
De Korporaal in Noordijk. 
 
door J. Wim Meerman, alias Wim Kapraol. 
 
Tijdens de raadsvergadering van de Needse gemeenteraad op 1 februari 1983 is besloten de 
door mevrouw Van der Laag – Hemelman aangeboden ets, voorstellende de boerderij “de 
Kapraol” in Noordijk, officieel te aanvaarden. Het gaat om een ets, gemaakt door haar vader, 
de schilder Albert Hemelman. De Historische Kring Neede heeft in 1983 ter gelegenheid van 
zijn honderdste geboortedag een expositie gehouden. Ook werd het themanummer Albert 
Hemelman, zijn leven – zijn werk, zijn werk – zijn leven, uitgebracht. Ter gelegenheid van de 
opening van de expositie werd de ets aangeboden. 
De toenmalige wethouder Gerrit ten Hoopen had reeds mondeling zijn dank uitgesproken en 
toegezegd, dat de ets een plaatsje zou krijgen in het gemeentehuis. Dat is gebeurd en de ets 
heeft vele jaren in de raadszaal aan de wand gehangen. Als echter bij een bezoek aan de 
raadszaal de ets bekeken werd en naar de achtergrond van de naam “de Kapraol” werd 
gevraagd, dan bleef het stil. Het was niet duidelijk, waar de naam vandaan gekomen zou 
kunnen zijn. Men zou het een keer uitzoeken, maar daar is het nooit van gekomen. 
 
 

 
Ets van Albert Hemelman, afdruk is in spiegelbeeld t.o.v. de werkelijke situatie. 
 

Aan de Eibergseweg 20 in Neede, waar anno 2011 een Chi Center is gevestigd, is vele 
jaren het taxi- en veetransportbedrijf van Gerrit Jan Meerman en zijn zoon Willem gevestigd 
geweest. Gerrit Jan, herkenbaar aan een forse snor, was in de volksmond beter bekend als 
Gaitjan Kapraol [1]. Hij was dan ook geboren op het boerderijtje “de Kapraol” in Noordijk, 
dat, gezien vanaf de G.L. Rutgersweg, direct rechts naast Café Hassink heeft gestaan.  

Ook de andere op “de Kapraol” geboren Meermannen kregen de huisnaam mee. Zoals Jan 
Willem Meerman,  Willem Kapraol [2], met een  boerderijtje met een taxibedrijfje en een 
klompenmakerij aan de spoorbaan Neede - Hellendoorn (thans Harpersweg 4) in Noordijk. 



Ook zijn zonen Frederik Hendrik,  Hendrik Kapraol [3] met een transportbedrijf te Noordijk 
en Herman, Herman Kapraol [4], buschauffeur bij de GTW en hun opvolgers. Ook Jan 
Gerhard Meerman,  Gèt Kapraol [5], lang woonachtig op “de Kapraol”, en zoon Antonie 
Toon Kapraol [6], ook vrachtwagen- en buschauffeur, bleven aan de korporaal gekoppeld. 
Niet alleen het naar de Kapraol genoemd worden was gemeenschappelijk, ook het besturen 
van auto’s, bussen en vrachtwagens zat nogal in de familie. Hieronder is een genealogisch 
overzicht gegeven van de voor dit verhaal van belangzijnde leden van de Meerman familie. 
 

      [0]  Fredrik Meerman (de Kapraol)  / Harmina Groters 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Willemina      18 aug 1885 - 17 nov 1885 
  [2]   ├ Jan Willem    Willem Kapraol        11 jun 1887 - 10 mei 1969 
  ├ Janna Gertruid          19 jun 1890 - 10 apr 1892 
 ├ Hendrika Johanna  Dieke van de Medler  21 jan 1892 - 27 sep 1981 
  [1] ├ Gerrit Jan  Gaitjan Kapraol   18 dec 1893 - 27 dec 1983 
   ├ Janna Geertruid     25 dec 1895 - 12 jun 1903 
 ├ Christina       Chris van Dekker Bearnd  17 jan 1899 - 27 sep 1991         
 ├ Jan Hendrik  Jan van de Keizer   19 mei 1901 - 26 okt 1986 
  [5] ├ Jan Gerhard        Gèt Kapraol   11 jul 1905 - 11 sep 1990 
 
 

      Jan Willem Meerman (Willem Kapraol) [2]  / Hendrika Johanna Reinders 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
  [3]       ├ Frederik Hendrik Hendrik Kapraol   4 jun 1914 - 17 mrt 1991 
  [4] ├ Herman   Herman Kapraol        7 dec 1919 -  27 mrt 2006 
  ├ Engelina Gesina     15 aug  1926   
   
      Jan Gerhard  Meerman (Gèt Kapraol) [5]  / Arendina Johanna  Blaauwehand 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
 ├ Harmina Frederika     22 jul 1931 - 9 oct 2004 
  [6] ├ Antonie   Toon Kapraol        17 jun 1932 - 24 oct 2000 
            

 

 
Jan Hendrik Meerman (Jan van de Keizer) en Gerrit Jan Meerman (Gaitjan Kapraol [1]) 

 



Echter, bij die vrouwen en de Meermannen, die introuwden op een boerderij, waaraan 
reeds een huisnaam gekoppeld was, hield de bijnaam Kapraol geen stand. Dan werd de 
nieuwe huisnaam overgenomen, zoals bij Jan van de Keizer, zijnde Jan Hendrik Meerman, die 
door zijn huwelijk met Janna Holstege introuwt op de boerderij de (veld) Keizer, gelegen bij 
de Ballastput in Gelselaar. Hendrika Johanna Meerman trouwt met Mannes Meddeler en gaat 
in de volksmond Dieke van de Medler heten. En Christina trouwt met Berend Jan Klein 
Braskamp in Geesteren en is bekend onder de naam Chris van Dekker Bearnd.  

Ondanks dat ik zelf niet op “de Kapraol” geboren ben en als zoon van Herman Meerman,  
Herman Kapraol [4], pas in derde generatie afstam van de eerste Meerman die in 1885 op 
“de Kapraol” is komen wonen, heb ik toch ook nog de naam Wim Kapraol meegekregen. 
Een enkeling noemt mij anno 2011 nog steeds zo, hoewel het gebruik van huisnamen in het 
algemeen aan het verdwijnen is.  

De eerste Meerman op “de Kapraol” was Fredrik Meerman [0], geboren op 09-10-1850 
in Bathmen, die in 1885 met Harmina (Mientjemeuje) Grooters trouwt en zijn  intrek neemt 
op “de Kapraol”. De voorouders van Fredrik blijken, na een lange zwerftocht door de 
Achterhoek, toch uit Neede (Noordijk) afkomstig te zijn en wel van de boerderij Meerman, 
die gestaan heeft aan de Borculoseweg, achter het huidige loonbedrijf van Olminkhof. Ook de 
familie ter Meer is van deze boerderij afkomstig. Uiteindelijke zijn vele Meermannen en ter 
Meren terug te leiden naar één stamvader op deze boerderij, die echter noch Meerman, noch 
ter Meer heette.   

Rond 1900 is "de Kapraol" een boerderijtje, opgetrokken uit leem en met een dak van stro. 
Het heeft er blijkbaar erg sfeervol uitgezien, want in die tijd hebben zowel de Needse schilder 
Albert Hemelman als de Lochemse atlastekenaar Gerrit Prop een afbeelding van de boerderij 
gemaakt. Van Hemelman bestaat de eerder genoemde ets en van Prop is een schets bewaard 
gebleven, o.a. gepubliceerd in het boek Oude Boerderijen in Achterhoek en Liemers. Ook is 
uit die tijd een foto (ansichtkaart) bewaard gebleven. Daar waar de kamer rechts in het 
achterhuis van dit soort boerderijtjes veelal de weefkamer was, is er  in dit geval sprake van 
een klompenmakerij (de klompkamer). Zowel vader Fredrik [0], als zoon Jan Willem [2] 
hebben zich met het maken van klompen bezig gehouden. Buiten liggen de boomstammen te 
wachten om tot klompen te worden verwerkt.  
 



 
Ansichtkaart van de Kapraol rond 1905. 

 
Op de afgebeelde ansichtkaart van “de Kapraol” rond 1905, zijn onder het “onderschoer” 

Fredriks kinderen Christina en Jan Hendrik Meerman te zien. Het “onderschoer” is het 
overkapte gedeelte voor de “niendeuren”; de hoge deuren, die naar de deel (“delle”) van een 
boerderij leiden. Deze deuren moesten zo hoog zijn, opdat een volgeladen hooiwagen naar 
binnen gereden kon worden, om op de deel afgeladen te worden. Het hooi werd dan 
overgepakt naar de hilde (“de hiele”), de ruimte boven de stallen, of naar de hooizolder, de 
ruimte boven de deel. 

 In 1905 was het druk op “de Kapraol”. Volgens het bevolkingsregister woonden er 12 
personen. Naast de hoofdbewoner de Kapraol Fredrik en zijn vrouw Harmina Grooters met 6 
van hun kinderen wonen er de schoonouders van Fredrik, te weten  Gerrit Jan Grooters en 
Janna Geertruid Mengerink. Ook de schoondochter Hendrika Johanna Reinders, de vrouw van 
zoon Jan Willem, was er bij  ingetrokken. En dan woonde er ook nog Jan Hendrik Willemsen, 
waarover verderop in het verhaal meer. Je vraagt je af, waar al deze mensen, in dit toch niet al 
te grote huis, een plek hebben gevonden? 

Rond 1910 is het boerderijtje verbouwd en heeft het de vorm gekregen, zoals op de foto 
uit 1960 te zien is. 

 
 



 
De Kapraol rond 1960, met op de achtergrond de garage van het transportbedrijf van 
Federik Hendrik Meerman, Hendrik Kapraol [3]. 
 

Onderzoek naar de herkomst van de naam "de Kapraol". 

Doordat het boerderijtje "De Kapraol" jarenlang door mijn voorouders bewoond was, 
ontstond de belangstelling om te achterhalen waar de naam vandaan gekomen is. Over de 
herkomst van de naam bestaat de overlevering, dat het om een korporaal uit de tijd van 
Napoleon zou gaan. Tijdens eerder familieonderzoek is vrij snel duidelijk geworden, dat mijn 
voorouders pas in 1885 op "de Kapraol" zijn komen wonen en dat er na die tijd van een 
korporaal in de familie geen sprake is geweest. De naam moet dus welhaast, ondanks dat aan 
vele Meermannen de huisnaam Kapraol is meegegeven, afkomstig zijn van bewoners die er 
voor 1885 gewoond hebben. Onderzoek heeft vrij snel duidelijk gemaakt, dat het om een 
familie Willemsen gaat. Binnen deze familie is uiteindelijk de naamgever van de huisplaats 
gevonden. Een tweede overleving geeft aan, dat er nog een Eumke woonde, toen in 1885 de 
familie Meerman "de Kapraol" betrok. Ook de achtergrond van deze overlevering is duidelijk 
geworden.  

De Kapraol zou zijn naam te danken hebben aan een vroegere bewoner, die korporaal is 
geweest in het leger van Napoleon.  

Tijdens onderzoek in het Achterhoeks archief te Doetinchem is bovenstaande vraag aan 
een van de medewerkers voorgelegd. Vrij snel is achterhaald, wie er op "De Kapraol" 
gewoond hebben, voordat de eerste Meerman er in 1885 kwam wonen. Het blijkt om een 
familie Willemsen te gaan, die er in elk geval vanaf 1820 tot 1885 heeft gewoond. Om uit te 
zoeken, of er van deze familie een korporaal in het leger van Napoleon heeft gediend, is nader 
gekeken naar de huiselijke situatie rond 1820, de vroegste situatie in het bevolkingsregister 
van Neede. De bewoners van het toenmalige adres, wijk E nr. 290, zijn in tabel 1 
weergegeven. 



Familienaam Voornamen Geboren Opmerkingen 
Willemsen Hermen 12-3-1759 Hoofd 
te Brinkhof Jenneken 10-3-1773 Vrouw 
Wilemsen Engbert 17-10-1796 Zoon 
Rengerink Geertjen 16-5-1792 Schoondochter 

Willemsen Harmen 7-5-1807 Militair actief dienstbaar te Zutphen, 
Overleden 12-3-1831 

Willemsen  Henrica 
(Henders) 10-1-1821   

Willemsen  Aaltjen 20-8-1824   
Willemsen Jan Hendrik 6-1-1828   

Tabel 1: Bewoners “de Kapraol” volgens bevolkingsregister Neede rond 1820. 

Uit het overzicht in tabel 1 komt geen familielid naar voren, dat de juiste leeftijd had om 
voor Napoleon te hebben gediend. Engbert kwam er het dichtste bij, maar was in 1813, aan 
het einde van de Franse overheersing, nog maar 17 jaar oud en zal nog niet opgeroepen zijn. 
De jonge mannen, die opgeroepen zijn om voor Napoleon te dienen, waren geboren tussen 
1788 en 1793. Harmen, een andere zoon, wordt wel militair actief, maar pas later, in 1831. 

Bovendien, als er wel een Willemsen korporaal was geweest voor Napoleon, dan is het de 
vraag, of deze gezond en wel op het adres teruggekeerd zou zijn. Zeker gelet op hetgeen 
Hendrik Willemsen, zoon van Hermen Willemsen en afkomstig van “de Kapraol”, in dat 
verband is overkomen en nu wordt beschreven. 

Uit de tijd van Napoleon zijn brieven bewaard gebleven van jonge Needenaren, die 
voor de dienst zijn opgeroepen om in het leger van Napoleon te dienen. Na afloop van deze 
oorlog is door Burgemeester Soeters een lijst opgesteld met vermiste jongemannen, die, in 
dienst van Napoleon, niet teruggekeerd zijn van de veldtocht naar Rusland. Om deze lijst op 
te stellen en de laatste verblijfsplaatsen van de vermiste militairen duidelijk te krijgen, zijn 
door Burgemeester Soeters bij de getroffen families de laatste brieven opgevraagd, die door 
deze jonge Needenaren naar huis zijn gestuurd. In het Achtehoeks Archief te Doetinchem zijn 
deze brieven met de bijbehorende rapportages van Burgemeester Soeters aanwezig en in te 
zien. Meester H.W. Heuvel heeft in 1913 een herdenkingsboekje geschreven, waarin uitvoerig 
aandacht geschonken wordt aan deze noodlottige jongemannen en hun brieven. In 1993 is het 
boekje "NEEDE voor honderd jaar” door de Historische Kring Neede opnieuw uitgegeven. 
Volgens meester Heuvel zijn van drie vermisten de brieven niet in het archief aanwezig. Een 
van die vermisten is Hendrik Willemsen. Er staat vermeld: 
De laatste brief, die niet in het archief van Neede aanwezig was, dateerde van 10 december 
1813 uit Wittenberg en was van Hendrik Willemsen. Hij was 18 April 1812 uitgetrokken en 
werd infanterist bij het 124ste regiment. In een "Certificat d'activité de service", dat nog van 
hem bewaard is, zien we, dat hij 1M. 720 m.M lang was; Verder staat er: "a été au recu les 
Drapeaux le 11 Dec. 1812 .... est présent au Corps Abbeville .... 25 Jan. 1813". Volgens zijn 
laatste brief zouden ze weldra van Wittenberg opbreken. Hij is zeker opgebroken maar voor 
een nog veel langere reis. 



Deze Hendrik Willemsen is geboren op 8-4-1791, als zoon van Harmen (Hermen) 
Willemsen en Elisabeth Koeslag. Dit is de Hermen Willemsen, die in tabel I als 
hoofdbewoner van de Kapraol wordt genoemd. Elisabeth Koeslag komt in de tabel niet voor, 
omdat zij reeds in 1795 was overleden. En Hendrik zelf komt in tabel I ook niet voor, omdat 
hij niet teruggekeerd is van de veldtocht tegen de Russen. Er is dus vanuit "de Kapraol" wel 
een infanterist voor Napoleon gevallen, maar er is geen reden om aan te nemen, dat hierdoor 
aan het huis, waarnaar hij  immers niet is teruggekeerd, de naam "de Kapraol" is gegeven. Te 
meer, omdat een infanterist nu eenmaal geen korporaal is.  

En dan op een herfstige zondagmiddag schiet het toeval te hulp. Nog in het pre-internet 
tijdperk bladerend door een afdruk van de transcripties van de doopboeken van de Nederduits 
Gereformeerde Gemeente Neede valt het oog op één van de onderstaande doopinschrijvingen. 
En dat brengt zo maar de gezochte korporaal aan het licht, want daar staat:  Hermen 
Willemsen, corporaal onder 't Regiment van den Generaal Major Graaf van Welderen. 

Hieronder een overzicht van de in de doop- en trouwboeken van de Nederduits 
Gereformeerde Gemeente van Neede zijn met betrekking tot de Corporaal Hermen 
Willemsen gevonden inschrijvingen: 

Trouwboek: 10-3-1787 
Hermen Willemsen, J.M.Z. van wijlen Jan Willemsen, thans onder Nede, corporaal onder 't 
Regiment van den Generaal Major Graaf van Welderen in de Companie van den H.W.G. 
Gestr. Heer Capitain Schimmelpennick van der Oije, en Elisabeth Koeslag, J.D. van wijlen 
Derk Koeslag, onder Nede. Na 3 Zond. procl. en vertoonde attesten van DD. Bruinier en 
Cremers, V.D.M. te Zutphen en Grave, getr. d. 9 April. 
Doopboek: 16-9-1787 
Derk, Z. van Hermen Willemsen, Corporaal onder 't Regiment van den Generaal Major, 
Grave van Welderen, en Elisabeth Koeslag, Ehel. geb. d. 10 dito, getuige is geweest Luider 
Mol. 
Doopboek: 23-11-1788 
Derk, Z. van Hermen Willemsen, Corporaal in 't Reg.t van den Generaal Major Grave van 
Welderen, en Elisabeth Koeslag, Ehel. geb. d. 18 dito. 
Doopboek: 8-4-1791 
Hendrik, Z. van Hermen Willemsen, Corporaal onder 't Regiment van den Generaal Major 
Grave van Welderen, en Elisabeth Koeslag, Ehel. geb. d. 3 dito. Getuige is geweest Luider 
Mol. 
Doopboek: 18-8-1793 
Berendina, D. van Hermen Willemsen en Elisabeth Koeslag, Ehel., geb. d. 15 dito, bij 
afwezigheid van de Vader was getuige Luider Mol. 
Doopboek: 21-6-1795 
Hermannus, Z. van Hermen Willemsen en Elisabeth Koeslag, Ehel. geb. d. 20 dito. 

Hiermee is duidelijk geworden, wie er voor gezorgd heeft, dat het boerderijtje in Noordijk de 
naam “de Kapraol” heeft gekregen. Bij de laatste  aangifte en de daarna nog volgende 
geboortes wordt geen melding meer gemaakt van het korporaal zijn van Hermen Willemsen. 
In 1795 is na de nederlaag tegen de Fransen het regiment ontbonden en zal Hermen 
teruggekeerd zijn uit het leger. In 1795 is Elisabeth Koeslag overleden en hertrouwt Hermen 
met Jenneken te Brinkhof. Hermen Willemsen zal dus korporaal geweest zijn in de periode 
van voor 1787 - 1795. Vanaf 1  augustus 1795 is aan hem een militair pensioen toegekend. 



Hij is dus geen korporaal geweest in het leger van Napoleon, maar heeft juist als 
korporaal in het leger van de Staatsen tegen Napoleon gevochten.  

Korporaal in het regiment van de graaf van Welderen. 

Hermen is, reeds voor dat hij in maart 1787 getrouwd is, in dienst getreden bij het regiment 
generaal major graaf van Welderen. Dit regiment maakt deel uit ven het leger van de Staatsen, 
de Oranjegezindten in de Zeven Provinciën (zelfstandige gewesten) der Nederlanden. Het is 
een leger van vrijwilligers, waar men aanmonstert om de kost te verdienen. Waar voor en 
waar tegen men vocht maakte de vrijwilligers in wezen niet veel uit. Het regiment werd in 
principe betaald door de provincie Gelderland, maar ook door andere provincies, als het 
regiment daarvoor ingezet werd. Zo is van de provincie Zeeland bekend, dat de betalingen 
door de armlastige toestand nogal eens achterwege bleven. Het regiment bestond uit 2 
bataljons, elk met een grenadiercompagnie en zes musketiercompagnieën. Hoewel het 
regiment officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en 
uitrusting. Ze waren beter bekend onder de naam van hun commandant (kolonel). Begin 1793 
bedroeg de sterkte (theoretische) 762 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de 
Franse Republiek aan de Koning van Engeland en de Stadhouder der Nederlanden werd de 
sterkte opgevoerd naar 983 man. Het regiment heeft officieel het nummer Inf.Rgt. 622a. In 
1786 was de officiële benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 6. Na de nederlaag tegen 
de Fransen en de aanvankelijke opheffing op 15 januari 1795, ging het regiment in de Franse 
tijd op in het 3e bataljon van de 5e Halvebrigade.  
Het regiment en dus ook onze korporaal hebben in de jaren tussen 1787 en 1795 een zeer 
roerige tijd meegemaakt. Door achtereenvolgens de oorlog tegen de Oostenrijkers, die de 
Zuidelijke Nederlanden bezetten, de dreigende burgeroorlog tussen enerzijds de Regenten en  
de Oranjegezindten aan de andere kant en de Patriotten en door inval van de Franse leger is 
het regiment weinig rust gegund en is het van de ene garnizoensstad naar de andere 
getrokken. Vele plaatsen zijn aangedaan, onder andere ook Doesburg en Zutphen. Met 
betrekking tot de stationering in Doesburg worden ter illustratie drie inkwartieringsberichten 
weergegeven:  
1794 [oktober] den 17 binnen gemarcheert twee compagnien grenadiers van den 
Lieutenant Generaal Van Welderen om guarnisoen te houden tot nader ordre. 
1794 [oktober] den 25 is binnen gemarcheerd op last en order van den Lieutenant 
Collonel Prins van Hessen Philipstal 1 Corporaal en 13 man, behoorende tot 
de 2 compagnien grenadiers van ’t regiment Van Welderen alhier in 
guarnisoen. (Misschien onze korporaal wel.) 
1794 [oktober] 28 uitgemarcheerd 2 compagnien grenadiers van den Lieutenant 
Generaal Van Welderen met twee karren, ieder met twee paarden; een kar tot 
Appeldoorn en de andere tot Wageningen. 

In 1794 is het regiment ingekwartierd in Maastricht. Samen met diverse andere regimenten, 
waaronder ook de buitenlandse regimenten in Nederlandse dienst, zoals de Zwitserse en de 
Schotse regimenten, zullen ze deelnemen aan de veldslagen tegen de oprukkende Fransen. 
Van de veldslagen aan het riviertje de Sambre tussen Charleroi en Namen volgt hier een 
globaal verslag:  

Aan het begin van 1794 hadden  de Fransen  besloten om van hun grote numerieke 
meerderheid te profiteren door aanvallen uit te voeren op beide uiteinden van de geallieerde 
frontlinie. Generaal Pichegru behaalde met het grootste deel van de Armee-du-Nord een 
reeks van successen in Vlaanderen en de Zuidelijke Nederlanden. Hij bereikte zelfs den 



Bosch, maar moest zich terugtrekken toen de Fransen in de flank aangevallen werden met een 
uitgebreide geallieerde aanval op Tourcoing (17-18 mei). Dit was echter wel een van de  
laatste successen van de geallieerden. 
Tussen 30 mei en 25 juni 1794 waren de geallieerden, waaronder het regiment van Welderen, 
betrokken bij drie belegeringen van Charleroi bij het riviertje de Sambre. Hier bevond zich  
het hart van de Franse frontlinie.  Werden de eerste twee belegeringen nog succesvol 
doorstaan, het derde offensief op de Sambre op 26 juni 1794 leverde in Fleurus de 
beslissende nederlaag van het geallieerde leger op. De Fransen konden daarna zonder al te 
veel tegenstand noordwaarts oprukken. 
Aan het begin van de belegeringen van Charleroi hadden de Fransen te lijden onder een 
verdeelde leiding. Het leger bij de Sambre was samengesteld uit een deel van de Armee 
d’Ardennes, onder generaal Louis Charbonnier en de rechtervleugel van de Armee du Nord 
onder leiding van generaal Jacques Desjardins. De twee generaals stonden constant onder 
druk van de vertegenwoordigers van het Comite van Openbare Veiligheid.  
Bij de start van de belegeringen in mei 1794 stonden 50.000 Franse troepen tegenover 30.000 
Oostenrijkse en Nederlandse troepen onder het commando van Prins Wenzel Anton Graf 
Kaunitz. Gedurende de belegeringen staken de Fransen vijf keer de Sambre over en 
belegerden Charleroi drie keer. Elke keer reageerden de geallieerden sterk en de eerste vier 
keer dwongen ze met succes de Fransen zich terug te trekken.  De eerste oversteek op 12 mei 
was voor de Fransen de minst succesvolle van de vijf, want ze moesten zich reeds de volgende 
dag terugtrekken. De tweede oversteek werd gemaakt op 20 mei, waarop de Oostenrijkers de 
volgende dag de tegenaanval inzetten. Deze aanval mislukte, maar na een tweede aanval op 
24 mei werden de Fransen opnieuw gedwongen zich terug te trekken.  
De derde oversteek van de Sambre kwam op 26 mei en trof de geallieerden midden in de 
reorganisatie van hun troepen. Terwijl de Prins van Oranje het commando van Prins Wenzel 
Anton Graf Kaunitz overnam, stootten de Fransen door in de richting van Charleroi en 
belegerden de stad van 30 mei tot 3 juni. Met de geallieerde tegenaanval op 3 juni werd de 
eerste belegering beëindigd en werden de Fransen teruggedrongen over de rivier. 
Op 4 juni bereikt generaal Jourdan met een deel van het Armee de Moselle het front. 
Hierdoor krijgen de Fransen een grote numerieke meerderheid. Uiteindelijk zou het 
samengestelde leger worden omgedoopt tot l’Armee de Sambre é Meurs, maar eerder kwam 
het gecombineerde leger reeds onder het bevel van Jourdan. Op 12 juni leidde hij de Fransen 
voor de vierde keer over de Sambre en belegerde Charleroi voor de tweede keer. Deze 
belegering duurde niet langer dan de eerste, want met de geallieerde tegenaanval op 16 juni 
werd Jourdan weer over de Sambre teruggedwongen.  
De geallieerden geloofden nu, dat  de Fransen te gedemoraliseerd waren om nog een 
oversteek te wagen. De prins van Saksen-Coburg verhuisde vanwege de dreiging van 
Pichegru een deel van het leger van de Prins van Oranje naar het westen. Dit was een 
vergissing, want op 18 juni leidde Jourdan zijn leger voor de vijfde keer over de Sambre en 
belegerden de  Fransen Charleroi voor de derde keer. Deze keer waren de geallieerden niet 
sterk genoeg om onmiddellijk met een tegenaanval te reageren, zodat de prins van Saksen-
Coburg zich gedwongen zag naar het oosten, richting Charleroi, terug te keren  om 
persoonlijk het commando weer over te nemen. Echter, reeds op 25 juni riep de 
revolutionaire Franse leider tijdens de bezetting,  Louis Antoine Leon St. Just, Charleroi op 
zich over te geven. Ondanks dat de derde belegering pas een week oud was, gaf het kleine 
garnizoen in Charleroi zich over.  
De volgende dag arriveerde de prins van Saksen-Coburg buiten de Franse linies en viel aan 
in de richting van Charleroi in een poging het beleg op te heffen, niet wetende dat de stad al 
was gevallen. De geallieerde aanval werd afgeslagen (slag om Fleurus, 26 juni) en in de 
nasleep verloren de Oostenrijkers definitief alle interesse in de Zuidelijke (Oostenrijkse) 



Nederlanden. Tegen het einde van juli was het geallieerde leger in tweeën gedeeld. De 
Oostenrijkers trokken zich oostwaarts achter de Rijn terug, terwijl de Britten en Nederlandse 
troepen naar het noorden trokken om de Nederlanden te verdedigen. De Oostenrijkers zouden 
nooit meer naar België terugkeren. Maar ook de Nederlandse troepen boeken verder geen 
successen meer en de Fransen rukken zonder al te veel verzet Noordwaarts op en leggen aan 
heel Nederland voor vele jaren het Franse regime op. De tijd van de Bataafse Republiek 
breekt aan, in snel tempo gevold door andere staatsvormen. Tot uiteindelijk in 1813 keizer 
Napoleon definitief verslagen wordt en Nederland en Neede bevrijd waren. 

Hermen Willemsen, de korporaal uit Noordijk heeft al deze veldslagen blijkbaar overleefd, 
want hij is teruggekeerd naar zijn dorp en heeft daar nog vele jaren op “de Kapraol” geleefd. 
Vanaf  1 augustus 1795 kreeg hij als de ”geweezen Ruyter” Hendrik Willemsen  een pensioen 
uitgekeerd van 91 gulden per jaar. De voogdij Eibergen was verantwoordelijk voor het 
toekennen van dit pensioen, dat in elk geval tot 1810 veelal per half jaar uitbetaald werd.  

Bewoners van “de Kapraol”. 

Volgens de toelichting bij de schets van G. Prop in het boek “Oude Boerderijen in Achterhoek 
en Liemers” is het boerderijtje “de Kapraol” een boerderij van het type hallehuis. Het is 
opgebouwd rond een aantal in de vorm van een hal geplaatste gebinten. Het heeft een strooi- 
en wolfdak met onderschoer. De muren zijn opgebouwd uit vakwerk, opgevuld met leem. Het 
is waarschijnlijk gebouwd tussen 1750 en 1800. Het is de tijd, waarin Hermen Willemsen 
geboren is en in dienst getreden is van het leger van de Staatsen. Er is dus een gerede kans, 
dat Hermen, de korporaal zelf, het boerderijtje heeft laten bouwen. Mogelijk bood het als 
militair ontvangen traktement hem daartoe voldoende ruimte. Bekend is, dat meer militairen 
uit die tijd in staat waren er een eigen huisje op na te houden.  

 
Schets van “de Kapraol” door G. Prop, atlastekenaar uit Lochem, gemaakt in 1909.  

In elk geval is door zijn activiteiten bij het leger de naam van de boerderij ontstaan. In dit 
verhaal wordt Hermen Willemsen [0] als de eerste bewoner beschouwd. Hij zal er met zijn 
gezin tot aan zijn dood in 1839 hebben gewoond. Eigenlijk was de lokale en door het kadaster 



gehanteerde naam “de Eskeschöppe”. Zijn zoon Engbert Willemsen [2] was de volgende 
hoofdbewoner van “de Kapraol”.  

Engbert Willemsen heeft in 1857 het plaatsje de Korporaal, volgens de koopakte eerder 
bekend als de Eskesschoppe, met het bouwland de Wilden Appelboom en een stuk grond in 
de Berg, gekocht van de kinderen van Derk Willemsen [1] en Hendrika Zweerink voor het 
bedrag van f. 150,-. Rekening houdend met schulden en lasten wordt de waarde geschat op 
f 560,-. Blijkbaar was bij het overlijden van Hermen Willemsen  het boerderijtje “de Kapraol” 
in eigendom overgegaan op zijn oudste in leven zijnde zoon Derk [1]. 

In onderstaand overzicht zijn de relaties van de voor dit verhaal van belangzijnde leden 
van de familie Willemsen in beeld gebracht. 

      [0]  Hermen Willemsen (de Kapraol)  / Elisabeth Koeslag (eerste huwelijk) 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Derk       16-09-1787 - voor  1788 
  [1]   ├ Derk    trouwt Hendrika Zweerink  18-11-1788 - 18-04-1847 
  ├ Hendrik  gevallen voor Napoleon   08-04-1791 - ????? 
 ├ Berendina      15-08-1793 - ????? 
 ├ Hermannus      20-06-1795 - voor 1802 
 
       [0] Hermen Willemsen (de Kapraol)  / Jenneken te Brinkhof  (tweede huwelijk) 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
  [2]      ├ Engbert  trouwt Geertjen Rengers  17-10-1796 - 09-08-1858 
 ├ Henders        03-12-1798 - ?????   
  ├ Hermannus  trouwt Derksken Hogenkamp 23-07-1802 - ????? 
 ├ Hermen      23-04-1805 - voor 1807 
 ├ Harmen      08-05-1807 - 12-03-1831 
    
      [2]  Engbert Willemsen (de Kapraol)  / Geertjen Rengers   
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Henders      10-06-1821 - 12-12-1889 
  [3] ├ Hendrik Jan     trouwt Arentdina Hendrika  Muller 03-12-1798  - 27-10-1890   
  ├ Aaltjen      21-08-1824 - 23-08-1827 
  [4] ├ Jan Hendrik  het Eumken   06-01-1828 - 24-06-1906 
 ├ Aaltjen      24-12-1830 - 30-08-1831 
    

Nadat op 9 augustus 1858 Engbert Willemsen [2] is overleden, blijven zijn zonen Hendrik 
Jan [3] en Jan Hendrik Willemsen [4] op “de Kapraol” wonen. Tot twee keer toe, zowel in 
1859 als in 1860,  kochten zij het plaatsje de Korporaal. De verkopers waren opnieuw de 
kinderen van wijlen Derk Willemsen en Hendrika Zweerink. Waarom het geheel meerdere 
keren door dezelfde kinderen verkocht is, is niet duidelijk geworden. Hendrik Jan Willemsen 
[3] trouwde met Arentdina Hendrika Muller, maar kreeg geen kinderen. Jan Hendrik is nooit 
getrouwd geweest.  

Reeds in 1883 was de in Bathmen geboren Fredrik Meerman [0] kostganger op “de 
Kapraol”. Hij kwam van Borculo en was daar boerenknecht geweest. Ook Jan Grooters was 
kostganger op “de Kapraol”. Jan Grooters was de broer van de latere vrouw van Fredrik. 
Mogelijk had hij gezorgd voor het contact met Harmina Grooters, de vrouw waarmee Fredrik 
in 1885 getrouwd is. Na het huwelijk trekken Frederik en Harmina in op “de Kapraol”. Na het 
overlijden van Arentdina Hendrika Muller in 1887 en Hendrik Jan Willemsen in 1890 blijft 
Jan Hendrik als laatste der directe afstammelingen van de echte korporaal over. Hij zal het 



Eumke zijn geweest, waar volgens de tweede overlevering, sprake van was. Hij had een 
akte van samenwoning afgesloten met Fredrik en Harmina en blijft tot zijn overlijden in 1906 
op “de Kapraol” wonen. Na zijn overlijden erven Fredrik en Harmina “de Kapraol”.  

Zo komen de Meermannen op “de Kapraol” terecht. Rond 1910 is de originele Kapraol 
afgebroken en is er op dezelfde fundamenten het boerderijtje gebouwd, dat te zien is op de 
eerder afgebeelde foto uit de jaren 60. Fredrik en Harmina krijgen 9 kinderen, waarvan een 
aantal, als de eerder genoemde Kapraolen, elders is gaan wonen. Uiteindelijk blijft de jongste 
zoon Jan Gerhard (Gèt Kapraol)[5] met zijn gezin achter om Frederik en Harmina tot aan 
hun einde te verzorgen. Fredrik is in 1938 overleden en Harmina in 1942. Rond 1963 vertrok 
Jan Gerhard naar een  naast “de Kapraol” op door ruilverkaveling verkregen grond gebouwde 
woning. Daarna  keerde Frederik Hendrik (Hendrik Kapraol) terug naar “de Kapraol”, waar 
hij vele jaren eerder als  kleinzoon van Fredrik en Harmina geboren was, [3] in het eerder 
afgebeelde schema van de Meerman familie. Hij runde op “de Kapraol” en de naast gebouwde 
garage vele jaren een transportbedrijf. Hij heeft rond 1980 de boerderij verbouwd tot 
bungalow. Na zijn overlijden in 1991, en dat van zijn vrouw Hendrika Blaauwehand in 1999, 
is de bungalow gekocht door Stef Rohof, die er na een verbouwing anno 2011 nog steeds 
woont. De naast gelegen garages zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor de woning 
van de familie Rosenbeek.  

 
De Kapraol anno 2011, gezien vanaf café Hassink. met op de plaats van de garages de 
woning van de fam. Rozenbeek en daar achter de door Get Kapraol gebouwde woning. 

De afkomst van Hermen Willemsen, de korporaal. 

De naam Willemsen ontstaat veelal bij toeval, net als de namen Janssen, Andriessen en 



Gerritsen. De naam is afgeleid van de voornaam van de vader. Zodat de zoon van Willemsen, 
aanvankelijk vaak als Willemzen, gelezen kan worden als Willems zoon. Dit lijkt ook het 
geval te zijn bij de familie Willemsen, die op “de Kapraol” heeft gewoond. De stamboom is 
terug te volgen tot Wieghert Willemsen, die is getrouwd met Aeltjen, waarvan de achternaam 
niet genoemd wordt. Van Wieghert Willemsen zelf is geen doop of geboorte aangifte te 
vinden. Wel is er van Wijghert Orlmans, ook geschreven als Ordelmans, en Aeltjen 
Wilderink, uit de Noordijck,  een inschrijving in het trouwboek te vinden, gedateerd 15 – 2 – 
1728. Ook zijn Wijghert Ordelmans en zijn vrouw Aeltjen te vinden in de lidmatenlijst van de 
Nederduits Gereformeerde gemeente Neede. Als de veronderstelling klopt dat deze Wijghert 
dezelfde is als onze Wieghert is, dan is hij volgens het doopboek van de Nederduits 
Gereformeerde Gemeente Neede gedoopt op 21 – 7 – 1695. In het doopboek is te lezen: heeft 
Jan Orlmans een soon laten doopen en is genaemt Wieghert. Wel is vreemd, dat deze vader 
Jan of Joan heet en geen Willem, want dat zou dan een directe verklaring kunnen zijn voor de 
aanname van de naam Willemsen. Maar bij een eerdere inschrijving is naast de voornaam 
Joan blijkbaar eerst de voornaam Wilhelm aangegeven: 14 – 8 – 1692 lieten Joan Ordelmans 
en Evese, ehelieden, een jonge dochter doopen die genaemt wierde Elske, compatres waren 
Joan Meinck, Hermken [n.v.]. [Noot: i.p.v. “Joan” Ordelmans werd eerst geschreven en 
nadien doorgestreept: “Wilhem(s)” Ordelman]. 
Dit zou dan toch de verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van de naam Willemsen. 
Blijkbaar laat Joan Ordelmans zich ook Wilhelm noemen. Het was in die tijd niet 
ongebruikelijk, op deze wijze met namen om te gaan. In onderstaand overzicht zijn de 
voorgeslachten van Hermen Willemsen in kaart gebracht. 
 
       Hendrik Ordelmans (+1629 Neede)  / Jenneken N.N. 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Hendrick      +1653 - ????? 
       ├ Jan (Joan) trouwt 10-1-1675 Eva Hoikinck  +1655 - ????? 
       ├ Wilhem      +1658 - ????? 
       ├ Philips      +1662 - ????? 
       ├ Aeltjen      +1665 - ????? 
       ├ Jenneken      +1665 - ????? 
 
 
       Jan (Joan) Ordelmans  / Eva Hoikinck 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Hendriksken      15 aug1680 - ????? 
 ├ Engele      10 sep 1682 - ????? 
 ├ Aeltien      6 jul 1684 - ????? 
       ├ Fenneken      5 sep 1686 - ????? 
 ├ Elske       14 aug 1692 - ????? 
 ├ Wieghert Willemsen trouwt Aeltjen Wilderinks  21 jul 1695 - voor  1764 
 
       Wieghert Willemsen (Ordelmans)  / Aeltjen Wilderinks 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Jan Willemsen trouwt Hendrika Oldemate  06 aug 1730 - 1787 
       ├ Trientjen Willems     20 jul 1732 - ????? 
       ├ Enghbert Ordelmans     17 mrt 1734 - ????? 
       ├ Janna Ordelmans     13 apr 1738 - ????? 
 
       Jan Willemsen  / Hendrika Oldemate 
       ╤══════════════════════════════════════════════════════ 
       ├ Jan     
       ├ Henderik      23 nov 1755 - voor 1757 
       ├ Henderik      08 mei 1757 - voor 1762 



       ├ Hermen (de Kapraol) trouwt Elisabeth Koeslag  18 mrt 1759 - 05-07-1839 
       ├ Hendrik      4 apr 1762 - ????? 
       ├ Gerrit       10 aug 1766 - ????? 
       ├ Hendrik Jan      26 jul 1774 – 18 jun 1831 
 
 

Hermen Willemsen, is in Neede gedoopt op 18-03-1759 en overleden op 05-07-1839. 
Hermen was een zoon van  Jan Willemsen en Hendrika Oldemate. Jan Willemsen is een 
zoon van Wieghert Willemsen (Ordelmans) en Aeltjen Wilderinks. De overgrootvader van 
Hermen Willemsen is hoogstwaarschijnlijk Jan (Joan) Ordelmans. Hij is getrouwd met Eva 
Hoikinck. Als vader van Jan Ordelmans is Hendrik Ordelmans gevonden, geboren 
omstreeks 1629 in Neede. Hij was getrouwd met een Jenneken, waarvan de achternaam niet 
bekend is.  

Ter afsluiting 

De aanduiding "de Korpraol" voor het boerderijtje midden in Noordijk, is ontstaan 
in de periode 1787 - 1794, waarin de toenmalige bewoner Hermen Willemsen Korporaal 
was in het Regiment van Generaal Major Graaf van Welderen. Hermen is na zijn 
diensttijd nog vele jaren op "de Kapraol" woonachtig geweest en zal zodoende zijn 
benaming, zoals dat in een klein gemeenschap ging, stevig verankerd hebben. Maar 
zoals zo vaak wordt zo’n naam vooral aan de huisplaats gekoppeld, zodat ook zijn 
nazaten er naar vernoemd worden. Zelfs de latere bewoners van het boerderijtje, de 
Meermannen, die geen directe familiaire binding hebben met de originele korporaal, 
worden tot ver in de twintigste eeuw nog naar deze rond 1794 levende korporaal 
genoemd. In de winkelboeken van Wassink, thans café Hassink, de kruidenier, bakker 
en buurman van de bewoners van de Kapraol, verloopt de familiare wijziging erg 
soepel. Het was rond 1890 gebruikelijk de aangeschafte boodschappen in het winkelboek 
te laten schrijven om ze later af te rekenen of te verrekenen met verleende diensten of 
geleverde goederen, zoals bijvoorbeeld eieren. Werden tot aan ongeveer 1885 de 
boodschappen van Hendrik Jan Willemsen ook onder de naam Korporaal ingeschreven, 
daarna werd dezelfde aanduiding gebruikt voor de boodschappen van Fredrik 
Meerman.  

Je kunt je afvragen of er nu nog afstammelingen van de echte korporaal rond lopen. 
Dit is niet echt helemaal uitgezocht, maar dat ligt wel voor de hand. Als alleen gekeken 
wordt naar de afstammelingen in de vaderlijke lijn, dus naar Willemsen, en niet naar de 
aangetrouwde families, dan zijn er in elk geval rond 1900 nog drie kleinzonen, die voor 
mannelijk nageslacht hebben gezorgd. Deze hebben er voor gezorgd, dat de volgende 
huwelijken konden plaats vinden. In 1909 trouwt te Nijmegen Hendrik Jan Willemsen 
met Antonia Truida Ribbers. In 1914 trouwt te Enschede Willem Willemsen met 
Johanna Willemsen.  En in 1925 trouwt te Nijmegen Gerrit Jan Willemsen met Roelofje 
van Regteren. Al deze Willemsens  stammen rechtstreeks van de korporaal Hermen 
Willemsen af. Maar of ze voor mannelijk nageslacht hebben gezorgd is niet bekend.  

En dan in Neede. Daar wordt op 25-11-1910 Gerrit Derk Willemsen, een directe 
achterachterkleinzoon van de korporaal geboren. Hij trouwt met Arendina ten Dijke en 
krijgt vier kinderen: Minie, Arie, Gerrit en Chris. En aangezien deze anno 2011 nog in 
leven zijn, is het dus mogelijk in Neede of Eibergen een nazaat van de korporaal 
Hermen Willemsen tegen het lijf te lopen. Ter afsluiting een afstammingsoverzicht. 



 [0]  Hermen Willemsen (de Kapraol)  / Jenneken te Brinkhof (Tweede huwelijk) 
 - Hermannus Willemsen (23 jul 1802) / Derksken Hogenkamp 
        - Gerrit Willemsen (1836 – 26 jun 1873) / Hendrica Bultmann 
   - Gerrit Derk Willemsen (5 apr 1859 – 27 jul 1897)  / Aaltjen Huurneman 
    - Gerrit Willemsen (19 jun 1882 – 9 jan 1915) / Gerritjen Kooijmans 
     - Gerrit Derk Willemsen (25 nov 1910 - 1980) / Arendiena ten Dijke 
       Minie Stoltenbarg – Willemsen 
      Arie Willemsen 
      Gerrit Willemsen 
      Chris Willemsen 
   
 

 

Fam. Meerman, v.l.n.r. Gerrit Jan, Jan Willem, Jan Hendrik, Jan Gerhard, Christina 
en Hendrika Johanna. Onder: Fredrik en Harmina (Grooters). (Coll. Wim Meerman). 

 

 

 

 

 

 

 


