
Dat was de vraag waarover in de zomermaand van 1810 te Monnickendam werd gediscussieerd en die door de 
autoriteiten, nadat een verzoek om informatie over deze zaak van het Ministerie van Politie en Justitie was 
ontvangen, moest worden beantwoord. 
Wat waren de feiten ? 
Op 29 april 1810 waren te Monnickendam Constantijn Gerard Nobel en Trijntje Boterkoper getrouwd. De 
bruidegom, oud 25 jaar, kwam uit een Amsterdamse  koopmansfamilie, die speciaal betrokken was bij de 
handel op de West. De bruid, reeds twee maal weduwe, was afkomstig uit Monnickendam en had uit haar 
voige echtverbintenissen twee kinderen: de 5- jarige Pieter Boterkoper de Roever uit haar eerste huwelijk en 
Diderica Elisabeth Laurentia Peereboom, die bij het sluiten van het derde huwelijk van haar moeder net 3 jaar 
oud was. 
 
Voor het sluiten van het huwelijk waren er, ten overstaan van notaris Joan van Aalburg te Monnickendam, dan 
ook huwelijkse voorwaarden opgesteld, waarbij de comparanten verklaarden buiten gemeenschap van 
goederen te huwen. De bruid had ervaring in die zaken: ook bij haar vorige huwelijken was dat zo gebeurd en 
in beide gevallen was, na verloop van tijd, door de echtelieden een testament opgesteld waarin de verzorging 
van de langst- levende echtgenoot en van eventuele kinderen werd geregeld. Het hoeft ons dan ook niet te 
verwonderen dat, ten aanzien van beide kinderen, alle afgesproken maatregelen nauwgezet waren uitgevoerd, 
alles ten beste was geregeld. 
 
Tot goed begrip van de situatie ten tijde van haar derde huwelijk, is het nodig even stil te staan bij die 
maatregelen, die Trijntje ten aanzien van haar beide kinderen had getroffen, zodat die hier kort moeten 
worden toegelicht. 
 
Mert Laurens Peereboom, haar tweede echtgenoot, was Trijntje op 13 juli 1806 gehuwd, ook buiten 
gemeenschap van goederen volgens het daags tevoren voor notaris Age Volkerse opgestelde 
huwelijkscontract. Uit dit huwelijk waren twee kinderen geboren, waarvan de jongste, een jongetje, slechts 
kort leefde en, evenals de vader drie maanden later, te Purmerend overleed. Het andere kind, Diderica 
Elisabeth Laurentina, wer op 2 maart 1807 te Monnickendam geboren en op 12 april aldaar gedoopt. 
Toen nu de vader in Purmerend was overleden, lit Trijntje tot voogden over haar (twee) kinderen benoemen 
haar vader. Pieter Boterkoper, en een zekere Nicolaas Teengs. 
 
Maar toen in 1810 trijntje met Constatijn Gerard Nobel wilde trouwen moest eerst, volgens het met Laurens P. 
opgestelde testament, de erf portie van Diderica worden “bewezen” en terzelfder tijd werd de voogdijschap 
opnieuw geregeld. Weer voor Age Volkerse werden de eerder benoemde voogden herroepen en tot nieuwe 
voogden benoemd: weer Pieter Boterkoper en nu haar tweede behuwdvader: Johan Gerard Peereboom uit 
Purmerend. Als vaderlijk erfdeel ontving Diderica 2 certificaten 2½ % Grootboek van elk ƒ 1000,- .deze werden 
in beheer gegeven aan de voogden, die aan Trijntje de rente zouden uitkeren, waartegenover zij het kindje 
goed zou opvoeden. De boedel en nalatenschap van Laurens Peereboom waren nu verder voor Trijntje. 
 
Ten aanzien van haar zoontje uit haar eerste huwelijk had Trijntje aanmerkelijk meer moeite gehad om tot een 
voor haar bevredigende regeling te komen. Pieter Boterkoper de Roever was op 3 maart 1805 te 
Monnickendam geboren, op 10 maart aldaar gedoopt, 5 maanden voor dat zijn vader, Johannes de Roever daar 
overleed. Toen Trijntje het jaar daarop wilde hertrouwen werd, conform de voorwaarden gesteld in het 
mutueel testament op 1 september 1803 met haar eerse man voor notaris Age Volkerse verleden, eerst het 
vaderlijk erfdeel van dit jongetje vastgelegd en de voogdij over hem geregeld.. als voogden en mede- 
administrateurs over de boedel werden toen de beide grootvaders gekozen: Nicolaas de Roever te Amsterdam 
en Pieter Boterkoper. 
De erfenis bestond uit ½ huis, gelegen op de Brouwersgracht te Amsterdam, tegenover de Langestraat. De 
administratie over dat huis zou worden gevoerd door de te Amsterdam wonende Nicolaas de Roever. 
 
Deze situatie bleef zo bestaan, totdat Trijntje en haar vader zich realiseerden dat de provenuen, die zij uit dat 
halve huis ontvingen, wel erg gering waren. Zij meenden dat het beter zou zijn het huis te verkopen en de 
opbrengst daarvan te beleggen in ’s lands effecten. 
Hierote was nu echter Nicolaas de Roever niet te bewegen, reden waarom in april 1809 Trijntje en haar vader 
zich tot schepenen van Monnickendam wendden met het verzoek hen toe te staan, ondanks de bezwaren van 
de derde voogd, het halve huis aan de Brouwersgracht toch te verkopen. Schepenen gingen hiermee accoord 
en gaven de verlangde toestemming, maar Nicolaas de Roever bleef zich verzetten, hetgeen aanleiding was tot 



een langdurige en ingewikkelde procedure, waarvan de weerslag te vinden is in de verslagen van de 
vergaderingen van de Schepenen te Monnickendam. In augustus 1809 werd door notaris Klinkhamer te 
Amsterdam een insinuatie uitgebracht aan Nicolaas de Roever hem verzoekende in de verkoop toe te stemmen 
en daaraan mee te werken. Deze bleef echter weigeren, schreef hierover een brief aan schepenen van 
Amsterdam, die daarvan een afschrift deden toekomen aan hun collega’s te Monnickendam. Trijntje en haar 
vader weerlegden vervolgens in een lang schrijven alle bezwaren die Nicolaas tegen de verkoop had ingebracht 
en herhaalden hun verzoek om tot verkoop te mogen overgaan. 
Tenslotte gaven op 7 april 1810 schepenen van Monnickendam het gevraagde verlof: het halve huis aan de 
Brouwersgracht mocht worden verkocht. 
 
Zo was dus de situatie toen Trijntje op 29 april 1810 haar derde huwelijk inging, dit keer met Constantijn 
Gerard Nobel. Deze was de jongste zoon van de reeds in 1788 overleden Pieter Constantijn Nobel, schepen van 
Amsterdam en, gedurende korte tijd, op aandrang der Patriotten in de Raad verkozen en zakelijk betrokken bij 
de handel op de West en het beheer van verschillende Surinaamse plantages. 
Constatijn Gerard was zijn jongste zoon, naamgenoot van zijn in 1781 overleden vader, die de grondslag had 
gelegd voor de door de volgende generatie voortgezette handelsbetrekkingen. 
Deze waren thans min of meer geconsolideerd door de bepalingen, neergelegd in het testament van de in 1808 
overleden Maria Pannekoek (weduwe van Pieter Constantijn), die het beheer der West- Indische belangen had 
opgedragen aan har jongste zoon, zodra hij meerderjarig zou zijn geworden “en van goed gedrag is”. Of we uit 
dit voorbehoud moeten opmaken dat Constantijn Gerard als jonge man een vrij “los” leven leidde, moeten we 
hier in het midden laten, zoals we ook niet weten of de familie met het huwelijk instemde. 
 
Dat huwelijk was stormachtig en duurde slechts kort: op 28 april werden de huwelijkse voorwaarden 
vastgelegd, op 29 april werd het huwelijk gesloten en 26 juni, vroeg in de moren, overleed Constantijn gerard. 
Later op diezelfde dag legde zijn vrouw, ten overstaan van dezelfde notaris die ook de huwelijkse voorwaarden 
had opgesteld (zoals we zagen: Joan van Aalburg), een uitgebreide verklaring af, waarin zij de volgende zaken 
stipuleerden: 

1. dat haar man die nacht was oveleden. 
2. dat zij in verwachting is. 
3. dat zij niets weet over de staat en de toestand van de boedel van haar echtgenoot, en dat zij zich dus 

niet wil of kan uitspreken over het aannemen of verwerpen van die boedel ten behoeve van het kind, 
dat zij thans draagt. 

4. dat zij er wel voor wil zorgen dat het lijk van haar man op een fatsoenlijke wijze begraven wordt, maar 
dat dat niet betekent dat zij zich op een of andere wijze met de inboedel inlaat; zij wil dus de 
voorgeschreven begraafkosten terugontvangen. 

5. zij wil pas na de geboorte van het kind en na opening van zaken inzake de boedel beslissen over het 
aannemen of verwerpen van die boedel ten behoeve van het kind “waarmee zij thans bezwangerd is”. 

 
Op vrijdag 29 juni werd het lichaam van Constantijn Gerard in de Grote Kerk te Monnickendam begraven en op 
30 juni overhandigde notaris Age Volkerse, namens de weduwe een request aan schepenen om er in toe te 
stemmen de tijd van beraad (de tijd nodig om te beslissen of men een boedel wel aannemen of verwerpen, in 
het Code Napoleon gesteld o 3 maanden) in dit geval te mogen uitbreiden tot 3 maanden na de geboorte van 
het kind, waarvan zij in verwachting was. 
Op het request werd goedgunstig beschikt en het gevraagde uitstel verleend, zoals ook werd goedgevonden 
dat haar vader werd aangewezen als beheerder van de boedel van haar overleden man. 
 
Tot dusver is de gang van zaken nog min of meer normaal, hoewel de uiterst zakelijke wijze warop de weduwe 
de situatie behandelt misschien wel enige bevreemding kan wekken, maar nu worden op Zondag 30 juni 
schepenen voor een extra vergadering samengeroepen. Daarin doet de hoofd- officier mededeling dat hij een 
missive heeft ontvangen van de Minister van Justitie en Politie van Amsterdam, waarin hem wordt opgedragen 
het lichaam van Constantijn Gerard op te graven en daarop sectie te laten verrichten om na te of hij mogelijk 
door vergiftiging om het leven zou zijn gekomen, zoals door de overledene tegenover vrienden, familieleden en 
zijn huisknecht gedurende zijn laatste ziekte was gesuggereerd. 
 
In de vergadering deelt de hoofd- officier mee welke experts hij voor het verrichten van de sectie heeft 
aangetrokken, dat de stads- chirurgijn L.P. Smidt en de stads- apotheker Polman daarbij aanwezig zullen zijn en 



verzoekt hij de vergadering de leden aan te wijzen die namens hun college bij de te verrichten sectie aanwezig 
zullen zijn. 
In Monnickendam is dat het laatste wat we over deze affaire kunnen vinden en we blijven dus met een hele 
serie brandende vragen zitten ! maar gelukkig is op het Ministerie van Justitie en Politie de aansluitende 
documenten bewaard, die we op het Algemeen Rijksarchief kunnen vinden. 
 
In de eerste plaats is daar de minuut van de missieve, die namens de Minister aan de hoofd- officier te 
Monnickendam werd gezonden. Deze maakt gewg van de verkrgen inlichtingen die zouden duiden op een 
slechte verstandhoudint tussen de echtelieden, draagt de hoofd- officier op sectie te verrichten en gaat zelfs 
zover hem te verwijten: “…hoe reprochabel Uw gedrag zijn zoude zoo Gij ten deze niet bereids werkzaam zijt 
geweest of eenige middelen onbeproefd hebt gelaten om naar de waarheid of onwaarheid van deze geruchten 
te inquireren en dezelve trachten op te sporen”. 
 
Inderdaad wordt de uiterste diligentie betracht: de brief uit Amsterdam is op 30 juni gedateerd, op Zondag 1 
juli ’s middags half vijf wordt de extra schepenvergadering gehouden, waarin wordt meegedeeld dat de medici 
Arents uit Edam en Rant van Purmerend benevens doctor Peereboom van Monnickendam de sectie zullen 
verrichten, waarbij voorts de reeds genoemde stads- functionarissen aanwezig zullen zijn. 
Al deze heren zijn dan reeds aanwezig: nog diezelfde dag wordt de sectie verricht, het verslag daarover 
geschrevenen door alle aanwezigen ondertekend. 
Het toelichtend schrijven van de hoofd- officier (vijf en half vel handgeschreven folio !), gedateerd 2 juli, wordt 
in Amsterdam op 3 juli ontvangen, waarop het afsluitend dankwoord een dag later wordt afgezonden. 
 
Van dit materiaal kunnen we het sectie- rapport gevoeglijk voor kennisgeving aannemen. De verschijnselen van 
misselijkheid en braken door Constantijn Gerard in zijn laatste dagen in ernstige mate vertoond, zouden 
kunnen duiden op arsenicumvergiftiging. Maar de aanwezigheid van sporen van dit vergif konden pas na 1835 
(toen de chemicus Marsh zijn desbetreffende analyse publiceerde) met zekerheid worden aangetoond. 
Van de inwendige organen vertoonde slechts de bovenzijde van de maag een licht inflammatoire aandoening, 
maar dit duidt niet op specifieke vergiftigingsverschijnselen, evenmin als de uitslag van de overigens uitsets 
primitieve chemische experimenten. 
Intewreesanter is het uitvoerig schrijven van de hoofd- officier, Dr. Theirens, dat het sectierapport begeleid. Dit 
is daarom zo belangwekkend, omdat Dr. Thierens tevens de huisdoker vanConstantijn Gerard was en begint 
met een uitvoerig verslag an de toestand van het gezin voor Constantijsn’s ziekte. Daarin verdedigt hij zich 
tegen de aantijging van de minister dat hij ter zake niet diligent genoeg zou zijn geweest en in zijn taak tekort 
ziu zijn geschoten: “Dat het overigens, volgens algemeene geruchten waarheid is, dat de Heer Nobel met Zijn 
Huisvrouw in onmin heeft geleefd, hetgeen door de Familie van de vrouw aan zijn variabel en capricieuw 
humeur wierd toegeschreven. Uw exell:  zal uit al het bovenstaande ontwaar worden, dat ik in een zaak van zoo 
tedere aart als deeze, niet op de geruchten, maar op meyne eigene bevindingen afgaande, Officiewegen tot een 
Judicieel onderzoek niet heb kunnen overgaan”. 
 
Van het verloop der laatste ziekte geeft het rapport een uitgebreid en nauwgezet verslag, beginnend o vrijdag 
15 juni, de eerste dag dat Dr. Thierend bij de patient geroepen werd. Deze opperde toen al direct het 
vermoeden vergiftigd te zijn, mogelijk tijdens een maaltijd met Fransen in Amsterdam. Daarover horen we 
verder niets meer, maar wel over het feit dat de patient blijft geloven in vergiftiging, zodat hij alles wat hem 
wordt voorgezet, tot de medicijnen toe, nauwkeurig onderzoekt. 
 
Behalve tegenover zijn dokter, uitte hij dat vermoeden ook tegenover zijn huisknecht en tegenover een vriend 
uit Amsterdam, die hem bezocht. Nog op de dag van zijn dood ontving hij bezoek van die vriend en van een 
zwager uit Amsterdam, die ook met de dokter oeverleg pleegden. Deze stelde echter allen gerust met de 
mededeling dat hij alles voor een “melancholie nervosa” hield. 
De Minister heeft zich kennelijk met deze conclusie kunnen verenigen, want er zijn geen verdere stappen 
ondernomen: het verslag van de hoofd- officier eindigt heel zakelijk en ambtenaarlijk met het verzoek 
geïnformeerd te worden op welke posten de gemaakte kosten moeten worden geboekt !  
Toch heeft de zaak wel het nodige opzien gebaard, want op 7 augustus werd van het Ministerie een schrijven 
van de weduwe ontvangen met het verzoek afschriften te mogen ontvangen van alle die valsche rapporten om 
daarmee: “in staat te worden gesteld aan alle die valsche en voor haren goeden naam hoogst nadelige 
geruchten op de meest stellige wijze te kunnen een einde maken en dezelve voor altoos te doen ophouden”. 



In de eerste wee van januari 1811 beviel Trijntje van een niet levensvatbaar kindje, dat op 9 januari 1811, nog 
ongedoopt, werd begraven. 
 
Op 24 april van dat jaar verwierp Trijntje ten overstaan van de vrederechter voor haar dochtertje Diderica 
Laurentina Elizabeth Pereboom diens aandeel in de boedel van dit kindje, met de motivatie dat in de boedel 
van Constantijn Gerard de schulden de baten verre overtroffen. In de loop  van dat jaar werd de boedel van 
Constantijn Gerard Nobel te Monnickendam geveild. 
Wat kunnen we nu, ruim 175 jaar nadat deze gebeurtenissen zich afspeelden, nog uit de hier meegedeelde 
feiten concluderen ? Wanneer we aannemen dat Constantijn Gerard een normale gezonde man was, misschien 
wat melancholiek, misschien wat capricieuw van gedrag, maar in elk geval niet lijdende aan een ernstige ziekte, 
dan is het plotseling optreden van de hevige symptomen, zoals die door Dr. Thierens worden beschreven 
inderdaad iets dat te denken geeft. Symptomen, bovendien die zeker op een vergiftiging door arsenicum 
zouden kunnen wijzen. De onenigheid tussen de echtelieden zou best veroorzaakt kunnen zijn door het 
ontbreken van een testament en de weigering van Contantijn Gerard zo’n document te laten opstellen. Voor 
Trijntje was het ontbreken daarvan een bedreiging: bij haar vorige huwelijken was dat zo gebeurd en zij dit ook 
in dit geval als zekerheidsstelling voor het kind waarmee zij “bezwangerd” was, wenste. 
Constantijn Gerard beheerde de zaken voor zijn broers en zusters en het is zeer de vraag of hij, buiten dit 
familiebezit, nog over veel eigen vrij geld beschikte. Dit zou een gerede verklaring kunnen zijn voor zijn 
weigering zich in een nieuw op te stellen document daarover bloot te geven. Er is zeker ook een reden om aan 
te nemen dat de zaken in Suriname minder goed gingen dan in Holland bekend was: mogelijk een reden voor 
een capricieuw humeur. Maar indien Trijntje in de loop van de ruzie’s met haar man mogelijk iets over een 
minder goede gang van zaken heeft gehoord of vermoed, zal zij zich, behalve bedreigd ook bedrogen hebben 
gevoeld en wie weet waartoe zij, op deze wijze geprovoceerd, in staat mocht zijn. 
In elk geval is zeker dat zij zich op een zeer emotioneel moment : de ochtend na het overlijden van haar man, 
tegenover de notaris, uiterst zakelijk en uiterst beheerst toont en er blijk van geeft dat zij zich over haar situatie 
goed rekenschap heeft gegeven. Daarbij ook over de zaken van haar overleden man oordeelt op een wijze die 
doet vermoedelijk niet al te veel vertrouwen in heeft ! 
Vergif is en typisch vrouwenwapen en een vergiftiging met arsenicum kon in die dagen niet direct worden 
aangetoond. Maar of de provocatie’s voor Trijntje zodanig waren dat die haar op dat moment tot dat wapen 
deden grijpen ? Wij weten het niet, maar zij werd door haar tijdgenoten van blaam gezuiverd. Wij zullen er ons 
bij moeten neerleggen dat wij nooit meer zullen weten! 
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