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Th.W.M. Bressers,  Peter Bernts, een doortastende Horssense polderboer, vraagt dringend 
huwelijksdispensatie aan (1813).  
 
Inleiding bij, transcriptie en vertaling van brief d.d. 21 december 1813 van Gerardus 
Hermans, vicaris-generaal van het Apostolisch Vicariaat van Grave-Nijmegen, aan Jacobus 
Kerstjens, officiaal van hetzelfde vicariaat, betreffende het verzoek van Petrus Bernts 
(weduwnaar van Johanna van de Geijn) en Hendrika van de Geijn (nicht van de overleden 
Johanna van de Geijn) om huwelijksdispensatie.  (BHIC 7050 inv. nr. 298)1 
 
                                                                                                                      Den Dungen 2017 
 
 
Inleiding 
 
“een zekere Petrus Berns, weduwnaar van Joanna van de Geijn, belast met de zorg voor zeven 
kinderen, …, was samen met een zekere juffrouw Henrica van de Geijn enkele weken geleden bij 
mij”, zo begint Gerardus Hermans, pastoor van Overasselt en deken van Nijmegen, zijn relaas over de 
bezoeken die Peter Bernts2 en Hendrika van de Geijn3 hem brachten. Zij hobbelden in het najaar van 
1813, in oorlogstijd, twee keer met hun koetsje over modderige weggetjes heen en weer van Horssen 
naar Overasselt om hun verzoek om huwelijksdispensatie kracht bij te zetten. Ze kregen van de deken 
van Druten, Rein van Gelder, een introductiebrief mee4. 
 
Peter Bernts was in 1796 getrouwd met Jenneke (Johanna) van de Geijn. Bij de geboorte van hun 
negende kind op 21 augustus 1812 overleden z’n zoontje en vrouw in het kraambed. Peters nieuwe 
partner Hendrika van de Geijn was een nicht5 van zijn overleden vrouw Jenneke. Volgens het Corpus 
Iuris Canonici van 1582, dat in 1813 werd toegepast, was er sprake van aanverwantschap in de tweede 
graad, als de overleden partner een neef of nicht van de nieuwe partner was.6 Aanverwantschap in de 
tweede graad was een huwelijksbeletsel waarvoor alleen de paus dispensatie kon verlenen. 
 

Waarom gingen Peter en Hendrika voor zo’n dispensatie 
naar pastoor Hermans in Overasselt? Pastoor Hermans, 
die ook deken van het dekenaat Nijmegen was, had in 
1813 promotie gemaakt. Hij was vicaris-generaal 
geworden van de apostolisch vicaris van het Apostolisch 
Vicariaat van Grave-Nijmegen, Jan B.R. baron van 
Velde, voormalig bisschop van Roermond. Daarmee was 
Hermans formeel de op een na hoogste bestuurder van 
dit Apostolisch Vicariaat. Omdat Van Velde echter 
fysiek niet veel meer kon, was Hermans feitelijk de 
hoogste bestuurder.8 Peter, kerkmeester in Horssen, wist 
dus heel goed waar hij moest zijn. 
 
Hermans verleende twee keer audiëntie aan Peter en 
Hendrika. Na het tweede bezoek schreef Hermans de 
brief van 21 december 1813, met een verslag van de twee 
bezoekjes en voorstellen voor een verdere afwikkeling 
van de zaak. In de brief wordt nergens met zoveel 
woorden vermeld aan wie Hermans de brief adresseerde. 
Maar gezien de inhoud lijkt de meest waarschijnlijke 
kandidaat: de officiaal van het Apostolisch Vicariaat van 
Grave-Nijmegen. De officiaal was de officiële 
functionaris die aanvragen voor dispensatie beoordeelde 
en naar Rome doorstuurde, een rechter die binnen een 
bisdom of vicariaat recht sprak (en spreekt) volgens het 

canoniek recht. De officiaal was de deken van Cuijk: Jacobus Kerstjens.9 
Dat deken Kerstjens de geadresseerde is, blijkt uit de volgende passage in Hermans’ brief: “J.B.R. … 
heeft zowel uw muntstukken als die van Druten en de mijne correct ontvangen” (r. 51-52). J.B.R. is 

 Gerardus Hermans7  (1764-1841) 
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Jan Baptist Robert baron van Velde (enz.), die als apostolisch vicaris de superieur was van de drie 
dekens die de drie dekenaten van zijn vicariaat bestuurden: Cuijk, Druten en Nijmegen. Als met die 
van Druten en de mijne de penningen van resp. de dekens Van Gelder (Druten) en Hermans 
(Nijmegen) bedoeld worden, moeten de penningen van de aangesprokene (uw) wel van Kerstjens 
(Cuijk) zijn. Kerstjens is de geadresseerde.10 
Dit verklaart ook waarom de brief bewaard is gebleven in het archief van het dekenaat Cuijk. 
 
Peter en Hendrika hebben hun dispensatie gekregen. Op 12 juli 1814 trouwden ze voor de burgerlijke 
stand. Ze kregen elf kinderen. Het eerste kind werd geboren op 25 juli 1814 en was een meisje: 
Jenneke. Pastoor Van Mook noteerde bij de doop van Jenneke op 26 juli11: “… Joanna filia illegitima 
sed per subsequens matrimonium legitimata …”, dus “onwettig, maar door het onmiddellijk volgende 
huwelijk gewettigd”.  
 
In 1824 werd pastoor Hermans benoemd tot 
apostolisch vicaris van het vicariaat Grave-
Nijmegen, als opvolger van Jan Baptist Robert 
baron van Velde tot Melroy en Sart-Bomal, die 
op 22 januari 1824 was overleden. 
Hermans verhuisde in 1824 naar zijn residentie 
aan de Rogstraat in Grave en werd ook pastoor 
aldaar. In 1826 kreeg hij een nieuwe kapelaan: 
een zekere Adam (1802-1868), de 24-jarige pas 
gewijde zoon van … Peter Bernts. Adam 
Bernts13 was 14 jaar kapelaan onder pastoor 
Hermans. Peter Bernts en zijn vrouw Hendrika 
van de Geijn gingen in die periode natuurlijk wel 
eens met hun koetsje naar Grave, om hun 
‘heerzoon’ te bezoeken. Zij kwamen dan op de 
pastorie aan de Rogstraat een oude bekende 
tegen. Mogelijk hebben ze onder het genot van 
een glaasje wijn met pastoor Hermans nog wat 
herinneringen opgehaald aan de twee 
memorabele ontmoetingen die ze al eerder, in 
1813, hadden gehad.14  
In 1840 volgde Adam Bernts Gerardus Hermans 
op als pastoor van Grave. Hij bleef dat tot 1865. 
 
 
 
 
 
 
Het jaar 1813: jaar van oorlog en onrust 
 
Hermans refereert op meerdere plaatsen in de brief aan de oorlog die woedt. Zo schrijft hij in de 
slotpassage van zijn brief: “Dit jaar vol oorlog en onrust worstelt zich naar het einde” (r. 58).  
Vanaf 1810 was Nederland deel van het rijk van keizer Napoleon. In 1812 trok Napoleon ten strijde 
tegen Rusland, een veldtocht die uitliep op een grote catastrofe. Napoleon werd in de verdediging 
gedrongen, en steeds meer landen verklaarden Frankrijk de oorlog. In oktober 1813 verloor keizer 
Napoleon de grote volkerenslag bij Leipzig. De geallieerde mogendheden Rusland, Pruisen, 
Oostenrijk en Groot-Brittannië kwamen overeen Frankrijk gezamenlijk te bestrijden en hun 
oorlogsinspanningen op elkaar af te stemmen. In het kader van de geallieerde opmars naar het westen 
rukten Russische en Pruisische troepen op in de richting van Nederland. Toen Napoleons troepen 
vanaf november 1813 de Noordelijke Nederlanden verlieten, bleven de Franse garnizoenen in een 
tiental vestingsteden, o.a. Grave en Bergen op Zoom, hardnekkig weerstand bieden. Nederland was het 
toneel van oorlog en plundering. 
Op 30 november 1813 maakte de prins van Oranje vanuit zijn ballingoord Engeland de overtocht naar 
Scheveningen. De prins werd op 2 december uitgeroepen tot soeverein vorst van Nederland, de latere 
koning Willem I. 

 
 Adam Bernts12 (1802-1868) 
Door het raam van de pastorie is de Sint Elisabeth te 
zien, met de toren die in 1876 door een blikseminslag 
verloren ging. 
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Plurimum Reverende, ac Amplissime Dne Confrater, 
Amicorum Honoratissime ! 

 
Amplissimus confrater noster Drutensis inclusas nuper ad me dedit litteras, cui  
provisorie responsum dedi, me, data opportunitate, desuper cum Amplitudine Vestra  
conferentiam habiturum; cum autem id oretenus, quod dudum ardenter desideravi,  
ob temporum angustias haud valeam, id idem in scriptis facere cogor, et aggredior: 
itaque certus Petrus Berns, viduus Joannae van de Geijn, gravatus septem  
prolibus, parochianus loci de Horssen, sub Decanatu Drutensi, mihi cum quadam  
filia Henrica van de Geijn ab aliquot septimanis adfuit, in finem, prius debite petita,  
et rite obtenta Romae dispensatione in 2do Affinitatis gradu aequali lineae transversalis,  
matrimonii valide, et licite ineundi; verum, utpote re tum temporis adhuc integra,  
maximam difficultatem, quinimo moralem dispensationis obtinendae impossibili- 
tatem, ac insufficientiam motivorum iisdem exhibui, m<atrimo>niumque omnimode  
dissuasi multis undique congestis argumentis, quibus videbantur, maxime vero  
orator, acquiescere, ac ita in pace dimisi illos. – Verum iterato cum inclusis  
Decani Drutensis litteris ad me accedit orator, et jam, pro dolor! re non amplius  
integra /: utpote cum oratrix 2do jam mense completo sit gravida :/ enixe rogat dispensari:  
maturo examine juxta rei gravitatem praevio dolenter percepi, oratores non solum ex  
humana fragilitate, aut vesana libidine, verum animo facilius dispensationem obtinendi  
incestuosam habuisse copulam, ita ut id, quod in litteris Decani Drutensis a me est notanter 
subvirgulatum, sit subreptitium, dispensationemque petendam vitiaret; nam orator  
coram me et confessus est, et non negavit, et confessus est, sese semel semiebrium oratrici  
id apprime advertenti ante copulam dixisse: carnaliter tantummodo congrediamur, et sic  
facilius dispensabimur. ... itaque ex adjectis Decani Drutensis litteris clare percipiet  
Amplitudo Vestra ejus propensionem, ardensque desiderium, ac votum praefatam15 in casu  
proposito petendi, obtinendique dispensationem; nec procul absum ab hac sententia,  
ac voto, quinimo omnibus rite perpensis, ac mature deliberatis, iisdem quoque assentior. 
Quocirca Amplitudini Vestrae /: in finem, ut debitam necessariam dispensationem mediante  
A. Ciamberlani Romae pro oratoribus petere dignetur, simul ac via postarum aperta, ac iter  
litterarum fuerit quodammodo liberum :/ humillime proponitur, et exponitur pro parte  
devotorum oratorum praefati Petri Berns, et Henricae van de Geijn parochianorum  
loci de Horssen, diaecesis nuper Ruraemundensis, vere pauperum, et miserabilium,  
ac orthodoxae fidei cultorum de labore manuum tantum viventium, quod ipsi  
m<atrimo>nium inter se contrahere desiderarent, sed id facere non valentes absque S. Sedis 
dispensatione, obstante impedimento Affinitatis in secundo gradu aequali lineae colla- 
teralis /: quia uxor defuncta oratoris erat cognata germana ipsius oratricis,  
nempe duorum fratrum filiae :/ quo se invicem attinent, una mecum ad Vestram  
Amplitudinem recurrunt, enixe supplicantes, ut super praefato canonico impedimento  
dispensationem opportunam petere non gravetur obsequentes, quae vere subsistunt,  
rationes: 1mo quod corde contrito candide, et ingenue fateantur, sese impedimenti conscios  
non solum vesana libidine victos, verum etiam animo facilius dispensationem obtinendi  
carnalem copulam habuisse, ex qua ingravidata remanet oratrix. 2do quod oratores orthodoxae 
fidei cultores, deo dante, sub [“ex qua ingravidata remanet oratrix” is later ingevoegd, 
waardoor regel 42 extra lang is, TB] 
ommezijde: 
obedientia S. Romanae Ecclesiae vivere, et mori intendentes, vivant in terra permixtim  
cum acatholicis, ubi singulorum animos exquirere non possunt, atque hinc timenda  
sint gravia scandala, et mala, quinimo ob turbulenta tempora perversionis periculum; 
quae omnia, nec non imminentem oratricis infamiam, ac prolis illegitimationem  
avertere desiderantes oratores humillime supplicant Amplitudinem Vestram, ad gerendam  
paternam curam pro opportuna dispensatione quantocius obtinenda, ut cunctis  
praefatis malis tempestive occurretur. 
J.B.R., deo dante, pristinae sanitati restitutus, uti ex literis Dni C…… nuper percepi,  
o<mn>es suos cordintime salutans, eorumque precibus sese recommendans, et  
vestros, et Drutenses, atque meos rite percepit nummos, duoque de more postulat habere direc- 



 6  

 
 
55 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
70 

toria, circa quae more solito praeparanda, ac transmittenda cum domicellis van Tueren- 
houd modo sum locutus; quid autem desuper sit futurum in hac rerum perturbatione,  
penitus ignoro – Novorum pariter directoriorum pro Districtibus Drutensi, et Neo- 
magensi, curam gerere, eaque data, quam primum, opportunitate mihi mittere  
dignetur, ut ita ulterius confratri nostro Drutensi ea transmittere valeam. 
Praesens annus bellicus, et turbulentus agonizat, et ecce! prae foribus adest novus  
annus decimus quartus supra millesimum octingentesimum, quem magis  
tranquillum, ac pacificum futurum omnibus votis exopto; itaque instantia  
Xti natalitia saluberrima, anni quoque hujus labentis finem, novique aus- 
picia felicissima, longe secundissima Amplitudini Vestrae ex animo precor,  
totumque reliquum tempus cupio vobis fortunari a Deo O. M., quem enixis  
indies obsecrabo precibus, ut hunc annum vertentem, et deinceps quam plurimos  
prospere, et cumulate fortunatos e voto, et ex animi vestri sententia abire  
jubeat, impendentemque nostris cervicibus belli cladem longe repellat, qui  
sub apprecatione omnis benedictionis caelestis, ea, qua decet, observantia, et  
plurimis cultu, et affectu obsequentissimus interim perenno 
 
 
    Amplitudinis Vestrae 
Over-Asselt   devotissimus in Xto servus 
21ma Dec. 1813  G. Hermans Pastor, 
     et Dec. Neomag. 

 
 
Vertaling 
 
De regelnummers verwijzen naar die van de Latijnse transcriptie. 
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Zeer Eerwaarde, en Hoogwaarde Heer Medebroeder, 
Hoogste waardigheidsbekleder van mijn vrienden ! 
 
Onze Hoogwaarde Drutense medebroeder16 bezorgde mij onlangs ingesloten brief; ik gaf hem  
voorlopig als antwoord dat ik, als de gelegenheid zich zou voordoen, hierover met Uwe 
Hoogwaardigheid een onderhoud zou hebben; omdat ik echter wegens de moeilijkheden der 
tijden17 absoluut niet in staat ben om dat uitsluitend mondeling te doen, iets wat ik allang vurig 
heb gewenst, ben ik genoodzaakt hetzelfde schriftelijk te doen, en ik begin:  
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welnu, een zekere Petrus Berns, weduwnaar van Joanna van de Geijn, belast met de zorg voor 
zeven kinderen18, parochiaan van de plaats Horssen, onder het Decanaat van Druten, was samen 
met een zekere juffrouw Henrica van de Geijn enkele weken geleden bij mij, ten einde, na 
eerst, zoals verplicht, dispensatie gevraagd en op vereiste wijze van Rome gekregen te hebben 
vanwege aanverwantschap in de tweede gelijke graad van de zijlijn, op een geldige en 
geoorloofde wijze een huwelijk aan te gaan; ik echter, immers de zaak was op dat moment nog 
zuiver, wees dezelfden op de zeer grote moeilijkheid, ja morele onmogelijkheid om dispensatie 
te krijgen, en op de insufficiëntie van hun motieven, en op alle mogelijke manieren ontraadde ik 
hen een huwelijk met vele van alle kanten bij elkaar gehaalde argumenten, waar zij, vooral 
echter de aanvrager, zich bij neer leken te leggen, en zo liet ik hen in vrede gaan. -  Echter, 
nogmaals komt de aanvrager met ingesloten brief van de Deken van Druten bij mij, en nu, ach 
wat een verdriet! is de zaak niet meer zuiver (aanvraagster is namelijk al twee maanden 
zwanger) en vraagt hij met klem om gedispenseerd te worden; na uitgebreid voorafgaand 
onderzoek in overeenstemming met de ernst van de zaak heb ik tot mijn verdriet moeten 
vaststellen, dat de aanvragers niet alleen door menselijke zwakheid of ziekelijke wellust 
incestueuze gemeenschap hebben gehad, maar ook met de bedoeling om gemakkelijker 
dispensatie te krijgen, zodanig dat dat, wat in de brief van de Deken van Druten door mij als 
markering is onderstreept, is gestolen, en hun verzoek om dispensatie onteerde; want de 
aanvrager heeft tegenover mij en toegegeven, en niet ontkend, en opgebiecht19 dat hij eens 
halfdronken tegen de aanvraagster, die dit heel goed merkte, voor de gemeenschap heeft gezegd: 
laten we slechts vleselijke gemeenschap hebben, en zo zullen we gemakkelijker gedispenseerd 
worden. … dus zal Uwe Hoogwaardigheid uit bijgevoegde brief van de Deken van Druten 
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duidelijk zijn opzet en brandend verlangen kunnen vaststellen, en zijn hiervoor genoemde wens 
om in het besproken geval dispensatie te vragen en te krijgen; en ik ben niet ver van dit 
voornemen en deze wens verwijderd: na werkelijk volgens voorschrift alles afgewogen te 
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hebben en na rijp beraad, ben ik het ook met dezelfden eens. Daarom wordt aan Uwe 
Hoogwaardigheid (met het doel dat hij zich verwaardigt om in Rome door bemiddeling van A. 
Ciamberlani20 voor de aanvragers de verplichte noodzakelijke dispensatie te vragen21, zodra de 
postweg open en de brievenroute enigszins vrij is22) zeer nederig voorgesteld en voorgelegd 
namens de vrome aanvragers, voorgenoemde Petrus Berns, en Henrica van de Geijn, 
parochianen van de plaats Horssen, van, kort geleden, het Diocees van Roermond, werkelijk arm 
en beklagenswaardig, en aanhangers van het orthodoxe geloof, die slechts leven van het werk 
van hun handen23, omdat zij met elkaar een huwelijk wensten te sluiten, maar dit niet konden 
doen zonder dispensatie van de H. Stoel, omdat het beletsel in de weg staat van 
aanverwantschap in de tweede gelijke graad van de zijlijn (omdat de overleden echtgenote van 
de aanvrager een volle nicht was van de aanvraagster in kwestie, namelijk de dochters van twee 
broers), waarmee zij aan elkaar verbonden zijn, zij nemen24 samen met mij hun toevlucht tot 
Uwe Hoogwaardigheid, met klem smekend, dat Hij er geen bezwaar tegen heeft om inzake 
hiervoor genoemd canoniek beletsel de geschikte dispensatie te vragen25, op grond van de 
volgende, echt steekhoudende, argumenten:  
ten eerste dat zij met bedrukt hart, eerlijk en oprecht toegeven dat zij, zich bewust van het 
beletsel, niet alleen overwonnen door ziekelijke wellust, maar ook met de bedoeling om 
gemakkelijker dispensatie te krijgen, vleselijke gemeenschap hebben gehad, ten gevolge 
waarvan de aanvraagster zwanger is geraakt;  
ten tweede omdat de aanvragers, die als aanhangers van het orthodoxe geloof ernaar streven om, 
als God het geeft, in gehoorzaamheid aan de H. Roomse Kerk te leven en te sterven, leven in 
een land vermengd met niet-katholieken, waar zij de geesten van de individuën niet kunnen 
peilen, en hierdoor ernstige schandalen gevreesd moeten worden, en rampen, ja zelfs, wegens de 
turbulente tijden26, het gevaar van perversie27; omdat zij dit alles, en ook de dreigende slechte 
naam van de aanvraagster, en de onwettigheid van het kind28, af willen wenden, smeken de 
aanvragers zeer nederig Uwe Hoogwaardigheid, om vaderlijke zorg te dragen voor het zo snel 
mogelijk verkrijgen van de geschikte dispensatie, opdat alle hiervoor genoemde rampen op tijd 
voorkomen worden. 
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J.B.R.29, die God zij dank weer in zijn oude gezondheidstoestand hersteld is, zoals ik onlangs uit 
een brief van Heer C……30 heb opgemaakt, die al de zijnen hartelijk groet en zich in hun 
gebeden aanbeveelt, heeft zowel uw muntstukken als die van Druten en de mijne correct 
ontvangen, en volgens gewoonte wil hij twee directoria31 hebben, omtrent de gebruikelijke 
voorbereiding en doorsturing waarvan ik zojuist gesproken heb met de dames Van 
Tuerenhoud32; wat echter hieromtrent de toekomst zal brengen in deze wanorde der dingen, dat 
weet ik absoluut niet. -  
Moge hij zich verwaardigen op gelijke wijze zorg te dragen voor nieuwe directoria voor de 
districten33 Druten en Nijmegen, en die, nadat zo snel mogelijk de gelegenheid is gegeven, aan 
mij te sturen, opdat ik ze verder kan doorsturen aan onze Drutense medebroeder. 
 
Dit jaar vol oorlog en onrust worstelt zich naar het einde34 en zie! voor de deur staat het nieuwe 
jaar 1814, waarvan ik met al mijn wensen vurig hoop dat het rustiger en vrediger zal zijn; dus 
wens ik Uwe Hoogwaardigheid van harte toe een zeer heilzaam aanstaand geboortefeest van 
Christus, ook een zeer gelukkig einde van dit aflopende jaar en het aller-, allerbeste voor het 
nieuwe jaar, en ik hoop dat de hele overige tijd voor U gezegend wordt door God de Beste en 
Grootste, die ik elke dag in ijverige gebeden zal smeken, dat Hij moge bevelen dat deze 
jaarwisseling en vervolgens zoveel mogelijk jaren voorspoedig en volmaakt gelukkig naar wens 
en wil van Uw geest verlopen, en dat Hij de oorlogsnederlaag die ons boven het hoofd hangt35, 
verre moge houden, ik die onder aanroeping van elke hemelse zegening, met passende eerbied, 
uiterst toegewijd aan zeer velen met eerbied en genegenheid, intussen blijf 
 
    Van Uwe Hoogwaardigheid 
Over-Asselt   de dienstwilligste dienaar in Christus 
21 december 1813  G. Hermans Pastoor, 
     en Deken van Nijmegen. 
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Noten 
                                                 
1 Het origineel: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 7050 Dekenaat Cuijk inv. nr. 298. In de 
beschrijving van de brief in de bibliotheekcatalogus van het BHIC staan twee onjuistheden.  De beschrijving 
luidt: “Brief van G. Hermans, pastoor van Overasselt en deken van Nijmegen aan de deken van Druten 
betreffende het verlenen van dispensatie aan Petrus Berns, weduwnaar van Johanna van der Geijn te Horssen, 
vanwege zijn voorgenomen huwelijk met zijn schoonzuster Henrica van der Geijn, 1813”. De onjuistheden 
hierin zijn: 1. De brief is niet gericht aan de deken van Druten, maar aan de deken van Cuijk, te weten Jacobus 
Kerstjens. Misschien verklaart dit ook waarom de brief bewaard is gebleven in het archief van het dekenaat 
Cuijk. 2. Hendrika van de Geijn was niet de schoonzuster van Petrus Bernts, maar de nicht van zijn overleden 
vrouw Johanna van de Geijn. Voor beide correcties volgt de argumentatie hierna. 
2 Peter (Petrus Bernardus) Berns (1773-1855), later Bernts genaamd, welke schrijfwijze ik hierna volg, was de 
stamvader van het Horssense geslacht Bernts. Hij was een van de grootste boeren van Horssen. Hij was er 
buurmeester en – pikant in het verband van deze brief : jarenlang (ook in 1813) kerkmeester en vader van twee 
seminaristen die pastoor zouden worden, en van een toekomstig zouaaf. De twee seminaristen waren Godefridus 
(1796-1866) en Adam (1802-1868). Godefridus werd pastoor in Heijen (L) en Adam in Grave. De zouaaf was 
een zoon uit zijn tweede huwelijk, met Hendrika van de Geijn: Peter (1830-1883). 
Zie over hem: Th.W.M. Bressers, Willem Arts en Christina Bernts, familiegeschiedenis en –documentatie, 1645-
1945, Afferden/Bergharen - Horssen – Liempde. Den Dungen 2015. En: Frans C. Hazekamp, Van ouds: den 
Haselcamp. Baarn 2000. Blz. 295-301: Het geslacht Bernts. 
3 Johanna (Jenneke) van de Geijn (1772-1812) was een dochter van Cornelius van de Geijn (1739-1812), 
Hendrika (1789-1856) was een dochter van Johannes van de Geijn (1741-1816). De broers Cornelius en 
Johannes waren zoons van Geurt/Guert Gein alias Geurt/Guert Peters alias Geurt/Guert Peters van de Geijn, die 
op 29 september 1729 in Bergharen-Hernen getrouwd was met Heilke(n)/Heijlke(n) Theunisse(n)/Teunisse(n)/ 
Thunisse(n). Zie: Th.W.M. Bressers, Willem Arts en Christina Bernts, familiegeschiedenis en –documentatie, 
1645-1945, Afferden/Bergharen - Horssen – Liempde. Den Dungen 2015. En: Frans C. Hazekamp, Van ouds: 
den Haselcamp. Baarn 2000. Blz. 295-301: Het geslacht Bernts. 
4 De brief die Hermans bij zijn eigen brief gevoegd heeft: “Onze Hoogwaarde Drutense medebroeder bezorgde 
mij onlangs ingesloten brief” (r. 3);  “nogmaals komt de aanvrager met ingesloten brief van de Deken van Druten 
bij mij” (r. 14-15); “dus zal Uwe Hoogwaardigheid uit bijgevoegde brief van de Deken van Druten duidelijk … 
kunnen vaststellen (r. 24-25). Deken van Druten was in 1813 Rein (Reynierus Johannes) van Gelder. 
5 Volgens de beschrijving van de brief in de bibliotheekcatalogus van het BHIC (7050 inv. nr. 298) zou Hendrika 
van de Geijn de zus van Jenneke van de Geijn zijn en dus de schoonzuster van Peter Bernts. Uit genealogisch 
onderzoek (zie hierboven) is gebleken dat zij nichten zijn. Hermans weet dat. Hij noemt in zijn brief (r. 36) 
Jenneke van de Geijn een cognata germana van Hendrika van de Geijn. De primaire betekenis van ‘cognata’ is 
‘schoonzus’. Maar Hermans definieert ‘cognata’ in de secundaire betekenis van ‘nicht’ met de toevoeging: r. 37 
“nempe duorum fratrum filiae” (“namelijk dochters van twee broers”).  
(‘Cognatus/-a’ voor ‘neef/nicht’ is voor het middeleeuws Latijn door Niermeyer's Mediae Latinitatis Lexicon 
Minus vreemd genoeg wel lexicologisch vastgelegd voor ‘cognatus’ (= ‘neef’), maar niet voor ‘cognata’. 
‘Germana’ duidt hier op afstamming van dezelfde grootvader: ‘cognata germana” = ‘volle nicht’. Zie: Anita 
Guerreau-Jalabert, La désignation des relations et des groupes de parenté en latin médiéval. (1988). Blz. 78: 
‘cognata germana’ omschreven als “cousine parallèle patrilinéaire”.) 
6 Dezelfde verwantschap gold voor de nog levende partner. Volgens de leer van de kerk waren door het huwelijk 
man en vrouw namelijk één vlees en bloed geworden. 
7 Afbeelding Brabant-Collectie. Lithografie gemaakt in de tijd dat hij apostolisch vicaris van het vicariaat Grave-
Nijmegen was. Volgens het onderschrift: “Apostolische Vicaris-Generaal over de Noord Nederlandsche 
Districten van het voormalige Bisdom van Roermonde, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, en 
Pastoor te Grave.”. 
8 Op 15 juli 1801 werd te Parijs een concordaat gesloten tussen de H. Stoel en de Franse Republiek. Daarin werd 
onder meer bepaald dat alle bisschoppen die in functie waren op het grondgebied van de Franse Republiek, 
afstand zouden doen van hun bisschopszetel ten behoeve van de te benoemen bisschoppen van nieuwe 
bisdommen die een of meer departementen omvatten. De bisschop van Roermond, Jan Baptist Robert baron van 
Velde tot Melroy en Sart-Bomal (1743-1824), deed op 23 november 1801 afstand van de bisschopszetel, maar 
behoefde niet voor het gehele bisdom ontslag te nemen. De dekenaten Cuijk en Nijmegen vielen buiten de 
regelingen van het concordaat. Dit gebied was nu geen bisdom meer, maar een apostolisch vicariaat (een bisdom 
in wording, geleid door een apostolisch vicaris), het Apostolisch Vicariaat van Grave-Nijmegen. Van Velde de 
Melroy vestigde zich als de apostolisch vicaris in oktober 1802 te Grave. Bij decreet van 24 november 1804 
deelde hij het dekenaat Nijmegen in tweeën: Nijmegen en Druten. Het Apostolisch Vicariaat van Grave-
Nijmegen bestond vanaf toen uit de drie dekenaten Cuijk, Druten en Nijmegen. (S. Dekkers en M. Bergevoet, 
Oprichting van het dekenaat Druten (1804), in: Tweestromenland, Maas en Waals tijdschrift voor 
streekgeschiedenis. Nummer 33 (1981), blz. 6-7.) 
Van Velde had zijn residentie in de Rogstraat te Grave, maar was daar niet vaak. Veelal was hij op vormreis en 
ook was hij veel aan de hoven van Lodewijk Napoleon en koning Willem I. Vanaf 1811 woonde hij in Brussel. 
Hierom en omdat Van Velde de Melroy zwakker werd, werd de kruisheer Gerardus Hermans O.S.C. (1764-
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1841), vanaf 1805 pastoor van Overasselt, in 1813 zijn waarnemer of vicaris-generaal. Hij was ook de deken van 
het dekenaat Nijmegen. In 1824 werd Hermans benoemd tot apostolisch vicaris van het vicariaat Grave-
Nijmegen, als opvolger van Jan Baptist Robert baron van Velde tot Melroy en Sart-Bomal, die op 22 januari 
1824 was overleden. 
Zie over Van Velde: Artikel J. Verzijl in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (dbnl). 
G.H.A Venner, Inventaris van het archief van de bisschop van Roermond (1561-) 1665-1802, van stukken van de 
voormalige bisschop van Roermond en apostolisch vicaris-generaal te Grave 1794-1840, en van het Begijnhof te 
Roermond (1279) 1294-1773. Publicaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg nr. 6. Maastricht 2017. 
Blz. 24. 
9 De apostolisch vicaris van het Apostolisch Vicariaat van Grave-Nijmegen, Jan Baptist Robert baron van Velde 
enz., noemt hem in een brief d.d. 2 juni 1804: “de zeer eerwaarde en edelachtbare Heer J.Kerstjens, Deken van 
het district Cuyk en Officiaal en Synodaal Administrator van Ons”. (Brief in vertaling op http://pe-
vm.nl/info_2.php?id=14) 
10 Volgens de beschrijving van deze brief in de bibliotheekcatalogus van het BHIC (7050 Dekenaat Cuijk inv. nr. 
298) zou de geadresseerde van deze brief de deken van Druten zijn. Dat is niet juist.  
Hermans schrijft over een brief die de deken van Druten hem bezorgd heeft, en die Hermans bij zijn eigen brief 
gevoegd heeft: “Onze Hoogwaarde Drutense medebroeder bezorgde mij onlangs ingesloten brief” (r. 3);  
“nogmaals komt de aanvrager met ingesloten brief van de Deken van Druten bij mij” (r. 14-15); “dus zal Uwe 
Hoogwaardigheid uit bijgevoegde brief van de Deken van Druten duidelijk … kunnen vaststellen (r. 24-25). 
Hermans stuurt dus de introductiebrief van de Deken van Druten met een eigen begeleidend schrijven, de brief 
d.d. 21 december 1813, door.  
11 Doopboek 1809-1814, origineel in archief parochie; kopie Family Search Horssen DTB M99D-HCW img 
205. 
12 Foto gemaakt van een portret geschilderd door Carel Joseph Grips (1825-1920). Het portret maakte deel uit 
van een tentoonstelling in 2007 in de St. Elisabethkerk te Grave, en werd uitgeleend door ‘een mijnheer Bernts’ 
die woonde/woont ergens tussen Hommersum en Asperden bij Goch, volgens Kees Goossens, een van de 
organisatoren van de tentoonstelling. Met dank voor de foto aan Jan Timmermans, bestuurslid Graafs Museum. 
13 Adam Bernts werd geboren op 29 mei 1802 te Horssen, in 1824 priester gewijd, in 1826 benoemd tot kapelaan 
te Grave, in 1840 benoemd tot pastoor te Grave; in 1865 heeft hij ontslag genomen en op 17 december 1868 is 
hij overleden te Heijen (gegevens bidprentje). 
14 Over deze twee ontmoetingen in 1813 schrijft Hermans in de brief d.d. 21 december 1813 aan Deken 
Kerstjens. Adam Bernts was toen een jongen van 11 jaar en stond op het punt naar het seminarie te gaan. 
15 “praefatam” zou in correct Latijn “praefatum” zijn. 
16 De deken van Druten, in 1813 Rein (Reynierus Johannes) van Gelder. Zie ook verderop in de brief: r. 14-15 
“iterato cum inclusis Decani Drutensis litteris ad me accedit orator” (“nogmaals komt de aanvrager met 
ingesloten brief van de Deken van Druten bij mij”) en r. 24-25 “itaque ex adjectis Decani Drutensis litteris clare 
percipiet Amplitudo Vestra” (“dus zal Uwe Hoogwaardigheid uit bijgevoegde brief van de Deken van Druten 
duidelijk … kunnen vaststellen). 
17 Zie Inleiding: Het jaar 1813: jaar van oorlog en onrust. 
18 Uit het huwelijk van Peter Berns en Jenneke van de Geijn werden negen kinderen geboren. In 1813 waren er 
twee overleden: Jacobus op 15 november 1809 en het negende kind bij de bevalling op 21 augustus 1812. 
19 In het Latijnse origineel staat twee keer r. 22 “confessus est”. Dit kan zowel betekenen “hij heeft bekend” als 
“hij heeft (op)gebiecht”.  
20 Aloysius Ciamberlani (1748-1828) werd op 1 juli 1795 door Pius VI aangesteld als vice-superior van de 
‘Hollandse Zending’. De ‘Hollandse Zending’ of ‘Hollandse Missie’ was de benaming voor de Katholieke Kerk 
in de Noordelijke Nederlanden vóór het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. De vice-superior was 
de hoogste bestuurder, vertegenwoordiger van de ‘superior’, de paus. Ciamberlani resideerde in Münster. Alle 
aanvragen voor dispensatie die alleen door de paus verleend kon worden, liepen via hem. Ruim 30 jaar (1795-
1828) heeft hij dit bestuur uitgeoefend. 
21 r. 28-29 “dispensationem … petere” (“de … dispensatie te vragen”): dus niet te verlenen! Zie ook r. 39. De 
geadresseerde is Jacobus Kerstjens, die in zijn functie van officiaal aanvragen voor dispensatie beoordeelde en 
naar Rome doorstuurde.  
22 Europa was het toneel van oorlog tussen de Fransen van Napoleon en de geallieerde mogendheden Rusland, 
Pruisen, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Zie Inleiding: Het jaar 1813: jaar van oorlog en onrust. 
23 “werkelijk arm en beklagenswaardig, en aanhangers van het orthodoxe geloof, die slechts leven van het werk 
van hun handen”: Dit soort formuleringen zijn nagenoeg standaardformules die door pastoors vaak gebruikt 
werden in dit soort brieven. Zie bijvoorbeeld de ‘Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensatie’ in 
BHIC 7050 Dekenaat Cuijk inv. nr. 23. De materiële omstandigheden van de aanvragers waren van belang in 
verband met de vraag of ze de aan de dispensatie verbonden kosten konden betalen. 
24 Hermans is hier in het stuikgewas van zijn lange zin verstrikt geraakt. De opzet van r. 28-30 “proponitur, et 
exponitur” (“ Daarom wordt … voorgesteld en voorgelegd”) wordt niet correct afgewikkeld. 
25 r. 39 “dispensationem opportunam petere” (“de geschikte dispensatie te vragen”): dus niet te verlenen! Zie 
ook r. 29. De geadresseerde is Jacobus Kerstjens, die in zijn functie van officiaal aanvragen voor dispensatie 
beoordeelde en naar Rome doorstuurde.  
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26 Zie Inleiding: Het jaar 1813: jaar van oorlog en onrust. 
27 Zo groot werd het gevaar van een eventueel huwelijk met een niet-katholiek blijkbaar ingeschat. 
28 Pastoor Van Mook noteerde bij de doop van het kind, Jenneke, op 26 juli 1814: “… Joanna filia illegitima sed 
per subsequens matrimonium legitimata …”, dus “onwettig, maar door het onmiddellijk volgende huwelijk 
gewettigd”. 
29 De initialen van Jan Baptist Robert baron van Velde tot Melroy en Sart-Bomal (1743-1824). Hij had vanaf 
1801 als apostolisch vicaris de leiding over het Bataafse deel van zijn vroegere bisdom Roermond, het 
Apostolisch Vicariaat van Grave-Nijmegen, bestaande uit de drie dekenaten Cuijk, Druten en Nijmegen.  
30 Waarschijnlijk bedoelt Hermans hier de secretaris van Jan Baptist Robert baron van Velde tot Melroy en Sart-
Bomal: F.A. Consgen. De naam wordt vermoedelijk om veiligheidsredenen niet volledig geschreven.  
31 Een ‘directorium’ is een soort van kerkelijke kalender. 
32 Uit ‘BHIC 7209 Collectie Grave, Velp, Gassel, Escharen’ komt de volgende notitie bij de inv. nrs. 123 e.v.: 
“De familie van Tuerenhout is één van de families die in de stamboom voorkomen van Henriëtte de la Geneste, 
de stichteres van blindeninstituut St. Henricus te Grave. In Brabantse Leeuw 1959 is in september een artikel 
opgenomen over de families Van Tuerenhout, Melchior en Robert. De familienaam van Tuerenhout zou een 
verbastering zijn van Turnhout, de plaats in België. Er vindt een huwelijk plaats in Grave tussen Willem van 
Tuerenhout en Anna De la Geneste op 26 juli 1758. Verder is de familie van Tuerenhout o.m. verwant aan de 
bekende regentenfamilie De Verster.” ‘Domicella’ = ‘juffrouw’, ‘jonge dame’, ‘jonkvrouw’. De dames deden 
waarschijnlijk administratief werk voor de kerk. 
33 = dekenaten 
34 Zie Inleiding: Het jaar 1813: jaar van oorlog en onrust. 
35 Bedoelt Hermans de nederlaag van de Fransen? In het kader van de geallieerde opmars naar het westen rukten 
Russische en Pruisische troepen op in de richting van Nederland. Napoleons troepen verlieten vanaf november 
1813 de Noordelijke Nederlanden. Zie Inleiding: Het jaar 1813: jaar van oorlog en onrust. 
 


