Die Nachfahren ALBICASTROs
Marcel Wissenburg, 1. Mai 2010/ 24. Juli 2013/22. Juni 2014/8. September 2015

Joannes Henricus van Weijssenburgh
(=Johann Heinrich Weissenburg = Albicastro)
Geboren um 1660, wie er selbst sagt <<Schloss Neuburg in der Oberpfalz>>
Heiratet (1) Ballegoye 21-9-1705 Cornelia Maria Coebergh
*ca 1675, Tochter v. Johan Coebergh (verheiratet 1. N. Bormans; 2. Grave 3-2-1670 Margaretha de
Haan)
Heiratet (2) Breda RK 15-2-1722 (Zeugen Joannes de Longe und Elisabet van de Graef) Petronella
baronesse de Rhoe de Opzinnig (*Den Bosch), Tochter von Ernest Guilielmus de Rhoe (Rhoë, d’
Obsinnigh) und Gertrudis van Lemmegouw.
Albicastro starb Maastricht 26-1-1730, nach Bericht am selben Tag an die Staaten von Holland (sehe
Resolutien 1730)1, als Rittmeister im Regiment Cavalerie des Grafen van Rechteren. Sein Nachfolger
Hendrik Carel Graf von Nassau wurde am 17. März ernannt.
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Petronella heiratet Breda (Proklamation 26-7) 13-8-1736 (Waals Gereformeerd) mit Theodore Beem,
Jungeselle aus Delft. Anmerkung im Traubuch: “De man was Mr. en Luitenant in het Regiment
Dragonders van de Colonel Baron van Matha. De vrouw was Madame en Douariere van haar
overleden man Monsieur de Weissenburgh.”

Nachfahren
(Alle aus erster Heirat, alle vermutlich geboren in Grave; RK Taufbuch 1696-1719 fehlt; in 1730 sind
noch nicht erwachsen: Johanna Allegonda, Johannes Michiel und Everdina Alexandrina van
Weijssenburg ):
1. Gerardus Alexander (*um 1706 +Grave 7-9-1728), unverheiratet.
2. Joanna Allegonda (*um 1715 +Boxmeer 30-3-1799), heiratet Boxmeer RK 10-12-1738 (MW:
Heirat noch nicht zurückgefunden) Petrus Joannes Hengst (sehe auch Brabantse Leeuw 1957:111,
144) (Register protocol van Bezwaar [Findbuch] Wychen (Zoeklicht 200:172): 22-5-1749, Peter
Hengst Eheman von Johanna Weijssenburgh.). Peter Hengst war Witwer der Anna Catherina Walde.
Petrus stirbt Boxmeer, 10-1-1768. (1770: Johanna Aldegondis van Weissenburg weduwe van Petrus
Hengst in leven Rentmeester van ’t Hooggraaffelijk Huis Bergh) Eltern von acht Kinder Hengst:
2.1 Joanna Catharina Christina Hengst (Taufe RK Boxmeer 11-12-1739, testes Joannes
Baptista comes de Monte, Hoogenzollern Zigmaringen etc. & Maria Christina Comitessa de
Montfort etc.; in loco: Franco de Raedt & Joanna Maria de Hart) (+Boxmeer 24-5-1809)
2.2 Carolus Ernestus Joannes Nepomucenus Hengst (Taufe RK Boxmeer 26-1-1742, testes
Carolus Ermestus comes de (Q?)eyll (…usw?), Dominus Hermanus van Ripperbant, Domina
Satrapissa Cornelia Sam). (+Uden 23-9-1797)
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"Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland ... 1730"; auf Seite 230 die Mitteilung (Brief
an die Staaten) dass “Ritmeester Weissenburg”, im Regiment des Major Baron Van Regteren am 26-1-1730 in
Maastricht verstorben war; Seite 247 meldet dass die Staaten am 17. März Hendrik Carel Graf von Nassau als
Nachfolger des verstorbenen “Johan Hendrik Weissenburg” im Regiment Van Regteren ernannten.
https://books.google.nl/books?id=Xa9JAAAAcAAJ&pg=PA247&dq=hendrik+van+weissenburg&hl=nl&sa=X
&ei=St1wVamUC4-U7QaS7YKYDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=hendrik%20van%20weissenburg&f=false

2.3 Philippus Joannes Hengst (Taufe RK Boxmeer 5-11-1743, testes Philippus Henghst,
Margari Meckerin, in loco: Joannes Michaelis van Wissenborgh, Agneta Heisters) (+Boxmeer
b20-7-1744)
2.4 Joannes Baptista Hengst (Taufe RK Boxmeer 20-12-1744, wiederholte Einschreibung
10-1-1745), testes Joannes Baptista comes de Bergh, Hohenzollerne, Zigmaringen etc.,
Domina Joanna de Bergh, in loco: Fracisco de Raedt, Barbara de Hart). “Jan Baptist Hengst”,
Sohn von Petrus Hengst & Allegonda van Wijssenburg, Witwer von Christina du Bus, starb
Boxmeer 14-1-1828 alt 83. Er heiratete Xanten 21-4-1771 Joanna Christina Margaretha du
Bus; drei Kinder (sehe weiter http://www.gennet.nl/hengst/hengst/hengst-frm3.htm ).
2.5 Philippus Jacobus Wilhelmus Joannes Hengst (Taufe RK Boxmeer 15-8-1746 (Mutter
heißt hier Catharina van Wijssenbergh), testes Philippus Henghst, Wilhelma Haegens).
Philippus stirbt Boxmeer 11-3-1806. Er heiratete Boxmeer 13-11-1777 Cornelia Theodora
Catharina de Raedt
2.6 Maria Benonia Hengst (Taufe RK Boxmeer 6-4-1748, testes Jacobus comes de Zeel,
Maria Benonia comitessa Bergensi, Hooghezollerne etc.; in loco Francesco de Raedt,
Dorothea Ludovica Malthers (Matters? Mathen?))
2.7 Cornelia Margarita [Joanna?] Hengst (Taufe RK Boxmeer 4-10-1750 (Mutter heißt hier
Cornelia van Wijssenburgh), testes dominus Capitanus Wissenburgh, Margarita Henghst)
2.8 Cornelia Magdalena Judith Hengst (Taufe RK Boxmeer 10-10-1756 +Boxmeer
begraben 17-10-1756)
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3. Joannes Michaelis (*um 1710 +vermutlich vor 15-10-1777, aber “Capitein Wijsenberg” (= Joannes
Michaelis?) starb in Teteringen, wurde begraben 31-1-1784; ist vor 1775 pensioniert) heiratet
Boxmeer (Proklamation 18-8-1744, testes Joannes Terné, Juditha Coeberghe) und Venlo 30-8-1744
Magdalena Maria Coffers, mit Dispensation (Dispensaties Bisdom Roermond 1744 no 42: dominus
Joannes Weissenburgh et domina Helena Coffers ex Boxmeer). (Landdagrecessen hof van Gelre: 313-1747 Johan Michiel Weissenburgh, kapt regt kolonel van Oijen in Friesland). MM Coffers stirbt
Boxmeer, 31-3-1760, kurz nach Geburt des letzen Kindes). Eltern von neun Kinder Van
Weijssenburgh:
3.1 Cornelia Maria Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 9-12-1744 +Boxmeer
begraben 24-12-1744: infans Cornelia M. van Weijssenburgh)), testes Petrus Coffers, Joanna
Aldegonda Weissenburgh. Die Mutter heißt hier Johanna Coebergh - bestimmt ein Fehler des
Pfarrers (angesichts die Namen der Paten, auch angesichts die unheimlich vielen anderen
Fehler im Taufbuch Boxmeers); wenn Cornelia ein uneheliches Kind gewesen wäre, wäre das
bestimmt klar angedeutet (das hat dieser Pfarrer nie vergessen…)
3.2 Johannes Franciscus Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 16-2-1746, testes Gaspar
Coeberghe, Gertrude Coffers, loco Joanna Terné’), heiratet Ginneken 2-6-1776 Maria Hamel
(*Breda). Ein Johan F. van Wijssenburg starb Sambeek 5-9-1808; Maria van Hamel starb
möglich Waalwijk in 1814. Johannes Franciscus wurde seit 1786 angedeutet als Kapitein.
(NB: ONA Archiv Den Haag 4327:217 von 6-12-1773: Jan van Immerseel bekennt schulig an
Johan Franciscus van Wijssenburg, Vaandrig im Regiment Oranje, 800 Gulden, weil JF ihm
die Summe von fl. 2400 bezahlt hat für seine Position als Vaandrig im Regiment offensichtlich war das zuviel.) Laut www.dutchregiments.org (eingesehen 24 Sept 2011) war
J.F. von Weysenburg Kommandant des „Vrijkorps Van Weissenburg“ (auch: Weijssenbruch)
für die Republik, 1785 eingestellt, 15-12-1785 wieder aufgehoben. Eltern von mindestens
sieben Kinder van Weijssenburgh:
3.2.1 Joannes Michael Van Weijssenburgh (*Ginnekel-Bavel Taufe RK 16-6-1776,
testes Joannes Michael Wijsenbergh, Cornelia Wijsenbergh). Möglich Michael
Witsenborg, “Majoor-ingenieur”, verheiratet mit Johanna Susanna Sibilla Hogenberg,
macht Testament Breda 6-3-1837 (Not. Archieven Breda, Inv.nr N 1437, volgnrs
51/50). Dieser “Michael Witsenboog”, verheiratet mit “Johanna Susanna Sybilla
Hagenberg”, gibt ein Volmacht Breda 12-6-1832 (Not. Archieven Breda Inv.nr 1287
volgnr 121). Oder Johann Michael Van Weissenburg, heiratet Allegonda Janssen,
Eltern von:
3.2.4.1 Helena Huberta Van Weissenburg (*Goch 6 Mai 1825)
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3.2.2 Petrus Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 17-1-1778 + Arcen 16-81838, als Simon Peter van Weijssenburg, Son von Jan Francis van Weijssenburg und
Maria Hamels. Testes bei Tauf Joannes Henricus van Weijssenburgh nomina Simonis
Haamel; domina Joanna Aldegonda Hengst nata van Weijssenburgh. Heiratet
offensichtlich vor 1813 Jacoba Spiegels; 1835 ohne Beruf.
3.2.2.1 Petronille Hubertine van Wijssenburgh (Geboren Arcen 13-111812 als Tochter von Pierre van Wijssenburgh und Jacqueline Spiegels),
heiratet als Petronella Huberdina van Weijssenburg Arcen alt 22, huwt
Arcen 18-08-1835 Petrus Matthias Velmans, Schneider, geboren
Straelen (Preusen), alt 28, Sohn von Hermanus Velmans, Bauer, und
Maria Christina Schreurs
3.2.3 Adrianus Henricus Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 11-12-1779,
testes Joannes Baptista Hengst (für Adrianus Henricus de Requilé), Anna Petronilla
van Weijssenburgh)
3.2.4 Johanna Philippina Van Weijssenburgh (*Teteringen Taufe RK als Joanna
Philippina van Wyssenburgh 5-11-1781, testes Carolus Heucht und Helena Donckers),
heiratet Sambeek 3-2-1818 Petrus Franciscus Haas (*Geldern Dld, als Peter
Franciscus Haasé, Sohn d. Johan Simon David Haasé und Agnes Theewen)
3.2.5 Simon Henricus Wyssenburg (Taufe Teteringen 15-10-1783, testes Henricus
Joannes Wyssenburg und Lucia Gerardina Hamels); verstorben Teteringen als “Simon
Wijssenberg”, begraben 8-11-1784.
3.2.6 Carolus Ernestus van Wyssenburg (Taufe Teteringen 21-10-1786, testes
Carolus Ernestus Hengst, Cornelia de Raad)
3.2.7 Georgius Wilhelmus van Wyssenburg (Taufe 2-9-1789, testes Georgius
Wilhelmus Hamel, Joanna Maria Hamel); starb als Wilhelmus Weissenburg, Sohn von
“Joannis Franciskus Weissenburg & Maria Hamel”, unverheiratet, in Cuijk en Sint
Agatha 23-2-1835.
3.3 Cornelia Joanna Van Weijssenburgh (und nicht: Jacoba) (Taufe RK Boxmeer 7-6-1748,
testes Petrus Coffers, Joanna van Wissenburg) (gestorben Boxmeer 4-1-1807), heiratet
Boxmeer 19-7-1779 (testes dominus Joannes Cornelis Adrianus van Dolhopff, domina
Petronilla van Weissenburgh) Adrianus Henricus de Requille (Requilé), geboren Zutphen (141-1744, Sohn von Jean René und Jeanne Petronille de Benne) und wohnend Venlo
(wiederverheiratet Venlo 4-7-1807 mit Jeanne Marie Josephine de Pollart, geboren Huisbeek,
Tochter von Gerard Joseph und Marie Catherine van den Vaero); Adrianus Henricus war (u.a.
1794) Schöffen der Stadt Venlo. Eltern von mindestens zwei kinder de Requilé:
3.3.1 Johanna Maria Josefina de Requilé
3.3.2 Joanna Catharina de Requilé (Taufe RK Venlo 16-6-1780, sub conditione,
suscep. RD Franciscus de Bretone, ecclesia hujus vicarius nomine Joannis Michaëlis
van Weijssenburgh, et Joanna Constantia de Requilé nomine Joanna Catharina de
Requilé)
3.4 N. Van Weijssenburgh, proles, obiit Boxmeer 10-1-1749
3.5 N. Van Wissenburgh, proles Dns van Wissenburgh obiit Boxmeer 20-1-1750
3.6 N. Van Weijssenburgh, obiit infans domini van Wijssenburgh, 3-3-1752
3.7 Anna Petronella Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 17-2-1754, testes dominus
Petrus Bloemaerts, domina Anna Laegeman, in loco: domina van Weijssenburg uxore
receptoris Hengst). Anna Petronella van Weijssenburg, Tochter von Jan Michiel van
Weijssenburg und Magdalena Coffers, unverheiratet, starb Sambeek 11-12-1831.
3.8 Johanna Philippa Fulgentia Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 2-6-1755, testes
dominus Petrus Henghst, domina Aldegunda Gertruda Bloemaerts; +nach 1777). “Johanna
Philipina van Wijssenburg” starb Sambeek 18-9-1821, unverheiratet, Tochter von Jan Michiel
van Wijssenburg und Helena Koffers.
3.9 Johannes Henricus Ludovicus Van Weijssenburgh (Taufe RK Boxmeer 27-3-1757,
testes dominus Henricus Verheijen, domina Dorothea Malkers (Malthers?)), heiratet
Terheijden 17-4-1786 (als Militär; sehe Brab. Leeuw 1987) Lucia Gerarda Hamel (*Ginneken
26-7-1764). “Jan Hendrik Weijsenberg” kam 17-6-1799 aus Boxmeer in Breda wohnen

(“Borgbrief” von Boxmeer, am 7-1-1803 registriert (NL: gelicht).) Joannes Henricus
Ludovicus van Wijssenburg (Sohn von Joannes Michiel van Wijssenburg & Helena Koffers,
verheiratet mit Lucia Gerardina Hamels) starb Sambeek 21-3-1834. Lucia Gerhardina Hamel
(Tochter von Simon Hamel & Helena Donkers, Witwe Johannes Henricus Ludovicus
Wijssenburg) starb Boxmeer 22-1-1848.
Eltern von mindestens ein Kind van Weijssenburgh:
3.8.1 Helena Van Weijssenburgh (Geboren und getauft Breda 21-11-1784, testes
Philippus Hengst, Helena Donckers, Maria van den Broeck), heiratet Sambeek 12-11837 Petrus Maessen (*Boxmeer +Boxmeer 19-6-1860, Sohn von Willem Maesen &
Petronella Smits). Helena war unehelich “door opvolgend huwelijk gewettigd” (durch
spätere Heirat legitimiert). Helena starb Boxmeer 1-4-1867 als Witwe und als Tochter
von Johannes Henricus Ludovicus van Wijssenburg und Lucia Gerhardina Hamel
3.10 Josephus Joannes Van Weijssenburgh (Taufe RK 19-3-1760 (nicht Februar sondern
März), testes dominus Joannes Baptista van Afferden, domina Joanna Catharina Christina
Hengst) (gestorben Boxmeer 24-4-1760, ‘filius et infans dominus van Weijssenburgh’)
4. Everdina Alexandrina Van Weijssenburgh, Karmeliterin.

Appendici
1. Aus die Archiven von Boxmeer und Umgebung (zusammengefasst, Niederländisch):
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Resoluties Raad van State (178.278) 73 Index letter W september-december 1712
Weitzenburg [ritmeester],
Resoluties Raad van State (178.283) 182 Index letter W 1713?
Johannes Henricus van Weissenburg,
Resoluties Raad van State (178.284) 205 Index letter W 1715
N. Weissenburgh [ritmeester],
Resoluties Raad van State (178.286 no 55 dd 7 maart 1716) Missive van generaal majoor Ivoij
commandeur te ’s-Hertogenbosch waarin hij bekend maakt dat drie compagnieën van het regiment van
luitenant generaal Van de Leck als ook de compagnieën van ritmeester Weijssenburg aldaar in
garnizoen gekomen zijn, doch dat het garnizoen zeer zwak is doordat de compagnieën, staande ter
repartitie van Noord Holland, ‘seer onsterk zijn ter occasie van hare sware achterstallen’, welke
mededeling voor kennisgeving is aangenomen door de Raad
Resoluties Raad van State (178.293) 241 Index letter W 1720
Clara Weijssenburg,

Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 40 dd 23 december 1709) Willem van Vlierden gehuwd
met Adriana van Coevenhoven voor zichzelf en uit kracht van procuratie van zijn echtgenote dd 27
juni 1709 te Bergen op Zoom voor notaris Sambeek en getuigen, schepenen gebleken, vest Johannus
Hendricus van Weijssenburg ritmeester ten dienste der verenigde Nederlanden en Cornelia Maria
Alegonda Coeberg e.l. het huis en erf met de hof en ap- en dependentien van dien en alle lusten en
lasten verkoper en echtgenote door erfdeling toegevallen, hergekomen van Cornelis van Coevenhoeve
in leven burgemeester van Grave in de Klinkerstraat, aan de ene zijde het erf van Anna van
Coevenhove weduwe van Caspar Noorbeeck in leven schepen van Grave, aan de andere zijde het erf
van voornoemde burgemeester Coevenhoeve en voor aan de gemene straat, achter schietend aan [niet
ingevuld] verkocht voor tweeduizend vijfhonderd gulden met geen andere lasten dan 's heren
poortchijns à vier stuivers, vier gulden tien stuivers aan de erfgenamen van Roeloff van Steenhuis,

twee malder rogge geestelijke pacht aan de rentmeester Ruijl te betalen met twee gulden het malder.
Substituutscholtis Engelbert de Greve, schepenen Leusden en de Quaij
Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 102 dd 16 februari 1713) Anna van Coevenhoven weduwe
van Casper Noorbeek met de procureur Terporten als momboir als gemachtigde krachtens magescheid
dd 2 april 1707 vest qq Aart van Lunen en Agnes van Halteren e.l. het huis en erf in de Klinkerstraat,
aan de ene zijde naast het erf van de ritmeester Weijssenburgh, aan de andere zijde het erf van Marten
den schoenlapper, achter schietend op het erf van Meijburgh en voor aan de gemene straat,
hergekomen van Steven Alberts en Judith Rijken met geen andere lasten dan een goudgulden aan de
St. Elisabeth broederschap te betalen met een gulden en acht stuivers, een gulden aan de bagijnen, aan
het gasthuis viereneenhalve goudgulden te betalen met zes gulden en zes stuivers, aan de rentmeester
der domeinen twee gulden drie stuivers verkocht voor vierhonderdvijfentwintig gulden. Scholtis,
schepenen Johan Godefried de Quaij en Isaacq du Feu. 16 februari 1713. in de marge: de 40ste
penning 22-11-4 dd 8 februari 1713
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Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 180 dd 5 november 1716) Aart van Luunen voerman en
Agnes van Halteren e.l. vesten Johannes Henricus van Weissenburgh ritmeester ten dienste van de
heren Staten der Verenigde Nederlanden het huis en erf in de Klinkerstraat, aan de ene zijde het huis
en erf van de genoemde ritmeester Weissenburgh, aan de andere zijde het huis en erf van Marten den
schoenlapper, achter schietend tegen het erf van de erfgenamen van Antonij Meijburgh en voor aan de
gemene straat, met geen andere lasten dan een goudgulden aan de broederschap van St. Elisabeth te
betalen met een gulden acht stuivers, een gulden aan de bagijnen, viereneenhalve goudgulden aan het
gasthuis te betalen met zes gulden zes stuivers, twee gulden drie stuivers aan het comptoir van ZM
verkocht voor tweehonderdvijfenzeventig gulden volgens de koopvoorwaarde dd 25 september 1716,
te betalen twee maanden na de datum van deze voorwaarde, kosten koper. Substituutscholtis,
schepenen Jacob Linden en Hendrik van Diependaal. 5 november 1716. in de marge: de 40ste penning
15-0-8 dd 5 november 1716
Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 311 dd 12 juli 1724) Mattheus Terwesten gehuwd met
Theodora van Rheenen voor zichzelf en uit kracht van procuratie, schepenen gebleken, van mr Jacob
de Riemer gehuwd met Johanna Philippa van Rheenen en Johannes van Rheenen vesten Maria
Meyburgh weduwe Blittersdorp en Jacomina Meyburgh drie vierde parten in het huis en erf in de St.
Jorisstraat, aan de ene zijde het erf van juffrouw de Haan weduwe van de rentmeester Coeberg, aan de
andere zijde het erf van Henderik Coeberg c.s., achter schietend tegen het erf van ritmeester
Weijsenberg en voor aan de gemene straat, met alle lusten en lasten als vanouds met geen andere
lasten dan 's heren poortchijns à vier stuivers voor het hele huis verkocht voor negenhonderd gulden.
Substituutscholtis Henderik van Diependaal, schepenen Willem Cnoop en Henderik van Walsum, L.
Ragaij substituutsecretaris [akte in zijn hand]. 12 juli 1724. in de marge: de 40ste penning 24-17-2 dd
12 juli 1724
Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 329 dd 20 december 1725) scholtis Willem Arent de Quaij
vest van 's heren wegen Johan Hendrik van Weijssenburgh ritmeester en Petronella de Rhoe de
Opsinnig e.l. het huis, erf of zogenaamde poort staande en gelegen aan de haven bij de Brugpoort, aan
de ene zijde de stadshaven, aan de andere zijde het erf van Jan Snedler, ter zijde en voor aan de
gemene straat verkocht voor eenhonderd gulden tweeentwintig hogen en een ton bier. Scholtis Willem
Arent de Quaij, schepenen W. Knoop en Hendrick van Walsum, G. Torsinck in afwezigheid van de
secretaris [akte in zijn hand]. 20 december 1725. in de marge: de 80ste penning 4-7-0 dd 30 november
1725
Schepenprotocol Grave (protocol van diverse akten 1727-29, inv.nr 282 fol 139 dd ?) Verhoor, op
verzoek van Caspar Coebergh, van de schepen Jacobus Smits en Anthonij Cramer, en de Secretaris
Prangen: zij bevestigen dat Caspar op 15-7-1727 als momboir van de minderjarige kinderen van ritmr
Weijssenburgh optrad, en probeerde huisraad te verkopen, waartegen mevrouw Weijssenburg
protesteerde.

Schepenprotocol Grave (protocol van diverse akten 1727-29, inv.nr 282 fol 143-144v dd 6-4-1728)
Voor schepen verschenen Petrus van Suchtelen, dokter uit Nijmegen, die heeft gevisiteerd Johannes
Henricus van Weijssenburgh ritmeester van een compagnie paerden ten dienste der Vereenigde
Nederlanden, "en gevonden heeft weled.gestrenge met een odematense stoffe in de beenen als ook
gedurige binne koortsen en artritis vaga, en een asthma ge-incommodeert te sijn”, reden waarom hij
verklaart dat de heer vW niet in staat is naar zijn regiment te reizen.
Schepenprotocol Grave (Protocol van akten van taxatie voor de collaterale successie 1727-52; inv nr
314, fol 24v, september 1728) Inventaris nalatenschap voor 20e, 40e en 80e penning over 1728 van
een gedemolieerde huijsinghe (verwoest huis) waarin een kapitaaal van 250 gld zat, nagelaten voor 1/4
deel door de hr Gerhardus van Weijssenburgh, overleden alhier 7-9-1728. Het afgebroken huis en puin
verkocht voor 32 gld, de schuld niet afgelost.
Schepenprotocol Grave (protocol van diverse akten 1730-1732, inv no 283, fol 27 dd 22-3-1730)
Procuratie van mw de weduwe Wijssenburgh op Heijen: Petronella baronesse de Rhoe de Opsinnigh
weduwe etc, vanwege een proces dat op 23-3 zal plaatsvinden, geeft volmacht aan Pieter Hoijer haar
te vertegenwoordigen.
Schepenprotocol Grave (protocol van diverse akten 1730-1732, inv no 283, fol 121 t-m 152v, dd 9-61730) Inventaris nagelaten boedel Ritmr Heer Weijssenburgh, op verzoek van de schuldeisers Hendrik
van der Gronde en Francis Coebergh (verwanten en voogden van grootmoederszijde) en/voor de
kinderen Johanna Aldegunda, Johannis Michiel en Everdina Alexandrina d.d. 2-5-1730. Inventaris
begonnen 21 mei 1730. Vermeld o.a. portret van de heer Weijssenburgh op paard, gerekend voor 3gld,
fiool 6gld, spinnewiel 1,5gld, 2 pistolen 2gld; tweede deel inventaris (tijdens het tweede huwelijk
gekocht goed) tweede fiool voor 2gld, twee paarden 80 gld, een koets 40 gld.
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Schepenprotocol Grave (protocol van diverse akten 1730-1732, inv no 283, fol 165-174v dd 14-71730, veiling afgerond 28-7) Koopcondities van de verkoop van goederen van de heer Weijssenbergh:
alle drie de huizen in Grave.
Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 404 dd 7 september 1730) mr Hend. van der Gronde
gemachtigd door Caspar Francois Coeberg en Judocus Johannes Bloemerts testamentaire momboirs
van grootmoeders zijde en door de weesmeesters aangestelde momboirs van Johanna Allegonda,
Johannes Michiel en Everdina Alexandrina van Weijssenburg en door Peternella baronesse van Rhoo
van Opsinnigh tweede echtgenote en nu weduwe van ritmeester Johan Hendrik van Weijssenburg,
erfgenamen onder beneficie van inventaris van voornoemde ritmeester Weijssenburgh volgens verbaal
met condemnatie van de Raad van Brabant dd 27 april 1730, schepenen gebleken, vest scholtis Willem
Arend de Quaij en Maria Ingenool e.l. het huis en erf met de hof, ap- en dependentien van dien in de
Klinkerstraat, aan de ene zijde naast het erf van Anna van Coevenhoven weduwe Caspar Noordbeek,
aan de andere zijde het tweede perceel hieronder uitgedrukt en voor aan de gemene straat, met geen
andere lasten dan 's heren poortchijns à vier stuivers, vier gulden tien stuivers aan de erfgenamen
Roeloff van Steenhuijs, twee malder rogge geestelijke pacht ten comptoire van de heer Ruijl
rentmeester van ZM à twee gulden het malder verkocht voor tweeduizendeenhonderddertig gulden,
honderd hogen en een ton bier. Substituutscholtis Jacobus Smits, schepenen Van de Velde en
Diependael. 7 september 1730. in de marge: de 80ste penning van deze en de twee volgende posten
45-2-0 dd 5 september 1730. de rente van vier gulden tien stuivers doorgehaald; in de marge: mij
secretaris bij kwitantie van H. van Steenhuys weduwe de Meyer gebleken dat deze rente van 4-10-0 is
afgelost met honderd gulden dus geroyeerd, 15 januari 1737, D. Ragay
Index schepenprotocol Grave (7041.263 no 407 dd 7 september 1730) scholtis Willem Arend de
Quaij voor zichzelf en als man en voogd van en zich sterkmakend voor Maria Ingenool verklaart te
hebben ontvangen van mr Hendrik vander Gronde gemachtigd door Caspar Francois Coeberg en
Judocus Johannes Bloemerts testamentaire momboirs van grootmoeders zijde en door de
weesmeesters aangestelde momboirs van Johanna Allegonda, Johannes Michiel en Everdina
Alexandrina van Weijssenburg en door Petronella baronesse van Rhoo van Opsinnig tweede

echtgenote en nu weduwe van ritmeester Johan Hendrik van Weijssenburg, erfgenamen onder
beneficie van inventaris van voornoemde ritmeester Weijssenburgh volgens verbaal met condemnatie
van de Raad van Brabant dd 27 april 1730, schepenen gebleken, het huis en erf met de hof, ap- en
dependentien van dien in de Klinkerstraat, aan de ene zijde naast het erf van Anna van Coevenhoven
weduwe Caspar Noordbeek, aan de andere zijde het tweede perceel hieronder uitgedrukt en voor aan
de gemene straat, breder omschreven in de publieke koopvoorwaarde dd 28 juli 1730, verklaart
hierover schuldig te zijn de volle koopsom met hogen ter somme van tweeduizenddriehonderddertig
gulden, onder verbintenis van dit huis en zijn persoon en goederen. Substituutscholtis Jacobus Smits,
schepenen Van de Velde en Diependael. 7 september 1730. doorgehaald; in de marge: mij bij
kwitantie van de heer van de Gronde dd 26 april 1736 gebleken dat dit is betaald dus geroyeerd, 26
april 1736, D. Ragay
Schepenprotocol Boxmeer (inv.no 33 1738-51, 11-8-1745 fol 107v): Petrus Coffers draagt over aan
Gertrudis Coffers en Hr Capt JM van Weijsenburgh zijn huis etc. naast de pastorie Wheem in
Boxmeer.
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Index schepenprotocol Escharen (7040.532 no 38 dd 14-03-1749) Johan Michiel van Wijssenburg,
kapitein in dienst van het land en Petrus Hengst rentmeester van Zijne Hooggraaf van den Bergh tot
Boxmeer verkopen twee mergen bouwland: Voor accijns staat een halve ton bier bij de veiling en een
3/4 bier bij het uitbranden van de kaarsen voor kerk en de armen ieder 12 stuivers, schout, schepenen,
landschrijver en inner der 40e penning. Met alle condities en voorwaarden hier genoemd wordt ter
verkoop aangeboden: Een stuk bouwland, groot ongeveer twee hollandse mergen in Escharen, met een
zijde aan erf van Gerrit Liebergen, andere zijde van Emmerick, met een eind aan erf van weduwe
Derck van Leuken en met ander eind aan de Middelweg, jaarlijks belast met een halve kan wijn,
betaald met drie stuivers aan kerk alhier. Ingezet op 1100 gulden en gemijnd op 525 gulden door
Willem Bastiaans, hij doet 20 hogen en geeft zijn voorhogen over op 28 februari 1749. De akte is
gepasseerd in het bijzijn van Hendrik Gijsbers schout, Aart Aben en Aart Broeren schepenen.
Index schepenprotocol Escharen (7040.520 no 75 dd 26-03-1749) Johan Michiel van Wijssenburg
capitain en Petrus Hengst rentmeester hebben verkocht aan Willem Bastiaans en Johanna Hermens
echtelieden een stuk bouwland groot ongeveer twee Hollandse morgen onder Escharen, grenzend aan
erf van Gerrit Liebergen, anderzijds van Emmerik, het erf van weduwe Derk van Leuken.
Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34 no 6 dd 23-12-1751) Godefrid van Dijck schepen mede
namens Leopold Frans de Raet drossaard en schout, Roelof Peters en Daniel de la Branche schepenen
van Boxmeer geven kennis dat voor ons verschenen zijn kapitein Johan Miggiel van Weijssenburgh en
Maria Magdalena Koffers echtelieden, welke hebben overgedragen aan rentmeester Petrus Henghst en
Johanna Allegundis van Weijssenbeurgh echtelieden, de helft van een verstrekt kapitaal van
elfduizend gulden ten laste van het Hoog Graefelijck Huijs Bergh. In de kantlijn is opgenomen dat
deze 5500 gulden betaald en geroijeerd is op 14 december 1778.
Index schepenprotocol Grave (7041.266 no 71 dd 10 maart 1752) extract uit een erfmagescheid dd 9
juni 1751 binnen de heerlijkheid Boxmeer opgericht tussen kapitein Johan Michiel van Wyssenburgh
en de rentmeester Peter Hengst gehuwd met Johanna Allegundis van Weyssenburgh Johan Michiel
van Wyssenberg en Petrus Hengst gehuwd met Johanna Allegundis van Weijssenburg komen over de
nalatenschap van hun mama, hun grootmama en hun oom C.F. Coebergen het volgende overeen: de
revenuen en pachten vervallen met kerstmis 1750 en 1751 en de huishuren vervallen met pasen 1751
en 1752 zullen na aftrek van de verschenen renten tot 1751 en de pachten, verpondingen en alle andere
lasten over 1750 gelijk worden gedeeld; zij beloven dat zij hun aangedeelde portie te weten het Rysse
Boske, Scheers Campke en de morgen genaamd den Kleynen Doornbos onder Linden en onder de stad
Grave niet zullen bezwaren enz.; wie het land over de Maas onder Keent en Balgoy ten deel valt enz.;
de passage in kwestie: het eerste lot: is ten deel gevallen aan de kapitein J.M. van Weyssenberg en
M.M. Costers e.l.: De bouwhof genaamd den Swarten Wiel onder Escharen enz.; De helft van een
kamp hooiland in de hoge With groot twee morgen genaamd den Klynen Doornbosch enz.; De
weikamp in de hoge Mars onder de stad Grave drieeneenhalve morgen belast met vijfeneenhalf vat

rogge aan het gasthuis te Grave zijnde werkvrij, geschat boven die last op negentienhonderdvijftig
gulden; Twee morgen hooiland op de Kuijlen enz. het tweede lot: is ten deel gevallen aan rentmeester
P. Hengst en J.A. van Weijssenburg e.l.: De hooikamp genaamd de Mansfelder in de hoge With groot
drie morgen, belast met twee goudgulden te betalen met twee gulden zestien stuivers aan het gasthuis
te Grave boven die last geschat enz.; De hooikamp onder Linden enz.; De kamp genaamd het
Rijsboske enz.; Het groot huis in de Klinkerstraat, belast aan de erfgenamen Hagens met zeven
goudgulden à 28 stuivers per stuk, aan de St. Elisabethskerk te Grave veertien stuivers, een stuiver
poortchijns enz.; Het klein huis daarnaast gelegen enz.; Het rentje van zeven gulden tien stuivers nu
gereduceerd tot zes gulden ten laste van ZH te Grave enz.; En laatstelijk de rente enz. Condividenten
verklaren zich hiermee akkoord. Boxmeer 9 juni 1751, w.g. J.M.V. Weyssenburg M.M. van
Weyssenburgh geboren Costers, P. Henst J. Hengst geboren van Wyssenburg, c.c. de landschrijver van
de vrije heerlijkheid Boxmeer dd 21 december 1751, w.g. F.H. Engelen landschrijver, c.c. 10 maart
1752, D. Ragaij
Index schepenprotocol Escharen (7040.520 no 93 dd 10-03-1752) Kapitein Johan Michiel van
Wijssenburgh verzoekt tot boedelscheiding tussen zijn zwager de heer rentmeester Petrus Hengst en
Johanna Allegundis van Wijssenburg echtelieden van de nalatenschap van C.F. Coebergh. Het eerste
lot is ten deel gevallen aan J.M. van Wijssenburg en M.M. Coffers echtelieden, een bouwhof genaamd
den Swarten Wiel onder Escharen. Het tweede lot is ten deel gevallen aan rentmeester C. Hengst en
F.A. van Wijssenburg echtelieden, een hooikamp genaamd de Mansfelder.
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Index schepenprotocol Grave (7041.266 no 72 dd 11 maart 1752) kapitein Johan Michiel van
Weyssenburg voor zichzelf en uit kracht van procuratie van zijn echtgenote Maria Magdalena Costers
voor het gericht der hoge heerlijkheid Boxmeer dd 8 dezer, schepenen gebleken en ter secretarie
geregistreerd, vest Jasper Melchior en Johanna Catharina van Eldrom e.l. een rente van
tweeenzeventig gulden losbaar met achttienhonderd gulden, de eerste pacht te vervallen dd 15 april
1753, uit de weikamp in de hoge Mars jurisdictie van Grave groot drieeneenhalve morgen, werkvrij,
oostwaarts het erf van de heer van Dokkum, westwaarts aan de gemene straat, zuidwaarts Jan van
Wanray en de kinderen van den Hoogen en noordwaarts aan het erf van ZDH met geen andere lasten
dan vijfeneenhalf vat rogge aan het Catharina gasthuis met toestemming te lossen in twee termijnen,
de een van duizend, en de andere van achthonderd gulden, mits behoorlijk aangezegd, en lossing te
vragen elk jaar, mits drie maanden voor de pachtdag aangezegd, met tot meerdere zekerheid onder
verbintenis van hun persoon en goederen. Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen A.
Versluijs en J. Charldorp, J.M.V. Wijssenburg, P. Ragaij. 11 maart 1752. In de marge: kapitaal 18000-0, de 40ste penning 45-0-0 dd 11 maart 1752
Index schepenprotocol Cuijk (7040.417 no 56 dd 17-05-1753) De klerk van Landschrijver van het
Land van Cuijk op verzoek van rentmeester Petrus Hengst alhier ten protocolle geregistreerd extract
uit magescheid tussen kapitein J.M. van Weijssenburg en de genoemde rentmeester Hengst met de
volgende tekst: Extract uit magescheid tussen kapitein J.M.van Weijssenburg en de rentmeester
P.Hengst d.d. 9 Juni 1751. Op condities en dato hierna volgend hebben wij Johan Michiell van
Weijssenburgh en Petrus Hengst gehuwd met Johanna Allegundis van Weijssenburgh over
nalatenschap van onze mama zaliger, grootmama zaliger en oom zaliger C.F. Coebergen gesloten een
erfmagescheid. Tweede lot: Een hooikamp genaamd den Hansfelder, in de hooge weijdt; een
hooikamp onder Linden in de Leemputten genaamd de Billekens; een kamp genaamd het reijsebosken
onder Linden; het groothuis in de Klinkerstraat; het kleine huisje daarnaast gelegen. Dit 2e lot is ten
dele gevallen aan rentmeester P.Hengst en J.A.van Weijssenburgh echtelieden. Condividenten
verklaren hiermee genoegen te nemen en de genoemde goederen te houden voorverdeeld. Zijn hiervan
gemaakt 2 eensluidende instrumenten. Aldus gepasseerd en in teken van waarheid door convidenten
eigenhandig ondertekend te Boxmeer d.d. 9 Juni 1751. Was getekend: J.M. van Weijssenburgh-M.H.
van Weijssenburg, geboren Coffers- P.Hengst- J.Hengst, geboren van Weijssenburgh. Onder stond:
Deze gecollationeerd hebbende attesteren met het origineel te accorderen tot Boxmeer 15e Mert 1752
en was getekend: G.van Dijk, subst. landschrijver. Na gedane collatie zij deze met het extract
accorderende bevonden.

Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34 no 96 dd 03-07-1756) Godefrid van Dijck schepen in plaats
van Leopold Frans de Raet drost en schout, Christoffel Strick en Andreas van Ham schepenen van
Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen is L. F. de Raet als gevolmachtigde van Johan Baptista,
Graaf tot den Bergh, Hohenzollern en Sigmaringen welke heeft verklaard dat hij schuldig is aan
rentmeester Petrus Hengst en Joanna Alegondis van Weijssenburgh echtelieden vijfduizend gulden en
daarbij tot hypotheek stellen de twee weiden genaamd den Heeren waarde en Middelwaert in Boxmeer
tegenover Masenborgh aan de overzijde van de Maese naast Heijen tesamen groot negenentachtig
kleine mergen. In de kantlijn is opgenomen dat de obligatie is geroijeerd op 14 december 1778.
Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34 no 103 dd 11-12-1756) Godefrid van Dijck oudste schepen
in plaats van Leopold Frans de Raet drossard en schout, Christoffel Strick en Andreas van Ham
schepenen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen is als gevolmachtigde Johan Baptist Graaf
tot den Berg, Hohenzollern en Sigmaringen welke verklaart schuldig te zijn aan Petrus Hengst en
Joanna Allegundis van Weijsenburgh echtelieden Fl. 3050,-- en daarbij tot hypotheek stellen twee
weiden genaamd den Heeren waarde en Midddelwaert in Boxmeer tegenover Masenborgh aan
overzijde van de Maese naast Heijen. In kantlijn is opgenomen dat obligatie is geroijeerd op 14-121778.
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Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34 Los bijgevoegd; bijlage oud p. 134) Petrus Hengst
hofrichter, Christoffel Strick en Andreas van Ham hoflaten van Boxmeer verklaren dat voor ons
verschenen zijn Capitein Johan Michiel van Weijsenburgh in de eerste plaats als gevolmachtigde van
mevrouw van Hal weduwe van Hendrick Verhorst in leven burgemeester van de stad Grave overleden
op 17 april 1755, in de tweede plaats als gevolmachtigde van Philip Hengst en Wilhelmina Hagens
echtelieden, wonende te Nijmegen, verder Johan Ternee en Elisabeth van Kessel echtelieden en Maria
weduwe van Cornelis van Seeland de laatste geassisteerd door C. Strick als haar momboir, welke
gezamenlijk verkopen aan Frans de Raet een wei of hooikamp groot ongeveer een mergen en 14
roeden in Boxmeer op de Grift grenzend o.a. Hendrick Wilbers.
Index schepenprotocol Cuijk (7040.417 no 105 dd 13-08-1757) Johan Michiel van Wijssenburgh
kapitein t.d.v. de Verenigde Nederlanden, die voor zich en als gevolmachtigde van zijn vrouw Maria
Magdelena Coffers (volmacht gepasseerd voor het gerecht van de vrije Heerlijkheid Boxmeer d.d. 8
Maart 1752) heeft verkocht aan Petrus Hengst rentmeester van hooggrafelijke excellentie Graaf van
den Bergh, etc, etc. en Johanna van Wijssenburgh e.l. een hooi- of weikampje, genaamd het Scheerke,
groot ca. 5 hond in de Leemputten onder Linden.
Schepenprotocol Boxmeer (inv 34 fol 312 dd 14-11-1759) Capiteijn van Weijsenburgh en vrouw
Coffers geven zich gewonnen in zekere processen en dragen al hun roerend en onroerend goed over
aan de schuldeisers per 1762, voor schulden o.a. een jaarrente van 220 gulden en een obligatie aan
Huis Bergh van 5500 gulden; tot 1762 zullen zij met zwager Peter Hengst eerst proberen de schulden
af te lossen.
Index schepenprotocol Grave (7041.267 no 22 dd 1 april 1762) Rudolphus Josephus Malingrez uit
kracht van procuratie van kapitein Michiel van Weijsenburg en de voogden van diens onmondige
kinderen voor het gericht te Boxmeer dd 7 januari 1762 daartoe gemachtigd door de oppermomboir
van Boxmeer en de weesmeesters van Grave dd 14 en 19 december 1761, beide schepenen gebleken
en ter secretarie geregistreerd, vest Joachim Melchior en Hendrica van Turenhout e.l. de kamp wei- of
hooiland groot ca drieeneenhalve morgen in de Mars, oostwaarts de heer van Dokkum, westwaarts
ZH, zuidwaarts de gemene straat en noordwaarts de kleine Steenoven met geen andere lasten dan
vijfeneenhalf vat rogge aan het St. Catharina gasthuis verkocht voor tweeduizend gulden, vijfentwintig
hogen en tweeeneenhalve ton bier. Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen J.G. Torsinck en
P. Smits, Rud.Jos. Malingrez. 1 april 1762. In de marge: koop met de last en hogen 2215-6-4, de 40ste
penning 55-7-12 dd 24 maart 1762
Index schepenprotocol Boxmeer (7042.35no 149 dd 16-08-1770)Johanna Aldegondis van
Weissenburg weduwe van Petrus Hengst in leven Rentmeester van ’t Hooggraaff. Huis Berg, voor

zich en als voogdes van haar twee minderjarige kinderen met name Philippus en Maria Bennonia
Hengst, Joanna, Carolus en J.B. Hengst meerderjarige kinderen van voornoemde comparant uit haar
huwelijk met Petrus Hengst dragen over aan J.B. Hengst: een kapitale schuld aan Capitein van
Weissenburg en Maria Magdalena Koffers echtelieden, een kapitaal van vijfduizend gulden en het
restant van een kapitaal groot geweest drieduizend en vijftig gulden vermindert door aflossing van
duizend en vijfhonderd gulden aan Hooggraaf. Huis Berg.
Index schepenprotocol Grave (7041.268 no 54 dd 27 oktober 1775) Johan Michiel van Wyssenburg
gepensioneerd kapitein ten dienste dezer landen voor zichzelf en als vader en voogd van zijn
minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Magdalena Costerse ten deze gemachtigd bij akte van de
weeskamer dd 26 oktober 1775 vest mr W.G. van Oyen ontvanger van 's lands middelen over Grave
en het land van Cuijk de hooi- of weikamp op de Ham jurisdictie van Grave naast het erf van de
erfgenamen van de heer Verhorst verkocht voor zeshonderdvijfenzeventig gulden. Substituutscholtis
J.G. Torsinck, schepenen B.J.H. De Mist en Johan Hendk Turger, J.M.V. Weijssenburg. 27 oktober
1775. In de marge: koop 675-0-0, de 40ste penning 16-17-8 dd 27 oktober 1775. In de marge:
gerefereerd wordt aan de inhoud van de akte dd 2 september 1786 gepasseerd en dd 7 september in het
protocol van dat jaar geregistreerd, en i.h.b. de notitie en verklaring daarbij
Schepenprotocol Boxmeer (inv.nr. 37 fol 9v dd 15-10-1777) Joanna Aldegundus van Weissenburg,
Weduwe Peter Hengst rentmeester dezer heerlijkheid, met consent van haar zonen, aan Jan Francis
van Weissenburg, Jan Hendrik van Weissenburg, Cornelia van W., Joanna Fulgentia van W., en Anna
Petronella van W., "halfscheid van huis, schop en hof" omtrent 3/4 van een morgen aan de Pastoors
Weem, ( ... etc), belast met een af te lossen kapitaal van 1200 gld ten gunste van Anna Petronella en
Joanna Fulgentia.
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2. Die familie De Rhoe d’Opsinnigh (Niederländisch)
Ernest Guilielmus de Rhoe (1704: Nobilissimi D[ominus] De Rhoe d’Opsinnigh)
* Ernest Willem Baron de Rhoe d'Obsinnich, peter van Jacobus, zoon van Cornelius Vrient en Maria
Heumen, doop RK st Pieter, ’s-Hertogenbosch, 7-7-1709 (meter: Theodora Vrient)
Ernest Guilielmus de Rhoe was een broer van Adriaan Martin de Rhoe, gehuwd voor 1696 met
Antonetta Margaretha van Baexem (Beiden gestorven na 20-8-1743, voor 1752). Beiden lijken neven
te zijn geweest van Johan (Hans) Frederick baron van Obsennick gnt. Rhoe, generaal majoor voor
de NL Staten (+voor 12-7-1704 in Portugal), mogelijk zoon van Hans Frederick, vermeld Maasbracht
1648; gehuwd voor 1673 met Johanna Adelheid van Hardenraedt de Rhoe, vrouwe van Baarlo,
douarière van Lambert van Pollaert, testeert 1704 als weduwe.
Ernest Guilielmus de Rhoe huwt Gertrudis van Lemmegouw (1704: D.lla) (=van Lemgo?)
KINDEREN:
1. Mechtildis Theresia de Rhoe d’Opsinnigh, dRK Eindhoven 31-01-1702 (ouders: Ernestus
Guielmus Obsinnijgh alias Ernestus de Rhoe, Gertrudis van Lemmego), getuigen Theodorus Spijaert,
Mechtildis Schaets vrouw van Guielmus Poolen
Vermoedelijk identiek met: Theresia, alias Theresia Machtildis Dorothea de Rhoe d’Opsinnigh
* Bergen op zoom, (Waals regiment doopboek 1708-1796) RK, 4 juni 1739: Theresia Rhoo (vrouwe),
meter van Thomas Franciscus Laurent (heer), zv Robertus Philippus Laurent (heer) en Catharina
Crahÿ (peter: Thomas Hayet (Vise Kol.) (heer))
* Breda, (Waals regiment doopboek 1708-1796) RK 4-11-1736: Mechtildis Theresia Dorothea
d'Osimont, Geboren de Roo (vrouwe), meter van Gabriel Franciscus Dumont, zoon van Joannus
Franciscus Dumont en Cecilia Desaunnois (peter: Gabriel Isodorus Seve (heer))

Zij huwt voor 1724 Franciscus Josephus d'Osimont (Kapitein, heer)
* Breda, (Waals regiment doopboek 1708-1796) RK 9-3-1737, Franciscus Josephus d'Osimont (heer),
peter van Eugenius Franciscus Robertus Laurent, zoon van Robertus Laurent en Catharina Craheÿ
(meter: Petronilla Adriana Beim (geboren Roo) (vrouwe))
* ’s-Hertogenbosch (St.Jan-St.Pieter-St.Catharina te 's-Hertogenbosch) RK 29-5-1747, Franciscus
Josephus Dosimont en Maria Josepha Dosimont, peter en meter van Jacobus Franciscus, zoon van
Joannes Depres en Maria Dosimont
KINDEREN bij Franciscus Josephus d'Osimont:
3.1 Petronella Alexandra Amanda, dRK St Jan ‘s-Hertogenbosch 5-6-1724 (ouders: Franciscus
Dosmon, Theresia de Roo), getuigen Joannes Alexander de Matha, Petronella de Roo, echtgenote van
Joannes Wijssenbergh (Petronella Alexandra Amanda is mogelijk voor 1745 gehuwd met Johannes du
Pre; een kind in Den Bosch 27-9-1745, meter heet ook Petronella Dosimont)
3.2 Elisabetha, dRK ’s Hertogenbosch 6-3-1729 (GA Breda: Waals regiment doopboek 1708-1796;
ouders: Franciscus Dosimont, Theresia de Rô), getuigen Joannes Hagens, Elisabetha Jenon
3.3 Elisabetha, dRK ’s Hertogenbosch 4-6-1730 (GA Breda: Waals regiment doopboek 1708-1796;
ouders: Franciscus Dosimont, Theresia Machtildis Dorothea de Roo), getuigen Thomas del Haije,
Elisabetha Genon
3.4 Antonetta Adriana Ludovica d'Osimont, dRK Maastricht 28 september 1734 (GA Breda: Waals
regiment doopboek 1708-1796), getuigen heer Thomas Cornelius van der Marck, en baronesse Anna
Francisca de Roo, vrouw van Heer Thomas Cornelius van der Marck.
2 Magdalena Theodora de Rhoe d’Opsinnigh, dRK St.Jan te ’s-Hertogenbosch 26-2-1704, getuigen
Theodorus Grevenbroeck, Magdalena Foe (=Roe??)
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3. Petronella Adriana de Rhoe d’Opsinnigh, huwt (1) Albicastro; huwt (2) Breda 8-8-1736 Beem,
getuigen (Trouwboek Waalse Drag. en Grend. 1707-1795 Bak 320 A-W): Franciscus d'Osimont; en
Theresia Rhoo.
* Breda, (Waals regiment doopboek 1708-1796) RK 9-3-1737, Franciscus Josephus d'Osimont (heer),
peter van Eugenius Franciscus Robertus Laurent, zoon van Robertus Laurent en Catharina Craheÿ
(meter: Petronilla Adriana Beim (geboren Roo) (vrouwe))
4. Johanna Elisabetha de Rhoe d’Opsinnigh
Johanna Elisabetha de Rhoe, meter van Petrus Guielmus Josephus, zoon van Joannis van Eijck en
Maria Cappa, dRK St Pieter ’s-Hertogenbosch 23-10-1707 (peter: dominus Guilelmus Josephus
Verstegen)
* ORA Doesburg no 1461: Mevr. I.E. v. Bruch geb.van Rhoe v. Obsinningh en douariere van Beem
tegen Catharina Tamelinck wed. Jaspers 1744
* Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Nadere toegang op inventarisnummer 1079 van toegang
110 (18-10-1756): Pieter Ernest Andries Bruch luitenant in het bataljhon van de kolonel During
garnizoen houdende te Coevorden als mede-erfgenaam van zijn tante Magdalena Dorothea Rhoo van
Opsinnigh, zijnde een zuster van zijn moeder Johanna Elisabeth Rhoo van Opsinnigh machtigt Jan van
Leeuwen wonende Ennkhuizen om namens hem met de weesmeersters van Enkhuizen staat en
inventaris van de boedel van Magdalena te maken en te sluiten.
HUWT (1)
Johan Diederich Sanden alias Zanders
HUWT (2) ca. 1715
Johan Herman Bruck
KINDEREN:
5.1 Ferdinand Wilhelm Zanders, dLuthers Breda 3-7-1714 (getuigen: Ferdinand Wilhelm 'd
Oldenbourg (Lieut.), Elisabeth Borcken)

5.2 Pieter Arnest Andrias Bruck, dLuthers ’s-Hertogenbosch 26-5-1716 (ouders: Johannes Hermannus
Bruck, Johanna Elisabeth de D: Obsinnig Khoe = typo), getuien niet vermeld
5.3 Jacoba Dorothea Bruck, dLuthers ’s-Hertogenbosch 3-1-1718, geen getuigen vermeld
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