach-
ten 16 sept. 1835, dochter van Martinus Helbich (zadelmaker) 
en Geertje Jans Brinksma, trouwt (2) Smallingerland 21 okt. 
1837 met Ynske Gerrits Stooker, geboren Drachten 16 juli 
1784, overleden Boornbergum 13 oktober 1864, dochter van 
Gerrit Jans Stooker (doopsgezind) en Froukjen Everts Veen-
stra. (Ynske trouwt (1) Ureterp (3de proclamatie, met attesta-
tie van Zuid-Drachten) 13 mei 1810 Gauke Pieters Westerhof, 
geboren Oostermeer 22 maart 1787, arbeider, koopman, over-
leden Rottevalle 11 augustus 1816 (huis nr. 61), zoon van Pieter 
Geeles en Tettje Gaukes.)
4. Romkje Eelkes, geboren/gedoopt Grouw 4/31 okt. 1784, 
tweelingzus van Klaaske, overleden Grouw 20 november 1784 
als ‘in bern fan Eeke Murks’ (een kind van Eeke Murks).
5. Klaaske Eelkes Zandstra, geboren/gedoopt Grouw 4/31 
oktober 1784, koemelkerse, overleden Oostermeer 14 novem-
ber 1869, trouwt Smallingerland (mairie Drachten) 24 april 
1813 met Wijger Geerts Landman, geboren Drachten augustus 
1786, arbeider (1813), wagenaar (1834), overleden Oostermeer 
1 juni 1834 (te zijnen huize nummer 111), zoon van Geert Wiegers 
Landman (arbeider) en Geeske Pieters.
6. Romke Eelkes, geboren/gedoopt Grouw 26 april/8 juni 

1788, bakkersknecht (bij bakker Popke Daniels in Eestrum), 
hoogstwaarschijnlijk gesneuveld in 1812/1813 in dienst van kei-
zer Napoleon.

Romke en zijn kameraad

Romke zit in 1811 in het kamp in Frankrijk met een kameraad. 
Hij schrijft in zijn brief van 1 juli 1811 dat ze in dezelfde tent lig-
gen en beiden in het 123ste regiment zitten.
Gij moet aan mijn kamaraat zijn liefste de groetenis doen, 
schrijft Romke aan Sjoukje in zijn brief van 29 augustus 1811. 
Ze moet haar zeggen dat hij in het hospetaal legt. Hij heeft de 
koorts, maar het betert mooi. Hij eindigt dit gedeelte met Als 
hij er uit komt dan zal hij schrijven. De vriendin van Romkes 
vriend woont dus waarschijnlijk op loopafstand van Sjoukje. 
Onder de brief heeft Romke een vogeltje getekend.
Doornemen van het Registre-matricule levert (voorlopig) 
twee kandidaten op. Dirk Johannes de Jager uit Twijzel en Dirk 
(Thierry) Jans uit Veenwouden zitten in hetzelfde onderdeel, 
alle twee wonen ze in de buurt van Sjoukje. Of de kameraad 
één van deze twee is en wie het is, zullen we wel nooit te weten 
komen. Ook uit dezelfde buurt komt Evert Harmens Stege-
wanze uit Oostermeer, maar die zat in een andere compagnie. 
Bij hem staat genoteerd dat zijn laatste bericht op 15 septem-
ber 1811 was. Er staat echter geen bronvermelding bij.

Slotwoord

In het archief Provinciaal bestuur van Friesland 1813-1822 
(toegang 11) zit onder nummer 6510: Staat van in Rusland ver-
ondersteld wordende krijgsgevangenen gemaakte en als nog 
vermist wordende Militairen, uit Vriesland afkomstig. Hierin 
worden 1023 soldaten vermeld met gemeente, naam, geboor-
teplaats en -datum, ouders, op welke wijze men in dienst is ge-
gaan, in welk regiment men heeft gediend en wanneer er voor 
het laatst iets van hen is vernomen. De lijst is opgemaakt in 
januari 1815. Romke Eelkes Zandstra staat op de lijst als num-
mer 28, hij zit bij het 123ste regiment, 1ste bataillon, 1ste compag-
nie. (Zie afbeelding 10). Als laatste (jongste) bericht staat er: 
29 mei 1812 uit Stutgard. Bedoeld zal zijn Stargard. Dezelfde 
vermelding (29 mei 1812 Stargardt) staat bij nummer 91, Anne 
Egberts uit Lippenhuizen. Ook hij zat bij het 123ste regiment.
Bij Jentje Klazes Dijkstra is eveneens het laatste levensteken 
vanuit Sterregat, 26 mei 1812. Ook hij zat in het 123ste regiment. 
Bij alle drie soldaten kwam het laatste bericht dus van Star-

7. Aantekening over Romke als vermiste soldaat in een daartoe aangelegd register
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gard, het huidige Starograd, ten zuiden van Gdansk (Dantzig) 
aan de linkeroever van de Wisla (Weichsel).

Enige van de vragen die ik aan het begin stelde, zijn beant-
woord. Gevonden items zorgden voor nieuwe raadsels, zoals: 
waarom verhuisde het gezin Zandstra zo vaak (vijf verschil-
lende woonplaatsen met minstens dertien adressen), waarom 
vernoemde vader Eelke alleen zijn moeder Klaske en (de be-
langrijkste) waar was Romkes laatste rustplaats en wanneer 
is hij precies gestorven?

Deze week zag ik ze weer. Het plaatje deed mee in de verkie-
zingen van Stuk van het Jaar 2014, ingezonden door Tresoar, 
het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden. 
De soldaat en zijn meisje, afgebeeld bovenaan een brief, was 
één van de 49 inzendingen. Soldaat Romke Zandstra verloor 
(zijn leven) in de oorlog, maar hij kwam als winnaar uit deze 
strijd. Het archiefstuk eindigde als eerste!  <<

8. Tijdlijn van Romke en zijn familie

Bronnen: Artikelen en websites over Romke Eelkes Zandstra
Artikelen waarin Romke en zijn brieven worden genoemd:
Friezen in Franse krijgsdienst in de Leeuwarder Courant van 27 jan. 1984.
Romke Eelkes Zandstra, Soldaat onder Napoleon door J.A. Paasman in 
Smelnes Erfskip nr. 5 dec. 2004 p. 12.
Sy hat de brieven fan har grutte leafde altyd bewarre in tijdschrift FUORT, 
Frysk tema tydskrift nr. 12, juny 2005 (in het Fries) door Lourens Oldersma. 
Oftewel: Ze heeft de brieven van haar grote liefde altijd bewaard.
Sterven voor de keizer door Hans Willems in de Leeuwarder Courant van 
24 dec. 2010.
Lijsten van Friese soldaten in diverse regimenten staan in de Genea-
logysk Jierboekjes van 1984 (90-97), 1982 (81-88) en 1986 (73-76). Ook het 
regiment waar Romke diende, wordt genoemd. Op blz. 75 en 76 van laatst-
genoemd boek staat een stukje van J. Visser over Romke.
www.jong.tresoar.nl
www.friezen-onder-napoleon.nl onder Brieven
www.geschiedenis24.nl, intikken Napoleon
www.fryslan1811.nl onder dienstplicht (kopje Menu)

Dankwoord
Dank aan Reid van der Leij, Jaap Visser en (Jan) Paasman (site met info 
militairen), allen overleden. Bas Lems, Lourens Oldersma en Henk Boels 
gaven waardevolle informatie. De medewerkers van de gemeentear-
chieven van Smallingerland en Tytsjerksteradiel waren erg behulpzaam, 
evenals die van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in 
Leeuwarden. Tresoar gaf bovendien toestemming voor het plaatsen van 
de brieven. Dank ook aan een nakomeling van Eelke, die samen met mij 
dwarsverbanden wist te leggen. Johan Taal las het artikel door op stijl- en 
taalfouten.

Noten
1. Archief Tresoar in Leeuwarden, Verzameling Aanwinsten, inv.nr. 329. Corres-

pondentie Romke Eelkes Zandstra.
2. De datum 29 mei 1812 wordt in diverse documenten genoemd, onder andere in 

het register vermiste militairen, zie de slotparagraaf.
3. Gemeente Smallingerland, toegang 11 inv.nr. 451, militaire zaken.
4. Gemeente Tytsjerksteradiel, archief Eilers, 31ste afdeling nummers 03 en 04: 

lijsten van dienst- en werkboden en opgaven van hoofden van huisgezinnen.
5. In 1975 werden drie brieven aan Tresoar geschonken door mevr. Sytske Algra 

uit Opeinde. Deze waren gericht aan Sjoukje en in vrouwelijke lijn doorgegeven.
 Sytske (geboren Suameer 1896, getrouwd met Wytze H. Brandsma) was een 

dochter van Wietske Bokes van der Burg (geboren Opeinde 1866, getrouwd 
met Sjoerd Bonnes Algra).

 Wietske was een dochter van Dieke Sjoerds Hoekstra (geboren Opeinde 1827, 
getrouwd met Bokke Sjirks van der Burg).

 Dieke was de dochter van Sjoukje Hendriks de Vries, de verloofde van Romke 
Eelkes Zandstra.

6. Pinksteren valt in 1811 op 2 en 3 juni.
7. De krets zou schurft kunnen zijn.
8. In hetzelfde huis overlijdt later ook schoonzoon Wijger Landman. Waarschijn-

lijk woonde Eelke bij zijn dochter in. Deze woning werd in 1748/1749 bewoond 
door de ouders van Geertje.

9. De advertentie is gevonden via www.delpher.nl. Herhalingen zijn er op 23 en 30 
juli en 2, 6, 9, 20, 23, 26 en 27 augustus. Onder als Vyfde’ staat het huis. De in-
dexmachine vond op ‘Eelke Murks’ slechts drie van bovenstaande annonces, de 
andere zijn op dezelfde website gevonden door het intikken van trefwoorden 
die in de aankondiging stonden.

10. Dat Eelke Murks een eigen woning bezat komt uit HisGis.
11. Archief Tresoar, archief Oude Gild in Grouw, toeg. 130-07, inv.nr. 2) en boekje It 

Gild to Grou 1776-1976 door S.A. Schoustra.
12. Bron: boekje It Gild to Grou door S.A. Schoustra.
13. Begraafgegevens Grouw komen uit de Grouster Almenak van (o.a.) Teake 

Hoekema van 1974. Ze staan op blz. 103 tot 140.
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MARTHA KIST 

Van Gardes d’Honneur tot helden van Waterloo

De belevenissen van enkele vooraanstaande 
Friese jongemannen in 1813-1815

Tot de komst van Napoleon kende ons land alleen beroepslegers, voor een belangrijk 
deel bestaande uit (buitenlandse) huurlingen. In 1810 werd de dienstplicht ingevoerd, 
die door koning Willem I in 1813 werd gehandhaafd. Dit artikel gaat over de beleve-
nissen van een aantal Friezen uit de betere standen die tegen wil en dank met dienst-
plicht en oorlog in aanraking kwamen: eerst als soldaat in dienst van Napoleon en 
kort daarop als soldaat tegen Napoleon.

1. Jan Bulthuis, Het Gouvernementshuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden (na 1784). Westfries Museum, Hoorn.
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Gardes d’Honneur 1813
Nadat Napoleon Bonaparte in 1810 het koninkrijk Holland had 
ingelijfd bij het keizerrijk, werd de situatie steeds grimmiger. 
De handel met Engeland was praktisch onmogelijk geworden, 
wat velen van hun inkomsten beroofde, zeker in Friesland waar 
handel en scheepvaart belangrijke bedrijfstakken waren. Na-
poleons ambities reikten steeds verder. Zijn leger wordt wel 
vergeleken met een mensen verslindende machine. Omdat 
ons land nu deel van het Franse rijk uitmaakte, werd bij keizer-
lijk bevel van 3 februari 1811 naar Frans voorbeeld de dienst-
plicht (conscriptie) ingevoerd voor jonge mannen geboren 
tussen 1788 en 1793. De quota werden bepaald naar rato van 
het inwoneraantal van een gewest. Van de ongeveer 1,7 miljoen 
inwoners van Nederland zijn er ongeveer 35.000 mannen in 
Franse krijgsdienst geweest. Van hen zijn er ongeveer 28.000 
(± 70%) nooit teruggekeerd. Van de 3600 Friezen die onder 
Napoleon hebben gediend zijn er meer dan 2600 gebleven in 
de strijd, wat ook uitkomt op een verlies van ongeveer 70%.1

De Franse keizer had tijdens zijn veldtocht naar Rusland in 1812 
het grootste deel van zijn enorme leger van een half miljoen 
mensen verloren, waaronder naar schatting 15.000 Nederlan-
ders. Direct na terugkeer begon Napoleon met het oproepen 
van nieuwe soldaten uit zijn gebieden. In april 1813 besloot de 
keizer nog eens 180.000 mannen onder de wapenen te roepen.
Het grootste deel van deze troepen was samengesteld uit 
dienstplichtigen, maar 10.000 mannen, afkomstig uit zijn hele 
rijk en verdeeld over vier regimenten, werden gerekruteerd 
als ‘gardes d’honneur’ te paard. Deze regimenten werden 
samengesteld uit de bovenlaag van de maatschappij: zoons 
van bestuurders, adel of van de rijkste belastingbetalers uit 
de bezette gebieden. Op deze wijze probeerde de bezetter 
zijn greep op de (bestuurlijke) elite te vergroten. Ongeruste 
ouders boden tevergeefs remplaçanten aan of bedragen van 
tienduizenden guldens om de conscriptie voor hun zoons af te 
kopen. De nieuwe gardes werden geacht hun eigen kleding en 
paard te bekostigen. De Friese prefekt2 Verstolk wist echter 
te bewerkstelligen dat de 500 rijkste inwoners van zijn gewest 
voor de uitrusting betaalden. Volgens de voorschriften moes-
ten ze als huzaren gekleed gaan: ‘de pels donkergroen, met 
witte flanel gevoerd, de boorden van kraag en mouwen van 
zwart bont, olijfkleurige handschoenen met witte oplegsels. 
De Hongaarse broek zal van rood laken zijn met witte opleg-
sels. De knopen zijn wit, de gordel van karmozijn en de schakos 
(hoed) rood’.
De Leeuwarder stadshistoricus Wopke Eekhoff heeft ter gele-
genheid van het 50-jarig bevrijdingsfeest van ons land in 1864 
een boek over de oorlogen in 1813 en 1815 samengesteld, waar-
in hij vele bijzonderheden over de Friese gardes vermeldt, die 
hij schriftelijk en mondeling had verkregen van de laatste nog 
levende deelnemers aan de oorlog.3

Uit Friesland moesten tussen de 19 en 36 gardes worden gere-
kruteerd. Ze werden verdeeld over drie detachementen die als 
onderdeel van het Derde regiment Gardes d’Honneur in Tours 
zouden verzamelen. Het eerste detachement bestond uit 16 
man, het tweede uit 15 en aan het derde detachement werden 

zes Friezen toegevoegd. Drie jongemannen die in eerste in-
stantie waren aangewezen, bleken bij nader inzien niet geschikt 
voor de dienst en mochten thuis blijven. Anderen moesten hun 
plaats innemen. Wonderbaarlijk genoeg had zich ook iemand 
als vrijwilliger aangemeld, Samuel Hendrik Manger.
Het eerste detachement vertrok op 12 juli 1813 vanuit Leeu-
warden naar Tours onder bevel van de gardisten, Jan Pieters 
Fontein en Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama, (roep-
naam Frisius) in 1791 te Sondel geboren als jongste zoon van 
een beroepsmilitair.4 Frisius was in 1812 ook al opgeroepen 
voor militaire dienst. De familie had toen voor ƒ 2.000 een 
plaatsvervanger beter gecontracteerd, Bernardus Nicolaas 
Colé, die later als vermist wordt opgegeven. De twee oudere 
broers van Frisius, Bavius en Tinco, vielen boven de leeftijds-
grens van de conscriptie. Een neef van Frisius van Hylckama, 
Bavius Gijsbertus Rinia van Nauta, geboren in 1787, werd ook 
als garde d’honneur aangewezen.
Het tweede detachement stond onder bevel van Leonardus 
Ypeij en tweede commandant Georg Hendrik van Boelens, 
in 1794 geboren als zoon van Ambrosius Ayzo van Boelens, 
president van de rechtbank in Heerenveen. Zijn neef, de 
20-jarige Boelardus Augustinus van Boelens, was tevens in 
dit detachement geplaatst. Diens overleden vader en stief-
vader waren in 1787 als patriot in ballingschap gegaan, iets 
wat bij de selectie blijkbaar van geen betekenis meer was. 
Boelardus had bovendien nog een stiefbroer verloren die in 
1812 op de terugtocht uit Rusland was omgekomen. Het der-
de detachement tenslotte, vooreerst bestaande uit zes man, 

2. Het tenue van de garde d’honneur.
Bron: www.1789-1815.com/gardes_honneur.htm
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stond onder bevel van Folkert Johannes Witteveen, student 
in de geneeskunde.
De gardes d’honneur waren een paar dagen voor hun vertrek 
in Leeuwarden uitgenodigd om te dineren bij de prefekt Ver-
stolk. Bij dit diner werd geen toast op de keizer voorgesteld, 
waarschijnlijk omdat Verstolk wel wist dat de gardes deze 
toast niet zouden willen uitbrengen. De gardisten hadden 
geen enkele militaire of praktische training gehad. Ze wisten 
niet hoe ze hun paarden moesten verzorgen of hoe ze in het 
gelid moesten marcheren. Generaal Destabenrath stuurde 
daarom een marechaussee mee, die hun het hoognodige bij-
bracht. Toen ze op 18 juli in Arnhem waren aankwamen, werden 
ze, conform hun sociale rang, te dineren gevraagd bij de pre-
fekt van Gelderland, de vroegere landdrost van Friesland R.L. 
van Andringa de Kempenaer, die zeer tegen zijn zin op bevel 
van de keizer met de hiervoor genoemde Verstolk van functie 

had moeten ruilen. Via Den Bosch en Tilburg bereikten ze op 
25 juli Antwerpen. Vandaar trokken ze door naar Brussel. Op 
1 augustus kwamen ze aan in het Franse Valenciennes en een 
week later bereikte ze St. Denis. Sommige gardisten benutten 
de rustdag om een uitstapje naar Parijs te maken. Via Versail-
les bereikten ze op 20 augustus hun bestemming Tours.
De verdere lotgevallen van de gardisten waren nogal wisse-
lend. Het eerste detachement werd ingedeeld bij het derde 
regiment onder bevel van generaal Graaf de Ségur, waarin 
ook Fransen en Italianen zaten. Ze kregen eerst een militaire 
training van zes weken, waarna ze zich als zesde eskadron op 
20 oktober bij het Franse leger in Metz voegde. Daar moesten 
ze samen met andere gardes d’honneur de Franse Rijnoever 
verdedigen tegen de oprukkende geallieerde troepen. Na de 
nederlaag van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig (okto-
ber 1813) was Napoleon genoodzaakt zijn legers steeds verder 
terug te trekken. De gardes d’honneur hoopten dat de oorlog 
nu snel beëindigd kon worden. Toen echter het gerucht ging, 
dat ze allen als krijgsgevangenen in Frankrijk opgesloten zou-
den worden, besloten zeven van hen, waaronder Frisius van 
Hylckama en zijn neef Nauta, te ontsnappen. Op 27 november 
slaagden ze erin tijdens een levensgevaarlijke overtocht met 
een lekke boot de Rijn over te steken.
Al eerder, op 15 november, hadden vijf andere Friese gardes 
d’honneur kans gezien om te deserteren. Met hulp van een 
smokkelaar staken ze de Rijn over, waarna ze verder Duitsland 
introkken. Toen ze de geallieerde legers ontmoetten, werden 
ze tot hun schrik krijgsgevangen genomen en naar Frankrijk 
teruggestuurd. Eenmaal daar aangekomen kregen ze vanwege 
hun Nederlandse afkomst toestemming om naar huis te gaan, 
wat gezien de oorlogsomstandigheden nog veel spannende 
momenten opleverde. Alle ontsnapte gardisten kwamen nog 
voor de Kerst van 1813 thuis.
Een aantal gardisten die aan de Slag bij Leipzig hadden deelge-
nomen, ging een zware winter tegemoet. Ze werden inderdaad 
krijgsgevangen gemaakt en naar Bourges overgebracht, waar 
ze vier à vijf maanden werden opgesloten. Toen ze eindelijk 
toestemming kregen om terug te keren, waren ze zo verzwakt, 
dat een aantal van hen in het hospitaal van Metz moesten ach-
terblijven, waar zij nog eens vier maanden werden opgehou-
den. Een andere groep van achttien gardisten die in Tours was 
achtergebleven, werden op 10 december 1813 krijgsgevangen 
genomen en in een tuchthuis opgesloten, waar ze door honger, 
kou en ongedierte geplaagd een winter meemaakten om nooit 
te vergeten. Ook zij werden naar Bourges overgebracht van 
waaruit ze naar Friesland terugkeerden.
In de Leeuwarder Courant van 13 mei 1814 werd verslag gedaan 
van de glorieuze intocht in Joure van een drietal voormalige 
gardisten, namelijk Dirk Arend Evertsz, zoon van de plaatse-
lijke maire en zijn lotgenoten Jacob Sjoukes Visser, afkomstig 
uit een rijke koopmansfamilie te Sneek en Claas Oenes van der 
Veen, zoon van een vrederechter in Leeuwarden: Op eenigen 
afstand van dit vlek (nl. Joure), wachtte hen een twintigtal 
manschap, vrijwilligers te voet, gewapend met schietgeweer; 
hier bij had zich gevoegd, een vrij aanmerkelijker menigte te 

3. Titelpagina van W. Eekhoff, Friesland in 1815



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 5/6  –  247 

paard, en een geheele stoet van de voornaamste jonge meis-
jes en vrijsters, in sierlijk wit gekleed, en met oranje-linten 
smaakvol versierd. Deze trein roerde langzaam en statig, on-
der het bij tusschenpoozen geven van vreugde-schoten.

1815 Waterloo

Na de terugkeer van de prins van Oranje in november 1813 werd 
met de opbouw van ons land begonnen. Er kwam een nieuwe 
staatsinrichting, parlement en grondwet. In het koninkrijk der 
Nederlanden keerde men deels terug naar de oude situatie en 
werden tegelijkertijd de verbeteringen gehandhaafd die het 
Franse bewind had gebracht, zoals gestandaardiseerde ma-
ten en gewichten, de invoering van de Burgerlijke Stand en een 
kadastraal stelsel.
Koning Willem I moest ook de opbouw van het nationale leger 
ter hand nemen. Hij verzocht jhr. W.F. Boreel en J.C. baron van 
Sytzama om een regiment cavalerie op te richten. Van Sytza-
ma, die voor de Franse tijd in het Staatse leger had gediend, 
was al in november 1813 hiermee begonnen en deed in januari 
1814 een oproep aan zijn Friese landgenoten om zich als ruiters 
aan te melden in Leeuwarden. De formatie van het Regiment 
Dragonders nr. 3 was op 18 juli van dat jaar voltooid5 en werd 
versneld door de onverwachte ontsnapping van Napoleon, die 
eind februari 1815 het eiland Elba wist te verlaten en een nieu-
we poging deed om de macht te grijpen. Een storm van vader-
landsliefde sloeg over ons pas bevrijde land. In alle provincies 
werd spontaan geld ingezameld en meldde men zich aan om 
ten strijde te trekken; er ontstond als het ware een soort wed-
ijver welk gewest het meest kon bijdragen.
Tussen eind maart en begin april werden overal in het land 
vrijwilligerscorpsen opgericht. Ook Friesland bleef hierin niet 
achter. De in Leeuwarden woonachtige, in Veere geboren zoon 
van een arts, Gerhard Doris Simon, kwam met het plan om een 
corps Vrijwillige Jagers op te richten, waarop begin april reeds 
tien man intekenden. Simon werd later sergeant-majoor in dit 
het corps. Ook de uit Brabant afkomstige jhr. mr. Robert van 
Breugel, zoon van de recent in de adelstand verheven direc-
teur der Directe belastingen te Leeuwarden sloot zich aan bij 
deze jagers-in-spé. Over de totstandkoming van het bataljon 
heeft hij jaren later een verslag geschreven, dat onder de titel 
Herinneringen uit 1815 door eenen Frieschen vrijwilligen jager 
in 1866 door Suringar te Leeuwarden werd uitgegeven.
Willem I had op 1 april bepaald dat er compagnieën vrijwillige 
cavalerie en infanterie mochten worden opgericht, die aan de 
Landmilitie zouden worden toegevoegd. Omdat de enthousi-
aste Friese vrijwilligers onder leiding van Simon en Van Breu-
gel graag aan het Regiment Jagers toegevoegd wilden worden, 
schreven ze daartoe op 22 april een verzoek aan de koning, 
ondertekend met 25 namen.6 Willem gaf hun daartoe op 1 mei 
1815 toestemming en schreef eigenhandig op de concept-toe-
stemming ‘onder betuiging onzer bijzonder tevredenheid‘ en 
‘spoed’. De Vrijwillige Jagers werden toegevoegd aan het 16e 
bataljon jagers dat vanaf 24 mei onder commando van kapi-
tein Brouërius van Nidek stond.

Het totale regiment bestond uit 65 manschappen. Het is op-
vallend hoeveel van de gardes d’honneur die in 1813 werden ge-
dwongen dienst te nemen, zich nu vrijwillig bij de troepen had-
den aansloten die de voormalige keizer bij Waterloo moesten 
bevechten. Van de 37 gardisten komen we in 1815 in totaal tien 
dezelfde personen tegen: Dirk Arend Evertsz uit Joure sloot 
zich aan, samen met zijn vriend Claas Oenes van der Veen, ver-
der Boelardus Augustinus van Boelens, Jacob Cornelis Dries-
sen, B.P. Engelbert van Bevervoorden, Jan Fontein uit Harlingen, 
Jan Wentholt en Folkert Johannes Witteveen uit Dokkum. Ook 
Tinco en Bavius Anthonius van Hylckama, de oudere broers van 
hun voormalige commandant Frisius van Hylckama, meldden 
zich op. Deze laatste heeft een ‘dagverhaal’ van hun tocht op-
gesteld, waarvan tot op heden slechts een paar fragmenten zijn 
uitgegeven.7

‘Volijverig’ aldus Van Breugel, gingen de vrijwilligers over tot 
het aanschaffen van een jagers-uitrusting, die ongeveer ƒ 130 
kostte. Het bestond uit een groene korte rok met gele biezen, 
de panden met koperen knopen en rode spiegels uitgemon-
sterd, een gele kraag en mouwomslagen. De schouders waren 

5. Robert van Breugel als vrijwillige jager. Op de achtergrond het vaandel 
van het 16de bataljon jagers Litho door A. Canelle naar het schilderij dat 
Willem Bartel van der Kooi in 1815 van Van Breugel maakte. Fries Museum, 
Leeuwarden.
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gedekt door wings met geel passement. De pantalon was grijs 
met brede gele streep en slobkousen. De schakos was voor-
zien van een oranje-kokarde vastgehouden door gele lis met 
knoop boven een koperen jagershoorn en het nummer 16 met 
daarop een groene wollen pompon met gele top. Het leder-
werk was zwart. Iedere jager droeg een geweer en korte sabel 
(zie afbeelding). Het is duidelijk dat alleen jongemannen die 
geld en vrije tijd genoeg hadden, zich bij dit regiment konden 
aansluiten. De broers Nicolaas Frederik en Martinus Frederik 
Benoist vormden mogelijk een uitzondering. Hun vader had 
een behang- en tapijtzaak op de Nieuwestad in Leeuwarden.8 
Uit de lagere standen werden een hoornblazer (‘halvemaan 
blazer’, aldus Van Hylckama) geworven en twee tamboers, 
waarvan één Casper Coenraad Kolff heette.
Tot hun grote teleurstelling kregen de Jagers pas toestem-
ming om naar het slagveld te vertrekken nadat Napoleon al 
op 18 juni bij Waterloo was verslagen. Van Breugel wijt dit aan 
de bureaucratie rondom de koning, waardoor het bevel tot af-
mars was blijven liggen. Zijn Herinneringen uit 1815 zijn voor 
een belangrijk deel geschreven om te verklaren waarom het 
Bataillon Vrijwillige Jagers de Slag bij Waterloo had gemist.
Het Friese Regiment Dragonders nr. 3 werd echter wel bij Wa-
terloo ingezet. Onder bevel van luitenant-kolonel Lechleitner 
onderscheidde het zich door een geslaagde charge uit te voe-
ren op de vermaarde ruiterij van Napoleon, waarbij de Neder-
landers zware verliezen leden, waaronder hun commandant. 

Op 15 augustus 1815 werden 29 leden van het Regiment daarvoor 
onderscheiden met de Militaire Willems-Orde ridder 4e klasse 
(RMWO 4). De voormalige gardes d’honneur Frisius van Hylcka-
ma en zijn neef Bavius Gijsbertus van Rinia behoorden tot de ge-
decoreerden. Diens jongere broer Gerardus A.A. Rinia van Nauta 
bevond zich ondertussen bij de Vrijwillige Friese Jagers.
Omdat koning Willem I vanwege de instabiele situatie zoveel 
mogelijk troepen in het zuiden gestationeerd wilde hebben, 
mochten de Vrijwillige Jagers uiteindelijk afmarcheren met als 
bestemming Mons. In de vroege ochtend van 13 juli 1815 ver-
trokken ze, uitgeleide gedaan door het Bataillon Landmilitie 
nr. 9 en het korps muzikanten van de Leeuwarder Schutterij. 
Onder de leden van het regiment bevond zich korporaal Chris-
tianus Petrus Eliza Robidé van der Aa. Hij had veel aardigheid 
aan dichten en had een mooi krijgslied voor de Jagers geschre-
ven op de melodie van Ein freies Leben führen wir. Om een in-
druk te geven van de sfeer hierbij, de eerste twee coupletten:

Wel hem die blij naar ’t slagveld gaat
waar eer en plicht hem wenken
Die zonder aarzelen of beraad
zijn dierste panden agterlaat
om ’t land zijn arm te schenken (bis)

De liefde tot den dierbren grond
waar we allen zijn geboren
waar eens ons schommelend wiegje stond
vereenigt ons in ’t schoonst verbond
wie durft die roepstem smoren (bis) 

Tijdens de tocht schreef hij geregeld allerlei gelegenheidsver-
zen. In 1837 zou deze Robidé van der Aa samen met Potgieter 
het vernieuwende literaire tijdschrift De Gids oprichten.
Uiteindelijk trokken de Vrijwillige Jagers naar de omgeving 
van het Noord-Franse Valenciennes, om precies te zijn in de 
buurt van Curgies, waar de prins van Oranje zijn hoofdkwartier 
had opgeslagen. Wie het reisverslag van Bavius van Hylckama 
leest, krijgt af en toe de indruk dat hij en sommigen van zijn 
kameraden tijdens hun tocht niet altijd beseften dat zij zich in 
een oorlogs situatie bevonden. Er wordt geregeld en veel ge-
klaagd over hun inkwartiering: slecht voedsel, slechte bedden. 
Het dagverhaal lijkt meer op een reis- dan op een oorlogsver-
slag: onderweg in Nederland werden allerlei vrienden en be-
kenden bezocht, nam men deel aan diners en bezocht socië-
teiten. Eenmaal in Frankrijk sloeg de verveling toe toen er niet 
meer te doen bleek dan exerceren, jagen, de plaatselijke bals 
bezoeken en de boerinnetjes en serveersters het hof maken. 
Kortom, niets menselijks was deze jongemannen vreemd. Het 
enige trieste voorval was, dat jager P. Schmitz in Noord-Frank-
rijk na een ziekbed van enkele dagen in september 1815 stierf, 
waarmee hij de enige van de 65 manschappen was die niet 
zou terugkeren. Op 18 oktober 1815 marcheerde het regiment 
veilig Leeuwarden binnen, waar ze feestelijk werden onthaald 
door het stadsbestuur. De volgende dag werd de compagnie 
officieel ontbonden en werd hun vaandel op het Gouverne-

6. Chr.P.E. Robidé van der Aa, litho door Ph. Velijn. Rijksmuseum, Amsterdam
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mentshuis gedeponeerd. Als blijk van waardering werd op 12 
maart 1818 aan de leden van de compagnie een zilveren me-
daille verleend, met aan de ene zijde ‘Voor koning en vaderland 
1815’ en op de keerzijde het wapen van de provincie Friesland.9 
Het was een welkome genoegdoening voor de gekwetste ge-
voelens van dit regiment. Van Breugel roemt in zijn Herinne-
ringen het plichtsbesef van zijn Bataljon, die ondanks het feit 
dat Napoleon al bij Waterloo verslagen was, op bevel van de 
koning toch afmarcheerden. Hij hekelt de ‘volslagen onver-
schilligheid en onopmerkzaamheid’ waarmee zijn jagers wer-
den bejegend op hun doortocht door Brussel en hun aankomst 
in Curgies. De Vrijwillige Jagers, evenals andere compagnieën 
vrijwilligers, kregen niet de kans om op 21 september 1815 deel 
te nemen aan de huldiging van de koning in Brussel. Zij werd 
zelfs op bevel van den generaal d’Hauw, als een afgedankte 
troep, zonder officieren teruggezonden.10

Een late blijk van waardering was het koninklijk ereteken dat 
de 13 nog levende en inmiddels bejaarde vrijwilligers voor hun 
inzet mochten ontvangen bij de herdenking van hun afmars, 
50 jaar na dato en dat op 13 juli 1865 in Leeuwarden door de 
Commissaris des Konings werd uitgereikt. Zij begaven zich 
daarna met het vaandel hunner compagnie, dat aan het gou-
vernementshuis wordt bewaard, (…) en voorafgegaan door 
het stedelijk muziekkorps, naar het hôtel de Phoenix, waar zij 
zich aan eene maaltijd vereenigden (…).11

Tot Besluit: 1831 De Tiendaagse Veldtocht

Eenmaal teruggekeerd namen de Friese Jagers de draad van 
het normale burgerbestaan weer op. Een groot aantal van hen 
trouwde vrij snel na terugkomst en stichtte een gezin. Ze had-
den als jongelui uit de betere standen goede vooruitzichten, 
maakten carrière en lieten hun militaire verleden achter zich. 
Een klein aantal van hen komen we nog eenmaal als vrijwilli-
gers tegen in de Tiendaagse Veldtocht. Hun beweegredenen 
zijn niet bekend en zullen verschillend zijn geweest: een aantal 
van hen konden een officiersfunctie vervullen, anderen waren 
mogelijk vanwege de financiële beloning, in dienst gegaan. 
Toen de Belgen vijftien jaar later in 1830 de onafhankelijkheid 
uitriepen, besloot koning Willem I tot een veldtocht om de 

Noten
1. Zie voor deze cijfers de blog van Th. Kuipers op www.fryslan1811.nl/dienst-

plicht/vechten-voor-de-keizer. Voor Friesland is het wel en wee van alle solda-
ten onder Napoleon vastgelegd in een database, samengesteld door wijlen Jan 
Paasman, www.friezen-onder-napoleon.nl.

2. Functie vergelijkbaar met die van de huidige Commissaris der Koningin.
3. W. Eekhoff, Friesland in 1813, (Leeuwarden 1864),12-126. Op blz. 119-122 de 

samenstelling van de drie detachementen Gardes d’honneur, in totaal 37 per-
sonen. Helaas zijn de originele bronnen waarop dit verslag van de belevenissen 
van de gardes d’honneur gebaseerd is, niet bewaard gebleven.

4. Ch.C. van der Vlis, ‘De gardes d’honneur van Friesland’, Jierboekje fan it Genea-
logysk Wurkforbân (1953) 38-48, gebaseerd op Eekhoffs, Friesland in 1813.

5. Het Regiment Dragonders nr. 3 heeft verschillende namen gehad en maakte 
sinds 1951 deel uit van de Koninklijke landmacht onder de naam Regiment 
Huzaren van Sytzama. In 2012 werd het Regiment opgeheven; www.sytzama.nl.

6. Zie Herinneringen uit 1815 bijlage 1, 35-36.
7. Zie Tresoar, Familiearchief De Carpentier-Van Hylckama Toegangsnummer 

332-05 voor de deelname van de drie broers in de bevrijding van ons land in 
1815. Het ‘dagverhaal’ is inventarisnummer 53. Het verslag van Bavius is frag-
mentarisch uitgegeven door Wumkes in De Vrije Fries 23 (1915) 213-218; 

 http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0176-1868-11.pdf. Frag-
menten van het reisverslag verschenen van 13 oktober 1979 tot 12 december 
1979 in het Kleine Krantsje. Momenteel bereid ik een teksteditie voor.

8. Historisch Centrum Leeuwarden, Registre civique. Hij woonde wijk E nr. 24. 
Vriendelijke vermelding van dhr. Koen Benoist.

9. Friesland in 1815, 67-68.
10. Herinneringen uit 1815, 27.
11. Leeuwarder Courant, 14 juli 1865.
12. Een prachtige, bij tijden hilarische roman over dit onderwerp is geschreven 

door Atte Jongstra, De heldeninspecteur (2010). Een aantal ooggetuigenver-
slagen van Friese deelnemers aan de veldtocht is in druk uitgegeven, zoals U.H. 
Brolsma, Een slagje hier en daar. De tsiendeiske Fjildtocht fan Hessel Brolsma 
(Bornmeer 2006) en H.G. Cannegieter, De Tiendaagse Veldtogt. Journaal van de 
voetreis naar België 1830-1832 (2009).

13. Zie voor een goed overzicht van de veldtocht en prosopografieën van alle 
Friese deelnemers de site van J. Paasman, gehost door Tresoar: www.frie-
zen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl.

14. Tresoar archief Mobiele Friesche Schutterij, Toegang 48 inv. nr. 128.

opstandige Belgen mores te leren. Een ongekende beroering 
maakte zich van het noorden meester en de spontane uitingen 
van nationalisme waren niet van de lucht.12 Op 2 augustus 1831 
viel het Nederlandse leger België binnen. Over de inzet van de 
Friezen lezen wij bijzondere vermeldingen: ‘Die Friezen zijn 
niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe’.13 Na 
het ingrijpen van het Franse leger besloot koning Willem I op 
12 augustus tot een wapenstilstand en werden de Nederland-
se troepen op 20 augustus teruggetrokken, waarmee ook de 
meeste Friese soldaten huiswaarts konden keren.
Het Nederlandse leger bestond uit een groot aantal dienst-
plichtigen. Daarnaast hadden zich veel vrijwilligers aange-
meld, waaronder studentencorpsen uit Groningen en Leiden. 
Van de Friezen die in 1813 en 1815 ten strijde waren getrokken, 
vinden we nu maar een paar namen terug. Onder de officieren 
vinden we wederom de broers Van Hylckama, die alle drie vrij-
gezel waren. Bavius en Frisius dienden beide als kapitein bij 
de 2e afdeling 1e bataljon jagers, hun broer Tinco Andringa van 
Hylckama was kapitein bij de 2e afd, 2e bataljon, 5e compagnie. 
Dirk Arend Evertsz uit Joure was enkele maanden voor het 
begin van de Tiendaagse Veldtocht overleden. Zijn jongere 
broer Wybren Arend Evertsz, geboren in 1795, had in 1815 niet 
deelgenomen aan de gevechten, hoewel hij al sinds 1814 ach-
tereenvolgens sergeant-majoor en tweede luitenant geweest 
was bij de Landstorm in zijn woonplaats Joure. Hij sloot zich nu 
aan als vrijwilliger bij de Mobiele Friesche Schutterij en werd 
benoemd in de rang van eerste luitenant, later bevorderd tot 
kapitein in dezelfde compagnie als Tinco van Hylckama. Onder 
de vrijwilligers vond ik op de website van Jan Paasman ook 
de eerder genoemde Nicolaas Frederik Benoist, die als ad-
judant-vaandeldrager in de 1e afd. 2e bataljon opviel vanwege 
‘zeer lafhartig gedrag’.14 Casper Kolff tenslotte had in 1815 als 
tamboer gediend en had zich nu opnieuw als tamboer aange-
meld. Hij was in 1829 schoenmaker van beroep en zal dus ge-
diend hebben om daarmee inkomsten te verwerven.
Het lijkt erop dat de meeste jongemannen die noodgedwon-
gen in 1813 en vrijwillig in 1815 hebben meegevochten, als ver-
standige dertigers met een goede maatschappelijke positie 
en jonge gezinnen zich niet meer geroepen voelden om hun le-
ven in een oorlog te wagen, en geef ze daarin eens ongelijk.  <<
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1. Haarlemmer Poort, geschilderd door Hendrik Cornelisz Vroom (circa 1562 tot 1640)

FERRY REURINK 

Amsterdamse onruststoker Jan Dupker 
betaalde in 1811 een hoge prijs

Johan Hendrik (Jan) Dupker (1782-1812) zal het zichzelf vast anders hebben voorge-
steld toen hij, net als zijn oudere broer Ernst Hendrik (1775-1823), zijn Pruisische 
geboortegrond achter zich liet. De broers vestigden zich rond 1800 in Amsterdam, 
vermoedelijk omdat hier meer werk voorhanden was dan in de omgeving van hun 
woonplaats Holsen, gelegen in de buurt van het grotere dorp Bünde.Wellicht lag 
in Amsterdam een betere toekomst in het verschiet, en zo leek het inderdaad te 
gaan voor mijn directe voorvader Ernst Hendrik Dupker. Hij vond werk als suiker-
bakkersknecht in een van de suikerraffinaderijen die Amsterdam rijk was, huwde 
in 1804 een poorterdochter, Anna Hendrica Barends, dochter van de Amsterdamse 
waterverkoper Paulus Barends, en stichtte een gezin.
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Jan Dupker liet beduidend minder administratieve sporen 
achter in zijn nieuwe woonplaats. Hij trad weliswaar twee keer 
op als getuige bij de doop van twee kinderen van zijn broer, in 
1805 en 1807, maar verder weten we eigenlijk niets van hem. 
Tot zijn rol bij ongeregeldheden in Amsterdam tegen de Fran-
se bezetter in april 1811.

De inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk had 
onder andere tot gevolg dat het beroepsleger werd toege-
voegd aan het Franse. Het was een van de maatregelen die de 
nieuwe departementen van het Franse Keizerrijk zowel poli-
tiek als economisch volledig ondergeschikt maakte aan keizer 
Napoleon. De dienstplicht (conscriptie) was een maatregel die 
voor veel ophef zorgde vanaf het moment dat de eerste Neder-
landse dienstplichtigen werden opgeroepen in februari 1811.
Uit Amsterdam vertrokken op 11 april 1811 ongeveer honderd 
‘conscrits’ om dienst te nemen in het Franse leger. De mannen 
liepen, begeleid door tweeëntwintig infanteristen, een mars 
van de kazerne in de Plantage naar de Haarlemmerpoort.1 
Van daar zouden zij met trekschuiten naar Haarlem worden 
getransporteerd. Onderweg ontstonden anti-Franse relletjes 
waarbij omstanders trachtten het vertrek van de dienstplichti-
gen te beletten. De eerste woedeuitbarsting van het volk vond 
plaats in de Jodenbuurt, nadat een jong meisje, dat afscheid 
van haar broer wilde nemen, hardhandig werd bejegend door 
het militaire escorte.2 Omstanders, meest Joodse buurtbewo-
ners, wierpen vervolgens stenen, flessen en andere objecten 
die voorhanden waren naar de infanteristen. Als reactie hierop 
werd zelfs geschoten door de militairen waarbij een (burger)
dode en diverse gewonden vielen.3 

Intussen was een aantal dienstplichtigen gevlucht, terwijl de 
rest alsnog op een trekschuit naar Haarlem kon worden gezet. 
In Amsterdam bleef het nog lang onrustig in de Joodse wijk 
en de onrust verspreidde zich ook naar andere delen van de 
stad. Tegen de avond probeerden de militairen bij de Haar-
lemmerpoort alsnog (en zonder succes) een tweede zending 
inderhaast bijeengezochte dienstplichtigen naar Haarlem te 
krijgen. Weer ontstonden er ongeregeldheden, ditmaal voor-
namelijk veroorzaakt door inwoners van de Jordaan.4

Op die elfde april 1811 heeft ook Jan Dupker een aandeel gehad 
in de botsingen tussen de woedende Amsterdamse burgers 
en de autoriteiten. Helaas is onbekend op welke wijze hij heeft 
deelgenomen; feit is dat hij hiervoor op een bepaald moment is 
gearresteerd. Gouverneur-generaal Charles François Lebrun 
liet niet voor niets nog op de dag van de ongeregeldheden een 
‘arrêté’ (besluit) uitvaardigen waarin onder andere werd ge-
steld: ‘Dat het noodig en dringend is, de Auteurs, Aanblazers 
en medepligtigen daar van te kennen en strengelijk te straf-
fen, en maatregelen te nemen, ten einde het herhalen van der-
gelijke voorvallen te beletten’.

Op 18 juni 1811 werden de personen die deel hadden geno-
men aan de opstand veroordeeld door een op bevel van de 
divisie-generaal Gabriel Jean Joseph Molitor bijeen geroepen 
Militaire Commissie. Volgens een publicatie van de overheid 
in diverse kranten werd Jan Dupker, samen met Jan Barn-
stein, Jan Nikolaas Brandligt, Andreas Kuijper en Evertje van 
Heereveen, veroordeeld ‘tot acht jaren in de boeijen’.5 Andere 
vonnissen die dag varieerden van vrijspraak tot de doodstraf. 
Drie van de in totaal drieëntwintig beschuldigden werden ter 
dood veroordeeld op basis van het strenge Franse strafstel-
sel de Code Pénal: Franciscus Staargard, Antonie Janssen en 
Antonie Hantelman. Al een paar uur na de uitspraak werd het 
vonnis voltrokken.6

Volgens het Boek der tuchtelingen van buiten gerechten in het 
Tuchthuis der stad Amsterdam, is Jan Dupker op 20 juni 1811 
gevangen gezet. Samen met de gelijk gestraften Barnstein 
en Kuijper werd Dupker op 26 juli van dat jaar vanaf het Am-
sterdamse tuchthuis getransporteerd naar Antwerpen. Jan 
Nikolaas Brandligt was op 10 juli 1811 al overleden in het tucht-
huis.7

Het is niet helemaal duidelijk waarom de mannen naar Ant-
werpen zijn vervoerd. Mogelijk moesten zij hier dwangarbeid 
verrichten, wat aansluit bij de strafmaat die de Amsterdam-
se advocaat Mr. Quirijn de Flines in 1814 opnam in zijn boekje 
Zes pleidooien ten behoeven van even zo vele persoonen, 
beschuldigd van deel genomen te hebben aan de onrustige 
bewegingen, welken, op den 11 April 1811, tot Amsterdam, 
hebben plaats gehad … Hij schrijft dat de vijf personen te-

2. De overlijdensakte van Jan Dupker uit de burgerlijke stand van Antwerpen, opgemaakt op 20 april 1812 (aktenummer 1481)
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gen wie acht jaar straf werd opgelegd, waaronder dus Jan 
Dupker, zijn veroordeeld tot acht jaren dwangarbeid. Of het 
hier gaat om een andere interpretatie van de straf ‘in de 
boeijen’ óf dat daadwerkelijk dwangarbeid is opgelegd, heb 
ik helaas niet kunnen achterhalen. Uit het boekje blijkt wel 
dat onder andere Jan Dupker is verdedigd door een andere 
Amsterdamse advocaat, genaamd Marcus (noemt zich later 
De Marcas).8

Jan Dupker verbleef in Antwerpen in de Citadel, ook wel 
bekend als het Zuidkasteel. Deze van oorsprong zestien-
de-eeuwse dwangburcht deed vanaf 1803 dienst als centrale 
gevangenis onder het bestuur van Napoleon. Op 10 augustus 
van dat jaar was een decreet van de Keizer uitgevaardigd voor 
het delven van dokken ten behoeve van de Franse oorlogs-
vloot. Voor dit zware werk, dat tien jaar zou duren, werden 
dwangarbeiders uit de citadel ingezet. Ook op de Antwerpse 
scheepswerven waren zij werkzaam. Het is goed mogelijk dat 
Jan Dupker hier voor dergelijke werkzaamheden terecht is 
gekomen. Wellicht heeft hij hier meegeholpen bij de bouw van 
een van de twee (nog steeds bestaande) dokken bij de Schel-
de, waarvan het ‘Willemdok’ (tot 1903 ‘Groot Dok’ genaamd) is 

aangelegd tussen 1808 en 1812, deels dus toen Dupker in Ant-
werpen verbleef.9

De dokken boden plaats aan oorlogsschepen die daar op een 
tactisch gunstige plek lagen, namelijk bij de vesting Antwer-
pen aan de rivier de Schelde dat werd gezien als ‘een pistool 
gericht op het hart van Engeland’.Op 17 april 1812 overleed Jan 
Dupker in de Antwerpse Citadel. Drie dagen later is zijn overlij-
denakte ingeschreven bij de burgerlijke stand van Antwerpen, 
waarbij onder andere een ‘garde chiourme’ (een soort bewaker, 
ook wel vertaald als ‘slavendrijver’) van de Citadel als getuige 
optrad. Op basis van een proces verbaal van de Mairie van Ant-
werpen werd op 13 mei 1812 het overlijden van Jan Dupker ook 
ingeschreven in het overlijdensregister van zijn officiële woon-
plaats Amsterdam.

Fragment genealogie Dupker

I.  Johann Henrich (Klein) Döpke(r), gedoopt Bünde, geboren 
Holsen, Pruisen, 13 januari 1743, boer, overleden/begraven 
aldaar 20/23 januari 1806, trouwt aldaar 21 maart 1770 Ca-
tharina Elisabeth Steinkamp, gedoopt Quernheim (Prui-
sen) 16 december 1746, overleden Bünde (Holsen) 5 januari 
1795, dochter van Christoph Henrich Steinkamp. 
Uit dit huwelijk onder andere:
1.  Ernst Henrich, volgt IIa.
2.  Jobst Henrich, volgt IIb.

IIa. Ernst Hendrik Dupke(r), gedoopt Bünde 29 juni 1775, gebo-
ren Holsen 2 juli 1775 (als Ernst Henrich), suikerbakkers-
knecht, pakhuisknecht, overleden Amsterdam 13 april 
1823, ondertrouwt (1) Amsterdam 27 april 1804 Anna Hen-
drica Barends, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 13 maart 
1778, zonder beroep, overleden aldaar 22 mei 1812, dochter 
van Paulus Barends en Grietje Noachs; ondertrouwt (2) 
Amsterdam 1 mei 1816 Maria Oosterman, gedoopt Amster-
dam (Amstelkerk) 23 mei 1784, dienstbode, later zonder 
beroep, overleden aldaar 4 april 1841, dochter van Pieter 
Oosterman en Alida Koelemeij.

IIb. Jan (Johan Hendrik) Dupker, gedoopt Bünde 21 augustus 
1782, geboren Holsen 25 augustus 1782 (als Jobst Henrich), 
dienstbode (knecht), ongehuwd overleden Antwerpen 17 
april 1812.  <<

Noten
1. C.F. Gijsberti Hodenpijl. De Fransche overheersching. Onlusten bij de Conscriptie, 

in: Elsevier’s geïllustreerd maandschrift jrg. 22 deel 43 (januari-juli 1912), pag. 138.
2. Johan Joor. (2000) De adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in 

Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse 
Keizerrijk (1806-1813), Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, pag. 180.

3. Volgens Hodenprijl (Fransche overheersching, 138) vond de schietpartij plaats 
op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein.

4. Joor, adelaar, 181.
5. Waaronder in de Courier van Amsterdam/Courrier d’Amsterdam no. 171, 19 juni 1811.
6. Q. de Flines. [1814]. Zes pleidooien, ten behoeven van even zo vele persoonen,
 beschuldigd van deel genomen te hebben aan de onrustige bewegingen,

 welken, op den 11 April 1811, tot Amsterdam hebben plaats gehad; Gehouden, 
in de fransche taal, voor de Militaire Commissie, zitting gehad hebbende tot 
Amsterdam, op den 17 en 18 Juny 1811. Amsterdam: P. Donk, pag. 10.

7. Gemeentearchief Amsterdam, archief van het Tuchthuis 1558-1818 (toe-
gangsnummer 345), inventarisnummer 2 (Boek der tuchtelingen van buiten 
gerechten in het Tuchthuis der stad Amsterdam, 1782-1811), fol. 103.

8. De Flines, 10-11. Helaas zijn de stukken van het proces en/of documenten van 
de advocaat die Jan Dupker verdedigde niet gevonden.

9. De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Bonapartedok en Willemdok 
(ID: 10708), geraadpleegd via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/
relict/10708 op 28 mei 2014.

3. Citadel van Antwerpen, detail uit de Atlas van Loon
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MAJA WESTHOFF

Napoleon en de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch

1. In 1908 geborduurde dalmatiek1 met links een afbeelding van de teruggave van de Sint Jan door Napoleon in 1810 en 
rechts de achterzijde met afbeeldingen uit het verhaal van de terugkomst van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch2 
naar de Sint-Jan, aan de voor-en achterzijde geflankeerd door de martelaren van Gorkum. Zijde en goudbrokaat.
Foto’s van de auteur

Nadat ten gevolge van de Reformatie de bisdommen in Nederland verboden wa-
ren, kregen zij de status van apostolisch vicariaat.3 Dat maakte de vicarissen meer 
afhankelijk van de paus want nu konden ze niet langer zelfstandig hun gebied be-
sturen. De Franse Revolutie bracht Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, ten min-
ste dat was de bedoeling. Het gevolg was wel dat er meer godsdienstvrijheid in de 
wet opgenomen werd. Om ook iedereen de beschikking te geven over een kerkelijk 
gebouw werd in de Staatsregeling van 1798 bepaald dat in elke plaats de grootste 
kerk toegewezen werd aan de grootste geloofsgemeenschap. De uitvoering hier-
van stuitte natuurlijk op allerlei praktische bezwaren. Koning Lodewijk Napoleon 
heeft al pogingen gedaan om het bisdom ‘s-Hertogenbosch weer op te richten, maar 
Rome wilde daarvoor geen toestemming geven.

>>
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2. Detail van het beeld in het midden van het noorderportaal met mogelijk 
de gelaatstrekken van Napoleon II, de enige wettige zoon van Napoleon.4 
Foto van de auteur

3. Noorderportaal van de Sint Jan. Foto van de auteur
Napoleon rukt op en op 3 februari 1810 trekken Franse troe-
pen ‘s-Hertogenbosch binnen en kondigen de staat van beleg 
af. Op 16 maart tekent koning Lodewijk de akte waarbij hij af-
stand doet van het gebied ten zuiden van de Waal ten gunste 
van Frankrijk. Napoleon trouwde in dezelfde maand met Marie 
Louise van Oostenrijk en zij gingen op reis door de nieuw ver-
worven Zeeuwse en Brabantse gewesten en deden daarbij ook 
‘s-Hertogenbosch aan. Op dinsdag 8 mei vond een bijzondere 
ontmoeting plaats tussen Bossche notabelen en de keizer. Het 
gespreksonderwerp was de teruggave van de monumentale 
Sint Jan op de Markt, die al sinds 1629 in handen was van de 
hervormden. Napoleon was overtuigd van de rechtmatigheid 
van het verzoek en sprak de volgende woorden: Vous aurez la 
grande église et un évêque aussi (Gij zult de Grote kerk heb-
ben en een bisschop bovendien).
Dit betekende echter dat er nu een bisschop zou komen die 
niet door de paus erkend zou worden. De katholieke burgerij 
was daar furieus over, bovendien waren zij bijzonder tevreden 
met hun vicaris, Antonius van Alphen (geboren Boxtel 16 mei 
1748, overleden Schijndel 1 mei 1831, zoon van Wilhelmus van 
Alphen en Maria van den Biggelaar). Op 14 april 1810 liet Na-
poleon hem echter gevangen nemen, omdat hij geweigerd had, 
kerkelijke gebeden uit te schrijven voor zijne onderhoorigen, 
om Gods’ zegen over het door Napoleon voorgenomen tweede 
huwelijk af te bidden en omdat hij weigerde het Salvum Fac 
Imperatore (Heer zegen het keizerrijk) te zingen. Op 14 april 
1810 wordt hij gearresteerd en naar kasteel Vincennes bij Pa-
rijs verbannen.5

Napoleon benoemde achtereenvolgens de volgende bis-
schoppen:
1.  Petrus Jacobus de Pauw, geboren Thourout 1727, overleden 

Parijs 19 september 1810, werd op 83-jarige leeftijd de eer-
ste nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. Hij was vika-
ris-generaal van Gent en overleed voordat hij zijn ambt kon 
aanvaarden.6

2.  Mathias Franciscus van Camp, geboren Antwerpen 10 de-
cember 1750, overleden Antwerpen 14 januari 1824, zoon van 
Cornelius van Camp, wasfabrikant, en van Maria Magdalena 
van de Wiel. Hij was sinds 1780 kanunnik-pastoor der St. Ja-
cobskerk van Antwerpen. Niettegenstaande de bevelen van 
het gouvernement mislukte zijne plechtige ontvangst ge-
heel en al door het lijdelijk verzet der geestelijkheid, die, een 
tweetal uitgezonderd, elke toenadering weigerde.7 Na de val 
van Napoleon, reeds voor de Fransen ‘s-Hertogenbosch ont-
ruimd hadden, op 4 december 1813, verliet van Camp de stad 
en vestigde zich ambteloos te Antwerpen.

Antonius van Alphen keerde terug uit zijn gevangenschap en 
nam zijn ambt weer op. Overigens duurde het nog tot 1853 
voor het bisdom weer opnieuw ingesteld werd.  <<

Met dank aan:
De heer L.C.M. Peters, archivaris van de parochie Kathedrale Basiliek Sint-
Jan Evangelist ‘s-Hertogenbosch, die toestemming gaf de dalmatiek te fo-
tograferen en me het Noorderportaal liet zien.

Noten
1. Een dalmatiek (dalmatica) is in de rooms-katholieke liturgie het gewaad van de 

diaken. Het verschilt van een kazuifel doordat het schouderstukken heeft. Zie 
ook Katholieke Illustratie, 17 december 1910.

2. Joannes Zwijsen (geboren Kerkdriel 28 augustus 1794, overleden ‘s-Hertogenbosch 16 
oktober 1877, zoon van Petrus Zwijsen (molenaar) en Wilhelmina van Herpen) wordt in 
1853 de eerste erkende bisschop van ‘s-Hertogenbosch na 1629. Hij beijvert zich om 
het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch terug te halen uit België.

3. Een apostolisch vicariaat is een katholiek bisdom in wording en wordt geleid 
door een apostolisch vicaris. Dit kan een priester zijn of een (titulair) bisschop. In 
tegenstelling tot een bisschop van een ‘gewoon’ bisdom handelt de apostolisch 
vicaris niet op eigen gezag, maar op het gezag van de paus. Pas in 1853 werden de 
apostolische vicariaten opgeheven.

4. Wie goed naar de Madonna met kind kijkt kan daar mogelijk de gelaatstrekken 
van Napoleon II in herkennen. Volgens overlevering zou de beeldhouwer Frans 
Kuypers in 1865 hiervoor verantwoordelijk voor zijn.

5. Hans van den Eeden: Napoleon versus de Brabantse katholieken. http://ifthenis-
now.nl/sites/default/files/napoleon_in_brabant.pdf.

6. Kersten Journ. Hist. et litt. VI. 376. en J. J. de Smet, Coup d’oeil sur l’Hist. Eccl. etc. 
Gand 1836, pag. 207.)

7. Allard, Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 5/6  –  255 

Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging,
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, Postbus 26, 1380 AA Weesp
info@ngv.nl • www.ngv.nl

Losse exemplaren
Losse exemplaren kosten € 3,50, aanvragen bij de Dienst Bestellin-
gen. Na betaling van de toegezonden factuur worden de tijdschrif-
ten toegezonden.

Overdrukken
Op de website www.ngv.nl is onder Actueel/Websteks Diensten/
Gens Nostra de inhoudsopgave van alle jaargangen vanaf 2005 te 
vinden. We streven er naar de huidige jaargang in PDF beschik-
baar te maken voor downloaden en afdrukken.

Redactie
Rob Dix, Hans van Felius, Frits van Oostvoorn (hoofdredacteur), 
Maja Westhoff

Aan dit nummer werkten mee
Ben Franken, Kamerlingh Onnesstraat 70, 1181 WB Amstelveen, 
benfranken@kpnplanet.nl
F.A.M. van Gorkum, Burg. De Bruijnstraat 82, 7006 AX Doetinchem, 
fransvangorkum@gmail.com
W. van Haeringen, Beukenlaan 15, 5581 HG Waalre, 
wvanhaeringen@planet.nl
Martha Kist, De Tjonger 25, 8939 BV Leeuwarden, 
kist.martha@gmail.com
Ferry Reurink, Schinveldpad 5, 6845 DL Arnhem, 
f.reurink@telfort.nl
Antonia Veldhuis, Dr. Albert Plesmanlaan 75, 9269 PJ Feanwâlden, 
antonia.veldhuis@hetnet.nl
Alex Vermeulen, Gitta Botman-Vermeulen, Paula Koning-Vermeulen 
p/a Alex H.J. Vermeulen, Vlietsorgstraat 5, 2012 JB Haarlem, 
ahj.vermeulen@planet.nl
Joost Welten Rijksweg-Zuid 55, 4715 TA Rucphen,
j.welten@freeler.nl
Maja Westhoff, Garststraat 52, 4021 AD Maurik 
majawesthoff@hotmail.com

Redactiesecretariaat
Postbus 26, 1380 AA Weesp
GNredactie@ngv.nl

Richtlijnen voor de auteurs
kunt u vinden op de webstek van Gens Nostra: www.ngv.nl onder 
Actueel/Websteks Diensten/Gens Nostra 

Vormgeving en opmaak
Stip.nl - Driebergen
Gebruikte lettertype: Apex New

Druk en afwerking
Drukkerij Roto Smeets, Utrecht

Oplage
Gens Nostra wordt gedrukt in een oplage van 8000 exemplaren.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onder-
tekende stukken. Voor het overnemen van artikelen of delen daar-
van, is toestemming nodig van de redactie.

ISSN 0016-6936, © NGV, Weesp

Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan 
nevenstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 (kor-
ting op het lidmaatschap bij automatische afschrijving € 1) per 
jaar inclusief de inschrijving bij één regionale afdeling. Gezinslid: 
€ 11 per jaar. Voor in het buitenland wonende leden is de contri-
butie € 49. De extra € 3 is voor toezending van het afdelingsblad. 
Gens Nostra onvangen zij digitaal of met een toeslag van € 40 bij 
toezending per post.
Bijkomende inschrijving bij een extra regionale afdeling: € 11 per 
jaar; bijkomende toezending van het Heraldisch Tijdschrift € 20 
per jaar.
Contributiebetaling: vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar 
(bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven) 
franco aan de NGV.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk aan nevenstaand adres vóór 
30 november van het lopende kalenderjaar. In geval van overlijden 
is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te sturen.
Betalingen: svp op de volgende rekeningen:
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Betalingen van buiten Europa uitsluitend via PayPal op info@ngv.nl; 
cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd. Alle 
rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC van 
de ING bank is: INGBNL2A.

Verenigingscentrum Weesp
In het Verenigingscentrum zijn gevestigd:
Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, 
Heraldisch archief en Dienst Microfiches.
Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10-16 uur (behalve op 
feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5.- per 
keer met een maximum van drie keer.
Telefoon: 0294-413301, tijdens de openingstijden.

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst ComputerGenealogie: Postbus 26, 1380 AA Weesp.

Doelstelling Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening 
van de genealogie, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging be-
oogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.
ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat 
de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont-
vangen erfenissen en schenkingen. 
Degene die de NGV een schenking doet, 
kan zijn gift van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra



GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die 
meer wil dan alleen een opsomming van namen en 
jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

rug te vinden. Ook het rechtstreeks importeren van 
aktegegevens van de WieWasWie bronnen, met aan-
maak van de bron en vermelde personen en relaties, 
zorgt voor een perfecte registratie van uw gegevens. 
De uitvoer van GensDataPro is een speerpunt van het 
programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stam-
boom) en een directe uitvoer naar Genealogie Online 
van Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl


