
 
 

 

 

Notitie van de Leeuwense Pastoor P. van Zeeland  
betreffende de 37 gevonden watersnoodslachtoffers  

van 1861 
 

 
 
 
 
1 Christina v. Dreumel: gevonden 15 nov.achter het huis der wed. v. Elk -  alhier begraven 
2 Henricus van Beek: gevonden 13 nov. als de vorige –    alhier begraven 
3 Catharina van Beek van Ooijen : gevonden 25 feb. –     als vorige – idem 
4 Maria van Sommeren :       allen gelijk de voorgaande 
5 Petronella van Beek: gevonden 21 feb. Bij Antoon Lagarde –   alhier begraven 
6 Nicolaas van Beek gevonden 4 mrt dicht bij Puiflijk –     alhier begraven 
7 Antonius v. Beek van deze is er één gevonden 15 feb.achter de wed. v Elk  
8 Albertus van Beek begraven de 1e maart te Puiflijk en    zijn aldaar begraven 
9 Antonia Kruisbergen – gevonden bij de wed. van Elk den 29 april –   alhier begraven 
10 Paulus van Doodeweert gevonden den 28 april      alhier begraven 
 
11 Roelanda van Doodeweert – gevonden 13 maart alhier in het veld  alhier begraven 
12 Antonia Janssen – gevonden 28 mrt bij de kooi van de dijkgraaf  alhier begraven 
13 Jacobus Tijssen – gevonden 24 okt. in het veld achter J.v.Sommeren  alhier begraven 
14 Cornelia Tijssen- de Klerk 21 maart gevonden in het Wamelse veld –  te Wamel begraven 
15 MariaTijssen – gevonden 19 okt. achter J v.Sommeren -    alhier begraven 
16 Eduard Julianus – gevonden 28 okt. – op dezelfde plaats   alhier begraven 
17 Lindert Scheeren – gevonden 15 okt. bij het huis van W.v.Eldik  alhier begraven 
18 Adrianus Scheeren – gevonden 19 okt.achter J.v.Sommeren   alhier begraven 
19 Joanna Scheeren – gevonden 17 mrt in het Wamelse veld –    te Wamel begraven 
20 Arnoldus Piek - gevonden 4 mrt.te Alphen       te Alphen begraven 
 
21 Andries Piek – gevonden 4 mrt dicht bij W v.d. Hurk    alhier begraven 
22 Willem Piek – gevonden den 11 okt 1862 in Spijkerskamp   alhier begraven 
23 Maria Piek – gevonden 1 apr. in het Wamelse veld      te Wamel begraven 
24 Artje Piek – gevonden 4 mrt. In het Wamelse veld    te Wamel begraven 
25 Lambertus Piek – gevonden 12 mrt in het Wamelse veld   te Wamel begraven   
26 Elisabeth Piek – gevonden 20 mrt in het Wamelse veld   te Wamel begraven 
27 Gerardus van Haren – gevonden 15 feb. achter de wed. v.Elk  alhier begraven 
28 Maria van Haren – gevonden 15 okt. achter de wed. van Elk   alhier begraven 
29 Anna Maria van Haren – gevonden14 feb. bij Antoon Lagarde  alhier begraven 
30 Cornelia v.Haren - gevonden 4 jun.1862  

bij het huis v.wijlen Theunis v.Ooijen   alhier begraven 
 

31 Marianna van Haren gevonden in het Leeuwense veld den 27 aug 1863  herbegraven 
32 Joanna van Haren        ??? 
33 Henricus Nikkels gevonden 8 mrt in het Wamelse veld    alhier begraven 
34 Lambertus Nikkels gevonden 2feb. in het Alpense veld -    te Ooijen begraven 
35 Joannes van Kessel gevonden 10 mrt bij de kooi van de dijkgraaf  alhier begraven 
36 Franciscus van Kessel gevonden in het Leeuwense veld 28 aug 1863 alhier begraven 
37 Elisabeth Vermeulen gevonden 13 nov. achter de wei van v.Elk  alhier begraven 


