
Kasteel Ter Eem 

Ik ben bezig met een onderzoek naar Kasteel Ter Eem 
dat bij Eembrugge gelegen heeft. Ik zou graag in 
contact komen met mensen die de plek goed kennen of 
gekend hebben.Vooral met mensen die de situatie vóór 
de ruilverkaveling van 1940 nog gekend hebben. Graag 
zou ik van deze mensen horen welke restanten er wa
ren en waar ze lagen. 
Kunt u er iets over vertellen, wilt u dan alstublieft 
contact opnemen met: 

Harry v.d. Voort, 
Jan van Beierenstraat 8, 
1211 HT Hilversum 
12035-234065 

De Franse tijd 

Aan de Russische veldtocht in 1812 namen 15.000 
Nederlanders deel. Het Nederlandse contingent, voor 
een deel gedwongen via de conscriptie, de dienst
plicht, maar ook met een aantal vrijwilligers, maakte 
overigens een bescheiden deel uit van de troepenmacht 
die zich in Duitsland verzamelde. In totaal bestond het 
leger waarmee Napoleon Rusland binnenviel uit 600.000 
manschappen. Het is in de wereldgeschiedenis de 
grootste legermacht die ooit voor een expeditie bijeen 
is gebracht. Naar de eis van de toenmalige 
oorlogsvoering waren er bijna 15.000 paarden nodig, 
niet alleen voor het vervoer van de duizenden wagens, 
maar ook voor de cavalierie. 
De bekende veldslag bij Borodino eiste omstreeks 9 
september meer dan 70.000 doden en gewonden. Van 
het regiment Hollandse huzaren, dat bestookt was door 
de batterijen van de Russchische achterhoede bleef 
niet meer dan 46 man over. Maar op 15 september 
kwam Napoleon met zijn voorhoede desondanks toch tot 
aan Moskou. 
Op 4 oktober moesten alle kerken in Holland op bevel 
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de glorieuze overwinning van Reizer Napoleon herden
ken. Dat bevel werd braaf opgevolgd. Ook in Eenmes, 
zij het zonder twijfel als overal elders, met gemengde 
gevoelens. 
Men wist nog niet van de verdere afloop, de werkelijk 
afgrijselijke terugtocht in de inmiddels ingevallen 
Russische winter. De terugtocht werd op 18 oktober 
aangevangen. Daags daarna werd Moskou, zoals we nu 
weten, in brand gestoken en moest men het hevig 
brandende Moskou ijlings verlaten. 
Van de 15.000 Nederlandse soldaten keerden er niet 
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meer dan een paar honderd terug. In ieder dorp was 
wel een gezin dat vader of zoon voorgoed moest missen. 
Ook Eemnes heeft daarvan geweten. Tot vele jaren na 
de Russische veldtocht verzochten wanhopige inwo
ners via de officiële kanalen om opheldering over 
spoorloos zijnde zonen. Jonge mannen in de bloei van 
hun leven en die tegen hun zin het eigen veilige huis 
moesten verlaten om des Keizers wapenrok te dragen 
en die ver van huis het ongewisse tegemoet gingen. In 
het oud archief van Eemnes is nog wel het een en an
der bewaard gebleven, dat ons herinnert aan de perio
de voor, tijdens en na de Russische veldtocht. 
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De toebereidselen tot de Russische veldtocht van 1812 
worden een jaar eerder in Nederland goed merkbaar. 
Belastingen gaan omhoog, paarden worden gevorderd, 
de conscriptie wordt srenger. Op 5 november 1811 
komt er op de gerechtskamer van Eenmes een brief 
binnen van de onderprefect inhoudende: "Een decreet 
van de Keizer dat de pupillen der Garde aangevuld 
moeten worden met weeskinderen boven de 15 tot 19 
jaar en dat derzelver kinderen donderdag den 15e 
dezer te Amersfoort moeten komen." Het betreft drie 
ingezetenen, namelijk 
1) Hendrik Jan Knoppert, zoon van de Chirurgijn 

Willem Knoppert en Alette Vree, geboren 
Eemnes-Binnen 28-01-1793 

2) Dirk van de Puijl, geboren Eemnes-Buiten 
29-12-1794 en 

3) Nicolaas van de Puijl, geboren 
Eemnes-Buiten 27-08-1792, zoons van Bart van der 
Puijl en Weijntje Boor. 

Zij zullen op genoemde dag naar Amersfoort gezonden 
worden" Aldus het antwoord van de maire. Over hen 
is mij verder niets naders bekend geworden. 

Een schrijven van dinsdag 12 november 1811 waaruit 
ook weer bleek dat er van vrijwillig in militaire dienst 
gaan beslist geen sprake was." De heer onderprefect 
vroeg op te geven het getal van lieden welke vrijwillig 
hadden dienst genomen en met verdere lastgeving om 
zulks alle drie maanden op te geven". In de raad werd 
besloten te antwoorden:" dat genen zich nog daartoe 
vrijwillig hadden aangegeven." zo ziet u dat de 
Eemnessers liever bij moeders pappot bleven dan in 
vreemde krijgsdienst gingen. 

Lang na de Russische veldtocht bleven velen, ook in 
Eemnes, zich bezighouden met opheldering van het oot 
van hun vermiste verwanten. Een organisatie als het 
Internationale Rode Kruis bestond nog niet. Toch wa
ren velen met opsporing bezig. Genoemd kunnen wor
den Uitgevers van couranten, boekhandelaren, etc.. 
Verder vond ik in het oud archief van Eemnes nog al 
wat notulen. Ontvangen van de heer Paile te Brussel 
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Amßerdam den 18 Augustas iSii* 

M I J N H E E R ! 

Wij hebben de eer ÜEd. te berigten dat door de liutfte uitge-« 
xöndeae Lijsten naar Rusland » vele die zich geabonneerd badden* 
de Doodcedela ontvangen hebben. 

Deawegeus zal er eene nieuwe Lijst in aUengevalle den 39 Sep
tember laai 1 naar nog 76 Rusfilche» Pruisiifche en OostenrrjkXche 
Hospitalen » meer als de vorige» verzonden worden; dewijl ona nog 
7.3 Hospitalen nader.hekend zijn geworden. 

Insgelijks zal de naam van ieder Militair in drie voornaamfta 
Couranten van Rusland» Pruisfen en Oostenrijk geplaatst worden; 
dewijl vele Militairen ia de Oorpen overleden zijn. 

In de Lijst 200 wel als in de Couranten wordt bij ieder naam 
eene fonuna beloofd aan den genen die bet Ooodextract kan bij
brengen, Àl wie genegen is dat des Militairen Naam in de Lijst ent 
in 9 Couranten geplaatst 1 worden 1 kan voor de fomnu van vijf 
Gulden vóór den 20 September dezes Jaara aboaceeièc. 

Ieder geabonneerde bekomt den 29 September een Exemplaar 
der Lijst 1 zoo als dezelve naar Rusland &c. is afgezonden« en dei 
9 verfchillende Couranten kan men 2 à 3 maanden later op het 
ïiureau komen laten inzien. 

Oe genen die een Certificaat van het Regiment of van het Re
gister, waaronder de Militair gediend heeft« hetwelk zijne afwezig
heid iuhoudt « verlangen • kunnen hetzelve bekomen aan onderftaan— 
de Bureau > en gelegaliseerd door Z. Exc. den Minister der Ne-» 
derlanden} zeer nodig om als abfent te laten declareeren bij da 
Regtbank 1 ten bewijze dat dezelve nïfct meer in dienst is. 

Een groot aantal familien hebben met deze Hukken ingevolge bet 
116 Art. van het burgerlijk wetboek» van de regtbanken vonnisTen 
verkregen » die hun in het bezit Rellen van het gece den Militair 
nalaat, indien zij genoegzame onroerende Goederen hebben of een 
voldoende borgftelliag kunnende aautoonen , gelijk llaonde met het 
gene dat weder zoude moeten worden gegeven , ingeval voornoemde 
Militair mögt terug keeren. 

Men kan zich twee Naamlijsten aanfehaffeu) de eerfte van 2000 
overledene en gefneuvelde Militairen « en 42 welke' nog in Rusland 
iu leven zijn« voor 6 St. , en de tweede, inhoudende 73 Staf- en 
andere OiScieren , 33 Gardes d'Hoaneur, cöjg Manfchappeu » 
en io5 die nog in Rusland in leven zijn« ingevolge de îaatâa 
Veldtochten « voor 12 St. 

Men kan gemelde Lijsten bekomen bij de Heeren Boekhandelaren» 
gefrankeerde brieven moeien woiden geadresfeerd aan het BU
REAU VAN UNDERRATING KM DOOD-EXTRACTEN, op 
Uen Nüuwen&jkt SS". 18. Te .l.r.fcerdam. 
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De L/ijst der overledene Militairen, waar
van de Erfgenamen reeds de Dood-Ex-
tracten hebben ontvangen of nog niet 
afgehaald, is te bekomen bij de onder-
flaande Heeren Boehliandelaars : 

Menzing & Zoon , in den FIaag% 

Bouliuys, te Kampen. 
Wansleben, te Zutphen. 
yan der Mçulen, te Zaandam. 
de Groo t , te Delft. 
Imhof & Schwarz, te Keulen, 
Hofman & Comp. , te Hamburg. 
J. W . Kaifer , te Bremen. 
Gebroeders Hahn', te Hanover. 
Beker , te JVezel. 
Afchendorff, te Munster, 
W o r t m a n , te Emden* 
L i n z , te Trier, 

een brief van dinsdag 12-05-1818, met als inhoud: Dat 
diegene die bericht willen over de personen in de 
conscriptie bi j het Frans bestuur gevallen en in 
Rusland geleven zijn zonder dat er van hen ie t s be
kend i s geworden, die kunnen zich tot hem adresse
ren. Zij kunnen dan verzekeerd zijn te horen, dat hun 
familielid of gesneuveld of gevangen genoemen i s en 
waar of dan thans hun verblijfplaats i s . Kosten daar
aan verbonden: 10 Francs." 

Het gemeentebestuur beantwoordde deze brief op dins
dag, 19-05-1818. "Op heden heb ik aan de heer Paile 
te Brussel de namen van de personen gezonden welke 
u i t de gemeente wegens de voormalige conscriptie 
opgeroepen en vertrokken zijn en waarvan hun familie 
geen bericht van hun dood of leven heeft bereikt. 

1) Gerrit van de Meiden, geboren t e Renswoude, wonen-
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de te Eenmes. Onechte zoon van Jannetje van de Mei
den. Is geweest Harmonier bij het derde Cohorte, 
(leger) artillerie, klasse 1788. 
2) Cornelis van Wegen, zoon van Cornelis Damen van 
Wegen en Jaapje Kuijer, (gedoopt R.K. Eemnes 
27-10-1788) en gewoond hebbende te Eemnes. In 1811 
vertrokken, heeft gediend bij de zesde compagnie, 11e 
Regiment Blauwe Huzaren. 
3) Antonie Jongering, zoon van Antonie Jongering en 
Catania van Baerschman, geboren 16-06-1790 te 
Amsterdam. Is van Amsterdam gemarcheerd 25 januari 
1813 als fuselier (leefde nog na de Russische veld
tocht) van de 10e Comp., 3e Nat.Cohort (leger), is 
toen overgeplaatst op 25 juli 1813 naar het zesde 
Regiment. 
4) Teunis Grootveld, zoon van Gerrit Grootveld en 
Aaltje Tijmense ter Heijden, geboren te Eemnes-Binnen 
29-02-1788, wonende te Baarn. Is in 1811 vertrokken 
als fuselier van de derde Comp., Ie Bat., 2e 
Regiment. 
5) Jacob Steenhof, zoon van Albert Steenhof en Wille
mi jnt je Tak, gedoopt R.K. 04-11-1788 te Eemnes. Is 
vandaar gemarcheerd in 1811. Heeft gedient bij de 2e 
Comp., 2e Bat., 123e Regiment Infanterie. 
6) Jan van Stoutenburg, zoon van Aart Peterse van 
Stoutenburg en Petronella Hoefsloot, gedoopt R.K. 
05-11-1791 te Eemnes. Is vandaar gemarcheerd onder 
de 3e Comp., Ie Bat., Ie Regiment, 2e Divisie, 5e 
Corps d'Armé." 

Op woensdag, 10-06-1818 notuleerde men in Eemnes het 
volgende: "ontvangen hebbende een missieve (Brief) 
van den heer Paile te Brussel om enige nadere gege
vens op te geven omtrent de personen die vanwege de 
voormalige Franse conscriptie opgeroepen zijn en 
waarvan tot heden geen bericht van hun dood of leven 
binnen is gekomen. Tevens wordt 5 gulden gevraagd 
voor onderzoek naar elk afzonderlijk persooen, dit ter 
bestrijding der kosten, etc.. Besloten is de door hem 
gevraagde somma ad 5 gulden te voldoen voor elke mili
tair, de persoon Cornelis van Wegen, Jan van Stouten
burg, Teunis Grootveld en Antonie Jongering. Van de 
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twee andere personen moesten de verdere nasporingen 
gestaakt worden, daar er door andere brieven geen 
naders omtrent genoemde personen bekend is gewor
den." 

Op maandag 27-07-1818 notuleerde men: "Op de 7e juli 
is ontvangen een brief van de heer Paile te Brussel 
waarbij hij mij enige wetenswaardigheden toezond be
treffende Antonie Jongering. Hetzelvende dat ook hij 
niets over hem wist, daar de militaire registers van 
het 14e Regiment, waarbij hij gediend had verloren 
waren geraakt. 
Betreffende Cornelis van Wegen: hij zou verdwaald zijn 
in Rusland in 1812. Over Teunis Grootveld: dat er meer
dere gegevens nodig zijn voor het onderzoek. Heer 
Paile geantwoord dat hij geloot had voor het tweede 
kanton Amersfoort en het lot no. 65 conscriptie 1808 
getrokken had. Verder dat hij op 14-04-1812 naar Am
sterdam is vertrokken ten einde te dienen onder het 
toenmaals opgerichte (cohorte (leger)). Dat hij ge
schreven had uit St. Orwens op 19-05-1812, dat hij 
geplaatst was bij het 123e Reg., 5e Bat., 3e Comp. 
Daarna schreef hij op 04-07-1812 uit Metz, dat hij toen 
diende bij het 2e Reg., 1 Bat., 4e Comp, fuseliers." 
Ook hier werd mij verder niets bekend over de genoem
de personen. 
Hardnekkig bleef men volharden toch enige opheldering 
te krijgen, waarbij er ook altijd weer lieden waren die 
dar»T een lucratieve bezigheid van maakten waarbij het 
resultaat vaak niet in verhouding stond tot de 
gevraagde kosten. Dat het voor de nog inmer wachten
de familieleden tot ver na 1812 een zenuwslopende tijd 
was, laat zich raden. Een tijd waarbij zij geregeld 
tussen hoop en vrees leefden omtrent het lot hunner 
verwanten. 

Tot zelfs in 1827 kwam ik in het oud archief Eenmes 
een schrijven tegen betreffende dit onderwerp. Om een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen leek het mij goed 
om het hier in zijn geheel weer te geven. 

Wim Fecken. 
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ü t » i e » T den ndm Jtilij tJïjr. . 

O N D E R W E R P ; 

Vtrmüu Militairtn. 
Aan it ßedelijkt en plaatfelljke beflurtm 

in d» provincie Utrecht. 

öedért 18Ï4 zijn er menigvuldige verzoeken bij het Departement ran baton-; 

hndTche zaken ontvangen, ten einde dóór tuifchenkomst van hetzelve, en d o « 

dié van ZIJNER MAJUTOTS Gezantfchap te Parijs, of in enkele gevallen doot 

dé Nederlandfche gezamfchappen aan andere boven, bcrigrcn te erlangen, no« 

pens 6et lor' van Nederlanders die bij de voormalige Ftanfcbe Armee geflaao 

hébben. . " • . . . ' ! " . ' 

Daar inrasfehen de, ten gevolge dezer aanvragen gedane nafporingen meestal 

militairen betroffen, die in den Veldtogt van Rutland in 18 t l often gevol

ge der daaruit voortgevloeide gcbcurtenblên zijn vermist geraakt, zoo is men 

Hechts in enkele gevallen gcfliagd, om eenlg betigt, omtrent het loc dezer mill» 

oneen, naar welke aanvraag werd gedaan in te winnen, en Is het onderzoek we« 

gens de overigen vruchteloos afgelóopen. • 

Deze aanvragen welke langzamerhand zijn verminderd, zooden wnarfchljnlljli 

thans, bijna zijn opgehouden, indien niet zeer enkele Heden en commisüe • kant* 

toren er werk van maakten, om bij voortduring zoodanige perfoncn op O 

fporen. 

Hierdoor worden aan de belanghebbenden niet alleen kotten van commlsflitt 

veroorzaakt, maar hunne aanvragen hebben zeer zeiden een gunstig gevolg, uCï 

hoofde de opgave van der zaak verzorgers voor bet meerendeel ganscb onvol» 

ledig zijn. 

Het getal Nederlandse militairen bij her Franfche leger vermist, overleden, 

of, gcfneuveld, omtrent we-ike nog geene aanvragen gefehied l i , kan nog op 

zeer vele duizenden gefchat worden. 

Onderrusfchen mag mèn den tijd, welke er reeds verloopen Is, In aanmerking 

nemende, veronderftellen, dat van djrzelver naastbcilaandên, wanneer icze uit 
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ilcb zelve .handelen, niet vele aanvragen meer zullen inkomen, terwijl daar ea 
«gen, Ingeval zij .door commisöe -kanïOKn hiertoe bij voortduring «orden aan-

gefpoord, deze ' aanvragen «ich nog oneindig kunnen vermenigvuldigen, genoeg-

xaam altijd zonder eenig pofidef refultaar voor de belanghebbenden. 

Ik. heb alzoo de eer, de ftedclijke en plaatfclljke befturen bij dezen—uit t» 

Boodigen, om, wanneer iemand der belanghebbenden zijne handteekening in vol». 

Sagt op den Commisffonair, zonder welke het Departement van bukenlandlche 

zaken, geen gevolg geeft aan e enige aanvraag van laatstgeraelden, hun ter lega-

iiCde aanbidt, alvorens zcodani,;é legalifjtie te doen, hun voor oogen te hoa-

&n» dat foortgetljke aanvraag eigenaardig door dezelve bedaren behoort te ge» 

(bafeden, wanneer alle kosten vermeden worden; dat de CoromlsGonatr geen« 

andere middelen bezit ora berigten in te winnen, dan zich aan te melden bij 

dat Département, en dat na verloop van zoo vele jaren, de onderhavige aan-t 

vragen, genoegzaam altijd vruchteloos afloopen. 

Op deze wijze U hit te verwachten, dat vele belanghebbenden zullen worden 

terug gehouden, ora in het vervolg dusdanige miJdelen te beproeven ,•" en dat. 

lij In dat geval zullen verkiezen van de, msfehenkomst derzelve belturen ge

bruik te maken, die alsdan zich daartoe tot mij zullen behooren te wenden.,. 

om aan het Departement van buiteiilandfche zaken ts worden kenbaar gemaakt 

Intusfchen moet ik doen opmerken, dat het geven der voorfchrevene inlich

tingen enkel in die gevallen zal te pas komen, wanneer de legalilatie der beftu« 

ren tot het" boven omlchreven einde wordt verlangt, zonder die inlichtingen 

uit te ftrekken tot e.ne algemeene en openbare kennisgeving aan de ingezetenen,, 

vermits dusdanige openlijke mededeeling al weder aanleiding zoude kunnen geven 

tot het levendig maken bij velen van het denkbeeld, om nog eenmaal te be

proeven, narigten omtrent het. lot hunner naastbeflaanden,.waarvan hier de rede•< 

is, te bekomen. , 

' D B GOCVIRNEUK. nt DB PROVINCIE UlRtCHT 

V A N T U Y L L . 
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