
DRIE -OUDE BRIEVEN -

Den Ben Nov-em'ber 1817 versèheen in de "Opregte Zaturdagsche 
Haarlemsche Courant" de navolgende advertentie: 

,.Nooit bewandelde ik duiste;der weg . dan tegenwoordig: 
Het behaagde de Goddelijke Voorzienigheid, op heden, mijne 
getrouwe en teeder geliefde Echtgenoote, Pieternella van 
Balen, na een allersmertelijkst Toeval. in den tijd van vier 
dagen, in den ouderdom van ruim een en veertig Jaren, na 
eene Echtver-bintenis van ruim vier en twintig en een half jaar, 
door den Dood van mijn hart te scheuren. Ik bezat in haar 
de beste schat op Aarde, die tegen geen geld op te wegen 
was, en bij welks verlies ik alle mijne genoegens misse. Mijne 

- vier kinderen ontberen nu _ de zorgvuldigste Moeder. God 
stierke mij door zijne genade, in zulk eene hartgrievendste 
gebeurtenis, om mij Kinderlijk aan zijn altijd wijs bestuur te 
onderwerpen, en verzoeke v~n Condoleantie-Brieven ver
schoond te blijven. 

Johs. Jacb.s. Grootendorst. 

Gouda, den 3 November 1817. 

Deze advertentie, die, gesteld in den wat gezwollen stijl van dien 
tijd, ons beh~lve de aankondiging van dit droeve overlijden, kennis 
geeft van een wel zeer gelukkig huwelijk, moge de inleiding zijn 
tot een. drietal bewaard gebleven brieven, welke geschreven werden 
door -een van de vier •hier geno1emde kinderen, en wel door den 
zoon Marinus Hendrik Grootendorst. 

Deze zoon, ,geboren 31 Augustus 1806 te Gouda, overleed, negen 
en twjntig jaar oud, op· 9 November 1835, te Maastric:ht. 

De eerste brief is geschreven vanuit Uden, in Brabant en, evenals 
de beide anderen als volgt geadresseerd: 

Aan den Heere 
1. J. Grootendorst 

Koopman 
te Gouda. 



Uden den 26 Octo'b. 1832. 

Lieve Dierbare Zus-ter!~1) 

Hopende dat gij deze juist op den voor ons alle zo heuglijke 
dag zult ontvangèn zo feliciteer ik U lieve meid met ·de ver~ · 
meerdering Uwer Jaren. Hopende dat de almagtige U nog 
een reeks van jaren zai· spareQ tot . geluk ;oór U zelve en 
troost voor onze brave vader en wà~r"Clm voor mij' denl,<t- gij 
al het bov,enstaande sp,reekt van zelve, · maar ook dat ik dan 
kans heb, van _nog ee!\~ een Tabaks zak door U kunstmatige 
hand bewerkt v~n U present té krijgen. Ik hoop, -gij zult het 
slegte séhrift ver~chonen, gij zult uit de brief aan mijn vrouw 
zien, dat ik een heele stoot gehad heb en dus bijgevolg nog 
slapjes ben; h'oe is het àntje lief.heb gij nu nog al geen vrijer, 
meld . mij zulks eens, dan zal ik als gij het verkiest eens een 
Noordbrabantsch boertje naar U toe zenden. 0 het zijn hier 
zulke hupschen knaapjes, als zij in grand tenue zijn lijken . 
het wel ezels. Du§'. ingeval gij bij het lezen dezer laatste _regels 
r~eds verliefd •begind te worden, · meld mij zulks p.r extra post, 
dan krijgt gij er een met een nieuwe hoed,. dat is -de gewoonte 
hier, doch gij moet niet schrikken, als gij denkt dat ~r een · 
huilebalk aankomt. Nu kan ik U bezweren dat ik n_iets me:er 

· weet, dus eindig ik na U mijn. compÜment gemaakt te hebben 

Noeme.ik mij Uw broeder 
,; 

M . H. Grootendorst. 

Duizend complimenten aan Vader, Zeg hem bij een vol~ 
gende gelegenheid ik_ hem ·zal schrijven. 

De tweede brief heeft de volgende' in1ho~d: 
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Maastricht den 25 Jan.r 1834. 

Zeer geagte Vader. 

Ik hoop dat gij deze in een volmaakte welstand ben:evens 
het huisgezin mag ontfangen. Wat mij :betreft, ben gode zij 
dank gezond. 

Ik hadi mij gevleid dit jaar, nog eens in den huiselijken 
kring bij UE te veraangenamen, doch helaas zulks zal geen 

, plaats kunnen hebben, uithoofde hier volstrekt geen verlof 
(meer (doorgehaald)) gegeven wordt. 

Aangenaam zal het mij zijn, iets nieuws van U in een vol
gende te hopen. 

Schrijf mij ook eens hoe het met de verkeering van Gabry 
met antje gaat. Kan zij .al pillen beregten. Zeg haar eens dat 
zij mij eens een doosje Opregte Gabry te Urbanus prepenst 
(present?) moet doen. 

Tijd ontbreekt mij lieve Vader U meer te schrijven. 
In afwagting van spoeidi'g ,door eenige letteren van UE 

vereerd te mogen worden noeme ik mij na mijn complimente 
aan U allen gemaakt te hebben en mij bij voordduring in U 
lief de en vriendschap aanbevelende 

U liefhebbende Zoon 

M. H. Grootendorst. 

In den tijd 'tusschen 26 October 1832 en 25 Januari 1834 was zijn 
zuster Antje Grootendorst dus verloofd met den apotheker Anthony 
Jacob Gabry, waarmedte zij dan ook later in het huwelijk zou treden. 

De derde brief luidt als volgt: 

3 
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Maastricht, den 31, Octob'. 1835. -

Zee_r Geagte Vader. 

Öezon:d doch dubbel verdrietig, ben ik de mu_uren . dezer 
- vesting op g~passeer<le Donderdag nam1dda'9° ten ' 4 uuren ' 
·bi~negekomen, na ,dien dag -een marsch van-_ 9 ~urèn · gehad 

" te hebbèn;' als -hebbèndë ik: niet· 'i:è .Bree : maar -!e -Beek" mijn 
nàchtkwartie~ gehad. Ja <lubhel \nerdrietig wa~ ;hét mij, daar · 

-· .ik zóo -~eder tiit' de: ar~èn ~ijner_ z~ dierb~ré:n pànden wierd 
weggerukt. - - . 

: · ·, By~~ndèi nièuws 'is· hiè~ ·niets, Uwe aand~gt waardig. 
· Vriendelijk verzoe¾. ik· U -mijne hartelijke Cómplimenten 

aan mijne broeders, en zusters _ te makén; in -de hoop als mij 
-elkander weder gezond ontmoeten nog meer broederlijke en 
zusterlijke liefde plaats h~bbe,' ook dè Complimente aan Sans. 

Na mij nogmaals in Uwe vaderlijke óntferming te' hebbe 
aànbëvolen noemé: ik mij U. altoos· . . 

dankbaren Z?on 

M. H.- Grootendorst . . 

Reeds ·9 dagen na het schrijven van de~en bri-~f overlee<l; Marinus 
Hendrik Grootendorst,· eifo vro~w en twee j onge kindère~ achter~ 
lat~~d;· terwijl. het. d_erde kind nog geboren moest ~àrden-·3 ). In 
het ove~lijd~nsre~ister van. den Burger!. Stand ' ( 1835; suppl. bladz . 

. 11) . te Ma?stricht, vinden wij d~ navolgende ov:eriijdensacte: 
·, ; . ' ... 

: Óp heden den ·I1de~ Nove~ber 1835 t~n elf ure des voor~ 
. ~idd~gs -~ij~ voor ons Sch~p~n. Azp:~tenaar ~- d. Burg. Stand 
der.stad Maastricht verschenen. Joannes Baertelet, woonachtig 
te Maastricht, oppa~s-er van. befoep, oud · zestig járen, die 
gezegd heeft ,den· overledenen gezien te hebben, en Joannes 
Jacobus Josephus Lejeune ·woonachtig te Maastricht, zieken~ 
vader van beroep, oud zes en veertig jaren, -die gezegd heeft . ' . 
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den overledenen ook gezien te hebben, dewelke ons verklaard 
hebben, ,dat op eergisteren, ten zes ure 's ochtends overleden 
is Hendrik Marinus Grotendorst, soldaat bij de Vierde Kom
pagnie van het eerste Bataillon der veertiende afdeeling Infan
terie, oud 29 jaren, geboren tè Gouda, provincie Zuid-Holland, 
laatst aldaar woonachtig, alhier inn garnizoen, zoon van 
Johannes Jacobus en Petronella van Raat. En na gedane 
voorlezing hebben zij met ons get~ekend. · · 

w.g. Lejeune 
Baertelet 

w.g. I. A. Engelen. 
4) 

Zoo wij in den aanvang reeds zagen was ,de naam van de moeder 
niet Petronella van Raat, doch Petronella van Balen. De ··hier weer- · 
gegeven brieven zijn thans in ·het bezit van Mej. B. M. N. Blok, 
te 's-Gravenhage, een achterkleindochter vàn Marinus Hendrik 
Grootendorst. 

Dr lr G. A. C. BLOK. 

1) Deze zuster, Johanna Christina Grootendor;;t werd 29, October 1812 te Gouda 
geboren. ' 

2) Zij huwde 15 April 1835 Anthony Jacob Gabry (oud 27 jaar). Hij was een 
zoon van Balthasar Jan Gabry, apotheker, en Jacoba vai1 Kempen. 

3) Marinus :f!endrik Grootendorst was. 16 April 1828 getrouwd met Christina 
Smeekens. Zij was een dochter van Anthonis Smeekens en Johanna Snel. 
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, te weten: 

4 April i831 Johannes Jacobus. 
29 April 1834 Johanna Petronella Anthonia. 
7 Mei 1836 Marina Hendrika. 

1) Dr. A. Kessen, gemeente-archivaris van Maastricht was zoo .Vriendelijk mij 
afschrift van deze overlijdensacte toe te zenden: 
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