Familiewapen Bosch van Drakestein
Op 10 december 1829, nr. 8, werd bij Koninklijk Besluit Mr. P.W. Bosch verheven in de Nederlandse
adel met het predicaat jonkheer. Door toevoeging “van Drakestein” werd de familienaam Bosch van
Drakestein. Na een veiling in 1807 was kasteel Drakestein eigendom van Mr. P.W. Bosch. Het
kasteeltje bleef in bezit van de familie tot 1959 toen het aan prinses Beatrix werd verkocht.
=========================================================
RIJKSMONUMENT (ook wel de Gouverneur genoemd)
Jonkheer Meester Paulus Jan Bosch van Drakestein, geboren 15 februari 1825 te Amsterdam,
overleden 25 mei 1894 te ’s-Hertogenbosch.
Heer van Drakestein en Drakenburg.
Studeerde o.a. hedendaags recht aan de Hogeschool te Utrecht. In 1848 promoveerde hij daar en
vestigde zich in Amsterdam als advocaat.
Trad in 1851 toe tot de gemeenteraad en werd tijdens zijn verblijf in Amsterdam ook lid van het
College van Curatoren van de Stadsarmenschool.
Hij was kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III en Koningin Wilhelmina.
In 1852 trouwde Paulus Jan met Elisabeth Henriëtte Johanna Bosch. Zij kregen vijf dochters en twee
zoons. Paulus Jan werd eerst benoemd tot rechter in Amsterdam en later, in 1856, kreeg hij dezelfde
aanstelling bij de Arrondissementsrechtbank in Amersfoort.
Op 1 oktober van datzelfde jaar werd hij benoemd tot Commissaris der Koning(in) in Noord-Brabant.
Deze functie bekleedde hij tot aan zijn dood in 1894. Paulus Jan was de langst zittende commissaris
in Noord-Brabant (38 jaar).
=========================================================
Grafzerk van wit marmer met tekst in uitwendige letters en medaillon met bronzen kruis op
hardstenen onderzerk. De oorspronkelijk aanwezige lauwerkrans ontbreekt.
De drie geknakte rozenknopjes op de grafzerk symboliseren haar drie zeer jong overleden kinderen.
Henriëtta Caroline Cecilia Bosch van Drakestein
is geboren op maandag 02-07-1838 in Utrecht. Henriëtta is overleden op donderdag 28-07-1870 in
huis Nieuw Amelisweerd te Bunnik, 32 jaar oud. Henriëtta trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 30-041861 in Utrecht met Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein, 21 jaar oud; Heer van Nieuw
Amelisweerd.
Henricus is geboren op dinsdag 31-12-1839 in Bunnik, zoon van Willem Bosch van Drakestein en
Joanna Sara ten Hagen.
Henricus is overleden op maandag 17-08-1914 in Bunnik, 74 jaar oud.
Henricus is geboren en overleden in Huis Nieuw Amelisweerd.
Henricus trouwde op 6 januari 1873 te Brussel met Marguérite Marie Elisabeth Jeanne Ghislaine van
de Vin.
Kinderen van Henriëtta en Henricus:
1. Willem Frederik Carel Bosch van Drakestein, geboren op vrijdag 24-06-1864 in Utrecht. Willem is
overleden op vrijdag 16-06-1865 in Utrecht; 11 maanden oud.
2. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein, geboren op woensdag 22-11-1865 te Bunnik.
Johannes is overleden op zaterdag 09-11-1929 in Bunnik, 63 jaar oud.

Notitie bij Johannes: Geboren en overleden in huis Nieuw Amelisweerd.
Johannes trouwde met Lucie Adèle Cornélie Marie Serraris. Lucie is geboren op vrijdag 30-05-1873
in ’s-Hertogenbosch, dochter van Theodore Serraris en Maria Josephina Vogelvanger. Lucie is
overleden op zaterdag 09-08-1952 in Wassenaar, 79 jaar oud.
3. Cecilia Henriëtte Leonie Bosch van Drakestein, geboren op zondag 24-02-1867 in huis Nieuw
Amelisweerd in Bunnik.
Cecilia is overleden op zaterdag 01-11-1930 in Arnhem, 63 jaar oud.
4. Hendrik Frederik Bosch van Drakestein, geboren op dinsdag 04-08-1868 in huis Nieuw
Amelisweerd in Bunnik.
Hendrik is overleden op zaterdag 03-04-1869 in Bunnik, 7 maanden oud.
Notitie bij Hendrik: geboren en overleden in huis Nieuw Amelisweerd.
5. Caroline Augusta Bosch van Drakestein, geboren op zaterdag 09-07-1870 in Bunnik.
Caroline is overleden op maandag 10-10-1870 in Bunnik, 3 maanden oud.
Notitie bij Caroline: geboren en overleden in huis Nieuw Amelisweerd.
=========================================================
Jonkheer Mr. Reyndert (René) Willem Carel Godard Adriaan Wittert van Hoogland
geboren 1 januari 1906; overleden 19 november 2004, begraven met Militair Eerbetoon op 26
november 2004; gehuwd met Jonkvrouwe Jeanne Monica Ghislaine Bosch van Drakestein van Nieuw
Amelisweerd; geboren 1 september 1907, overleden 17-05-1989, begraven 20-05-1989.
René Wittert van Hoogland was een Nederlands luchtmachtofficier. Hij zwaaide in 1961 af als
kolonel-vlieger met niet minder dan 20.000 vlieguren.
René behaalde in 1929 zijn groot militair brevet; vóór de 2e wereldoorlog was hij testvlieger bij
Fokker en instructeur op Soesterberg; KLM gezagvoerder en hoofd vliegdienst Koninklijke
Nederlandse-Indische Luchtvaart Maatschappij in Batavia.
Hoofdinstructeur Nederlandse Militaire Vliegschool in Missisippi (VS). Hij gaf daar Prins Bernhard les
op de North American B-25 Mitchell bommenwerpers. Hij was vlieger voor de Royal Air Force in
Birma en Brits-Indië. In een latere fase van de 2e wereldoorlog voerde hij, als vluchtcommandant bij
het achttiende Squadron van de Nederlands-Indische Luchtmacht; vanuit Australië nam hij als
vluchtcommandant deel aan acties met B-25 bommenwerpers in de luchtoorlog tegen Japan.
Na de capitulatie van Japan voerde René Wittert van Hoogland een wel zéér bijzondere vlucht, vanuit
Australië naar Java en terug, uit. Tijdens die vlucht in augustus 1945 kon hij landen op Java; het
eiland waar hij in februari 1942 overhaast was vertrokken en waar zijn vrouw en hun vijf kinderen
waren achtergebleven. Hij smokkelde hen uit het Tjidengkamp (jappenkamp) bij Batavia en verstopte
hen ’s-nachts in het ruim van zijn Dakota. Via een tussenstop op Biak, een eiland voor de noordkust
van Nieuwe-Guinea, landde de Dakota met René Wittert van Hoogland en zijn gezin op Merauke
vlakbij het oerwoud van Zuid-Guinea.
René is in de oorlog heel vaak door het oog van de naald gekropen en daaraan heeft hij de bijnaam
“René met de duizend levens” overgehouden.
Loopbaanverloop na de 2e wereldoorlog:
werkzaam voor KLM in China; Algemeen inspecteur en advisory pilot KLM; Commandant vliegbasis
Twente; Rechter bij de krijgsraad; Militair attaché in Canada en Hoof sectie Krijgsgeschiedenis
Koninklijke Luchtmacht in Den Haag.

Onderscheidingen; o.a.: Officier in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Ereteken voor Orde en
Vrede; Kruis van Verdienste van het Ned. Rode Kruis; de zilveren medaille van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart; Ridder van Gratie en Devotie in de Souvereine Militaire
Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Rhodos en Malta.
Publicaties van zijn hand:
- Het vergeten Squadron, met een voorwoord van Prins Bernhard (1978)
- De Stem van een Oorlogsveteraan (2001; waarin het uitgebreide verhaal over het smokkelen van
zijn gezin uit het Jappenkamp).
=========================================================
Petronille Aimée Florentine Steenberghe – Engeringh, geb. 10 april 1875, overleden 25 september
1952;
Florentine, zoals zij zichzelf liet noemen, was een zeer vooruitstrevende vrouw. Zij kwam op voor de
belangen van rooms katholieke vrouwen in zowel Nederland als in heel de wereld.
Zij was voorzitter van de Federatie van Rooms Katholieke Vrouwenbonden in Nederland van 19181937. In 1922, tijdens het 53 internationale congres in Rome werd zij – door de paus voorgedragen –
gekozen als voorzitter van de Internationale Unie voor Rooms Katholieke Vrouwenbonden. Zij bleef
deze functie vervullen tot 1951; wereldwijd miljoenen leden vertegenwoordigend en destijds de
meest invloedrijke vrouw ter wereld zijnd.
Door haar positie had zij zeer gemakkelijk toegang tot de pausen Pius XI en Pius XII.
Dat Mevr. Steenberghe – Engeringh geen dame was die halve maatregelen nam blijkt uit het
volgende:
op 14 mei 1940 vernietigde zij alle archieven van de (Internationale Unie van) vrouwenbonden in
Nederland om te voorkomen dat de bezetters deze zouden kunnen gebruiken om mensen te vinden
die met de Unie hadden samengewerkt, (notitieboeken februari 1946).
In het buitenverblijf van de familie Steenberghe in Soesterberg werden tijdens de mobilisatie en aan
het begin van de oorlog Nederlandse militairen ondergebracht.
Mevr. Steenberghe-Engeringh zorgde ervoor dat deze repen chocolade, pakjes sigaretten en tabak
kregen. Ook voor een (gehuurde) radio werd door haar gezorgd.
Mevr. Steenberghe-Engeringh was gehuwd met Paul Jean Ghislain Steenberghe; geboren 5 december
1872; overleden 31 december 1929.
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Frederika (Rika) Visser-Brummer
geboren 12 september 1919, overleden 11 april 2012 bijgezet op 14 april 2012.
Om het graf te kunnen openen moest de 3000 kg. zware massief marmeren dekplaat verwijderd
worden.
Rika heeft haar hele leven gewoond in een woonwagen. Haar ouders en grootouders ook. Zij stonden
nooit lang op een plek; reizen en trekken hoorde erbij. Naar school gaan was dan ook moeilijk zodat
veel kinderen analfabeet bleven.
Rika echter niet; toen zij in 1981 de kans kreeg om een lees- en schrijfcursus te gaan volgen op het
woonwagencentrum Beukbergen maakte zij er direct gebruik van.
Zij was toen 62 jaar oud en één van de eerste deelneemsters.
Schrijven deed ze graaf en Rika begon verhalen van vroeger op te schrijven. Niet zoveel latern
ontstond het idee om van de verhalen een boekje te maken hetgeen in 1984 is uitgegeven
(Frederika, het leven van een woonwagengeneratie tussen 1900-1945).

