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Diessen
- Gerard Anton van Dijck ∞ Maria Gerard Hendrik Hoofmans

Ravels
Zijpad: de naam en de schilder
Zijpad: van Dijck uit Turnhout in Ravels
Zijpad: Maurits van Nassau en de Slag bij Turnhout
(1597)
I. Petrus van Dijck ∞ Agnes Schuermans
II.A Henricus van Dijck ∞ Maria Hendrika Cornelis Janssen
II.B Antonius van Dijck ∞ Maria Dens
III.A Petrus van Dijck ∞ Catharina Lonius
Zijpad: Albert van Dijck
IV.A Antonius van Dijck ∞ Anna Elisabeth Marinus
IV.B Jacobus van Dijck ∞ Johanna Elisabeth Vermeulen
IV.C Guilielmus van Dijck ∞ Anna Maria Wagemans
V.A Antonius van Dijck ∞ Anna Maria van Rooij
V.B Petrus van Dijck
V.C Adrianus van Dijck ∞
V.D Cornelius van Dijck
V.E Joannes Baptist van Dijck
V.F Henricus van D(e)ijck ∞ Jeanna Catherine Moulaert
=> “Middelburg linie” van Deijck
V.G Willebrordus van Dijck
IV.D Cornelius van Dijck
IV.E Johannes Baptista van Dijck ∞ Joanna Maria Peeters
V.H Joannes Baptista vD ∞ (1) Joanna Jansen
(2) Joanna Paulina Moerdijk
Zijpad: buitenechtelijke kinderen koning Willem III
III.B Johannes Baptista van Dijck ∞ (1) Maria Havermans,
(2) Joanna Maria van Eeten

DIESSEN
GERARD ANTON VAN DIJCK
ook van den Dijck
geboren
overleden
zoon van Antonius ? van Dijck
huwt Diessen met
MARIA GERARD HENDRIK HOEFMANS
ook Hoofmans
geboren
overleden
dochter van Gerard Hendrik Hoefmans en
uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerarduszoon
~ Diessen 19.8.1635 (akte nr 277, inv.2, pag. 74v)
2. Gertruda Gerardusdochter
~ Diessen 21.11.1638 (akte nr 277, inv.2, pag. 83v)
huwt 1677 met Willem Embrecht de Crom, * 1630, † 1694
3. Petrus Gerarduszoon
~ Diessen 10.2.1641 (akte nr 277, inv.2, pag. 89)
volgt I
4. Henricus Gerarduszoon
~ Diessen 17.10.1642 (akte nr 277, inv.2, pag. 93v)
5. Maria
~ Diessen 8.12.1646 (akte nr 277, inv.2, pag. 106)
huwt 1666 met Anton Willem van den Nieuwenhuysen
6. Theodorus
~ Diessen 7.6 1649 (akte nr 277, inv.2, pag. 115)

RAVELS
De familie van Dijck, die in deze genealogie beschreven wordt, vindt haar oorsprong in
Ravels, enkele kilometers ten noorden van de Belgische stad Turnhout en enkele kilometers
ten zuiden van de Nederlandse stad Breda. Hoewel de oorsprong van de familie in Diessen
gezocht en gevonden is en een eerdere familie van Dijck in Ravels in Turnhout gezocht moet
worden, zijn beide families in Ravels vervlochten geraakt. Daar begint de genealogie dan ook
met geslacht I en de eerdere familie wordt verwezen in het zijpad: een andere familie van
Dijck in Ravels.
De geschiedenis van de familie in dit bestek gaat terug tot omstreeks 1600. Ravels was toen
een kleine afrarische gemeenschap, bestaande uit het dorp Ravels, waar de parochiekerk van
de heilige Servatius stond, en uit de buurtschap Eel. De familie van Dijck was een familie van
boeren in de "Achter-Eel", dat is het landelijke gebied vlak achter de huidige kerk van RavelsEel.
Deze parochie is echter vrij jong. De kerk dateert van rond de eeuwwisseling van 1900. De
Achter-Eel viel dus eveneens onder de parochiekerk in het dorp Ravels.
Hoewel de parochie van de H. Servatius in 1559 zelfstandig geworden is, zijn de data van
dopen, huwelijken en begrafenissen slechts nauwkeurig bekend vanaf 1659. De oudste
parochieregisters zijn namelijk verloren gegaan. Gegevens van oudere datum zijn afkomstig
uit de schepenrollen en schepenregisters.
De rollen bestrijken de periode van 1567 tot 1793 (9 delen Oud-Archief Ravels (G.A.R.) nrs
28-36; in het Algemeen Rijksarchiet te Antwerpen (ARA)). Zij bevatten processen gevoerd
voor de schepenbank. De registers vermelden de transacties van koop en verkoop,
boedelscheidingen, testamenten en dergelijke over de periode 1541 tot 1789 (12 delen G.A.R.
nrs 1-12; ARA).
In Ravels hebben we, als gezegd, te doen met twee families van Dijck, welke in oorsprong
niet met elkaar verwant zijn, doch die later door een huwelijk via de familie Schuermans met
elkaar zijn verbonden.

ZIJPAD: De naam en de schilder
In een nog bekende familietak van Deijck leeft het hardnekkige gerucht, dat de naam ontstaan
is uit een verbastering van de naam "van de Eijcke" (= afkomstig van een eikenboom). Zo
sterk zelfs, dat er een 'familiewapen' in omloop is, waarop eikenblaadjes en eikels
voorkomen!
(Info: Dick van Schenk Brill, Madernolaan 3, 5624 KS Eindhoven, 040-2453391)
Een andere familielegende betreft de 'verwantschap' aan de wereldberoemde kunstschilder Sir
Anthony van Dijck. Maar ook hij is niet aan de stamboom te linken.
"Onze" eerst bekende van Dijck van onze familie is Sijmon van Dijck, afkomstig uit een
geslacht van Dijck uit Turnhout. Hij is de eerste die wij kennen in Ravels/Weelde. Sijmon is
de vader van Jan Sijmonssoon van Dijck die in 1592 in Ravels is geboren.
Anthony van Dijck stamt echter uit een rijke koopmansfamilie in Antwerpen en is als tweede
zoon en zevende kind in dat gezin geboren op 22 maart 1599.
Theoretisch kunnen Sijmon en de vader van Anthony broers of neven zijn, maar dan zal die
lijn terug gezocht moeten worden via Kastelre waar de voorouders van Sijmon gezocht
moeten worden. Van enig recht op een erfenis van Sir Anthony, wat in de familie van Deijck
(Middelburglinie) hardnekkig beweerd wordt, kan in ieder geval absoluut geen sprake zijn.
Geruchten over een erfeniskwestie lijken meer te stoelen op de voorouders van Marie Gallot,
schoonmoeder van Henri van Deijck in Middelburg. Zij stamt namelijk af als kleindochter
van de Heer van Pittem, Don de Villa de Castilla! Via hem is voor de Middelburglinie van
Deijck zelfs een via-via afstamming van Keizer Karel de Grote aan te tonen.
De naam
Volgens "The VanDyke Family Journal" (editie 1, september 1995) is de naam van oorsprong
bedoeld als "bewoner op of bij een dijk". In dat licht bezien is de oorsprong wel te linken aan
de Lage Landen, maar de precieze aanduiding zal dan altijd een mysterie blijven.
Opgemerkt moet worden, dat dijk in het oostelijke Nederlandse taalgebied niet altijd met een
waterkering geassocieerd moet worden. In het Twents wordt met een dijk ook een weg of pad
bedoeld.
De oudst bekende Amerikaanse van Dijk is een zekere Hendricus H. van Dijck uit Utrecht.
Deze zeilde in mei 1640 vanuit Amsterdam naar Nieuw Amsterdam. Volgens de overlevering
omdat hij in Utrecht een doodslag had gepleegd uit zelfverdediging.
De schilder Antony van Dijck
Antoon van Dyck (Antwerpen, 22 maart 1599 – Londen, 9 december 1641) was een Vlaamse
barokschilder uit de Antwerpse School. Zijn voornaam wordt ook als Anthonis, Antonio,
Anthonie, Anton of Anthony vermeld.
Van Dyck werd geboren in Antwerpen en werd in 1615 een onafhankelijk kunstschilder. In
zijn jongere jaren was hij één van de favoriete leerlingen van Peter Paul Rubens, naast Jacob
Jordaens en nog enkele anderen. Hij ging in 1620 voor het eerst naar Engeland, verbleef er
vier maanden, maar werd toen nog niet voorgesteld aan koning Jacobus I van Engeland en
keerde nadien terug naar de Nederlanden. In 1621 ging hij naar Italië waar hij zes jaar
verbleef, en er de Italiaanse meesters bestudeerde. Deze studie gaf hem de basis voor zijn
succesvolle carrière als portretschilder. Hij keerde in 1627 terug naar Antwerpen en schilderde
door de jaren heen een groot aantal meesterstukken. Zijn reputatie kwam Karel I van
Engeland ter ore, die hem naar Engeland haalde, waar hij in korte tijd erg beroemd werd.

Hij schilderde portretten van koning Karel I, koningin Henriëtta, de groep prinsen en
prinsessen, van zichzelf, van zijn maîtresse Margaret Lemon, van de schilders Andries van
Eertvelt, Theodoor Rombouts en van vele anderen. In het latere deel van zijn leven maakte hij
alleen schilderijen af die door zijn studenten waren gemaakt naar zijn eigen voorstudies.
In juli 1632 werd hij geridderd en kreeg de titel "sir", en in 1633 werd hij benoemd tot
hofschilder des konings. Hij kreeg een behoorlijk pensioen en trouwde de dochter van Lord
Ruthven.
Antoon van Dyck schilderde
voornamelijk portretten, maar ook
stukken met een religieus of
mythologisch onderwerp. Zijn werken
behoren tot de Barok. Door velen
wordt hij beschouwd als de grootste
barokschilder uit de Zuidelijke
Nederlanden na Rubens.
Zijn stijl werd aanvankelijk sterk
beïnvloed door Rubens, maar later,
tijdens een verblijf in Italië, vatte hij
ook bewondering op voor Titiaan, wat
in veel van zijn schilderijen is terug te
zien.
Van Dyck was van grote invloed op
het Engelse portretschilderen, en
sommige historici beschouwen hem
als de oprichter van de Engelse school
van schilderkunst.
De naam Van Dyck wordt in de
schilderkunst gebruikt voor diverse
karakteristieke kenmerken waarmee
hij beroemd geworden is. Hij
portretteerde veel mannen met een korte, puntige baard, die in het Engels dan ook een
'vandycke' genoemd worden. Ook een kledingstijl is naar Van Dyck vernoemd (zoals
gedragen in Thomas Gainsboroughs Blue Boy uit 1770). Karakteristiek voor zijn kleurgebruik
is het warme 'Van Dyck-bruin', dat zijn naam gaf aan het betreffende olieverfpigment.
In december 2013 werd in het BBC-televisieprogramma The Antiques Road Show een
onbekend schilderij gepresenteerd dat deskundigen hebben geïdentificeerd als een portret van
een Brusselse magistraat dat Van Dyck geschilderd zou hebben in 1634. Het doek was in 2012
voor £ 400 (ongeveer € 480) gekocht bij een antiekwinkel in Cheshire. Er zal nog meer
onderzoek plaatsvinden voordat de toeschrijving aan Van Dyck definitief is.
Hij verscheen kort in het Suske en Wiskealbum De raap van Rubens. In 2005 eindigde Van
Dyck op nr. 70 tijdens de Vlaamse versie van de verkiezing van De Grootste Belg.
Van Dyck ligt begraven in de St Paul's Cathedral in Londen.

ZIJPAD: VAN DIJCK uit Turnhout in Ravels
Ra.I
SYMON VAN DIJCK
geboren Turnhout 24 maart 1573 (Geboorteregister St. Pieter Turnhout,
1566-1796; blad 107 24.3.1573, Stadsarchief Turnhout)
overleden Ravels
zoon van Henricus van Dijck
huwt met
MARIA
uit dit huwelijk:
1. Jan
volgt Ra.II
2. Agnes
3. Henricus

* Ravels
* Ravels
* Ravels

Uit:
Jansen A.W., Ravels, bakermat van de familie Van Dijck 1592-1775, Hilvarenbeek,
eigen uitgave 1985
In de schepenrollen treffen we in 1632 Symon van Dijck aan, die in dat jaar een huis, hof en
akker pacht te Ravels. Het is niet duidelijk, of hij zich toen te Ravels heeft gevestigd of dat hij
er reeds woonde. Het is zeer goed mogelijk, dat hij uit Turnhout afkomstig is, waar een aantal
families van Dijck woonden. De eerste van Dijck vestigde zich in 1533 te Turnhout, gekomen
uit Castelré (Register Ingekomen Poorters Turnhout, uitgave Stadsarchief Turnhout).
In de doopregisters van St. Pieter te Turnhout vinden we op 24 maart 1573 de doop van
Simon, zoon van Henricus van Dijck. Of dit de vader van Jan is, kan niet onomstotelijk
worden aangetoond, hoewel een zoon van Jan ook Henricus heette.
Simon van Dijck wordt een aantal malen vermeld in de schepenrollen van Ravels. In 1632
pacht hij:
"een huijs mette hof ende putacker,"
toebehorende aan Aert Jacobs, vulgo Dickens (G.A.R. 31, 147r 24.2.1632; ARA).
Castelré
Castelré is een plaats in de gemeente Baarle-Nassau in de provincie Noord-Brabant.
Castelré is gelegen in een Nederlandse bijna-exclave, vrijwel geheel omsloten door Belgisch
gebied, dat slechts over een breedte van 200 meter aan de rest van Nederland vast zit. Het
dorp was ooit onderdeel van Minderhout, dat in de Middeleeuwen echter opgedeeld werd
tussen het Land van Hoogstraten en de Baronie van Breda. Als zodanig neemt het dorp een
eigenaardige positie in: Zo worden water en aardgas door Nederland geleverd, terwijl
elektriciteit door een Belgisch bedrijf wordt geleverd. Ook gaat de jeugd in België naar
school: De dichtstbijzijnde Belgische plaats Minderhout ligt op één kilometer afstand, terwijl
de dichtstbijzijnde Nederlandse plaats, Baarle-Nassau, op 11 kilometer afstand ligt. Hetzelfde
geldt voor het kerkbezoek. Ook is Castelré één van de weinige Nederlandse dorpen die
Belgen als noorderburen hebben.

Ra.II
JAN SIJMONSSOONE VAN DIJCK
geboren Ravels 1592
landman, schepene, president-schepene
overleden Ravels 11 december 1668 (grafschrift)
zoon van Sijmon van Dijck
huwt Ravels
CATHARINA VERBRUGGEN
Cathelijn
geboren
overleden Ravels 5 april 1673 (opgave ARA)
dochter van Verbruggen
uit dit huwelijk:
1. Elisabeth
* Ravels
volgt Ra.III.1
2. Willem
* Ravels
3. Catalijn
* Ravels
huwt met Henricus Janssen
4. Clara
* Ravels
huwt met Jan Janssen
5. Geertruijdt
* Ravels
huwt met Augustijn Willemsen
6. Maria
* Ravels
huwt met Cornelis van Looven
7. Henricus
* Ravels
† Ravels vóór 1674
huwt Engel Adriaensen, † Ravels vóór 1674
uit dit huwelijk:
a. Mattijs van Dijck
* Ravels
† Ravels 24.10.1708 in choro
deze werd kapelaan in Ravels, na zijn overlijden op het priesterkoor begraven
8. Anna
* Ravels
† Ravels vóór 1674
huwt met Jan Josst Meijs
9. Jenneke
* Ravels
† Ravels vóór 1674
huwt met Peeter van Loven, † Ravels vóór 1674
10 Godefriedus
* Ravels
priester, "cappelaen tot Broechem", Broechem is een deelgemeente van de gemeente
Ranst in de Belgische provincie Antwerpen
Uit:
Jansen A.W., Ravels, bakermat van de familie Van Dijck 1592-1775, Hilvarenbeek,
eigen uitgave 1985
De zoon van Symon, Jan van Dijck, moet geboren zijn in 1592. Dat is althans af te leiden uit
zijn grafschrift, waarin staat vermeld, dat hij bij zijn dood in 1668, de leeftijd had bereikt van
76 jaren. Of hij in Ravels of elders geboren is, is niet bekend, maar Ravels is waarschijnlijk.
Evenmin is de herkomst van zijn vrouw Cathalijn Verbruggen bekend.
Als 5-jarige kan Jan van Dijck getuige zijn geweest van de 'Slag bij Turnhout', die in 1597 in

de 80-jarige oorlog daar plaatsvond (zie: ZIJPAD: Maurits van Nassau en de Slag bij
Turnhout (1597)).
Omdat van Dijck een echte Turnhoutse naam is, zou men kunnen veronderstellen, dat hij of
zijn vader, Sijmon, uit Turnhout afkomstig is. In de doopregisters van de parochie St. Pieter te
Turnhout is echter geen doop vermeld van een Jan Sijmonssoon van Dijck. Het is dan ook
meer waarschijnlijk, dat Jan te Ravels is geboren.
In 1632, hetzelfde jaar dat zijn vader Sijmon een hoeve pachtte, werd Jan van Dijck, toen
ongeveer 40 jaar oud, schepene van Ravels, samen met Jan Adriaen Hendricx ("Novi
Scabini", G.A.R. 31, 192r en 192v 28.11.1632; ARA). In 1636 was hij echter geen schepene
meer (Info van Heemkundekring Ravels/Weelde/Poppel). Hij was een vooraanstaand man, die
later toch weer president-schepene van Ravels was.
Jan van Dijck verwierf zich in Ravels een aantal onroerende goederen. De transporten
daarvan vinden we terug in de schepenregisters van Ravels (G.A.R. delen 1-12; ARA / tussen
1650 en 1660: G.A.R. nr.2, 35v 20.5.1653; 43r 4.5.1654; 98 12.4.1655; 114r 2.12.1655; 191
10.3.1659; ARA). In 1665 kocht hij een boerderij gelegen naast de grond, die hij reeds in
bezit had (G.A.R. nr.25, 53v 26.3.1665; ARA):
".... Wouter Jansen en Maijken Jan Tomas sijn huijsvrouwe beloven well ende
wettelijck vercogt te hebben Jan van Dijck met Catalijn sijne huijsvrouw sijne stede
gelegen tot Eel onder Ravels, bestaende in huijsinghe, lant ende driesen ende heijde ...
het huijs en aenstede gelegen oosten ende suijt Jan van Dijck cooper ..."
De koopsom bedroeg 350 guldens. De boerderij werd terstond door Jan van Dijck verhuurd
aan de vroegere eigenaar (G.A.R. nr.25, 54r 26.3.1665; ARA):
"Op conditiohierna beschreven so heeft Jan van Dijck sijne stede verhuurt aen Wouter
Jan Tomas gelegen tot Eell onder Ravels soo ende gelijck Wouter Jansen die tot noch
toe gebruickt ende gecultiveert heeft ende Jan van Dijck die van hem gecocht heeft
ende dat voor een termijn van sesse naestvolgende jaeren ingaende half mert 1665 ..."
De pacht bedroeg 40 gulden per jaar "los en vrij gelt".
In 1667 werd Jan van Dijck schepen-president. Schepenen waren verder: Jan Berchmans, Jan
Adriaensen,Jan Sprangers, Jan Jansen en Hendrik Cornelissen (informatie Heemkundekring
Ravels/Weelde/Poppel). We vinden dan ook zijn naam en handtekening onder een aantal akten
in het schepenregister van het jaar 1668 (G.A.R. 25, 11v, 19r,125r 29.1.1668 / 133v 7.2.1668 /
134r 30.4.1668; ARA).
In datzelfde jaar 1668 is Jan van Dijck overleden op 11 december. In het uitvaartenregister
van Ravels zou het overlijden als plaatsgevonden in 1667 abusievelijk zijn ingeschreven
(brief van Rijksarchief Antwerpen dd. 20.10.1983 aan A.W. Jansen Ulvenhout). Wel is zijn
grafschrift genoteerd voordat omstreeks 1900 de graven in de kerk van Ravels zijn geruimd.
Ook de kerk werd toen vernieuwd.
"Hier leet begraven
den eersamen Jan
van Dijck in sijn leven hooftman
31 jaren van St. Sebastiaensgulde
ende president-schepene van de
heerelijckhijt van Ravels, out sijnde
76 jaeren sterf den 11 Desember 1668

ende de eerbare Cathelijn Verbruggen
sijne huijsvrouw sterf den 5 April 1673.
Bidt voor de siele."
Na zijn dood kocht zijn weduwe, Cathelijn Verbruggen, nog een boerderij bij. Deze was
gelegen in de Peel onder Ravels en behoorde aan Peter de Leeuw, die voortvluchtig was
(G.A.R. nr.25, 163r 16.7.1669; ARA).
Cathalijn Verbrugghen is overleden op 5 april 1673 (Begrafenissen Ravels 1664-1820). Op 27
april 1674 vond voor schepenen van Ravels een deling van de bezittingen plaats onder de
erfgenamen van Jan van Dijck en Cathalijn Verbruggen (G.A.R. nr.3, 115v tot 120r 27.4.1674;
ARA). In de "Eerfescheijdinge en deijlinge tusschen de gelijcke kinderenende erfghen van
wijlen Jan van Dijck en Catalijn Verbrugghen" vinden we een opsomming van de erfgenamen.
Een aantal kinderen blijkt al overleden, zodat hun kinderen weer als erfgenamen voor dat
kindsdeel optreden.
De bezittingen werden in 10 kavels verdeeld, die door "blinde lotinge" werden toegewezen.
De eerste en de tweede kavel:
"... seecker een huijs mette schuer op de straet gelegen tot Hogemiert (thans de
Hofstraat te Eel, info Heemkunde Ravels/Weelde/Poppel) tegenwoordig bewont
wordende door Baltazar Aerts mette aengelegen erfene .. groot 136 roijen ... ter
somme van 750-0-0".
Tot deze kavel behoorden eveneens 5 akkers, 1 dries en 2 beemden, samen met het huis 1168
roeden groot (in Ravels was een bunder gelijk aan 400 roeden; info Heemkunde
Ravels/Weelde/Poppel). Het geheel werd geschat op een waarde van 2.750-0-0. Deze kavels
vielen toe aan de heer Godefriedus van Dijck en Cornelis van Loven.
De derde, vierde en vijfde kavel:
"... een huijs, schuere, schop en aengelegen erfnen van dijen en tegenwoordig is
opwonende Antonij Jansen tot Mierde groot het voorseijde aengelegennerf ter
quantiteijt van 127 roijen is naer voorgaende deliberatie geschatteert ter somme van
950-0-0".
Tot deze kavels werden ook gerekend: 7 akkers, 2 driessen, 2 beemden en een heideveld. Het
geheel was groot 2148 roeden (Rijnlands: 2148 x 14,19m2 = 30.480 m2). Ze vielen toe aan
Willem van Eijnde, aan Augustijn Willemsen en aan het "onbeiaert kint Henr van Dijck". Dat
kind van Henricus is Mattijs, die later kapelaan in Ravels werd en daar in 1708 stierf en op het
priesterkoor werd begraven.
De zesde en zevende kavel:
"... seeckere een huijs, hof en schuere met het aengelegen ( gekocht door wijlen Jan
van Dijck in 1655 van Adriaen Cornelis en ook weer aan hem verhuurd: G.A.R. nr.2,
fol.98 12.4.1655 en fol. 114r 2.12.1655; ARA) Adriaen Cornelissen op is wonende
gelegen in de cattenrijk (het land tussen de Hofstraat en Fransestraat in het
stroomgebied van de Marelsebeek) onder Ravels, groot het voorseijde aengelegen 275
roeden gescattert te saemen ter somme van acht hondert en vijftigh guldens (850-00)."
Tot deze kavels behoorden zeven percelen grond. Het geheel was 1354 roeden groot en de
waarde was 2091-0-0. Door loting kwamen deze goederen in handen van de weeskinderen

van Jenneke van Dijck en Peter van Loven, alsmede van de minderjarige kinderen van wijlen
Anna van Dijck en Jan Josst Meijs.
De achtste en de negende kavel:
"... een huijs en schuere gelegen tot Eel onder Ravels Wouter Janssen op wont
(gekocht in 1665: G.A.R. nr.25 53v 26.3.1665; ARA) geschattert op 450-0-0. Item het
aengelegen van het voorseijde huijs groot 175 roeden geschattert iedere roede ter
somme van twee gulden is 350-0-0."
Bij deze kavels hoorden 7 percelen land, waaronder een oude aanstede en huisplaats. Het
totaal van de kavels was 1411 roeden met een totale waarde van 2100-0-0. Zij vielen ten deel
aan Hendrik Janssen en Jan Jan Janssen, echtgenoten van respectievelijk Catalijn en Clara van
Dijck.
De tiende kavel:
"... seeckere eene stede gelegen en gestaen in den Peel (landelijk gebied ten westen
van de huidige Peelsestraat ter hoogte van de Bigalstraat en Bosduifstraat. Info van
de heer Paulussen, Turnhout) tot Ravels alseijer soo en gelij dijn selve bij Catalijn
Verbruggen nu onlancx in coop is screijven met noog dertigh gulden die Jan Gijssen
noog van hueringhe ten achtere is staende (gekocht: G.A.R. nr.25, fol.163r
16.7.1669;ARA) ...".
Door de "blinde" loting viel deze kavel toe aan Rombout Schuermans en Elisabeth van Dijck.
Rombout Schuermans was echter aan wijlen zijn schoonouders, Jan en Catalijn, en dus aan
het sterfhuis nog 800-0-0 schuldig. Door de deling verviel hiervan 300 gulden. Voor de
overige 500 gulden moest hij een vordering op het sterfhuis van Cornelis Gijsbregts, groot
160 gulden, en van Jan Gijssen, groot 340 gulden, te zijne laste nemen.
De totale erfenis bestond dus uit 5 huizen en/of boerderijen en totaal 34 percelen land, samen
6081 roeden (Rijnlands 6081 x 14,19m2 = bijna 9 ha grond!). De totale waarde van de
goederen in de erfenis, exclusief de hierboven genoemde schulden, bedroeg 11.166 guldens.
Daarnaast vond ook nog een deling plaats van 'renten en actieve schulden' (G.A.R. nr.3,
fol.120v 27.4.1764 en fol.136r 29.12.1674; ARA).
Ongetwijfeld was het koppel Jan van Dijck en Cathalijn Verbrugghen een van de rijkste
boeren van die tijd in Ravels.

Ra.III.1
ELISABETH VAN DIJCK
geboren Ravels
landvrouw
overleden Ravels 23 november 1705
dochter van Jan van Dijck en Catharina Verbruggen
huwt Ravels met
RUMOLDUS HENDRIK SC(H)UERMANS
Rombout
geboren
landman, presidentschepen
overleden Ravels 26 maart 1680
zoon van Schuermans
uit dit huwelijk:
1. Agnes Schuermans
* Ravels
volgt I. (genealogie van Dijck)
2. Hendrik Schuermans
* Ravels
hij wordt vermeld in: "accoort tusschen Adriaen Stalpaert ende erfgen Rombout
Schuermans", (G.A.R. nr.6 fol.244v tot 245v 15.7.1692; ARA). Het betreft een
huurschuld aan de abdij van Averbode; zoon Hendrick Schuermans had daar een jaar
gewoond, waarvoor 95 guldens betaald moesten worden door de erven Schuermans
3. Willem Schuermans
* Ravels 1654
† Ravels 1721
4. Hendrica Schuermans
* Ravels
† Ravels
huwt Ravels met Peter Teeuwen
4. Jan Schuermans
* Ravels 1656
5. Elisabeth Schuermans
* Ravels 1658
bij haar huwelijk staat vermeldt: ex Goorle
huwt Ravels met Adriaen Stalpaerts, † Ravels vóór 1711
uit dit huwelijk:
a. Johannes Stalpaerts
* Ravels 28.1.1682
peter Hendrick Schuermans
b. Romialdus Stalpaerts
* Ravels 1.11.1684
peter en meter Arnoldus Stalparts en Agnetis Schuermans
c. Maria Stalpaerts
* Ravels 14.5.1686
peter en meter Adrianus Cornelissen ex Merxplas en Maria Joosten
d. Johanna Stalpaerts
* Ravels 21.9.1688
peter en meter Johannes Balemans en Cornelia Goris Gorissen
e. Henricus Stalpaerts
* Ravels 29.11.1690
peter en meter Adrianus Stadhouders en Helena Schuermans
f. Maria Anna Stalpaerts
* Ravels 14.3.1693
peter en meter Matheus Stalpers en Angela Adriaensen
g. Catharina Stalpaerts
* Ravels 6.10.1695
peter en meter Petrus Balemans en Maria Steven Janssen
h. Rumoldus Stalpaerts
* Ravels 9.6.1697
peter en meter Cornelius Peeter Eeltiens en Catharina Cornelis Huijbs
i. Arnoldus Stalpaerts
* Ravels 30.5.1699
peter en meter Joannes van Dijck en Catharina Stadthouders
j. Petrus Stalpaerts
* Ravels 28.2.1701

peter en meter Jacobus Boumans en Lucia van den Eynde
6. Helena Schuermans
* Ravels 1668
† Ravels 1738

Uit:
Jansen A.W., Ravels, bakermat van de familie Van Dijck 1592-1775, Hilvarenbeek,
eigen uitgave 1985
Deze dochter van Jan van Dijck is gehuwd geweest met Rumoldus (Rombout) Schuermans.
Deze was in 1678 schepene van Ravels. Hij is op 26 maart 1680 te Ravels overleden zijn
(Boek begravenissen Ravels 1665-1778). In dat jaar verkoopt Elisabeth dan haar 'stede' onder
de Peel in Ravels:
"Op conditio ende voorwaerden vervolgens dewelke soo sal vercoopen Elisabeth van
Dijck naergelaeten weduwe wijlen Rombout Schuermans geassisteert met Matteus
Stalpaerts haeren mombour in desen, seeckere stede gelegen ende gestaen in de Peel
waarop Faes Adriaens Faessen nu tegenwoordig op is woonende bestaende in
huijsinge stallinge en schuere, met het huijsken waer Mercelis Tomas in is woonende
mitgaeders lant, heijde, driessen en weijde gelijck het haer is aengedeijlt ...".
("Conditio van vercoopinge vastgoet ofte stede gelegen in den Peel van Elisabeth van
Dijck", G.A.R. nr.5, fol.142v tot 144r 18.10.1684; ARA).
Koper was Adriaan Moons, die de kooppenningen voldeed, met name 250 guldens op 6 maart
1685, 192 guldens op 28 maart 1685 en 706 guldens op 6 juni 1685. Bij de tweede betaling
verscheen Elisabeth van Dijck voor schepen Baelemans "geassisteert met Peeter van Dijck
haeren swagher", bij de derde betaling eveneens. Tenslotte vond op 23 juni 1685 de
eindbetaling plaats, ter somme van 143 guldens. Peeter van Dijck wordt hierbij als volgt
aangeduid: "... hem sterck maekende voor Elisabeth van Dijck zijne vrouw moeder ...". Het
eerder genoemde woord zwager moet dus als schoonzoon verstaan worden (Info:
Heemkundekring Ravels/Weelde/Poppel).
De totale opbrengst van de boerderij was dus 1291 guldens.
Overeengekomen werd, dat de verkoopster het huisje, waarin Mercelis Tomas woonde, met
zes roeden land, tot haar eigen profijt zou mogen gebruiken, om tot haar dood te bewonen.
Elisabeth van Dijck overleed te Ravels op 23 november 1709 (Boek begrafenissen Ravels
1665-1778, blad 327;ARA).

ZIJPAD: Maurits van Nassau en de Slag bij Turnhout (1597)
Maurits van Nassau
Hij werd geboren te Dillenburg 13 november 1567 en overleed te 's-Gravenhage 23 april
1625. Hij bleef ongehuwd. Hij studeerde 1583 in Leiden, was stadhouder en kapitein-generaal
van Holland en Zeeland van 1585-1625. Na 1590 ook van Utrecht, Gelderland en Overijssel.
Hij veroverde in 1586 Axel, in 1590 Breda, in 1591 Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en
Nijmegen. In 1592 kreeg hij een kogel in zijn wang bij de verovering van Steenwijk. In
datzelfde jaar veroverde hij Coevorden, in 1593 Geertruidenberg en in 1594 Groningen.
Hij won de slagen bij Turnhout (1597) en Nieuwpoort (1600). Vervolgens veroverde hij in
1602 Grave en in 1604 Sluis. Hij werd de grootste veldheer van zijn tijd. In de jaren 1609 tot
1614 mengde hij zich in de Guliks-Kleefse opvolgingskwestie. Na 1617 was hij ook het hoofd
van de contra-remonstranten (moord op Johan van Oldenbarneveld). Tenslotte werd hij in
1620 ook stadhouder in Groningen en Drenthe.
Op 25 mei 1600 orf hij het graafschap Meurs van gravin Walpurgis, die kinderloos overleed.
Op 27 juni 1609 sloot hij een verdelingsverdrag met zijn broers, waarbij hem onder andere
Willemstad en Lingen toevielen. In 1618 orf hij het prinsdom Oranje, de Baronie van Breda,
de graafschappen Buren en Leerdam en andere bezittingen van zijn oudste broer Philips
Willem van Nassau.
Maurits was ongehuwd, maar had wel een aantal relaties, onder andere met Margaretha van
Mechelen, geboren 1581, overleden 's-Gravenhage 17 mei 1662, dochter van Cornelis
Berthout, schepen te Lier, en Barbara van Nassau.
De Slag bij Turnhout was een veldslag bij Turnhout op 24 januari 1597 tussen een Staats
leger onder prins Maurits van Oranje en een koninklijk Spaans leger onder graaf van Varax.
Het beleg was onderdeel van Maurits' veldtocht van 1597, Maurits' succesvolle offensief
tegen de Spanjaarden.
Aanloop
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog lag Turnhout in het grensgebied tussen de Noordelijke en
de Zuidelijke Nederlanden. Turnhout was in deze tijd, hoewel niet ommuurd, een strategische
belangrijke plaats. In de winter van 1596 op 1597 had het koninklijke leger hier zijn
winterkwartieren opgebouwd. In het voorgaande jaar was Spanje voor de derde maal bankroet
gegaan, waardoor de aanvoer van geld naar de troepen stokte. Dit zorgde voor problemen
voor de Spaanse landvoogd Albrecht van Oostenrijk, die de leiding had over de troepen in de
Nederlanden. Hij had in 1596 nog wel Hulst veroverd. Daarbij waren echter onder de Spaanse
troepen grote verliezen geleden en het overgebleven leger was uitgeput. In hetzelfde jaar was
de cavalerie van Albrecht in Artesië tevens verslagen door de Fransen, waardoor
Spaansgezinde steden aldaar werden geplunderd en platgebrand.
Het koningsgezinde leger bij Turnhout, bestaande uit Italianen, Duitsers en Walen, had de
opdracht om de Zuidelijke Nederlanden te beschermen tegen de Staatse cavalerie, die
regelmatig probeerde geld van de Vlaamse en Brabantse steden te ontvangen in ruil waarvoor
deze steden niet platgebrand werden. Door de problemen met betaling vanwege het Spaanse
bankroet plunderden de regeringstroepen geregeld zelf ook het land. Een tweede opdracht was
om Tholen aan te vallen wanneer de mogelijkheid zich voor deed. Door de slechte
weersomstandigheden moest dit plan steeds uitgesteld worden door Graaf van Varax,
Bourgondisch veldheer in Spaanse dienst, die de leiding had over de troepen bij Turnhout.
Maurits
Maurits hoorde van de situatie van het Spaanse leger bij Turnhout en ontwierp een plan om

deze troepen te verrassen. Met 150 schepen werden vele garnizoenen die gelegerd waren in
steden rondom Geertruidenberg naar Geertruidenberg verscheept, zonder de aandacht te
trekken van de Spanjaarden. Hierdoor had Maurits een leger van 5000 voetknechten en 800
ruiters tot zijn beschikking. Dit leger, dat werd aangevoerd door Maurits en de commandanten
Filips van Hohenlohe-Neuenstein, Charles de Héraugière en Francis Vere, trok in het geheim
naar Turnhout. Pas toen het Staatse leger op 23 januari dicht genaderd was, merkte het
Spaanse leger hen op.
De Slag
De graaf van Varax besloot door de komst van het Staatse leger zich in de ochtend van 24
januari terug te trekken naar Herentals in plaats van stelling te nemen op strategische plaatsen
om het gevecht aan te gaan. Maurits was bang dat het Spaanse leger zou ontsnappen en liet
diverse prikacties uitvoeren om het Spaanse leger op te houden. Daarnaast zond hij de
cavalerie tezamen met 200 musketiers achter het Spaanse leger aan. Varax was met het leger
het bos bij Turnhout doorgetrokken had eveneens bijna de "Thielsche Heyde" doorkruist, een
heidegebied gelegen op het grondgebied van het in het zuiden van Turnhout gelegen dorpje
Tielen. Achter dit heidegebied lag een pad door een moeras, dat een veilige uitweg zou bieden
voor het Spaanse leger.

Om het Spaanse leger geen ontsnappingsmogelijkheid te bieden, besloot Maurits direct tot een
aanval met de vooruitgesnelde troepen. In allerijl liet Varax zijn troepen in slagorde opstellen
om de aanval te kunnen weerstaan. Zijn leger bestond uit piekeniers, ruiterij en musketiers.
Door de plotselinge aanval van Maurits was het Spaanse leger nog niet geheel gereed voor de
slag, waardoor zij weinig gebruik konden maken van de gunstige posities die zij hadden
ingenomen. De verwarring bij de Spaanse troepen leidde ertoe dat zij onder meer te vroeg hun
wapens afschoten. Daarentegen gebruikte de Staatse cavalerie het vuurroeren, een wapen dat
daarvoor nog niet door de cavalerie werd gebruikt. Hierdoor werden de piekeniers van het
Spaanse leger doodgeschoten of gereden, voordat zij hun 6-meter lange pieken konden vellen
(schuin in de grond steken) tegen de aanstormende paarden. Bij de eerste aanval werd het
Spaanse leger al uit elkaar gedreven, waardoor zij massaal op de vlucht sloegen. De veldslag,
die maar een half uur duurde, veranderde nu in een bloedbad. Onder de Spaanse troepen

vielen ongeveer 2000 doden en werden nog eens 500 soldaten gevangengenomen.
Daarentegen verloren de Staatse troepen die dag maar 10 manschappen, zonder dat de
cavalerie veel hulp had gekregen van de voetknechten. Tijdens de slag maakte Maurits een
aantal vaandels buit, die nog jarenlang de Ridderzaal in Den Haag zouden sieren.
Nasleep
Het kasteel van Turnhout werd na de slag door Maurits ingenomen, waarna hij terugging naar
Den Haag. Het leger werd weer naar de winterkwartieren geleid. De slag had het aanzien van
Maurits nog verder verhoogd. De slag zou een voorbode worden voor de successen later dat
jaar, waarbij hij de laatste Spaansgezinde steden boven de Rijn veroverde, gelegen in het
oosten van de Republiek.
Huidige tijd
In een Nederlands militair tijdschrift uit onze tijd noemde men de overwinning op de
Tielenheide "De zwaarste klap die ooit door de Nederlandse cavalerie is uitgedeeld".
Het gebied waar de slag plaatsvond is inmiddels geen heidegebied meer. Het is een dennenbos
dat in de vorige eeuw werd aangelegd omwille van de nood aan hout in de vroegere
Limburgse steenkoolmijnen. Het bos is nu deels militair domein van het Derde Bataljon Para
en deels natuurgebied De Waal en is niet toegankelijk voor het publiek. In Tielen is er nog wel
een straat die de Tielenheide heet en vlakbij de vroegere heide gelegen is.
In 2008 werd een concertwerk, geïnspireerd op de slag, uitgebracht door Kevin Houben. Het
draagt de titel Thyellene, battle on the heath en het werd gemaakt in opdracht van Brassband
Kempenzonen.
Een schat
Bij graafwerkzaamheden in de 19e eeuw aan de Grote Markt in Turnhout werd door metser
Joseph-Willem Veulemans bij toeval een aarden pot met 76 goudstukken gevonden. Wie die
heeft begraven is niet duidelijk. Volgens het stedelijk archief zijn er verhalen, dat het gebeurd
is door een soldaat, die in de Slag op de Thielerheide om het leven is gekomen. Toch lijkt dit
erg onwaarschijnlijk. Het zal eerder een koopman zijn geweest, die zijn spaargeld onder de
grond verstopte in die periode. Een in die tijd bij gebrek aan een brandkast gebruikelijke
methode om waardevolle spullen en bezittingen te verbergen. De schat is uiteindelijk verdeeld
tussen de vinder en de eigenaar van het pand. Het gaat stuk voor stuk om gouden munten die
dateren uit de tijd van de Slag. 28 Goudstukken komen uit Italië, slechts 16 uit de Verenigde
Nederlanden. De andere stukken komen uit Spanje en Portugal.
Een deel van de schat is tentoongesteld in het Taxandriamuseum in Turnhout.

I
(kwartier 1024 Hamers-Weber)
PETRUS VAN DIJCK
Peeter
geboren/gedoopt Diessen 10 februari 1641

10 februarij baptizatus Petrus filius
Gerardi Antoni et Mariae eius uxoris
Hendricus Jois (=Joannis) Schejaens
Joanna Jois (=Joannis) Hoc? loco Joannae Adriani
Hermanni
landbouwer
overleden Ravels/begraven Ravels 13 januari 1714 (Par.Reg. Ravels nr 3 fol.328v)
zoon van Gerard Anton van Dijck en Maria Gerard Hendrik Hoofmans
huwt Ravels 21 februari 1672 met
1672 is het Rampjaar. De Franse troepen vielen toen de Nederlandse Republiek
binnen
AGNES SCHUERMANS
geboren
overleden Ravels 14 december 1699/begraven Ravels 16 december 1699
dochter van Rombout Schuermans en Elisabeth van Dijck
uit dit huwelijk:
1. Jan
~ Ravels 28.2.1673
proles illa baptisata sub conditione quia ab ostetrice baptisatae in necessitate
peter en meter: Adrianus Moelants en Catharina Verbruggen
† Ravels 24.12.1699
2. Catharina
~ Ravels 10.10.1674
peter en meter: Matheus Stalpaers en Anna Buycx
† Ravels 9.1.1675 infans nomine Catharina in templo
3. Henricus
~ Ravels 17.10.1675
peter en meter: Joannes Oeyen en Angela Adriaenssen
† Ravels 24.12.1675
4. Maria
~ Ravels 3.11.1676
peter en meter: Jacobus Cijsmans en Dimphna Scuermans
begijn
5. Catharina
~ Ravels 8.1.1679
peter en meter: Petrus Baelmans secretarius en Maria Adriani Jacobs
huwt Cornelis Visschers, * Hoogstraten
6. Johanna
~ Ravels 28.11.1680

peter en meter: Henricus Rombouts Schuermans en Jacoba Goris Gorissen
huwt Jan Coijmans, * Ravels
7. Henricus
~ Ravels 22.8.1682
peter en meter: Johannes Baerlemans en Elisabeth van Dijck, in naam van Adriaan
van Eynde
volgt II.A
8. Anna
~ Ravels 27.12.1684
peter en meter: Adrianus Stalpaerts en Hendrica Schuermans, in naam van Adriaan
Stalparts en in naam van Henricus Schuermans
huwt Michiel van Merode, * Ravels
9. Helena
~ Ravels 18.7.1687
peter en meter: Pascal Willeborts en Gasparc Schroeders, in naam van Adrianus
Stadthouders
† Ravels 16.1.1700 infans
10. Geertrudis
~ Ravels 8.5.1689
peter en meter: Adrianus vanden Heuvel en Petronilla Janssen
huwt Baarle-Hertog Joannes Theodorus Adriaense
11. Guilielmus/Willem
~ Ravels 28.2.1691
peter en meter: Adrianus Stalpaerts en Maria Joosen, in naam van Petronilla van
Dijck
12. Petrus
~ Ravels 28.2.1693
peter en meter: Petrus Teuwens en Catharina Balemans
† Ravels 24.4.1725 infans
13. Antonius
~ Ravels 22.11.1695
peter en meter: Petrus de Bont en Aldegunda Marinus
volgt II.B

Uit:
Jansen A.W., Ravels, bakermat van de familie Van Dijck 1592-1775, Hilvarenbeek,
eigen uitgave 1985
De geschiedschrijving van de familie Van Dijck kan eigenlijk pas beginnen op 21 februari
1672. In de kerk van Ravels treedst dan Peter van Dijck in het huwelijk met Agnes
Schuermans, dochter van Rombout Schuermans en Elisabeth van Dijck, kleindochter van de
toen reeds overleden landheer Jan van Dijck.
De parochie van St. Servatius te Ravels is in 1559 zelfstandig geworden. Vanaf ongeveer
1600 zijn er registers bijgehouden van dopen, huwelijken en begrafenissen. De twee oudste
boeken zijn echter verloren gegaan. Vóór 1659 zijn dus weinig gegevens bekend over de
personen die te Ravels zijn gedoopt, gehuwd of overleden (zie: Ravels in Lief en Leed,
Heemkundekring Nicolaus Poppelius). Indien Peter en Agnes te Ravels zijn gedoopt, zou dit
vermeld zijn in de verloren registers.

De geschiedenis begint, voor zover bekent, in de 8ste eeuw met een kerkje. Dit deed
dienst tot het ergens in de 13de eeuw werd afgebroken en vervangen door een groter
gebouw dat de functie van parochiekerk bleef vervullen tot in de 16de eeuw. Toen
werd de huidige gotische kerk met één beuk gebouwd welke in 1908 sterk vergroot
werd.
De patroonheilige Servatius, heeft Ravels overgenomen van het kapittel van Sint
Servatius te Maastricht, waarvan Ravels afhing.
In 1211 droeg de proost van het kapittel de zorg voor de parochie Ravels over aan de
abdij van Tongerlo. Dat hield ook in dat Poppel en het gehucht Hegge in Weelde
tevens naar Tongerlo gingen. Ravels en Poppel werden immers door één en dezelfde
priester bediend, zoals dat trouwens nu weer het geval is.
In 1559 werden ze opnieuw gescheiden: Poppel was voortaan afhankelijk van het
bisdom 's-Hertogenbosch, Hegge ging naar Weelde en Ravels hing verder af van het
bisdom Antwerpen.
Allerlei aanpassingen, herstellingen en vergrotingen van de kerk volgden elkaar op tot
in de 20ste eeuw. De laatgotische toren is beschermd, de kerk zelf niet. In 1996 is deze
toren gerestaureerd. De kerk volgde een jaar later.
In de kerk hangt onder meer een schilderij van de Heilige Servatius uit 1782 van de
hand van H. Gillis.
De familie Schuermans is een aanzienlijke familie uit Ravels. De Schuermanshof is een oude
boerderij. In 1562 was Jan Jacob Schuermans reeds schepene, in 1582 was hij schepenpresident. Ook de vader van Agnes, Rombout, was schepene: 1678 en 1679. In 1715 was
Adriaen Schuermans schepenen en vanaf 1716 schepen-president. Met grote zekerheid kan
worden aangenomen, dat Agnes te Ravels is geboren en gedoopt.
Over de herkomst van Peter Van Dijck is echter weinig met zekerheid te zeggen. De
huwelijksakte vermeldt geen dispensatie, zodat zeker is, dat hij geen directe familie was van

Jan Van Dijck, de grootvader van Agnes. Evenmin vermeldt de huwelijksakte in het
parochieregister echter de doop in een andere parochie. Bij herkomst van elders werd
doorgaans achter de naam geschreven: "... ex ...". In Ravels werd dit echter niet altijd
vermeld.
Ook de getuigen bij het huwelijk brengen in dit geval geen uitkomst, in die zin dat ze naar
elders zouden kunnen verwijzen:
"XXI febria
Solemnizatum Matrimonium Petri Van Dijck et Agnetae Schuermans coram me
pastore et testibus Joe Cijnsmans ent Petri Willems." (Boek huwelijken en overlijdens
Ravels, blz. 262 21.2.1672).
Door het huwelijk werden de families Jan Van Dijck en Petrus Van Dijck met elkaar
verweven.
Het echtpaar Van Dijck-Schuermans kreeg dertien kinderen, die allen in de parochiekerk van
Ravels zijn gedoopt en in het doopregister staan vermeld. ("Baptizalia 1659-1679", "Liber
Baptismalis Parochiae de Ravels, inceptus anno 1679, 30 octobris" en Parochieregisters
Ravels deel 2. De dopen staan vermeld op de volgende bladzijden: 20, 22, 24, 25, 28, 31, 33,
37, 42, 45, 47 en 72).
Petrus en Agnes hadden blijkbaar goede relaties blijkens de peters en de meters van hun
kinderen: de families Balemans en Stalpaerts. Petrus Balemans was schepene, secretaris en
notaris van de Heerlijkheid Ravels. Mattheus Stalparts was later "burgemeester" van Ravels.
Adriaen Stalpaerts was familie van de abt van Tongerlo en hij was gehuwd met een zus van
Agnes, namelijk Elisabeth Schuermans. (zie: "XVII generaties Stalpaert-Stalpers", deel III);
aan deze familie is ook verwant Hendrick Vrancken van Dijck). Anna Buijcx zal ongetwijfeld
verwant zijn aan Jan Buijcx, van 1649 tot 1669 schout van Ravels.
Slechts eenmaal komt de naam Van Dijck voor bij de getuigen en wel Petronella van Dijck.
Over haar is echter niets bekend, misschien is zij familie (zus of moeder) van Peter Van Dijck
of een tante van Agnes Schuermans? Ook valt op dat de voornamen van de kinderen voor een
deel overeenstemmen met de kinderen van opa Jan van Dijck.
Slechts in één akte in het parochieregister wordt een vermelding gemaakt betreffende de
herkomst van Peter Van Dijck. Bij de doop van het 12e kind,Petrus, op 28 februari 1693, werd
achter de naam van de vader vermeld: "... ex Disen ...". Dit kan alleen betekenen, dat de vader
afkomstig moet zijn uit het plaatsje Diessen, in de buurt van Hilvarenbeek, in de Nederlandse
Kempen. Het doopboek van Diessen vermeldt inderdaad een familie van Dijck, namelijk
Cornelis Fransen van Dijck en Joanna Pellen. Dit gezin had een aantal kinderen, waaronder
een Petrus, gedoopt in de periode 1670 - 1685 (doopregister Parochie Diessen, 1650-1714).
Deze Petrus kan gezien het tijdstip niet de Petrus uit Ravels (* ongeveer 1650) zijn. Ook zou
hij wellicht enige tijd te Diessen gewoond kunnen hebben, maar zekerheid over de herkomst
van Peter van Dijck is echter niet te verkrijgen. Anderen zijn van mening, dat Petrus gedoopt
is in Diessen op 10 februari 1641 (zie Boven).
Dat Peter uit de Nederlandse Kempen naar Ravels gekomen zou zijn, is zeker wel een heel
aannemelijke verklaring. In die streken was er een overschot van boerenzonen en
boerendochters. Deze gingen dan werken als boerenknecht of -meid bij de rijke boeren in het
nabijgelegen Ravels (informatie van de Heemkundekring Weelde-Ravels-Poppel). Gedurende
meer dan 200 jaar zou dit verschijnsel zich hebben voor gedaan. De boeren in Ravels hadden
3 of 4 knechten in dienst.
In dit verband is het interessant, dat rond 1747 in Ravels ook Antonius Peterse
Demmers opduikt uit Helvoirt. Ook hij huwt een Ravelse: Petronella Snijers, telg uit

een al langer in Ravels bekend geslacht, met linken naar Van Dijck via de familie
Stalpaerts, aan deze laatste familie is ook verwant Hendrick Vrancken van Dijck (zie:
"XVII generaties Stalpaert-Stalpers", deel III). De hierboven genoemde Cornelis
Fransen van Dijck kan dan ook een link zijn. (Zie: Hamers, C.C.M., genealogie
Demmers, uitgave Stichting Archivalia Post&Hamers).
Zo zou Peter van Dijck een boerenzoon kunnen zijn uit de Brabantse Kempen, die naar
Ravels getrokken is. Wellicht heeft hij gewerkt bij Jan van Dijck of bij de familie
Schuermans. op deze wijze kan hij zijn latere vrouw Agnes hebben leren kennen. Een andere
mogelijkheid zou nog kunnen zijn, dat er een vergissing is gemaakt bij de spelling van de
naam Disen. Dan is ook Diest een mogelijkheid. Maar dat is gezocht en daar is tot nu toe ook
niet verder gezocht.
Aangezien hij, na het overlijden van Rombout Schuermans, ook optreedt als mombour voor
zijn schoonmoeder Elisabeth moet hij ook enigszins geletterd zijn geweest. Ook zijn huwelijk
met een dochter uit een vooraanstaande familie en de relaties die het echtpaar van DijckSchuermans onderhield met andere aanzienlijke families, doen een behoorlijke afkomst
vermoeden.
Na zijn huwelijk begint Peter van Dijck een eigen boerenbedrijf. Hij koopt in 1674 een hoeve
in Eel, grenzend aan het land van de erven Jan van Dijck, de grootvader van zijn vrouw
Agnes. Over de middelen om deze boerderij te kunnen kopen is niets gevonden, evenmin de
prijs, die hij heeft moeten betalen. In het schepenregister van Ravels (G.A.R. no.3, 107r en
107v van 5.3.1674) vinden we de aankoop als volgt omschreven:
"Peeter van Dijck cum uxore.
Wij, Ampher Jacobs en Jan Sprengers, Schepenen, doen condt dat voor ons gekomen
is Adriaen Faes Cornelis, heeft gekent en gelijdt gecedeert, getransporteert en
overgegeven te hebben aen Peeter van Dijck cum uxore seecker een huijs hof en
aengelegen, hertwelk de voors. compt bij coop verkregen heeft op den vijfden
februarij 1674 van de erfgen. wijlen Jan Matthijs Smits en Catalijn zijne huijsvrouw
en dat voor alsulcke somme als de voors. compt voor de voors. coop heeft beschickt en
sal de voors. Peeter van Dijck moeten voldoende conditio daer van gemaeckt gelijk de
voors. Peeter de selve verclaert aen te nemen en de voors. compt verclaert van deze
coop te remitteren en aen Peter van Dijck cum uxore te transporteren en over te geven
bij en mits desen: ......
Peeter van Dijck cum uxore.
Wij, Schepenen, doen condt dat voor ons gekomen is Adriaen Faes Cornelis, heeft
gekent en .... vercogt te hebbenPr van Dijck cum uxore seecker huijs hof en
aengelegen van erfen gelegen tot Eel onder Ravels oist en zuijt de straet, west de
straet en noirdt Gijsbregt Adriaenssen en de erfgen Jan van Dijck commerlos en vrij
behalvens sheren csijns ....."
Over de omvang van het bedrijf is weinig bekend. De schepenregisters vermelden nog een
aankoop op 19 juli 1676 van:
"...... secker huijs ende hoff met de aengelegen erve door Peter van Dijck en Agnes
Rombouts sijne huijsvrouw ..."
eveneens in de Eel gelegen (G.A.R. nr. 3, fol.213r)). Vermoedelijk heeft hij daarna de oudste
boerderij afgebroken en als akker in gebruik genomen. De koopprijs bedroeg 275 guldens.

In 1705 kocht Peter van Dijck nog een "aenstede", een akker naast de boerderij gelegen
(G.A.R. no.8, 134r en 134v van 13.2.1705):
"Compareerden voor Peeter Baelemans .... erffelijk notaris binnen de Heerlelijckheijt
Ravels residerende ende in presentatie van de getuijghen naergenoempt en als
curatere vans sterfhuijs wijlen Goris Noijes heeft in die qualiteijt gekent ende gelijt
om eene somme van penningen al betaelt is vercocgt te hebben Peeter van Dijck
seeckere aenstede, gelegen neffens Jan van Aell hof comende oist, en west Jan van
Aell, zuijt de straet, ende noirt de weduwe en kinderen Cornelis Bastiaens, commerlos
en vrij, behalvens sheren chijns ende daerenboven belast met het sevenste paert in
negen loopen cooren beneficie ende noch met het derde paert int sevenste paert van
het voors beneficie coren ....."
Over de familie van Dijck-Schuermans is verder weinig bekend. Zij wordt nog vermeld in een
lijst van inwoners van Ravels opgesteld door pastoor Norbertus Hermans, schout Franciscus
Pauly en burgemeester Matheus Stalpars (G.A.R. nr.7, 10-12 7.11.1693; ARA). Behalve Peter
en zijn vrouw Agnes worden vermeld de kinderen: Jan, Hendrik, Catalijn, Anneken, Peeter,
Geertruij, Willem en Antonius.
Agnes Schuermans moet op 14 december 1699 zijn overleden. In het begraafregister van
Ravels staat zij vermeld als Agnes van Dijck (Boek huwelijken en overlijdens Ravels, 16651778, blz. 324; ARA).
In 1712 sloot Peter van Dijck, toen dus rond 71 jaar oud, een overeenkomst met zijn zoon
Hendrik, waarbij deze het bedrijf van zijn vader huurde. Hierbij nam hij de verplichting op
zich voor zijn vader te zorgen tot zijn dood. Deze overeenkomst wordt als volgt in het
schepenregister van Ravels beschreven (G.A.R. nr. 9, 46v-47v 15.12.1712; ARA):
"Accoort intr plaetse van huercedulle tusschen Peeter van Dijck met sijne kinderen en
swager tegen Hendr. van Dijck sijne sone. Op heden den 15 decembr 1712
compareerde voor ons schepenen naergenoemt Maria van Dijck, begijntje, in desen
geassisteert met Geerard Balemans haere gecozen mombour, Catharina van Dijck,
geassisteert met Corn. de Visser haer man en mombour, den selven de Visser hem
alnoch sterck maekende voor Anna van Dijck getrouwt met Michiel van Miroden als
apsent, Jenneken van Dijck geassisteert met Jan Coijmans haeren man en mombour,
mitsgaders Guillis Schuermans als mombour en Joos Marinus als geassimeerde
toesiender van onmondige kinderen wijlen Peeter van Dijck daere moeder als was
Agnes Schuermans, en dees comparanten hun sterck maekende en oock mondelinge
consent hebbende van Peeter van Dijck haeren vader alsoo ter eenre ende Hendrick
van Dijck, sone van voors. Peeter van Dijck ter andere sijde, welcke comparanten met
malcander sijn over comen inder voege als volght:
Inden ierstendatten tweeden comparant sal aenvaerden de huijsing en derde voir legh
landt ende driesschen te half meert eerstcomend 1713 ende het besaijt landt t'oost in
de stoppels mette halve schaer gelij hij het in het aftrecken de derde voir leg landt
mette halve schaer sal moeten laeten.
Item sal den tweeden compt de dorpslasten soo veele XXX:XI: minder ofte meerdere
penning, mitsgaders de vijandelijcke contributie moeten betaelen sonder daer voor iet
te pretenderen, en de selve tot sijne laste aente veerden te Sinte Jan Baptist (24.6 CH)
ierstcomende 1713 die aen dit goet sullen comen uijtgesondert te worden gelijck
oockde chijnsen beneficien over dit goet uijtgaende sonder corten, die aen de voors.
tweeden compt en huerman in dese sijn bekent.
Item sal den tweeden compt de wegen en waeterloopen aen dit goet uitgaende tot

sijnen coste moeten onderhouden en veegen, gelijck oock alle gebuerelijcke rechten.
Item sal de huerman alle jaeren moeten decken vijftig steen recgt leverbaer deckstroij
den decker te dienen ende de cost te geven voor de afval, latten, naegelen te coopen
ten laste vant'gemeijn, waer voor hij sal moegen bosschen alle het schaerhout, maer
sal het selven voort minstens oudt sijn vier jaeren, decklanden en leggerds op d' erfne
te haelen.
Item sal de huerman alle weeghden en wanter lostelen onderhouden ten sijnen coste
en het vitsel uijt het schuergoot, op dit erf vasschouden te vinden.
Item sal den tweeden compt van aff mogen doen mette smeden sijn eijgen prouffijten
en blijven iet gemeijn huijs ten gemeijne costen, in cost en dranc tot helft meert ter
ierstcomende, behoudelijck dat hij tweeden compt, sijnde sonder werck sal moeten
helpen sijn vader in de schuer int dorsen ofte elders daer sijn vader hem te werck sal
brengen, waer voor sal comen, te smelten alsulcken als Peeter van Dijck hem vader
aen tweeden compt sijnen sone in dese hadde toegesijt, behoudelijck dat hij uit
confidrae vant selve sal hebben uijt gemeijn eenen ducaton.
Voir welken huer den tweedden comparant sijn vader sal moeten onhouden in cost en
dranc, lijnden en wullen, sieck ende gesont, tamelijck en eerelijck, ende ofte het
geviele datten voors sijnen vader quame sieck te worden ende hem niet en coste
genezen met eieren, sutemelck en alsulcke vlees gelijck sijne sone in huijs volgens
sijne staet mochte hebben, soo sal met advies van twee schepenen en den mombour in
desen geordonneert worden watten meergemelden Peeter van Dijck in sijne sichte
vannoode is, het welck buijtenshuijs sal gehaelt worden ten gemeijne coste. ende aste
het geviele datten voors sijnen vader met sijne sone genochsaem en conde overcomen,
also dat hij later bij een ander hadde te woonen, so sal den selven Peeter van Dijck
sich selve bij een ander mogen besteden, ten coste van sijnen sone Hendrick, sonder
tegenseggen.
Item so is dit goet verhuert voir eene termijn van drij jaeren integaen te halff meert
1713 en te eijndigen naer de loop van salve,in soo verre dat sijn vader in voorsegde
drij jaeren quame aflijvig te worden, en andersints soo sal de huere voor den cost van
sijn vader sijn leven lanck gedurende blijven continueren en als den vader, bij den
wille gods, sal comen te overlijden int' jaer, soo sal den huerman naer rato van tijdt
tegen dertich gulden opt jaer van huer moeten betaalen in los en vrij gelt ende sal den
tweeden compt als huerman in dese noch een jaer alsdan mogen blijven wonen mits
betaelende dertigh gulden voot selve jaer in los en vrij gelt, gels voorsegt is, dat alles
met permissie en decreet van schepenen naergenoemt.
Actum ten overstaen van Geeraed Balemans, Adriaen Schuermans, Peter Lenaerts,
Anthoni Bergmans, Goris Aerts en Willem Bastiaens.
Schepenen als opperweesheren ...
Borghtocht
Ende ten dese mede compareerde Cornelis Geerds den jongeren stelt sich als borge en
debiteur principael tot voldoen deser conditio.
Actum ten dage, maende en jaere voorsegt en in presentie van als boven.
Ende compareerde meede Hendrickus van Dijck stelt de borge in hande tot ontlastinge
van sijn Borghtogh, sijn have, schaere en sijn rechtedeelin d'erfgoet. Actum en in
presentie ut supra."
Peeter van Dijck is overleden te Eel en begraven te Ravels op 13 januari 1714 (Liber
Matrimoniis et Mortiis Ecclaesiae de Raevels, 1665-1778; Parochieregisters Ravels nr. 3
fol.328v; ARA).

II.A
HENDRICUS VAN DIJCK
Hendrick
geboren/gedoopt Ravels 22 augustus 1682
peter en meter: Johannes Baerlemans en Adriana van Eynd
landman
overleden/begraven Ravels 16 maart 1733
(liber Matrimonii et Mortii, Parochie Ravels, 1665-1778, blz.338; ARA)
zoon van Petrus van Dijck en Agnes Schuermans
huwt Ravels 16 januari 1714 (ondertrouw 6 januari 1714) met
huwelijksgetuigen Joannes Stalpaerts en Gaspar Schroevers
MARIA HENDRICUS CORNELISSEN JANSSEN HENSEN
geboren Ravels 12 oktober 1688
peter en meter: Walterus Hendrickx van Beeck en Maria van den Broeck
overleden mogelijk Weelde 5 september 1748
dochter van Hendricus Cornelissen Janssen en Elisabeth Verheyden (ex Weelde)
uit dit huwelijk:
1. Petrus
~ Ravels 13.12.1715
peter en meter: Johannes Stalpaers en Johanna Verspreeuwen
volgt III.A
† Ravels 24.4.1725
2. Margareta
~ Ravels 2.6.1718
peter en meter: Cornelius Hendrick Janssen en Elisabeth Cornelis Janssen
† Ravels 1783
huwt Ravels 31.5.1750 met Adriaan Huijbs, * Ravels, boerenzoon, woont Achtereel op
de hoeve van de familie van Dijck, † Ravels 1780
3. Catharina
~ Ravels 19.8.1721
peter en meter: Antonius Berghmans en Elisabeth Verheijden
huwt met Nicolaas van Gorp
4. Anna Maria
~ Ravels 28.9.1723
peter en meter: Petrus de Bondt en Maria Jean Diricken
5. Agnes
~ Ravels 19.10.1726
peter en meter: Antonius Cauwenbergh en Maria Dens
6. Elisabeth
~ Ravels 18.3.1728
peter en meter: Joannes Baptist Luyten en Joanna Maria Hendrick Jansen
† Poppel 6.2.1798 0.00 uur/begraven 9.2.1790
als van Deijck
huwt Weelde 24.6.1751 met Peter van Esch, ~ Poppel 7.10.1719, woont te Poppel, †
Poppel 7.9.1792 8.00 uur/begraven 10.9.1792
7. Joannes Baptist
~ Ravels 6.9.1731
peter en meter: Antonius Cauwenbergh en Adriana Berghmans
† Ravels 8.10.1731
Uit:
Jansen A.W., Ravels, bakermat van de familie Van Dijck 1592-1775, Hilvarenbeek,
eigen uitgave 1985
Reeds voor het overlijden van zijn vader, Peter van Dijck, heeft zijn zoon Hendrick het bedrijf
van zijn vader gehuurd. Na het overlijden van Peter van Dijck, op 13 januari 1714, zette hij
het bedrijf voor eigen rekening voort. Uit de direct na dit overlijden opgemaakte akte blijkt,
dat Peter van Dijck reeds eerder een verkoping had gehouden, waarschijnlijk onderhands voor

de kinderen.
Hendrick had toen een bedrag uitgegeven, groot 200 guldens, dat hij van de erven leende
(G.A.R. nr.9, 70r en 70v 15.1.1714; ARA):
"Obligatie en borghtochte voor de bejaerde en onbejaerde kinderen wijlen Peeter van
Dijck.
Op heden den 15 januarij 1714 soo compareerde Hendrick van Dijck den welcken
alsoo hij op sijn vaders coopdag had beschikt eenen notabele sommen waer van hij nu
wierde gepressert tot betalinge ende j het selve gelt niet bij der handt en hadde soo
heeft der selve gelooft te betalen aan Jouffouw Maria van Dijck, begijn, in dese
geassisteert met Geeraerd Balemans haere mombour in dese, Cornelis de Visser als
man en mombour van Catharina van Dijck, Jan Coijmans als man en mombour van
Anneke van Dijck, de voors. Hendrick van Dijck sijn recht paert en deel daer in
behoudende in eene somme van tweehondert gulden waer inne ieder der voors. erfgen
soude competeeren, gerekent de 200 gl inne gelij cavels tweeentwintig gl vier stuijvers
drij duijten, maeckende voor de voors. vijff cavels een hondert elff gl twee st. een duit,
waer van de selve belooft te betaelenen aan de voors. compnt aftedraegen haar rechte
paert en deel in twee renten, te weten de intrest deselve, als de voors. erfgen sijn
gellende aen Capelle en H. Geest alhier en dit voor eene termijn van twee jaeren, als
wanneer de compnt gelooft de voors. hooftpenningen ieder deser voors. erfgen te
betaelen sonder langer soo hij is gelovende,
en gelooft den eersten compnt aan Gillis Schuermans als mombour van weeskinderen
Peeter van Dijck met naeme Willem (1691), Geertruij (1689), Peeter (1693) en
Anthoni (1695) van Dijck en tot desselfs behoeve te betaelen eene somme van acht en
tachentig gl seventig st een blanck, waarvan hij insgelij de weesen rechte paert en
deel in de bovenstaende twee renten ...
.... intresse, als wanneer hij compnt gelooft de voors. capitaele aen de weese cum
intresse te retitueren en betaelen, en oftehet sacken ware dat hij deselve niet en schote
sal de intresttot weldeugentheijt van deselve onderste obligatie soo compareerden de
voorsegde comparant.
Maria van Dijck geassisteerd als boven, Cornelis de Visser noe uxoris (nomine
uxoris= in naam van zijn echtgenote CH), Michiel van Merode insgelij noe uxoris
hebben te samen en elck intbijsonder gestelt tot borge en weldeugentheijt van gls 88 17 3/4 haere rechte paerten en deelen die deselve sijn competerende in het
achtergelaten goet wijlen Peeter van Dijck en Agnes Schuermans.
Sub obligatione debita salina indemnitate
Actumut supra coram Geeraerd Balemans en Willem Bastiaens, schepenen ect."
Na het verstrijken van de huurtermijn van drie jaren, zoals deze in 1712 was overeengekomen
(G.A.R. nr.9 46v - 47v 15.12.1712; ARA), sloten de erven in 1715 een nieuwe
huurovereenkomst met Hendrick van Dijck, nu voor een periode van zes jaren, voor een
huurprijs van 30 gulden per jaar (G.A.R. nr.9 98r 13.11.1715; ARA).
In de loop van de jaren 1715 tot 1718 namen Hendrick van Dijck en zijn vrouw Maria
Hendricus Cornelis Janssen de aandelen van de erven in de nalatenschap van hun ouders over.
In 1715 verkocht Jenneke van Dijck, gehuwd met Jan Coijmans, haar deel voor 79 guldens en
10 stuivers aan haar broer Hendrick van Dijck ("Huurceel voor de kinderen Peet van Dijck",
G.A.R. nr.9 97r en 97v 13.11.1715; ARA):
"Conditie vastgoet Jenneke van Dijck getrouwt met Jan Coijmans, aan Hendrick van
Dijck.

Conditio ende voorwaerden achtervolgens de welcke soo heeft Jan Coijmans als man
en mombour van Jenneken van Dijck vercocht desselfs gerecht paert ende deel in eene
stede gestaen ende gelegen in den Achtereel aen Hendrick van Dijck en waer op den
selven tegenwordich is woonende, bestaende in huijsingen, landt ende wijden ende
wijders aencopen bekent, aen te veerden de huijsingen, driesschen mette doirde voir
legh landt in te halft meert ierstcomende, en t besaijt landt t' oost in de stoppelen met
sijn gertecht paert in den oost, aen haer aengecomen bij versterf van haere ouders
saligher ...."
De overdracht aan Hendrick van Dijck en zijn vrouw, Maria Hendricus Cornelis Janssen,
vond, tegelijk met de betaling, plaats op 26 maart 1716 (G.A.R. nr.9 113r en 113v 26.3.1716;
ARA).
Ook Anna van Dijck, gehuwd met Michiel van Merode, verkocht haar deel aan haar broer. Op
8 februari 1717 werd dit aan Hendrick en zijn vrouw overgedragen (G.A.R. nr.9 132r
8.2.1717; ARA). De verkoopprijs was 79 gls 10 stuivers.
Op 3 februari 1718 droeg ook Cornelis de Visser, weduwnaar van Catharina van Dijck, het
aandeel van zijn kinderen in het erfgoed van Peeter van Dijck en Agnes Schuermans over aan
zijn zwager, nu voor 82 guldens (G.A.R. nr.9 147r 3.2.1718; ARA). De totale waarde van de
acht delen van de erfenis zou dan ongeveer 650 guldens zijn geweest.
In de schepenregisters van Ravels is geen overdracht gevonden van de erfdelen van de
overige kinderen, waarvoor Gillis Schuermans als voogd en mombour optrad. Wellicht dat
deze elders hebben plaats gevonden. Het betrof Peter (* 1693 - † 1625), Willem (* 1691),
Geertruij (* 1689) en Antonie (* 1695).
Behalve van deze laatste is van deze kinderen weinig bekend. Geertruij van Dijck huwt in
1728 te Baarle-Hertog met Joannes Theodorus Adriaense. Van Willem is alleen de
geboortedatum bekend. In de landbouwtelling, die in 1740 te Ravels werd gehouden, wordt
een Peet van Dijck vermeld, een kleine boer in de Achtereel. Het is niet duidelijk of dit de
zoon van Peeter en Agnes kan zijn, en dus de broer van Hendrick. Uit de beschrijving in de
landbouwtelling krijgt men eerder de indruk, dat het hier een jonge boer betreft, die pas
begonnen is (Landbouwtelling op 16 en 18 november 1740; Ravels rollen, G.A.R. 35 los
blad). Petrus van Peeter en Agnes zou dan 47 jaar geweest zijn.
"één kui, 150 schoove cooren, 100 schobben gedorse stroij, één karre sporie(een klein
groen gewas, als veevoeder gebruikt, CH), drie manden patrassen (aardappelen, CH)
drie veertelen bockende (een veertel was in Ravels 19 kilogram; bockende = boekweit,
CH) één karre bockende stroij ......"
Welnu, de zoon van Hendrick, eveneens Peter genaamd, was pas getrouwd op 21
september1739 te Turnhout met Anna Maria van Camp. Dit echtpaar woonde daarna te
Ravels, zoals blijkt uit de doop van een kind aldaar: Maria Helena op 19september 1741.
Vervolgens verhuisden zij naar Baarle-Hertog, waar op 28 januari 1745 nog een zoon,
Johannes Petrus, werd gedoopt.
Het echtpaar Hendrik van Dijck en Maria Hendrikus Cornelis Janssen had totaal zeven
kinderen. Zie bovenstaand gezinsblad.
Na de dood van Hendrick rond 13 maart 1733 zal de weduwe Maria Janssen het boerenbedrijf
nog enige tijd hebben voortgezet. In de schepenregisters van Ravels is daar echter geen
vermelding over gevonden. Na het huwelijk in 1750 van dochter Margareta van Dijck met
Adriaan Huijbs zal dit echtpaar de boerderij hebben over genomen. Margareta fungeert
overigens ook als vroedvrouw (obstetrice) en komt regelmatig voor in het doopregister

vanwege door haar verrichtte nooddopen. Van de overname door het echtpaar Huijbs - van
Dijck is een indicatie te vinden door de overdracht van de erfdelen door Elisabeth, gehuwd
met Petrus van Esch en door Catharina, gehuwd met Nicolaas (Nicolaus) van Gorp, aan
Adriaan Huijbs en zijn vrouw op 4 januari 1769 (G.A.R. nr.11 fol.168 recto 4.1.1769; ARA).
De akte vermeldt dat het om "derdeparten" gaat, dus van de zeven kinderen waren toen alleen
Elisabeth, Catharina en Margaretha in leven. Ook Maria Janssen moet toen reeds overleden
zijn, hoewel dit in het overlijdensregister van Ravels niet is teruggevonden. Mogelijk is zij de
Maria Jansen die mogelijk in Weelde op 5 september 1748 is overleden.
De koopsom van de twee "derdeparten" bedroeg 350 guldens "Brabants gelt". De totale
waarde van de hoeve en de grond moet dus toen ongeveer 525 guldens hebben bedragen. Dat
was dus beslist geen grote boerderij in die tijd.
In de akte wordt de overdracht als volgt beschreven:
"Wij Janbaptist Moelants, Peeter Antonisse Jaspers, Peeter ende Cornelis Aerts,
schepenen der dorpe ende heerlijckheijt Ravels, doen cont dat voor ons gecompateert
zijn Elisabeth van Dijck geassisteert met Peeter van Esch hare man en mombour,
Catrina van Dijck, geassisteert met Nicolaas van Gorp als haren man ende mombour,
so welcke comparanten te samen hebben verclaert verkoght, gesedeert en
getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Adriaen Huijbts hunnen swagher,
alhier present ende den coop is accepteerende, hunne gerechte derdeparten soo in
huijsinge, landereijden, wijden, houtgewassen, dewelckeaen deselve gekomen van
hunne ouders Hendrick van Dijck ende Marie Joosen, gestaen ende gelegen in den
Eel, alhier, ende soo groot en klijn als hetselve nu bij den voorseghde Adriaen Huijbts
wort gebruijckt ....
sijnde deselve goederen geregnoijt huijs ende hoff, ende aengelege oost erfgenaam
Jan van Aael, west de Ackerstraat, suijt 's-Heerenstraat ende noort Adriaen van Gils.
Item eene wijde genaemt 'houthuijsken', geregnoijt oost de Ackerstraat, west Cornelis
Geerden, noort die goederen der Heren der Abdije van Averbode, suijt 'sHeerenstraete.
Item eenen acker genaemt den Bergh, geregnoijt oost erfgenamen van Ael, west
deselve,suijt 's-Heerenstraete ende noort Guliom van Ael."
Aan de hand van de beschrijving in de bovenstaande akte van 1769 kan de plaats van de
boerderij worden vastgesteld (Gils, Adriaan van, Plaats- en akkernamen Ravels, uitgave
Heemkundekring Ravels). 's-Heerenstraat is de huidige Eelstraat, ook nog wel "Den
Achtereel" genoemd. De Ackerstraat is de huidige Hofstraat. De boerderij moet dus gestaan
hebben op de hoek Hofstraat en Eelstraat, ten noorden van de Fransestraat. Op deze plaats
staat een boerderij uit deze eeuw. Ongetwijfeld is deze gebouwd op de plaats waar ook
voordien een boerenhoeve stond. Bij deze boerderij hoort momenteel nog een veld,
"Schuermans Houteren" genaamd.
Het ook genoemde perceel 'houthuijsken' is vermoedelijk het stuk grond, waarop de oudste
boerderij heeft gestaan, die door Peeter van Dijck werd afgebroken. De naam wordt ook
geschreven als 'het outhuysken'. De oppervlakte van ongeveer 130 roeden (G.A.R. nr.12
fol.135; ARA). Een Bredase roede bedraagt 32,26 m2, 130 roeden is dus ongeveer 4194 m2;
de veelgebruikte Rijnlandse roede was echter 14,19 m2, dan is 130 roede gelijk aan 1845 m2).
De ook genoemde akker 'Den Bergh' moet de 'aenstede' geweest zijn, die door Peeter van
Dijck in 1705 is aangekocht. Dit perceel was 300 roeden groot en lag los van de boerderij.
Adriaen Huijbts en zijn vrouw Margareta breidden het bedrijf verder uit. In 1774 kochten zij
een heideveld, genaamd het Smitsveld, gelegen in de Eel, groot een bunder (G.A.R. nr.11
fol.310 v 25.11.1774; ARA).

Adriaan Huijbs is overleden te Ravels en begraven op 21 februari 1780. Zijn vrouw,
Margareta van Dijck, op 5 augustus 1783.
Na het overlijden van Adrianus Huijbs in 1780 en van Margareta van Dijck in 1783 kwam de
boerderij in handen van hun schoonzoon, Adriaen van Ginhoven, die op 26 oktober 1783
gehuwd was met dochter Elisabeth Huijbs. Op 10 juli 1786 verkochten de andere kinderen
Huijbs hun "vierdeparten ende deelen" in het ouderlijk goed aan hun zuster Elisabeth en haar
man voor 925 guldens (G.A.R. nr.12, fol.131v, 132r en 132v 10.7.1786;ARA). De
omschrijving in de akte luidt:
"... eene behuijsde hofstede, gestaen ende geleghen in den Eel alhier, groot omtrent
het geheel 1100 roeden, oost de straete, zuyt het Ackerstraetken, west Hendrik van
Loon ende noirt Adriaen van Heel".
De conclusie is dat, aan de hand van de omschrijving in de verschillende akten, de plaats van
de boerderij slechts globaal is vast te stellen. Geleidelijk moet het bedrijf ook steeds groter
geworden zijn. De eerste boerderij van Peeter van Dijck zal niet meer geweest zijn dan een
eenvoudige hoeve met één bunder grond. Door de aankopen in 1676 en 1705 zal de
oppervlakte gegroeid zijn tot circa 2 bunder. Het bedrijf van de derde generatie, Adriaen
Huijbs, zal 3 à 4 bunder geweest zijn. De vierde generatie, Adriaen van Ginhoven, moet
tenminste 8 à 10 bunder bezeten hebben. Ook de boerderij zelf is verplaatst en/of verbouwd.
Hoewel de kern wel aan te geven is op de al eerder genoemde hoek van de Eelstraat en de
Hofstraat, is het door de veranderingen in de loop van enkele honderden jaren en het
ontbreken van nauwkeurige perceelsaanduidingen in de vroegere tijden praktisch onmogelijk
de exacte juiste plaats vast te stellen waar Peeter van Dijck ooit zijn boerenhofstede had.

II.B
(kwartier 512 Hamers-Weber)
ANTONIUS VAN DIJCK
geboren Ravels/gedoopt Ravels 22 november 1695
peter en meter: Petrus de Bont en Aldegunda Marinus
(Doopboeken Parochie Ravels deel 2, folio 72; ARA)
pachter
overleden Ravels 22 juni 1739
zoon van Petrus van Dijck en Agnes Schuermans
huwt Weelde 29 augustus 1725
huwelijksgetuigen: Joannes Baptist Jansen (zwager) en Arnoldus Aerts
(Huwelijken Parochie Weelde, 28.8.1725, akte 33; ARA) met
MARIA DENS
geboren/gedoopt Weelde15 juni 1697
overleden en begraven Weelde 9 oktober 1755
dochter van Jacobus Deens (1) en Joanna Joannis Marinus
uit dit huwelijk:
1. Joanna Catharina
~ Ravels 18.11.1727
peter en meter: Jacobus Deens (grootvader) en Maria Claesens
2. Petrus
~ Ravels 5.9.1729
peter en meter: Hubertus Vervest en Helena Schuermans
volgt III.B
3. Joannes Baptist
~ Ravels 10.10.1731
peter en meter: Antonius Bergmans en Joanna Dens (jongste tante)
volgt III.C

Uit:
Jansen A.W., Ravels, bakermat van de familie Van Dijck 1592-1775, Hilvarenbeek,
eigen uitgave 1985
Antonius van Dijck was het jongste kind van het echtpaar Petrus van Dijck en Agnes
Schuermans. Bij het overlijden van zijn vader in 1714, behoorde hij tot de "onbejaerde
weeskinderen", waarover Gillis Schuermans als voogd was aangesteld (G.A.R. nr.9 fol.70r en
70v 15.1.1714; ARA). Evenals zijn vader en oudere broer Hendrick werd ook hij boer.
Na zijn huwelijk in Weelde met Maria De(e)ns woonde het paar op een boerderij genaamd:
"Klein Ravels", voor zover bekend geen eigendom, maar een pachthoeve.
Op 5 augustus 1727 maakten Antonius en Maria hun testament op voor notaris J.B.
Ballemans, waarin zij de langstlevende als enige erfgenaam aanwezen (G.A.R. nr.14 akte 14
24.10.1746; ARA). De akte wordt vermeld, maar het testament zelf is niet meer gevonden.
Slechts drie kinderen werden hen geboren. De oudste wordt nog éénmaal gevonden bij de
doop van een kind, Petrus naar zijn grootvader, van haar broer Joannes Baptist in BaarleHertog. Mogelijk heeft zij daar gewoond. Broer Petrus werd de stam(groot)vader van de
Middelburgse familie van Deijck, broer Joannes Baptist idem van de families van Dijck te
Breda en de familie van Dijck van Baarle-Hertog.
Reeds op de jonge leeftijd van 43 jaar overlijdt Antonius van Dijck te Ravels op 22 juni 1739.
Zijn weduwe, net 42 jaar oud, zet het boerenbedrijf voort. In de landbouwtelling van 1740 in
Ravels werd haar bedrijf als volgt geïnventariseerd:
"De weduwe Antoon van Dijck

1 peert, 1 os, 6 kuien, 1 veers, 30 schaepen, 2000 schooven cooren, 50 schobben
stroij, 45 veertels bockweijde, 900 schooven haever, 4 carren sporie, 3 carre Bockende
stroij, 3 carre bockende caff, 2 loopen sporiezaad, 7 carre hoij, 15 loopen patrassen.
Was getekend, Maria van Dijck."
Een vergelijking met andere boeren in die telling leert ons, dat we hier met een middelgroot
bedrijf van doen hebben, wel een goede boer, maar geen groot bedrijf. Uit de volgorde waarin
de bedrijven door de tellers bezocht werden is af te leiden, dat de boerderij gelegen was aan
het Gilse-eind van Ravels.
Maria Dens moet door geboerd hebben tot nog in 1746/1747. In die jaren hield zij enkele
openbare verkopingen, waarop zij haar veestapel, landbouwproducten, gereedschappen en
meubilair verkocht.
Op 24 oktober 1746 werd een verkoping gehouden van vee, werktuigen en
landbouwproducten (G.A.R. nr.14, akte 14 24.10.1746; ARA).
"Op conditio ende voorwaerdeachtereenvolgens dewelcke soo sullen naer sijne
voorgaende kerkgeboden Maria Dens weduwe Antonie van Dijck als enighste
eerfgename testementaire van haeren man saligher Antonie van Dijck van alle haere
meubilaire ende bestiale goederen alleenigh daer toe gerecht sijnde volgens hunnen
testamente gepasseert voor den notaris J.B. Ballemans de dato 5 augustus 1727 ende
ten desen geassisteert met onse schepenen
vercoopen ten hooghsten ende schoonsten ende dat voor alleman alle haere
meubilaire ende bestiale goederen mede hoij, stroij ende alles watter bevonden sal
worden ....."
Na de regeling betreffende het "hogen" voor alle vee en alle kopen boven de 4 gulden, volgen
de betalingsvoorwaarden. Alle kopen beneden de gulden moesten contant worden voldaan, die
daarboven op de betaaldag "Sint Laureijs eerstcomende". Wel moesten er borgen worden
gesteld.
Vervolgens de opsomming van de kopen, met de bedragen waarop zij werden ingezet:
" 1 peert
40000
den os
84000
een roode koije
43100
een roobonte koije
39100
een roobonte koije
35000
het kalf
10150
een kalf
10100
de beste eertkaere
15050
een andere kaere
05100
den waeghen
04050
de beste ploegh
05000
een andere ploegh
01000
nog een ploegh
01050
een eeghe
01011/2
een cruijwaegen
02120
een peertszaedel
03000"
Tal van kleine gereedschappen werden in afzonderlijke kopen aangeboden, zoals paardentuig,
zeis, riek, spade, turfschop, hamer, lantaarns, een trog, totaal voor 13 - 82 - -12. Ook de
landbouwproducten werden in afzonderlijke kopen geveild:
"het caf naest den schouw den voorste hoop 03090

een andere hoop boeckende caf
eenen andere hoop boeckende caf
eenen aechterham
de mijt boeckende stroij
boeckende stroij int schop
twee veertelen boekwije, per veertel
ad idem
ad idem
ad idem
ad idem
ad idem
ad idem
twee veertelen haever, te betaelen per
negen loopen
ad idem
ad idem
ad idem
ad idem
ad idem
ad idem
100 steen spuijrie ongedorse par cento
ad idem
100 steen hoij par cento
ad idem
ad idem
100 steen roggestroij
ad idem
(6x)
100 steen havere stroij
ad idem
ad idem
de rest

020201040002020202020202-

161611001508080808080909-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

020202020202020000010100030304040505-

050404091011121515000019191916190000-

0
0
1/2
0
0
0
1/2
1/2
1/2
0
0
0
7/8
7/8
0
0
0
1/2"

De totale waarde van de te veilen goederen bedroeg bijna 500 guldens. Opvallend is ook, dat
de veestapel kleiner is dan bij de telling in 1740!
Tenslotte hield Maria Dens op 17 juli 1747 nog een verkoping van veldvruchten,
"staende te velde op de goederen alwaer de selve lestemaels heeft gewoont, gelegen
op Clijn Ravels alhier"
Er waren 17 kopen met een totale waarde van 66 guldens. Uit deze akte zou men kunnen
opmaken, dat zij toen reeds verhuisd was. Omdat er geen boerderij werd verkocht en ook de
twee zonen het bedrijf niet voortzetten, moet geconcludeerd worden, dat het om een
pachthoeve ging. De kinderen zijn dan ook hun eigen weg gegaan.
Na die verkopingen zal de weduwe van Dijck - Dens bij haar zoon Petrus, inmiddels gehuwd
met Catharina Lonius, gewoond hebben in Weelde, waar die daar sedert 1750 gewoond moet
hebben.
Daar in Weelde is zij, na haar overlijden op 58 jarige leeftijd, op 9 oktober 1755 begraven.

III.A
PETRUS VAN DIJCK
gedoopt Ravels 13 december 1715
peter en meter: Johannes Stalpaers en Johanna Verspreeuwen
landbouwer
overleden Ravels 5 mei 1759 "viduus"
zoon van Hendrik van Dijck en Maria Hendricus Cornelissen Janssen Hensen
huwt Turnhout 21 september 1739 met
ANNA MARIA VAN CAMP
geboren
overleden vóór 1759
dochter van van Camp
uit dit huwelijk:
1. Maria Helena
~ Ravels 19.9.1741
peter en meter: Antonius Bergmans en Gertrudis van Dijck
de laatste is haar oud-tante * 1689, gehuwd met Joannes Th. Adriaense uit BaarleHertog. Mogelijk ligt daar de link naar die streek. Na het overlijden van haar vader in
1759 zal zij naar haar meter in Baarle-Hertog gehaald zijn.
† Baarle-Hertog 30.3.1831
huwt Baarle-Nassau 4 februari 1782 (akte RK Trouwboek deel 4 periode 1767-1810
regno. 4) met Bernardus van de Westelaeken
2. Johannes Petrus
~ Baarle-Hertog 28.1.1745
van hem is verder niets bekend.

III.B
(kwartier 256 Hamers-Weber)
PETRUS VAN DIJCK
geboren Ravels 5 september 1729
landbouwer te Ravels, na 1750 te Weelde
overleden Weelde 5 februari 1795 07.00 uur
begraven Weelde op het kerkhof 6.2.1795 's avonds
Petrus van Dijck conjux Catharina Lonius, dijsenteria
zoon van Antonius van Dijck en Maria Dens
huwt Ravels 17 februari 1749 met
getuigen Joannes Baptist van Dijck en Joannes Baptist Lonius
CATHARINA LONIUS
geboren Ravels 20 februari 1727
overleden Ravels 7 februari 1795 10.00 uur
begraven Weelde 8 februari 1795 's avonds
obiit Catharina Lonius 7.2.1795, vidua Petri van Dijck, dijsenteria
dochter van Cornelius Lonius en Ida van Steensel
uit dit huwelijk:
1. Antonius
~ Ravels 29.1.1750
volgt IV.A
2. Joanna Maria
~ Weelde 19.2.1752
peter en meter: Joannes Baptista van Dijck en Ida van Steensel
3. Anna Margaretha
~ Weelde 14.12.1753
peter en meter: Joannes Baptista Loenius en Joanna Catharina van Dijck
4. Jacobus
~ Weelde 20.3.1756
volgt IV.B
5. Wilhelmus / Guilielmus
~ Weelde 25.1.1758
volgt IV.C
6. Cornelius
~ Weelde 25.10.1759
volgt IV.D
7. Maria Catharina
~ Weelde 29.3.1762
peter en meter: Jacobus van Ginhoven en Maria Catharina van Dijck
8. Anna Maria
~ Weelde 27.8.1764
peter en meter: Cornelius van Ginhoven en Margareta van Dijck
huwt Guillielmus Huygens
uit een onbekende relatie:
a. Adrianus
* Weelde 18.3.1793 13.00 uur
~ Weelde 18.3.1793 "illegitimus"
peter en meter: Petrus van Dijck (*1729) en Joanna Maria van Dijck (*1752),
grootvader en tante van de boreling
† Weelde vóór 1796
uit een relatie met Guillielmus Huygens
b. Anna Maria
* Weelde 23.1.1794 22.00 uur
~ Weelde 24.1.1794 "illegitima"
uit het huwelijk:
9. Johannes Baptista
~ Weelde 25.1.1767
peter en meter: Adrianus van Ginhoven en Helena Wouters
† Weelde 7.2.1767 proles Petrus van Dijck
10. Johannes Baptista
~ Weelde 8.3.1771
volgt IV.E

Het echtpaar woonde eerst te Ravels, waar de oudste zoon werd geboren. Daarna vestigde het
paar zich in Weelde. Beiden overleden twee dagen na elkaar aan dysenterie.
Bacillaire dysenterie is een besmettelijke ziekte die overal in de wereld voorkomt, in
tegenstelling tot amoeben-dysenterie die zich meer beperkt tot de warmere landen.
De verwekkers van de ziekte zijn Shigella-bacillen. De verschijnselen zijn een
ontsteking van de dikke darm, die gepaard gaat met buikkrampen, diarree, en bloed en
slijm in de ontlasting'. De militaire chirurgijn D. Kruseman, die in 1781 tijdens een
dysenterie-epidemie werkte bij de garnizoenstroepen van Den Bosch, onderscheidde
twee gradaties van ziektelijders. De lichte gevallen hadden buikkrampen gepaard
gaande met een bloedige stoelgang (20 a 30 maal per dag) en een wit beslagen tong.
Ze waren zonder eetlust, maar ook zonder koorts en meestal waren ze nog op de been.
Bij de zware gevallen liep de ontlasting op tot 80 a 100 en meer keren per dag en liet
"meest bloed zien, somtijds hele bloedklompen, doch merendeels bloedig slijm of
bloedwater". Het lichaam vermagerde zienderogen bij de zware gevallen, de tong was
"met eene witte slijmige korst bezet die somtijds zeer dik was", en deze mensen hadden
koorts en waren bedlegerig. Voor hen die de ziekte overleefden lag het keerpunt
gewoonlijk op de zevende of achtste dag. Bij de meer ernstige gevallen kon het wel
twaalf of dertien dagen duren voor de kentering intrad'. Gedurende al die tijd kende
de lijder een pijnlijke bloederige diarree, zoals de Gelderse boer Jan van Schaar uit
Dieren, die "gelaboreerd had aan veelvuldige ontlastingen..., en daerbij onder scherp
snijdende pijnen door den geheelen onderbuijck... ontlast had eene met veel bloed
vermengde vuijlen stinkende stoffe".
Overheidsmaatregelen voor het bestrijden van de ziekte zijn ons uit het begin van de
achttiende eeuw niet bekend. Pas in 1779 vaardigde de Venlose magistraat voor het
eerst een reces uit met daarin enkele punten waarop gelet moest worden om de rode
loop te bestrijden'. Dit is volledig in lijn met wat andere overheden deden, want pas
na het midden van de 18de eeuw werd er voor het eerst van hogerhand opgetreden
tegen de verspreiding van de ziekte. Voor die tijd zag men het als onvermijdelijk dat de
ziekte alleen kon worden verjaagd door de eerste koude periode van de naderende
winter''. In 1702 eindigde de epidemie in november.
Oorzaak
Door slordig omspringen met de persoonlijke hygiëne, zoals verzuimen na
toiletbezoek de handen te wassen, kan deze bacterie van de ene persoon naar de
andere worden overgebracht. Bacillaire dysenterie kan zich ook verspreiden via
besmet voedsel en water. Ook kan Bacillaire dysenterie als epidemie optreden;
daarvan is sprake als de ziekte in een bepaald gebied of binnen een bepaalde
bevolkingsgroep meer voorkomt dan normaal gesproken te verwachten zou zijn. Dat
gebeurt vooral in tropische streken, waar de bacteriën ook door huisvliegen worden
verspreid. Slechte sanitaire voorzieningen brengen een verhoogd risico op een
Bacillaire dysenterie-epidemie met zich mee.
Verschijnselen
De eerste symptomen van Bacillaire dysenterie zijn onder meer koorts, buikkrampen
en waterdunne diarree. Na enkele dagen kan de diarree zich ontwikkelen tot
dysenterie. Kenmerkend voor dysenterie zijn bloed en slijm bij de dunne, waterige
ontlasting. Er treden pijnlijke krampen op, vergezeld van een frequente en hevige
aandrang de darmen leeg te maken. Soms leidt dit alles tot uitdroging, doordat het
lichaam veel vocht en essentiële zouten verliest. Overigens doen zich bij de meeste

mensen met Bacillaire dysenterie niet alle genoemde symptomen voor.

ZIJPAD: ALBERT VAN DIJCK
Een mogelijke nakomeling van Petrus van Dijck is de bekende 20e eeuwse schilder. Of dit
werkelijk zo is, zal nader onderzoek uit moeten wijzen.
ALBERT VAN DIJCK
geboren Turnhout 25 februari 1902
kunstschilder, professor in het tekenen aan het Hoger Instituut te Antwerpen
overleden Antwerpen 27 maart 1951
zoon van van Dijck
Albert Van Dyck was een van de vaandeldragers van het animisme. Hij kwam in 1931
in Schilde wonen. De prachtige landschappen van onze gemeente inspireerden hem
meer dan 20 jaar. Schilde heeft 298 werken van Van Dyck in bruikleen van de
Vlaamse Gemeenschap.
Museum van Dijck
Brasschaartsebaan 30
B 2970 Schilde
Albert Van Dyck werd in 1902 geboren in Turnhout. Toen Van Dyck begon als
kunstenaar, was het expressionisme de gezaghebbende kunststroming in de Vlaamse
kunstwereld. Als animist reageerde hij hierop. Hij richtte zich meer op het
introspectieve. Albert Van Dyck evolueerde naar een zuiver picturale schilderkunst,
waarbij hij vooral aandacht schonk aan het kind en aan het schrale Kempische
landschap, in het bijzonder de omgeving van Schilde waar hij verbleef. Albert Van
Dyck overleed in 1951 aan een slepende ziekte.
Bekend van hem zijn 'Kempisch Meisje" en 'Meisje met de Zwarte Kap'.

III.C
JOHANNES BAPTISTA VAN DIJCK
geboren Ravels 10 oktober 1731
boer, metselaar, metselaarsbaas, bakker
woont Baarle-Hertog Molenstraat
overleden Baarle-Hertog 28 december1805
zoon van Antonius van Dijck en Maria Dens
huwt (1) Baarle-Hertog 7 januari 1761 met
MARIA HAVERMANS
geboren
overleden
begraven Baarle-Hertog 25 augustus 1764 (akte RK
begraafboek Baarle-Nassau deel 3, 1737-1766 regno. 3)
dochter van
huwt (2) Baarle-Hertog 25 juni 1770 met
JOANNA MARIA VAN EETEN
geboren Baarle-Hertog 2 februari 1745
overleden Baarle-Hertog 14 juni 1797
dochter van
uit het (1) huwelijk:
uit het (2) huwelijk:
zie: Van Dijck in Baarle-Hertog van A.W. Janssen
Johannes Baptiste is na de dood van zijn vader bij de verkoping van het ouderlijk bedrijf in
1747 16 jaar oud. Enerzijds zal hij net als velen v oor hem werk gezocht hebben elders.
Daarbij is hij terecht gekomen in het noord-westelijk van Ravels gelegen Baarle-Hertog.
Mogelijk dat hij daarbij zijn tante Geertrude is gevolgd, die met Joannes Theodorus Adriaense
aldaar was gehuwd. Ook zijn neef en nicht, Johannes Petrus en Maria Helena gingen die weg.
In ieder geval duikt hij daar op in 1761 in het huwelijksregister, als hij huwt met Maria
Havermans, een boerendochter van daar.
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
Nabij de huidige Baarlese buurtschap Loveren kwamen vanouds een aantal belangrijke
verbindingswegen bij elkaar, die mogelijk al in de Romeinse tijd zijn aangelegd. Het gaat om
de weg Turnhout-Breda, de weg Nijmegen-Antwerpen (via Alphen en Castelré), en de weg
Maastricht-Domburg.
Ten oosten ontstond langs de Maastrichtse baan in het gebied waar de Lei ontspringt, het
gehucht Bedaf, het huidige Groot-Bedaf. Ten oosten van de weg van Turnhout over Tommel
naar Loveren ontstonden de gehuchten Reth en Schaluinen. Aan de weg naar Weelde
ontstonden Nijhoven, Keizershoek en Veldbraak. Meer naar het zuiden ontstonden de
gehuchten Gorpeind en Ginhoven. Aan de weg naar Hoogstraten lagen ten oosten van de weg
de gehuchten Eikelenbosch en Heesboom. Ten westen van deze weg lag de Heerlijkheid
Reuth.
Loveren was aanvankelijk de belangrijkste buurtschap, omdat de wegen daar elkaar kruisten
en er ook een 'plaetse' bestond: het driehoekige plein dat kenmerkend is voor veel Brabantse
buurtschappen. De straten bij de Sint-Remigiuskerk waren nog spaarzaam bebouwd, zo blijkt
uit een oorkonde uit 1429.

IV.A
ANTONIUS VAN DIJCK
geboren/gedoopt Ravels 29 januari 1750
peter en meter: Cornelius Lonius en Maria Dens
overleden
zoon van Petrus van Deijck en Catharina Lonius
huwt Weelde 5 juli 1779 met (1)
huwelijksgetuigen Sebastianus Marinus ex Weelde
en Jacobus van Dijck ex Baerle-Hertogh
ANNA ELISABETH MARINUS
geboren Poppel
overleden Weelde 3 november 1814 's namiddags
begraven Weelde 7 maart 1815
dochter van Marinus
huwt (2) Weelde 10 november 1783 met (2)
getuigen: Joannes Antonius Hoppenbrouwers uit Weelde en
Adrianus Driessen uit Weelde
Adrianus Willemsen
geboren
overleden
zoon van Willemsen

uit het huwelijk:
1. Maria Helena

* Weelde 24.2.1780 16.00 uur
~ Weelde 24.2.1780
peter en meter: Sebastianus Marinus uit Weelde en Catharina Janssen uit Weelde

IV.B
JACOBUS VAN DIJCK
geboren Weelde 20 maart 1756
peter en meter: Cornelius van Geenhoven en Joanna Deens
woont Teteringen
overleden
zoon van Petrus van Dijck en Catharina Lonius
huwt Breda (Groote Kerk) 8 december 1782 met (2)
JOHANNA ELISABETH VERMEULEN
geboren
overleden
dochter van Vermeulen
huwt (1) met Johannes Verlegh

uit dit huwelijk:
1. Johannes Baptista

* Teteringen 1784

IV.C (kwartier 128 Hamers-Weber)
GUILIELMUS (WILHELMUS) VAN DIJCK
Willem
geboren/gedoopt Weelde 25 januari 1758
peter en meter: Petrus van Ginhoven en Maria Lonius
metselaar te Tielen
overleden ca 1810
zoon van Petrus van Dijck en Catharina Lonius
huwt Tielen 3 november 1779 met
ANNA MARIA WAGEMANS
geboren Tielen 27 april1756
overleden Turnhout 6 juli 1814
dochter van Wagemans
uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina
2. Antonius
volgt V.A
3. Petrus
volgt V.B
4. Joanna
5. Adrianus
volgt V.C
6. Maria

* Tielen 22.12.1779
* Tielen 10.3.1781
* 11.11.1782
* Tielen 20.11.1783
* Tielen 22.7.1785
* Tielen 28.11.1786
† Tielen 22.6.1790
* Tielen 4.5.1788

7. Cornelius
volgt V.D
8. Joannes Baptist
* Tielen 9.2.1790
volgt V.E
9. Catharina
* Tielen 20.1.1792
10. Henricus (Henri)
* Tielen 26.8.1794
volgt V.F => “Middelburg linie”
11. Willebrordus
* Tielen 1.12.1796
volgt V.G

IV.D
CORNELIUS VAN DIJCK
geboren
gedoopt 25 oktober 1759
peter en meter: Adrianus Huijbs en Maria Adriaensen
overleden
zoon van Petrus van Dijck en Catharina Lonius

IV.E
JOHANNES BAPTISTA VAN DIJCK
geboren
gedoopt Weelde 8 maart 1771
peter en meter: Adrianus van Ginhoven en Joanna Maria van Dijck
overleden
zoon van Petrus van Dijck en Catharina Lonius
huwt Weelde 25 november 1805 met
huwelijksgetuigen Joannes Baptist Bax en Josephus Peeters (haar broer?)
cum dispensatione in tertio et quarto consanguinitatis gradu
(JO)ANNA MARIA PEETERS
geboren Weelde 26 oktober 1784 01.00 uur
peter en meter: Adrianus Ansems en Maria Elisabeth Peeters
overleden Weelde 3 oktober 1820 's avonds
begraven Weelde 5 oktober 1820 's avonds
uitvaart Weelde 20 oktober 1820
dochter van Joannes Jacobi Peeters en Joanna Gertrudis Ansems (ex Ravels)
uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria
*/~ Weelde 18.9.1807
peter en meter: Joannes Jacobus Peeters en Joanna Janssen
† Weelde 14.10.1810 quatuer annorum, dysenteria
begraven Weelde 15.10.1810
2. Joannes Baptista
*/~ Weelde 13.2.1810 1.00 uur
peter en meter: Walterus Driesen en Getrudis Ansems ex Ravels
volgt V.H
3. Anna Catharina
*/~ Weelde 12.8.1813 5.00 uur
peter en meter: Josephus Peeters en Anna Catharina Baelemans
4. Adrianus
* Weelde 31.10.1816
~ Weelde 1.11.1816
peter en meter: Joannes Baptista Peeters en Anna Elisabeth Coppens
5. Joannes Jacobus
* Weelde 21.12.1819 's avonds
~ Weelde 22.12.1819
peter en meter: Adrianus Peeters en Catharina van Endhoven

V.A
ANTONIUS VAN DIJCK
geboren

V.B
PETRUS VAN DIJCK
geboren

V.C
ADRIANUS VAN DIJCK
geboren

V.D
CORNELIUS VAN DIJCK
geboren

V.E
JOHANNES BAPTIST VAN DIJCK
geboren

V.F (kwartier 64 Hamers-Weber)
HENRICUS VAN DIJCK (na 1838) VAN DEIJCK
geboren Tielen 26 augustus 1794 (bidprentje)
peetouders: Henricus Wils en Anna Elisabeth Nuyts
wever (tisserand) te Turnhout
woont Turnhout in 1818, verhuist naar Antwerpen, Middelburg sedert 1830-1832 (Belgische
Opstand)
wever (tisserand) (1815), particulier en groentenhandelaar (1834), instructeur (1836 en 1838),
ambtenaar (1850, 1851 en 1852), stedelijk ambtenaar (1852), bode bij het brandwezen (1853),
bode (1860)
overleden Middelburg 29 januari 1870 om 7.00 uur (akte 34)
Heden den negenentwintigsten van de maand januarij des jaars een duizend acht
honderd zeventig, verschenen voor mij, wethouder, ambtenaar van den burgerlijken
stand van Middelburg, provincie Zeeland, Machiel Johannes Castenmiller, oud vier en
dertig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende alhier, bekende van de overledene;
alsmede Dirk Burghardt, oud vier en vijftig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende
alhier, bekende van den overledene; welke mij hebben verklaard dat op den
negenentwintigsten van den maand januarij des jaars achttien honderd zeventig,
binnen deze gemeente, ten zeven ure, des morgens is overleden Henricus van Deijck,
oud vijf en zeventig jaren, geboren in den jare zeventien honderd vier en negentig te
Thielen (België), van beroep bode, wonende alhier, zoon van Willem van Deijck en
van Anna Maria Wagemans, beiden overleden te Turnhout.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die, na gedane voorlezing aan de
aangevers, door hen en mij is geteekend.
M.J. Castenmiller
De ambtenaar voornoemd:
D. Burghardt
A.H. de Jonge.
zoon van Guillaume (Willem) van Dijck, mijnwerker, en Anna Maria (Marie) Wagemans
huwt Turnhout 25 januari 1815 (akte 3) met
Omdat de ouders van Henri reeds overleden waren en hij minderjarig was, moest de
familie toestemming tot het huwelijk geven via de vrederechter middels een
Familieberaad:
Sont Comparée volontairement les plus proches parents paternels et maternels de
Henri van Dijck, âgé de vingt ans, tisserand, demeurent à Turnhout, fils de Wilhaume
van Dijck et de Marie Wagemans, tous deux décédés à Turnhout, savoir le premier il y
a environ deux ans et demi et la seconde il y a environ dix huit mois
savoir Antoine van Dijck, maçon, Adrien van Dijck, journalier, frères, Antonie
Marinus et Adrien Marinus, cultivateurs, cousins germains paternels (kind van broer
of zus van de vader of broer of zus van de moeder), Pierre Wagemans, cultivateur,
oncle maternel, et Adrien Smolderen, cultivateur, cousin germain maternel.
Tous demeurant à Turnhout, excepté Antoine et Adrien Marinus, demeurant à Weelde
et Adrien Smolderen, demeurant à Thielen, formant ensemble sous notre présidence le
Conseil de famille du dit mineur fût in présent le dit mineur Henri van Dijck, le quel a
demandé au Conseil le Consentement de se marier avec Jeanne Catherine Moulard,
dentelliere, demeurant à Turnhout, agée de vingt ans, fille de Bruno et de Marie
Gallot avec invitation au Conseil de famille de délibérer sur cet objet.
Le Conseil de famille après mûre deliberation, vu l'artcle 160 du Code Civil, attendre
que le mariage proposé parait bien assorti, a donné à l'unanimité le Consentement du
mariage que le dit mineur Henri van Dijck est intentionné de contracter avec Jeanne

Moulard, nommée et qualificée, ci dessus à l'exception d' Antoine van Dijck,
susnommé, qui a déclaré ni donner no refuser son consentement au dit mariage. En
conséquence nous avons proclamé que la majorité du Conseil de famille consent au
mariage proposé.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès verbal en notre bureau date que
deflus. Etc. Etc...........
huwelijksgetuigen:
1. Martin Machielsen, 24, wever, zwager van de bruidegom
2. Bruno Moulaert, 23, wever, broer van de bruid
3. François van Dooren, 34, wever
4. Jean van den Lynden, 24, wever
JEANNE CATHERINE MOULAERT
ook: Johanna Catharina
ook: Moulard
geboren Antwerpen 10 november 1797
le vingt Brumaire an six de la Republique Française
woont Turnhout
kan niet schrijven (1852)
kantwerkster (1815), huisvrouw
overleden Middelburg 16 juni 1885 (bidprentje en akte 166)
dochter van Bruno Philippus Moulaert, mineur de feux / mijnwerker,
en Marie Françoise Josephine Gallot
Heden den zeventienden van de maand Junij, des jaars een duizend acht honderd vijf
en tachtig, verschenen voor mij, wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand van
Middelburg, provincie Zeeland, Pieter Andries Adrianus Kuijpers, oud drie en veertig
jaren, van beroep lijkdienaar, wonende te Middelburg, bekende van den overledene;
alsmede Johannes Petrus Kuijpers, oud acht en dertig jaren, van beroep lijkdienaar,,
wonende te Middelburg, bekende van den overledene, welke mij hebben verklaard, dat
op den zestienden van de maand Junij, des jaars achttien honderd vijf en tachtig,
binnen deze gemeente, ten half drie ure, des namiddags is overleden Johanna
Catharina Moulaert, oud negentig jaren, geboren te Antwerpen, van beroep zonder,
wonende te Middelburg, weduwe van Henricus van Deijck, dochter van Bruno
Moulaert en van Marie Francisca Galo, beide overleden.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die, na gedane voorlezing aan de
aangevers, door hen en mij is geteekend.
P.A.A. Kuijpers
De ambtenaar voornoemd:
J.P. Kuijpers
(Mr.) J. Ermerins
uit dit huwelijk:
1. Pierre (Petrus)
volgt VI.A
2. Catharine
volgt VI.1
3/1 Leonard
volgt VI.B
4/2 Jean
volgt VI.C
5. Adrianus (Adrien)

* Turnhout 18.2.1816 18.00 uur (akte 52)
* Antwerpen 22.11.1818
* Antwerpen 5.2.1822
* Antwerpen 5.2.1822
* Antwerpen 18.10.1824

volgt VI.D
6. Maria Rosina
volgt VI.2
7. Josephina
volgt VI.3
8. Egidius Alexander
volgt VI.E
9. Anna Paulina
volgt VI.4
10. Franciscus
volgt VI.F

* Antwerpen 1.1.1830
* Middelburg 19.12.1831 (akte 468)
* Middelburg 10.2.1834 (akte 53)
* Middelburg zondag 27.3.1836 (akte 126)
* Middelburg 10.10.1838 (akte 448)

(Mogelijk volgens familieoverlevering, CC. Hamers (1919-2007)):
11. Wilhelmina (Wim)
* Antwerpen ? (tussen 1820 en 1830 ?)
+ Haarlem <datum> 1905 ?
Diakonessenhuis?

V.G
WILLEBRORDUS VAN DIJCK
geboren

V.H
JOANNES BAPTISTA VAN DIJCK
geboren/gedoopt Weelde 13 december 1810 1.00 uur
peter en meter: Walterus Driesen en Getrudis Ansems ex Ravels
brigadier der douanen (1864)
woont Zuiddorpe
overleden
zoon van Joannes Baptista van Dijck en Joanna Maria Peeters
huwt (1) met
JOANNA JANSEN
geboren
overleden Zuiddorpe 19 juli 1895 (akte 9)
dochter van Jansen
huwt (2) Zuiddorpe 20 september 1864 (akte 6) met (2)
JOANNA PAULINA MOERDIJK
geboren
kleermaakster (1864)
overleden
dochter van Petrus Moerdijk en Joanna Maria de Block
huwt (1) met Carolus Gijs

uit het (1) huwelijk

ZIJPAD:
BUITENECHTELIJKE KINDEREN VAN KONING WILLEM II (1792-1849)

1. Willem Joseph Andries Jonckbloet (1817-1885): zoon met Susanna Diehl.
2. Willem van Gurp (1818-?): vermoedelijke zoon met Keetje van Raamsdonk.
3. Willem der Nederlanden (1818-1902): zoon met Marianne von Evers van Aldendriel.
4. Marianne der Nederlanden (1820-1900): dochter met Marianne von Evers van Aldendriel.
5. Cornelia Vogel (?-?): vermoedelijk dochter van Willem II met een onbekende vrouw.
6. Willem Frederick van Dijck (1825-1879): zoon met Dorothea van Dijck.
7. Willem Hersmus (1832-1902: zoon met Willemijn Hendriks
8. Barthel van der Werff (1832-1911): zoon met Klaasje Vos

NL.I.
WILLEM II FREDERIK GEORGE L. VAN NASSAU
geboren Den Haag 6 december 1792
gedoopt Den Haag 28 december 1792
Koning der Nederlanden
overleden Tilburg 17 maart 1849
begraven Delft 4 april 1849
zoon van Willem Frederik van Oranje Nassau en Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen
huwt St. Petersburg (Rus) 21 februari 1816 met
ANNA PAULOVNA ROMANOW
geboren St. Petersburg (Rus) 18 januari 1795
grootvorstin van Rusland
overleden Den Haag 1 maart 1865
begraven Delft 17 maart 1865
dochter van Tsaar Paul I Petrowitz Romanow
en Sophia Dorothea Augustina Louise van Württemberg
had een (5) buitenechtelijke relatie 1825 met
DOROTHEA VAN DIJCK
geboren ongeveer 1800
hofnaaister
overleden
dochter van
zij huwt (2) met
JAN DANIËL MEIJER
geboren ongeveer 1800
zadelmaker
overleden
zoon van
uit het huwelijk:
1. Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje Nassau
* Den Haag 17.2.1817
Koning Willem III
† Den Haag 23.11.1890
2. Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel van Oranje Nassau
* Den Haag 2.8.1818
† Madeira (E) 20.2.1848
3. Willem Frederik Hendrik van Oranje Nassau
* Den Haag 13.6.1820
† Den Haag 13.1.1879
4. Willem Alexander Frederik Ernst Casimir van Oranje Nassau
* Den Haag 21.5.1822
† Brussel 22.10.1822
5. Wilhelmina Marie Sophie Heluise van Oranje Nassau
* Den Haag 8.4.1824
† Den Haag 23.3.1897
uit de (5) relatie:
11. Willem Frederik van Dijck
* Den Haag 20.9.1825
volgt onder NL.II.B

NL.II.B
WILLEM FREDERIK VAN DIJCK
geboren ‘s Gravenhage 20 september1825
koetsier van koning Willem III
overleden 1879, 54 jaar oud
natuurlijke zoon van koning Willem II en Dorothea van Dijck
huwt Utrecht 1897 met
ANNA MARIA PA(T)TIJN
uit dit huwelijk:
1. Willem Johannes Dominicus van Dijck
* 1850
volgt NL.III.A
2. Johannes Albertus van Dijck
3. Johannes Zacharias van Dijck * ‘s Gravenhage 1860
4. Mathilde Marie van Dijck
* Leiden 9.9.1872

NL.III.A
WILLEM JOHANNES BOMINICUS VAN DIJCK
geboren 1850
secretaris van kroonprins Alexander van Oranje Nassau
overleden 1909, 59 jaar oud
zoon van Willem Frederik van Dijck en Anna Maria Patijn
huwt (1) Leiden 1874 op 24-jarige leeftijd met
MAARTJE GABES
geboren 1851
overleden 1896, 45 jaar oud.
huwt (2) Utrecht 1897 op 47-jarige leeftijd met
JOHANNA MOLENBROEK
(37 jaar oud)
geboren 1860
overleden 1930, 70 jaar oud.
uit het (1) huwelijk:
1. Theodorus Frederik Karel van Dijck
volgt onder NL.IV.A.
2. Maartje
3. Willem Frederik
volgt onder NL.IV.B
4. Jacob
5. Dominicus
6. Johannes Albertus
uit het (2) huwelijk:
7. Willem Johannes Dominicus

* 's Gravenhage 1875
* 's Gravenhage 1876
* 's Gravenhage 1878
* 's Gravenhage 1883
† Utrecht 1894, 11 jaar oud.
* 's Gravenhage 1888
† Utrecht 1961, 73 jaar oud.
* Utrecht 1894
† Utrecht 1895, 1 jaar oud.
* Utrecht 1899
† 's Gravenhage 1969, 70 jaar oud

NL.IV.A
THEODORUS FREDERIK KAREL VAN DIJCK
geboren 's-Gravenhage 1875
boekhouder
overleden
zoon van Willem Johannes Dominicus van Dijck en Maartje Gabes
huwt Utrecht 28 juni 1900 (akte 339) met
echtscheiding Utrecht 19.12.1921 (akte 1347) van
DIRKINA PETRONELLA VAN OORT
uit dit huwelijk:
1. Maartje

* Heerlen 26.5.1905

NL.IV.B
WILLEM FREDERIK VAN DIJCK
geboren 's Gravenhage 1878
boekhouder
zoon van Willem Johannes Dominicus van Dijck en Maartje Gabes
huwt Utrecht 1907, op 29-jarige leeftijd, met
BERENDINA HOUTMAN
geboren Schiedam 1885
dochter van Houtman
uit dit huwelijk:
1. Willem Johannes Dominicus
* Heerlen 1908
† 's Gravenhage 1987, 79 jaar oud

DE MIDDELBURG LINIE

Middelburg linie
V.F Henri van Deijck ∞ Jeanne Catherine Moulaert
Zijpad: Antwerpen
Zijpad: Moulaert
VI.1 Catharine van Deijck ∞ Willem Vermasen
VII.A Hendrikus van Deijck ∞ Grietje Kroon
uitgestorven in de mannelijke lijn
VI.2 Maria Rosina van Deijck
VI.3 Josephina van Deijck
VI.4 Anna Paulina van Deijck
VI.A Pierre van Deijck ∞ Maria Anna Castel(e)ijn
Zijpad: Castelijn
Zijpad: Edelman
Zijpad: Aggenbach
VII.B Petrus van Deijck ∞ Anna Elisabeth Talboom
Zijpad: Atjeh-medaille 1873-1874
Zijpad: Talboom
VIII.1 Sara Maria vD ∞ Coenraad Cornelis Hamers
VIII.A Johannes vD ∞ Jacoba Carolina Nietvelt
IX.A Petrus vD ∞ G Ocklenburg
VIII.B Petrus vD ∞ Cornelia Versteeg
uitgestorven in de mannelijke lijn
VIII.C Hendrik vD
uitgestorven in de mannelijke lijn
VIII.D Anthon vD (2) ∞ (2) Jannetje van Veen
uitgestorven in de mannelijke lijn
VIII.E Willem Jan vD ∞ (1) Jannetje van Veen
IX.B Hendrikus vD ∞ Catharina Vazel
X.A Johannes vDV ∞
VII.C Johannes van Deijck (1) ∞ Anna Maria Veenboer
VIII.F Pierre vD ∞ Maria Johanna Tieken
IX.C Johannes vD ∞
IX.D Pierre Marie vD ∞
X.B Fred vD ∞
XI. Alexander vD
X.C Pierre vD ∞
VIII.G Nicolaas Joannes vD ∞ Catharina Stijntje van der Mel
IX.E Bastiaan Johannes Nicolaas vD ∞ (1)
Johanna Cornelia Würdemann
(2) Maria Hooning
X.D Bastiaan Johannes vD
X.E Antoon vD
X.F Arnold vD
IX.F Nicolaas Johannes vD
VII.D Paulus Alexander van Deijck ∞ Maria Theresia Isabella Maes
VIII.H Hermanus vD ∞ Henrietta Suzanna Jacqueline Beelenkamp
VIII.I Johannes vD ∞ Johanna Henriëtte Stuart
IX.G Poulus Alexander vD
X.G Poulus Alexander vD
VI.B Leonard van Deijck ∞ Megchelina Zeventer

VII.E Johannes Antonius van Deijck ∞ Maria Agnes Severens
VIII.J Joannes Antonius Leonardus vD ∞ Maria Anna Overduijn
IX.H Johannes vD ∞ Maria Helena Elisabeth Janssen
VIII.K Leonardus Franciscus vD
VII.F Jan Leonard van Deijck
uitgestorven in de mannelijke lijn
VII.G Jan Baptist Lambert van Deijck ∞ Joanna Lahaye
VIII.L Joseph vD ∞ Maria Christina Catharina Kraft
uitgestorven in de mannelijke lijn
VIII.M Lambert Joseph vD ∞ Catharina Gilissen
VII.H Gerardus Hendricus van Deijck ∞ Gertrudis Kerpentier
VIII.N Wilhelmus Franciscus vD ∞ Elisabeth Bouvrie
IX.I J vD
VIII.O Antonius van Deijck ∞ Maria Elisabeth Joosten
IX.J vDk ∞ Th de Groot
IX.K vD ∞ G H van Raukema
IX.L vD ∞ A Dreessen
IX.M vD ∞ A Helmonds
VI.C Jean van Deijck ∞ Joanna Petronella Huijg(h)e
uitgestorven in de mannelijke lijn
VI.D Adrianus van Deijck ∞ Catharina Henderika Hoste
VII.I Johannes Marinus van Deijck ∞ Jacoba Maria Emond
uitgestorven in de mannelijke lijn
VI.E Egidius Alexander van Deijck ∞ Gerritje Lenderin(c)k
uitgestorven in de mannelijke lijn
VI.F Franciscus van Deijck ∞ Anna Maria Smulders
uitgestorven in de mannelijke lijn

ZIJPAD: ANTWERPEN
Stad en historie.

ZIJPAD: MOULAERT
M.I
PHILIPPE JACQUES MOULAERT
geboren
overleden
zoon van
huwt met
JEANNE-JOSÈPHE DE VILLA DE CASTILLE
geboren
overleden
dochter van Louis-Charles De Villa De Castille en
Extrait uyt de processen-verbaele gehouden in vergaderinge van de Gedeputeerde der
provisionele Representanten van Vlaenderen, van den 26 January 1793:
Lecture Requeste gepresenteert by Philippe Moulaert ende Joanna Josepha De Villa
De Castille, tot staekinge detentie uyt het Provintiael Correctie-huys, van Haeren
Zone.
Aen het Comité van Legislatie.
uit het huwelijk:
1. Bruno Philippus
volgt M.II

* Brugge 1768

M.II
BRUNO PHILIPPUS MOULAERT
geboren Brugge1768
pepose octroi (1796), mineur de feu / springstof genie (militair)
overleden Turnhout 11 maart 1809
zoon van Philippe-Jacques Moulaert en Jeanne-Josèphe De Villa
huwt Turnhout met
MARIE FRANÇOISE JOSEPHINE GALLOT
geboren Basecles (Hainaut) 9 oktober 1767
couturière
overleden Turnhout 11 januari 1855
dochter van Sebastianus Gallot, journalier/dagloner, en Maria Christina Vincent
uit dit huwelijk:
1. Bruno Jacobus Josephus
* Hannover (D) 17.4.1796
volgt M.III
2. Jeanne Catharine
* Antwerpen 10.11.1797
† Middelburg 16.6.1885 (akte 166)
volgt van Deijck V.F
3. Maria Catharina
* Antwerpen 1808
huwt (1) met Petrus Cornelius van Camp
huwt (2) 1855 met Josephus van Craenenbroek, zoon van Matheus van Craenenbroek
en Maria Anna Wagemans

M.III
BRUNO JACOBUS JOSEPHUS
geboren Hannover (D) 17 april 1796
tisserand/wever
overleden Turnhout 14 januari 1858 (61 jaar)
zoon van Bruno Philippus Moulaert en Marie Françoise Josephine Gallot
huwt Turnhout 1 april 1820 met
MARIA JOSEPHA LUYCKX
geboren
dentellière
uit dit huwelijk:
1. Marie Josepha
*
huwt Turnhout 21.7.1862 met Josephus Crols, zoon van Petrus Crols en Joanna Meurs
inlichtingen Henri Charlier
Avenu Laure 9 B, 1082 Bruxelles
Gevonden bidprentjes uit de 19e eeuw:
MOULAERT François-Jean-Baptiste, priester, ~ Bruges 11.06.1804,
† Bruges 12.06.1868.
MOULAERT Joanna Maria : zie Joannes Constantius DE RIDDER.
MOULAERT Ludovicus, echtg. Teresia VAN DEN BERGHE, ~ Brugge ?,
† Sysseele 10.05.1856, oud 78j.
BLEECKX Joanna, wed. Guilielmus Philippus MOULAERT, ~ Ste Catharina
Waver 20.03.1810, † Emblehem 11.06.1892
DE RIDDER Joannes Constantinus, echtg. Joanna Maria MOULAERT,
~ Duffel 25.10.132, † Lier 16.05.1877
Andere vermeldingen:
1889 aug. 2* BUYCKX Jan, DIELTJENS Pieter, MOULAERT Karel, diefstal met
verzwarende omstandigheden, Turnhout.
Hof van Assisen van Antwerpen, 1795-?
En uit het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde:
Moulaert, Karel, geb. te Brugge 1852, studeerde als geestelijke, werd priester gewijd, was
opvolgentlijk professor in het Sint Lodewijkscollege te Brugge en onderpastoor te Meenen,
alwaar hij overleed op 1 Dec. 1889.
Schreef: Joannes Baptista of de groote martelaar, drama, Roeselare; De vieze apotheker, of
vergif en tegenvergif, kluchtspel in éen bedrijf, Roes. 1886; O dat... Geld! kluchtspel in éen
bedrijf, Roes. 1886; Barnabal of de verwoesting van Jerusalem, historisch drama in 3
bedrijven, Roes. 1887; Pignara de giftmenger, drama, Roes. 1887; De Zangen van Rome en
Italië, Roes. 1889.

Een Moulaert-nakomeling is ook:
Moul.I.
ALPHONSE MARIE LOUIS MOULAERT
geboren Brugge 1 maart 1843
medicus (kandidaatsexamen cum laude Leuven 1.8.1863)
overleden Brugge .4.1918
zoon van Moulaert en
huwt met

ADÈLE JULIE VANDERGHOTE
geboren
overleden Brugge 2 augustus 1904
dochter van Vanderghote en
uit dit huwelijk:
1. George Brunon Joseph Marie
volgt Moul.II

* Brugge 19.5.1875

Moul.II.
GEORGE BRUNON JOSEPH MARIE MOULAERT
geboren Brugge 19 mei 1875
Ere Reserve Generaal-Majoor en Ere Vice Gouverneur-Generaal van Belgisch Congo
Groot Officier Orde van de Afrikaanse Ster, Koninklijke Orde van de Leeuw en Leopold II
Orde, Commandeur Kroonorde, Officier Leopoldsorde, Oorlogskruis 1914-1918 met 3
Palmen, Herinneringsmedaille van de Afrikaanse Veldtocht in Zilver, Militair Kruis 1ste
Klasse, Dienstster in Goud met 3 Staafjes, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.
Commandeur Danebrog Orde Denemarken en Legioen van Eer Frankrijk, Honorary
Companion Order of St. Michael and St. George Groot-Brittannië, Oorlogskruis 1914-1918
Frankrijk
overleden Ukkel (Brussel) 17 september 1958
zoon van Alphonse Moulaert, medicus, en Adèle Julie Vanderghote
huwt 1913 met
LOUISE BECKERS
geboren 1883
overleden
dochter van Beckers, ingenieur en
uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
Haut fonctionnaire colonial et homme d’affaires

Issu d’une famille aisée brugeoise (son père, Alphonse, est médecin), George Moulaert entre
en 1892 à l’École royale militaire au terme de ses humanités gréco-latines. Devenu souslieutenant du Génie le 22 décembre 1894, il est caserné à Anvers (Compagnie spéciale des
Pontonniers et des torpilleurs), où il fréquente le «Club africain» de cette ville, point de
rencontre des coloniaux revenus au pays. Attiré par la carrière coloniale, il veut s’engager au
service de l’État indépendant du Congo (EIC). Ce projet se concrétise après une entrevue avec
Charles Liebrechts, le secrétaire général du département de l’Intérieur de l’EIC: Moulaert est
détaché auprès de l’Institut cartographique militaire, la voie «détournée» qu’utilise l’Etat
belge pour mettre des militaires à la disposition de l’Etat colonial fondé et gouverné par le roi
Léopold II. L’esprit colonial est très présent au sein de la famille Moulaert: trois de ses frères
effectueront également des séjours au Congo (notamment Julien Moulaert et Maurice
Moulaert). En 1913, George Moulaert se marie avec Louise Beckers (née en 1883), la fille
d’un ingénieur; de ce mariage naîtront trois enfants.
Au début de 1902, George Moulaert arrive au Congo; cette même année il est promu capitaine
de la Force publique. Vu sa formation d’officier du Génie, il est chargé d’achever la
construction du fort de Shinkakasa, près de Boma. Il s’occupe en outre des premières
expériences concernant la télégraphie sans fil dans la colonie. En 1903, il participe à
l’expédition chargée de délimiter la frontière entre le Congo léopoldien et le Congo français,
dans la région de Manianga (Bas-Congo). Dès 1905, Moulaert entame une carrière de
fonctionnaire colonial avec le grade de commissaire de district intérimaire de première classe.
Il est promu commissaire général en 1910. Il dirige le district du Stanley Pool / Moyen Congo
(Léopoldville). Il réorganise le système d’approvisionnement de l’agglomération et jette les
bases de son développement urbanistique ultérieur. Il élabore, notamment, une nouvelle vision
de l’organisation spatiale de la ville, organise le quartier «indigène» et ébauche le port. Il peut
donc être considéré comme le «père» des grands traits de l’urbanisation moderne de la
métropole actuelle.
Ses activités débordantes ne s’arrêtent pas là. En effet, dès 1907, il dirige également la Marine
du Haut-Congo et gère donc le transport fluvial sur le fleuve Congo, artère vitale de la
colonie. Transports et infrastructures sont les deux points forts de l’activité coloniale du jeune
Moulaert. Grâce à ces fonctions, il fait la connaissance du prince Albert en 1909, lors du long
périple que ce dernier effectue à travers la colonie qui vient d’être annexée par la Belgique.
Celui qui, peu après, accédera au trône tend une oreille bienveillante aux discours et requêtes
de Moulaert, car dès 1911, le Fonds spécial du Roi finance certains projets que son
interlocuteur avait conçus en matière de trafic fluvial. Moulaert n’est donc pas un inconnu à la
Cour; ultérieureurement, il n’hésitera pas, à plusieurs reprises, à s’adresser directement au
souverain pour défendre sa cause.
Dans l’exercice de ses fonctions administratives, Moulaert entre immédiatement en conflit
avec l’Église catholique, car il s’oppose, notamment, à la façon dont les Jésuites dirigent leurs
fameuses «fermes chapelles». D’après Moulaert, les missionnaires procèdent à des rapts
d’enfants, qu’ils retiennent de force dans leurs postes; les enfants fuyards sont pourchassés et
sévèrement punis. Il reproche en outre aux missionnairesde se livrer à des voies de fait envers
les Congolais, de ne pas payer d’impôts sur leurs activités économiques et de s’arroger des
terres appartenant aux communautés «indigènes». Moulaert est ainsi pris dans une tourmente
qui le dépasse de loin. En effet, l’attitude des missionnaires fait l’objet d’une polémique qui se
répercute jusqu’en Belgique. Les rapports de Moulaert alimentent donc la campagne que les
partis de l’opposition, les libéraux et les socialistes, mènent contre la politique coloniale du
gouvernement catholique et, plus spécialement, contre la position privilégiée de l’Église
catholique au Congo. Moulaert est donc évidemment en butte à l’hostilité de la part du monde
catholique. Certaines autorités ecclésiastiques demandent même au ministre des Colonies,
Jules Renkin, de le destituer. Cette figure éminente du parti catholique refuse toutefois de

sanctionner son subordonné.
Ces péripéties nous permettent de mieux cerner la personnalité de Moulaert. Manifestement, il
n’appartient pas au courant catholique, qui domine alors la hiérarchie coloniale et le ministère
des Colonies. Plus tard, de retour en Belgique, Moulaert fera partie de la commission
coloniale créée au sein du Parti libéral. Suite à ses déboires avec les missionnaires, Moulaert
est «suspecté» par certains d’appartenir à la fran-maçonnerie. Sommé par le ministre Renkin
de s’expliquer à ce sujet, Moulaert nie toutefois explicitement d’être franc-maçon. Il n’est pas
un anticatholique «à tout crin». Tout au long de sa carrière, il publie des textes dans des
organes de presse de toutes tendances, y compris des revues et journaux catholiques. Il
considère la religion chrétienne comme un instrument indispensable pour inculquer un «sens
moral» aux Noirs. Ses funérailles, le 22 septembre 1958, seront célébrées religieusement.
Ces incidents révèlent également son caractère bien trempé. Il n’hésite pas à exercer son
autorité, quitte à susciter des conflits ouverts. Moulaert n’est donc pas un élément docile; il est
sûr de lui-même et de ses capacités; sa carrière ultérieure sera d’ailleurs émaillée d’autres
frictions avec ses supérieurs. Malgré ces heurts, Moulaert se plaît manifestement au Congo,
car en mai 1914 il sollicite un nouveau terme de dix ans dans la colonie – demande accordée
le 1er août 1914, quelques jours avant que la guerre n’éclate en Europe. Le conflit entre
puissances européennes s’étend également en Afrique centrale, et notre fonctionnaire colonial,
toujours en charge de la Marine du Haut-Congo, organise et dirige, depuis Léopoldville,
l’expédition militaire belge (avec le vapeur Luxembourg) qui participe aux opérations
françaises contre les Allemands au Cameroun (combats de la Sangha). En décembre 1914, il
demande à être réintégré à l’armée belge afin de combattre sur le front européen; il s’adresse
même directement au roi pour appuyer sa requête. En vain: demande refusée. Obligé de rester
à Léopoldville, il se heurte à nouveau à son supérieur direct, le gouverneur général faisant
fnction (GG f.f.) Eugène Henry, suite à des divergences de vues concernant la politique
infrastructurelle (fleuve et port). Lors de cette polémique, le GG f.f. le rappelle à l’ordre, à
cause du «ton inacceptable» utilisé envers ses supérieurs hiérarchiques. Moulaert demande à
nouveau à revenir en Europe. Cette fois-ci, sa demande est acceptée, mais le GG Henry lui
demande néanmoins de rester en Afrique car on manque d’officiers à l’est de la colonie, où les
troupes coloniales belges et britanniques affrontent les forces allemandes. Moulaert accepte
de rester au Congo. En janvier 1916, il obtient le commandement d’une unité stationnée au
Tanganika; en avril, il est promu au grade de lieutenant-colonel de la Force publique. Il est
notamment chargé de construire un port à Albertville (Kalemie), à l’embouchure de la
Lukuga. Il s’acquitte de cette tâche avec brio; en outre, il contribue à la création d’une petite
flottille belge sur le lac. Ces actions contribuent à la défaite des Allemands sur le lac
Tanganika, un tournant important dans le déroulement des opérations militaires. Néanmoins,
Moulaert suscite à nouveau des polémiques. Il se heurte au commandant des forces
britanniques sur le lac, Geoffrey Spicer-Simson; en outre, il se plaint du manque de moyens
mis à sa disposition. Une fois de plus, il se brouille avec sa hiérarchie. Le GG Henry demande
même au ministre Renkin de relever Moulaert de ses fonctions. Au même moment, ce dernier
demande, une fois de plus, de servir sur le front belge. En mars 1917, il quitte donc l’Afrique
pour rentrer en Europe. En juillet de la même année, il prend le commandement du 1er
bataillon du 5e Régiment du Génie de la 5e Division d’Armée.
Toutefois, sa présence au front européen est de très courte durée. En effet, malgré ses déboires
à répétition avec la hiérarchie et sa réputation de «forte tête», il reste en lice pour de hautes
fonctions dans la colonie. Son nom est cité pour le poste de commissaire royal pour
administrer les territoires conquis sur les Allemands dans l’Est africain. Si le ministre Renkin
refuse de le nommer à cette fonction, une autre promotion ne lui échappe pas: le 20 août 1917,
il est promu vice-gouverneur général (VGG). Le GG et le cabinet du ministre refusent
toutefois de le nommer à la tête de la province du Congo-Kasaï, précisément l’endroit où il

s’était heurté aux missions. Moulaert, qui espérait être nommé dans cette région qu’il
connaissait bien, doit se contenter de la province de l’Équateur.
Le nouveau VGG n’exercera ses fonctions de façon effective que pendant deux ans. En effet,
lors d’un séjour en Belgique, fin 1919, le nouveau ministre des Colonies, le libéral Louis
Franck, lui propose de prendre la direction des mines d’or de Kilo et Moto, dans le nord-est
du Congo. Moulaert accepte ce nouveau défiet est nommé officiellement le 29 décembre
1919. Ainsi s’ouvre une nouvelle étape de sa carrière: le haut fonctionnaire colonial devient
homme d’affaires. Il reprend une affaire en mauvais état (manque de moyens, pénurie de
travailleurs, méthodes rudimentaires, situation sociale catastrophique, infrastructures
quasiment inexistantes, etc.). Moulaert, qui reste à la tête de l’entreprise de 1920 à 1947,
réussit à donner une nouvelle impulsion à la production aurifère, mais sa gestion est mise en
cause, plus précisément le recrutement forcé des travailleurs noirs (10.012 ouvriers en 1918,
plus de 40.000 en 1939). D’après un rapport officiel paru en 1931 et rédigé par le colonel
Alexis Bertrand (ancien VGG a.i. de la Province orientale et membre du Conseil colonial),
35%, voire même 50% des hommes adultes valides sont forcés de quitter leur communauté
pour travailler dans les gisements aurifères – alors que la Commission de la Main-d’œuvre, un
organe officiel destiné à réguler l’emploi de travailleurs noirs, avait originellement fixé la
limite de recrutement à 10%. Ce rapport suscite une polémique publique; Moulaert nie
farouchement les accusations portées à l’encontre de «son» entreprise. Toutefois, les critiques
adressées à cette dernière persistent jusque dans les années 1940.
Grâce à la présidence de Kilo-Moto, Moulaert est définitivement lancé dans le monde des
affaires. Ses fonctions lui ouvrent rapidement les portes de nombreuses entreprises coloniales
privées. À partir des années 1920, il prend place au sein des instances dirigeantes de
nombreuses sociétés: Chanic (chantiers navals); Société minière et géologique du Zambèze,
Syndicat minier africain (Symaf), Société minière de la Luama (Syluma), Symétain et Société
minière du Maniema (mines); Crédit général du Congo (Crégéco) et Crédit foncier africain
(secteur financier); Usines textiles de Léopoldville (Utexléo) et Société congolaise de Textiles
(Socotex) (textiles), Société des Chemins de Fer vicinaux du Congo (Vicicongo) (transports),
Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (CCCI) (holding colonial du groupe de
la Société générale), Compagnie des Produits et des Frigorifères du Congo, etc. En 1934, il
tente toutefois de revenir à l’administration publique, car il brigue la fonction de gouverneur
général du Congo. Les autorités politiques lui préféreront Pierre Ryckmans. Moulaert
demeure donc une figure de proue des milieux d’affaires, car entre 1934 et 1938, il assume la
présidence de l’Association des Intérêts coloniaux belges (AICB), le groupe de pression des
grandes entreprises coloniales. Ce poste important, qui à la fois exprime et renforce son
omniprésence dans le monde colonial, lui permet d’exercer une certaine influence sur la
politique économique. Vers la même époque, Moulaert obtient également le grade de général
major de réserve honoraire dans l’armée belge.
Homme d’affaires, ex-militaire et ex-haut fonctionnaire, Moulaert est également un homme
d’influence. Dès ses premiers pas au sein de la fonction publique congolaise, il s’exprime à la
fois publiquement et de façon plus discrète. Il écrit note sur note; il participe à de nombreux
congrès coloniaux; il collabore à des commissions officielles (notamment, en 1924, la
Commission pour l’étude des problèmes du transport au Congo belge, dont il assume le
secrétariat général); il soumet ses avis aux responsables politiques, voire au souverain –
parfois par-dessus la tête de ses supérieurs directs. Il cultive, notamment, des relations avec le
monde de la presse et publie ainsi quantité d’articles dans de nombreux journaux et diverses
revues. Moulaert, qui se qualifie lui-même d’homme d’action détestant la «théorie», n’hésite
donc pas à exprimer ses opinions sans détours; ceci en étrillant bien souvent ses adversaires.
Jusque dans les années 1950, ses écrits déclenchent des polémiques. À deux reprises, des excoloniaux, mécontents de la façon dont Moulaert les représente dans ses livres, lui intentent

un procès.
Les écrits et opinions de Moulaert sont donc largement diffusés. Épinglons, sans souci
d’exhaustivité, quelques-uns de ses principaux points de vue. Son attitude envers la
population autochtone varie selon les circonstances: soit il adopte des positions «dures»,
prônant des méthodes fortes; soit il plaide pour une politique qui apparaît plus «sociale». Il
revient sans cesse sur la nécessité d’organiser de bonnes voies de communication(son adage
est: «Transporter, c’est coloniser»); il est un fervent partisan de la décentralisation
administrative dans la colonie; il s’oppose à l’implantation massive de petits colons; il
préconise une protection douanière pour aider les industries naissantes au Congo; il se démène
pour de meilleurs logements destinés à la population noire, en particulier à Léopoldville, etc.
Parmi les réseaux utilisés par Moulaert pour exercer de l’influence, signalons également
l’Institut royal colonial belge (prédécesseur direct de l’actuelle Académie royale des Sciences
d’Outre-mer). Il en devient membre dès 1929, peu après la fondation de l’institution, et en
assume la présidence en 1943. Moulaert participe notamment aux travaux de la Commission
de la Biographie de l’IRCB. Il veille scrupuleusement au maintien de l’«orthodoxie» forgée
par l’establishment, notamment par la censure de certaines notices biographiques. Au cours
des années 1950, l’octogénaire Moulaert s’inquiète des développements jugés «dangereux» au
Congo belge. La lutte contre «l’infection communiste» lui semble prioritaire. Il participe donc
aux activités du Conseil colonial belge du Cilacc (Centre international pour la Lutte active
contre le Communisme).
La course vers l’indépendance, lancée vers 1955, laisse Moulaert manifestement perplexe; il
s’en tient aux idées et recettes forgées dans le passé. Il s’oppose notamment au
développement de l’enseignement moyen et supérieur pour les Congolais, car cela risque,
d’après lui, d’attiser le mécontentement des «élites» autochtones. Il est profondément opposé
aux idées de Jef Van Bilsen qui, en 1955-56 publie un «Plan de trente ans pour l’émancipation
de l’Afrique belge». Moulaert mobilise même ses réseaux politiques pour lui faire enlever sa
charge d’enseignant à l’Université coloniale d’Anvers. Toutefois, ce «grand colonial» ne vivra
pas assez longtemps pour assister à l’avènement, tant redouté par lui, du Congo indépendant.
Il s’éteint à Bruxelles le 17 septembre 1958, âgé de 83 ans. Quatre mois plus tard, le
gouvernement belge annonce la fin prochaine du régime colonial.

Dat er nog steeds Moulaerts in Belgie leven bewijst het volgende:
38ste Oogstfeesten - Broechem
Voor iedereen
Waar: Eucharistie: openlucht bij familie Van Dijck (Kapelstraat)
Boerenmaaltijd + start fietszoektocht: cc Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg)
Wanneer: donderdag 15 augustus 2013 11:00
Contact: Guy De Belder: guydebelder@scarlet.be
Eduard Moulaert: e.moulaert@gmail.com
Prijs: fietszoektocht € 3
11.00 uur:
Plechtige openluchtmis opgeluisterd door prachtige koormuziek.
In de hovingen van de familie Van Dijck (Kapelstraat)
13.00 uur:
Boerenmaaltijd in Cultureel Centrum Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg)
Koude schotel, krieken en frikadellen, spek en eieren, pannekoeken, ijsroom, enz,...
Grote groenten en fruitstand van onze eigen landbouwproducten
Kindergrime en Clown gratis, Luchtkasteel gratis
van 13.00 uur tot 15 uur:
Vertrek fietszoektocht. Deelname: € 3
Prijzen: 50 groenten- en fruitkorven
Vertrek en einde:
Cultureel Centrum Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg)
Gratis verloting van minstens 100 fruit- en groentenkorven tussen alle aanwezigen,
deels om 15 uur en deels na de prijsuitreiking van de fietszoektocht rond 18 uur.

VI.1
CATHARINA VAN DIJCK (NA 1838) VAN DEIJCK
geboren Antwerpen 22 november 1818
dienstbode (1839), naaister (1874 en 1902)
overleden Assen 1 maart 1902 (akte 34)
dochter van Henrij van D(e)ijck en Jeanne Catherine Moulaert
huwt Assen 15 april 1849 (akte 8) met
WILLEM VERMASEN
geboren Coevorden 29 november 1826 (akte 75)
kleermaker (1850)
overleden Assen 12 augustus 1924 (akte 134)
zoon van Tieleman Vermasen en Jantien Bennink
uit een onbekende voorhuwelijkse relatie:
1. Hendricus van Deijck
* Middelburg 23.2.1839 (akte 86)
volgt VII.A
uit het huwelijk:
2. Jantje Vermasen
* Assen 16.4.1850 (akte 50)
aantekening: leeftijd vader 23; leeftijd moeder 31
† Haarlem 26.2.1947 08.30 uur (akte A332)
dienstbode (1898)
huwt (1) Assen 30.3.1870 (akte 8) met Cornelis Bakker, * Breda, fabrieksarbeider
(1871), smidsknecht (1889), fabrieksarbeider (1891), † Assen 24.9.1891 (akte 141),
zoon van Cornelis Derks Bakker, muziekmeester, en Geertruidis Rockx
leeftijd bruidegom 30; leeftijd bruid 19
huwt (2) Assen 7.12.1915 (akte 200) met (2) Albert van den Bos, * Zwolle 1866,
schoenmaker, weduwnaar van Aaltje Brand, † Haarlem 6.8.1925 01.30 uur in het huis
aan de Essenstraat 22 (akte 720), zoon van Albert van den Bos en Johanna Klumperman
leeftijd bruidegom 49; leeftijd bruid 65
uit het (1) huwelijk:
a. Willem Bakker
* Assen 6.3.1871 (akte 55)
† Hilversum 23.4.1940 09.45 uur (akte 282)
steenhouwer (1940), woont Hilversum Kromansstraat 31,
huwt Johanna van Buuren
b. Geertruida Elisabeth Bakker
* Assen 20.11.1872 (akte 201)
† Haarlem 7.11.1947 07.30 uur (akte A1349)
c. Catharina Sophia Bakker
* Assen 2.11.1874 (akte 214)
† Assen 29.6.1880 (akte 74)
d. Antoinette Bakker
* Assen 24.7.1877 (akte 148)
huwt Jacobus Voskamp
e. Anna Pouweline Bakker
* Assen 25.5.1879 (akte 111)
† Assen 26.12.1936 (akte 247)
huwt Assen 10.8.1898 (akte 60) met Harmannus Vredeling, * Usquert 1872,
zoon van Geurt Vredeling en Hendrikje van den Berg
f. Jantje Bakker
* Assen 19.2.1881 (akte 48)
† Assen 28.6.1932 (akte 110)
huwt (1) Assen 11.9.1902 (akte 58) met Jan Kreuzen, * Zwartsluis 1875,
schoenmaker, zoon van Jan Kreuzen, schipper, en Wubbigje Gortworst
huwt (2) Assen met Egbert Jonker (1908)
g. Cornelis Bakker
* Assen 9.12.1882 (akte 249)

† Assen 10.7.1883 (akte 92)
h. Catharina Bakker
* Assen 15.1.1884 (akte 6)
huwt Hans Bergsma
i. Cornelis Bakker,
* Assen 9.4.1887 (akte 94)
sigarenmaker (1917)
huwt Assen 9.5.1917 (akte 47) met Marchien Tingen, * Odoorn 1886, dochter
van Albert Tingen, arbeider, en Henderkien Buiter
j. Amalia Bakker
* Assen 18.6.1889 (akte 147)
† Assen 10.7.1896 (akte 105)

VI.2
MARIA ROSINA VAN DEIJCK
geboren Antwerpen 1 januari 1830
pastoorsmeid te Wormerveer en Zaandam
(zie ook: III.4 Anna Paulina)
† Zaandam 20 juni 1878
Maria Rosina en haar zus Anna Paulina waren pastoorsmeiden. Aanvankelijk waren
zij in dienst in Wormerveer bij pastoor Johannes Josephus van der Horst (hebben zij de
pastoor aldaar leren kennen vanuit diens Middelburgse periode, zie ook het
onderstaande?). Op 15 december 1866 verhuisden zij met hem naar de pastorie in
Zaandam aan de Noordzijde 542, waar hij als pastoor was aangesteld. Hij volgde daar
pastoor Jacobus Henricus de Waijer op, die op 7 november 1866 was overleden. Beide
zusters overleden in dienst van de pastoor, op jonge leeftijd en kort na elkaar.
Johannes Josephus van der Horst, geboren 8 Juli 1822 te Haarlem, student te
Hageveld en te Warmond, werd in 1847 kapelaan te Hoorn, vervolgens te Amsterdam en
te Delft, waarna hij als vicarius te Vere in het zeer belangrijk stedelijk archief met al de
rechten van een benoemd en beëedigd ambtenaar werkzaam was, en gedurende drie
jaar in dat van de Middelburgse abdij, met goedvinden van den provincialen archivaris
Van Visvliet, gelijke functiëën vervulde. In 1861 werd hij pastoor te Wormerveer, in
1866 te Zaandam, en in 1880 te Noordwijk, waar hij 27 Jan. 1889 overleed.
Hij schreef: Vijf antwoorden van Deodatus, Amsterdam 1850-'52; Het Huwelijk van
Willem van Oranje met Anna van Saxen, Amsterdam 1851; Nederlandsche verhalen,
Amsterdam 1854; Vader Bruno, de Kluizenaar van Overveen, Amsterdam en Delft
1857; De Kruistocht van 1871, Bosch 1871; O.L.V. van Lourdes, Leiden 1873 en 1887;
De Martelaren van het Coliseum, Leiden 1876; Oud en Nieuwe Nederlandsche
Legenden, Leiden 1887. Hij heeft ook de Levensbeschrijving van Heiligen, Kerkvaders
en Martelaren van wijlen Mgr. V.d. Haagen, op nieuw bewerkt, verkort en aangevuld,
12 dln., 's-Gravenhage 1862-'75. Verder tal van artikelen in De Katholiek, Onze
Wachter, De Katholieke Illustratie, Roomsch-Katholiek Magazijn, Katholieke Ned.
Stemmen, Het Dompertje van den ouden Valentijn, (psd. Jozef van Haarlem), en den
Almanak voor Ned. Katholieken. Sedert 1861 behoorde hij tot de redactie van De
Katholiek, en sinds 1873 tot die van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
Haarlem.

VI.3
JOSEPHINA VAN DEIJCK
geboren Middelburg 9 december1831
naaister
woont Middelburg Bogardstraat D 42 (19.3.1868 - 22.4.1910),
Vlissingen (22.4.1910 - 3.3.1922)
overleden Vlissingen 3 maart 1922 17.00 uur (akte 62)
ongehuwd en zonder oir
Volgens overlevering heeft de echtgenoot van Sara Maria van Deijck (zie nummer
VII.1), Coenraad Cornelis Hamers, haar, als oud-tante, op hoge leeftijd in Middelburg
bezocht. Zij leed aan reuma , net als Sara Maria, en was toen blind.

VI.4
ANNA PAULINA VAN DEIJCK
geboren Middelburg zondag 27 maart 1836 01.00 uur wijk E 16 (akte 126)
getuigen waren respectievelijk sergeant en tireur, hetgeen
gezien het beroep van de vader aan een militaire achtergrond doet denken
pastoorsmeid te Wormerveer en Zaandam
overleden Zaandam 23 november 1876 16.30 uur in het
huis staande te Zaandam Oostzijde 543 (akte 308)
in den ouderdom van negenendertig jaren en acht maanden
dochter van Henricus van Deijck, instructeur, en Joanna Catharina Moulaerts
ongehuwd en zonder oir
Anna Paulina en haar zus Maria Rosina waren pastoorsmeiden. Aanvankelijk waren
zij in dienst in Wormerveer bij pastoor Johannes Josephus van der Horst (hebben zij de
pastoor aldaar leren kennen vanuit diens Middelburgse periode, zie ook het
onderstaande?). Op 15 december 1866 verhuisden zij met hem naar de pastorie in
Zaandam aan de Noordzijde 542, waar hij als pastoor was aangesteld. Hij volgde daar
pastoor Jacobus Henricus de Waijer op, die op 7 november 1866 was overleden. Beide
zusters overleden in dienst van de pastoor, op jonge leeftijd en kort na elkaar.
Johannes Josephus van der Horst, geboren 8 Juli 1822 te Haarlem, student te
Hageveld en te Warmond, werd in 1847 kapelaan te Hoorn, vervolgens te Amsterdam en
te Delft, waarna hij als vicarius te Vere in het zeer belangrijk stedelijk archief met al de
rechten van een benoemd en beëedigd ambtenaar werkzaam was, en gedurende drie
jaar in dat van de Middelburgse abdij, met goedvinden van den provincialen archivaris
Van Visvliet, gelijke functiëën vervulde. In 1861 werd hij pastoor te Wormerveer, in
1866 te Zaandam, en in 1880 te Noordwijk, waar hij 27 Jan. 1889 overleed.
Hij schreef: Vijf antwoorden van Deodatus, Amsterdam 1850-'52; Het Huwelijk van
Willem van Oranje met Anna van Saxen, Amsterdam 1851; Nederlandsche verhalen,
Amsterdam 1854; Vader Bruno, de Kluizenaar van Overveen, Amsterdam en Delft
1857; De Kruistocht van 1871, Bosch 1871; O.L.V. van Lourdes, Leiden 1873 en 1887;
De Martelaren van het Coliseum, Leiden 1876; Oud en Nieuwe Nederlandsche
Legenden, Leiden 1887. Hij heeft ook de Levensbeschrijving van Heiligen, Kerkvaders
en Martelaren van wijlen Mgr. V.d. Haagen, op nieuw bewerkt, verkort en aangevuld,
12 dln., 's-Gravenhage 1862-'75. Verder tal van artikelen in De Katholiek, Onze
Wachter, De Katholieke Illustratie, Roomsch-Katholiek Magazijn, Katholieke Ned.
Stemmen, Het Dompertje van den ouden Valentijn, (psd. Jozef van Haarlem), en den
Almanak voor Ned. Katholieken. Sedert 1861 behoorde hij tot de redactie van De
Katholiek, en sinds 1873 tot die van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
Haarlem.

VI.A
PIERRE VAN DIJCK (NA 1838) VAN DEIJCK
geboren Turnhout 18 februari 1816 18.00 uur (akte 52)
L’an Mil huit Cent seize le dix neuf février a neuf heures avant midi par devant nous,
Guillaume Joseph Sanen, Maire et officier public de l’etat Civil de la ville de Turnhout
est comparu Henri van Dijck, tisserand, âgé de vingt deux ans, natif de Thielen,
Domicilié a Turnhout, le quel nous a présenté un Enfant du sexe Masculin, né a
Turnhout, le dix huit de ce mois a six heures du soir, de lui, déclarant, et de Jeanne
Catharine Moulaert, son épouse, âgée de dix huit ans, natif d`Anvers et au quel il a
déclaré vouloir donner le prénom de PIERRE. Les dites déclaration et présentation
faites en présence de Théodore Janssen, tisserand, âgé de cinquante un ans et de
Corneille Janssen, journalier, âgé de soixante sept ans, demeurant tout deux a
Turnhout, et a le père signé avec nous le présent acte après lecture faite, les témoins ont
déclaré ne savoir écrire.
H. Van Dijck
G.J. Sanen
verhuist naar Antwerpen <datum>
woont Middelburg (1833) wijk O nr. 190 (1852); Amsterdam Kleine Wittenburgstraat 301,
idem 108 (1867); Vlissingen (9.11.1867)
kan niet schrijven
smidsknecht (1842), smid (1867), machinist (1869),
Werknemer Marinewerf op dinsdag 17 juli 1855 Vlissingen
Petrus van Dijck
Geboorteplaats : Turnhout, België
Geboortedatum : 18-2-1816
Datum indiensttreding : 17-7-1855
Leeftijd : 39 jaar
Functie bij indiensttreding : Smid 4e klasse
Datum uitdiensttreding : 31-10-1867
Functie bij uitdiensttreding : Smid 2e klasse
Reden uitdiensttreding : Overgeplaatst naar Amsterdam
Aantal dienstjaren : 12
Archief Marine-Etablissement Vlissingen, inv.nr 1000, stamboeknr 273
overleden Amsterdam 7 augustus 1884
zoon van Henricus van Deijck en Johanna Catharina Moulaert
huwt Middelburg 22 juni 1838 (akte 80) met
MARIA ANNA CASTELIJN, (NA 1838) CASTELEIJN
ook: Kasteleijn (BR T 301 GA Amsterdam)
Heden den tweeëntwintigsten van de maand Junij des jaars achttienhonderd acht en
dertig, des voormiddags te tien uren, compareerde voor mij, wethouder, Beambte tot de
zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Middelburg, District Walcheren,
Provincie Zeeland, Pierre van Dijck, oud tweeëntwintig jaren, geboren te Turnhout, van
beroep smitsknecht, wonende te Middelburg, meerderjarige zoon van Henri van Dijck,
particulier, en van Jeanne Catherine Moulaert, beide wonende binnen deze stad, alhier
tegenwoordig en consenterende, zijnde ingevolge besluit door Zijne Majesteit den
Koning in dato zesentwintigsten Mei dezes Jaars Achttienhonderd achtendertig,

nummer vijf en negentig genomen, dispensatie verleend aan den comparant, hierboven
vermeld, van de overlegging zijner Geboorte Akte of Akte van bekendheid ter
vervanging van deselve van welk besluit afschrift te dezen is overlegd,
en Maria Anna Castelijn, oud drieëntwintig jaren, geboren te Middelburg, van beroep
Dienstbode, wonende te Middelburg, meerderjarige dochter van Louis Castelijn,
overleden te Middelburg op den een en twintigsten Februarij achttienhonderd
achtentwintig, blijkens extract uit het Register van overlijden der gezegde stad
Middelburg, mede ten dezen overgelegd en van Louisa Carolina Gunther, particuliere,
wonende binnen deze stad, alhier tegenwoordig en consenterende,
dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hen voorgenomen Huwelijk
over te gaan, waarvan de eerste Huwelijks-afkondiging is gedaan te Middelburgh, den
tienden van de Maand Junij dezes Jaars, mede des middags ten twaalf uren, zonder dat
daartegen eenige oppositie is betekend geworden,
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde
stukken en van het hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk de wederzijdsche
verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenooten
afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeeren aan te nemen? En elk van hen
op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam
van de Wet, dat Pierre van Dijck en Maria Anna Castelijn door het huwelijk zijn
vereenigd. Van al het bovenstaande heb ik deze akte opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Pieter Hendrik Coenraads, oud zes en dertig Jaren, tabakswerker, Christiaan
Joseph Castelijn, oud negenentwintig Jaren, tabakswerker, Petrus Jansen, oud
drieëndertig Jaren, smitsknegt en Abraham Johannes Weber, oud veertig Jaren,
daglooner, allen nabestaanden en wonende binnen deze stad, als getuigen ten dezen
verzogt, die deze akte met mij en de vader van den contractant, na gedane voorlezing
hebben onderteekend, terwijl de contractanten, de Moeder van dezelven en de tweede
getuige hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
P.H. Coenraads
H. Van Dijck
P.Jansen
De wethouder voornoemd:
A.J. Weber
D.E. Hoppelaar
geboren Middelburg 31 oktober 1814 wijk I, nummer 175 Vlissingsestraat
(aktenummer 403)
dienstbode
kan niet schrijven
wonend Amsterdam
overleden Den Helder 21 februari 1896 Werkstraat 81 (akte 65)
in de overlijdensakte als Anna Maria
dochter van Louis Francois (Lodewijk Franciscus) Castelijn, kleermaker,
en Louisa Carolina Gunther
uit dit huwelijk (ingeschreven als van Deijck):
1. Hendrica Lowisa (Louisa)
* Middelburg 20.8.1839 (akte 321)
Wijk H nummer 194
† Vlissingen 8.11.1914 (akte 207)
huwt Vlissingen 9.8.1865 (akte 46) met Willem Hendrik Edelman, * Vlissingen
11.2.1837, schoenmaker, houtwerker (1861), schoenmaker (1898)
Werknemer Marinewerf op maandag 17 juni 1861 Vlissingen
Wilhelmus Hendrik Edelman

Geboorteplaats : Vlissingen, Zeeland
Geboortedatum : 11-2-1837
Datum indiensttreding : 17-6-1861
Leeftijd : 24 jaar
Functie bij indiensttreding : Houtwerker
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Functie bij uitdiensttreding : Houtwerker
Reden uitdiensttreding : Ontslagen
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† Vlissingen 13.5.1898 (akte 116), zoon van Cornelis Anthonij Edelman, werkman, en
Johanna Catharina de Vlieger
uit dit huwelijk:
a. Willem Pieter Edelman
* Vlissingen 1866
2. Antonia Carolina
* Middelburg zaterdag 26.2.1842 (akte 87)
† Den Helder 24.1.1913 Keizerstraat 39 (akte 18)
huwt Den Helder 16.3.1865 (akte 23) met Willem Jan Aggenbach, geboren Vlissingen
25.9.1841, scheepstimmerman, (vlgs familieoverlevering goudsmid te Den Helder ?),
zoon van Willem Jan Aggenbach en Janneke Cambier
uit dit huwelijk:
a. Willem Jan Aggenbach
* Den Helder 21.9.1866, timmerman
b. Maria Anna Aggenbach
* Den Helder 22.11.1868
c. Philippus Aggenbach
* Den Helder 25.12.1870, machinist
d. Petrus (Pieter) Aggenbach
* Den Helder 7.4.1875, spoorwegambtenaar
e. Janneke Aggenbach
* Den Helder 29.12.1877
3. Johanna Adriana
* Middelburg 3.9.1844 13.00 uur wijk N nummer 99
(akte 343)
† Noordwijk 12.6.1934 (akte Rotterdam s033)
huwt Amsterdam 30.6.1869 ( met erkenning van 1 kind) (akte Reg.6 fol.43v) met
Kornelis (ook: Cornelis) Dubbelman, * Klundert 20.1.1841 (akte 2), woont Hoge
Zwaluwe (tot 12.5.1869); Amsterdan 1869; Zwaluwe (na 1.7.1869), † Klundert
19.4.1911 (akte 11), zoon van Antonij Dubbelman en Willemina Evegaars
uit een relatie:
a. Petrus Anthonij van Deijck, erkend als Dubbelman
* Amsterdam 21.4.1869
† Rotterdam 23.12.1934 (akte s002)
huwt Rotterdam 13.5.1908 (akte f58v) met Gijsje Bartha van Bekkum, * Varik
1877, † Rotterdam 27.12.1942 (akte f041v), dochter van Hendrik Burger van
Bekkum en Gijsje Jonas Werger
4. Helena Maria
* Middelburg 6.4.1847 02.00 uur (akte 128)
Wijk N nummer 105
† Middelburg 14.12.1851 17.00 uur (akte 403)
Aangifte van het overlijden werd gedaan door haar grootvader Henri van Deijck en
haar oom Jean van Deijck.
5. Petrus
* Middelburg (zondag) 11.8.1850 (akte 315)
Wijk O nummer 190
volgt VII.B
6. Joannes
* Middelburg (zondag) 19.9.1852 (akte 383)
Wijk O nummer 190

volgt VII.C
7. Paulus Alexander
volgt VII.D

* Vlissingen 25.10.1858

ZIJPAD: Familie CASTEL(E)IJN
Cast.I.
LOUIS FRANÇOIS CASTELIJN
Lodewijk Franciscus Maria
geboren
tailleur/kleermaker
overleden
zoon van
huwt met
LOUISA CAROLINA GUNTHER
Louize
geboren
kan niet schrijven
overleden
dochter van
uit dit huwelijk:
1. Christiaan Joseph
volgt Cast.II
2. Petronille Johanna
3. Jean Joseph Charles
4. Maria Anna
volgt van Deijck V.A

* Middelburg 1.6.1809
* Middelburg 20.12.1811 (akte 471)
† Middelburg 23.1.1812 (akte 203)
* Middelburg 22.6.1813 (akte 232)
† Middelburg 20.11.1829 (akte 532)
* Middelburg 31.10.1814 (akte 403)

Cast.II
CHRISTIAAN JOSEPH CASTELEIJN
geboren Middelburg 1 juni 1809
tabakswerker (1833, 1838, 1841), tabakskerver (1834), tabaksnijder (1835, 1840), dagloner
(1846), leurder (1860), koopman (1865), dagloner (1848, 1868)
overleden 6 januari 1890 (akte 11)
zoon van Louis François Casteleijn en Louisa Carolina Gunther, naaister
huwt Middelburg 24 januari 1833 (akte 3) met
MARTINA BLAUWER
ook: Blaauwert, Blauwert, Blouwen en Blauwen
geboren Middelburg 10 december 1813
dienstbode
overleden Middelburg 15 maart 1889 (akte 84)
dochter van Cornelia Blauwer
uit dit huwelijk:
1. Lodewijk Franciscus Joannes
* Middelburg 6.1.1834 (akte 7)
† Middelburg 28.5.1834 (akte 179)
2. Marinus Petrus Joseph
* Middelburg 7.5.1835 (akte 159)
† Middelburg 4.9.1835 (akte 348)
3. Anna Maria Carolina
* Middelburg 7.7.1836 (akte 257)
† Middelburg 28.6.1911 (akte 164)
winkelierster, huwt Middelburg 28.6.1865 (akte 76) met Wilhelm Hendrik Reniersen,
* Amsterdam, zeeman, zoon van Reinier Reniersen en Catharina Sophia Slaaks

4. Maria Lou(w)iza

* Middelburg 20.10.1837 (akte 390)
† Middelburg 29.9.1860 (akte 317)
5. Elizabeth Wilhelmina
* Middelburg 12.11.1838 (akte 511)
† Middelburg 12.4.1935 (akte 67)
waschvrouw, huwt 5.8.1868 (akte 100) met Gideon Christianus Meeuse, *
Middelburg, varensgezel, zoon van Gideon Christianus Meeuse, werkman, en Adriana
Maria van Gelder
6. Johannes Bernardus
* Middelburg 31.12.1839 (akte 2)
† Middelburg 21.1.1840 (akte 33)
7. Petrus Josephus (Castelijn!)
* Middelburg 11.3.1841 (akte 116)
† Middelburg 13.10.1841 (akte 316)
8. Louis
* Middelburg 18.9.1842 (akte 403)
† Middelburg 2.11.1842 (akte 441)
9. Leendert
* Middelburg 23.5.1846 (akte 209)
† Middelburg 26.11.1846 (akte 585)
10. Catharina Johanna
* Middelburg 24.7.1848 (akte 243)
† Middelburg 10.12.1848 (akte 489)
11/1 levenloos geboren zoon
*/† Middelburg 27.5.1851 (akte 440)
12/2 Johannes Karel Franciscus
* Middelburg 27.5.1851 (akte 243)
† Middelburg 5.8.1851 (akte 255)
13. Christiaan Carel Franciscus
* Middelburg 28.5.1853 (akte 199)
† Middelburg 24.7.1853 (akte 284)
14. Johannes Karel (Castelijn!)
* Middelburg 23.2.1855 (akte 85)
† Middelburg 26.8.1855 (akte 338)

ZIJPAD: Familie EDELMAN
Ed.I
EGBERTUS EDELMAN
huwt met:
CATHARINA ROETMAN
uit dit huwelijk:
1. Cornelis Anthonij Edelman
volgt Ed.II
Ed.II
CORNELIS ANTHONIJ EDELMAN
geboren Schiedam <datum> 1808,
vrijwillige matroos boot w26 (1829), werkman
overleden Vlissingen 6 december 1880
zoon van Egbertus Edelman en Catharina Roetman
huwt Vlissingen 12 september 1829 (akte 71) met
JOHANNA CATHARINA DE VLIEGER
geboren Goes 1814
overleden Vlissingen 1 maart 1894
dochter van Willem de vlieger en Francina de Koster
uit dit huwelijk:
1. Egbertus Johannes
* Vlissingen 1834
† Vlissingen 13.11.1844
2. Willem Hendrik
* Vlissingen 11.2.1837
volgt Ed.III.A
3. Catharina Johanna
* Vlissingen 1839
† Vlissingen 1.12.1844
4. Frans Anthonie
* Vlissingen 16.5.1841
† Poeloe Nancij (Rijk van Atjeh) 7.12.1873
smidsleerling (1855), smid 3e klasse (1861), marine zeedienst als zeestoker (1861),
vuurstoker 1e klasse(1873)
huwt met
5. Cornelis Anthonie
* Vlissingen 1844
† Vlissingen 15.2.1850
6. Egbertus Johannes
* Vlissingen 1847
† Vlissingen 24:3:1856
7. Adrianus Egbertus
* Vlissingen 1849
volgt Ed.III.B
8. Catharina Johanna
* Vlissingen 1853
† Vlissingen 14.3.1866
9. Johanna Cornelia
* Vlissingen 1858
huwt Vlissingen 10.7.1878 met Johannes den Baas, * Vlissingen 1855, schilder, zoon
van Adriaan den Baas, werkman, en Pieternella Adriana Potvliet
uit dit huwelijk:
a. Adriaan den Baas
* Vlissingen .4.1880
† Vlissingen 1.6.1880

Ed.III.A
WILLEM HENDRIK EDELMAN
geboren Vlissingen 11 februari 1837
houtwerker (1861)
Werknemer Marinewerf op maandag 17 juni 1861 Vlissingen
Wilhelmus Hendrik Edelman
Geboorteplaats : Vlissingen, Zeeland
Geboortedatum : 11-2-1837
Datum indiensttreding : 17-6-1861
Leeftijd : 24 jaar
Functie bij indiensttreding : Houtwerker
Datum uitdiensttreding : 28-9-1861
Functie bij uitdiensttreding : Houtwerker
Reden uitdiensttreding : Ontslagen
Aantal dienstjaren : 0
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schoenmaker (1865, 1898)
overleden Vlissingen 13 mei 1898 (akte 116)
zoon van Cornelis Anthonij Edelman en Johanna Catharina de Vlieger
huwt Vlissingen 9 augustus 1865 (akte 46) met
HENDRIKA LOWISA VAN DEIJCK (van Deijck VI.A.1)
geboren Middelburg 20 augustus 1839 Wijk H nummer 194 (akte 321)
overleden Vlissingen 8 november 1914 (akte 207)
dochter van Pierre van Deijck en Maria Anna Casteleijn
uit dit huwelijk:
1. Willem Pieter
* Vlissingen 1866
volgt Ed.IV.A
Ed.III.B
ADRIANUS EGBERTUS EDELMAN
geboren Vlissingen 1849
slager (1870)
overleden Middelburg 20 maart 1941
huwt Vlissingen 31 augustus 1870 (akte 55) met
JOHANNA CATHARINA LANDMETER
geboren Vlissingen 1850
dienstbode
overleden Vlissingen 7 augustus 1934
dochter van Jan Landmeter en Catharina Voerman
uit dit huwelijk:
1. Cornelis Anthonie
volgt Ed.IV.B
2. Catharina

* Vlissingen 1871

* Vlissingen 1872
† Vlissingen 25.10.1938
bij aangifte van haar overlijden is haar burgerlijke staat onbekend
3. Johannes Anthonie
* Vlissingen 1875
volgt Ed.IV.C
4. Debora Pieternella
* Vlissingen .1.1876
† Vlissingen 16.5.1877

5. Debora Pieternella

* Vlissingen .6.1877
† Vlissingen 11.10.1884
6. Willem Hendrik
* Vlissingen 1879
† Vlissingen 3.10.1908
7. Jan
* Vlissingen .10.1880
† Vlissingen 23.3.1881
8. Adrianus Egbertus
* Vlissingen 1882
† Vlissingen 7.4.1886
9. Johanna Catharina
* Vlissingen 1885
huwt Vlissingen 27.4.1910 met Marinus Jacobus Kimmel, * Middelburg wijk 1 nummer
174 13.9.1885, handelsreiziger, reiziger (1934),woont Goes, dood gevonden te
Koudenkerke 30.1.1934, zoon van Marinus Jacobus Kimmel, scheepstimmerman, en
Catharina Geertruida Tromp
10. Levenloos geboren
*/† Vlissingen 27.3.1893
Ed.IV.A
WILLEM PIETER EDELMAN
geboren
Ed.IV.B
CORNELIS ANTHONIE EDELMAN
geboren
Ed.IV.C
JOHANNES ANTHONIE EDELMAN
geboren

ZIJPAD: Familie AGGENBACH
Ag.I
WILLEM JAN AGGENBACH
geboren Deventer 1816
kledermaker en verlofganger (1840), kamerbehanger (1846)
overleden 6 november 1846 (akte 225)
zoon van Frederik Aggenbach en Harmina Johanna Leijs
huwt Vlissingen 3 januari 1840 (akte 4) met
JANNEKE CAMBIER
geboren Vlissingen 1822
dienstbode (1840)
overleden
dochter van Abraham Cambier en Maria Burgel, cipierse in huis van arrest
uit dit huwelijk:
1. Maria
* Vlissingen 18.1.1840 (akte 21)
huwt Vlissingen 4.11.1863 met Adriaan Johannes Feij, * Vlissingen 1835,
schoenmaker, †, zoon van Gerardus Martinus Feij, scheepmaker, en Louwerina Hollen
2. Willem Jan
* Vlissingen 25.9.1841 (akte 213)
volgt Ag.II
Ag.II
WILLEM JAN AGGENBACH
geboren Vlissingen 25 september 1841
scheepstimmerman, commandeur rijkswerf (1865)
volgens familieoverlevering was hij goudsmid in Den Helder
overleden
zoon van Willem Jan Aggenbach en Janneke Cambier
huwt Den Helder 16 maart 1865 (akte 23) met
ANTONIA CAROLINA VAN DEIJCK
geboren Middelburg 26 februari 1842 (akte 87)
overleden Den Helder 24 januari 1913 (akte 18), oud 70 jaar
dochter van Petrus van Deijck en Maria Anna Casteleijn
uit dit huwelijk:
1. Willem Jan
* Den Helder 21.9.1866
volgt Ag.III.A
2. Maria Anna
* Den Helder 22.11.1868
3. Philippus
* Den Helder 25.12.1870
machinist
4. Petrus
* Den Helder 7.4.1875
volgt Ag.III.B
5. Janneke
* Den Helder 29.12.1877

Ag.III.A
WILLEM JAN AGGENBACH
geboren Den Helder 21.9.1866 (akte 511)
timmerman
overleden Haarlem 25 mei 1933 (akte 616)
zoon van Willem Jan Aggenbach, commandeur rijkswerf, en Antonia Cornelia van Deijck
huwt (1) Den Helder 30 september 1886 (akte 140) met
CATHARINA MARIA NOBBES
geboren Den Helder 1865
overleden 21 november 1900 (akte 367)
dochter van Adrianus Nobbes, timmerman, en Anna Maria Buisman
huwt (2) met
GEERTRUIDA VOLKERTS
geboren
overleden
dochter van
uit het (1) huwelijk:
Willem Jan
volgt IV.A
levenloos geboren zoon
uit het (2) huwelijk:
Johannes Gerardus Nicolaas
volgt IV.

* Passaic Junetien Bergen New-Yersey 1890
moet zijn: Junetine
*/† Den Helder 27.5.1897 (akte 176)

Ag.III.B
PETRUS AGGENBACH
geboren Den Helder 7 april 1875
overleden Maastricht 23 oktober 1938 (akte 582)
zoon van Willem Jan Aggenbach en Antonia Carolina van Deijck
huwt
MARIA AGNES WILHELMINA TOEBOSCH

Ag.IV.A
WILLEM JAN AGGENBACH
geboren Passaic Junetien Bergen New-Yersey 1890
huwt Den Helder 7 augustus 1919 (akte 168) met
ELISABETH CLAZINA MULDER
geboren Den Helder 1896
overleden
dochter van Gerrit Mulder, huisbewaarder, en Trijntje Marchand
uit dit huwelijk:
Trijntje Aggenbach

* Den Helder 1922
† Velsen 3.7.1938 (akte 177)

Ag.IV.
JOHANNES GERARDUS NICOLAAS AGGENBACH
geboren
overleden
zoon van Willem Jan Aggenbach en Geertruida Volkerts
huwt Velsen 29 augustus 1929 (akte 197) met
NEELTJE EVERTSE PEEREBOOM
dochter van Jacob Peereboom en Neeltje Evertse Hartendorp
uit dit huwelijk:

VI.B.
LEONARD VAN DIJCK (NA 1838) VAN DEIJCK
geboren Antwerpen 5 februari 1822
tweelingbroer van Jean van Deijck
woont Veere (1850), Maastricht, Luik Impasse Hubart 1,
sergeant bij de infanterie (1850), dienaar van politie (1852), kleermaker (tailleur)
overleden Luik <datum>
zoon van Henrij van Deijck, militair, en Jeanne Catharina Moulaert
huwt Maastricht 4 november 1852 (akte 195) met
MEGCHELINA ZEVENTER
bij geboorte eerste kind en in haar overlijdensakte Helena/Hélène,
op bidprentje Mechelina
geboren Nijmegen 13 juli 1825
naaister (1850)
overleden Luik 19 juli 1888 (akte 1791)
No. 1791 Du Vingtième jour du mois de Juillet l’an mil huit
cent quatre-vingt-huit, à une heure de relevée Acte de Décès de
Hèlène Zeventer, sans profession, décédée à Liège, le dix neuf
de ce mois à une heure du matin, âgée de soixante trois ans, née
à Nimègue, province de Gueldre\ Pays Bas, domiciliée à Liège,
impasse Hubart no 1, épouse de Léonard van Deijck, tailleur,
fille de Georges Zeventer et de Catherina Schreiber, décédés.
Sur la déclaration de l’épouse, âgé de soixante six ans, et de
Toussaint Durlet, âgé de trente ans, assurerier(?), domiciliés en
cette ville, après ont signé.
Constaté suivant la Lois par Nous, officier de l’état civil de la
ville de Liège, soussigné, duquel Acte il a été donné lecture.
L. Van Deijck
Durlet
Kleyer
dochter van Georgius Zeventer en Catherine Schreijen, arbeidster
geboren uit een relatie
1. Hendrika Helena Zeventer

* Veere 26.7.1850 om 7.00 uur

Heden den zesentwintigsten van de maand Julij des jaars duizend acht honderd vijftig,
verscheen voor mij Wethouder, ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de Stad Veere,
Provincie Zeeland, Adriana Cappon, oud zevenendertig jaren, van beroep Stads
Vroedvrouw, wonende te Veere, dewelke mij heeft verklaard, dat op de zesentwintigsten
van den maand Julij des jaars achttien honderd vijftig, des morgens te zeven ure, binnen
deze stad, in het huis wijk D, nommer een en vijftig, is geboren een kind van de
vrouwelijke kunne, van Helena Zeventer van beroep naaister, wonende te Veere; welk
kind in hare tegenwoordigheid is geboren waaraan zij verklaart te geven de voornamen
van Hendrika Helena;
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Leonard van Deijck, oud
acht en twintig jaren, van beroep sergeant bij de Infanterie, wonende te Veere, en van
Hendrik van Aalst, oud vijftig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Veere, als
getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den
aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

A. Cappon
L. V Deijck, sergt
H. Van Aalst

De Ambtenaar voornoemd:
J.D. Oerleman

† Maastricht 7.9.1851 (akte 464)
2. Francisca Ludovica Johanna Zeventer * Maastricht 16.10.1851 (akte 663)
3. ?
uit het huwelijk:
in het huwelijk in 1852 zijn de resterende 2 vóórkinderen geëcht
4. Joannes Antonius
* Maastricht 23.10.1853 (akte 704)
volgt VII.E
5. Jan Leonard
* Maastricht 11.5.1856 (akte 325)
volgt VII.F
6. Jan Baptist Lambert
* Maastricht 9.1.1858 (akte 42)
volgt VII.G
7. Eva Hendrika
* Maastricht 19.3.1860 (akte 220)
8. Lambertus Joannes Franciscus
* Maastricht 19.6.1862 (akte 475)
† Maastricht 9.9.1862 (akte 431)
9. Gerardus Hendricus
* Maastricht 22.4.1864 (akte 45)
volgt VII.H
10. Anna Hendrica Maria Josephina
* Maastricht 11.11.1865 (akte 929)
11. Edmond Francois
* Maastricht 28.3.1868 (akte 276)

VI.C
JEAN VAN DIJCK (NA 1838) VAN DEIJCK
Johannes
geboren Antwerpen 5 februari 1822
tweelingbroer van Leonard van Deijck
sedert 1833 woonachtig in Middelburg,
wever (1852, 1853), werkman (1890),
overleden Middelburg 29 september 1890 (akte 253)
zijn ouders worden genoemd Henrij van Deijck en Jeanna Catharina Moulaert
zoon van Henricus van Deijck, bode bij het Brandwezen, en Johanna Catharina Moulaert
huwt Middelburg 12 mei 1853 (akte 50) met
JOANNA PETRONELLA HUIJGE
geboren Groede 1809
particuliere (1853)dienstbode
Johanna Petronella Huge
Provinciaal Werkhuis op vrijdag 4 oktober 1822
Veere
Inschrijvingsnummer: 20
Leeftijd : 12 jaar
Geboorteplaats : de Groede
Laatste woonplaats : de Groede
Geloof : Roomsch
Datum binnenkomst : 04-10-1822
Datum vertrek : 07-12-1825
Opmerking : Getransporteerd naar de
Ommerschans
Bron: Zeeuws Archief, Provinciaal Werkhuis
Veere 1822-1826. Toegevoegd : 24 april 2008
overleden Middelburg maandag 29 juni 1896 (akte 159)
dochter van Jo(h)annis (Jean) Baptiste Huijg(h)e en Anna Maria Bul(c)ke.
Jan B. Huige (Klakke), gedetineerde in 1818 Huis van
Detentie te Middelburg
Geboorteplaats: Erinchem
Jaar van opname: 1818
Opgenomen in: Huis van Detentie te Middelburg wegens
diefstal (vonnis 16.12.1817)
Betreft: inschrijvingsregister
Inventarisnummer: 367
Inschrijvingsnummer: 560
Anna Maria Bulke, geboren Suerkerke 1884, werkster,
overleden Veere donderdag 30 juni 1825 (akte 38)
weduwe van Johannis Baptiste Huge
Jan Baptist Huige 1817
Huis van Detentie te Middelburg, Gedetineerde
Johannes Baptist Huge 1817
Huis van Arrest te Middelburg, Gedetineerde
Jan Baptist Huijge 1817

Huis van Arrest te Middelburg, Gedetineerde
Jan Baptist Huijge 1817
Strafinrichtingen te Middelburg, Gedetineerde
Jan B. Huige 1818
Huis van Detentie te Middelburg, Gedetineerde
Johanna Petronella Huijge 1822
Huis van Arrest te Middelburg, Gedetineerde
Jean Batiste Huijge, 28 jaar, zoon van Jean Huijge en
Catharina Josephe Francisca Mechelaere, huwt IJzendijke
3 Prairial jaar XII (23.5.1804) (akte 11) met Maria
Bulcke, 22 jaar,, dochter van Marianne de Schepper

uit dit huwelijk geen kinderen gevonden

VI.D
ADRIANUS VAN DIJCK (NA 1838) VAN DEIJCK
geboren Antwerpen 18 oktober 1824
broodbakker (1852), koopman (1863), broodbakker (1864), winkelier (1892), bediende
(1892)
Middelburg wijk C, nr 22 (1856)/wijk I, nr 271 (1859)/Vlissingen wijk E, nr 82 (1864)/wijk
B, nr 88 (1865)
overleden Vlissingen 9 november 1903 (akte 258)
zoon van Henricus van Deijck, stedelijk ambtenaar, en Jeanne Catherina Moulaert
huwt Middelburg 13 oktober 1852 (akte 103) met
huwelijksgetuigen:
1. Joannes van Deijck, 30 jaar, wever, broer van de bruidegom
2. Leendert Johannes van der Have, 32 jaar, kleermaker
3. Josephus Cornelis de Rooi, 24 jaar, schoenmaker
4. Johannes Hoste, 28 jaar, borstelmaker, broer van de bruid
CATHARINA HENDERIKA(E) HOSTE
geboren Middelburg 18 februari 1829 (akte 25)
particuliere, winkelierster (1861), zonder (1863)
overleden Middelburg 19 maart 1901 (akte 76)
dochter van Hendrik Hoste, borstelmaker, en Elisabeth Verberkmaes
Uit dit huwelijk (ingeschreven als van Deijck):
1. Elisabeth Hendrica
* Bergen op Zoom 1853
† Vlissingen woensdag 20.4.1892 (akte 98)
huwt Vlissingen 25.8.1875 (akte 43) met (1) Jacobus Veekman, * Goes 14.2.1851 (akte
34), metselaar (1875), zoon van Willem Veekman en Cornelia Crombeen
uit dit huwelijk:
a. Adrianus Cornelis Hendricus Veekman
* Vlissingen 21.1.1876 (akte 32)
† Vlissingen 14.3.1876 (akte 62)
b. Catharina Adriana Cornelia Veekman * Vlissingen 24.3.1877 (akte 113)
c. Anthonetta Johanna Maria Veekman * Vlissingen 6.4.1878 (akte 132)
† Vlissingen 18.8.1878 (akte 154)
d. Cornelia Adriana Veekman
* Vlissingen 6.4.1879 (akte 108)
e. Maria Francina Veekman
* Vlissingen 21.2.1880 (akte 54)
† Vlissingen 15.5.1880 (akte 105)
f. Wilhelmus Jacobus Veekman
* Vlissingen 24.6.1881 (akte 188)
† Vlissingen 18.7.1881 (akte 188)
g. Adrianus Veekman
* Vlissingen 2.1.1883 (akte 4)
† Vlissingen 21.1.1883 (akte 11)
h. Wilhelmus Jacobus Veekman
* Vlissingen 4.12.1883 (akte 422)
† Vlissingen 18.2.1884 (akte 48)
i. Maria Josephina Johanna Veekman
* Vlissingen 4.11.1884 (akte 401)
j. Jean Veekman
* Vlissingen 23.12.1885 (akte 462)
k. levenloos geboren zoon
*/† Vlissingen 16.8.1886 (akte 269)
l. levenloos geboren zoon
*/† Vlissingen 4.7.1888 (akte 158)
m. levenloos geboren dochter
*/† Vlissingen 2.6.1889 (akte 183)

n. Wilhelmus Veekman

* Vlissingen 24.3.1891 (akte 136)
† Vlissingen 26.3.1891 (akte 70)
2. Antonetta Catharina
* Bergen op Zoom 1854
† Bergen op Zoom 10.11.1903 (akte 1594)
huwt Vlissingen 24.8.1892 (akte 65) met (2) Jacobus Veekman, * Goes 14.2.1851 (akte
34), metselaar (1875), herbergier (1894), zoon van Willem Veekman en Cornelia
Crombeen
o. Johannes Jacobus Aloijsius Veekman * Vlissingen 21.6.1893 (akte 310)
† Vlissingen 23.6.1896 (akte 142)
p. Jozina Wilhelmina Elisabeth Veekman * Vlissingen 19.7.1894 (akte 325)
q. Maria Hendrica Antonetta Veekman * Vlissingen 14.8.1895 (akte 412)
3. (Levenloos geboren)
*/† Bergen op Zoom 2.12.1855 (akte 221)
4. Johannes Marinus
* Middelburg 29.10.1856 (akte 399)
volgt VII.I
mogelijk hiertussen een zoon Henricus, overleden Vlissingen 18.2.1871, zoon van
Adriaan van Deijck
5. Josephus Franciscus Adrianus

* Middelburg 21.2.1859 14.00 uur (akte 88)
wijk J nr. 271
aangifte van de geboorte door de vader, door Henri van Deijck, 64 jaar, grootvader en
bode en Johannes van Deijck 37 jaar en dagloner
† Middelburg zondag 13.3.1859 (akte 104)
6. Theresia Alexandrina
* Middelburg 22.4.1860 06.00 uur
wijk J nr. 271
aangifte van de geboorte door de vader en Henricus van Deijck, 65 jaar en bode
† Vlissingen zaterdag 13.3.1886 (akte 91)
huwt Vlissingen 26.11.1884 (akte 82), in de huwelijksakte heet ze Theresia Alexander,
met Hendrik Antonius Johannes Althoff (Olthof 1886), * Amsterdam 1859, smid, zoon
van Hendrik Althoff, smid, en Johanna Ursula Kannegieter
7. Maria Francina
* Middelburg woensdag 2.10.1861 (akte 368)
aangifte van de geboorte door de vader en Johannes Hoste,36 jaar, borstelmaker, en
Franciscus Hoste,28 jaar en borstelmaker
† Amsterdam
huwt Vlissingen 4.5.1887 (akte 26) met Willem Adrianus van Hecke, * Vlissingen
17.5.1862 (akte 149), kleermaker, † Amsterdam, zoon van Petrus Johannes van Hecke,
kleermaker, en Maria Hendrika Bogers
uit dit huwelijk:
a. Petrus Adrianus Johannes van Hecke * Vlissingen 9.4.1888 (akte 161)
b. Catharina Maria Philippina van Hecke * Vlissingen 26.5.1889 (akte 220)
c. Antonius Hermanus Philippus van Hecke
* Vlissingen 26.5.1890 (akte 218)
d. Jacoba Johanna Maria van Hecke
* Vlissingen 16.8.1891 (akte 378)
e. Cornelis Daniel Leonard van Hecke * Vlissingen 8.8.1893 (akte 376)
† Vlissingen 2.2.1894 (akte 42)
f. Fredericus Hermanus van Hecke
* Vlissingen 11.11.1894 (akte 519)
g. Leonardus Cornelis Daniel van Hecke * Vlissingen 24.12.1895 (akte 657)
h. Elisabeth Pieternella van Hecke
* Vlissingen 15.3.1897 (akte 149)
i. Johannes Franciscus van Hecke
* Vlissingen 19.9.1898 (akte 507)
j. Maria Wilhelmina van Hecke
* Vlissingen 8.12.1899 (akte 686)

k. Charles Petrus van Hecke
* Vlissingen 26.6.1901 (akte 349)
l. Franciscus Bernardus Johannes van Hecke
* Vlissingen 20.2.1903 (akte 100)
m. Gerardus Hendrikus van Hecke
* Vlissingen 26.7.1904 (akte 331)
8. Franciscus Johannes
* Middelburg dinsdag 29.9.1863 (akte 384)
† Vlissingen donderdag 17.3.1864 (akte 47)
9. Ferdinandus Catharinus
* Vlissingen maandag 8.5.1865 (akte 155)
† Vlissingen vrijdag 4.8.1865 (akte 138)
10. Arnoldus Marinus
* Vlissingen donderdag 5.7.1866 (akte 184)
† Vlissingen woensdag 15.11.1871 (akte 209)
11. Adrianus Hendrikus Catharinus
* Vlissingen maandag 5.8.1867 (akte 188)
† Vlissingen 31.8.1867 (akte 143)
in de akte de achternaam van Deijcke
12. levenloos geboren zoon
*/† Vlissingen 29.11.1869

VI.E
EGIDIUS ALEXANDER VAN DIJCK (NA 1838) VAN DEIJCK
geboren Middelburg 10 februari 1834,
rijksveldwachter (1860, 1866)
overleden Goes 17 december 1866 (akte 129)
zijn moeder wordt in de overlijdensakte Maailaert genoemd ..
zoon van Henricus van Deijck, bode, en Johanna Catharina Moulaert
huwt Zutphen 6 juni 1860 (akte 56) met
GERRITJEN LENDERIN(C)K
geboren Zutphen 1840
overleden
dochter van Hendrik Jan Lenderink, bleker, en Marrigje Schuuring, dienstmeid
uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina
2. Marrigje
3. Johanna Catharina
4. Hendrik Jan

* Goes 27 maart 1861 (akte 63)
† Goes 11 april 1861 (akte 46)
* Goes 25 mei 1862 (akte 89)
* Goes 15 januari 1864 (akte 10)
* Goes 19 mei 1866 (akte 114)

Op 7 juni 1871 huwt een Geertruida Berendina Lenderink, geboren Zutphen 1840,
dochter van Hendrik Jan Lenderink en Marigje Schuuring in Amersfoort (akte 35) met
Barend Albertus Vorrink, geboren Amsterdam 1843, zoon van Jan Vorrink en Lijsje
Vilellée. Bij het huwelijk wordt een kind erkend: Berendina Alberta Lenderink, *
Utrecht 24.11.1869. Berendina Alberta huwt als Vorrink in Amsterdam 22.5.1890 (akte
Reg.12 fol.29). Haar moeder Geertruida Berendina is dan nog in leven.

VI.F
FRANCISCUS VAN DEIJCK
geboren Middelburg 10 oktober 1838,
werkman (1867)
woont Haarlem: Beeksteeg 5
overleden Haarlem 21 maart 1920 01.00 uur (akte 312)
zoon van Henri van Deijck en Jeanne Catharina Moulaert
huwt Haarlem 11 september 1867 (akte 197) met

ANNA MARIA SMULDERS
geboren Haarlem 1838
naaister
overleden Haarlem 16 juni 1906 13.30 uur aan de Gasthuisvest 47 (akte 529)

dochter van Catrina Smulders
uit dit huwelijk geen kinderen gevonden

VII.A
HENDRICUS VAN DEIJCK
geboren Middelburg 23 februari 1839 wijk M nummer 190 (akte 86)
aangifte werd gedaan door de vroedvrouw Anna Maria Kooman met als getuigen
Cornelis Marinus Bal, 21 jaar en particulier, en Gerrit van Ree, 22 jaar en particulier
schipper (1874, 1898 en 1882)
kan niet schrijven (1878, 1881)
Uit bekendmakingen in het Politieblad:
- De burgemeester van Assen verzoekt zijne ambtgenooten van in de provincie
Groningen gelegen gemeenten te doen onderzoeken of zekere Hendrikus van Deijck,
geboren te Middelburg, zoon van Catharina van Deijck, gehuwd met Willem Vermasen
te Assen, zich in hunne gemeente mogt ophouden of overleden zijn.
Hij heeft zich in het midden der maand Mei jl. begeven onder de polderwerkers in de
provincie Groningen en sedert is niets van hem vernomen.
Bij ontdekking wordt berigt verzocht.
overleden Groningen 18 juli 1882 (akte 680 dd. 29.7.1882))
zoon van onbekend en Catharina van Deijck, dienstbode
huwt Veendam 28 november1874 (akte 87) (2) met
GRIETJE KROON
geboren Boven Dwarsdiep (gemeente Veendam) 15.3.1842 (akte 52)
kan niet schrijven
overleden Veendam 3 juli 1890 (akte 766)
dochter van Wessel Harms Kroon, werkman, en Elsje(n) Frans Nipperus, werkvrouw
zij huwt (1) Veendam 7.7.1866 (akte 57) met (2) Menno Voorzee,
* Sappemeer 5.8.1829, matroos (1852), arbeider (1866),
praamschipper (1873)
† Westerdiep (Veendam) 28.12.1873 05.00 uur (akte 183),
zoon van Kornelis Jans Voorzee, (praam)schipper, en Betje
Winshemius, praamschippersche
hij huwt (1) Sappemeer 18.3.1852 (akte 10) met Maria Elisabeth
Spa, * Sappemeer 1829, † Sappemeer 2.1.1865 (akte 2)dochter van
Jan Jacobs Spa, dagloner, en Mina Reinders van Deest,
daglonersche
uit dit huwelijk zes kinderen

uit een relatie:
1. Grietje Kroon
* Veendam 20.11.1864 23.00 uur (akte 262)
dit kind is erkend door de moeder Veendam 22.4.1884 (geboorteakte 93) bij
gelegenheid van haar huwelijk met Geert Schreuder Veendam 10.5.1884 (akte 25)
huwt Veendam 10.5.1884 (akte 25) met Geert Schreuder, * Veendam 1860, schipper,
overleden, zoon van Aaldrik Willems Schreuder en Johanna Maria Wind
uit haar (1) huwelijk:
2. Kornelis Voorzee
* Veendam 22.5.1867 18.00 uur (akte 105)
uit het (2) huwelijk:
3. Henderika
* Veendam 8.2.1875 (akte 40)
† Groningen 10.3.1953 01.35 uur (akte 404)
huwt Groningen 27.11.1898 (akte 477) met Jan Bolhuis, * Adorp 23.5.1874, meterweger (1898), † Groningen 17.10.1927 (akte 1233), zoon van Allert Bolhuis,
kleermaker, en Pieterke Drijfhout
4. Wesselina
* Annerveenschecanaal (Anloo) 30.8.1876
(akte 79)

bij haar geboorte wonen haar ouders in Veendam
† Groningen 22.4.1904 (akte 391)
ongehuwd en zonder oir
aangifte van haar overlijden wordt gedaan door Willem Cones, 64 jaar,
waarnemend binnenvader in het Rooms Katholiek Liefdegesticht
5. Catharina
* Zuidbroek 29.11.1878 09.00 uur (akte 89)
† Groningen 22.4.1955 09.30 uur (akte 652)
huwt Groningen 21.5.1911 (akte 207) met Johannes Clasinus Westerhuis, * Groningen
1881, tramconducteur, † Groningen 25.5.1959 (akte 911), zoon van Wolter Westerhuis
en Cornelia Christina van der Garden
6. Willemina
* Woltersum (Ten Boer) 4.3.1881 12.00 uur
(akte 36)
† Groningen 26.4.1943 (akte 624)
huwt Groningen 20.11.1910 (akte 525) met Jacobus Johannes Huizinga, * Groningen
1879, stoker, †, zoon van Johannes Huizinga, timmerman, en Sabbiene Arents
mogelijk zit hier een relatie met het elfde kind van V.E Henricus van Deijck???

VII.B
Kwartier 18, Hamers – Weber)
PETRUS VAN DEIJCK
Piet
geboren Middelburg 11 augustus 1850
aangifte van zijn geboorte werd gedaan door de verloskundige en zijn grootvader
Deijck, 56 jaar en ambtenaar
kwartiermeester bij de marine (1876), sergeant bij de Koninklijke Nederlandse Marine met
aanspreektitel bootsman, sjouwerman (1903)
onderscheiden met het Kruis voor Krijgsverrichtingen met gesp 1873-1885, met de Atjeh
medaille en met de Gouden Medaille voor 36 jaar (inclusief tropenjaren)trouwe dienst
overleden Velsen 28 december 1912 04.00 uur wijk E verspreide woningen 27 (akte 234)
zoon van Petrus van Deijck, machinist, en Maria (Anna) Castelijn, beiden wonend te
Amsterdam
Petrus van Deijck was een "knappe" verschijning. Bij zijn indiensttreding maakte men
het volgende signalement op: lang 1 el, 4 palm, 4 duim, 5 streep (=1,610 meter);
ovaal aangezicht; hoog, rond voorhoofd; neus dik en mond groot; haar rood, later
blond; lichtblauwe ogen en wenkbrauwen blond.
huwt Den Helder 20 april 1876 (akte 1876/057) met:
huwelijksgetuigen:
1. Willem Jan Aggenbach, Kommandeur op 's Rijkswerf
2. Philippus Grasser, scheepstimmerman
3. Jan Pheiffer, scheepstimmerman
4. Johannes Bernardus Leplau, kleermaker
ANNA ELISABETH TALBOOM
geboren Amsterdam 17 januari 1853
door moeder erkend Amsterdam 17 maart 1876
zonder beroep
overleden Velsen woensdag 23 december 1914 09.00 uur
wijk E verspreide woningen 27(akte 288)
enige dochter van Sara Maria Talboom
omdat Anna Elisabeth Talboom hervormd was, werden zij en de
katholieke Petrus van Deijck begraven op de Algemene Begraafplaats "De Biezen" in Velsen
(Santpoort)
uit een eerdere relatie van haar:
1. Gustaaf Talboom
* Amsterdam 1872
letterzetter (1897)
huwt Amsterdam 20.10.1897 (akte Reg.32 fol. 19) met Geiske van Zwol, * Oudehorn
(gemeente Schoterland) 1876, dochter van Hendrik van Zwol, schipper, en Hendrina
Polak
uit dit huwelijk:
a. Gustaaf Adolf van Zwol
* Amsterdam 19.7.1894
hij werd erkend bij het huwelijk als G.A. Talboom
b. Hendrina Anna Elisabeth Talboom
* Amsterdam 1898
c. Hendrik Jacob Talboom
* Amsterdam 1900
d. Johanna Geizina Talboom
* Amsterdam 1902

e. Maaike Talboom
* Amsterdam 1904
f. Anna Elisabeth Talboom
* Amsterdam 1908
uit het huwelijk:
2. Johannes
* Den Helder 19.9.1876
volgt VIII.A
3. Petrus
* Den Helder 13.1.1878
volgt VIII.B
4. Hendrik
* Den Helder 3.3.1883
van 19.2.1879 tot 7.10.1882 verbleef Petrus van Deijck in Oost Indië! Tussen 7
oktober 1882 en 3 maart 1883 zitten 5 maanden!
volgt VIII.C
5. Sara Maria
* Den Helder 19.8.1884
† Beverwijk 21.1.1962
volgt VII.1
6. Willem Jan
* Den Helder 1.12.1885
† Den Helder 31.3.1891 22.00 uur
Walvisstraat 4 (akte 118)
7. Anthon
* Den Helder 10.6.1889
volgt VIII.D
8. Bernardus
* Den Helder 29.9.1890
† Velsen 5.10.1913 19.30 uur
wijk E verspreide woningen 23 (akte 166)
aangifte van overlijden door Coenraad Cornelis Hamers, spoorarbeider en Johannes
Petrus Böhm, spoorwegarbeider
los arbeider (1913), ongehuwd en zonder oir
naar hem is vernoemd VIII.1.e Bernardus Hamers, zoon van zijn zus Sara Maria
Hamers – van Deijck (VIII.1)
9. Anna Elisabeth
* Den Helder 18.10.1891 (akte 685)
huwt Velsen 12.6.1919 (akte 82) met Johannes van de Pieterman, * Haarlem
27.4.1892, voeger, † Velsen 4.10.1945, zoon van Hermanus Matthias van de
Pieterman, voeger, en Alida Wisker
10/1. Willem Jan
* Den Helder 17.9.1896 15.00 uur
Walvisstraat 2 (akte 645)
volgt VIII.E
11/2. Antonia Carolina
* Den Helder 17.9.1896 15.30 uur
Walvisstraat 2 (akte 646)
† Driehuis (Velsen) 21.6.1988
peter en meter en naamgevers van deze tweeling waren Willem Jan Aggenbach
en Antonia Carolina van Deijck (oom en tante)
huwt Velsen 8.6.1916 (akte 77)
wegens het overlijden van haar ouders gaven toestemming tot het huwelijk haar
voogd (en broer) Johannes van Deijck en haar toeziend voogd (en zwager) Coenraad
(I) Cornelis Hamers; getuigen waren Pieter Hendrik Schaap, zwager van de
bruidegom, en Petrus van Deijck, broer van de bruid
met Antoon Hendrik Roth, * Velsen 26.6.1893 20.00 uur in het huis staande op de
Heide (akte 136), stoker (1916), † Velsen, zoon van Laurens Roth, koopman, en
Wilhelmina Versteeg, winkelierster
uit dit huwelijk:
a. Leonard Roth
* Velsen

Pierre van Deijck meldt zich bij de Koninklijke Nederlandse Marine in dienst op 18 januari
1867 als jongen. Zijn inschrijfnummer is 9251. Hij tekent voor een verband van 10 jaar voor
de rol van Zr. Ms. Wachtschip te Amsterdam. Een wachtschip is een soort drijvende kazerne
voor marinepersoneel. Dan volgen allerlei overplaatsingen naar andere schepen. In 1869
wordt hij dan te Amsterdam ook nog onder nummer 2351 ingeschreven voor de Nationale
Militie, loting1870 en uitgeloot.
Van 21.7. tot 24.8.1867 vaart hij in de Noordzee, van 11.11.1867 tot 23.4.1868 in de
Middellandse Zee. Daar wordt hij per 21.3.1868 bevorderd tot "ligtmatroos". Op 26.5.1869
wordt hij bootsmansleerling 2e klasse en 11.11.1870 bootsmansleerling 1e klasse. Van
15.6.1871 tot 12.8.1873 zit hij in Oost Indië en neemt daar deel aan de expeditie tegen Atjeh.
19.2.1874 wordt hij bevorderd tot kwartiermeester. Op 16.4.1875, besluit no. 64, ontvangt hij
het ereteken Atjeh. Per 1.5.1875 wordt hij dan opgenomen in het V.C. schepelingen.
Van 29.1 tot 18.3.1875 verblijft hij in West Indië. Van 20.6 tot 15.9.1875 vaart hij op de
Noordelijke Atlantische Oceaan en wordt overgeplaatst naar Amsterdam ingaande 11.11.1875,
volgens besluit 31. Daar krijgt hij 24.11.1875, besluit no. 69, de Atjeh medaille. In 20.4.1876
trouwt hij in Den Helder met Anna Maria Talboom uit Amsterdam.
Van 6.7 tot 29.8.1876 vaart hij weer in West Indië. Op 23.10.1876, besluit no. 7, volgt dan de
Bronzen Medaille. Zijn 10-jarig verband zit erop en 20.12.1876 wordt hij wegens
dienstexpiratie ontslagen, besluit per 19.12.1876, no. 61.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Per 29.11.1877, zijn oudste zoon is dan 14 maanden
oud, meldt hij zich weer bij de marine te Willemsoord (een oude marine werf in Den Helder)
onder nummer 19429 voor de duur van 5 jaar voor de rol van Zr. Ms. Wachtschip te
Willemsoord. Hij ontvangt een premie van f300,00 en is kwartiermeester V.C. Van 31.3 tot
21.5.1878 verblijft hij weer in West Indië. Op 30.10.1878 wordt hij afgevoerd uit het V.C.
schepelingen. Hij vaart van 19.2.1879 tot 7.10.1882 in Oost Indië, vanwaar hij al op 28.9
gerepatrieerd wordt aan boord van het particuliere SS. Voorwaarts. (Is dat omdat zijn vrouw 3
maanden zwanger blijkt te zijn?). Zo'n reis met een particulier schip was voor eigen rekening.
Op 29.11.1882 wordt hij gedetacheerd op wachtschip Willemsoord. Hij wordt weer
geïnsereerd per 15.1.1883 voor 5 jaar waarbij hem bij diensteinde op 15.1.1888 een premie
wordt beloofd van f 150,00. Op 21.4.1883 wordt hij gemonsterd op de Evertsen en de
Wassenaer. Tussentijds tekent hij weer bij op 15.2.1884 voor 1 jaar en 1 maand. Diensteinde
wordt dan 15.2.1889 met een premie van f27,08 5// (?). Op 26.5.1884 wordt hij bevorderd tot
bootsmansmaat. Weer tekent hij extra bij op 24.1.1885 voor 11 maanden en 9 dagen. Daarmee
wordt het diensteinde 24.1.1890. Zijn premie daarvoor is f 14.12%. Tekent hij bij voor de
premie? In juni 1885 overlijdt zijn moeder in Middelburg en per 1.7.1885 wordt hij dan
opgenomen in het V.C. dek- en onderofficieren (bij besluit van 30.6.1885 no. 73) en per
5.7.1885 vaart hij op de Tromp. Van 24.10.1885 (zijn zoon Willem Jan wordt 1.12.1885 in zijn
afwezigheid geboren) tot 9.6.1888 verblijft hij weer in Oost Indië. Bij besluit van 27.2.1886
wordt hem de Zilveren Medaille toegekend. Op 1.8.1887 (besluit van 29.7.1887 no. 248)
wordt hij bevorderd tot bootsman (sergeant bij de marine). Met het particuliere stoomschip
Sumatra wordt hij op 9.6.1888 gerepatrieerd. Ziek? Want op 8.8.1888 wordt hij geneeskundig
geschikt verklaard bij besluit no. 36c. Hij wordt op 3.9.1888 gedetacheerd aan boord van de
Wodan (besluit van 5.9.1888 no. 9c), hetgeen op 23.9.1888 weer wordt ingetrokken. Dan
wordt hem bij besluit van 8.12.1888 no. 18B detachering aan boord van de Atjeh bevolen.
Daar maakt hij bezwaar tegen. Op 15.12.1888 bij besluit no.30c wordt zijn verzoek om
intrekking van zijn plaatsing aan boord van de Atjeh afgewezen, want 'niet voor inwilliging
vatbaar verklaard'. Op 5.1.1889 gaat zijn detachering op de Atjeh dan in.
Via diverse schepen moet hij opnieuw geïnsereerd zijn voor 5 jaar dienst. Want na 24.1.1890
loopt zijn verband gewoon door. Op 21.1.1893 vertrekt hij opnieuw naar Oost Indië, nu aan

boord van de Soerabaia. Op 12.7.1894 wordt hem de Koninklijke Gouden Medaille toegekend
bij besluit no. 30. Hij blijft in Indië tot 16.1.1895, dan wordt hij gerepatrieerd aan boord van
het particuliere SS. Merapi. Opnieuw moet er kort bijgetekend zijn, want pas per 16.8.1895
wordt hij wegens langdurige dienst uit de zeedienst ontslagen bij besluit van 2.8.1895 no.31,
onder toezegging van een pensioen. Op 3.8.1895 wordt zijn detachering al ingetrokken.
Bij Koninklijk besluit van 21.9.1895 no. 30 is dan aan hem een pensioen toegekend van
f576,00 per jaar. Een jaar later op 17.9.1896 krijgt hij in Den Helder nog een tweeling als
nakomertjes.
Van het pensioen heeft hij nog 17 jaar mogen genieten met zijn inmiddels omvangrijke gezin
in Velsen, waar hij 28 december 1912 overlijdt.

ZIJPAD: Atjeh-medaille 1873-1874
Op 26 maart 1873 verklaarde het Nederlands Gezag in Nederlands-Indië de oorlog aan de
Atjehse krijgsheer Tiban Mohammed. Deze had namelijk handelsverdragen getekens met de
Verenigde Staten en Italië. Aangezien Nederland niet wilde dat Atjeh in Amerikaanse of
Italiaanse handen kwam werd op 8 april 1873 tot de invasie van Atjeh overgegaan.
Op 11 april viel een uit 3.000 man bestaand leger onder bevel van generaal-majoor J.H.R.
Köhler het gebouw aan, waarvan men dacht dat het het paleis (de kraton) van de krijgsheer
was. Jammer genoeg bleek het een moskee te zijn, welke werd verdedigd door zeer fanatieke
moslims. De moskee werd met zware verliezen ingenomen, doch was door brand zo zwaar
beschadigd dat generaal Köhler het verstandiger vond om zijn leger naar een veiliger plaats
terug te trekken. Drie dagen later moest het leger de nu zwaar door Atjehse strijders
verdedigde en tot fort omgebouwde moskee heroveren. De Nederlandse troepen werden nu in
de pan gehakt. Onder de slachtoffers bevond zich ook generaal-majoor Köhler. Gezien de
grote verliezen besloot zijn plaatsvervanger, kolonel Van Daalen, zich van Atjeh terug te
trekken. Hiermee kwam een einde aan de Eerste Atjeh Oorlog.
Op 11 november 1873 werd de Tweede Atjeh Oorlog begonnen. Op 9 december 1873 landde
een uit 13.000 man bestaand leger, onder bevel van generaal-majoor J. van Swieten, op de
kust van Noord-Atjeh. Dit keer werd de gefortificeerde moskee zonder grote problemen
veroverd en kon de opmars naar het vijandelijke kraton worden voortgezet. Voor meer dan
een week werd de kraton door de Nederlandse artillerie bestookt, om ten slotte op 25 januari
1874 met een grootscheepse infanterie-aanval ingenomen te worden. De krijgsheer had zich
inmiddels met zijn volgelingen teruggetrokken in de jungle.
Aan alle militairen die in de Eerste Atjeh Oorlog en het begin van de Tweede Atjeh Oorlog
(welke nog tot 1880 zou duren) hadden deelgenomen werd bij Koninklijk besluit no. 9 van 12
mei 1874 een herinneringsmedaille toegekend. Officieel heette deze de Atjeh-medaille 18731874, maar aangezien het doel van de operatie de inname van het kraton was geweest, staat de
medaille ook wel bekend als de Kraton-medaille.
Het is een ronde verguld
bronzen medaille met een
middellijn van 36
millimeter. De voorzijde
vertoont het naar links
gewende portret van
Koning Willem III met
het randschrift "WILLEM
III KONING DER
NEDERLANDEN
G.H.V.L.". Links onder
de nek van de koning zijn
de initialen van de
ontwerper te lezen: "J.E."
(J. Elion).
De keerzijde vertoont het
opschrift "ATJEH / 1873
EN 1874" binnen een
krans van oranje- en
eikentakken.
Oorspronkelijk was het
opschrift "ATCHIN / 1873 EN 1874". Het werd echter bij K.B. no. 3 van 28 augustus 1874
gewijzigd in het huidige.
Het brons voor de medailles komt uit de op de kraton veroverde bronzen kanonnen.

Het lint, 37 millimeter breed was oorspronkelijk donker oranje. Bij K.B. no. 16 van 24 april
1875 werd de kleur veranderd in Nassausch blauw.

Aan de ontvangers van de Atjeh-medaille werd tevens
de gesp "ATJEH 1873-1874" bij het Ereteken voor
Belangrijke Krijgsbedrijven toegekend. Uitgereikt aan
hen, die hebben deelgenomen aan de gevechten in
Atjeh en Onderhoorigheden in de jaren 1881-1885

De medaille is tevens gehecht aan het vaandel van het
9e Bataljon Infanterie van het Nederlandsch Indisch
Leger.

ZIJPAD: FAMILIE TALBOOM
De naam Talboom betekent zoveel als klein boompje en is erg versprteid. Met name in het
zuiden (Brabant en België) zijn veel naamdragers te vinden. De familie van Anna Elisabeth
Talboom stamt echter uit Barsingerhorn aan de voormalige Zuiderzee, thans grenzend aan de
Anna Paulowna polder in Noord Holland.
De eerst bekende Talboom duikt daar op in 1732.
Talboom.I.
JAN TALBOOM
gereformeerd
huwt (1)
AAGT JANS
huwt (2) met
AALTJE KLAAS / CLAAS / KLAES
uit het (1) huwelijk:
1. Maartje
2. Lijsbit
uit het (2) huwelijk:
3. Ouke
4. Antje
5. Aagje
6. Trijn
7. Petrus

~ Barsingerhorn 13.1.1732
~ Barsingerhorn 6.11.1735
~ Barsingerhorn 28.6.1739
~ Barsingerhorn 3.9.1741
~ Barsingerhorn 15.9.1743
~ Barsingerhorn 4.4.1745
~ Schagen 30.7.1747 (RK gedoopt)

Relatie naar de volgende persoon (nog) niet aangetoond.

Tal. I.
JAN TALBOOM
gedoopt Barsingerhorn 1775
gereformeerd
schipper op Leiden (1824)
woont Amsterdam Amstelgracht 118 (1824)
overleden
zoon van Talboom
huwt Amsterdam 13 april 1798 met
wederzijdse ouders waren alle vier reeds overleden. Jan werd geassisteerd bij het
huwelijk door zijn oom P. Keyzer
SARA VAN YSELSTEIN
gedoopt Uithoorn 1775
gereformeerd
woont Amsterdam Heerengracht (1798)
overleden
dochter van Yselstein
uit dit huwelijk:
1. Jacobus
* Amsterdam 22.3.1798
2. Everwijn
* Amsterdam 11.5.1800
3. Maria
* Amsterdam 17.1.1802
~ Amsterdam 10.1.1802
4. Jan
* Amsterdam 30.12.1803
volgt II.
Tal.II.
JAN TALBOOM
geboren Amsterdam 30 december1803
gedoopt Oude Amstelkerk 5 januari 1804 (akte dopen Amsterdam 1803 61.90)
gereformeerd
scheepstimmerman
woont Plantage Rapenburggracht 10, kanton 1 (1825)
overleden
zoon van Jan Talboom en Sara van Yselstein
huwt Amsterdam 15 september 1824 (akte Ondertrouw Amsterdam 1798 634.478; akte
Huwelijken 1824 6.150) met
in de kantlijn van deze akte: door "Authorisatie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
dd. 5.1.1822 is per 16.2.1822 de familienaam 'Tãboom" veranderd in 'Talboom' en de
familienaam 'Yselstijn' veranderd in 'Yselstein'.
ELISABETH OPMAN
gedoopt Amstelkerk 21 januari 1796 (akte dopen Amsterdam 1796 128.81)
gereformeerd
overleden
dochter van Johannes Opman, beeldhouwer,
woont Amsterdam Leidsedwarsstraat 9, en Marretje Maakelaar
uit dit huwelijk:
1. Sara Maria
* Amsterdam 10.6.1825
volgt III.1
2. Jan
* Amsterdam 18.10.1827

Tal.III.1
SARA MARIA TALBOOM
geboren Amsterdam 10 juni 1825
naaister (1864)
woont Oostenburgermiddenstraat 42
overleden Amsterdam Binnengasthuis 6 mei 1891
dochter van Jan Talboom en Elisabeth Opman
huwt Amsterdam 18 augustus 1864 (akte Reg.7 fol.81v) met
ANTONIE GOEDERMAN
geboren Amsterdam 11 augustus 1832
schildersknecht
overleden
zoon van Andries Johannes Goederman en Catrina Roos, werkster
uit een relatie van haar:
1. Sara Maria Talboom
* Amsterdam 29.8.1851
2. Anna Elisabeth Talboom
* Amsterdam 17.1.1853
volgt Genealogie van Deijck VII.B
Zij was vanaf juli 1871 dienstbode en woonde in op diverse adressen in Amsterdam bij
de families waar ze werkte. Enkele adressen zijn: Overtoom bij de familie Kammeyer,
tapper; in de Noorderstraat waar ze tot maart 1874 gebleven is. Tussendoor woonde
zij bij haar moeder, waar ze een winkeltje in water en vuur dreven (informatie C.C.
Hamers (1919-2007), haar kleinzoon). Haar zoon Gustaaf Adolf (* Amsterdam
15.9.1872) verbleef meestal in de Pieter Jacobsdwaersstraat A 268. Daar woonde
Gustaaf Adolf Guillot, schoenmaker , 40 jaar oud op het moment van aangifte door
hem van de boreling. Mogelijk zijn vader?
3. Jan Talboom

* Amsterdam 10.3.1862

VII.C
JOANNES VAN DEIJCK
geboren Middelburg (zondag) 19 september 1852 09.00 uur wijk O nummer 190 (akte 383)
aangifte van zijn geboorte geschiedt door de (mannelijke) verloskundige, grootvader
Henri van Deijck, 58 jaar en ambtenaar, en zijn oom Johannes (Jean) van Deijck, 30
jaar en wever
opleidingsschip "Admiraal van Wassenaer" (1880), agent van politie zeemilicien (1881),
brigadier van politie (1901)
woont Amsterdam Grote Kattenburgstraat 114 buurt F (1881), Staalstraat 4
overleden Amsterdam 21 oktober 1936
zoon van Pierre van Deijck en Maria Anna Castelijn
huwt (1) Amsterdam 10 augustus 1881 (akte Reg.17 fol.7v) met
huwelijksgetuigen zijn:
1. Paulus Alexander van Deijck, 23 jaar, scheepstimmerman, broer van de bruidegom
2. Johannes Okx, 41 jaar, metselaar
3. Jan de Jong, 30 jaar, agent van politie
4. Petrus Mul, timmerman, 29 jaar, woont Haarlemmerliede en Spaarnwoude
verder bijlage 5:
Extract van de Nationale Militie, dat Joannes van Deijck van deze dienst is
vrijgesteld, omdat hij in dienst was van de marine in hoedanigheid van
bootsmanleerling 1e klas
ANNA MARIA VEENBOER
geboren Hoorn 12.5.1856
woont Nieuwe Prinsengracht 43 buurt W (1881)
dienstbode
overleden Amsterdam 3 januari 1901
dochter van Nicolaas Veenboer, venter, en Elisabeth de Haan
Elisabeth de Haan † Hoorn 15.3.1865
huwt (2) Amsterdam 23 mei 1901 (akte Reg.18 fol.23) met
AALTJE BOOTS
geboren Nibbixwoud 29.7.1856
overleden 22 maart 1916
dochter van Cornelis Boots en Stijntje Commandeur
uit het (1) huwelijk:
1. Pierre
volgt VIII.F
2. Nicolaas

* Amsterdam 1882

* Amsterdam 21.1.1884
† Amsterdam 10.2.1884
3. Elisabeth Anna Maria
* Amsterdam 20.3.1886
† Amsterdam 1974
huwt Amsterdam 23.5.1912 (akte Reg.5C fol.42v) met (2) Johannes Hendrik
Parmentier, * Amsterdam 7.3.1876, timmerman, zoon van Jan Hendrik Parmentier en
Elisabeth Wilhelmina Gaarkeuken
huwt (1) Amsterdam 25.10.1899 / echtscheiding Amsterdam
Arrondissementrechtbank 30.12.1910 / 18.9.1911 (akte Reg.36 fol.9) met
Catharina Maria Zand, * Amsterdam 1877, † Amsterdam , dochter van Dirk
Marinus Zand, smid, en Maria Barbara Menting
uit het (1) huwelijk:
a.

b. Dirk Marinus Parmentier
c.

* Amsterdam 1904

uit een eerdere relatie van haar, geëcht in het huwelijk:
d. Johanna Elisabeth van Deijck geëcht Parmentier
* Amsterdam 10.9.1910
† Amsterdam 1989
huwt Amsterdam 16.1.1936 met Cornelis Frederik Antonius van Schenk Brill,
* Amsterdam 22.2.1907, † Amsterdam 1972
uit dit huwelijk:
(1) Kees van Schenk Brill, * Amsterdam 21.7.1944 (2 kinderen)
(2) Dick van Schenk Brill, * Amsterdam 23.3.1946 (4 kinderen)
deze laatste woont in Eindhoven en is een genealoog met interesse in
de genealogie van Deijck
uit het (2) huwelijk:
e. Parmentier
f. Parmentier
g. Parmentier
h. Parmentier
i. Parmentier
4. Nicolaas Joannes
* Amsterdam 1887
† Amsterdam 14.7.1888
5. Nicolaas Joannes
* Amsterdam 1890
volgt VIII.G

VII.D
PAULUS ALEXANDER VAN DEIJCK
geboren Vlissingen 25 oktober 1858
scheepstimmerman, agent van politie
woont Vlissingen; Amsterdam Kleine Wittenburgstraat 108; Vlissingen; Amsterdam 2e
Juandamenstraat,
overleden 4 april 1897 02.00 uur (in functie door een trein ongeval bij de Minervahaven)
zoon van Petrus van Deijck en Maria Johanna Castelijn
huwt Amsterdam 2 mei 1883 (akte Reg.9 fol.8) met
moeder bruidegom wordt in de akte Kastelijn genoemd
MARIA THERESIA ISABELLA MAES
geboren Vlissingen 6 juli 1860 (akte 194)
dienstbode (1883)
opgenomen na 1905 in het Elisabethgesticht aan de Mauritskade (P-wet)
overleden
dochter van Hermanus Maes, koksmaat bij de marine (1860)
en Maria Johanna Pieternella van Hardenberg
uit dit huwelijk:
1. Petrus Maria
* Amsterdam .7.1884
† Amsterdam 8.11.1884 (akte 6834)
2. Hermanus
* Amsterdam 3.7.1885
volgt VIII.H
3. Maria Johanna Petronella
* Amsterdam 18.8.1886
4. Johannes
* Amsterdam 1.2.1889
volgt VIII.I
5. Johanne Petronella
* Amsterdam 14.6.1891
6. Antonia Hendrika
* Amsterdam 4.10.1894
†
huwt Amsterdam 15.9.1921 (akte Reg.6H fol.21v) / echtscheiding
Arrondissementsrechtbank Amsterdam 4.4.1932 (akte Reg.1 fol.30v Amsterdam
7.3.1933) met Willem Frederik Daniels,* Amsterdam 1892, dekbediende, zoon van
George Antonius Daniels, werkman, en Dina Wilhelmina Schaefer

VII.E
JOANNES ANTONIUS VAN DEIJCK
geboren Maastricht 23 oktober 1853 (akte 704)
geweermaker (1873)
overleden 5 maart 1926 (akte 120)
zoon van Leonard van Deijck, hoofdagent van politie, en Megchelina Zeventer
huwt Maastricht 10 december 1873 (akte 239) met
MARIA AGNES SEVERENS
geboren Maastricht maandag 16 juni 1851 (akte 403)
overleden Geulle 18 februari 1893 (akte 7)
registratie Sint Pieter 1 maart 1893 (akte 6)
gevonden in Geulle aan de oever van de Maas
dochter van Jan Hendrik Severens, fabriekswerker, en Maria Agnes Ruedi
uit dit huwelijk:
1. Joannes Antonius Leonardus
* Maastricht 15.6.1874 (akte 480)
volgt VIII.J
2. Leonardus Franciscus
* Maastricht 16.10.1875 (akte 855)
volgt VIII.K
3. Maria Agnes
* Maastricht 29.3.1878 (akte 258)
† Maastricht 12.6.1949 (akte 409)
huwt Maastricht met Constant Mathias Ceulemans, * Maastricht 1878, sigarenmaker
(1923), † Maastricht 25.1.1942, zoon van Alphonsus Joannes Ludovicus Ceulemans
en Anna Maria Merckelbagh
uit dit huwelijk:
a. Anna Maria Ceulemans
* Maastricht 1900
b. Maria Ceulemans
* Maastricht 13.9.1901 (akte 913)
c. Maria Josephina Ceulemans
* Maastricht 15.4.1905 (akte 419)
d. Louis Joseph Ceulemans
* Maastricht 7.5.1907 (akte 449)
† Maastricht 24.5.1907 (akte 333)
e. Barbara Ceulemans
* Maastricht 20.5.1909 (akte 490)

VII.F
JAN LEONARD VAN DEIJCK
geboren Maastricht 11 mei 1856 (akte 325)
aardewerker
overleden
zoon van Leonard van Deijck en Megchelina Zeventer
huwt Maastricht 10 november 1886 (akte 190) met
MARIE HAINE
geboren Maastricht 1862
glasslijpster
overleden
dochter van Auguste Theodore Haine, glasslijper, en Maria Josephina Hubertina Bours
uit dit huwelijk
1. Anna Maria Hubertina
* Maastricht 2.5.1887 (akte 414)

VII.G
JAN BAPTIST LAMBERT VAN DEIJCK
geboren Maastricht 9 januari 1858 (akte 22)
dagloner, bode (1913)
overleden Maastricht 11 juni 1918 (akte 356)
zoon van Leonard van Deijck, kleermaker, en Megchelina Zeventer
huwt 17 augustus 1887 (akte 113) met
JOANNA LAHAYE
geboren Maastricht 1859
verguldster (1887), zonder (1913)
overleden Maastricht 6 september 1936 (akte 493)
dochter van Jacobus Lahaye, dagloner, en Ursula van Golde, dienstmeid
uit dit huwelijk:
1. Petrus Hubertus
2. Anna Maria Catharina Josephina

* Maastricht 27.5.1888 (akte 433)
* Maastricht 18.5.1890 (akte 416)
† Maastricht 16.8.1963
huwt Maastricht 8.10.1913 (akte 191) met Wilhelmus (Guillaume) Elie, * Maastricht
1886, † Maastricht 24.8.1958, zoon van Willem Elie en Cornelia Aarts
3. Joannes Hubertus
* Maastricht 17.9.1892 (akte 852)
4. Joseph
* Maastricht 27.8.1895 (akte 845)
volgt VIII.L
5. Lambert Joseph
* Maastricht 11.2.1898 (akte 152)
volgt VIII.M
6. Cathérine Helene Francoise
* Maastricht 31.8.1901 (akte 863)
huwt Maastricht 28.9.1928 (akte 352) met Andreas Franciscus Nelissen, * Maastricht
3.9.1902, kleermaker, overleden , zoon van Andries Nelissen, papierwerker, en Agnes
Dreesens

VII.H
GERARDUS HENDRICUS VAN DEIJCK
geboren Maastricht 1864
venter (1911)
overleden Maastricht 10 september 1945 (akte 871)
zoon van Leonard van Deijck en Megchelina Zeventer
huwt Maastricht 18 mei 1887 (akte 74) met
GERTRUDIS KERPENTIER
geboren Maastricht 1869
dagloonster (1887), ventster (1911)
overleden Maastricht 12 september 1913 (akte 561)
dochter van Karel Kerpentier, machinist, en Anna Judith Hubertina Becker(s)
uit dit huwelijk:
1. Anna Judith Hubertina
* Maastricht 16.8.1887 (akte 717)
inpakster
huwt Maastricht 6.5.1908 (akte 76) met Jan Mathias Micheels, * Maastricht 1887,
glasblazer, zoon van Gerrit Jan Micheels en Anna Catharina Limbourg
uit dit huwelijk:
a. Bernardus Hendrikus Micheels
* Maastricht 14.3.1909 (akte 265)
b. Marie Catherine Micheels
* Maastricht 1911
† Arques (F) 11.4.1912 (Maastricht akte 253)
c. Wilhelmus Franciscus Micheels
* .1.1914
† Maastricht 22.5.1914 (akte 287)
d. Constant Mathias Micheels
* Maastricht 1922
† Maastricht 18.11.1935 (akte 636)
e. Petronella Micheels
* Maastricht .6.1928
† Maastricht 18.4.1929 (akte 316)
2. Karel
* Maastricht 10.4.1889 (akte 296)
† Maastricht 22.5.1890 (akte 347)
3. Maria
* Maastricht 3.1.1891 (akte 8)
huwt Maastricht 21.6.1911 (akte 81) / echtscheiding Arrondissementsrechtbank
Maastricht 4.5.1939 met Johan Stephan Olischläger, * Vaals 1868, rattenverdelger, †,
zoon van August Olischläger, tuinier, en Maria Anna Kremer
uit dit huwelijk:
a. August Olischläger
* Maastricht 7.10.1911
b. Maria Catharina Olischläger
* Maastricht .2.1914
† Maastricht 12.9.1914 (akte 559)
c. Constant Olischläger
* Maastricht .2.1918
† Maastricht 6.11.1918 (akte 676)
d. Maria Olischläger
* Maastricht 1922
† Maastricht 8.11.1933 (akte 566)
4. Hubertus
* Maastricht 19.8.1892 (akte 765)
† Maastricht 2.2.1893 (akte 109)
vader Hendricus van Deijck .....
5. Wilhelmus Franciscus
* Maastricht 9.12.1893 (akte 1174)
volgt VIII.N
6. Antonius
* Maastricht 23.2.1896 (akte 206)
volgt VIII.O
7. Elisabeth
* Maastricht 11.12.1897 (akte 1232)
† Maastricht

8. Maria Theresia

* Maastricht 25.8.1901 (akte 845)
† Maastricht 20.4.1902 (akte 255)
9. Franciscus Hendricus
* Maastricht 20.2.1903 (akte 190)
† Maastricht 11.9.1903 (akte 595)
10. Maria Theresia
* Maastricht 10.10.1904 (akte 1003)
huwt Maastricht 4.11.1931 (akte 64) met Victor August Dizy, * Maastricht 17.5.1900,
mijnwerker (1931), overleden, zoon van Antoine Dizy, arbeider, en Agnes Leclercq
11/1 Hubertus
* Maastricht 9.5.1906 (akte 488)
† Maastricht 28.7.1906 (akte 458)
(2 maanden oud)
12/2 Elisabeth
* Maastricht 9.5.1906 (akte 489)
† Maastricht 5.7.1906 (akte 290)
(bijna 2 maanden oud)
13. Johannes Mathias
* Maastricht 20.11.1908 (akte 1175)
† Maastricht 1.3.1909 (akte 140)
14. Franciscus
* Maastricht 26.2.1910 (akte 219)
† Maastricht 10.8.1910 (akte 616)
15. Johannes Stephanus
* Maastricht 1911
† Maastricht 14.6.1912 (akte 413)

VII.I
JOHANNES MARINUS VAN DEIJCK
ook: Johannes Harmes
geboren Middelburg 29 oktober 1856 (akte 399)
bakkersknecht (1883), bakker (1885), ambtenaar (1909), beambte aan eenen fabriek (1912),
beambte aan de gasfabriek (1916)
woont Middelburg: wijk A, nr 5 (1885), Vlissingen wijk M, nr14 (1889)
overleden Vlissingen woensdag 13 september 1916 (akte 193)
zoon van Adrianus van Deijck en Catharina Hendrika Hoste
huwt Vlissingen 10 januari 1883 (akte 3) met
wordt in de huwelijksakte Johannes Harmes genoemd
JACOBA MARIA EMOND
geboren Middelburg 4 november 1858 00.30 uur (akte 359)
overleden
dochter van Jacobus Antonius Emond, kleermaker, en Theresia Cornelia Seeboldt
uit een eerdere relatie van haar:
1. Cornelia Jacoba Emond
* Middelburg 11.2.1880 (akte 64)
† Middelburg 21.2.1881 (akte 50)
uit dit huwelijk:
1. Catharina Adriana
* Middelburg 27.10.1883 (akte 359)
huwt Vlissingen maandag 8 januari 1912 (akte 2) met Antonie Matthijs van der Zwaal,
* Rotterdam, kantoorbediende, †, zoon van Nicolaas van der Zwaal en Alida Elisabeth
Leentvaar
1. Jacobus Antonius
* Middelburg vrijdag 9.10.1885 (akte 371)
† Middelburg vrijdag 30.4.1886 (akte 134)
moeder wordt bij het overlijden abusievelijk Jacoba Maria Emom genoemd
2. Anna Adriana

* Vlissingen dinsdag 22.1.1889 (akte 27)
† Schiedam 11.7.1968
huwt Vlissingen dinsdag 28.12.1909 (akte 127) met Leonardus Kruijer, * Amsterdam
3.12.1878, inspecteur van politie te Amsterdam, hoofdinspecteur van politie (1938), †
Schiedam 26.2.1958, zoon van Wilhelmus Johannes Abraham Kruijer, hoofd eener
school, en Jeannette van Heiningen

VIII.1

(Genealogie Hamers - Beverwijktak; kwartieren 8 en 9 Hamers en Weber)
SARA MARIA VAN DEIJCK
(kwartier 9)
geboren Den Helder 19 augustus 1884
overleden Beverwijk 21 januari 1962
dochter van Petrus van Deijck (kwartier 18) en Anna
Elisabeth Talboom
Zij leed aan een ernstige, erfelijke vorm van reuma en
huidaandoeningen, die ook bij haar kinderen en
kleinkinderen af en toe manifest was. Volgens
familieoverlevering hadden vóór haar al meerdere
tantes in de familie van Deijck last van deze
aandoening. Door de langdurige reuma waren haar
handen totaal misvormd, maar zij wist zich goed
ermee te redden. Vooral het openmaken van de
koektrommel maakte op mij als kleinkind heel veel
indruk.
(Bron: Coen C.M. Hamers 21.6.1946)
huwt Velsen 17 september 1903 (akte 60) met:
COENRAAD CORNELIS (COEN I) HAMERS
(kwartier 8)
geboren Velsen 17 februari 1882
wisselwachter (1903), rangeerder en seinhuiswachter bij
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, later
Nederlandse Spoorwegen,
overleden IJmuiden-Oost (gemeente Velsen) 6 januari
1955
zoon van Petrus Hamers, timmerman, en Dorothea
Helena Antonia Post
Heden, den zeventienden Februarie,
achttienhonderd twee en tachtig, is voor mij
ondergetekende, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Velsen
verschenen, Pieter Hamers, oud een en dertig
jaren, van beroep Timmerman, wonende te
Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den
Zeventienden Februarie des vóórmiddags, ten
twee ure, in het huis staande in het Dorp Velsen, is geboren een kind van het mannelijk
geslacht, uit Dorothea Helena Antonia Post, van beroep zonder, wonende te Velsen,
zijne echtgenoote; welk kind zal genaamd worden
COENRAAD CORNELIS.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader. Van welke verklaring deze
akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Antoine Daniel Charles Clarion, oud
zeven en dertig jaren, van beroep Gemeente-Secretaris, wonende te Velsen, en van
Willem Steen, oud tweeenveertig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende
te Velsen en is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend.
De Comparanten P. Hamers, A.D.C. Clarion, W. Steen
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen J.C. Enschedé.
”Pokkenbriefje” van april 1884

uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth (Bets)

* Velsen 17.10.1903
† Velsen-Noord
huwt Velsen 6.1.1927 (RK Driehuis) met Johannes Hendrikus Eijman, * Velsen
18.6.1900 (akte 179), werkzaam bij van Gelder's Papierfabrieken te Velsen-Noord, †
Velsen 16.11.1980, zoon van Willem Eijman en Catharina Maria Mooij
uit dit huwelijk:
a. Anthonius Petrus (Anton, Ton) Eijman * Velsen-Noord 12.2.1928
† Velsen-Noord
b. Sara Maria (Rie) Eijman
* Velsen-Noord 24.3.1929
c. Wilhelmus (Wim)Eijman
* Velsen-Noord 15.12.1931
† Beverwijk
d. Coenraad Cornelis (Coen)Eijman
* Velsen-Noord 29.9.1933
e. Gerardus Hendricus (Gerard) Eijman
* Velsen-Noord 9.1.1938
f. Johannes Petrus (Han) Eijman
* Velsen-Noord 25.9.1940
g. Catharina Irene (Ineke, Ien) Eijman
* Velsen-Noord 14.3.1945
2. Theodora Elisabeth (Door)
* Velsen 24.6.1905
† Velsen 19.5.1978
huwt Velsen 3.10.1929 met Gijsbertus van Schinkel, * Velsen 23.4.1904, arbeider, †
Velsen 4.5.1981, zoon van Reinier van Schinkel en (1) Femmia van der Kolk
Uit dit huwelijk:
a. Reinier van Schinkel
* Velsen 8.2.1931
† Velsen 2.11.1985
Reinier heeft op jonge leeftijd (2 ½ jaar) de ziekte poliomyelitis gehad.
huwt Alegonda (Gonnie) Houtkamp, * Haarlem, dochter van
b. Coenraad Cornelis (Coen) van Schinkel * 29.10.1933
†
c. Euphemia (Fem) van Schinkel
* Velsen 14.6.1938
huwt Velsen 17.6.1961 met Johannes Maria van Egmond, * Wijk aan
Duin en Zee 7.9.1936, chef van de wacht walserij west van Hoogovens
IJmuiden (Corus, Tata), † Beverwijk 27.10.2002, zoon van Jan van Egmond en
Catharina van Hooff (Heemskerk)
uit dit huwelijk:
(1) Erwina Euphemia Maria van Egmond * Beverwijk 7.12.1962
(2) Alfred Johannes Gijsbertus van Egmond * Beverwijk 29.9.1966
huwt Kaptein
d. Sara Maria (Ria) van Schinkel
* Velsen 15.12.1943
†
Ria was van alle kleinkinderen van oma Saar het meest behept met reuma. Bij
veel anderen bleef het beperkt tot psoriasis, eczeem, overgevoeligheid. Het
werd haar uiteindelijk op vrij jonge leeftijd fataal
huwt (1) Velsen
huwt (2) Velsen Gerard Rotteveel

3. Sara Maria (Marie)

* Velsen 16.12.1907
† Velsen <datum>
huwt Den Helder 13.2.1935 met Paulus Jacobus Hermans, * Den Helder 13.12.1904,
groentehandelaar, wonende IJmuiden aan de Planciusstraat 22, † Velsen 7.1.1959,
zoon van Augustinus Johannes Hermans en Maria Mathilda van Hoove
uit dit huwelijk:
a. Augustinus Johannes (Guus) Hermans * Velsen
b. Coenraad Cornelis (Coen)
* Velsen
4. Pieter (Piet)
* Velsen 29.1.1912
volgt Hamers V.L
5. Bernardus (Ben)
* Velsen 20.1.1914
volgt Hamers V.M
Achterste rij
van links naar
rechts: Marie,
Piet, Ben, Gré;
eerste rij van
links naar
rechts: Coen,
Nel, Door, Jo,
Bets, Lien.

6. Margaretha (Gré)
* Velsen 23.12.1915
huwt Velsen 2 of 6 april 1939 met Cornelis Petrus Bernardus Ruijter, * Velsen
16.2.1912, schilder in het Anthoniusziekenhuis te IJmuiden-Oost, amateurkunstschilder, † Velsen 23.7.1978, zoon van Anthonius Ruijter en Alida Maria
Schouten
uit dit huwelijk:
a. levenloos geboren
*/† Velsen 6.4.1940 (akte 149)
b. Alida Maria (Lida) Ruijter
* IJmuiden-Oost 22.9.1941
† Velsen
Ook Lida leed aan reuma, zij het in beperkte mate. De daarvan afgeleide
ziekte van Kahler werd haar fataal.
c. Coenraad Cornelis Anthonius (Coen) Ruijter
* IJmuiden-Oost 31.3.1943
d. Antonius Cornelis Petrus Bernardus (Ton) Ruijter
* IJmuiden-Oost 25.2.1946
e. Cornelis Petrus Bernardus Antonius (Peter) Ruijter
* IJmuiden-Oost 12.3.1948
f. Johannes Maria Antonius (Jan) Ruijter * IJmuiden-Oost 4.11.1951
g. Aloysius Maria Antonius (Loek) Ruijter * IJmuiden-Oost 29.1.1953

7. Coenraad Cornelis (II)
volgt Hamers V.N. (kwartier 4)
8. Antonia Carolina (Lien)

* Velsen 8.3.1919
† Velsen 5.5.2007
* Velsen 9.5.1921
†

huwt Velsen <datum> met Jacobus
Melkert, * Tiel 8.12.1917, koster,
oprichter en voorzitter van de
Nederlandse Kostersbond, Ridder in de
Orde van Sint Silvester, † 'sHertogenbosch 7.7.1986, zoon van
Wilhelmus Theodorus Melkert,
metaalbewerker, en Elisabeth Alofs
uit dit huwelijk:
a. Elisabeth Maria (Liesbeth) Melkert
* 's-Hertogenbosch 6.1.1949
b. Wilhelmus Theodorus Coenraad
(Wim) Melkert
* 's-Hertogenbosch 27.5.1950
c. Maria Sara (Marijke) Melkert
* 's-Hertogenbosch 1.11.1951
d. Jacoba Antonia Carolina (Jacqueline)
Melkert
* 's-Hertogenbosch 10.8.1953
e. Coenraad Cornelis Wilhelmus (Coen)
Melkert
* 's-Hertogenbosch 6.5.1955
† 's-Hertogenbosch
f. Paulus Dominicus Laurentius (Paul)
Melkert
* 's-Hertogenbosch 24.9.1956
† 's-Hertogenbosch 17.7.1959
g. Petrus Johannes Franciscus (Peter,
Peer) Melkert
* 's-Hertogenbosch 18.11.1957
h. Stephanus Henricus Ignatius
(Stephan) Melkert
* 's-Hertogenbosch 24.10.1959
i. Leo Paulus Titus (Leo) Melkert
* 's-Hertogenbosch 19.4.1962
9. Petronella Helena (Nel) Melkert
* Velsen 9.2.1923
huwt Velsen (R.K. 28.1.1948) 22.8.1946

met Petrus Johannes Franciscus Schoots, * Tiel 18.8.1919, elektromonteur bij de
Hoogovens, overleden als gevolg van een bedrijfsongeval bij de Hoogovens
16.6.1957,
bij reparatiewerkzaamheden aan een 10 kV-schakelstation na een
blikseminslag op vaderdag 16 juni 1957 is bij abuis de stroom weer
ingeschakeld voor de werkzaamheden beëindigd waren
zoon van Petrus Schoots en Johanna Peters
uit dit huwelijk:
a. Johanna Maria Hedwig (Anneke, An) Schoots
* Velsen 9:11:1948
b. Coenraad Josef Franciscus (Coen) Schoots
* Velsen 4:3:1951
c. Gabriël Bonifatius Maria (Gabriël, Gab) Schoots
* Velsen 17:8:1954
d. Maria Lidwina Antoinette (Lida) Schoots
* Velsen 7:3:1957
10. Johanna Maria (Jo)
* Velsen 31.5.1925
huwt Velsen 29.4.1948 met Petrus Johannes Velders, * Tiel, drukker, zoon van Velders
en
uit dit huwelijk:
a. Gerardus Johannes Joachim (Gerard) Velders
* Tiel 22.2.1949
b. Coenraad Cornelis Maria (Coen) Velders
* Tiel 30.3.1950
c. Petrus Johannes Paulus (Peter) Velders * Tiel 23.6.1952
d. Alida Johanna Petronella (Lidia) Velders
* Utrecht 8.11.1956
In Huize Hamers aan de Willemsbeekweg was het gewoonte de kranten zomers te bewaren in
de grote zwarte kachel in de kamer. Op de verjaardag van moeder Saar, 19 augustus,
waarschijnlijk 1946 of 1947, ziet vader Coen de volle kachel. Hij bedenkt zich niet en steekt
meteen de hele papiervoorraad aan. Gevolg: grote brand in de kachel, veel hitte (augustus!)
en hevige rookontwikkeling. Het werd zo erg, dat de hele kamer met verjaarsvisite op stel en
sprong ontruimd moest worden!

Rechts naast de
Paterskerk in
IJmuiden-Oost de
woning van het
echtpaar Hamers van Deijck
(plattegrond van C.C.
Hamers (1919-2007)).

Achtergrond Sara Maria Hamers-van Deijck en Coenraad Cornelis Hamers
voorgrond midden Anna Elisabeth van der Pieterman-van Deijck, rechts Johannes (Jan) van
der Pieterman

Tweede van links achterste rij: Coen Hamers, daarnaast rechts: Giel Post,
tweede van rechts: Jan Hamers

VIII.A
JOHANNES VAN DEIJCK
geboren Den Helder 19 september 1876
rechercheur van politie
woont Amsterdam Kribbestraat 31
overleden Amsterdam 23 april 1937
zoon van Petrus van Deijck en Anna Elisabeth Talboom
huwt Amsterdam 29 september 1904 (akte Reg.34;fol.9) met
JACOBA CAROLINA NIETVELT
geboren Amsterdam 1885
overleden
dochter van Franciscus Antonius Nietvelt, tapper,
en Helena Wilhelmina Louman
uit dit huwelijk:
1. Petrus
* Amsterdam 27.8.1906
volgt IX.A

VIII.B
PETRUS VAN DEIJCK
Pé
geboren Den Helder 13 januari 1878
vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandsche Marine van 2 februari 1894 tot 16 maart 1906
drager van de Bronzen Medaille en de Atjeh-Medaille,
... rechtsingang verleend beschuldigd van "het slaan van zijn meerdere in rang buiten
dienst aan den wal gepleegd", 26 november 1904. Veroordeeld tot 1 maand militaire
gevangenisstraf ingaande 26 november 1904 en eindigende 26 december 1904. (Zie
extract vonnis) ...
fabrieksarbeider (1909), kastelein van "Het Wapen van Velsen" in Velseroord
woont Kanaalweg 17 (1909)
overleden Velsen
zoon van Petrus van Deijck en Anna Elisabeth Talboom
huwt Velsen 19 mei 1909 (akte 48) met (2)
getuigen bij het huwelijk:
1. Hendrik Veldman, 24, oom van de bruid
2. Hendrik van Deijck, 26, broer van de bruidegom
3. Coenraad Cornelis Hamers, 27, spoorwegbeambte, zwager van de bruidegom
4. Hendrik Versteeg, 36, arbeider, broer van de bruid
CORNELIA VERSTEEG
geboren Assendelft 1877
winkelierster (1909)
overleden Velsen 21 mei 1937 (akte 152)
dochter van Anthonie Versteeg en Elisabeth Weckers
zij huwt (1) Velsen 27 februari 1896 (akte 12) met
Pieter van der Wiele
geboren Den Helder 1870
vletterman
overleden en opgehaald uit de Noordzee 30.6.1906 21.30 uur (akte
114)
aangifte door Willem van der Wiele, vader en vletterman, en Willem
van der Wiele, broer en vischknecht
zoon van Willem van der Wiele, vletterman,
en Reinoutje Dalmeijer
uit dit huwelijk:
1. Willem Anthonie van der Wiele
* Velsen 14.1.1897 (akte 11)
† Velsen 27.6.1897 (akte 71)
2. Elisabeth Johanna Wilhelmina van der Wiele
* Velsen 6.5.1898 (akte 118)
† Velsen 12.9.1898 (akte 119)
3. Willem van der Wiele
* Velsen 14.2.1900 (akte 48)
los arbeider
huwt Velsen 14.11.1929 (akte 292) met Clasina Catharina
Michiels, * Velsen 1901, dochter van Simon Michiels en
Anna Johanna Cornelissen
getuige zijn stiefvader Petrus van Deijck

uit het huwelijk:
1. Anna Elisabeth

* Velsen

Een Petrus van Deijck is het Nederlanderschap verloren door in vreemde krijgsdienst
te gaan:
DEIJCK, Petrus van, 27 Augustus 1906, Amsterdam. Wonend te Amsterdam.
Tijdens een ruzie in zijn café aan de Trompstraat zou hij door Jan (Johannes) en Co
(Jacobus) Demmers (=> zie Genealogie Demmers!) met een biljartkeu zodanig op
zijn rug geslagen zijn, dat hij daarna in een rolstoel verder door het leven moest.
Jan Demmers heeft hiervoor gevangenisstraf gekregen en uitgezeten.
(Informatie: C.C. Hamers 1919 - 2007, een oomzegger)

VIII.C
HENDRIK VAN DEIJCK
geboren Den Helder 3 maart 1883 (akte 119)
aangezien zijn vader tot 5 maanden voor zijn geboorte in Oost Indië verbleef, is dit
zeer waarschijnlijk geen biologische zoon van Petrus van Deijck!!!
woont IJmuiden Lange Nieuwstraat 564
overleden IJmuiden 16 februari 1968
zoon van Petrus van Deijck en Anna Elisabeth Talboom

VIII.D
ANTHON VAN DEIJCK
geboren Den Helder 10 juni 1889
los werkman (1916), los arbeider (1922)
zoon van Petrus van Deijck en Anna Elisabeth Talboom
huwt (1) Velsen 2 maart 1916 (akte 31) met (1)
echtscheiding Arrondissementsrechtbank Haarlem 15 oktober 1918/ Velsen 9 januari 1919
van
DIRKJE JOHANNA HANDGRAAF
geboren Velsen 18 februari 1898 (akte 47)
overleden
dochter van Hendricus Johannes Handgraaf, bloemist, en Theodora Cornelia Pieters
huwt (2) Haarlem 2 maart 1921 (akte 97) met
echtscheiding Arrondissementsrechtbank Haarlem 28
februari 1933/ Haarlem 16 mei 1933 van (2)
Franciscus Kaart
geboren Haarlem 1890
machineboorder (1916), scheepsklinker (1921)
zoon van Desiré Francois Kaart en Hendrica Boeré
huwt (1) Schoten 26.7.1916 (akte 45) met Aafje
Karemaker, * Enkhuizen 1896, † Haarlem 5.6.1917,
dochter van Frans Karemaker, werkman, en Johanna Jans

huwt (2) Velsen donderdag 26 oktober 1922 (akte 222) met (2)
JANNETJE VAN VEEN
geboren op Urk 31 maart 1897
bij dit huwelijk wordt zij vermeld als echtgenote van een jongere broer van Anthon, Willem
Jan van Deijck (VIII, F)
overleden Velsen 29 mei 1983 W.F. Visserhuis
dochter van Hendrik van Veen, visser, en Jannetje Bakker
uit het (2) huwelijk:
1. Willemijn
* Velsen 3.1.1920
† IJmuiden 29.11.2005
huwt Velsen Heinrich Schadewijk,
uit dit huwelijk:
a. Cok Schadewijk
b. Marjan Schadewijk
c. Wil Schadewijk
d. Henk Schadewijk
e. Rob Schadewijk
2. Jantien
* Velsen
3. Petronella
* Velsen
huwt met van Zandvoort, apotheker aan de Willemsbeekweg
2015: W. van Schadewijk, L. Nieuwstraat 312, 1972 GW IJmuiden, 0255531457
Op de foto van links naar rechts:
Door van Schinkel-Hamers (1905), Henk van Deijck (1918), Jannetje van Deijck-van
Veen, Bets Eijman-Hamers (1903), Willy Schadewijk-van Deijck (1920), Sara Maria
Hamers-van Deijck, Marie Hermans-Hamers (1907)

VIII.E
WILLEM JAN VAN DEIJCK
geboren Den Helder 17 september 1896
stoker (1917), zeeman, visser
vermist op zee juni 1919
zoon van Petrus van Deijck en Anna Elisabeth Talboom
huwt Velsen vrijdag 18 mei 1917 (akte 64) met (1)
voogd van de bruidegom Johannes van Deijck, toeziend voogd Coenraad Cornelis
Hamers
JANNETJE VAN VEEN
geboren op Urk 31 maart 1897
na zijn doodverklaring huwt zij
met een oudere broer van Willen Jan, Anthon van Deijck
dochter van Hendrik van Veen, matroos, en Jannetje Bakker
uit dit huwelijk:
1. Hendrikus
* Velsen
volgt IX.B
2. Anna Elisabeth
* Velsen 1917
woont Vergierdeweg 79, Haarlem
† Haarlem 2000
huwt Velsen met Petrus (Piet) van den Braber, *Velsen 14.10.1914,
brandstoffenhandelaar, meteropnemer electriciteitsbedrijf, provinciaal ambtenaar, †
Velsen 9.9.1978, zoon van Johannes Franciscus van den Braber en Agatha Jacobs
levenspartner van Adrianus Officier, * Haarlem 16.4.1916, † 1.12.1995
uit dit huwelijk:
a. Johannes Franciscus van den Braber * Velsen 3.6.1944
b. Anthon Willem Jan van den Braber * Velsen 15.8.1947
c. Anna Elisabeth van den Braber
* Velsen 16.7.1950

VIII.F
PIERRE VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 1882
cementwerker, aannemer (1940)
overleden Amsterdam 7 oktober 1940 02.30 uur
zoon van Joannes van Deijck, brigadier van politie, en Anna Maria Veenboer
huwt Amsterdam 1 juli 1909 (akte 420) met
getuigen bij het huwelijk waren:
1. Lambertus Theodorus Antonius Vierweijzer, spoorwegconducteur, zwager van de
bruid
2. Albertus Casparus Johannes Tieken, kantoorbediende, broer van de bruid
3. Hermanus Antonius Josephus Tieken, letterzetter, broer van de bruid
4. Antonius Johannes Tieken, smidbankwerker, broer van de bruid
MARIA JOHANNA HENDRIKA TIEKEN
geboren Amsterdam 1882
overleden
dochter van Albertus Casparus Tieken en Maria Elisabeth Antonia Hulsen
uit dit huwelijk:
1. levenloos geboren
*/† Amsterdam 4.4.1910 06.30 uur
2. Johannes (Jan)
* Amsterdam 1911
volgt IX.C
3. Maria Elisabeth Antonia (Bep)
* Amsterdam 1912
emigreert naar Canada
huwt Canada met
4. Anna Maria
* Amsterdam 1914
emigreert met haar echtgenoot naar Canada
huwt Amsterdam met Johannes Bisschop, geboren Nieuw Vennep, melkboer, zoon van
Bisschop
5. Pierre Marie
* Amsterdam 1.5.1919
volgt IX.D

VIII.G
NICOLAAS JOANNES VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 8 november 1890
barbier (1913)
woont Amsterdam Staalstraat 4 huis
overleden Amsterdam 13 februari 1941
zoon van Joannes van Deijck en Anna Maria Veenboer
huwt Amsterdam 24 december 1913 (akte Reg.5K fol.42v) met
CATHARINA STIJNTJE VAN DER MEL
geboren Amsterdam 27 juli 1894
overleden Amsterdam 5 september 1970
dochter van Laurens Bastiaan van der Mel
en Stijntje Bruidegom

uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Johannes Nicolaas
* Amsterdam 7.5.1915
volgt IX.D
2. Nicolaas Joannes
* Amsterdam 7.11.1918
volgt IX.E
3. Catrina
* Amsterdam 19.10.1921
huwt Amsterdam 6.1.1949 met Antoon Hooning, * Amsterdam 25.8.1917, zoon van
Hooning en
uit dit huwelijk:
a. Mathilde Catrina Stijntje Hooning
* Amsterdam 29.1.1953
† Aalsmeer 22.10.1958
b. Frans Antonie Hendrik Hooning
* Amsterdam 19.3.1958
c. Nico Johan Hooning
* Amsterdam 3.9.1961

VIII.H
HERMANUS VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 3 juli 1885
kok (1911), chef-kok (1917)
overleden
zoon van Paulus Alexander van Deijck en Maria Theresia Isabella Maes
huwt Alkmaar 27 september 1911 (akte 123) met
HENRIETTA SUZANNA JACQUELINE BEELENKAMP
geboren Leerdam 1 augustus 1882 (akte 94)
overleden
dochter van Hendrikus Johannes Beelenkamp. architect,
en Catharina Sophia Vos
uit dit huwelijk:

VIII.I
JOHANNES VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 1889
winkelbediende
overleden
zoon van Paulus Alexander van Deijck en Maria Theresia Isabella Maes
huwt Amsterdam 28 juni 1917 (akte Reg.3E fol.22) met
JOHANNA HENRIËTTE STUART
geboren Amsterdam 1885
dochter van Aarnoud Frans Stuart (* 1842), kleermaker,
en Johanna Adriana Christensen (* 1842)
De vader van Johanna Anna Christensen, Jens Christensen, kleermaker,
is geboortig uit Gjentoffe (DK)
(zoon van Jens Christensen en Ane Olsdochter)
uit dit huwelijk:
1.Poulus Alexander
volgt IX.G
2. Johanna Henriette

* Amsterdam 1.9.1918
* Amsterdam 1926

VIII.J
JOANNES ANTONIUS LEONARDUS VAN DEIJCK
geboren Maastricht 15 juni 1874 (akte 480)
zonder beroep (1910)
overleden Maastricht 9 maart 1933 (akte 146)
zoon van Joannes Antonius van Deijck, dagloner, en Maria Agnes Severens
huwt Maastricht 5 oktober 1910 (akte 5) met (2)
MARIA ANNA OVERDUIJN
geboren Maastricht 1874
fabrieksarbeidster (1901)
overleden Heer 10 april 1939 (akte 19)
dochter van Pieter Willem Overduijn, kleermaker, en Maria Catharina Colen
zij huwt (1) Apeldoorn 30 maart 1901 (akte 36) met Jacob
Sweijs, geboren 's-Gravenhage 1853, overleden Maastricht
27 februari 1907, zoon van Cornelis Sweijs en Neeltje
Overduin
uit dit huwelijk:
1. Willen Jacob Sweijs
* Apeldoorn 24.12.1901
(akte 912)
2. Maria Catharina Sweijs * Maastricht 1903
† Maastricht 13.2.1922
(akte 145)
3. Jacob Joannes Sweijs, * Maastricht 14.2.1904
(akte 182)
† Heer 31.7.1943 (akte 23)
4. Cornelis Sweijs
* Maastricht

uit het (2) huwelijk:
1. Constant
* Vaals 11.10.1910 (akte 196)
2. H A
* Vaals
huwt met J Halmans
uit dit huwelijk kinderen.
3. Johanna
* Vaals
huwt met Frederik Cornelis Arnold Herben, * Lanaken (B), † Maastricht 3.10.1944
(akte 881), (Heer, akte 47), zoon van Jan Leonard Herben en Maria Elisabeth Joris
uit dit huwelijk een kind.
2. Johannes
* Vaals 1916
volgt IX.D

VIII.K
LEONARDUS FRANCISCUS VAN DEIJCK
geboren Maastricht 16 oktober 1875 (akte 855)
overleden
zoon van Joannes Antonius van Deijck en Maria Agnes Severens

VIII.L
JOSEPH VAN DEIJCK
geboren Maastricht 27.8.1895 (akte 845)
typograaf (1922)
overleden
zoon van Jan Baptist Lambert van Deijck en Joanna Lahaye
huwt Maastricht 18 oktober 1922 (akte 449) met
MARIA CHRISTINA CATHARINA KRAFT
geboren Maastricht 1897
overleden
dochter van Nicolaas Kraft, aardewerker, en Anna Maria Vlaspoel
uit dit huwelijk:
1. Joanna
* Maastricht 1924
† Maastricht 8.12.1945 (akte 1099)

VIII.M
LAMBERT JOSEPH VAN DEIJCK
geboren Maastricht 11 februari 1898 (akte 152)
boekdrukker (1928)
overleden
zoon van Jan Baptist Lambert van Deijck en Joanna Lahaye
huwt Maastricht 23 januari 1928 (akte 22) met
CATHARINA GILISSEN
geboren Maastricht 15 november 1901
overleden
dochter van Johannes Lodewijk Gilissen, slijter, en Maria Anna Heuschkiel
uit dit huwelijk:

VIII.N
WILHELMUS (JOHANNES) FRANCISCUS VAN DEIJCK
geboren Maastricht 9 december 1893 (akte 1174)
voerman (1913)
woont Maastricht Tillystraat 49
overleden Maastricht 21 oktober 1959 (akte 696)
zoon van Gerardus Hendricus van Deijck, venter, en Gertrudis Kerpentier
huwt Maastricht 10 december 1913 (akte 231) met
ELISABETH BOUVRIE
geboren Maastricht 6 augustus 1894 (akte 721)
verniswerkster (1913)
overleden
dochter van Martinus Bouvrie, los werkman, en Maria Thomassen
uit dit huwelijk:
1. Henri Francois
* Luik (B) .8.1914
† Heer 9.12.1914 (akte 76)
2. Maria
* Ermelo 1916
† Maastricht 16.3.1945 (akte 259)
huwt Johannes Hubertus Beckers, zoon van
3. Martinus
* Maastricht 1918
† Maastricht 10.7.1936 (akte 409)
4. Antonius
* Maastricht .10.1920
† Maastricht 2.6.1921 (akte 356)
5. Theodorus
* Maastricht 1921
† Maastricht 29.3.1944 (akte 284)
6. A
* Maastricht
huwt P Dols
uit dit huwelijk kinderen
7. Wilhelmina
* Maastricht
huwt Johannes Hubertus Decker
uit dit huwelijk:
a. Johannes Hubertus Decker
† Maastricht 27.2.1954 (akte 165)
8. Maria Francisca
* Maastricht 1931
† Maastricht 10.11.1954 (akte 706)

VIII.O
ANTONIUS VAN DEIJCK
geboren Maastricht 23.2.1896 (akte 206)
mijnwerker (1922)
overleden Hoensbroek 9 oktober 1965
zoon van Gerardus Hendricus van Deijck, los arbeider, en Gertrudis Kerpenter
huwt Hoensbroek 21 april 1922 (akte 26) met
MARIA ELISABETH JOOSTEN
geboren Gendt 1904
overleden
dochter van Theodorus Joosten, los arbeider, en Grada Wilhelmina Vos
uit dit huwelijk:
1. A
huwt van de Brand
2. ?
volgt IX.I
3. ?
volgt IX.J
4. ?
volgt IX.K
5. ?
volgt IX.L

Middelburg linie
VIII.A Johannes vD ∞ Jacoba Carolina Nietvelt
IX.A Petrus vD ∞ G Ocklenburg
VIII.E Willem Jan vD ∞ (1) Jannetje van Veen
IX.B Hendrikus vD ∞ Catharina Vazel
VIII.F Pierre vD ∞ Maria Johanna Tieken
IX.C Johannes vD ∞
IX.D Pierre Marie vD ∞
X.B Fred vD ∞
XI. Alexander vD
X.C Pierre vD ∞
VIII.G Nicolaas Joannes vD ∞ Catharina Stijntje van der Mel
IX.E Bastiaan Johannes Nicolaas vD ∞ (1) Johanna Cornelia Würdemann
(2) Maria Hooning
X.D Bastiaan Johannes vD
X.E Antoon vD
X.F Arnold vD
IX.F Nicolaas Johannes vD
VIII.H Hermanus vD ∞ Henrietta Suzanna Jacqueline Beelenkamp
VIII.I Johannes vD ∞ Johanna Henriëtte Stuart
IX.G Poulus Alexander vD
X.G Poulus Alexander vD
VIII.J Joannes Antonius Leonardus vD ∞ Maria Anna Overduijn
IX.H Johannes vD ∞ Maria Helena Elisabeth Janssen
VIII.K Leonardus Franciscus vD
VIII.M Lambert Joseph vD ∞ Catharina Gilissen
VIII.N Wilhelmus Franciscus vD ∞ Elisabeth Bouvrie
IX.I J vD
VIII.O Antonius van Deijck ∞ Maria Elisabeth Joosten
IX.J vDk ∞ Th de Groot
IX.K vD ∞ G H van Raukema
IX.L vD ∞ A Dreessen
IX.M vD ∞ A Helmonds

IX.A
PETRUS VAN DEIJCK
Rooie Piet
geboren Amsterdam 1906
voetballer
Piet van Deijck: Bijnaam: Rooie Piet. Hij speelde van 1927 tot 1937 149 wedstrijden
voor Ajax 1. In zijn proefwedstrijd voor Ajax maakte hij elf doelpunten
overleden
zoon van Johannes van Deijck en Jacoba Carolina Nietveld
Uit Het Parool: (http://www.parool.nl/redactie/dossiers/ajax/100jaar/0315-ajax.html )
Kom er bij Melchers niet mee aan dat Ajax zo'n fatsoenlijke club is. Hij is echt niet de
enige die weet dat Ajax bijvoorbeeld meer collaborateurs dan joodse voetballers in
het eerste elftal heeft gehad. Tegenover de vier spelers die wegens collaboratie zijn
bestraft - Joop Pelser, Harry Pelser, Piet van Deijck en Piet Weppner - staan drie
joodse spelers: Eddy Hamel, Johnny Roeg en Bennie Muller.
En die vier zijn dan alleen de vier die aantoonbaar fout zijn geweest. Ajax wist exact
wie wel en niet waren vervolgd. Mr Emile Catz, lid van Ajax' zuiveringscommissie,
was ook voorzitter van de Tiende Kamer van het Tribunaal dat na de oorlog de
collaborateurs veroordeelde. En als Ajacieden door justitie waren veroordeeld, kon
Ajax uiteraard niet achterblijven.
Het was bij Ajax bekend dat meer leden hadden gecollaboreerd. Daar werd niets mee
gedaan. Er zitten opmerkelijke namen bij, van internationals en bestuursleden. Het is
volgens hem ook nog maar de vraag wat met de Ajacieden die wel zijn geroyeerd was
gebeurd als Ajax daar onderuit had gekund. ''Kijk, Piet van Deijck is door Ajax alleen
maar geschorst omdat justitie hem heeft gestraft. En die leden van de
zuiveringscommissie zaten ook nog steeds bij Ajax toen Piet van Deijck terugkeerde.''
Voor Ajacieden golden, volgens Ajax, namelijk andere normen. Een NSB'er was
fout, maar een Ajacied die NSB'er was, hoefde nog niet fout te zijn. Een Ajacied die
NSB'er was, moest minstens een 'verrader' zijn voordat hij fout werd gevonden door
andere Ajacieden. En dan nog waren niet alle Ajacieden het met elkaar eens.
En nog altijd probeert de club de collaborateurs in bescherming te nemen. Zo stelt
Jan Potharst, speler voor, tijdens en na de oorlog en als bestuurslid betaald voetbal
de voorganger van Piet van Deijck, dat Piet van Deijck onmogelijk iets verkeerds kan
hebben gedaan tijdens de oorlog.
huwt Amsterdam met
G VAN OCKLENBURG
geboren
dochter van Ocklenburg en
uit dit huwelijk:

IX.B
HENDRIKUS VAN DEIJCK
geboren Velsen 1918
woont IJmuiden van Warmenhovenstraat 37-zw
overleden
zoon van Willem Jan van Deijck en Jannetje van Veen
huwt Velsen met
CATHARINA VAZEL
geboren 1921
overleden Velsen 1 december 1992
dochter van Vazel
uit dit huwelijk:
1. Johannes
volgt X.

IX.C
JOHANNES VAN DEIJK
geboren Amsterdam
woont Nieuw Vennep
emigreert 1946 naar Canada
overleden
zoon van Pierre van Deijck en Maria Johanna Tieken
huwt metaalbewerker

uit dit huwelijk:
1/1
2/2

* Nieuw Vennep
* Nieuw Vennep

IX.D
PIERRE MARIE VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 1 mei 1919
overleden Rosmalen 4 mei 1977
zoon van Pierre van Deijck en Maria Johanna Tieken
huwt Amsterdam met

uit dit huwelijk:
1. Fred
volgt X.A
2. Pierre
volgt X.B

* Amsterdam 1956
* Amsterdam

IX.E
BASTIAAN JOHANNES N ICOLAAS VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 7 mei 1915
overleden Amsterdam 27 maart 1978
zoon van Nicolaas Johannes van Deijck en Catrina Stijntje van der Mel
overleden
zoon van Nicolaas Joannes van Deijck en Catharina Stijntje van der Mel
huwt (1) Amsterdam 1940 met
JOHANNA CORNELIA WÜRDEMANN
geboren Amsterdam 9 januari 1918
overleden Amsterdam 16 januari 1946
dochter van Würdemann
huwt (2) Amsterdam 19 september 1946 met
MARIA HOONING
geboren 19 oktober 1919
zij is een zus van de echtgenoot van de jongste zus van Bastiaan
overleden
dochter van Hooning
uit het (1) huwelijk:
1. Anne Catrina
* Amsterdam 17.3.1944
huwt Amsterdam 9.7.1970 met Hans Haubrich, * Amsterdam 7.11.1939, zoon van
Haubrich
uit dit huwelijk:
a. Ellen Haubrich
* Amsterdam 25.7.1972
b. Jeroen Haubrich
* Amsterdam 6.12.1974
uit het (2) huwelijk:
2. Bastiaan Johannes
* Amsterdam 13.2.1948
volgt X.D
3. Antoon
* Amsterdam 5.12.1949
volgt X.E
4. Arnold
* Amsterdam 15.6.1962
volgt X.F

IX.F
NICOLAAS JOHANNES VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 7 november 1918
zoon van Nicolaas Joannes van Deijck en Catharina Stijntje van der Mel

IX.G
POULUS ALEXANDER VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 1 september 1918
woont Amsterdam Werengouw 197
overleden Amsterdam 3 november 1999
begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster zonder grafsteen
zoon van Johannes van Deijck en Johanna Henriëtte Stuart

uit dit huwelijk:
1. Poulus Alexander
volgt X.

* Amsterdam 22.9.1955

IX.H
JOHANNES VAN DEIJCK
geboren Vaals 1916
transportarbeider (1935)
woont Maastricht Bazuinstraat 63
overleden
zoon van Joannes Antonius Leonardus van Deijck en Maria Anna Overduijn
huwt Heer en Keer 23 oktober 1935 (akte 40) met
MARIA HELENA ELISABETH JANSSEN
geboren Maaseik (B) 1 november 1915
aardewerkster
overleden 5 mei 1967
dochter van Bernard Janssen, stukadoor, en Helena Gielen
uit dit huwelijk:
1. Johannes Bernardus
* Heer .4.1936
† Heer 16.6.1936 (akte 24)
2. Andreas
* Maastricht 1950
† Maastricht 15.12.1958 (akte 860)

IX.I
J VAN DEIJCK
geboren Maastricht
zoon van Wilhelmus Franciscus van Deijck en Elisabeth Bouvrie
huwt

IX.J
VAN DEIJCK
geboren
zoon van Antonius van Deijck en Maria Elisabeth Joosten
huwt
TH DE GROOT
geboren
dochter van
uit dit huwelijk:

IX.K
VAN DEIJCK
geboren
zoon van Antonius van Deijck en Maria Elisabeth Joosten
huwt
G H VAN RAUKEMA
geboren
dochter van
uit dit huwelijk:

IX.L
VAN DEIJCK
geboren
zoon van Antonius van Deijck en Maria Elisabeth Joosten
huwt
A DREESSEN
geboren
dochter van
uit dit huwelijk:

IX.M
VAN DEIJCK
geboren
zoon van Antonius van Deijck en Maria Elisabeth Joosten
huwt
A HELMONDS
geboren
dochter van
uit dit huwelijk:

X.A
JOHANNES VAN DEIJCK
geboren Velsen
zoon van Hendrikus van Deijck en Catharina Vazel

X.B
FREDERICUS VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 1956
vermogensbeheerder
fred@vandeijck.com
zoon van Pierre Marie van Deijck en

uit dit huwelijk:
1. Alexander van Deijck
volgt XI.A

X.C
PIERRE VAN DEIJCK
geboren Amsterdam

X.D
BASTIAAN JOHANNES NICOLAAS VAN DEIJCK

X.E
ANTOON VAN DEIJCK

X.F
ARNOLD VAN DEIJCK

X.G
POULUS ALEXANDER VAN DEIJCK
geboren Amsterdam 22 september 1955
woont Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 14

XI.
ALEXANDER VAN DEIJCK
geboren
zoon van Fredericus van Deijck en

