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Zorreth, drie generaties militairen
Door drs. W.A. M. de Bruijn
Inleiding
Het (adellijke/szlachta) geslacht Zorreth is afkomstig uit het Oost‑ Pruisische ge‑
deelte van Polen dat toen samen met Litouwen de Pools-Litouwse Gemenebest
vormde.2 Volgens familie overlevering vluchtte de vader van Frederik Zorreth
uit Polen naar Pommeren, na een duel waarin hij zijn tegenstander doodde.3
Hij vestigde zich op een kasteel in Pruisisch Pommeren en was zeer bevriend
met den landgraaf van Hessen-Cassel. Zijn twee zonen van wie Frederik de
oudste was, traden in dienst van den landgraaf; deze zond hen aan de Prins van
Oranje, die hun in het leger een plaats gaf en in hogen gunst nam.

Familiewapen Zorreth
Wapen: 1 Gedeeld: 1. in goud een zwarte hertshoorn met
vijf takken; 2. doorsneden: a. gedwarsbalkt in vier stukken
van groen en goud: b. in rood een zilveren degen met
gouden gevest. Dekkleden: zwart gevoerd van goud.
Schildhouders: twee windhonden met halsband
(Gekroonde helm).
Helmteken: de degen van het schild tussen een gewei.

Stamreeks
I. Frederick Zorreth, wrs. geb. tussen 1684 en 1695, luitenant-kolonel, overl./
begr. bij Lafelt/Maastricht (St. Jan) 2/4-7-1747, tr. (als Soret, geboren in het land
(graafschap) van Lingen, bij Osnabrück) Breda 2-10-1713 Cornelia Heijblo(e)m,
ged. Breda 29-1-1696, overl./begr. Breda/Meerle 8/9-1-1768, dr. van Michiel
Heijblo(e)m, koopman, burger van Breda, en Elisabeth Roovers.
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Frederick kwam in het begin van de 18de
eeuw oorspronkelijk uit Pommeren naar de
Nederlanden en werd op aanbeveling van den
landgraaf van Hessen-Cassel aangesteld tot
luitenant in het Regiment Garde Dragonders.
Hij klom op tot luitenant-kolonel der Garde
Dragonders en sneuvelde in de veldslag bij
Lafelt op 2 juli 1747 en werd op bevel van de
Staten-Generaal en van de Prins van Oranje in
de St. Jan te Maastricht op 4 juli 1747 begraven
met de militaire honneurs verbonden aan de
rang van luitenant-generaal.
Het echtpaar Zorreth-Heijbloem/Heij‑
blom woonde in Breda in een huis genaamd
‘het Hof van Holland’ gelegen op het Ginne‑
kenseijnde (thans Ginnekenstraat) tegenover
de Ginnekenseijndse Poort. Het omvatte toen
‘eene huisinge, koetshuis, stallingen, pleijne,
hoff en cave’.
Zijn militaire staat van dienst was:
• Bij zijn huwelijk op 2-10-1713 was hij enseig‑
né (vaandrig) in het Regiment Dragonders
van monseigneur de Prins van Hessen.
Maastricht, St. Jan

• Op 28-4-1714 was hij kapitein-luitenant in
het Regiment Garde Dragonders van prins
Willem van Hessen-Cassel ten dienste van
deze Staat.4
•	Op 3-8-1731 werd hij benoemd door de Sta‑
ten van Holland en West Friesland tot ka‑
pitein van de Compagnie Dragonders ten
dienste van de Verenigde Nederlanden ge‑
leid door Willem, prins van Hessen-Cassel
bij het Regiment Garde Dragonders.
•	Op 27-7-1742 werd hij benoemd tot majoor
titulair bij het Regiment Garde Dragonders.
•	Op 18-9-1744 werd hij benoemd door de Sta‑
ten van Holland en West Friesland tot lui‑
tenant-kolonel titulair en majoor effectief
van het Regiment Garde Dragonders.
Cavalerie Gardes Dragons
•	Op 30-9-1744 werd hij benoemd door de
Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden tot luitenant-kolonel titulair en majoor
effectief in het Regiment Garde Dragonders van generaal prins Willem van Hessen-Cassel.5
•	Op 2-7-1747 gesneuveld in de veldslag bij Lafelt.
•	Op 4-7-1747 begraven in de St. Jan te Maastricht met de militaire honneurs aan de rang van
luitenant-generaal verbonden. Frederik Zorreth ligt begraven in de grote kelder van de St.
Jan (huidig adres: Vrijthof 24, Maastricht).
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Slag van Lafelt, 2 juli 1747
In zijn rapport (aanwezig in het Nationaal Archief in Den Haag) omtrent de veldslag
schrijft de Vorst van Waldeck, opperbevelhebber der Nederlandse Troepen, het volgende aan
de Staten: Wij hebben in het Regiment van de Garde Dragonders den Luitenant ‑Kolonel Zorreth verloren,
hetwelk een irréparabel verlies is voor het regiment en voor den dienst. In zijn rapport aan de Prins van
Oranje, in het Frans gesteld, laat hij zich in gelijke bewoordingen omtrent den overste Zor‑
reth uit.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adrianus Zorreth, volgt IIa.
2. Maria Aldegonda Zorreth, ged. Maastricht 25-4-1719,
overl/begr. Breda 18/21-3-1797, tr. Breda 29-1-1747 Joannes/Jean Baptist(a) Casteele/Castel/Casteelen, geb. Men‑
in, luitenant-kolonel van het 3e en 4e Escadron Carabi‑
niers van het Lijfregiment Cavalerie Orange Friesland,
begr. Meerle 13-3-1789.
			 Zijn militaire staat van dienst was:

		 • Op 30-4-1742 benoemd tot sous-luitenant bij de twee Es‑
cadrons van het Lijfregiment Cavalerie Orange Friesland.
(Mattheus Hoeufft van Oyen).
		

• Op 31-1-1750 benoemd tot kapitein-luitenant bij de twee
Escadrons Carabiniers van het Lijfregiment Cavalerie
Orange Friesland. (Mattheus Hoeufft van Oyen).

Cavalerie Orange Friesland
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• Op 13-7-1760 benoemd tot majoor van het 3e en 4e Escadron Carabiniers van het Lijfregiment

		

• Op 21-4-1766 (m.i.v. 18-3-1766) benoemd tot ritmeester bij de twee Escadrons Carabiniers van het

Orange Friesland.
Lijfregiment Cavalerie Orange Friesland.6

		 • Op 13-7-1766 benoemd door de heer Prince van Orange en Nassau tot sergeant-majoor bij de
twee Escadrons Carabiniers van het Lijfregiment Cavalerie Orange Friesland.7

		 • Op

29-7-1766 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot sergeantmajoor (= majoor) bij de twee Escadrons Carabiniers van het Lijfregiment Cavalerie Orange
Friesland.

		 • Op 23-1-1767 vermeld als majoor van de twee Escadrons Carabiniers van het Lijfregiment Ca‑
valerie Orange Friesland in het protocol 464 van notaris C. de Wijs in het Gemeentearchief
Utrecht.

		 • Later benoemd tot luitenant-kolonel van het 3e en 4e Escadron Carabiniers van hetzelfde regi‑
ment.
				 Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend.

3. Johan Michael Zorreth, ged. Breda 2-7-1723, luitenant-generaal der Infanterie, overl./begr.
Rotterdam (Grote Kerk) 29/31-1-1795 (aan een borstziekte), otr./tr. Meerle/Breda 9/25-111743 Magdalena Cornelia Anthonia van Beeck, ged. Breda 6-6-1721, overl./begr. Meerle 6-11797, dr. van Petrus Josephus van Beeck en Petronella Joanna Theresa van den/der Cre(e)
ke/van den Creeck/van der Kreeck.
			 In 1761 werd hij candidandus van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch.
			 Zijn militaire staat van dienst was:

		 • In 1743 vaandrig in het Regiment Zijne Hoogheid de Prince van Holsteijn-Gottorst in garnizoen
te Doornik, daarvoor te Meenen (trouwboek Breda).

		 • Op 1-4-1746 benoemd tot luitenant in het Regiment Zijne Hoogheid de Prince van HolsteijnGottorst.

Rotterdam, de Spaanse kade
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Rotterdam, de Grote Kerk

		 • Op 12-8-1747 benoemd bij akte van zijn Hoogheid de Heere Prince van Orange en Nassau tot
kapitein-commandant van de Lijfcompagnie van Zijne Hoogheid in het 2e Bataillon van de Duit‑
sche Troepen.8

		 • Op 10-11-1747 aan gesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot kapiteincommandant van de Lijfcompagnie van Zijne Hoogheid de Prince van Orange en Nassau in het
2e Bataillon van Duitse Troepen. Deze bevordering door de landgraaf van Hessen-Cassel vond
plaats evenals zijn broeder Cornelis Adrianus Zorreth, ter verering van de nagedachtenis van
zijn vader, na diens dood en wel van Luitenant tot kapitein-commandant.

		 • Op 28-11-1759 benoemd bij akte van de Heren Staten van Holland en Westfriesland tot kapitein
van de Compagnie in het 2e Bataillon van het 1e Regiment te voet van Orange Nassau.

		 • Op 4-12-1759 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot kapitein van
de Compagnie in het 2e Bataillon van het 1e Regiment te voet van Orange Nassau.9

		 • Op 23-11-1766 benoemd bij akte van Zijne Hoogheid de Prince van Orange en Nassau tot luite‑
nant-kolonel bij het 2e Bataillon van het 1e Regiment Orange Nassau.

		 • Op 24 -11-1766 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot luitenantkolonel bij het 2e Bataillon van het 1e Regiment Orange Nassau.10

		 • Op 24-8-1772 benoemd bij akte van Zijne Hoogheid de Heere Prince van Orange en Nassau tot
kolonel-commandant van het 1e Regiment Orange Nassau.

		 • Op 31-8-1772 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot kolonel-com‑
mandant van het 1e Regiment Orange Nassau.

		 • Op 10-11-1783 benoemd bij akte van Zijne Hoogheid de Heere Prince van Orange en Nassau tot
luitenant-kolonel effectief van het 1e Regiment Voetvolk Orange Nassau. Deze benoeming vond
plaats ter vervanging van den overleden Prins van Solms.
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		 • Op 18-11-1783 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot luitenantkolonel effectief van het 1e Regiment Orange Nassau.11

		 • Op 15-10-1787 benoemd tot generaal-majoor Regiment Orange Nassau nr. 1.
		 • Op 30-4-1789 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden bij recomman‑
datie van Zijne Hoogheid de Prince van Orange Nassau tot sergeant-majoor of wachtmeestergeneraal over alle Infanterietroepen (generaal-majoor der Infanterie).12

		 • Op 28-2-1794 aangesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, bij recommanda‑
tie van Zijne Hoogheid de Prince van Orange en Nassau tot luitenant-generaal van de Infanterie.
		 De laatste jaren woonde J.M. Zorreth in het kleine schippershuis op de Spaanse Kade/Kaai te Rot‑
terdam. Toen hij de erfstadhouder naar Engeland wilde volgen, werd hij op de reis derwaarts te
Rotterdam ziek en overleed aldaar op 29 januari 1795 aan een borstziekte. Hij werd twee dagen
later begraven in de Grote Kerk te Rotterdam (thans: Sint-Laurenskerk).
			 Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend.

4. Maria Elisabeth (Josina) Zorreth, ged. Breda 6-7-1727, overl./begr. Breda 28/30-11-1740 (onge‑
huwd).
5. Johanna Josepha Zorreth, ged. Breda 26-7-1731, overl. vóór 12-2-1768 (ongehuwd).
6. Fredericus Gerardus Zorreth, ged. Breda 19-7-1733, majoor van het Regiment Kurassiers van
Hessen-Cassel, begr. Breda 14-10-1807, tr. Meerle 26-6-1766 Goverdina Maria Theresia van
Beeck, ged. Breda 6-6-1726, overl./begr. Breda/Meerle 22/24-1-1788 (ook als begr. Breda
7-2-1788), dr. van Petrus Josephus van Beeck en Petronella Joanna Theresia van den/der
Cre(e)ke /van den Creeck/van der Kreeck.
			 De familie Zorreth-van Beeck woonde vanaf circa 1785 op de buitenplaats Zoudtland te Breda
(het Haagje). De ( huidige) buitenplaats werd door F.G. Zorreth rond 1785 gebouwd en werd na
zijn dood (1807) in 1811 verkocht voor fl. 13.260,– aan Jhr. Jean Louis Trip (1750-1822) die gehuwd
was met Gravin Anna Wilhelmina van Limburg-Stirum.
			 De buitenplaats is ontstaan uit een boerenhoeve waarnaast later een herenhuis werd gebouwd.
De naam dankt de buitenplaats vermoedelijk aan Jhr Peter van Soutelant, schout van Turnhout

Breda, buitenplaats Zoudtland
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die in 1676 overleed. Later kwam de hoeve in bezit van de kinderen van Petrus van Beeck, meier
en rentmeester van de abdij van Thorn en gehuwd met Cornelia de Bruijn, erfgenamen van Johan
de Bruijn, meier, rentmeester van de abdij van Thorn die gehuwd was met Adriana de Roij (huidig
adres: Zoudtlandtseweg 1, Breda).
			 Zijn militaire staat van dienst was:

		 • In

1747 bij de dood van zijn vader door
den landgraaf van Hessen-Cassel aange‑
steld tot cornet bij het Regiment van Hes‑
sen-Cassel.

		 • Later benoemd tot majoor van het Regi‑
ment van Hessen-Cassel.

		 • Streed met zijn Regiment in de Zevenja‑
rige Oorlog.
			 Kinderen uit dit huwelijk zijn niet be‑
kend.

7. Guilieilmus (Willem) Christophorus (Chris‑
toffel) Zorreth, volgt IIb.
8. Maria Josina Zorreth, geb. 1739/1740,
overl./begr. Breda 28/30-11-1740.
IIa. Cornelis Adrianus Zorreth, geb. Maas‑
tricht 8-8-1717, luitenant-kolonel bij het
Regiment Dragonders van zijn Vorstelijke
Doorluchtigheid de heer luitenant-generaal
de Prince van Hessen-Cassel, overl. Erp 30Cavalerie Hessen-Cassel Dragons
9-1777 (aan een borstziekte), tr. Amersfoort
april 1748 Jkvr. Clara Maria Wilhelmina van
Montfoort/de Montfort, geb. Amersfoort 16-9-1721, woonde in 1787 Hinthamerstraat 325 ’sHertogenbosch, overl. ’s-Hertogenbosch 25-8-1794, dr. van Jhr. Louis Richard van Montfoort/
de Montfort, kapitein in Staatse dienst, en Euphemia Clara Maria Josephine Minten/Menten.
Op 29 juni 1761 waren de schoonouders de bezitter van het landgoed/de hoeve ‘de Den‑
neboom’ te Schijndel, na haar dood in 1768 werd haar dochter Clara M.W. van Montfoort de
bezitter. C.A. Zorreth werd candidandus in 1752, was broeder vanaf 1754 en rentmeester vanaf
1760 van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch.13
Zijn militaire staat van dienst was:
• Op 23-3-1742 benoemd tot vaandrig bij het Regiment Dragonders van Massow.
• Op 6-11-1747 bij de dood van zijn vader door de landgraaf van Hessen-Cassel ter verering
van de nagedachtenis van zijn vader bevorderd van luitenant tot kapitein bij het Regiment
Dragonders van Massow, later van Ditfourth.14
		 Hij heeft de Zevenjarige Oorlog helemaal meegemaakt.
• Op 29-4-1749 benoemd tot kapitein effectief bij het Regiment Dragonders van Massow,
later van Ditfourth.
• Op 23-7-1766 benoemd tot 2e majoor in het Regiment Dragonders van Ditfourth.7
• In 1768 benoemd tot majoor in het Regiment Dragonders van den Erfprins Van Hessen-Cas‑
sel (1747-1837). (Van Hessen-Cassel in 1768 generaal-majoor, vanaf 1772 luitenant-generaal).
• Op 19-9-1772 benoemd tot luitenant-kolonel in het Regiment Dragonders van zijn Vorste‑
lijke Doorluchtigheid den heer luitenant-generaal de Prins Frederik van Hessen-Cassel,15
gouverneur van Maastricht (vanaf 1784).
Uit dit huwelijk:
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Dragonders van Hessen-Cassel
1. Frederikus Ludovicus Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 9-4-1749, jong overleden.
2. Johannis Thomas Zorreth, volgt III.
3. Ludovicus Frederik Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 14-2-1753, luitenant-kolonel in het Regi‑
ment Hessen-Darmstadt, overl. Oirschot 18-5-1829 (ongehuwd).
			 Zijn militaire staat van dienst was:

		 • Op 23-2-1773 benoemd tot vaandrig in het Regiment Karel Willem Prins van Nassau Usingen.
		 • Op 27-5-1778 benoemd en aangesteld tot kapitein van de 6e Compagnie Duitse Infanterie Hes‑
sen-Darmstadt (George Karel Prins van Hessen-Darmstadt).

		 • Later door de Erfprins van Oranje (latere Koning Willem I) benoemd tot luitenant-kolonel in
het Regiment Hessen-Darmstadt wegens betoonde dapperheid op het slagveld van Landrecies
(18/30 april 1794).

		 • Als luitenant-kolonel van het Veldbataljon Hessen-Darmstadt en het Bataljon van het 11de Re‑
giment Hannoveranen (600 man) op 25-8-1794 betrokken bij de verdediging en capitulatie
van Sluis (Vlaanderen). De generaal-majoor der infanterie, Willem Hendrik van der Duyn (van
Maasdam), heer van Benthorn (1755-1832), tekende de capitulatie met de Franse generaal Jean
Victor Moreau (1763-1813). L.F. Zorreth ging samen met kapitein Morgenthal naar Aardenburg
om de capitulatie te laten tekenen door generaal Moreau.

4. Frederikus Antonius Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 7-3-1755, luitenant in het 1e Bataljon
van het Regiment van de kolonel de prins van Hessen Darmstadt (in de compagnie van
kapitein Schwartz), begr. Brielle 1-10-1781 (ongehuwd).
5. Euphemia Wilhelmina Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 23-2-1757, overl. Vught 22-4- 1817,
otr./tr. ’s-Hertogenbosch 24-6/25-7-1784 Joannes Baptista des H.R. Rijksridder de van der
Schueren, geb. kasteel Spoordonk bij Oirschot/ged. Poppel 17-7-1755, burgemeester van
Vught, overl. Vught 21-4-1815, zn. van Carolus Godefridus Dominicus des H.R. Rijksrid‑
der de van der Schueren en Elisabeth Marie Therese Coenraets.
			 Zijn (militaire) staat van dienst was: hij werd luitenant in het Regiment Oranje Nassau op 15
juni 1790. Hij verliet de dienst toen de Erfstadhouder gedwongen werd naar Engeland de wijk te
nemen en vestigde zich eerst in ’s-Hertogenbosch, daarna te Vught, van welk dorp hij 1 januari 1811
tot maire werd benoemd, nadat hij vooraf schout civiel van Vught, Cromvoirt en Esch was geweest.
Hij legde zijn ambt neer op 31 december 1813. Euphemia W. Zorreth was bezitter van het landgoed
‘de Denneboom’ te Schijndel (hoeve met landerijen en houtgewassen, groot 18 bunders, 20 roeden
en 63 ellen).
			 Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.16

6. Cornelis Johannes Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 26-7-1759, kapitein in het 1e regiment
Oranje Nassau, overl. Vught. 22-7-1820 (ongehuwd).
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			 Zijn militaire staat van dient was:
		 • Op 25-7-1775 benoemd tot vaandrig (à la suite) bij het Regiment Dragonders van Hessen-Cassel.
		 • Op 6-5-1783 benoemd door de Heere Prince van Oranje Nassau tot kapitein van een Compagnie
onder het 2e Bataillon van het 1e Regiment Oranje Nassau.
		 • Op 1-5-1783 aangesteld door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden tot kapitein van een
Compagnie onder het 2e Bataillon van het 1e Regiment Oranje Nassau.

7. Maria Goverdina Johanna Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 14-11-1762, overl. ald. 3-12-1813,
tr. (1) ’s-Hertogenbosch 24-12-1786 Vincentius Franciscus Josephus des H.R. Rijksridder de
van der Schueren, geb. Oirschot 14-5-1759, officier in het Regiment Oranje Nassau, overl.
nabij Amsterdam 24-12-1793 (bij een ongeval bij de jacht), zn. van Carolus Godefridus
Dominicus des H.R. Rijks ridder de van der Schueren en Elisabeth Marie Therese Coen‑
raets; tr. (2) ’s-Hertogenbosch 18-11-1798 Johannes Arntz, geb. Millingen a/d Rijn/ged.
Kekerdom 11-4-1766, poorter van ’s-Hertogenbosch 14-5-1793, lid van de Raad van de stad
’s-Hertogenbosch, apotheker, begr. ’s-Hertogenbosch 25-10-1809, zn. van Nicolaas Arntz,
landeigenaar te Millingen, eigenaar van steenovens te Millingen, Gendt en Heteren, en
Derrikske Heyltjes.17
			 M.G. J. Zorreth woonde bij haar dood in 1813 als rentenierse op A67 (Rue au Marché) in ’s-Herto‑
genbosch.
			 Uit het eerste huwelijk:
		 a.	Petrus Hubertus Josephus des H.R. Rijksridder de van der Schueren, ged. ’s-Hertogenbosch 6-5-1789,
rooms-katholiek priester en pastoor te Orthen, overl. Orthen 5-12-1819.
			 Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren.

IIb. Guilieilmus (Willem) Christophorus (Christoffel) Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch 1-1-1738 lui‑
tenant-kolonel der Infanterie in het Regiment van Randwijck, overl/begr. Breda 19/22-2-1808,
tr. Maria Francoise Josephine de Cle(e)ves (de Kleef ), geb. wrs. Brussel, overl. Breda 12-3-1801.
Op 27 april 1801 was er een plechtige uitvaart voor M.F. J. de Cleves te Breda en op 26 april
1808 voor W.C. Zorreth, voor beiden enkele weken na hun begrafenis. Van W.C. Zorreth be‑
staat een in waterverf op hout geschilderd portret.18
Zijn militaire staat van dienst was:
• In 1747 bij de dood van zijn vader door de landgraaf van Hessen-Cassel aangesteld tot kapi‑
tein in het Regiment Gens d’Armes van Hessen-Cassel.
• W.C. Zorreth heeft de totale Zevenjarige Oorlog meegemaakt.
• Op 31-10-1772 benoemd tot kapitein bij het Regiment Infanterie Leopold Casimir Graaf van
Rechteren.
• Op 8-1-1779 benoemd tot majoor in het Regiment Infanterie Hans Heinrich August Baron
van Sommerlatte.
• Op 15-9-1790 benoemd tot luitenant-kolonel der Infanterie bij het Regiment Sommerlatte
(Regiment Nationalen 9).

Nationalen 9
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• In 1794 luitenant-kolonel Regiment Infanterie van Willem Karel Hendrik Graaf van Rand‑
wijck.

• Op 12-12-1795 wordt W.C. Zorreth door het Col‑
lege van Justitie van Arnhem ‘gecondemmeerd
om op het schavot door de scherprechter met
het zwaard over het hoofd gestraft te worden,
daarna 20 jaar in het tuchthuis opgesloten te
worden en vervolgens verbannen te worden
omdat hij op 29 juni 1787 als majoor bij het Re‑
giment van Sommerlatte aan het hoofd van zijn
soldaten overal in Arnhem heeft laten plunde‑
ren in de huize van patriotten en zelf daaraan
heeft meegedaan’.19 Niet bekend is of deze straf
is uitgevoerd.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Carolina Frederica Zorreth, ged. Breda 156-1769, overl. ald. 8-1-1820, tr. Breda 2-5-1814
Henricus de Jongh, geb. Breda 2-9-1760, mr.
verver-glasblazer, overl. ald. 14-5-1832, zn.
van Henricus de Jongh en Magdalena Boogaars.
			 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
			 Henricus de Jongh tr. (1) Breda 3-5-1784 Ger‑
Beweging te Arnhem, 1795
trudis Stadhouders, ged. Oosterhout 22-8-1761,
overl. tussen 1808 en 2-5-1814. Uit dit huwelijk
zijn kinderen geboren.
			 In 1808 testeert M.C.F. Zorreth een huis en erf aan de Vissersstraat (wat zij zelf bewoont) aan het
echtpaar De Jongh-Stadhouders.

2. Een doodgeboren kind, begr. Leeuwarden 18-11-1772.
3. Cornelie Jeanne Marie Zorreth, ged. Leeuwarden 24-3-1774, overl. Neer 25-12-1852, tr. Breda
26-7-1802 Franciscus (de Borgia) Leopoldus Peter/Peeter, geb. Ausob (Bohemen), medicinae
doctor, woonachtig te Lier (bij Antwerpen), overl. vóór 1839.
			 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

4. Fredric Willem Zorreth, ged. Leeuwarden 14-7-1775.
5. Magdaleine Maria Zorreth, ged. Sluis (Vlaanderen) 1-10-1779, overl. Neer (Roermond) 3012-1861, tr. Breda 19-3-1800 Theodorus Arnoldus Johannus Josephus Justinus Baron de Raet
van der Voort, ged. Leuven (B) 5-7-1772, heer
van de Abdij van Keyzersbosch (vanaf 1802),
landman, rentenier, raadslid gemeente Neer,
overl. Neer 8-5-1851, zn. van Arnoldus Jo‑
annes Baptiste Ange Baron de Raet van der
Voort en Marie Francoise Josephe Pauline
van Bouchout/Boechout, vrouwe van Nieu‑
wenbrugge.
			 A. J.B.A. Baron de Raet van der Voort kocht in
1798 de hoeve op de Abdij Keyzersbosch (Nort‑
bertinessenklooster) te Neer van de Republiek.
Hij betaalde ervoor 145.000,– livres, voor een deel
betaald in assignaten. In 1802 kocht zijn zoon
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Th.A. J. J. J. Baron de Raet van der Voort de Abdij ‘Keyzersbosch’ te Neer. Hij liet de kerk en de
conventsgebouwen onmiddellijk afbreken. Het huis van de proost werd tot landhuis ingericht.
Het/de adellijke stift/uithof werd in 1875 verkocht aan Johannes Alexander Steegh (overl. Neer
18-3-1896, tr. Margaretha Antoinetta van Hegelsom). De pachthoeve genaamd ‘Keijzersboschhof’
te Neer werd op 14 juni 1843 door Clara de Reat van der Voort te Lier, dochter van A. J.B.A. Baron de
Raet van der Voort, verkocht aan Lodewijk Mathias Lecrecq te Roermond voor fl. 11.150,-, behalve
de last van fl. 4.000,– (huidig adres: Keizersbos 1/1a, Neer).
			 Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.20

III. Johannis Thomas Zorreth, ged. ’s-Hertogenbosch
6-12-1750, majoor bij de 7e Compagnie van het Regi‑
ment Cavalerie van de prins Willem Landgraaf van
Hessen-Philippsthal, lid van de gemeenteraad der stad
Arnhem, lid van de Provinciale Staten van Gelderland,
secretaris van R.K. Parochiaal Armbestuur Caritas
Instelling Arnhem en wijnkoper, overl. Arnhem 15-41825, tr. Breda 23-9-1797 Theodora Hendrica de Bruijn,
ged. Nijmegen 1-7-1755, overl. Arnhem 22-5-1835, dr.
van Hermanus de Bruijn, mr. zilversmid, en Adriana
van der Plas.
Jan Thomas Zorreth werd vernoemd naar zijn overgroot‑
vader Thomas Minten die gehuwd was met Johanna van
Campen, weduwe van Johan van Hedel. Hij werd circa 1765
cadet bij het Regiment Cavalerie onder de generaal-majoor
Jan Willem de Famars. Op 31 oktober 1774 werd hij benoemd
en aangesteld tot ritmeester bij de 7de Compagnie van dit Re‑
giment Cavalerie en op 18 juli 1793 werd hij benoemd tot ma‑
joor bij hetzelfde Regiment dat inmiddels het Regiment van
Jan Thomas Zorreth (1750-1825), buste van
de Cavalerie prins Willem Landgraaf van Hessen-Philipps
1820 door Hermanus Petrus de Bruijn
thal heette. Op 1 juli 1795 nam hij zijn demissie, dit vanwege
de omwenteling in 1795. Het Staatse Leger verdween en het
Bataafse Leger kwam.
Op 23 september 1797 huwde J.T. Zorreth te Breda met Theodora Henrica de Bruijn. Zij was gedoopt
te Nijmegen op 1 juli 1755 als dochter van de Nijmeegse meester zilversmid Hermanus de Bruijn en
Adriana van der Plas. Zowel de familie de Bruijn als de familie van der Plas waren gegoede families,
respectievelijk uit Nijmegen en uit Breda. Theodora Henrica de Bruijn woonde in die tijd bij haar oom
Albertus van der Plas in het huis ‘de Helm’ op de Grote Markt te Breda. Jan Thomas Zorreth woonde
toen ook in de garnizoensstad Breda en ze zullen elkaar in Breda hebben leren kennen.
Op 24 juni 1802 kocht het echtpaar Zorreth-de Bruijn vier dicht bij elkaar gelegen huizen te Arnhem
op de hoek van de Ketelstraat met de Heijdendaalsesteeg. De huizen die uitkwamen in de Heijdendaal‑
sesteeg werden verbouwd tot koetshuis en stalling. Zij begonnen hier een ‘affaire’ in wijnen. Jan Tho‑
mas Zorreth was vanaf 1810 lid van de gemeenteraad van Arnhem en van 6 juli 1819 tot 16 april 1824 lid
van de Provinciale Staten van Gelderland. Tevens was hij vanaf 1804 secretaris van het R.K. Parochiaal
Armbestuur Caritas Instelling te Arnhem. Na de dood in 1807 van haar broer, de Nijmeegse meesterbeeldhouwer Albertus Hermanus de Bruijn nam het echtpaar Zorreth-de Bruijn diens zoon Hermanus
Petrus de Bruijn in huis op. In staat gesteld door het vermogen van hen gaat hij naar het ‘Teeken‑ en
Beeldkundig Genootschap de Kunstoefening’ te Arnhem. Jan Thomas Zorreth stierf uiteindelijk kin‑
derloos op 15 april 1824 te Arnhem. In de overlijdensannonce van 1824 stond te lezen dat Theodora
Hendrika de Bruijn ‘De wijn-affaire bij provisie en tot nadere publieke advertentie, op dezelfde voet
zal continueren’. Het grootste gedeelte van de bezittingen van het echtpaar Zorreth-de Bruijn werd
nagelaten aan hun pleegzoon Hermanus Petrus de Bruijn die door hen in 1807 was opgevangen en uit‑
eindelijk werd opgevoed. Hermanus Petrus de Bruijn werd beeldhouwer, kunstenaar en spiegelmaker
en maakte in 1820 de witmarmeren buste van zijn oom.21 Hermanus Petrus de Bruijn en zijn vrouw
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Maria Franscisca Elisabeth Barbers hebben zowel J.T. Zorreth als T.H. de Bruijn tot hun dood verzorgd.
Theodora Hendrica de Bruijn stierf op 22 mei 1835 in de Ketelstraat te Arnhem.22
Het geslacht Zorreth is in Nederland vanaf 1829 in mannelijke lijn en sinds 1861 in vrouwelijke lijn
uitgestorven.
Zijn militaire staat van dienst was:
• Circa 1765 cadet bij het Regiment Cavalerie onder de generaal-majoor Jan Willem de Famars.
• Op 31-11-1774 benoemd en aangesteld tot ritmeester (kapitein) bij de 7e Compagnie van het Regiment
Cavalerie van de generaal-majoor Jan Willem de Famars (1715-1785).
• Op 28 september 1785 werd de naam van het Regi‑
ment Cavalerie veranderd in Van Hessen-Philipps‑
thal doordat prins Willem van Hessen-Philippsthal
(1726-1810) het opperbevel van dit Regiment als luite‑
nant-generaal overnam.
• Op 18-7-1793 benoemd tot majoor bij het Regiment
Cavalerie van de prins Willem de Landgraaf van Hes‑
sen-Philippsthal (1726-1810).
• In 1794 majoor bij de 6e Compagnie van het Regi‑
ment Cavalerie van de prins Willem de Landgraaf van
Hessen-Philippsthal (1726-1810).
• In 1794 was J.T. Zorreth nauw betrokken bij de
verdediging en de capitulatie van de stad ’s-Her
togenbosch tegen de Franse generaal Jean-Charles
Pichegru (1761-1804). Prins Willem Landgraaf van
Hessen-Philippsthal was vanaf 20 april 1791 tevens
gouverneur van ’s-Hertogenbosch. Zijn zoon de
luitenant-kolonel Ernst Constantin van HessenPhilippsthal (1771-1849) onderhandelde samen met
de majoor J.T. Zorreth in oktober 1794 met Pichegru
over de capitulatie. De stad viel op 10 oktober 1794.
• Op 1-7-1795 nam hij zijn demissie vanwege de om‑
Cavalerie Hessen-Philippsthal
wenteling in 1795. Het Staatse Leger verdween en het
Bataafse Leger kwam.

’s-Hertogenbosch, 10 oktober 1794 door J.A. Knip (1777-1847)
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De Denneboom, bij Schijndel
Het landgoed/de hoeve ‘de Den‑
neboom’ te Schijndel is een hoeve
met landerijen en houtgewassen,
groot 18 bunders, 20 roeden en 63
ellen. Op 29 juni 1761 kocht Eu‑
phemia Clara Maria Josephina Al‑
legonda Minten, de grootmoeder
van Jan Thomas Zorreth (zie ge‑
neratie III), het landgoed/de hoeve
‘de Denneboom’ bij Schijndel. Zij
liet dit bij haar dood in 1768 na aan
haar dochter Jkvr. Clara Maria Wil‑
helmina van Montfoort/de Mont‑
fort.
De oudste zoon Jan Thomas Zor‑
reth (1750-1825) werd na de dood
van zijn moeder in 1794 het land‑
goed ‘de Denneboom’ toebedeeld
als deel uit de nalatenschap (afwik‑
keling van de boedel 1 november
1796). Hij verkocht het goed op 23
juli 1801 aan Hendrikus Francis‑
cus van Mugheuvel. Op 7 oktober
1801 werd het goed weer terugge‑
kocht door zijn zuster Euphemia
Wilhelmina Zorreth (1757-1817) die
gehuwd was met Johannes Baptita
Landgoed ‘de Denneboom’ bij Schijndel, met links achter de oude
des H.R. Rijksridder de van der
hoeve en rechts het nieuwe huis uit 1854
Schueren (1755-1815) en zijn broer
Cornelis Johannes Zorreth (1759-1820), die na zijn overlijden in 1820 zijn deel in de hoeve
vermaakte aan de kinderen van zijn zuster. Het landgoed is nog steeds in bezit van een der
nazaten (huidig adres: Gestelseweg 16, Schijndel).
Naast de in de noten vermelde bronnen is gebruik gemaakt van:
• J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandse adel met genealogische en heraldische aanteekeningen,
2de deel, Groningen 1883, plaat 76, pag. 147-148.
• H. Ringoir, Afstammelingen en Voortzettingen der Infanterie, ’s-Gravenhage 1977.
• H. Ringoir, Afstammelingen en Voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders, ’s-Gravenhage 1978.
• F.H.A. Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlan‑
den, Breda 1892, pag. 89, 109-110, 252, bijlagen 15-XLIV en 16-XLIX.
• C.H.E. de Wit, Nederlandse Revolutie van de Achttiende eeuw 1780-1787: oligarchie en proletariaat,
Oirsbeek 1974, pag. 107/109-112.
• www.dutchregiments.org.
• Familie-, notariële‑ en militaire dossiers (stamboeken) over Zorreth van wijlen A.M. J.A. de
van der Schueren en wijlen Th.C.A.A.M. van Rijckevorsel, pastoor te Zeist. De daarin ver‑
melde bronverwijzingen zijn overgenomen in de tekst.
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Noten
1. Lakafdruk op het testament van Theodora Hendrika de Bruijn, gehuwd met J.T. Zorreth, die in
Arnhem op 8 juni 1825 een testament liet maken bij notaris Van Hugenpoth (nr. 32).
			 Centraal Bureau voor Genealogie, Verzameling R.T. Mutschart (CBG, CB-1-2151).
2. Jhr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland ‘Geschiedenis van het geslacht Wittert van Hoogland’, in: Ge‑
nealogische en Heraldische Bladen (7) 1912, pag. 304, en Jhr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Geschiedenis
van het geslacht Wittert, ’s-Gravenhage 1914, pag. 910-914, met:
		 • 1912, Zorreth; ... Adelijke Poolsch geslacht, uitgeweken naar Pommeren.....
		 • 1914, Zorreth; ... afkomstig uit Polen ... na duel waarin hij zijn tegenstander doodde ... Zou hij
zijn oorspronkelijke naam Rogala veranderd hebben in Zorreth... ...
		 • 1914, wapen Zorreth: Gedeeld: 1. In goud een hertenhoorn van zwart met vijf takken; 2. Door‑
sneden: a. gedwarsbalkt van groen en goud van vier stukken; b. in rood een zilveren degen met
gouden handvat. Dekkleden: zwart en goud. Gekroonde Helm. Helmteken: de degen uit het
schild tussen een zwart herten gewei.
			 Een gekroonde helm wordt heraldisch gebruikt voor adellijke families.
			 Verder is in een brief van 10 juni 1849 van Th.A. J. J. J. Baron de Raet van de Voort (gehuwd met
M.M. Zorreth (1779-1861)) aan zijn neef te lezen: ‘... Frederic Zorreth, pendant la guerre de sept ans, etait
Commandant d’un Régiment de Dragons et issue d’une famille noble de la Pommérie Pruissienne, et il épouse
Mademoiselle Cornelie Heijblom de Breda, son Père habitait un Chateau dans ses contrées, avais tenue dans le
temps connaissance avec S.A. L’Électeur de Hesse Cassel, les deux fils donc Frederic l’aîné quitterent le toit Pa‑
ternel, et de rendérait á Hesse Cassel ou ils implorant la protection de S.A. le Landgrave, qui de son coté le recom‑
mandais au Prince d’Orange, alors Stadhouder en Holland, notre ... fut placé comme officier dans un Regiment de
Dragons ...’.
3. De hypothese is dat de vader van Frederick Zorreth waarschijnlijk Christoffel Zorret is, j.m. van
Koningsbergen, otr./tr. (met attestatie tot Mill) Grave 4/19-7-1682 Maria van Wanraeij, van Grave,
dr. van Dirk van Wanraeij en Maria Smits.
			 Uit dit huwelijk is tevens geboren Dina Zorret, Grave 15-12-1683. Grave was een vesting‑ en een
garnizoensstad gelegen aan de Maas en aan de weg van ’s-Hertogenbosch naar Nijmegen.
			 Frederik Zorreth is in het land van Lingen waarschijnlijk geboren tussen 1684 en 1695. Vanaf
1632 was graafschap Lingen in het bezit van het Huis van Oranje-Nassau gekomen en tot aan de
dood van stadhouder Willem III in 1702, maakte Lingen deel uit van de Nederlanden en kwam
daarna in Pruisische handen. De vestingstad Lingen lag in het kruispunt van twee belangrijke
wegen, de Vlaamse en de Friese ‘Strasse’ en was zodoende al vanaf de Middeleeuwen een handels‑
centrum. Koningsbergen, gelegen in het Oost‑ Pruisische gedeelte van Polen, was een belangrijke
haven-, handels‑ en garnizoensstad en had goede kontakten met de Republiek der Verenigde Ne‑
derlanden en het Huis van Oranje-Nassau. Prins Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702), stad‑
houder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijsel (1672-1702), koning van Engeland,
Schotland en Ierland (1689-1702) had een uitstekende relatie met de landgraaf Karel van HessenCassel (1654-1730) wiens dochter Maria Louisa van Hessen-Cassel (1688-1765) in 1709 trouwde met
Jan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711), de opvolger van prins Willem III die in 1702 plotse‑
ling kwam te overlijden. De landgraaf van Hessen-Cassel had een groot huurleger opgebouwd,
van met name Hessische soldaten, dat hij verhuurde aan het Staatse Leger van de Prins van Oranje
(in 1689, 1200 soldaten, in 1702 2460 soldaten en in 1710, 2240 soldaten) en die onder meer ook
vochten in de Spaanse Successieoorlog (1701-1714). Dit waren in 1689, twaalf compagnieën Infante‑
rie, tien compagnieën Cavalerie en zes compagnieën Dragonders. Het Regiment Ligte Dragonders
nr. 5 werd opgericht in 1672 al Regiment Dragonders van kolonel Frederik Casimir Kettler, her‑
tog van Koerland tot Lijfland en Semgallen. Hij streed tussen 1672-1678 in de Hollandse Oorlog.
In 1676 werd Willem III Hendrik Prins van Oranje van dit Regiment kolonel en in 1702 werd de
zoon van de landgraaf Karel van Hessen-Cassel, Willem Prins van Hessen-Cassel (1676-1760) van
dit Regiment kolonel. Hij was in 1717 gehuwd met Dorothea Wilhelmina van Saksen-Zeits (16911743). In 1727 werd Willem van Hessen-Cassel generaal. In de oorlogen streed hij aan de zijde van
Pruisen en Engeland en maakte de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) mee. De relatie tussen Oranje
en Hessen-Cassel was dus hecht. Christoffel Zorret/Sorret zal officier en waarschijnlijk dragonder
geweest zijn in het leger van de landgraaf van Hessen-Cassel en verplaatste zich met zijn regiment
van garnizoensstad tot garnizoensstad. Als officier was het niet ongebruikelijk dat hun vrouw en
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kinderen meereisden en in de garnizoenssteden woonden (als Koningsbergen, Lingen en Grave).
Het duel, vermeldt in de familieoverlevering, wijst tevens in een militaire richting. Duelleren was
niet ongebruikelijk in de wereld van officieren.
4. Vestbrief d.d. 14-10-1726 R 582/275.
5. RvSt. 1538/132.
6. RvSt. 1542/56.
7. RvSt. 1539/202.
8. RvSt. 1538/208.
9. RvSt. 1539/116.
10. RvSt. 1539/206.
11. Hs. 202/nr24.
12. St. Generaal 12293-1785/1790-pag. 203.
13. C.C.V. Verreyt, ‘Benoemingen van roomsch-katholieken Heeren Broeders in 1759’, in: Algemeen
Nederlandsch Familieblad 6 (1889), pag. 64: Cornelis Zorreth, kapitein (1754), majoor (1768) en luite‑
nant-kolonel (1773). Het artikel betreft benoemingen van broeders van het Illustere Lieven Vrou‑
wen Broederschap te Den Bosch van 1759-1778.
14. RvSt. 1542/7.
15. Fin. Holland 625/54.
16. De vier kinderen zijn (zie deels ook: Nederland’s Adelsboek 5 (1907), pag. 594-595):
		 a.	Frederik des H.R. Rijksridder de van der Schueren, geb. Roermond 1789, overl. ald. 1791.
		 b. 	Gerardus Ludovius Dominicus Petrus des H.R. Rijksridder de van der Schueren, ged. Roermond 28-6-1791,
cadet‑ wachtmeester der Huzaren, raakte gewond bij Quartre-Bras, streed bij Waterloo, overl.
Vught 24-7-1819.
		 c. 	Johannes Franciscus des H.R. Rijksridder de van der Schueren, ged. ’s-Hertogenbosch 21-3-1798, majoorcommandant van een bataljon Mobiele Schutterij, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Ridder M.W.O 4e Klasse, president der Ridderschap van Noord-Brabant, vanaf 13-3-1823 bezitter
van het Landgoed/Hoeve ‘de Denneboom’ te Schijndel, overl. ’s-Hertogenbosch 30-7-1880, tr.
’s-Hertogenbosch 30-4-1824 Sophie Henriette Maria van Bommel, geb. ’s-Hertogenbosch 30-4-1799,
overl. ald. 4-4-1880, dr. van Jacobus Cornelis Balthasar van Bommel en Rufina Jacoba Maria
Half-Wassenaer van Onsenoort.
				 In maart 1854 laat J.F. de van der Schueren direkt tegen de hoeve het landhuis ‘de Denne‑
boom’ bouwen voor een bedrag van fl. 2.225,53. In 1891 laat zijn dochter Theresia Maria Francis‑
ca Cornelia de van der Schueren gehuwd met mr. Aloysius Bernardus Hubertus van Rijckevorsel
de oude hoeve afbreken en om een nieuwe hoeve te bouwen met recht van uitweg op de provin‑
ciale weg (huidig adres: Gestelseweg 16, Schijndel).
				 Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Een der nazaten uit deze tak woont nog op het
landgoed ‘de Denneboom’ te Schijndel. Het landhuis werd in 1993/1995 geheel gerenoveerd, de
hoeve uit 1891 is nog in oorspronkelijke staat.
		 d. 	Ludovius Johannes Hubertus des H.R. Rijksridder de van der Schueren, ged. ’s-Hertogenbosch 29-41800, referendaris van het Departement van de R.K. Eeredienst, R.N.L., drager Metalen Kruis
1830/1831, lid der Ridderschap van Noord-Brabant, overl. ’s-Gravenhage 8-3-1886, tr. ’s-Graven‑
hage 5-6-1836 Jkvr. Theresia Adriana Wittert van Hoogland, geb. ’s-Gravenhage 10-2-1807, overl. ald.
10-3-1882, dr. van Jkhr. mr. Nicolaas Cornelis Wittert van Hoogland en Gijsbertha Catharina
Boes.
			 Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
17. J. J. Hooft van Huysduynen (e.a.), De Gelderse Steenindustrie en het geslacht Arntz, Assen 1957, pag. 100
en Nederland’s Patriciaat 60 (1974), pag. 43-100: ‘Arntz, Ratering Arntz, Millingen a.d. Rijn’.
18. In de Navorscher 30 (1880), pag. 578, vermeldt Backer van Leuven dat er een waterverf op hout
geschilderd portret bestaat dat ter schenking wordt aangeboden. De huidige plaats is echter onbe‑
kend.
19. Resolutien Hof van Gelderland, december 1795.
20. De vijf kinderen zijn:
		 a.	Caroline Anna Barbara de Raet van der Voort, geb. Lier 1803, rentenierster, overl. Neer 8-6-1822 (onge‑
huwd).
		 b. 	Cornelie Frederic Louise Maria de Raet van der Voort, ged. Neer 11-11-1804, overl. ald. 15-7-1874, tr. Neer
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10-6-1868 Peter Mathis van Roij, ged. Neer 18-2-1835, rentmeester, landman, koopman, overl. ald.
18-3-1892, zn. van Petrus van Roij, rad(e)maker, spoelenmaker, landman, en Hendrina Houtac‑
kers.
				 Bij testament van 11 mei 1869 had C.F.L.M. de Raet van der Voort haar man het vruchtgebruik
gegeven van haar onroerende goederen. De erfgename van haar onroerende goederen was haar
nicht Clara Maria Carolina Cornelia de Raet van der Voort, de dochter van haar jongste broer
César Constantin Joseph de Raet van der Voort.
		 c.	Guilielmus Josephus Franciscus Theodorus de Raet van der Voort, geb. Neer ca. 1806, Ridder in de Orde
van Leopold I (1845), commandant majoor van Kortrijk en Aalst (1848), overl. Aalst 31-1-1868,
tr. Maria Theresia Josephine Sophie Emma De Blieck, ged. Brussel 21-12-1807, overl. na 1867, dr. van
Francois Joseph De Blieck en Anna Wouters, weduwe van Nicolaas Joseph Mafat, directeur der
Posterijen in Malmedy.
		 d. 	Marie Jeanne Eugene de Raet van der Voort, ged. Neer 4-4-1807, rentenierster, overl. ald. 10-6-1822
(ongehuwd).
		 e.	Cesar Constantin Joseph de Raet van der Voort, geb. Lier 1809/1810, rijksontvanger van de Contribu‑
tions de Accuses te Limal (1864), overl. vóór dec. 1874, tr. Limal 25-11-1857 Francoise Virgini Cornet,
geb. Maray (Fr) 1835/1836, dr. van Charles Cornet en Francoise de Moulin.
				 Zij woonden in 1864 in Scheldewindeke (onder Gent) en in 1875 in Wavre. Limal was een deel‑
gemeente van Wavre/Waver. Uit dit huwelijk drie dochters en een doodgeboren zoon.
21. De buste van Jan Thomas Zorreth uit 1820 is in het bezit van de auteur, een nazaat van genoemde
Hermanus Petrus de Bruijn.
22. W.A.M. de Bruijn, ‘De meester-beeldhouwer Hermanus Petrus de Bruijn en de oud-majoor der
Cavalerie Jan Thomas Zorreth’, in: Arnhem de Genoeglijkste, orgaan van het Arnhems Historisch
Genootschap ‘Prodesse Conamur’ 27 (2007), pag. 50-54.

Oproep voor deelname aan het themanummer in 2011

		

De Genealogisch Dag 2011 wordt gehouden op 21 mei in Utrecht, georganiseerd door de
afdeling Utrecht en omstreken. Het thema van deze dag zal groen gekleurd zijn want
deze staat in het teken van de hoveniers. Hoveniers of warmoeziers kweekten en lever‑
den van oudsher de groenten en fruit voor de inwoners van de stad en andere hoveniers
verzorgden het uiterlijk van de stad in hoven, plantsoenen en parken. Er zijn hoveniers‑
geslachten bekend die vele generaties lang hierin werkzaam zijn geweest.
De redactie van Gens Nostra wil in mei 2011 een bijzonder nummer van Gens Nostra uit‑
geven en geeft de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen met een bijdrage
betrekking hebbend op Utrecht, de stad of de regio, of op het thema dat ook in andere
regio’s zal spelen. Voorwaarde is dat de bijdrage niet eerder gepubliceerd is. De redactie
roept de leden op om voor het themanummer een bijdrage in te zenden naar Postbus
26, 1380 aa Weesp, onder vermelding van ‘Thema 2011’ of per e-mail via info@ngv.nl.
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2010.
Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren, die ook zijn te
raadplegen op de website van de ngv via internet onder www.ngv.nl.
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