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Om de schatten van Pastorius ")

Er bevindt zich onder de vele familiepapieren, die de Bredase ge-
meentesecretaris Louis Dösir6 Guillaume Teychinö (1809-1888)
heeft nagelaten, een bundel, welke allerlei interessante achttiende
en negentiende eeuwse stukken bevat over een erfeniskwestie,
waarin de familie Pistorius betrokken was.
Teychinö zelf, getrouwd met Cornelia Jacoba Pistorius (1806-

1885) 1), wier vader als kapitein-commandant van de Gewapende
Burgerwacht in 1813 de Franse troepen uit Breda gooide, is in de
familie van zijn vrouw degene geweest, die een kwart eeuw lang
de vermeende rechten der Pistoriussen op de nalatenschap van
een zekere Johannes Pastorius (1719-1795) heeft willen te gelde
maken. Zonder resultaat echter. En terecht! Want de hedendaag-
se genealog1e, zij mag dan slechts evenals de iconographie en de
topographie een hulpwetenschap zijn, rekent met veronderstellin-
gen onmiddellijk af. Dat is geen verdienste der moderne genealo-
gen, maar gewoonweg een stuk realiteit van huidige onderzoekers
nu de bronnen, welke in de tijd dat Teychinö leefde öf onvindbaar
öf troebel waren, voor iedereen toegankelijk zijn geworden. Hoe-
wel - de Brabantse Pistorii hadden ook in hun tijd aan de hand
van de hun ter beschikking staande gegevens wel wat vlugger tot
de conclusie kunnen komen dat zij in geen enkel opzicht aan-
spraak konden maken op de erfenis van een naamgenoot, die zich
overigens nog anders noemde en schreef ook!

Hieronder volgt het verhaal, dat tot in deze eeuw de nakomeiin-
gen uit de families Pistorius, Albers Pistorius en Teychinö Smeul-
ders heeft bezig gehouden. Het rekent voor goed af met te lang in
stand gehouden - overigens niet onvermakelijke - bakerpraat!

*

In de i\trederlandse Staatscourant van
werden de erfgenamen opgeroepen

2A oktober 1834, No, 248
van Johannes Pastorius,

*) Opgedragen aan mijn neef Mn Frans Albers Pistorins, oud-burgemeester Ltan
Houten c.a. te Schalhwijh (Utr.).

1) Zie Nederland's Patriciaat 1945. blz.202-203.



wiens nalatenschap bij de Weeskamer te Ams[erdam op 31 okto-
ber 1732 was opgebracht. Reeds vroeger waren dezen via de in
ons land verschijnende dagbladen uitgenodigd zich ter liquidatie
van de hun competerende kapitalen op het stadhuis te vervoegen,
maar die oproep was sbeeds onbeantwoord gebleven. Ditmaal
meldde zich echter iemand. Bij brief van 11 december 1834 wend-
de de gemeensüesecretaris Simon van Princenhage 2l zichnamelijk
namens L.D.G. Teychin6 tot Mr. H.F. Hartsinck op de Prinsen-
gracht te Amsterdam met het verzoek een eerste onderzoek in de-
ze aangelegenheid te doen en bij de Weeskamer te informeren om
welk bedrag het ging. Over de persoon van Johannes Pastorius
wist men in Breda niets. Het vermoeden bestond dat hij een af-
stammeling was van Johannes Pistorius (1691-nä 1750), een broe-
der van Hermannus Pistorius (1705-i755), welke laatste de over-
grootvader van de Bredanaren was geweest. Deze over-oudoom
zou naar Oost-Indiö zijn gegaan en nooit meer iets van zich heb-
ben laten horen. Dat Pastorius zijn naam anders spelde, behoefde
geen bezwaar te zijn om familieverwantschap te bewijzen;was die
naam ook in Brabant en - daarvöör - in Zeeland immers al niet
vaak verbasterd tot Pestorius, Praetorius e.d.? Dat de hierboven
genoemde Johannes Pistorius zijn leven lang in Zeeland. had ge'
woond, te Middelburg Beleder van het Smidsgilde was geworden
en er ongehuwd was gebleven 3), was in Breda onbekend. En wat
Indie betreft: een zoon van Hermannus, me[ name Johannes Fre-
dericus Pistorius 4t (tz3s-t805). had over de wijde wereld gezwor-
ven en bij zulke reizen werden in de fantasie al gauw de West en
de Oost betrokken, waarheen men in de opinie van het Calvinisti
sche Nederland immers eeuwen lang alleen maar ging als men in
patria niet wilde "deugen"! Men had dus de klok horen luiden.

Hartsinck's inlichtingen van de Weeskamer kunnen niet al te uit-
voerig zijn geweest. De Weesmeesteren "ter liquidatie" hebben
van meet af aan de naam gehad weinig mededeelzaam te zijn en
gegevens te willen achterhouden. Dat maakte de zaak alleen maar
geheimzinniger en kon niet anders dan de Bredanaren extra ster-
ken in hun ijdele hoop. In hun ogen wilde de Weeskamer liever

2) Johannes Ambrosius Cornelis Simory geb. Breda 13 sept. 1796, secretaris
uan Pincenhage 1821 - 1848, geh. met Johanna ALlegondis Adriana Cornelia
Van der Pluym.

3) Zie Nederland's Paticiaat 1945, blz. 199.

4) Zie ald. blz. 200.
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geen "bewezen" erfgenamen zien; de gelden, hoe groot dan ook,
moesten in kas blijven! Een onzinnige veronderstelling natuur'
lijk, want welk belang zolr gediend zijn met het niet uitkeren van
het kapitaal aan erfgerechtigden? De liquidatiecommissie wilde in
feite niets liever dan dat. En had tot dusver niets nagelaten om
rechthebbenden op te sporen.
Toch is Mr. Hartsinck aan de weet gekomen dat de erflater Johan-
nes Pastorius in Oldenzaal anno 1795 was overleden en dat de na-
latenschap "der legitimatie wel waardig zou ziin". Met dat gege-

ven in handen, konden Simon en Teychin6 verder. Zij beginnen
dan een eindeloze en uitzichtloze correspondentie met burge'
meesters, archivarissen, dominees en wie al meer, die ten doel
heeft Johannes Pastorius voorouders aan te meten, die een plaats
hebben in de stamboom van de familie Pistorius en in haar in het
zestiende eeuwse West-Europa beroemde genealogie r). Relaties,
Ieden van de Staten-Generaal en de Provinciale Staten, familieie-
den in hoge maatschappelijke functies - er bestaat op een gege-
ven ogenblik zelfs twijfel of Julianus Petrus Pistorius (1804-1875)

te Helmond een request zal ondertekenen als textielfabrikant of
oud-officier (met de Willemsorde!) - worden in het geweer ge'
bracht. De koning, de ministers worden hetzij rechtstreeks hetzij
via procureurs benaderd. Verdachtmakingen aan het adres van de
Amsterdamse Weeskamer zijn niet van de lucht. Maar de Wees'
kamer, of beter: haar liquidatiecommissie, waarin niet de eersten
de besten zitting hebben, zwijgt of geeft ten hoogste mond-
jesmaat antwoord. Zij stelt zich op het - enige juiste - stand-
punt: laten erfgerechtigden maar zelf hun bewijzen aandragen!

C.F. Michielsen, procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te
Breda, boekt al wat m6ör succes. Op zijn desbetreffend verzoek-
schrift van 14 januari 1837 aan Willem I om commissarissen van
de Weeskamer te gelasten de Bredase familie naar behoren in te
Iichten, antwoordt de liquidatie-commissie aan het college van
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam - aan wie de se-

cretaris van de koning de brief heeft doorgespeeld - met een uit-
voerige nota, waarin de afkomst van Johannes Pastorius uit de
doeken wordt gedaan. Hij blijkt een enig kind te zijn, te Batavia

5) Johannes Pistoius, geb. Nidda 14 febr. 1546, ouerl. Freiburg 18 iuli 1608.

Med., Iur. en Theol. Doctor, apostolisch pronotaius, biechtuader uanKeizer
Rudolf, was met zijn uoorouders immers hun rechtstreehse uooruader.



geboren uit het huwelijk van Ds. Anthony Pastorius en Johanna
Rijk. Deze predikant, kort r'öör of na de geboorte van zijn zoon
overleden, is op zijn beurt de enige in leven gebleven zoon - te-
midden van drie zusters - van Johannes Pastorius, rector van de
Latijnse school te Oldenzaal. Johannes-junior is omstreeks 1730
als kind naar Nederland gekomen en is eerst korte tijd in huis ge-
weest bij de weduwe van de schipper Jan Kemp in Amsierdam;
daarna is hij in de kost besteed bij zijn grootmoeder te Oldenzaal,
de weduwe Pastorius-De Reiger. Het rapport vermeldt verder bij-
zonderheden over het kapitaal, dat groot is / 29.000,- en belegd
is in bewijzen van Werkelijke schuld (2tizVol; en tevens bestaat het
uit een bedrag van f 19.600,- in Uitgestelde schuld en Kansbil-
jetten.
Voor die tijd geen onaardige bedragen dus! Een zoet hapje, zoals
J.P. Pistorius in Helmond later zal schrijven 6). In elk geval aan-
leiding om nu door te zetten. Michielsen schakelt de advocaat J.
van Riet te Amsterdam in. Teychin6 richt zich tot G. van Aken 7),

commies bij 's Rijks Entrepöt in Rotterdam, met het verzoek de
geslachtlijst van aldaar wonende Pistoriussen samen te stellen 8).

Maar intussen zit de Weeskamer ook niet stil. In onze verzame-
ling bevinden zich immers brieven uit 1837 van J. Helderman,
griffier van het Vredesgerecht in Oldenzaal, die voor Commissa-
rissen gegevens aandraagt over al wat hij te Oldenzaal over de fa-
milie Pastorius aan de weet is gekomen. De Kamer blijft intussen
bij haar defensieve houding; zij gevoelt zich zelfs sterker omdat
zij thans meer troeven in handen heeft dan de vermeende erfgena-
men.

De jaren verstrijken! Een request van Teychinö aan de Minister
van Justitie d.d. oktober 1841, waarin hij hem vraagt de Weeska-
mer op te dragen opnieuw, en dan uitgebreider, te rapporteren, le-
vert geen afdoend resultaat op. De gepensioneerd militair-ambte-

6) Brief uanJ.P. Pistorius te Helmond aan zijn zu:ager L.D.G. Teychinö te Bre-
da d.d. 4 dec. 1855.

7) Georg Van Ahen, zoon uan Hermanus en Catharina Tobski-jonhurouue Von
Widenau.

8) Klaarblijhelijk de familie Verkerk Pistoius. Deze had met deze aangelegen-
heid echter niets te mahen.'Zie de genealogie in Nederlnnd's Patriciaat 1945,
blz. 213 ulg.



naar der eerste klasse J. van Royen, die naar Batavia vertrekt,
neemt 29 augustus 1844 het gehele Pas-Pistorius-dossier mede
om aan de hand van de originele stukken met de Weeskamer al-
daar overleg te plegen. Deze lias met authentieke bescheiden zal
niet meer terugkomen op vaderlandse bodem! Daarmede valt het
doek over het eerste bedrijf; het tweede vangt eerst aan tegen het
einde van het jaar 1855.

*

Dat vervolg van de erfenisaffaire leidt tot het verkrijgen van
meer gegevens, tot grotere openheid. Julianus Petrus ("Janus")
Pistorius, lid van de firma Pistorius & Bots, textielfabriekanten
te Helmond, Teychinö's zwager, met uitstekende relaties uit zijn
militaire loopbaan: adjudant van de Kroonprins Willem Frederik
in de Tiendaagse Veldtocht, bevriend met Van Asbeck, Bijvanck.
Van Coehoorn, Hooft van Iddekinge en Sprenger e), wethouder,
lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant, neemt de leiding in
het onderzoek over. Hij houdt behalve Teychinö zijn zwager \Ä'il-
lem Gerard Hamel, heel-, vroedmeester en verloskundige te
Schijndel (1798-1861), getrouwd met Johanna Jacoba Pistorius
(1802-1878) regelmatig op de hoogte. En Teychin6, van zijn kant,
informeert voortdurend zijn zwager Petrus Pistorius (1795-1869),
kolonel-militiecommissaris in Zeeland - later in Noord-Holland -
die met zijn grote gezin altijd op zwart zaad, zit, en geld nodig
heeft. Hij staat eeuwig bij zijn schoonbroer in de schuld! Piet is
voor de derde maal getrouwd en heeft zich na zijn eerste huwelijk
tot het hervormde geloof van zijn grootvader Jacobus Pistorius
bekeerd waardoor een brouille met zijn Helmondse jongere broe-
der is ontstaan, waarin Teychin6 bemiddelt. Mr. Jean BapListe
Bots, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt inge-
schakeld. Want zodra Bots rapporteur is geworden van de door de
koning ingestelde "Algemene Commissie van liquidatie der zaken
betreffende de voormalige Wees- en Momboirkamers" - een
soort overkoepelend orgaan dus - stijgen natuurlijk de kansen!
Een drukke briefwisseling tussen Janus en Louis volgt nu. Eerst
brengen Mrs. R.J. Schimmelpenninck en F.F. Karseboom van de

9) Brieuen in het familiearchief Stokenburg.



Amsterdamse Weeskamer in de aanvang van februari 18b6 rap.
port uit; daarna volgt, op die considerans steunend, een officiöle
brief van de "Algemene Commissie", op 15 februari van dat jaar
gesigneerd door haar voorzitter Modderman en haar secretaris
Cohen Stuart. Teychinö. comesponderend met de Oldenzaalse
burgemeester J.H. Peese Binkhorst en het provinciaal bestuur
van Overijssel, is er inmiddels achter gekomen dat rector Pastori-
us, grootvader van de erflater, in zijn jeugd te Doesburg en De-
venter docent aan de Latijnse school is geweest. Hij richt zich dan
ook in 1856 onmiddellijk tot de besturen van deze gemeenten,
maar wordt van hun inlichtingen niet veel wijzer. Voor de zo-
veelste maal tekent Teychin6 stambomen. Als hij alle stukjes van
de Pas- en PisLorius-puzzle aan elkaar probeert te leggen, komt hij
er nog steeds niet uit. Hij doet het zo:

Hermannus Pistorius (16 62-1 710)
x

Jacomina Ellieul (1671-nä 1711)Lr
Pastorius

I

Johannes
(1 691-? )

I

Ds. Anthony
(1713-?)

Pis torius

"Anthony zit mij in de weg!", schrijft hij aan zijn zwager Janus
l0). "Hoe kan iemand, die in 1691 geboren is, in hemelsnaam groot-
vader zijn van een kleinkind uit 1730? In Indiö zou het desnoods
nogkunnen..."
Nog steeds hield Teychin6 namelijk vast aan de fictie dat rector
Johannes Pastorius te Oldenzaal en zijn overoudoom Johannes
Pistorius te Middelburg 6ön en dezelfde persoon waren. Over de
rector konden de hem en cie Brabantse Pistoriussen ten dienste

10) Brief d.d. 22 maart 1856 uan L.D.G. Teychinö aanJ.P. Pistoius te Helmond

I

Hermannus
$705-1755)

I
I

Jacobus
(17 44-L822\

I

Hermannus
(l773-1 818)

I

I{uidige generatie

Johannes
(1691-nä 1750)

I

Johannes
(t r 730-1795)
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staande bronnen vijf en twintig jaar lang geen bijzonderheden ge-
ven. Met Doesburg en Deventer was de familie eindelijk op het
goede spoor gekomen. Wie aldaar als praeceptor van de Latijnse
school in 1682 resp. 1688 beroepen wordt, kan vanzelfsprekend
niet in 1691 te Sluis in Zeeuws-Vlaanderen zijn gedoopt. Na die
simpele constatering behoefde de vraag van de deelgerechtigd-
heid in Pastorius'nalatenschap niet meer beantwoord te worden.

Merkwaardig genoeg is de afkomst van Johannes Pastorius-
senior thans nög niet bekend! De heer B.H. Hommen, destijds on-
ze behulpzame gemeentesecretaris van Oldenzaal, heeft in de ja-
ren 1936-1950 alle archieven overhoop gehaald. De heren F.M.
Hendriks, eenmaal werkzaam op het rijksarchief te Zwolle, en Dr.
M.A. Vente hebben veel onderzoek gedaan, dat weliswaar interes-
sante details over de familie Pastorius aan het licht heeft ge-
bracht, maar ondanks dat schijnsel geen houvast over de afkomst
van de rector heeft gegeven. De reeds vermelde Peese Binkhorst
en Helderman interviewden in hun dagen hoog bejaarde inwoners
van Oldenzaal over deze kwestie. E6n van hen meende dat de rec-
tor uit een Hollandse stad, uit Weesp, was gekomen. Een ander
noemde Voorburg i1).. L de als bijtage bij dit artikel opgenomen
fragment-genealogie zijn alle door ons achterhaalde feiten zo vol-
ledig mogelijk verwerkt. In een daaraan toegevoegd overzicht is
ter vergelijking een uittreksel gegeven uit de familiegeschiedenis
Pistorius.

*

Het laatste stuk in onze bundel is een brief van Teychinö's klein-
zoon Herman Frangois Cornelis Smeulders (1880-1950) aan zijn
oudste broeder Louis Cornelis Arnold Smeulders (1869-1938) d.d.
24 april1910:

"Wat de erfenis betreft, kan ik j e geen prettig nieuws medede-
len. Met het geld namelijk, dat van de Amsterdamsche Wees-

11) In het album studiosorum der Leidse Uniuersiteit uindt men inderdaad de
uolgende inschrijuing: 18 september 1654, Johannes Pestoiug Voorburgen-
sis, aetatis 18. De uader uan de rector wellicht?

17
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kamer niet opvorderbaar was of niet opgevorderd is, is het
Noordzeekanaal gedeeltelijk gegraven.
Volgens de wet van 1852, waarbij tot liquidatie werd overge-
gaan 12), moesten de erfgenamen in de Staatscourant worden
opgeroepen, waarbij tevens opgave werd gedaan van den naam
van den erflater, het tijdstip van overlijden, het zuiver saldo
der nalatenschap, enzoovoorts. Deze oproeping geschiedde
tweemaal, en nu komt het noodlottige artikel:

"Na verloop van vijf jaren, te rekenen van de dagteekening
der staatscourant waarin de tweede aankondiging, voorge-
schreven bij artikel 8, is geplaatst, vervallen onherroepelijk
aan den staat alle daarin vermelde erfenissen, welke inmid-
dels niet zijn aangevraagd, zoomede die waarvoor in geval
van weigering van afgifte, geene regtsvordering zal in-
gesteld zijn".

Volgens het burgerlijk recht kunnen de aanspraken op een erfe-
nis niet verjaren; voor de erfenissen, in beheer geweest bij de
Weeskamers, is echter bij de wet van 1852 een uitzondering ge-
maakt. Daardoor werd Amsterdam of de Staat eigenares van
circa f 1.600.000,- die - zoals ik reeds beweerde - ten behoe-
ve van 't Noordzeekanaal zijn besteed."

En daarmede eindigde het nü nog in de familie graag vertelde ver-
haal! 1sl

13)

l\let uon den Sen maart 1852, houdende regeling der zoken uan de uoormali-
ge Wees- en Monboirkamers (Staatsblod no.4il. Zie speciaal artikel 10.

De bij dit ortikel afgedruhte ofbeeldingen en de gegeuens doarouer komen
L)oor op een ouerzicht uan Bredasche familteportretten^ in bezit uan de

schrij uer, berustend in het gemeenteorchief uan Breda.

12)

18



Bijlage I

Fragment-genealogie Pas torius.

f . a. Geertruid Pastorius, geb. + 1665, overluid te Oldenzaal
7 maart 1750.

I. b. Johannes Pastorius, geb. + 1660, Iera ar Latij nse school te
I)oesburg 16 mei 1682, te Deventer 30 juli 1688, lidmaaL
Herv. kerk ald. Pasen 1689, groot-burger van Deventer
17 mei 1700, rector Latijnse school te Oldenzaal 30 jan.
1706, begr. ald. 2L jarr. 1734, tr. 1e Doesburg 1688 Elisa-
beth Panten, ged. Doesburg 10 sept. 1665, lidmaat Herv.
kerk Deventer Pasen 1689, begr. Deventer 4 mei 1692, dr.
van Willem en Aaltien Herberts; tr. 2e Deventer (ondertr.
Delden 19 mei) 11 juni 1695 (Anna) Christina de Reiger,
geb. Delden + 1668, lidmaat Herv. kerk ald. 1689, begr.
Oldenzaal 22 maart L7 47 , dr. van Dr. Bernhard en Mech-
teld van Deth.

Uit het eerste huwelijk:

1. Een kind Pastorius, geb. Doesburg, begr. Deventer
20 feb. 1691.

Uit het tweede huwelij k:

2. Anthotry, volgt I I.

3. Mechteld Pastorius, ged. Deventer 15 juni 1697, begr.
Olden zaal 6 j uni 17 7 L, tr. le Olden zaal (ondertr. 20
nov.) 18 dec. 1718 Gerardus Tegelaar, ged. Oldenzaal
2L feb. 1694, burgemeester en schepen ald., overl. na
febr. 1739, zn. van burgemeesterJacob en Aaltien La-
sonder; Lr. 2e Oldenzaal (ondertr. 19 okt.) 5 nov. L749
Jan Hendrik Kappelhoff, ged. Oldenzaal 7 nov. 1718,
burger en gezworen-gemeente, overl. ald. 7 okt. L7 84,
zn. van burgemeester Hermannus en Margarita ten
Dam en wedr. van Joanna Elshof 1).

Hij hertr. Ootmarssum (ondertr. Oldenzaal 1 dec.) 18
dec. L77l Anna Margaretha Schwartz.

l) Begr. te Oldenzaol 15 sept. 1747.

20
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II.

1. Elisabeth Pastorius, ged. Deventer 16 aug. 1698, overl.
j ong.

5. Bernhardina Pastorius, ged. Deventer 16 j uli 17 02,
begr. Oldenzaal 14 april 1796, ondertr. ald. (huw. gero)i-
eerd) 27 juli 1733 Bernard Bekker, geb. + 1673, burge-
meester van O1denzaal, wedr. van Anna Catharina van
Kettwich.

6" Bernardus Pastorius, ged. Oldenzaal 24 nov. 1706,
begr. ald. 18 nov. 1 7 1 3.

7 . Elsabe Pastorius, ged. Olden zaal 30 j uli 1 7 1 3, overl. ? ,

tr. Oldenzaal 8 mei 77 46 Carolus (Ferdinand) Molvan-
ger, leraar Latij nse school ald. Hij hertr. Doetinchem
30 maart 17 50 Johanna Maria Sachtleven, wed. van Ja-
cobus Wassink.

Ds. Anthony Pastorius, ged. Deventer 2 febr. 1696, propo-
nent te Waverveen 17 L7 , beroepen naar Oost-Indie en uit-
gezonden door de Kamer van Delft dec . 17 17 , bedienaar
des Goddelijken Woords te Batavia en Banda-Neira,
overl. Batavia 1720 en overluid te Oldenzaal 23 juni |i2l ,

tr. Batavia 2 febr. 17 19 Johanna Rijck(e), overl. Batavia
1725, dr. van Pieter en Sara Sem 2).

Uit dit huwelijk:

Johannes Pastorius, geb. Batavia 1719, komt te Amster-
dam 23 nov. 1732,leerling Latijnse school te OldenzaallT
dec. L732, opgevoed bij zijn familie ald. en door overmaaL
van studie innocent geworden, overl. Oldenzaal 28 febr.
1795 3).

III.

2)

3)

Haar testament uoor |Votaris A'. Crull te Batauia d.d.

De erfloter; zijn testament te Oldenzaal l2 not. 1794.

29 april 1724.

21
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Bijlage II

Fragment-genealogie Pis torius.

ged.N.H. Goedereede 31 dec. 1662, poorter van Sluis 21 maart 1Ggg, N{r. chi-
rurgijn, schoolmeester, kosfer, voorzanger en organist ald., or.,erl. vöör 1710,
tr. Sluis 23 april 1690 Jacomyna Ellieul, ged. N I{-. Sluis 8 febr. 1671, overl. nä
1711, dr. van Johannes en catharina 'an de venne.

Hermannus Pistorius,

I
I

II. Jacobus Pistorius,

la. Johannes Pistorius, ged. N. H.
I 1750.

Sluis 14 tnaarL 1691. beleder van het Smidsgilde te \,Iidclelburg

1b' Hermannus Pistorius, ged. N.Il. Sluis 20 nov. i ?05, lidmaat Herr,. kerk Gilze en Chaam c.a. 27 rnaart
1730, schepen van Gilze-Rij en, ontvanger van de Landtol te Baarle-Nassau,
overl. Baarle-Nassau 1i iuli 1755, Lr. 2e als u,edr. \'an Appolonia \\:inkelma,
Gilze 26 juni 1740 Adriana Johanna Collenrans, ged. N.H. Ilrecla R febr. l7li.
overl. Etfen 15 jan. 11i5. dr. r'an Franqois en \laria (-lithrii-iptr [],-rr,]1rrrs

geci.N.l{. Baarle-Nassau 19 jan. 17-{-1. pachter vatr's litntis irnpi)stt.rr uii irrar-r-
dewijn en ander gedistiiieerd over Breda. op het genraai r)\'er I'rirrct,r'rirage. ,.i1r

zout, op het bestiaai over Terheijden, pachrer van de gruit o\-er (iiizc-ltiir,:r.
koopman in wijn en brandeu'ijnstoker, poorter van Brecla 21 junr I7;9.
kapitein-cornmandant der Gew,apende Burger\Ä'achr ald. 180i. ontvanger der
Stedelijke Beiastingen 'aan de \tr'aterpoort". overl. Breda 20 jan. 1822, u.
Princenhage (N.H.t 2l febr. 1773 Petronella van Poppel. ged. R.K. Princenha-
ge 28 juni 1752. or.erl. Rreda 1 dec. 1E18, dr. \'an Pieter en \laria v'an den
Bergh.

III. Hermannus Pistorius,ged. R.K. Breda 10 maart 1?73, wijnkoper en brandewi-instoker ald., pachter
van's lands imposten op genever, brander+'ijn en andere gedistilleerd over Bre-
da, op de hoornbeesten en bezaaide landen over de \irijheid vatr Rcosendaal en

de Heerliikheid Nispen, kapitein-commandanI der Gelvapende Burgerwach[ te
Breda 1813, opperkazerneermeester, overl. Breda 7 mei 1818, tr. 1e Breda 18
juni 1792 Anna van de Wijngaart, ged. R.K. Breda 17 april 1768, overl. ald. 2B

maart 1813, dr. van Pieter en Maria Allaerts.

IV.
Johanna Jacoba Julianus Petrus

(1802-187E) (1804-1875)
xx

Willem Gerard Nlaria Anna
Hamel Cornelia Bots

(1798-1861) (1808-1876t

I

Cornelia Jacoba
(i 806-1885 t

x
Louis D6sirö

Guillaume Teychinö
(1809-1888)

Petrus Cornelia Christina Henrica Maria
(1795-1869) t1797-t853) (1799-1863)

x
Gerarda Maria

Wilhelmina
Berkhoff Brousson

(1813-1869)

t§(rj


