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20 12598a Elisabeth Petri WAGEMANS (Waeghemans) [972], gedoopt op 01-06-1652 te 

Helmond, overleden op 09-03-1739 te Helmond op 86-jarige leeftijd (bron: Sassen 4, 

aktenummer: 107), begraven op 11-09-1739, dochter van Hendrick Peters WAGEMANS 

[1754] (zie 19 12598a) en Christina HERINCX [1801] (zie 19 50102c), woonde 1707 te 

Helmond, NL, 09-07-1707 juli 9: Compareerden Elisabeth Wagemans, weduwe van wylen 

Evert van Haendel, Petronella van Haendel, huysvrouwe van Arnoldus OLDENZEE, 

Christina van Haendel huysvrouwe van Jacobus van der Elsen, Mathijs Pertah, Margaretha 

Marcelis Meyssen, Jan Thomas van DEURSSEN ende Anna, weduwe van Dirk Honigmans, 

sijnde allen ingesetenen deser stadt Helmont, dewelcke verclaerden, ter requisitie ende ter 

instantie van de Roomsche ingesetenen der Stadt ende Meyerye van 's-Hertogenbosch, ende 

namenentlijck de eerste comparante in ordine (Elisabeth W) dat een weynigh tijts voor dat 

Sophia, dochter van Theodorus Aelberts, van haer ouders is weghgegaen, by haer is gecomen 

Willemijn Porters, seggende dese off dergelycke woorden in substantie;" Ick hebbe van 

Sophya Aelberts Gekreege een stuck wolle stoff met omtrent tien ellen lint," dat sy, (eerste 

comparante Elisabeth W) 

beducht sijnde, so sy verclaert, dat de voornoemde Sophia haer ouders hetselve mochte 

ontnomen hebben buyten haer kennisse, sy met dat stuck stoff en lint is gegaen naer de 

vrouwe van den voornoemden Aelberts, seggende tegen haer in substantie:" Vrouwe Aelberts, 

hebt ge kennis aen dat stoff ende lint ?" dat de vrouwe van de voornoemden Aelberts haer 

comparante antwoorde in substantie; " dat heeft mijn doghter my ontstolen maar seght het 

myn man neyt want hy sou se doot slaen !" 

 

Nogh verclaert sy, (eerste comparante Elisabeth W) dat sy eenig goet hebbende gecoght by de 

huysvrouwe van den voornoemden Aelberts, waer onder anderen by was een tesneuzick 

(Neusdoek) die de voornoemde vrouwe van Aelberts moest naeyen; dat omtrent twee dagen 

daeraen sy comperante naer dien tesneuzik is comen vragen; dat de voornoemde vrouwe 

Aelberts ginck in de kast, daerin sy seyde den tesneuzik te hebben geleght, doorsoecken dogh 

dat sy die tesneuzik niet heeft connen vinden alhoewel sy seyde te weeten, 

dat sy den tesneuzik in de kast hadde geleght ende dat seeckerlijck haer dochter, (denoterende 

daermede de voornoemden Sophia,) die moest hebben gestolen. 

Ende Laestelijck verclaerde sy (eerste comparante Elisabeth W) dat sy even naer het vertreck 

van voornoemden sophia is gekomen by de vrouwe van Nieuwlandt. (Anna Maria Tromp 

weduwe van Cornelis Gans, vrouwe van Nuland en wonende op het huys "Binderen") ende 

met haer edele in gespreck comende over het voorschreven vertreck van Sophia Aelberts, 

deselve vrouwe van Nieuwlandt tegen haer comparante seyde dese off diergelycke woorden in 

substantie: "Men weet wel dat het (denoterende de voornoemde Sophia) een hoertje en een 

dieffegge is." 

 

De tweede en derde comparanten in ordine, (Petronella en Christina van H.), verclaeren 

noch seer wel kennlijck en indaghtich te sijn, dat sy gesien hebben en gelesen een brieff, ter 

handen gestelt aen de gemelde Willemijn Porters door de voornoemden Sophia Aelberts om te 

behandigen aen den heer Benetru, 

Behelsende in substantie: "Ogh myn allerlieffste Benetru, ick heb Godt lieff maer ick heb u 

nogh liever, ick hoop dat ge my haest sult comen verlossen want myn ouders (meynende dat 

ick sliep) hebbe ick hooren seggen dat se my in een beterhuys wilde doen, soo hoop ick, dat gy 

my sult comen verlossen, myn allerlieffste Benetru want daer syn er wel jongeren gecaemert 
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als ick." 

 

Den vierde in ordine (Matthijs Pertath) comparant verclaert; dat als de voornoemde Sophia 

Aelberts was doorgegaen en was gecomen tot Venroy, hy comparant mede daer was; dat hy 

comparant hoorde seggen, dat daer een juffrouw van Helmondt was gecomen; dat den 

comparant heeft gaen sien wie deselve was; dat den comparant vondt, dat het de voornoemde 

Sophia Aelberts was; dat de comparant haer vroegh wat sy daer dede; dat de voornoemde 

Sophia daerop klaeghde, dat haer ouders haer so qualijck tracteerde, dat haer ouders het 

bedde daer se op sliep hadden weghgenomen so dat sy seyde, dat se op strooj most slaepen 

ende dat haer ouders haer deerlijck hadden geslagen; dat haer ouders met andere lieden 

hadden beraetslaeght, dat se haer in een beterhuys wilde setten omdat sy met den heer 

Benetru converseerde, verclaerde deselve Sophia ter oorsaecke van de quade handelingen 

van haere ouders ende de voorschreven dreygementen, aen haer gedaen, te sijn doorgecomen. 

 

De vijffde comparant in ordine (Margaretha M Meyssen) verclaert, dat ten tyde 

voorschreven, als de voornoemden Sophia Aelberts tot Venroy was gecomen, sy comparante 

daer woonde; dat sy comparante, de voornoemde Sophia renconteerde, vroegh: "Sophya , wat 

comt gy hier maecken?" dat de voornoemde Sophia daerop antwoorde: "Ick waght Benetru 

hier want sy weten niet beter of ick ben met Benetru doorgegaen." 

Ende, verclaert de comparante nogh: Dat de voornoemde Sophia alsdoen verscheyde 

winckelwaeren by haer hadde, welcke sy binnen Venroy voornoemd vercogt. 

 

Den sesden comparant ( Jan Thomas van DEURSSEN) verclaert dat ten selve tijt, als die 

voornoemde Sophia van Helmondt naer Venroy was ende dat de voornoemde Sophia aen den 

deponent lindt gaff, seggende: "Laet dat lindt eens sien aen Benetru en vraegt hem eens off hy 

't kent." 

Dat den comparant op sijn wedercomste tot Helmondt hetselve lint aen den voornoemde 

Benetru heeft laeten sien; dat den voornoemden Benetru den comparant daerop seyde; "Ick 

bedanck u hertelijck," 

 

De sevende comparante (Anna wed.H.) verclaert, dat een week à drie voor het voorschreven 

vertreck van de voornoemde Sophya, sy is gecomen by de comparante seggende, dat sy met 

Benetru hadde versprocken om saemen wegh te gaen, vraegde de comparante wat sy daer van 

daght, 

Dat de comparante haer 't selve verscheyde maelen heeft ontraden maer ter contrarie, dat sy 

Sophia met haer ouders soude te raede gaen; dat de voornoemde Sophia seyde; dat sy daerom 

van resolutie bleef van buyten kennisse van haer ouders door te gaen; dat de comparante 

wyders haer waarschouwde: Dat Benetru haer soude bedriegen; dat sy Sophia de comparante 

antwoorde in substantie : "Ick weet wel dat hy my nyet sal verlaeten maer dat hy my sal 

trouwen ende sie daer is een gouden rinck aen myn handt, die is wel taghtigh guldens waert." 

Dat omtrent twee dagen naer 't vertreck van den voornoemden Sophia den voornoemden 

Benetru is gecomen ten huyse van de comparante; dat de comparante tegen de voornoemden 

Benetru seyde; "Alle menschen seggen, dat ge met Sophya Aelberts door bent gegaen." 

Dat den voornoemden Benetru daerop vervolghde te seggen: "Als ick maer twee daegen ter 

jagt gae, dan sal ick se wel vinden." [Sassen 4 blz.42 akte 107]. 


