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Het eerste nummer van ons tijdschrift is uitgekomen.
De eerste woorden hierin neergeschreven mogen een
getuigenis van diepe dankbaarheid voor de bevrijders van
ons Vaderland afleggen!
Deze dank gaat uit naar hen, die ons met hun legers
ontzetten uit het vijfjarig beleg van onderdrukking en
ellende.
De dank gaat uit naar de koppige, hardnekkige verzetstrijders, die hun leven vell hadden voor Nederland.
De dank gaat in eerbiedige bewondering uit naar H. M.
onze zoo geliefde Koningin, die even koppig en onvermoeid
daarginds gestreden heeft voor onze belangen en onze
uiteindelijke bevrijding.
En tenslotte gaat deze dank uit naar H. H. K. K H. H.
Prinses JuUana en Prins Bernhard, die voor ons gewerkt
en met ons medegeleefd hebben.
DIt daadwerkelijke medeleven van ons Koninkll.lk Huis
zal even onvergetelijk blijven als de nagedachtenis van
hen. die de overweldigende dagen van Mei 1945 niet met
ons mochten beleven.
Voor U ligt een nieuw tijdschrift van een nieuwe
vcreenlglngl De Nederlandsche Genealogische Vereenigillg.
die In de bezettingstijd tot stand gekomen. eerst nu kan
publIceeren.
Genealogie is voor velen geen onbekend onderwerp.
maar tot nu toe werd het voornamelijk meer als particuliere liefhebberij of in meer speciale, besloten Itrinr,
beoerend. Om:e vereeniging wil zoo mln mogelijk besloten
zijn. ZIJ wil de beoefening van genealogie en heraldiek
niet alleen in wijderen kring bekendheid geven, maar
tevens de kans op vruchtbaar resultaat van zelfstudie voor
talloozen. die tot nu toe op eigen gelegenheid experimenteerden. vel'grooten. Wanneer deze, opzichzelf werkende

belangstellenden als leden van onze vereeniging tesP.men
komen, kunnen wij op deze wijze niet alleen het cp dit
gebied zoo waardevolle onderlinge contact bevorderen,
maar tevens die wenschen bevredigen, die den enkeling
ontzegd werden. Indien bijvoorbeeld leder nieuw aangenomen lid ons de resultaten van 1.ljn onderzoekingen de
familienamen van zijn voorouders opgeeft, kunnen wij hem
of haar In contact brengen met andere leden, bij wie r:le
zelfde namen in hun kwartierstaat voorkomen, waardoor
aldus nieuwe mogelljkhedl'n voor het verzamelen van
verdere gegevens geopen worden.
Ons maandelijks tijdschrift geeft genealogische gegevens In de meest uItgebreiden zin, stelt de leden in de
gelegenheid van elkanders wetenswaardigheden gebruik te
maken en met elkander van gedachte te wisselen. Het
houdt hen op de hoogte van de wetenswaardigheden uit
archieven en van nieuwe publicaties.
Wij houden ons aanbevolen voor wenken van een leder,
op elk gebied, dat tot het onderwerp van onze belangstelling gerekend kan worden.
Met ern beroep op Uw aller medewerking vertrouwen
wij dit eerste nummer van ons tijdschrift GENS NOSTRA
aan U toe.
HET BESTUUR.

'----------------_._----------'
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cont~ct

Eindelijk werd het ons toegestaan, na zooveel maanden van
wachten, om met U in contact te treden door middel van ons
lang verbeide maandblad "Gens Nostra".
Konden wij tot nu toe onze leden slechts verzoeken wat
geduld te oefenen, daar het beschikbare papier voor publlcaties
van meer direct belang bestemd werd, thans is het ook ons
vergund, het normale vereenigingswerk aan te vangen. Wij verwachten, dat alle leden ons hierbij zullen steunen, speciaal door
toezendingen van bijdragen van allerlei aard, al dan niet direct
voor publicatie bestemd, waarmede U ons op de hoogte houdt
van dat gebied van Uw studie, welke de genealogie en de heraldiek betreffen. De redàctie van "Gens Nostra" zal steeds gaarne
hierover met zijn lezers van gedachte wisselen en hun met
adviezen terzijde staan.
Wij hebben reeds in enkele gestencilde en later gedrukte
mededeelingbladen ons programma en ons doel uit een gezet.
maar voor hen, die dOOl' bijzondere omstandigheden nog nooit
een Mededeelingenblad ontvangen hadden, en natuurlijk ook
voor de nieuwe leden van onze jonge Vereeniging, zullen wij,
hetzij dan in het kort, nog eens ons program, ons doel en alles
wat hiermede verband houdt, hieronder laten volgen. Als U
dit gelezen heeft, weten wij zeker dat U een trouw lid zult
worden; als U dit nog niet was .. dat U dus steeds zal medewerken om onze vereeniging te maken tot DE VEREENIGING
op gebied \'an GENEALOGIE en HERALDIEK.
Wij gaan nu met ons blad de TOEKOMST in, een geheel
NIEUWE TOEKOMST, maar wij weten: een gezonde toekomst.
De redactie, het bestuur en onze vaste medewerkers, zullen alle
krachten Inspannen, om dit tijdschrift, welk ONS tijdschrift
immer Is, geheel dienstbaar te maken aan de wetenschap der
GENEALOGIE en HERALDIEK. Wij vertrouwen op Uw medewerking en stegen dan nu .... van wal!
M. D. KILSDONK Jr.
Secretaris.

Ooel en pROGRamma OeR
neOenlanOsche GenealOGische

vel~eenl<ilnG

Voor onze nieuwe lezers laten wij hier nog in het kort een
. uiteenzetting van het doel en het programma onzer vereeniging
volgen.
De Vereeniging heeft ten doel de bevordering, de beoefening
en de verspreiding van de kennis van de genealogie en aanver3

wante dlRclplines, onder meer en bepaaldelijk do.or verleenlng
van hulp en bemiddeling aan leden bij afstammlngsonderzoeklngát. CArt. 2 der Statuten.i
Ieder ltd, dat geneigd Is daartoe mee te werken, zal door
den Archivaris-bibliothecaris van het Hoofdbestuur worden Ingeschreven In een Repertorium, waarin opgenomen worden alle
llavorschbare achternamen, die in den kwartierstaat van elk
hiervoren bedoeld lid voorkomen, zulks onder meer ter bevordering van onderling contact, tus.o;chen die leden, wier voorouders
dezelfde geslachtsnamen zullen blijken te dragen. De grondslag
!.ot zulk contact zal hebben uit te gaan van den ArchIvarIsbiblIothecaris, die gehollc1en Is ('Ik nieuw IngeRchreven lid casu
quo van dat Ramenvallen op de hoogte te stellen. (uit de 2e
alinea van ArL. 1 van het Huishoudelijk Reglement).
Volgens Art. 6 van het Huishoudelijk Reglement zal de
Vereenlging zIch ermede belasten, nnast het maandelijks te
verschijnen orgaan, waarvan de verspreiding aan de leden
gratis geschiedt., de publicatie van verschlllende drukwerken te
verzorgen. die voor hen tegen gereduceerden prijs verkrijgbaar
worden gesteld.

öe. 1Iltvlnö€R V,\n he.t LichtGas
J R ti P i {~ I. c r M i 11 (~ k f~ 1f' r A

1

Tot de gemakken van het daL •.,.,iiimiï
gelljksche leven. dfe in ons huts- .. .
gezin tot lets vanzelfsprekends '
?lIJn Reworden, "n zonder welke .
wij ons dit. niet. meer kunnen
voorl't.ellt'n, behoort Zeer zeker
het gas. De rl\ntsoeneerlng hiervan doet zich nu wel het sterkst !
voelen en stelt ons voor de i
grootRte problemen.
.
Het Is slecht.R weinigen van ~.
ons bekend, dat deze zoo bij uitstek voor de htilshouding nuttige
bron van energie zijn ontstaan
mede te danken heeft. aan de
experimenten, door onzen landgenoot Jan P let e rMl nek eIer 8 ruim anderhalve eeuw ge- .
leden uitgevoerd.
Jan P iet e r M In c keI ers. zoon van L a ure n ti u s
en A n naM a r g are t haD e n :v s, werd gedoopt In de parochie
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van st. Nlcolaas te Maast,rlcht op 2 December 1748. Peter en
Meter waren A n d rea s Den y s en A n naM a ria S t e y n s.
Over zijn jongensjaren Is weinig of niets bekend, hij had vier
zusters en was zelf het op een na jongste kind uit het gezin.
Hij ging in zijn geboorteplaats op school bij de Paters Jezuïten
en bereidde zich na voltooiing van zijn I.atljnsche studies voor
op een loopbaan als geest.ell.tke. Dit voornemen bracht hij echter
niet ten uitvoer, daar hij na de mindere wijdingen te hebben
ontvangen, van plannen veranderde en aan de Universiteit van
Leuven natuurwetenschappen ging stlldeeren. Op 24-jarigen
leefti.ld werd hij benoemd tot professor in de natuurkunde en
philosophte aldaar. De uitvinding van de luchtballon door de
gebroeders Jo s e p h en Et ie n n e M 0 11 t g o)f ier in 1782,
met verwarmde lucht, gaven den stoot tot talrijke pogingen om
een goedkoope "luchtsoort te hpreiden.
In October 1784 slaagrle Min c keI ers er reeds In, zijn
onderzoekingen bekroond t.e zien. De resultat.en van deze onderzoekingen werden samengevat in rle brochure: "Mémolre sur
I'air Inflammable tlré de dlfférentes subst.ances", waarin hij
zijn ontdekking beschrijft welke wU hieronder vertaald weergeven: "Den len Or.t.ober 1784 kreeg - Ik door fijn gestampte
steenkool In een geweerloop droog te destllleeren, In korten tijd
een groote hOE'veelhEllrl brandbare lucht; vier ons steenkool
gaven een kubieke voet') van deze lucht, die, na weging, v ier
m a a I I i c h te I' bleek te zijn dan de lucht van onze dampkring."
Nadere bl.lzonderheden over zijn leven en werk kan men
vinden in het geschrift van P. Bol s i tt s: "Korte levensschets
van J. P. Min c kei er 11, uitvinder van het lichtgas",
Uit dankbaarheid voor de vele bewezen diensten werd
Mln c keI ers in 1806 tot lid van de gemeenteraad van Maast.rkht benoemd, wf!lke waardigheid hij gedurende tien jaren
beklt'ectcte. Nadat de Konlnkll.tke Academie van Brussel was ingest,eld, werd M t nek e 1 ers op 3 Juli 1816 met het Udmaats(~haJl daarvan vereerct, t.erwl.ll de Geneeskundige Raad van
I.1mbl1rg hem reeds vroeger tot voorzitter had gekozen. Door een
beroerte was het Min c k e 1 ers echter onmogeli.lk geworden,
zijn studies voort t.e zetten tot het einde van zijn leven. Hij
overleed ongehuwd op 75-jarlgen leertijd te Maastricht den
4ell Juli 1824. In zijn overll.tdensacte st,aat vermeld, dat hl.1 gepenslonneerd benificlent was en professor. De stact Maastricht
eercle zl.ln grooten burger door een standbeeld op de Oroote
Marld, t.e plaatsen en doopte tevens de Heerenstraat om tot
Miuckelersstraat.
Het geslacht Mln c keI ers komt reeds in de 15e eeuw in
Maast.rlcht voor, n.l. den 15en December 1499 werd tot burger
') Uier wordt bedoeld een ollde f'rnusebf' maat. 1 voet (PariJs) Is 0.3248 meter,
1 kubieke vuet, U-'arl.ls) Is 0,0344 ma of :.t4,4 liter.
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aangenomen: Mathijs Mynckeler; vanwaar Mathijs
kwam, kon ik helaas niet achterhalen, wellicht kan iemand mij
hierin mettertijd helpen. Het is mogelijk, dat de familie uit het
Belgische gehuçht Mynckelaer afstamt. Mat h i.1 s overleed voor
1539. In het begin der 16e eeuw worden de Min c kei ers te
Maastricht vermeld in de schellenregisters del' overdrachten als
grondbezitters en eigenaars van huizen, waarbij bleek, dat zij
verwant waren aan vooraanstaande geslachten uIL Maastricht.
D reeds eerder vermelde Mat hijs Min c kei ers huwde
Maria van Scharn; uit hun huwelijk werd als 2e kind
hun zoon Jo a 11 nes geboren, welke huwde met M a I' i a S ij P s
uit het "Den Vögel" in de SpIlstraat te Maastricht. Hun oudste
zoon, L eon a r d genaamd, huwde als weduwnaar van I d a
Pee I' b oom (dochter van Jan en E I i s a bet h N 1,1 sm a n s)
in de st. Jacobskerk te Maastricht op 4 Januari 1611 M a l' i a
van Nam e n. Uit Zijn le en uit zijn 2e huwelijk werden elk
zes kinderen geboren. Uit de 2e echt werd als oudste zoon op
16 December 1613 in de St. Jacobskerk A 11 ton i II S gedoopt..
De oude Min c kei ers waren leden van het bekende
Maastrichtsche gilde der "Scocl1sche Vaderen",', dat reeds in
1391 vermeld werd in een raadsbesluit.
A nt 0 0 n was koopman en woonde te Wijk In het huls
"den Gulden Wagen" in de Corverstraat, de eene zijde gl'enzencl
aan het hoekhuis "den Gulden Appel" en ter andere zijde aan
"den Engel"; hij trouwde met Mar i a C I a es sen in de St.
Maartenskerk te Maastricht op 22 September 1635. ZI,I werden
ouders van acht kinderen, van wie A 11 t h 0 n i u s, het zevende,
gedoopt werd in de St. Maartenskerk op 18 Februari 1646. Deze
huwde in 21 Juli 1667 te Luik met Cat h a I' 1 11 a B 11 kin en
stierf aldaar. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren,
waarvan Fr a n ç 0 i s, hun oudste zoon, weer naar Maastricht
terugkeerde. Hij was 6 October 1677 te Luik in de st. Adclbertkerk gedoopt en oefende het beroep van apotheker uit. HIJ
huwde tweemaal, Ie met M a I' i a M a l' g are th a T 0 u n s op
9 Augustus 1703 in de st. Nicolaaskerk te Maastricht, iJl welke
kerk zijzelve als dochter van Gas per en Sop h i a va 11 Hei s
gedoopt was. Zij werd begraven 10 Februari 1709. lIeL 2e huwelijk van Fan ç 0 i s vond op 21 April 1709 In de zelfde kerk
plaats. Zijn echtgenoote, J 0 a n n a '1' h eo ti 0 raP e s ser s
I) het Ollde der "Seol'lIsche Vaderen" Btllllt 11'(,rl8 VNlIll'ld In een Mall'ltrlehl.q
rllRd~beslult VRn 13 Februar1 1391, en had ten docl dt'lI uItVal''', \'OOl'II:llllclllk
van laken. nRar Schoonen 111 Zweden. In 1525 droeg diL gilde zIjn re"hten over
allll de SLad, Levens ook de goederen ell Interest. onder voul'wallrde «hit:
1e. de oudste 20nen dl'r declhebbellrle leden het Jldll1Rlllf;Ch/lJl zoudt'l! el'\'ell
en de eventucele wcduwl'u hlln leven lang de vool'deelell wl'lke IUIIl het IIdIllIIRI... chRI) verboud.,u waren. lloudcn gen leien.
2c. de rccbthehllClIlh'l\ VCI'llIII'hL Wllrlm de Mis Ol) U, A1nlsdllg (.Ic l'I\I.moll vlm
het glIdeI biJ tewonen. of, biJ wettige verhindering, zich te IlIteIl vertegenw()urdlgell.
3e. de Rtnd JnarllJka de o\'ergebleven deelhebbers elk een "St. AnnRkoek" zou
doen toekomen,
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was eveneens daar gedoopt op 23 Juni 1685 en werd ook aldaal'
.Jull 1748 begraven. ZIJ was lIe dochter van den militairen
geneesheer Pet rus P e s ser s en van J 0 a n naT h e 0 dor a
R \l tg ers.
Als 6e kind van cle zeven werd uit dit tweede huwelijk te
Maast.richt aldaar omst.reeks 1722 L a ure n t Mie hel Mi nckelers geboren; hl.l overleed 17 December 1800. Op 18 April
1746 huwde hij Anna Mnrgal'ethn Denys (ook wel
Denles geschreven), overleden te Maastricht 24 .Januarl 1794,
uit welk huwelijk vijf kinderen geboren werden, n.l.:
1. Jo a n 11 a Cat har i n a, gedoopt 5 Juli 1747 en begraven 6 Januari 1748.
2. Joh a n n e ~ P e \, rus I de uitvinder" gedoopt 2 Decemhel' 1748.
3. Jo a n naT h (' (} d () r a, gedoopt 1 November 1750, ongehuwd overleden :1 Juli 1819.
4. Mar I a Ca\' har I n a, gedoOlJt 22 October 1752 t~n overleden 23 DccelllhC'r 1838. 7.1.1 was kloosterzuster In "den Bayard".
5. A 11 naM a r I a, gedoopt 30 .Januarl 1759 en overleden
20 Januari 1815.
AIIC'1l werden zij tc Maast.richt geboren In het stamhuis "de
Dl'y RllSen", hetwelk in 1788 Is afgebroken; zi.i werden In de
st, Nicoillaskerk aldaar gedoopt.. Ook zl.ln allen te Maastrichl
overleden.
Volgens andere aanteekeningen') zou het geslacht M i nck e Ier s in manneHike lijn ziJn uitgestorven in 1848, en wel
toen op 1 Juli te Maast.rkht de Zeeree"rwaarden Heer oud-Deken
.T 0 a n nes F r anc i El C \1 S Min c kei ers overleed.
29

M. O. KILSDONK Jr.
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Op 29 SeptembCl' 1945 was het 130 juar
geleden. dat bij K.B. de wet op de Orde van
den Nederlandschen Leeuw, openhaal' gemaakt. in het staatsblad No. 47, later gewijzigd bij de wetten van 15 April 1836 est. BI.
No. 64' en 10 Febr. 1910 ISt. BI. No. 56), t.e
Brussel afgekondigd werd. Koning Wlllem I
had aanvankeli.lk het plan, één ridderorde
te sticht.en, als belooning voor mil1t.ah·e en
voor burgerlijke Iciviele I nlenslscll aau de
Kroon of het Vaderland bewezen. Uit dit
plan is als eerste de Militaire Willemso\'!l!.'
v()(lrgelwmen. Vl.lf maandcn nll cle afkondiging ervan wcnl als tweede de Unie van
nen Nedcrlands(;hen Lceuw ingesteld.
De Orde van den N. L. is in drie klasscn
ingeclpf'ld: Grool.kruis, COlllmandeur cn Hld··
der, terwijl daarnaast nog het instiLuut van
Broeder ingesteld werd, aan welke onder··
scheiding levenslang een jaargeld vun
.r 200.- verbonden Is.
De verslel'selen van het eereLeelcen bestaan uit een door een koninklijke kroon
gedekt, wit geëmailleerd malthezer kruis, voorzien van gouden
W's tusschen de armen. In het midden bevindt zich aun de
eene zijde een blauw geëmailleerde ronde schijf, waarop met
gouden letters de fraaie spreuk VIRTUS NOBILITAT (Deugd
adelt). en aan ne andere zi.lde de liebaard, zooals deze op het
rijkswapen voorkomt, staan. De kleut' van het lint Is Nussaublauw met twee smalle oranje strepen.
De onte staat in zeer hoog aanzien. Als eerste werd de orde
verleend aan de "illegalen van 1813", in de personcn van Oraaf
vun IIClg('n<lol'» en Gmaf van der Dllyn van Maasdam vnor hllll
aandcel in het herst.el der 'Nederlalldsche onafhankelijkheid.
Graaf VRn Limburg Stierum, de laatste van het driemanschap
was reeds in het· bezit van het grootkl'uis der Milltaire Willemsorde.
N. M.
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De naam G i e bevonden wIJ ook gespeld als Ge y b e In)
- 0 y ben, en 0 i e ben, doch zal In Oelderland en in Grave
wel zijn uitgesproken als 0 i e been later aldus geregeld geschreven. Mogelijk moet de herkomst van deze familie gezocht
worden in naventeijn, waar Jan Her man Ge ij ben in
1548 1 ) schepen was.
De oudste vertegenwoordiger dezer familie, waarvan een
stam reeks Is op te maken, vinden we in Jan G y ben, dIe in
de eerste helft van de 17e eeuw te Nederasselt geleefd heeft.
In een acte van Notaris D. Par In g e t te Grave 2) d.d 6
Dec. 1702, vinden wij twee kinderen van hem genoemd, n.l.:
1. T h 0 nis ken Jan sen G ij ben en
2. Her man Jan 0 ij ben.
Uit genoemde acte bl~lkt, dat Th 0 nis ken vóór genoemd
jaar reeds was overleden en dat zij de weduwe was van Pet e r
Wou ter S. Haar ma ntreffen we het eerst aan in een koopacte uit Grave van 30 September 1689, waarbij "de erfgenaam
van Lee n der t 1. 0 ure n s en G ri e t j e G er rit s, echtelieden, voor de eene helfte, en Pet e r Vi 0 u ter s, getrouwd
geweest zijnde met de voornoemde G ri e t j e G er rit s, voor
de andere helft, naer voorgaande proclamatie ende in openbare
parcke aen de meestbiedende op een hooge ende met uytganck
der brandende keerse van coper seecker huys, holf ende stallInghe, staande achter de Maerstall, met d'eene zijde neffens
huijs ende erve van de weduwe van de procoreur Me y e r,
d'ander zijde neffens het Magazijn deser stadt, voor ende achter
uytschietende aen de gemeyne straet, ende "de Corps de Ouardes", benevens: "de helfte van seeckeren moeshoff, gelegen op
c1en Ham gE'noemd de Luysbosch, met d'eene zijde neffens erve
van de erfgenamen van juUr. Cri c q. d'ander zijde d'erve van
Jan Wou ter s Ver h Po yen, voorschietende op den Ham ende
acht.erschietende op den Sittert".
De kooper van het huis wordt. Pet e r Wou ter sen en
van den moeshof: H \l Yb e r t B \\ d din g h.
Deze verkooping had plaats "ter huyse van den Rechte'l'bode
te overstaen van den gesubstitueerden Sc hol t e s, Schepen
van Grave, 30 September 1689".
Over dit zelfde huis wordt gesproken in de "staet end~
jnvent.arls vàn aIJe goederen, bevonden in den sterfhuyse van
Ton nis ken Jan sen zaliger, in haer leeven getrout geweest
met Pee ter W 0 ti ter S, woon ende binnen deze stadt
Grave", -

---_._ _------_._--_
...

c. n.

...

_.. _- .._._ .._---_._._--._-----_._---

Jlrrmans: .. Ch~rtN~ 1'11 Hpsclll'ldell hetrpUcnde het, Land
1'1I'IJIl" 21' dp('l. IJ 170. 36.
~I t>t'~1' 1'11 RI ,h' I'eldrr ,(chnllklp stukkeu zlln In II1l.1n bP?lt.
t)
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Dit huis bleek belast met een schuld van f 50.- aan Jan
Jan sen Cl 0 m pen mak e r of zijn erfgenamen.
Aan geldswaarden werden genoemd een hypotheek van
300 gulden op het huls van Jan d e B r u y n; een obligatie
aen 11 end r i c k Rut ten in de neek, groot 150 gulden en
"een slegte afrekeninge met Jan Wou ter s Woon ende tot
Nieuwkuyk, soodat Pet e r Wou ter s nog van hem pretendeert 150.0.0.
In de stal bevonden zich vier "Koeybeestell" en verder werd
er het noodige tin, koper-, Ijzer-, hout- en aardewerk, alsmede
beddegoed en lijnwaad aangetroffen.
De inventaris is niet gedateerd, doch In de reeds genoemde
notariëele akte van 6 December 1702, wordt een accoord gesloten
tusschen de desbetreffende erfgenamen:
Jan Pet e r Wou ter s, de man van de overledene ten
eenre, en 11 e r man G yb en, de broer van de vrouw.
Na verdeellng van de "mobilla in- en uylschulden" kwamen
de geldswaardige papieren aan .eerstgenoemde en het huis aan
G y ben. De eerste mocht er echter tot Paaschen eerstkomende
in blijven woonen, doch dan zou G y ben op zich nemen de
schuld van den erfgenaam van Jan Win ter s voor Pet e r
trachten binnen te krijgen. Toen dit na twee jaren nog niet·
gelukt was, werd er op 10 October 1704 nader over een gekomen.
dat de schuldbekentenis aan Wou ter s zou worden ter hand
gesteld, die er naar verkiezing mee kon handelen.
Her man G y ben, die we hierboven vermeld vonden in
1702, treffen we voor het eerst aan in een koopact~ van 16
Januari 1681. Daarin wordt door de erfgenamen van J all
Der i c x aan Her man G i e ben en Met j e A e r t s "echteluyden" verkocht een ,-;tuk land "DEN AERSLACH" gehee!;en,
groot ongeveer twee mergen, twee hondt, gelegen In den kerspel
van Nederasselt.
Uit een "vriende-accoort en maagtscheydinge" gesloten
op 14 Februari 1718, leeren wij zijn familie nader kennen. Wc
zien daaruit, dat bovcllgenoemde Met jen A er t s reeds is overleden en dat hl,l nadien is gehuwd met Mar i 1\ Nee li s. Uit.
het eerste huwelijk zijn drie kinderen gewollnen, llamell.lk:
Jen nek e, Jan en A r nol dus, doch bij het sluiten van
het accoord, is alleen de laatstgenoemde nog in leven en is
hij voogd over de nagelaten kinderen van zijn zuster. Deze was
gehuwd met Jan Jac 0 b, welke laatste in 1759 te Amsterdam
woonde.
Over kinderen uit het twe~de huwelijk wordt wel gerept.
doch deze worden niet met namen genoemd.
Het waren:
1. A n d r i e s G i e ben, die volgt, en
2. M e c hel G i e ben, die genoemd wordt in het
11

testament van lIJ Vecember 1748 van haar broer A n d r ie s.
toen blUkbanr ongehuwd was en bij hen Inwoonde.
A n d r les 0 leb e n was geboren te Overasselt, doch woonde later te Grave, hiJ huwde aldaar 25 November 1731 met
Mar I a v a Jl ti er Poe I, weduwe van wijlen Pet e r van
Ton g ere n, deze was geboren te Grave en woonde toen onder
Escharen. Uit dit. huwelijk werden geen kinderen geboren.
Voor notaris Frederlk Hubert Engelen te Grave
test.eercfen zij op 19 December 1748. Daarin vermaakt hij zijn
huis benevens 50 gulden aan zi.ln zuster Mee hel, mocht deze
vóór hem komen te sterven. dan komt dit legaat aan de twee
zonen van zijn halve zuster met name: .J ac 0 b en Joh a n nes
van Ham.
.
De tl'st.~t.rice legateert. aan haar broer Cas per van de
Poe 1 (of Zijn kinderen, bij voor-overlijden) een som van 600
gulden, en haar zuster Sus a n n e van deP 0 e l( of haar
kinderen) insgelijk 600 gulden. Verder verklaren de testateuren
malkander tot universeel erfgenaam.
Ingevolge art. ]6 van de ordonnancle op de col1at,rale successie, werd een tlent,al jaren Inter bekend gemaakt. dat op ]0
December 1756 binnen de stad Grave was overleden Mar i a
van deP 0 e I, in leven huisvrouw van A n d rl e s G i e ben.
met een opgave van de nagelaten goederen en kapitalen.
Deze was op de eerste plaats het reeds meer genoemde
huis te Grave, dat hier gezegd wordt te zijn gelegen op de hoek
van de JIaas- en st. Jorisstraat, verder een kamp land, genaamd
de "Hongercamp" onder Escharen, groot anderhalve morgen;
de helft van een stukje bouwland genaamd ,,'t Eyercampke"
te Escharen. groot ongeveer % morgen en een hypotheek van
300 guicfen op een bouwhof te Beers, genaamd de "Plukwolff".
Op 19 April 1759 stond A n d r i e s G t e ben opnieuw voor
not.aris v R. 11 Jt~ n gel e n, vergezeld van zijn aanstaande bruId:
Mar i a Eli s a bet h van Boe k e l. Zij stelden den notaris
twee eensluidende instrumenten ter hand. waarin hun huwelijksche voorwaarden geschreven waren en die ze wenschten
notarieel te zien· vastgelegd.
Belde stukken waren met een groenen zijden draad doorregen en "op ses dlstlncte plaatsen met haere cachetten en dat
van meyn notaris in root lacq gecachetteert".
JAC. HEEREN.
(Slot volgt.)
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het voolun~LI(je hUIs BoeRLo en ö€
hoeve (iRoot-BOeRLo of BoeLöeR te BLeRlck-Boekenö
Het waR op een mooien lentedag der maand Maart, dat
wij ons op weg begaven naar den Boekend te Blerlck. Het doel
van ons uitstapje was een bezoek te brengen aan de aldanr
gelegen oude hoeve Groot-Boerlo, in den volkRmond meer bekend als De Boelder .
Wij volgden den Horsterweg, staken tegenover het st. Annakapelke de spoorlijn over, sloegen den tweeden binnenweg aan
onze linkerhand in, langs een dennenboschje en het aldaar
gelegen voetbalveld en waren binnen eenige minuten op de
plaats onzer bestemming.
Tegenover deze hoeve lag het voormalig huis Boerio, ooit
wel genaamd de hof Boerle of Buyrle. Het was een ruim, franl
en sterk gebouw, door grachten omgeven. Het had ook een
hUiskapel. waarin eertijds het H. Misoffer werd opgedragen. Het
bevond zich in 1938 in bouwvalllgen staat en werd toen aangekocht door notarIs R 0 lil U a I dus C Ier c x van Blerlck, die
het liet afbreken en er het tegenwoordig aldaar nog gelegen
landhuisje bouwde.
1"')

Het huls Boerio heeft volgens de meenlng van wIJlen den
heer E d u ar d Ros enk r a n t z, oud-Venlonaar, zIJn naam
ontleend aan het Oeldersch adellIJk geslacht van B oe rIo, dat
reeds Jn 't begin der 14de eeuw te BJerlck voorkomt.
• Dominus Thomas de Boerio was volgens eert cIJnsregister, dat In 1327 werd aangelegd, verplicht aan de abdIJ
Camp bIJ Oelder, die In genoemd Jaar van den edelheer
Rut g e r van Mer hel m goederen te Blerick had ten geschenke gekregen, JaarlIJks te leveren aan JaarcIJns 4 schelUngen, en 2 brooden of 1 denaar, 2 hoenders of 1 denaar, 1 summeren blèr of 4 denaren en 4 summeren haver of 8 denaren.
Van het huls of den hof BoerJe (tot Buyrle) vinden wIJ
eveneens melding gemaakt in het register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen (Overkwartier), blz. 138, In 1904 door de vereenlging Gelre uitge'
geven.
Zoo komen wIJ te weten, dat in 1430 Fr eet ze (00 d efr 1 d a of Fr ede rik a) van B red e (M a a s b ree), huisvrouw van 0 e r,l ach van Vos s e m, de beleenlng ontving
met "dat huys tot Boerie, met al BIJn hovereldlnge, seylant
(zaailand), bosch, broeck, beemde", zooals dat met al zIJn toe·
behoor In den lande van Kessel gelegen was. ZIJ tochtte I)
daaraan haar voornoemden man. In 1447 ontving Joh a n van
B red ede beleenlng ermee; zIJn bovengenoemde tante, die toen
weduwe was, behield echter den tocht ') eraan. Een kleindochter
van deze, Hel Wig van B red a, was gehUWd met Go e r t
van K e s s el, wiens zoon Joh a n In 1553 de beleenlng ontving.
Een zoon van laatstgenoemde, L 0 e f van K e IJ s e I, verkocht
In 1577 het goed aan Adolf Bchenk van Nydeggen.
Verdere eigenaars van huize Boerio waren: diens zoon J 0 a nnes Ad 0 I f (overl. In 1629) en kleinzoon Ar nol d (overl. In
1652). Daarna woonde er van 1652-1664 Jo a n nes Wil h e 1mus van H ft ere n uit Orubbenvorst, die met J 0 a n n a
C 0 r n elia, dochter van genoemden A r nol d S c hen c k en
Oer t r u d Is ,V 0 s c h was gehuwd.
In 't begin der 18e eeuw was huize Boerio in bezit .van
T II man n u a A n ton 1 u s van A ers 1'1 e n, advocaat te Venlo,
(overl. In 1'715) en later van diens weduwe CIa raF r ft n cis c a
Claessens, (begr. te Venlo 27 Nov. 1728), die Jn het oudste
begrftfenlsreglater van Venlo, V rou w e van Bie r lek wordt
genoemd.
Over deze Vrouwe vonden wIJ In het protoeollenreglster van
BlerJck 0715-1728 het volgende vermeld, met betrekking op
Huize Boerio. Den 27 Junt 1718 verscheen nl. voor 0 era r d
In gen RIJt t, scholtis, Pet e r Jan ss enen A e r t MI c hels,
schepenen der heerlIJkheid BIerlek, Pet e r B e e c k, bode van
het hooggerechtBho! te Venlo, die aan den heer Pet erF r a n·
I)
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vrucht«ebrulk genieten ol IUfrente ontvangen,

c Is van A ers s ti n, namens bovengenoemde weduwe, o.a.
overdroeg: de helft van ongeveer acht morgen land aaneen ge·legen zuidwaarts aan de oude leenroerIge erven van het Huls
Boerio, en voor de rest rondom de gemeente aan den kant van
den weg naar Sevenum; de helft van den Hoppencamp ongeveer
1Y2 morgen, Jiggende aan het begin van het l.aarbroeck, aan
den linkerkant, "in 't opgaan naar het huis Boerio". Eveneens
de heUt van een cijnsboekje, voorts al het vermeende recht.
pretentie of actie, welke de voogden der kinderen van wijlen
Jon k erG u i I i e I mus A dol p h u s van H a ere n en
Joannes Baptista Ruys (eh) meenden te hebben. in het
geheel of ten deele in of op ,,'t Huys van den gansehen Boerio" .
Alsmede qe helft van zekere perceelen bestaande "in het hul,lR
den kleljnen Boerlo genaemt, schuijre, backhuijs en dam'bij
liggende landerijen, groodt ongevehr derthlen morgen".
Na den dood der weduwe v a n A ers sen kwam Boerlo
aan F r anc i s c usO era r dus R u Ys, raadsheer aan het
Hooggerechtshof te Venlo, die met hare dochter Cat har i n a
Jo s ep h a van A ers sen was gehuwd. Deze echtgenooten
lieten Boerio na aan hun dochters Cat har i naT her e s i a
(overl. in 1787 en Clara Francisca Ferdinanda Ruys
(overl. In 1797).
Den 16 Maart 1782 liet de Magistraat van Venlo omtrolllmelen, dat hij door de dames Ru y s onderricht was, dat op
15 Maart 11. aan haar kasteel (I) genaamd "de Bolder", gelegen
onder Bleriek een brandbrief is gevonden. De schrijver ervan
dreigde de hoeven van genoemde Juffrouwen in brand te zullen
steken, wanneer niet op zekere plaats onder de jurisdictie van
Venlo twaalf kronen werden neergelegd. De Magistraat loofde
een premie van tOD gulden uit voor het ontdekken Van den
dader.
JAN VERZIJL.
GERAADPLEEGDE BRONNEN:
E d u a r d Ros enk r a n t z, Bijdrage tot de geSchiedenis
der Graven van Kessel in Maasgouw (899), blz. 16.
Protocollenregister van Bleriek 1715-1728.
H. 0 p deL a a c k, Brandbrieven In Nieuwe Venlosche Courant dd. 15 Dec. 1924.

lll€b€b€€lmq€1l van B€stUUR €n R€baC'tl€
Op verzoek van vele leden zijn wij besloten om de artikelen
welke geplaatst waren in de reeds verschenen mededeeUngenbladen, over te nemen In ons Maandblad "GENS NOSTRA".
Hierdoor zijn de feden die niet al onze mededeelingenbladen ontvingen, toch niet ten achter bij onze leden welke reeds van het
begin af lid waren. WIJ hopen dat U hiermede accoord kunt gaan.
REDACTIE.
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Deze rubriek staat ten dienste VBn een ieder, die met zijn
Is vas~geloopen, dBn wel van diegenen, die met andere
per8~nen verbinding zoeken op genealogisch en heraldiek gebied.
De vragen zijn uitsluitend in te zenden Ban het secretariaat
der N. G. V., Sumatrastraat 230, Amsterdam-O.
onderzó~k

I - 1 Wie bezit er bijzonderheden of historische gegeven~ omtrent de graafschappen "BENTHEIM" en "LINOEN", zoonis boeken e.d. Wie Is er op de hoogte met de gesteldheid
van de "Bentheimsche Archieven", vooral die uit de omstreken van Schüttorf (OHNE). Lectuur gaarne eventueel
ter inzage gevraagd door: J. Veldman, Scheldestraat 62-11,
Amsterdam-Z.
,
Antw. Red.: Op de U.B. van Amsterdam bevindt zich wel
een werk over alle graafschappen, vraagt U daar eens om
Inllchtlngen.
2 ";'1 Alle gegevens gevraagd over familie van E c k en van
Ek, Col1êe, Elberg, Lobag (Lobach) en (van
Vogelpoel.
A. P. Vogelpoel, Postbus 4048, Amsterdam.
3 - I Wie kan mij Inlichtingen verschaffen omtrent de volgende families: v. d. Toorn (R'dam, Loosduinen en Voorschoten), v. Rijn (Wagenlngen-Bennekom), deS 1egt e
Rotterdam) en de W lt (Loosduinen)? Is er een wapen
van de familie 8 tu y of van een dpr voorgenoemde gegeslachten bekendE
J. C. v. d. Toorn, ClIostraat 26-1, Amsterdam-Z.
4 - 1 Alle gegevens gevraagd betreffende het geslacht W a l-

pot. Ook adressen van dragers van dezen naam ontving
gaarne: Drs. Th. G. A. Bos, Bronckhofststr. 44, A'dam-Z.
5 - 1 Wie kan mij verder helpen met gegevens van Fr a n s
Adolph Bo (0) nekamp en zijn voorouders? MIJ Is
alleen bekend, dat hij 19 November 1758 te Gorinchem
huwde met 0 I g 11 a Ver m 3 u I e n.
11'. F. A. Nelemanl, 8tadlonweg 204, A'dam-Z.
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