
Graven spreken in Terheijden

door

J. W. M. VAN DER MADE

Graven hebben voor de geschiedschrijving al veel belangrijk materiaal
opgeleverd. Dit geldt natuurlijk vooral voor tijdperken en beschavingen
waarin schriftelijke overlevering niet of nauwelijks bekend was, en dan
nog heel bijzonder voor volken die de gewoonte hadden hun overledenen
een overvloed van sieraden of gebruiksvoorwerpen mee te geven.

Maar ook als het gaat om tijdperken waarvoor men de historische
gegevens hoofdzakelijk moet ontlenen aan geschreven documenten, kun
nen graven herinneringen oproepen aan personen die voor het verleden
van een gemeenschap van betekenis zijn geweest. Want in het algemeen
waren het uitsluitend deze voorname figuren die de mogelijkheid hadden
hun grafplaats zó te verzorgen dat deze de gedachtenis aan hun naam kon
doen voortleven. Bij de eenvoudige lieden die in letterlijke zin "ter
aarde werden besteld" op een kerkhof, was dat in het verleden meestal
niet het geval. Op onze kerkhoven kan men dan ook vrijwel geen ge
denktekenen vinden van mensen die vóór de negentiende eeuw uit het
leven zijn heengegaan. In Terheijden vindt men ze volstrekt niet.

Doch er waren in voorbije eeuwen ook bevoorrechte personen die
hun laatste rustplaats niet zochten op het kerkhof (al lag dat in de on
middellijke omgeving van de kerk) maar liever in de kerk zelf. Het graf
dat zij daar lieten maken, werd heel vaak met een gedenksteen aangeduid.
Veel oude kerken zijn dan ook feitelijk met zulke grafstenen geplaveid.
Dikwijls diende een dergelijke zerk ook als dekking van een gemetselde
grafkelder. Tot in het midden van de vorige eeuw moet ook de kerk van
Terheijden een behoorlijk aantal van zulke grafzerken en zelfs enige graf
kelders hebben gekend. Omstreeks 1854 is echter het gebouw van een
nieuwe vloer voorzien, wat tot gevolg had dat de meeste van de nog
aanwezige zerken werden opgeruimd.1 Vermoedelijk zijn ze verkocht
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aan inwoners van het dorp die daarmee vóór of achter het huis een on
verslijtbare stoep kregen.

Toch zijn nog enkele zerken in de kerk bewaard gebleven. Ook van
de grafkelders zijn in later tijd nog sporen aangetroffen waardoor men
heeft kunnen vaststellen welke voorname lieden daarin waren bijgezet.
Want dat dit personen waren van een zekere staat en stand stond al bij
voorbaat vast: een dergelijk wijze van begraven (zoals trouwens iedere
vorm van begraven binnen de kerk) was, zoals hieronder nog zal blijken,
een vrij dure aangelegenheid.

Na 1829, toen het begraven in de kerken verboden werd,2 moesten
de notabelen voortaan hetzelfde kerkhof gaan delen met hun minder
gegoede medeburgers. Ook daar hebben zij sindsdien hun gedenktekenen
laten aanbrengen, die - gedeeltelijk tenminste - tot heden toe hun namen
voor ons hebben bewaard.

Het zijn wel geen figuren van verstrekkende historische betekenis
wier nagedachtenis in Terheijden door grafkelders of grafzerken in stand
werd gehouden. Toch kunnen deze ons herinneren aan vroegere bewo
ners die door de positie die ze hebben bekleed, of door hun opmerkelijke
lotgevallen in het dorp meer dan gewone aandacht hebben getrokken.
Daarom lijkt het zinvol hun namen en, voorzover mogelijk, hun levens
loop weer ter kennis te brengen.

De grafkelders

In de vloer van de kerk vindt men thans geen aanwijzingen meer
dat er ooit grafkelders zijn geweest. Men heeft die echter gevonden in
1923, toen na de felle brand van het jaar daarvóór het gebouw werd
hersteld. Volgens het verhaal daarover in het parochie-memoriaal ont
dekte men bij het uitgraven van de fundering voor het nieuwe hoogaltaar
een drietal ruimten onder de vloer. Bij nader onderzoek bleken het graf
kelders te zijn geweest, die echter reeds eerder voor een groot gedeelte
waren weggebroken en ontruimd. Wel werden er nog restanten van
kisten aangetroffen. In de middelste ruimte werd een stuk hout gevon
den waarop met koperen spijkertjes de namen "Justina Constantia" te
lezen waren. Rechts daarvan, aan de epistelkant van het altaar, vond men
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op een gedeelte van een lijkkist de tekst: "A v G anno 1762", eveneens
met koperen spijkertjes aangebracht. De linkerruimte, aan de evangelie
kant dus, bleek voordien nog niet ontsloten te zijn geweest. Het gewelf
was nu gedeeltelijk ingezakt en men trof daar "een zeer groot lijk en een
kinderlijk" aan, zoals werd aangetekend. In deze kelder bleken echter
geen aanwijzingen voor een mogelijke identificatie aanwezig. Men heeft
na deze vondsten het oude begraafboek erop nageslagen, dat destijds nog
op het raadhuis werd bewaard.3 Daarbij kwam het volgende aan het
licht.

Justina Constantia Sweerts

Betreffende de middelste kelder vond men voor het jaar 1777 aan
getekend: "De Weledele geboren jongvrouwe Justina Constantia Sweerts
overleden te Breda en begraven te Terheijden in haar grafkelder op 't
hoog Choor". Het begraafboek leverde nog een verdere bijzonderheid.
In 1770 bleek al iemand anders in deze grafkelder te zijn bijgezet, name
lijk "de Heer Ontvanger Knollaarts, zijnde ook Capt. van een Companie
Burgers te Breda, begraven in den kelder van juf. Sweerts".

Zoals verwacht mocht worden was Justina Sweerts een deftige dame.
Zij behoorde tot de maatschappelijke elite van Breda. Haar vader Pieter
George en haar grootvader Samuel, die doorgaans de verlatijnste achter
naam "Zuerius" voerden, hadden in dienst gestaan van de Oranjes als
rentmeester van hun domeinen,4 alleen had Pieter George dit ambt in
1704 geruild voor dat van "generaal-waagenmeester",5 waardoor hij te
zorgen kreeg voor de instandhouding, de verdeling, de bespanning en
bemanning van heel het wagenpark van het Staatse leger. Ook andere
familierelaties zijn tekenend voor de kringen waarin Justina verkeerde.
In 1744, toen zij ongeveer 34 jaar oud was, woonde zij in het huis van
een tante Geertruy Swerius die de weduwe was van de vroegere Bredase
burgemeester Frederik Hendrik Isaac, die in 1713 was overleden. Justi
na's zuster Jacoba was gehuwd met Hendrik Hop,6 die jarenlang in
functie was als buitengewoon gezant van de Republiek in Londen.7 Haar
broer Frederik Hendrik was luitenant-kolonel van een in Breda gelegerd
regiment. 8 De benaming "jongvrouw" die zij in het begraafboek krijgt,
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behoeft niet te worden beschouwd als een adellijke titel, maar geeft
eerder aan dat zij haar leven lang ongehuwd is gebleven. Maar al in 1752
woonde zij zelfstandig in een eigen woning, nl. het pand op het Gasthuis
einde (thans Veemarktstraat 47) dat destijds de naam droeg van "Het
wapen van Brittaigne".9

Dat zij in Terheijden een grafkelder bezat, zou kunnen samenhangen
met het feit dat zij eigenaresse was van moervelden en landerijen in de
Zonzeelse polder. lo Doch vermoedelijk werden allang vóór haar meer
dere leden van haar familie in dezelfde grafkelder bijgezet. Wel niet haar
vader en grootvader, naar het schijnt, maar wel bijvoorbeeld enige van
haar broertjes en zusjes. Tussen 1694 en 1711 wordt in het Bredase
begraafboek van vijf overleden kinderen van Pieter Zuerius vermeld dat
zij "naar buiten gebracht" waren; van enkele wordt ook uitdrukkelijk
gezegd dat zij "naar Terheijden" werden vervoerd. Ook haar broer
Frederik Hendrik, die op 9 augustus 1758 overleed, werd in Terheijden
bijgezet. Het stoffelijk overschot van "de Heer Overste Sweert" werd
drie dagen na zijn dood per schip vanuit Breda naar Terheijden vervoerd
en in de vooravond van de 12e augustus "op 't Choor in de Kerk" be
graven. Zijn begrafenis heeft totaal niet minder dan 25 gulden 14 stuivers
gekost. Of hij ook in een familie-grafkelder is bijgezet, is niet helemaal
zeker, want de kerkrekening van de (toen) gereformeerde kerk spreekt
van "graaven op het Koor".l Oa

Een en ander kan gemakkelijk worden verklaard, want zowel vader
als grootvader Zuerius had - naast het huis Pergamont in het Valkenberg,
dat zij als rentmeester mochten bewonenll - een eigen woonhuis in Ter
heijden. Dit was het huis "Drijweg" op de Noord, ongeveer halverwege
tussen Terheijden en Langeweg. De twee gedichtjes die de Ettense
schout Pieter Nuyts in 1697 aan dit huis wijdde, doen vermoeden dat
er vermakelijk werd geleefd. Het eerste schildert vooral de landelijke
omgeving:

Hier doet Vrouw Pales voor het Vee de Weiden groenen
Door hulp der Merkgodin: hier zamelt Ceres graan;
Pomona 't Ooftgewas, en Flora Bloemfestoenen:
Hier komt zich, jaagens moê, verpoozen Vrouw Diäan.
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Wie van het Stadsgewoel zich wenscht te zyn ontslaagen,
Spoei heen na DRY WEG toe met Spee1jagt, Koets of Waagen.

Het tweede epigram dat Nuyts schreef ("aldaar wel onthaalt zynde")
wil een indruk geven van de gulle gastvrijheid van Pieter George, de
huisheer:

Men had 's Voormiddags Huis, Hof, Boomgaard, Stroom en
Beeken,

De Laanen, 't Akkerland, de Beemden, 't Wildryk Veld,
Onthaalb're Heer en Vriend, genoegelyk doorkeeken,
Elk prees't, en sprak, het was hier alles wel bestelt;
Men dacht hier woonden niet als Veld- en Vlietgodinnen,
Maar Bacchus huist ook met zinroerend zap hier binnen.12

Pieter Zuerius heeft met Justina en nog een oudere dochter (Justina
was zijn jongste) tot 1732 in dit buitenverblijf geleefd.13 In dat jaar
heeft hij het huis verkocht. De reden daarvan was voor hem minder
aangenaam. Toen in mei 1732 tussen de prins van Oranje en de koning
van Pruisen eindelijk een akkoord was bereikt ovu de omstreden na
latenschap van de in 1702 overleden prins Willem lIl, kon de Domein
raad ertoe overgaan orde op zaken te stellen. Men kwam daarbij tot de
bevinding dat de prins op Zuerius nog grote vorderingen had over de
jaren dat hij rentmeester was geweest. Natuurlijk werden de vorderingen
door Zuerius betwist, maar tenslotte moest hij toch berusten in een
vergelijk dat hem verplichtte tot de jaarlijkse betaling van meer dan
700 gulden rente.14 Deze eis schijnt aan zijn weelderig bestaan een eind
te hebben gemaakt. Nadat de overeenkomst met de Domeinraad op 23
september 1732 in Den Haag was getekend, verleende hij ruim een
maand later, op 27 oktober, aan Constantinus van Vechelen, de Bredase
stadssecretaris, volmacht om "aen den hoogst en meest biedende te ver
koopen alle syn..... .landgoederen gestaen ende gelegen onder Terheijden
en specialijk de stede waer op (hij) is woonende, genaemt Drije \'1egen,
aengekomen als Erffgenaem van sijn Ed Vader, gestaen en gelegen op
den noort onder Terheijden",15

Overigens krijgt men toch niet de indruk dat hij en zijn familie door
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deze gang van zaken in behoeftige omstandigheden zijn geraakt. In elk
geval bezat Justina bij haar dood naast de reeds genoemde landerijen in
Terheijden (die niet dezelfde schijnen te zijn geweest als die welke haar
vader in bezit had) tenminste nog verschillende huizen in Breda.16

Moeilijk is het te verklaren hoe "de ontvanger Knollaarts" in de
grafkelder van deze dame is terechtgekomen. Het gaat hier zonder twij
fel om Cornelis Gijsbertus Knollaert, op 25 januari 1696 te Breda ge
doopt, op 6 april 1721 gehuwd met Cornelia Sandeling en op 6 juni 1770
te Breda overleden.17 Hij was ontvanger van de honderdste penning en
staat tevens te boek als oud-schepen, al heeft hij slechts één jaar, in
1737-1738, dit ambt vervuld. Ook had hij de waardigheid van burger
kapitein en was hij gedurende vele jaren tienman. Hoewel ook hij dus
behoorde tot de bovenlaag van de Bredase bevolking, is toch van enige
verwantschap of maatschappelijke relatie met Justina Sweerts geen spoor
te vinden. Eigenaardig is ook dat hij niet is bijgezet in de grafkelder
waarover de familie Knollaert in de Bredase Grote Kerk beschikte. In
het register der grafkelders dat in de jaren 1741 en 1742 werd opge
maakt, wordt hij tezamen met zijn broer Andries David als eigenaar
daarvan genoemd: "D'heeren Andries Davidt Knollaert ende D'Heer
Coornelis Gijsbertus Knollaerts out schepen en ontfr van den 100 pen.
over dese stadt Breda heeft sijn begraefplaets leggende in den omgangh
van het Hoogh Choir, omtrent de deure van de Diaconie alhier, over
deckt met eenen sarck, waerop staet uytgehouwen de namen van de
familje" ,18

Maar ook de hier genoemde broer Andries David mocht niet in deze
grafkelder rusten. Na zijn dood op 17 mei 1761 werd zijn lijk overge
bracht naar Ginneken, waar hij werd begraven in de hervormde kerk.
Doch Andries had tenminste een zekere band met Ginneken, omdat hij
ontvanger was geweest van Ginneken en BaveP 9 Van enige relatie die
Cornelis Gijsbertus met Terheijden zou hebben gehad, blijkt echter niets.
Wij moeten dus het raadsel onopgelost laten.

Anthonie van Galen, Schout Brant

Met betrekking tot de tweede grafkelder onthulde het oude begraaf-
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boek: "Anno 1758 op zondag aangebragt, zijnden den 8 october, de
Heer Anthonie van Galen, Procureur en Notaris en gezwooren van den
Polder Hartel alhier, daar over geluid met drie klokken dubbel gelui
5 dagen, begraven op het Cboor in den kelder van de heer Schouth
Brant den 12e october; komt voor luijen f. 9-0-0, voor 't graaven f. 2-0-0,
betaald f. 11-0-0". En vervolgens: ,,10 maart 1762 aangeb(racht) de
Weduwe van de heer Anthonie van Galen in 't dorp, gen(aamd) Din
gena Kerkhof, begraven den 13 dito op het Choor in den kelder van
Brant ... ".

Het gevonden stuk hout met het opschrift "A v G anno 1762" zal
dus een restant zijn geweest van de lijkkist van de weduwe van A (ntho
nie) v(an) G (alen) anno 1762 overleden.

In een ouder begraafboek schijnt deze zelfde grafkelder ook te wor
den genoemd.20 Tevens zien we daar vermeld staan dat de desbetref
fende rekening door A. van Galen werd voldaan. De letterlijke tekst
luidt: "Den 31 dito (maart 1729) is aangebragt Jonker Huijbert Brand.
Begrave den 2 april op 't Choor in den Kelder. Daar over geluijd 6 rijse
met drie klokken dubbel geluij, komt ider rijs 18 stuijv. Nog komt met
twee Gulden wegens begrave, is same f 7-8-0. Betaalt den 7 April 1729
door Sr. A. van Galen".

Vermoedelijk was deze Huijbert Brand een zoon van de schout Brant
(of: Brants). Schout Brant zelf was reeds in 1719 gestorven.21 Aan
gezien de reeks doop-, trouw- en begraafboeken helaas niet compleet is,
zijn de Terheijdense kerkrekeningen opgeslagen. Daarin lezen we: "Den
rendant brenght voor ontfangh twee gld veerthyn stv: voor het begrave
van de Hl' Schout Brants voor het beste kleet gelevert 16 novembr. Dus
2-14_0".22

Dominee Montanus

Hetgeen in de derde grafkelder was aangetroffen, werd dus in 1923
beschreven als: "een zeer groot lijk en een kinderlijk". Het hierboven
genoemde begraafboek23 bevat een tweetal inschrijvingen die wel heel
sterk wijzen in de richting van de twee onbekenden. Voor 1785 vinden
wij: "dito (18 maart) gestorve den Weleerwaarde Heer Jacobus Mon-
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tanus, aangebracht om te Luien den zelfde dito en begrave den 22 dito
op het Hooge Koor aan 't deurtje van 't klijn thc.,orentje vast tegen 't
fundament van de kerk. Komt voor 't Luien en graft maaken zame
f. 10-2-0". Voor 1793: "Den 17 dito (juli) gestorve Juffr. Stephana
Adriana Croijzé, Weduwe van weijlen den Wel Eerwaarde en Zeer Ge
leerde Heer Jacobus Montanus en aangebracht om te Luijene met drie
klokke den zelfde dito en Begrave den 20 dito op het hooge koor aan
het deurtje daar men mede na het Hoog Zaal komt".

Afgaande op de omschrijving uit 1923 "een zeer groot lijk ... " kan
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat
hier het stoffelijk overschot werd gevonden van Dominee Montanus, die
in Terheijden predikant is geweest vanaf 1738. Het "kinderlijk", waarbij
(naar nog wordt verteld) de arbeiders een zijden strik zagen liggen, zou
een kind van genoemde dominee kunnen zijn of mogelijk, als ze bijzonder
klein van postuur is geweest, zijn vrouw. De plaatsbepaling van het
begraafboek duidt in ieder geval op de evangeliezijde van het priester
koor, waar volgens de gegevens van 1923 de bewuste grafkelder werd
aangetroffen. Het torentje waarover het begraafboek spreekt, is aan die
kant van de kerk nog altijd aanwezig.

Interessant voor de bouwgeschiedenis van de kerk is de vermelding
van "het hoog zaal", dat langs het torentje kon worden bereikt. Daarmee
zal een zogenaamd "oksaal" zijn bedoeld, een zangerstribune, zoals die
in de middeleeuwen - en ook later nog tot in de zeventiende eeuw - in
veel kerken vóór het priesterkoor werd aangebracht. Blijkbaar is dit ook
in Terheijden gebeurd bij de herbouw van de kerk in 1618. Een bevesti
ging daarvan geeft het parochie-memoriaal, waar onder de aantekeningen
over de restauratie van 1923 wordt meegedeeld, dat in het traptorentje
ter hoogte van de ramen een dichtgemetselde deuropening werd aan
getroffen.

Ramsee, Glabbeek

De drie besproken grafkelders zijn niet de enige die de Terheijdense
kerk rijk is geweest. Met zekerheid is het bestaan van nog een kelder
bekend, eveneens "op het hoogkoor", in het priesterkoor dus. Deze
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vierde grafkelder is naar alle waarschijnlijkheid de grootste geweest.
Over de juiste plaats ervan valt evenwel niets te zeggen; het is niet on
mogelijk dat er ergens nog resten onder de vloer aanwezig zijn. In de
reeds genoemde begraafboeken komt deze begraafplaats naar voren als
"de kelder van de heer Ramsee" en ook als "de kelder van Glabbeek".
Beide personen waren hoge militairen en zijn eigenaar en bewoner van
de buitenplaats "Bergvliet" geweest. Zo vinden we in 173924 aange
tekend: "Den 2 September alhier begraven een Jongentie van d'Heer
Overste Glabbeek op 't Coor in de kelder van de Hr. Ramsee, daar
d'Hr. Cappeteijn Ashe in begraven is ... ".

Een weinig later in hetzelfde jaar: "Den 1 November aangebracht
Juffrouw Glabbeek woonende op 't Munnikhof op het groote huijs
genaamt.. (de lacunes zijn in het begraafboek niet ingevuld) ...... Is
geset in de kelder van D'Hr. Ramsee boven op de kist van D'Hr. Cap
petijn Ashie. Hiervan voldaan door Juffrouw de weduwe A. van Son".25

Later is, zoals gezegd, sprake van "de kelder van Glabbeek". Zo
kunnen we in 1764 lezen dat "Den 17 Januari (is) aangebragt de vrouw
van den Hoog wel edele Gestr. Heer Johan StIlart, Collonel van een
regiment Schotten ten dienste dezer lande, gen(aamd) Hoog welgeb.
vrouw Mevrouwe Sibella Stuart, begraven op het hoog Choor ter zijde
den kelder van Glabbbeek, komt voor't regt van luien en grafrnaken
op 't hoog Choor, zijnde heel diep, samen 14 gulden 16 stuijvers".

Overste Sebastiaan Glabbeek, die "Bergvliet" in bezit heeft gehad
van 1720 tot 1753,26 is zelf niet in deze grafkelder bijgezet. Als luite
nant-generaal der Infanterie is hij op 26 augustus 1754 in 's-Gravenhage
overleden en aldaar in de Nieuwe Kerk begraven.27

Pastoors

Was er misschien ook een grafkelder voor de pastoors? In de be
graafboeken van Terheijden komt in geval van teraardebestelling in de
kerk meermalen de aanduiding voor: " ... begraave ... in de kerk om
trent de sark van de Pastoor".28 Het is niet uitgesloten dat hiermee een
pastoor van vóór de reformatie bedoeld is. Toch is het nadien zeker
tweemaal voorgekomen dat katholieke geestelijken in de toen protes-
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tantse kerk hun laatste rustplaats hebben gekregen. Op 20 januari 1723
werd "aangebragt de Heer Micgiel van Geloove, Pastoor deser Heerlijk
hijd Terheijden. Daarover geluijd agt rijsen met Drie Kloeken Dubbel
Geluij, komt voor ider rijs 18 stuyvers is 7 gld: 4 stuyvers. Nog 2 guld:
voor 't Grave in de Kerk is Same f 9-4-0. Begrave den 23 Dito onder
Den Sarck aan 't hoekje van den thuijn. Betaalt den 31 Dito". De
pastoor werd dus begraven onder een reeds bestaande zerk. Was daar
een priestergraf?

In 1786 was "Den 21 Dito (februari) gestorve De Heer Leonardus
Leenaarts, Roomsch Pastoor alhier Terheijden; aange(bragt) te Luien
den zelfde dito en begrave den 25 dito onder den Zark; komt voor 't
luien en graft maaken Zame 10 gld. 2 st. Bet: f. 10-2-0". Gezien het
bedrag zal dit zeker geen begrafenis op het kerkhof geweest zijn.

Opvallend is de vermelding van "den sard: aan 't hoekje van den
thuijn". De "tuin" is namelijk oudtijds dikwijls de aanduiding van het
priesterkoor. In protestantse kerken kon het ook de benaming zijn voor
de plaats van de toediening van het doopsel, maar deze bevond zich
meestal in of nabij het koor. Is er in het koor wellicht nog een vijfde
kelder geweest voor de pastoors?

Wel is er nog een grafkelder geweest voor een pastoor uit de vorige
eeuw. Maar die moet buiten de kerk hebben gelegen, want hij werd
aangelegd in een tijd toen binnen de kerk niet meer mocht worden be
graven. Pastoor Thomas van Raak verzocht namelijk in december 1849
tijdens een vergadering van het kerkbestuur een familie-grafkelder te
mogen laten metselen voor drie kisten. Deze kelder zou de laatste rust
plaats moeten worden voor zijn moeder, zijn oom en hemzelf.29

De eerste die in die kelder werd begraven, was de moeder van de
pastoor; zij was in diezelfde maand december overleden. Na augustus
1854 werd een zerk gemaakt voor f 99,70 en "geplaatst voor het hooge
choor". Zeer waarschijnlijk werd dus een gedenkplaat vooraan in de
kerk geplaatst, die voor iedereen goed zichtbaar was. Op deze zerk werd
nadien tevens de naam van de oom aangebracht en later ook die van de
pastoor. Boven op de grafkelder buiten de kerk is op 27 september, op
kosten van pastoor Van Raak, een hardstenen kruis geplaatst. Dit ge
denkteken was voor f. 160,- gemaakt door de steenhouwer Petit te
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Breda. De zerk op het graf van pastoor Mangelaars (overleden in 1847)
vormde daarvoor een belemmering en moest opzij worden gezet.

Het opschrift van de in de kerk geplaatste gedenksteen luidde als
volgt:

D.O.M.
De Zeer Eerwaarde Heer Thomas Antonius van Raak, gewezen
pastoor van deze gemeente, geboren te Breda den 31 Mei 1802
en alhier overleden den 31 Maart 1875
Mejuffrouw Hendrina Catharina Boogaerts, weduwe van de Heer
Walteris van Raak en later van den Heer Franciscus Hermus,
med. doctor, geboren te Breda den 27 Maart 1773 en aldaar
overleden den 3 December 1849
De Heer Ferdinandus Josephus Antonius Bogaerts, geboren te
Breda den 20 October 1771 en aldaar overleden den 28 Mei
1857.

In een publicatie uit 1924 schrijft Bloys van Treslong Prins dat deze
zerk in de kerk te zien was.3ü Vermoedelijk was deze mededeling in
1924 al door de feiten achterhaald. Tengevolge van de kerkbrand zal in
1922 het neergestorte gewelf deze gedenkplaat hebben vernield. Mede
delingen hierover ontbreken echter.

Grafzerken in de kerk

Van de grafzerken die oorspronkelijk in de kerk aanwezig waren, zijn
er na de opruiming die in het midden van de vorige eeuw werd gehou
den, nog slechts twee over. Of deze nog steeds op hun oorspronkelijke
plaats liggen, valt niet met zekerheid te zeggen. Overigens is het wel
jammer dat er banken op zijn geplaatst, waardoor slechts een gedeelte
ervan zichtbaar is. Temeer omdat zij behoren tot de weinige overgeble
ven herinneringen aan het verleden van deze oude kerk.
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GERARDT SMIDT(S)

HIER RUST DEN MANHAFTEN
GERARDT SMIDT SERGEANT MAlOR

EN COMMANDUER OPT FORT TER
HEYDEN STERFT DEN 26 JDLY

1668 OUDT 88 IAEREN

PATRIAE VIXIT SIEI REQUIES [CAT]
IN COEUS

In het zuidertransept, in de zuidoostelijke hoek, treffen we de graf
zerk aan ter nagedachtenis van de in 1668 gestorven commandant van
de Kleine Schans. Twintig jaar tevoren was de Tachtigjarige Oorlog
weliswaar geëindigd, maar toch waren de tijden nog zeer onrustig, zodat
bemanning van de schans noodzakelijk bleef. De Republiek der Ver
enigde Nederlanden is nog in oorlog geweest met Engeland en Frankrijk,
waardoor strategische punten, zoals Terheijden, van groot belang waren.
Smits is een van de laatste commandanten hier geweest. Tijdens de oorlog
met de Fransen in 1672 is de Kleine Schans voorlopig voor de laatste
maal in staat van verdediging gebracht. Acht jaar later is het fort ver
laten en zijn de gebouwen die er stonden, gesloopt. In 1830 is de Kleine
Schans, zij het voor een korte tijd, nog als versterking in gebruik ge
weest.3l

Reeds in 1639, of kort daarna, was Smits in Terheijden woonachtig
en wel op de Schans. Zijn naam komt tussen de schansbewoners voor in
de in dat jaar opgemaakte lijst "Namen der Ledematen J. Christi, die het
H. Avontmael des Heeren genooten hebben Ter Heijden 1639".32 Smits
moet dus zeker ongeveer dertig jaar in Terheijden zijn woonplaats heb
ben gehad.

De Staatse militair Gerrit Smit( s) was in 1641 Provoost-generaal
der cavalerie en 23 jaar later Majoor in het Noordhollandse Regiment.33

Het is evenwel niet duidelijk of dat één en dezelfde persoon was als de
Terheijdense fortcommandant.

Nog een enkel detail uit zijn leven in Terheijden is ons bekend. Hij
is namelijk pachter geweest van de "weelen onder den Seedijck ende
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binnenlantsche visscherijen in den Binnenpolder". De hier bedoelde
wielen langs de tegenwoordige Moerdijkseweg, tussen Terheijden-dorp
en Wagenberg, en de vlieten en veenputten in de Zegge- of Binnenpolder
zijn na het overlijden van "Capiteijn Smits, Commanderende opt Fort
alhier Ter Heijden", overgegaan op schout Brants.34

Vijf dagen na zijn overlijden is Smits begraven. In de kerkrekening
staat hiervan: "Den 31 dito (juli) begraeven alsvoor (in de kerken) de
heer Geeraert Smits (die) Sergeant Majoor Capiteyn ende Commandeur
op't Kleyne Fort was. Ontvangen voor Kerckenrecht ende baercleet VI
f. XII s. (= 6 guldens en 12 stuivers)".

De zerk is nog bijzonder gaaf, en dat ondanks zijn hoge ouderdom.
Daarom zou kunnen worden geconcludeerd dat deze nog steeds op zijn
oorspronkelijke plaats ligt of ergens heeft gelegen waar er niet overheen
gelopen kon worden.

FAMILIEGRAF MATTHYSEN (DINGEMANS)

HIER LEYT BEGRAVEN MATTHYS
[DING]MAN M[ATT]HYSEN OUT
LXIIJ JAEREN HY STERF DEN
DERDEN MEERT INT IAER
XVJcXXXV [ENDE] DINGMAN
MATTHYSEN SYNEN SOON
OUT LXVIlAEREN STERFT
DEN XVII MEERT ANNO
MDCLXXXJ THEOD[ORA S]WAEN
SYNE HUYSVROU STERFT DEN 6
IANUARY 1690 OUT 71 lAREN
ANTHONIE DINGMANS
HAREN SOON STERFT DEN
1 MEERT 1718 OUT 68 lAREN
MATHYS DINGMANS SYN
BROEDER STERFT DEN 7 MEERT
IS OUT 76 lAREN YOHAN D
M: STERFT D: 6 AUGU: 1727
BIDT VOOR DE SIELEN
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De zerk van het familiegraf Matthysen is zeer waarschijnlijk in 1681
in de kerk gelegd. Dat is op te maken uit de vorm van de letters op de
grafplaat. Die van de eerste twee personen zijn "en relief" uitgehakt.
Daarna heeft men de tekst in de plaat gegraveerd. Ook het aangebrachte
familiewapen wijst in dezelfde richting; de ossekop staat bekend als het
wapen van de familie Dingemans.35 Het is wel waarschijnlijk dat deze
zerk oorspronkelijk op een andere plaats heeft gelegen. In het begraaf
boek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente lezen we bij een in
schrijving in 1728 dat bij "de serk van Dingemans" het "gestoelte van
Sr. A. van Son" stond.36

Daar de kerkrekeningen van het jaar 1635, het jaar waarin Matthys
Dingman Matthysen (geb. 1571/1572) is gestorven, alsmede aanteke
ningen betreffende overledenen helaas ontbreken, is van zijn begrafenis
niets bekend.37 Zijn zoon Dingman Matthysen (geb. 1616/1617), die
overleden is in 1681, zal ongetwijfeld in het graf van zijn vader zijn
begraven. Op 21 maart, vier dagen na zijn dood, vond de begrafenis
plaats; deze kostte de nabestaanden 6 guldens en 12 stuivers. In de
kerkrekening van het jaar 1690 zien we dat Theodora (geb. 1618/1619)
niet de eigenlijke roepnaam was van zijn vrouw: "Den lle January 1690
is Dirckxken Swaen in de kercke in een eycken kiste begraven ... ".
Achtentwintig jaar later, in de maand maart, stierven twee van hun
zonen: Anthonie en Matthys, respektievelijk 67 en 76 jaar.

Degene die volgens het opschrift in dit familiegraf ook nog zijn
laatste rustplaats heeft gekregen, was Johan of Jan D[ingemans] M[at
thysen]. Jan was "woonende onder Sevenbergen" en is "begrave den
9 Aug. in de Kerk beneffen de serk van Juffrouw Dingemans, komt voor
't Luijjen en Graff f 4-0-0".36

Dat het hier om een aanzienlijke familie gaat is duidelijk. Vele leden
van dit geslacht hebben één of meerdere overheidsfuncties bekleed in
Westbrabantse of Zeeuwse plaatsen. Zo zijn tussen ± 1450 en 1600
vijf Dingemansen schepen in Terheijden geweest.

Ook Anthonie (overleden 1718) heeft zitting gehad in de schepen
bank, het bestuurs- en rechtscollege van Terheijden.3s We komen hem
in diverse archiefstukken dan ook steeds tegen als Sr. (Seigneur) An
thony Dingemans. In het dagelijks leven is hij bierbrouwer geweest in
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"De Swaen".39 Dit doet denken aan de naam van zijn moeder die
Dirkske Swaen heette. De brouwerij heeft tot in de vorige eeuw bestaan
op de splitsing Raadhuisstraat - Lage weg, in het pand Raadhuisstraat
53-55-57.40 Voorts is Anthony heemraad van de Royale Polder geweest.
Hij was op 1 januari 1651 katholiek gedoopt in Zevenbergen en gehuwd
met Maria Bartholomeusse de Jonge. Hun huwelijk is kinderloos ge
bleven.41

Zijn beide broers, Matthys en Johan, zijn bouwman geweest aan de
Dwarsdijk te Zevenbergschen Hoek en zijn ongehuwd gebleven. Ver
moedelijk bezat hun vader ook al de hoeve aldaar; hij had zich gespeci
aliseerd in het vetweiden van Deense ossen.42 We vinden die terug in
het familiewapen op de zerk.

Grafzerken buiten de kerk

Zoals gezegd bevinden zich ook buiten de kerk nog enige oude
zerken, zowel op de katholieke als op de protestantse begraafplaats. De
scheiding van de beide begraafplaatsen dateert eerst van de vorige eeuw.
Want ook gedurende de anderhalve eeuw dat de van oorsprong katho
lieke kerk in protestantse handen was, en nog enige decennia daarna,
werd bij het ter aarde bestellen van afgestorvenen geen onderscheid
gemaakt tussen katholieken en protestanten. Na de teruggave van de
kerk aan de katholieken in 1801 schijnt aan deze verdraagzame verhou
ding een einde te zijn gekomen. Herhaaldelijk zouden zich ongeregeld
heden hebben voorgedaan tussen de beide godsdienstige groepen als het
ging over het gebruik van het gemeenschappelijk kerkhof.43 Uiteindelijk
is in 1829 een voor beide partijen aanvaardbare overeenkomst gesloten.
Daarbij werd ten behoeve van de protestanten een gedeelte van het kerk
hof "door een hekwerk afgebakend naast de hof van de pastorij dier
gemeente" .44 De tegenwoordige perceelsscheiding tussen de twee be
graafplaatsen wordt gevormd door een oude hoge gemetselde muur. Het
is niet onwaarschijnlijk dat het doorzichtige "hekwerk" weer vrij spoedig
tot incidenten heeft geleid, waarna een muur de inkijk moest verhin
deren. Slechts het toegangshek is nu nog van ijzer. De rest van de om
heining is sinds mensenheugenis een doornenheg geweest en is thans een
ligusterheg.
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g gebodehuisje
R Raadhuis 1840 - 1929

Grafzerken in de kerk: 1 Smits
2 Matthysen (Dingemans)
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De oudste nog bestaande grafzerk is van 1868, ernaast ligt een tien
jaar jongere. Deze zerken bevinden zich momenteel op het katholieke
kerkhof links naast de "Calvarieberg", die enkele jaren geleden bij de
uitbreiding van de begraafplaats opnieuw is opgeworpen. Drie andere
treffen we nog aan op het aangrenzende protestantse kerkhof.

Evenals in de kerk zijn dat nog slechts restanten van een aanmerke
lijk groter aantal zerken, maar dan wel uit de negentiende eeuw. In het
hierboven reeds aangehaalde werk van Bloys van Treslong Prins (uit
1924) staan behalve de hierboven beschreven drie zerken binnen de
kerk ook de teksten van drie andere zerken die zich op het katholieke
kerkhof bevonden, maar nu verdwenen zijn. Het zijn de grafstenen van:
Petronella de Zeeuw ("11829), dokter Petrus Henricus Krabacher
(t1859) en pastoor A. Mangelaars (t1847). De hierna te behandelen
zerken van Damen en Romme-Buysen worden daar wel genoemd, maar
niet beschreven.

Voorts worden door Bloys van Treslong Prins van een zevental
zerken van het protestantse kerkhof de teksten weergegeven. Het betreft
de graven van J. E. Wildeman, generaal-majoor, opperbevelhebber der
vesting Breda (tI833), Jonkheer J. M. van der Wijck, gepensioneerd
generaal der genie (t1868) en Vrouwe D. G. C. Tegel douairière Van
der Wijck (t1877), J. A. Scheffer (t1871), A. A. Gelpke (t1869),
Mej. A. A. en Mej. C. M. R. van Alphen (t1898 en 1917), Vrouwe
H. J. Kuysten van Hoesen, weduwe E. M. van Mattemburgh (t19ü2)
en een familiegraf Steinbuch-Kuysten van Hoesen. Verder zijn nog ge
noemd de zerken van Krook van Harpen (familiegraf), Teerlinck, Preuyt
en van de hierna te behandelen E. M. C. van Mattemburgh.45 De laatst
genoemde zerk zou destijds al verweerd zijn geweest en slechts de naam
daarop leesbaar zijn. Kennelijk heeft de verwering zich niet doorgezet,
want thans is de gehele tekst nog redelijk te onderscheiden. Aanwezig
zijn nu nog de zerken van Gelpke, van Vrouwe Kuysten van Hoesen en
van Van Mattemburgh, welke na die van Damen en van Romme-Buijsen
zullen worden besproken. Opmerkelijk is dat een aantal van de genoem
de personen op het tijdstip van hun overlijden niet meer in Terheijden
woonachtig was.
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11. Het Huis Driewegh te Terheijden, 1667
Tekening toegeschreven aan Jacobus Stellingwerf

Bibliotheek cn Prentenkabinet van het
Noordbrabants Genootschap, 's-Hertogcnbosch
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ANTONIE DAMEN

RUSTPLAATS
VAN DEN EERWAARDEN HEER

ANTONIUS CORNELIUS DAMEN
ASSISTENT TE HOUT

GEBOREN TE WAGENBERG
DEN 16 DECEMBER 1839

EN OVERLEDEN TE TERHEIJDEN
DEN 18 APRIL 1868·

R.I.P.

De thans oudste zerk (helaas gebroken) die we in Terheijden op
een kerkhof aantreffen, is van een priester. Antonie Damen werd gebo
ren aan de tegenwoordige Parallelweg. Om precies te zijn: in de oude
boerderij op nummer 30. Zijn ouders waren Cornelis Damen en Maria
van der Horst. Dit gezin woonde in bij Johannes van der Horst, de
grootvader van Antonie, die hoofdbewoner was. In de jeugdjaren van
Antonie is het gezin Damen uit Wagenberg vertrokken en verhuisd naar
een boerderij aan de Schuivenoord.46

Vader Damen heeft zitting gehad in het Terheijdense R.K. Kerk
bestuur.47 In het priesterkoor van de Sint-Antonius-Abtkerk prijkt nog
een groot gebrandschilderd glas-in-Iood-raam met onderaan het opschrift:
"Cornelis Damen en Maria van der Horst". Ongetwijfeld is dat raam
door de ouders van Antonie geschonken kort na de grote restauratie van
de kerk van 1876.48

Uit de grafzerk blijkt dat Antonie Damen assistent was in Den Hout.
Dat wil zeggen dat hij, hoewel al tot priester gewijd, nog geen benoe
ming als kapelaan had gekregen. Misschien was op de datum van zijn
benoeming als assistent (8 april 1865) zijn gezondheid al zo zwak dat
men het beter vond hem slechts een lichte taak op te dragen. In Den
Hout was destijds immers al een pastoor en een kapelaan, zodat er voor
de assistent niet zoveel werk zal zijn geweest.

Voor hem is in Terheijden een plechtige lijkdienst gehouden, waar
van de kosten hebben bedragen: f. 176,30 en ,,2 mudden rogge voor de
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Armen", welke laatste door de familie in natura geleverd konden
worden.49

FAMILIE ROMME

HIER RUSTEN
DE HEER

Mr R 0 VER I U SPE T RUS ROM M E
LID DER 2de KAMER DER STATEN-GENERAAL

EN NOTARIS TE TERHEIJDEN
ALDAAR OVERLEDEN DEN 1 MEI 1849,

ZIJNE ECHTGENOOTE
VROUWE C 0 R NEL I A B U IJ SEN

OVERLEDEN DEN 3 FEBRUARY 1878
EN HUNNE KINDEREN

MEJUFVROUW THERESIA ROMME
DE HEER Mr EDUARDUS ROMME

KANTONREGTER TE OOSTERHOUT
MEJUFVROUW HENRIETTA ROMME

R.I.P.

In het familiegraf van het geslacht Romme is als eerste een voor
aanstaand gemeentelid begraven, een man wiens vader van eenvoudige
afkomst was en wiens nakomelingen regionaal en zelfs landelijk belang
rijke posities zouden gaan bekleden.

De stamreeks Romme kan aldus worden weergegeven: 50

I Petrus Romme Mr. timmerman te Wagenberg
t Wagenberg 13-4-1786

II Adrianus Romme Secretaris en notaris te Terheijden
o Wagenberg 25-5-1765
t Terheijden 29-7-1825

III Mr. Roverius Petrus Romme Notaris te Terheijden en lid van de
Tweede Kamer
o Terheijden 18-2-1801
t Terheijden 1-5-1849
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IV Mr. Eduardus G. A. Romme Kantonrechter te Oosterhout en lid
van de Provinciale Staten van
Noord-Brabant
o Terheijden 23-4-1831
tOosterhout 23-8-1873

V Mr. Rudolph H. A. M. Romme Vice-president van het Gerechtshof
te Amsterdam en lid van de Raad
van State
o Oosterhout 8-7-1862
t 's-Gravenhage 29-1-1939

VI Prof. Mr. Carl P. M. Romme Politicus; lid van de Tweede Kamer,
enz., enz.
o Oirschot 21-12-1896
t Tilburg 17-10-1980

Mr. Roverius P. Romme is geboren in Terheijden-Dorp als zoon van
de notaris en gemeentesecretaris Adriaan Romme. Vader Adriaan heeft
het levenslicht aanschouwd op Wagenberg, alwaar zijn vader timmerman
is geweest in de toenmalige Klippelenbosstraat, thans Wagenstraat.51

Notaris Adriaan was woonachtig in de tegenwoordige Raadhuisstraat.
Uit de gemaallijsten52 weten we dat de roepnaam van zoon Roverius P.
"Petrus" moet zijn geweest. Zijn merkwaardig klinkende eerste naam
heeft hij gekregen van zijn grootvader van moederskant Roverius G. van
Hellemond te Rijsbergen, waar de naam vaak voorkomt.

Op 26 oktober 1824 is Roverius P. te Breda gehuwd met "Mejuf
frouw Cornelia Buijsen, zonder beroep". In de huwelijksakte kunnen
we lezen dat de bruidegom, de "Weledele Gestrenge Heer en Meester
Roverius Petrus Romme, Advocaat", woonde in Terheijden en aldaar
gedoopt was op 18 februari 1801. Voorts staat daarin vermeld dat zijn
vader in Terheijden Openbaar Notaris was en dat zijn moeder, Mejuf
frouw Theresia van Hellemond in 1810 reeds was overleden. Vader
Adriaan is gestorven in 1825, waarna Petrus in 1826 tot zijn opvolger
werd benoemd. In het bevolkingsregister van laatstgenoemd jaar is zijn
beroep nog advocaat, doch nadien komt hij alleen nog voor als notaris.

Het echtpaar Romme-Buijsen woonde in Terheijden-Dorp in de toen-
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malige Lepelstraat, nu Raaclhuisstraat, in het nog bestaande, in de mo
numentenlijst opgenomen pand nr. 42-44. Op de oostelijke gevel staat
het jaartal 1767. Dit huis was zijn eigendom, evenals het "Ooievaars
nest" aan de Eerste Noordsche Weg (nu boerderij Laakdijk 16). Het
echtpaar kreeg een kroostrijk gezin (acht kinderen), dat mede werd
beredderd door een inwonende dienstbode.

Ruim veertien jaar, van 21 oktober 1834 tot 12 februari 1849, heeft
Romme zitting gehad in de Tweede Kamer. 53 Het notarisambt heeft hij
amper 23 jaar kunnen bekleden. Daarnaast is hij ook nog administrateur
van de R.K. kerk geweest. In 1848 was hij niet meer in staat de ver
gaderingen van het kerkbestuur bij te wonen; achter zijn naam staat
geregeld "absent" vermeld.54 Op 48-jarige leeftijd is hij 1 mei 1849
overleden.

De weduwe Romme-Buijsen is met haar gezin in de Lepelstraat blij
ven wonen en bereikte de leeftijd van bijna 78 jaar. Een van haar
dochters, Maria, is in 1852 getrouwd met J. 1. H. Hoeben, die haar
vader als notaris in Terheijden was opgevolgd.55 De beide op de graf
zerk genoemde dochters bleven ongehuwd. Ze overleden beiden in
Terheijden, Theresia op 24 april 1852, Henriëtta op 15 maart 1878.

ADRIAAN GELPKE

ADRIAAN ALHART
GELPKE

GEBOREN DEN 13de JANUARY 1805
OVERLEDEN DEN 22e SEPTEMBER 1869

De oudste zerk die zich op het protestantse kerkhof bevindt, stamt
uit 1869. Het is een liggende zerk, gescheurd, waarvan de tekst nauwe
lijks meer leesbaar is. In tegenstelling tot de hiervóór besproken graf
zerken ligt deze nog op zijn oorspronkelijke plaats.

Wie was de man, met zijn vreemd klinkende naam, die hier begraven
ligt?

In het bevolkingsregister van de gemeente Terheijden vonden we de
eerste gegevens. Gelpke bleek een gepensioneerd officier van gezondheid
(2e klasse) te zijn, wiens vrouwen kinderen (behalve de jongste) in
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Nederlands Indië waren geboren. Hijzelf was geboren in Waspik. Het
adres van de familie Gelpke was Dorp (= Terheijden) A 84, in de
zestiger jaren vernummerd in 103, ofwel het tegenwoordige Lage Weg
22. Het oorspronkelijke pand op deze plaats, dat in 1970 is afgebrand,
stond bekend als "Doctorshof". De laatste "doctor" die hier heeft ge
woond was Gelpke; tevoren was hier doctor Krabacher woonachtig.56

Op 29 april 1861 was de familie Gelpke vanuit Breda naar Terheijden
gekomen.

Het levensverhaal van Adriaan Ahlhart Gelpke begint in Waspik,
alwaar hij geboren is als zoon van Johan Herman Frederik Gelpke en
Elisabeth Schaap. Zijn vader was chirurgijn-majoor en later geneesheer.57

Adriaan was het vijfde en jongste kind in het gezin en volgde de
voetsporen van zijn vader. Zijn militaire loopbaan ving hij aan op 19
jarige leeftijd als fuselier der landmacht van het Koninklijk Nederlands
Indisch Leger en twee maanden later reeds stapte hij aan boord van het
schip "Wilhelmina" met bestemming Oost Indië. Daar aangekomen
werd Gelpke élève in het militair Hospitaal te Weltevreden en was na
een jaar chirurgijn 3e klasse in het Hospitaal te Semarang. Van 1825 tot
en met 1830 zal hij veel gewonden, in de oorlog op Java, met succes
hebben verzorgd, want hij werd daarvoor onderscheiden met de "Acht
kantige Bronzen Medaille". Als chirurgijn 2e klasse is hij voor een twee
jarig verlof naar Nederland teruggekomen, met in zijn beurs f. 742,50
verlofgeld. Tijdens deze verlofperiode is Adriaan Gelpke in Maarssen,
op 26 juli 1839, gehuwd met de in Batavia geboren Clazina Wilhelmina
Dibbets. Voor dit huwelijk was toestemming verleend door de minister
van Koloniën.

Na terugkeer in Nederlands-Indië is Gelpke achtereenvolgens belast
geweest met de militaire en civiele geneeskundige dienst te Kediri, daar
na is hij wederom werkzaam geweest in het hospitaal te Semarang en
vervolgens weer bij de militaire en civiele geneeskundige dienst, nu te
Serang.

In 1847, na 21 jaar in Nederlands Indië te zijn geweest, hetgeen
neerkomt op 42 dienstjaren in de tropen, werd hem op verzoek eervol
ontslag verleend uit "Zijner Majesteits militaire dienst". In zijn "activi
teitsuniform der geneeskundige dienst", dat hij met vergunning mocht
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blijven dragen, en met de onderscheidingstekenen voor langdurige Ne
derlandse dienst als officier, is Gelpke met zijn vrouwen vijf kinderen
naar zijn vaderland weergekeerd. In Breda is toen nog een zesde kind
geboren.

Twee van zijn dochters hebben in 1866 voor een niet alledaagse
gebeurtenis gezorgd, die het vermelden waard lijkt. Beiden zijn namelijk
op dezelfde dag, 25 januari, in Terheijden in het huwelijk getreden.
Bovendien hadden allebei de bruidegoms ook nog hetzelfde beroep: zij
waren allebei predikant! Deze dubbele bruiloft zal voor de Terheijdense
bevolking niet ongemerkt voorbij zijn gegaan.

Met zijn pensioen als eerste luitenant, groot f. 600,- per jaar, heeft
Adriaan Gelpke de laatste acht jaar van zijn leven rustig op "Doctors
hof" door kunnen brengen. En in K.N.I.L.-uniform zal hij ongetwijfeld
een bekende verschijning in Terheijden zijn geweest.5S

In 1870 heeft de weduwe "Doctorshof" verlaten en is met haar
kinderen naar Berlicum verhuisd.

EDUARDUS (Jr.) VAN MATTEMBURGH EN

VROUWE HELENA KUYSTEN VAN HOESEN WEDUWE VAN MATIEMBURGH

HIER RUST
DE HEER

E. M. C. VAN MATTEMBURGH
OUD-RITMEESTER VAN HET

NED. INDISCH LEGER
OVERLEDEN TE BREDA

24 NOVEMBER 1893

HIER RUST
VROUWE H. J. KUYSTEN VAN HOESSEN

WEDUWE E. M. VAN MATTEMBURGH
GEBOREN TE OISTERWIJK

16 SEPTEMBER 1816
OVERLEDEN TE BREDA

3 JULI 1902

"Het is een oud ambtenaren-geslacht, een geslacht welks leden
eeuwen achtereen vereerd werden met het vertrouwen hunner vorsten,
de prinsen van Oranje, de markiezen van Bergen op Zoom".

Zo begint de bekende historieschrijver W. Juten zijn artikel over
"Het geslacht van Mattemburgh" in het tijdschrift "Taxandria".59 "Ook
een katholiek geslacht", vervolgt Juten, doch merkwaardig is het dan
dat twee leden ervan op een niet-katholieke begraafplaats worden terug
gevonden.
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Temeer nog daar de man die de vader van Eduard en de echtgenoot
van Helena was, in Terheijden op het katholieke kerkhof ligt begraven.
Dat was Eduardus MaximiIianus (ook: Aegidius) van Mattemburgh, die
we hierna "Eduard Senior" willen noemen.

Wanneer we echter zien dat de vader van Helena, Gerard Anne
Kuysten van Hoesen, die we in 1840 aantreffen als houtvester op het
"Slotje" of "Het Omwaterd Blokhuis",6o protestant was, dan kunnen
we concluderen dat er één telg uit dit geslacht een "gemengd" huwelijk
is aangegaan. Dit huwelijk tussen Eduardus Sr. van Mattemburgh en
Helena Johanna Kuysten van Hoesen werd voltrokken te Ginneken in
1856.61 Eduardus Sr. was toen sinds 1852 weduwnaar van Louisa Jo
hanna Mercellina Swaving, met we hij in 1836 gehuwd was en bij wie
hij zeven kinderen had. In 1856 was hij Ontvanger van 's Rijks Directe
Belastingen en Accijnsen te Halsteren en Nieuw-Vossemeer. Nadien heeft
hij deze functie vervuld in Oudenbosch en Hoorn. In 1878 werd hij
gepensioneerd met het vorstelijke pensioen van f 2332,- per jaar.62

Vanuit Arnhem heeft Eduardus Sr. zich op 11 mei 1883 in "Het
Hooghuis" (Raadhuisstraat 26) te Terheijden gevestigd.63 Hij was in
middels gescheiden van tafel en bed en woonde samen met een onge
huwde dame, genaamd Henriëtte Pauline van Aken die 43 jaar jonger
was. Zij had twee zoontjes, waarvan de jongste luisterde naar de naam
Eduardus MaximiIianus (! ). Haar religie was Nederlands Hervormd,
terwijl Eduardus Sr. nog immer Rooms Katholiek was. Opmerkelijk is
voorts dat de godsdienstige gezindheid van de kleine Eduard van Aken
in het bevolkingsregister van "N.H." is gewijzigd in "R.C."! Uit over
levering wordt nog steeds verteld dat Henriëtte van Aken een "freule"
moet zijn geweest en dat de pastoor een geregelde bezoeker was op
"Het Hooghuis".64

Eduardus Sr. is 17 juli 1886 overleden en heeft een katholieke be
grafenis gehad.65 "Freule" van Aken is met haar beide kinderen in 1890
teruggegaan naar Arnhem.

De weduwe Van Mattemburg-Kuysten van Hoesen en haar stiefzoon
Eduardus Jr. waren toen woonachtig in Schaerbeek. In november 1890
zijn zij beiden naar Breda gekomen en gaan wonen op het adres C 359
(later vernummerd in Nieuwe Prinsenkade 1) .66 Tot aan hun overlijden
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hebben zij daar hun woonplaats gehad. Beiden hebben dus ook gekozen
voor een begrafenis in Terheijden, vlakbij de laatste rustplaats van
echtgenoot en vader, maar wel op een andere begraafplaats.67

Wie was nu Eduardus Jr.? Eduardus Maximilianus Cónstantinus van
Mattemburgh was geboren te 's Hertogenbosch op 26 december 1838.
Zijn moeder wasLouise Swaving die veertien jaar na zijn geboorte reeds
is gestorven.

Op 19-jarige leeftijd meldde Eduard zich bij het Koninklijk Neder
landsch Indische Leger (K.N .1.1.) waarin hij het zou brengen tot Rit
meester van de Kavallerie. Hij begon zijn loopbaan als dragonder "voor
6 jaren zonder handgeld". Nauwelijks een jaar later werd hij korporaal
titulair en weer een jaar later wachtmeester-titulair.

Toen hij 25 jaar was, werd hij bevorderd tot Luitenant bij het Wapen
der Kavallerie van het Leger in Oost Indië. Per "Overland Mail" is hij
op 19 oktober 1864 vertrokken en na een voorspoedige reis van ruim
vijf weken te Batavia aangekomen. Zijn verblijf aldaar was echter minder
voorspoedig. Na goed twee jaar moest hij tot herstel van gezondheid
terug naar Nederland, waarvoor hij twee jaar verlof kreeg. Tijdens dat
ziekteverlof is Eduard gehuwd en wel in St. Jans Molenbeek op 23
maart 1868 met Anne Henriëtte Anaïde Peppe.59

In oktober van datzelfde jaar vertrok het jonge echtpaar naar Indië,
maar Eduard werd op "nonaktiviteit" gesteld. Hoewel hij de functie
kreeg van "Instrukteur bij de Kavallerie van den Barisan van Sumanap",
bleef hij bij zijn eigen korps ingeschreven staan voor "memorie". Kenne
lijk weer aangesterkt werd hij in 1871 als eerste luitenant teruggeplaatst
naar de Kavallerie, waar binnen vijf jaar de bevordering tot ritmeester
volgde. Het was hem waarschijnlijk toch allemaal teveel geworden,
want in de zomer van 1876 kreeg hij wederom verlof "tot herstel van
gezondheid". Met het stoomschip "Koning der Nederlanden" is Edu
ardus van Mattemburgh met zijn vrouwen een zevenjarig dochtertje, dat
op Java geboren was,59 naar het vaderland teruggekomen. Met ingang
van 1 februari 1880 is hem toen eervol ontslag verleend "terzake van
ligchaamsgebrek niet ontstaan door bevolen of gevorderde diensten".
Zijn pensioen bedroeg f 1200,- per jaar.68
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Waar hij met zijn gezin na terugkeer in Nederland is gaan wonen,
is niet bekend. Wel weten we dat zijn vrouw Anne in 1884 in Parijs is
overleden.59 En zoals hiervoor reeds is vermeld, heeft Eduardus nadien
nog in Schaerbeek en Breda gewoond, samen met zijn stiefmoeder, die
hem in Terheijden zijn laatste rustplaats heeft gegeven, vlakbij zijn vader.

Van het geslacht Van Mattemburgh was hij de laatste mannelijke
afstammeling.69

AANTEKENINGEN

Gebruikte afkortingen:
GAB: Gemeentearchief Breda
GAT: Gemeentearchief Terheijden
PAT: Parochiearchief Terheijden
RAH: Rijksarchief 's-Hertogenbosch

1 In een vergadering van het kerkbestuur op 20 augustus 1854 deelde pastoor
Van Raak mee dat dank zij een ontvangen gift in de kerk een nieuwe stenen
vloer kon worden gelegd. Blijkens een latere toevoeging in het notulenboek was
de schenker een oom van de pastoor, n1. "F. J. A. Boogaerts, regent van het
Roomsche weeshuis te Breda" (hierna vermeld op blz. 130) PAT, Verhandelinge
der Vergaderinge 1848-1939.

2 Correspondentie hierover in GAT, Regi,ter van Processen Verbaal en Publica
tiën voor Burgemeester en Assessoren (uitgaande stukken) d.d. 29 december
1827 en 24 januari 1828.

3 Thans in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch: Collectie DTB Terheijden nr. 17.
4 A. Hallema, "Historische gegevens betreffende het Bredase stadspark", Jaarboek

"De Oranjeboom" XIX (1966) 2, 3.
ij Johan Dibbetz, Het Groot Militair Woordenboek Cs-Gravenhage, 1740) 735

736. De commis,ie van Zuerius is daar volledig opgenomen.
6 GAB N 1034, akte 38.
7 GAB N 1037, akte 15; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II

(Leiden, 1912) 602.
S GAB N 983, f. 39.
9 GAB H 1925, f. 80.

10 GAB N 1037, akte 15.
10. RAH DTB Terheijden 17; GAT Inv.nr. 153 (rood) Rekening van de gerefor

meerde kerk Terheijden over de jaren 1747-1758.
11 Hallema, "Historische gegevens betreffende het Bredase stadspark", 3.
12 P. Nuijts, De Bredaasche Klio (Amsterdam, 1697) 90, 91. Volgens A. J. van der

Aa, Geschiedkundige besch"ijving van de stad Breda en hare omstreken
(Gorinchem, 1845) zou "Drijweg" identiek zijn met "Het Slotje", ook wel "Het
Blokhuis" genoemd. Dit is, gezien de geheel verschillende ligging van dit laatste
huis, beslist onjuist.
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13 De gemaallijst van Terheijden uit 1719 (GAT nr. 464 rood) vermeldt: "Dhr.
Generael Wagenmr. Suerius vrouw dogter drie knegrs drie meysjes bejaert
(= meerderjarig) en dogter justina Constantia 9112 jaer". De gemaallijst van
1724 (GAT nr. 468 rood) vermeldt naast Pieter George Suerius o.a.: "huys
vrouw, dogter Elisabet oudt 25 jaere en justina Constantia oudt 14 jaer". De
dochter Elisabet was "innocent" d.w.z. geestelijk niet volwaardig, GAB N 982,
f. 109.

14 GAB R 587, f. 113 vlg.
15 GAB N 732, akte 50.
16 GAB N 1037 akte 15; N 1040 akte 62.
17 De Navorscher XXXI (1881) 240.
18 L. J. Kuyck, "Grafkelders te Breda II", Taxandria VI (1899) 113-114.
19 De Navorscher XXXI (1881) 241; GAB N 598 akte 84.
20 RAH DTB Terheijden 16.
21 Blijkens het oude gildeboek van het Kloveniersgilde Sint-Antonius (Abt) te

Terheijden is dit lid schout Brants overleden op 22 november 1719 (vriendelijke
mededeling van de heer H. Bruijns te Terheijden).

22 GAT nr. G 143 (rood) kerkrekening 1717-1720, Se capittel.
23 RAH DTB Terheijden 17.
24 RAH DTB Terheijden 16.
25 Genoemde "juffrouw .... Glabbeek" was vermoedelijk dezelfde als juffr. Cla

sina Maria van Glabbeecq, die door haar broer Sebastiaan tot zijn erfgename
werd benoemd in zijn testament dat op woensdag 18 oktober 1727 "binnen Breda
ten woonhuyse van den heere testateur, gestaan en gelegen in de Veemarckt
straete alhier" werd opgemaakt door notaris Com. van Bommel. Het testament
werd evenwel op 10 augustus 1728 herroepen. GAB N 607 akte 121.

26 GAT Pondboek van Terheijden f. 604 v en verder; rentregister 1728-1769,
f. 30 v.

27 G. D. J. Schotel, Biografisch woordenboek der Nederlanden VII (Haarlem, z.j.)
60. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 941.

28 De aantekening komt o.a. voor bij de begrafenissen van Sr. johan Loonen (4
mei 1730) en van diens zoon Gerardus (15 februari 1783) beiden brouwers op
Wagenberg; zij behoorden tot een katholieke familie.

29 PAT Verhandelinge der Vergaderinge 1848-1939.
30 P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardig

heden in en uit de kerken der Provincie Noord-Brabant (2 din; Utrecht, 1924)
II, 191.

31 J. H. van Mosselveld, "De schansen te Terheijden", J<larboek "De Oranjeboom"
XXVI (1963) 32-39.

32 RAH DTB Terheijden 9, f. 91. Op een lijst uit vermoedelijk 1625 (f. 89) komt
zijn naam niet voor.

33 F. G. J. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger 1568-1795, IV (Breda, 1918)
335, V (Breda, 1921) 467.

34 GAT nr. 40 (rood) doos 20, map ongedateerde stukken.
35 Rietstap-Pama, Handboek der Wapenkunde (Leiden, 1961); Genealogie Dinge

mans (Ardonne) in Gens Nostra (XI, 1956) 175-187. Met vriendelijke dank aan
de heer P. Dingemans te Breda voor zijn welwillend verstrekte gegevens.

36 RAH DTB Terheijden 15. Op een los daarin liggend blaadje staat: "johannie
Dingemans gestorven 6e Aug. 1727", "johanna Dingemans gestorven 28 Febr.
1720".

37 Volgens de genealogie Dingemans (zie noot 35) is zijn zwager Willem Beens
schepen, tienman en burgemeester van Breda geweest. Een zoon van diens neef
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Willem Huybrecht Beens, de rederijker Dingeman Beens die in de Grote Kerk
begraven ligt, veerde in zijn wapen drie ossekoppen. Zie verder: Drs. K. J. S.
Bostoen, "Dingeman Beens en de kamer van Vreugdendal" in Jaarboek "De
Oranjeboom" XXXIV (1981) 134 vlg. en inzonderheid 163. Voorts nog Mr. G.
van Niekerken, "Het geslacht Beens te Breda", Nederlandsche Leeuw XCVIII
(1981), kol. 396.

38 In vele schepenprotocollen heeft Anthony Dingemans zijn handtekening ge
plaatst. Bijzonder merkwaardig is wel de handtekening onder een akte van 3
maart 1701 (GAB R 653 f. 36v), die totaal afwijkend is.

39 GAT. Onder meer in inv. nr. 1783 en 2134, Registers van peilingen: "Ten
huyse ende inde brouwerij van Schepen Anthony Dingemans inde Swaen".

40 In 1803 heette deze brouwerij "Den Gekroonden Zwaen", schepentransportakte
d.d. 30 september 1803, RAH Terheijden R 130. Vergelijking bevolkingsregis
ters 1829 met het kadaster van 1832 in GAT.

41 Behalve uit de Terheijdense gemaallijsten van het hoofdgeld (GAT) kan dit
worden opgemaakt uit hun testament d.d. 16 maart 1717 (GAB N 364 akte 93)
waarin zij, behalve dat zij elkaar "nomineren ende institueren tot universeel
ende geheel Erffgenaem" van hun gezamenlijk bezit, hun familieleden aanwijzen
als erfgenamen. Aan de Armen van Terheijden werd een perceel land of de
waarde ervan toebedeeld. Daarnaast werd de knecht Bartholomeus van Dorst
niet vergeten. Deze zou een huis, stede en een akker aan de Kerkstraat te Wa
genberg erven en zes weken na het overlijden van zijn meester diens kleding
verkrijgen. Later zou Bartholomeus van Dorst eigenaar worden van de brouwerij.

42 De Nederlandsche Leeuw LXV (1948) 293-295.
43 Zie: "De Roomsche en de Protestantsche Poort te Terheijden" door "A.M."

(waarschijnlijk de vroegere Terheijdense pastoor A. Mies) in "De Vlasselt" (tijd
schrift van de Heemkundekring "De Vlasselt") 12 (1981) 31-35.

44 Een in het "Oud-rekening en Memorieboek" (PAT) geplakt papier bevat de
tekst van de overeenkomst. Het stuk is niet gedateerd en niet getekend.

45 Bloys van Treslong Prins, Gedenkwaardigheden, 189-191. De families Stein
buch-Kuysten van Hoesen en Van Wijck zijn bewoners geweest van het "Slotje",
ook wel het "Omwaterd Blokhuis" genoemd. Het "Slotje" was een herenhuis
bestaande uit acht kamers en een bediendenappartement. In de 17e eeuw telde
het gebouw "seven heertsteden". Het fraaie huis is op het eind van de vorige
eeuw jammer genoeg door brand verwoest en niet meer herbouwd. Het "Slotje"
komt voo'r op een dorpsgezicht van Gevers van Endegeest (Provinciaal Genoot
schap); ook is er nog een foto van. Andere afbeeldingen zijn mij niet bekend.

46 Het is niet uitgesloten dat de' hoeve "Drieweg" werd betrokken, ter plaatse van
Schuivenoordseweg 5 te Terheijden. De vele huisvernummeringen in de loop van
de 1ge eeuw maken juiste lokalisering in veel gevallen een moeilijke zaak.

47 PAT Verhandelinge der Vergaderinge 1848-1939.
48 In 1979 zijn deze ramen bijzonder mooi gerestaureerd.
49 PAT Register van uitvaarten.
50 Nederlands Patriciaat XXXVII (1951) 286-293.
51 GAT Kohier van het gemaal 1765.
52 Ibidem 1804.
53 A. J. H. van Ette, "Onze volksvertegenwoordigers van 1815-1849", Jaarboek

Centraal Bureau voor Genealogie VI (Den Haag, 1952) 47, nr. 272.
54 PAT Verhandelinge der Vergaderinge 1848-1939, 19 augustus 1848.
55 Nederlands Patriciaat XXXVII (1951) 287. J. 1. H. Hoeben is in Terheijden

notaris geweest van 1850-1857; daarna te Breda. Zie: Register der protocollen
van notarissen in Nederland, uitgegeven door de Broederschap der Notarissen
in Nederland (1916).
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56 Door A. J. van der Aa, Geschiedkundige beschrijving van de stad Breda, 96
genoemd als Doctor Krabbach. Omstreeks 1830 was "Doctorshof" eigendom van
burgemeester C. A. Segers, die tevens "medicinae doctor" was.

57 Nederlands Patriciaat XLV (1959) 17.
58 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Serie Stamboeken Officieren K.N.LL.,

inv.nr. 649, f. 16.
59 Taxandria X (1903) 78 en 205 vlg. Zie ook voor het geslacht Van Mattemburgh:

W. J. F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken 2e serie (Bergen
op Zoom, 1910) nr. 55.

60 Zie hierboven noot 45.
61 Haar vader bezat van 1820-1827 "Klein Ypelaar" aldaar. Zie: Fr. Brekelmans

in Brieven van Paulus (uitgave van de Heemkundekring "Paulus van Daes
donek" te Nieuw-Ginneken) 26 (1980) 100.

62 Brief d.d. 16 april 1981 van P. L. H. Crasbom, conservator-beheerder van het
Belastingmuseum "Prof. Dr. van der Poel" te Rotterdam; Fr. Brekelmans in
Brieven van Paulus 28 (1980) 245.

63 GAT Bevolkingsregister 1880-1890, deel I Dorp Terheijden, blad 3. Mejuffrouw
van Aken was hoofdbewoonster.

64 Mondelinge mededeling van Mevrouw van de Broek-van Aken (geen familie)
te Breda.

65 PAT Begraafboek 1789-1947. Omtrent de uitvaart zijn geen gegevens gevonden.
Bidprentje in de collectie van Mevrouw van de Broek.

66 GAB Bevolkingsregister Breda 1890 Wijk C en Adresboekjes.
67 Blijkens correspondentie in het archief van de kerkvoogdij te Terheijden werden

aangaande het oprichten van een grafsteen voor Eduard van Mattemburgh in
1894 onderhandelingen gevoerd door Jhr. Mr. G. Six, griffier bij het Kanton
gerecht te Breda. Met dank aan de heer P. v. d. Meijden te Terheijden.

68 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Serie Stamboeken Officieren K.N.LL.,
inv.nr. 618, f. 80.

69 Tenslotte wil ik mijn bijzondere dank kenbaar maken voor de medewerking die
werd ondervonden van pastoor P. Rombouts, archivaris J. M. H. Broeders, als
mede Dr. J. L. M. de Lepper, die dit artikel ook persklaar maakte.
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