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Volume III 

Parte 3 
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Glossário de títulos  
 
 
Nota preliminar: as titulações variaram imensamente através dos tempos e de acordo com 
diferentes usos locais. Os resumos abaixo são generalizações, e para cada caso específico 
citado no texto que vem depois seu significado e atributos podem divergir desta descrição. 
 
Burguês: na Alemanha e Holanda era o habiotante das cidades que detinha os direitos de 
cidadania, e por isso tinha acesso a cargos públicos e ao governo, e portava uma série de 
privilégios. A classe se dividia em alta e baixa burguesia. A alta adquiriu um estatuto de 
nobreza e equivalia ao patriciado.  
 
Burgomestre:  na Alemanha e Holanda, era o cargo máximo do Executivo, equivalente a um 
prefeito, e regularmente era também o presidente do Conselho ou Câmara Legislativa. 
Distritos municipais muitas vezes eram para todos os efeitos cidades autônomas, e tinham 
seus próprios burgomestres. Em alguns locais o cargo era compartilhado por dois a quatro 
oficiais. Os seus ocupantes invariavelmente pertenciam ao patriciado (burguesia).1 
 
Cavaleiro: Estatuto de nobreza que descendia da classe dos eques romanos, oficiais que 
possuíam riqueza suficiente para manter um cavalo e armamentos para a guerra. Na Idade 
Média foi a classe de nobreza feudal mais baixa. Tinha um sub-estrato, o do escudeiro, o 
jovem que se preparava para eventualmente ser ordenado cavaleiro, o que nem sempre 
acontecia. Compunham a elite do exército, seguiam um código de conduta rigoroso e deviam 
fidelidade e serviços militares a um senhor (q.v.). Em geral não era um estatuto transmissível à 
descendência, mas os que se destacassem podiam receber feudos e títulos hereditários, 
tornando-se senhores. Nas idades Moderna e Contemporânea muitos cavaleiros receberam o 
privilégio da hereditariedade. 
 
Conselheiro: membro do Legislativo comunal, era escolhido entre os patrícios, geralmente 
tinha também atribuições executivas.2 Em certas comunas italianas, é chamado de jurado.3 
Nos Países Baixos é chamado de schepen.4 
 
Cônsul: um dos magistrados juramentados – por isso sua equivalência com o termo giurato, 
jurado 5 –  encarregados de executar as deliberações dos Conselhos, de administrar a comuna 
e de representá-la. Eram escolhidos entre os patrícios. É cargo que remonta à Roma Antiga e 
tinha mandato em geral de um ano. Podia ter funções específicas conforme os usos locais. Na 
fase comunal os cônsules passaram a ser substituídos por um podestà único, mas em muitas 
comunas a magistratura sobreviveu até o século XIX.6 7 
 
Dominus, domino: forma latina de senhor ou do italiano signor, era título romano de grande 
prestígio, e depois de Diocleciano tornou-se o tratamento preferencial do imperador. No início 
da Idade Média continuou a ser o tratamento da pessoa régia e de nobres de alto escalão, 
também aplicado a Deus, aos santos e aos altos dignitários da Igreja, em particular o papa, mas 

                                                             
1
 Meij, Otto van der. “Decemviratus. De Bredase tienraad, 1541-1794: geschiedenis van een stedelijk college”. In: 

Jaarboek De Oranjeboom, 2001; 54 
2 Camera, A., & Fabietti, R. Elementi di storia. Il Medioevo, volume I. Zanichelli, 1977 
3 Comune di Samone. Carte di Regola del XVI secolo di Strigno, Bieno e Samone, 2001 
4 Meij, Otto van der. “Decemviratus. De Bredase tienraad, 1541-1794: geschiedenis van een stedelijk college”. In: 
Jaarboek De Oranjeboom, 2001; 54 
5 Bottèa, Tommaso. Storia della Val di Sole. Monauni, 1890 
6 “Console”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
7 Capra, Carlo; Chittolini, Giorgio & Della Peruta, Franco. Storia Medievale. Le Monnier, 1995 
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na correspondência privada começou a ser usado como sinal de estima e consideração a 
quaisquer pessoas gradas. O título foi comum a muitos países europeus, e na Itália conheceu 
grande difusão, mas permaneceu no âmbito público como tratamento de nobres de elevada 
categoria, e também, mais tarde, para senhores de terras e lideranças comunais, em geral 
significando a posse de um feudo territorial ou administrativo ou ser investido de uma 
delegação imperial ou régia temporária.8 9 10 Especificamente no Trentino, durante a Idade 
Média foi um título de nobres territoriais, atribuído na condição de que possuíssem servos. 
Quando atribuído a eclesiásticos, indicava invariavelmente uma origem nobre.11 
 

Gastaldo, castaldo: na Idade Média era geralmente um delegado ou vigário indicado pelo 
monarca para controle das finanças do território que lhe foi atribuído, com funções civis, 
judiciais, militares e policiais. Os mais importantes recebiam o título de conde. Na fase 
comunal seu prestígio diminuiu, em algumas cidades se tornou administrador de guildas ou de 
bairros.12 13 
 
Homem livre: na Idade Média era um estatuto independente da sujeição servil. 
Frequentemente eram proprietários de alódios ou de pequenos feudos territoriais ou fiscais, 
geralmente na condição de pequenos vassalos de nobres e castelãos, e eram vistos como o 
estrato inferior da nobreza. No Trentino foram progressivamente incorporados aos nobres 
rurais.14 
 
Messere: significando “meu senhor”, teve as variantes messer, missere e misier. Surgiu na 
Idade Média, inicialmente exclusivo para o tratamento da pessoa do rei e de grandes príncipes 
e era equivalente ao título de dominus, mas com o tempo perdeu prestígio, passou a ser o 
tratamento de barões e senhores feudais, e depois foi atribuído a membros da pequena 
nobreza, bem como a notários, magistrados e juízes, que até o fim da Idade Moderna em regra 
também eram extraídos da nobreza. Na Idade Contemporânea decaiu rapidamente em status 
e foi adotado pela plebe para o tratamento de quaisquer pessoas respeitáveis. No âmbito 
religioso o título também foi usado e sofreu uma evolução semelhante, sendo inicialmente 
aplicado para o tratamento de Deus, e depois foi sucessivamente atribuído a santos e a 
prelados de distinção como cardeais e bispos. Mais tarde ainda, tornou-se um equivalente de 
monsenhor e foi aplicado a eclesiásticos de pouca expressão.15 16 Na República de Veneza era 
uma forma de tratamento dos patrícios.17 
 
Nobre: Estatuto que conferia uma nobreza hereditária e familiar, mas sem título específico. No 
século XIX na Itália tendeu a se tornar título atribuído a indivíduos e não a famílias.18 Na 
República de Veneza o título nobil huomo era um equivalente de patrício.19 
 

                                                             
8
 Wilson, Stephen. The Means Of Naming: A Social History. Routledge, 2003 

9
 San Pietro, R. de Negri de. “La Famiglia de Gandis”. Congresso Medio Evo, vol. I, 1995 

10 Mendola, Louis. “Italian Titles of Nobility”. In: Heraldry Society. The Coat of Arms, 1997 
11 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi Misteri. Tassullo, 2017 
12 “Castaldo”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
13

 Albertario, Emilio.  “Gastaldo”. Enciclopedia Italiana, 1932 
14 Odorizzi, op. cit. 
15

 Moroni, Gaetano. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XLIV. Tip. 
Emiliana, 1847, pp. 287-288 
16 Mola di Nomaglio, Gustavo. Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per 
una storia, con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo. Lanzo Torinense, 2006, p. 226 
17

 Archivio di Stato di Venezia [Mosto, Andrea da (ed.)]. L’Archivio di Stato di Venezia: Indice Generale, Storico, 
Descritivo. Tomos I - II. Volume V della Biblioteca degli Annales Institutorum. Biblioteca d’Arte Editrice, 1940 
18 “Nòbile”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
19 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
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Nobre rural: título específico do Trentino. O título era concedido para premiar a fidelidade à 
autoridade imperial ou episcopal, e seus contemplados geralmente já tinham um passado 
aristocrático, descendendo de castelãos, cavaleiros e homens livres donos de alódios. Embora 
o título pertencesse aos estratos mais baixos da nobiliarquia, era considerado portador de uma 
honra especial. Ao contrário dos antigos nobres feudais, que permaneciam isolados em seus 
castelos, os nobres rurais mantinham suas terras produtivas mas muitos deles passaram a 
preferir habitar os núcleos urbanizados, desejando participar mais ativamente da vida 
comunitária. Fizeram fortuna em ofícios urbanos como o notariado, também se fazendo notar 
nas artes e na literatura e como benfeitores da Igreja. As famílias distinguidas fundaram uma 
cultura própria, manifesta mais visivelmente na arquitetura de habitação desenvolvida nas 
vilas.20 21 22 
 
Notário: A função judicial de notário desde tempos remotos dava significativo destaque, sendo 
desempenhada tradicionalmente pela elite, em particular quando eram notários palatinos, 
ligados à corte. Sua autoridade era conferida diretamente pelo chefe de Estado, ou, 
indiretamente, por privilégio especial concedido a famílias poderosas. Eram tratados em geral 
pelo título de messer ou ser. Stenico refere que a carreira notarial era uma das melhores 
maneiras de se fazer fortuna rapidamente. A partir do século XIII, quando surgiram as 
corporações de artes e ofícios, os notários se reuniram em colégios (corporações) e o 
notariado se tornou um apanágio da nobreza, o mesmo ocorrendo com os médicos e os juízes. 
A princípio a admissão ao colégio notarial exigia que o candidato fosse apenas membro de 
uma família tradicionalmente considerada nobre, mesmo sem designação oficial, mas 
posteriormente passaram a ser exigidas provas documentais de nobreza familiar por pelo 
menos um século ou mais, conforme os costumes locais. No casos raros de o notário não 
provir de família nobre sua função o enobrecia, equiparando-o aos homens livres, o estrato 
inferior da nobreza. Porém, em tempos modernos os requisitos de nobreza para a função 
foram sendo gradualmente abolidos. 23 24 25 26 
 
Patrício: membro da elite governante das cidades e repúblicas aristocráticas, detentor de um 
estatuto de nobre hereditário. Na Alemanha e Holanda era um equivalente do título de grande 
burguês. 
 
Pensionário: Na Holanda significa um conselheiro jurídico de alto escalão. 
 
Podestà: na Idade Média era o magistrado comunal representante máximo do Executivo e do 
Judiciário. A partir do século XII gradualmente substituiu os cônsules. Podiam ser indicados 
pelo monarca ou ser eleitos entre os conselheiros comunais. Ficavam obrigados à observância 
estrita dos estatutos comunais. Sua função durava até dois anos.27   
 

                                                             
20 Maffei, Jacopo Antonio. Periodi istorici e topografia delle valli di Non e Sole nel Tirolo meridionale. Marchesani, 
1805 
21

 Odorizzi, op. cit. 
22 Ausserer, Carl. “Der Adel des Nonberges”. In: Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler. Neues Jahrbuch. 
Gerold, 1899 
23 Sabini, Giovanni; Cardinali, Giuseppe & Manaresi, Cesare. “Nobiltà”. In: Enciclopedia Italiana, 1934 
24 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
25 “Messere”. In: Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
26 Stenico, P. Remo. Notai Che operarono nel Tridentino dall'anno 845 ricavati soprattutto dal Notariale tridentinum 
del P. Giangrisostomo Tovazzi MS 48 della Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento. Biblioteca San 
Bernardino,.1999 
27 “Podestà”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 



9 
 

Possidente: proprietário de bens, em geral terras, sinônimo de pessoa rica, aristocrata. 28 Em 
algumas cidades, sinônimo de patrício. 
 
Regolano: patrício membro do Conselho que participava do estabelecimento das Regras, 
Ordens e Estatutos das comunas, sendo muitas vezes chefe de um quartiere ou bairro 
comunal.29 No Trentino mais frequentemente é o título do presidente do Conselho, também 
com atribuições executivas e judiciárias. Em tempos mais recentes em algumas comunas se 
tornou um equivalente de capocomune, líder comunitário ou o chefe do Executivo. 
 
Rentmeester: na Holanda, oficial administrativo-financeiro de alto escalão, mordomo, 
guardião. Título usado na administração de cidades e regiões, nos patrimônios de altos 
dignitários e Casas nobres, e em guildas, irmandades, igrejas, mosteiros e outras instituições. 
No caso das igrejas usa-se também a forma kerkmeester. 
 
Schepen: conselheiro, membro do Legislativo comunal da Holanda, também com atribuições 
executivas e judiciais. No início nem sempre foram membros da burguesia, mas durante a 
República o cargo se tornou inacessível para não-burgueses. 30 
 
Schout: na Holanda era uma alta autoridade administrativa, policial e judiciária, com 
atribuições de principal oficial de Justiça, xerife (quando este não era um cargo separado), 
procurador público, representante do senhor feudal do lugar, presidente do Conselho e 
presidente do Tribunal.31 
 
Ser: título típico dos notários, e em muitas cidades atribuído a patrícios, magistrados e nobres. 
No Trentino medieval indicava um estatuto invariavelmente aristocrático, atribuído a nobres 
feudais, notários e homens livres.32 
 
Signor: senhor. As origens deste estatuto são múltiplas, muito ligado de início à ordenação 
feudal da sociedade, e o título guarda significados variados ao longo do tempo. As signorie 
surgem quando o Sacro Império estava em declínio, e os grandes proprietários de terras 
começam a assumir o vácuo de poder, passando a exercer funções antes próprias de 
delegados imperiais, como a administração da Justiça, a criação de impostos e o controle em 
maior ou menor grau da vida dos habitantes de seus territórios, podendo por exemplo baní-
los, exigir a prestação de serviços militares ou servis e deter outras formas de domínio, 
ultrapassando os poderes típicos de simples donos de terras. Com o tempo esses poderes, 
antes erráticos e variáveis, se estabilizam e são reconhecidos em larga escala, 
institucionalizando-se e dando considerável automomia aos signori, passando a ser 
transmitidos à descendência. Embora de desenvolvimento mais tardio, um processo 
semelhante ocorreu nas cidades e comunas, quando, exaustas das constantes guerras entre 
partidos rivais no período de formação e consolidação do regime comunal, passam a encarar a 
forma de governo centralizado como mais desejável, atribuindo temporariamente poderes 
excepcionais a um indivíduo  que demonstrasse possuir condições de dar algumas garantias de 
continuidade e tranquilidade à vida dos cidadãos, forma de governo que tornou frequente em 
torno do século XIII. Antes, de fato, houvera indivíduos que concentraram vários poderes em 
si, como os delegados imperiais, os podestà, capitães e condes militares, mas em geral eram 
oriundos de outras cidades, declaradamente a fim de evitar que interesses pessoais 

                                                             
28 “Possidente”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
29 “Regolano”. Treccani – Enciclopedia Italiana 
30 De Vries J. Etymologisch Woordenboek. Spectrum, 1973 
31 Maanen, R.C.J. van & Marsilje, J.W. Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 1. Leiden tot 1574. 
Leiden, 2002 
32 Odorizzi, op. cit. 
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interferissem em seu julgamento dos assuntos públicos, ao passo que os signori tipicamente 
eram de origem local. Ao mesmo tempo, se antes as comunas também frequentemente 
elegiam, mesmo que de maneira informal, um capo (líder) a fim de facilitar a administração, 
quando surge a figura da signoria começa a se formar em seu redor um arcabouço jurídico que 
lhe dava também mais estabilidade. Da mesma forma como ocorreu no campo, os poderes 
excepcionais e temporários atribuídos aos signori  com o tempo se tornam institucionalizados 
e com cada vez maior frequência não só vitalícios como também hereditários, legitimados pelo 
imperador ou pelo papa, surgindo dinastias e se tornando uma forma de nobreza tradicional. 
Mesmo assim, essa evolução não foi linear, e os signori  jamais adquiriram poder absoluto, 
devendo prestar contas aos Conselhos e corpos coletivos semelhantes e a famílias 
poderosas.33 34 35 
 
Sindaco, sindico: em geral significava a função de chefe da administração pública nas comunas 
italianas. Até 1880 era indicado por decreto régio, e até 1933 foi escolhido apenas entre os 
conselheiros comunais. 36 Presidia e fiscalizava o Conselho, representava os burgos e protegia 
seus interesses, era árbitro em disputas. O título também se refere ao chefe administrativo de  
faculdades, igrejas e mosteiros.37 
 
Stadhouder: estatúder, em português. Alto oficial administrativo, legislativo, político e militar 
da Holanda, regente, governador plenipotenciário. Usado em regiões e cidades. Por algum 
tempo foi o título do Chefe de Estado. 
 
Vassalo: membro da hierarquia feudal que devia obrigações de homenagem, fidelidade,  
serviço militar e tributos em espécie ou bens a um senhor de estatuto mais elevado (suserano) 
e em troca obtinha dele um feudo, proteção ou auxílio. 
 
Vicinia: forma de patriciado que se tornou mais típica do Principado Episcopal de Trento. Suas 
características essenciais equivaliam às dos outros patriciados, com os diferenciais básicos de 
se estruturar em comunas rurais, de não ser entendido como uma forma de nobreza, e de 
exigir trabalho obrigatório em prol da comunidade em quaisquer tarefas que se fizessem 
necessárias, além de ter de arcar com os custos de obras públicas e impostos. No entanto, era 
um estatuto formal tão exclusivo, hereditário e de difícil acesso quanto os outros patriciados, e 
assim como esses, somente os vicini tinham o direito de explorar os bens comunais públicos e 
ter acesso ao governo. As comunidades de vicini com o tempo receberam importantes 
isenções e privilégios, tornando-se na prática verdadeiros feudos coletivos. Para evidenciar 
claramente a importância política, econômica e social dos vicini, basta dizer que houve 
inúmeros casos de famílias ou indivíduos nobres que preferiram renunciar à sua nobreza para 
poderem ser admitidos nas vicinie, em vista da capacidade inata dos vicini de governarem as 
comunas rurais e explorarem os recuros de posse coletiva. Foi uma característica fundamental 
desta forma de governo, na vasta maioria das comunas, a total exclusão dos nobres, para 
evitar a interferência nos assuntos comunais de uma classe que vinha sendo combatida e 
odiada há séculos pelos plebeus, os quais viam o sistema da vicinia como uma vitória contra a 
opressão e a tirania da nobreza. 38 39 40 41 42 43 44 45 46  

                                                             
33

 “Signoria”. Dizionario di Storia, 2011 
34 Milani, Giuliano. “Signoria”. Enciclopedia dei Ragazzi, 2006 
35 Cardini, Franco e Montesano, Marina. Storia Medievale. Le Monnier Università/Storia, 2006 
36 Brunetto, Rosella & Guglielmetti, Elio. Dal Console medievale all'attuale Sindaco.  Comune di Torre Canavese 
37 “Sindaco”. Treccani – Enciclopedia Italliana 
38 Guidetti, Massimo. Un'Italia sconosciuta - Comunità di villaggio e comunità famigliari nell'Italia dell'800. Jaca 
Book, 1976 
39 "Vicinia". Dizionario di Storia, 2011 
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● 

 
Censo: embora não seja um título, é termo muito usado neste estudo e requer explicação. 
Trata-se de um imposto criado sobre as rendas oriundas de terras, imóveis ou colheitas e 
outros produtos agrários. Tinha várias funções. Podia ser criado como uma forma de 
investimento de longo prazo ou pagamento de dívidas, como poupança, ou como garantias de 
contratos. Também foi uma forma muito comum de enfeudar terras. Neste caso sua renda 
revertia em benefício de um grande senhor e era instituído com o objetivo de obter dele 
proteção ou outra vantagem. Isso tornava o proprietário dessas terras um vassalo, mesmo que 
de baixa condição.47   
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                                                                                                   
40

 Della Misericordia, Massimo. "Inter vicinos de vicinantia: una nota storiografica a partire dalle invetiture ad accola 
dei comuni valtellinesi nel basso medievo". In: Alfani, Guido & Rao, Riccardo. La gestione delle risorse collettive. 
Italia settentrionale, secoli XII-XVIII: Italia settentrionale, secoli XII-XVIII. FrancoAngeli, 2011, pp. 18-32 
41 Casari, Marco & Lisciandra, Maurizio. “L’evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse colletive in Trentino 
tra i secoli XIII e XIX”. In: Alfani, Guido & Rao, Riccardo (eds.).  La gestione delle risorse collettive. Italia 
settentrionale, secoli XII-XVIII. FrancoAngeli, 2011 
42 “Vicìnia”. Treccani – Enciclopedia Italliana. 
43 Nequirito, Mauro. ”L'Assetto Instituzionale Roveretano nel Settecento”. In: Atti della Accademia Roveretana degli 
Agiati, a246, 2006; VII (VI A):319-346 
44  "Vicinia". In: Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean. Dizionari Autonomistic Furlan, 2009-2012 
45 Donati, Claudio.  “Contributo alla storia istituzionale e sociale del Principato vescovile di Trento fra XVII e XVIII 
secolo”. In: Mozzarelli, Cesare & Olmi, Giuseppe (eds.). Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi 
stati italiani.  Il Mulino, 1986 
46 Predali, Roberto. “La Vicinia e il Comune Rurale”. In: Predali, Roberto (ed.). Vello di Marone tra 1500 e 1600: 
l'antica parrocchiale. FDL Editore, 2009 
47 Ruperti, Davide. Una famiglia di conti tra Brescia, Mantova e Cremona. Parte 2. Academia.edu. 



12 
 

A história dos troncos ancestrais na Europa 
 

 
Notas: Na “Linha” apresentada antes de cada seção o sobrenome permanece até haver um 
casamento que o faça desaparecer na descendência. A mudança é marcada entre parênteses. 
A indicação de distância entre as cidades, por sua vez, significa em linha reta. 

 
 
 

De Leeuw 
 
Linha: Joannes > Henrick > Jan > Henrick > Henrick Henrick > Henrick Henrick Henrick > 
Henrick Henrick > Catharina Henrick Henrick > Maria Hendrik Willem (Herincx) > Heylken 
(van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > Abraham > Maria > Maria (van Hal) > Anna 
Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > 
Murillo 
 
 
O nome tem larga distribuição na Holanda e 
provavelmente teve origens múltiplas. Também é 
grafado de Leeuwe ou van Leeuw. Em 's-
Hertogenbosch, de onde vêm nossos ancestrais, 
formaram uma ilustre família burguesa, com vários 
personagens destacados. O brasão da nossa linha é 
mostrado ao lado. O desenho foi documentado em 
um sinete de Henrick IV de Leeuw, mostrado depois, 
mas as cores não foram descritas. Contudo, uma 
variante do século XVIII na mesma cidade, usada por 
F. L. de Leeuw, permitiu reconstruí-las com grande 
certeza. Já as cores dos lambrequins, ausentes no 
exemplo tardio, foram extrapoladas a partir da 
lógica interna do escudo. 
 
A família se fez notar nesta região primeiramente 
em Oirschot, cidade vizinha a 20 km de 's-
Hertogenbosch, onde Joannes de Leeuw nasceu em 
torno de 1330, falecendo em 1370. Teve um filho 
chamado Henrick (I) de Leeuw, casado com 
Elysabeth e falecido em 1400. 48 Elysabeth estava 
em 's-Hertogenbosch em 1429 recebendo uma pensão.49  Foram pais de Jan de Leeuw 
(Johannes) (1370-1425), que foi pai de Henrick (II) de Leeuw (1415-1485).50  
 
Seu filho Henrick Henrick de Leeuw (Henrick III) foi citado em 's-Hertogenbosch em 1452 junto 
com seu filho Henrick Henrick Henrick de Leeuw (Henrick IV),51 na definição de uma questão 

                                                             
48 “Joannes de Leeuw”. Genealogie Brabantica 
49 Erfgoed  's-Hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch: NT0393-694, 14/5/1429 
50 “Joannes de Leeuw”. Genealogie Brabantica 
51 Bichelaer, A. H. P. van den (a). 414. “Weilhusen, Arnoldus de”. In: Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
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de herança de casas e terras que estes dois possuíam em Oirschot.52  
Henrick III faleceu antes de 3 de outubro de 1463.53 
 
Henrick IV de Leeuw viveu em 's-Hertogenbosch e casou-se antes de 
1 de fevereiro de 1474 com Jenneken (Johanna) van Dommelen. Foi 
figura de grande projeção, ocupou-se no comércio e foi oito vezes 
schepen de 's-Hertogenbosch entre 1480 e 1513, xerife stadhouder 
em 1489,Ver nota 54 provedor do Hospital de Santo Antônio entre 1494 e 
1506, supervisor dos leprosos entre 1502 e 1509 e delegado 
municipal em missões fora da cidade entre 1512 e 1513. Faleceu em 
1517.55 56 57 58 59 Teve uma irmã chamada Katharina, atestada em 1471 
em Oirschot.60 
 
Seu filho Henrick Henrick de Leeuw (Henrick V), também chamado 
Henrick de Leeuw van Erp, foi comerciante. Foi citado em 's-
Hertogenbosch com sua filha Catharina e outros familiares num 
contrato de compra e venda da casa De Blawe handt.61 Teve também a 
filha Liesbeth, casada com Jan Olieslager, e faleceu antes de 10 de 
março de 1556.62 
 
Catharina Henrick Henrick de Leeuw nasceu em torno de 1550 em 's-
Hertogenbosch, onde faleceu em 1608. Foi casada com Henrick 
Willemszoon Gijsbert Herincx, tendo a filha Maria Henrick Willem 
Herincx. Seus outros filhos já foram citados na seção Herincx.  
 
O que intriga é o segundo sobrenome de Catharina e seu pai, van Erp, 
que também aparece em sua sepultura: Aqui jaz Catharina filha de 
He[n]rick de Leuwe van Erp viúva de He[n]rick Herincx [sepultada] em 
10 de maio [de 1608]. Sasse van Ysselt a cita como “Catharina de Leeuwe, chamada (genaamd) 
van Erp”,63 mas não fica claro se van Erp era um segundo sobrenome ou um apelido. Outras 
pessoas na mesma passagem ele cita sem ressalvas deste tipo, o que parece mais indicar ser 
um apelido, ou talvez sinal de um apadrinhamento.  Também é de notar que foi seu 
contemporâneo um Andries Jans de Leeuw van Erp, falecido em 1606,64 e em 1657 é atestado 
um Anthonis van Erp, filho de Henrick de Leeuw, chamado van Erp.65 Este Anthonis deve ser 
irmão de Catharina. Os de Leeuw poderiam nesta época ter estabelecido alguma outra espécie 

                                                             
52

 Boest, G.; Weilhuizen, A. van & Arkel, R. van. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1450 - 1475 (a). ‘s-
Hertogenbosch, R.1223. 186. 1223/255v-3/24-11-1452. Solvit. Heemkundekring "De Kleine Meijerij",  1996 / 1998 
53 Erfgoed  's-Hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch: NT0392-2508, 3/10/1463 
54

 Xerife stadhouder era o oficial municipal de mais alto escalão, equivalendo em termos executivos a burgomestre, 
mas acumulando ainda funções adicionais militares, policiais e judiciais. 
55 “Henrick de Leeuw”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
56 Bichelaer (a), op. cit. 
57 Bichelaer, A. H. P. van den (b). “84. Dommelen, Johannes de - alias dictus Meerskens”. In: Bossche Encyclopedie, 
2003-2016 
58 Bossche Encyclopedie. Schepenbank 's-Hertogenbosch R1264 | 16.04.1495 | fol 39 
59 Bossche Encyclopedie. Schepenen 1230-1629 
60

 Ketelaars, S. J. M. M. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1450 - 1475 (e). ‘s-Hertogenbosch, R.1240 ../66.  849. 
1241/304v-6/09-12-1471. Solvit. Heemkundekring "De Kleine Meijerij",  1996 / 1998 
61 Sasse van Ysselt, op. cit. 
62 Erfgoed  's-Hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch: NT0392-3888, 10/3/1556 
63 Sasse van Ysselt, op. cit. 
64 De Grafzerkenwerk van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. 54 Lenaert Ghysberts Herincx, 1558 
65 Wijnroks, Eric H. Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en 
Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland. Uitgeverij Verloren, 2003 

Sinete de Henrick IV de Leeuw, 
Noordbrabants Museum. 
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de aliança hereditária com os van Erp, que eram uma família distinta, talvez para o 
recebimento de alguma herança importante.  Mas também pode ser simplesmente que 
Henrick tivesse nascido na cidade de Erp e tivesse incorporado o topônimo ao seu sobrenome, 
prática que foi extremamente comum e a origem de vasto número de sobrenomes europeus. 
Ainda hoje vivem pessoas com os dois sobrenomes.  
 
Depois há vários outros personagens a lembrar. 
Laureyns, filho de Peter, foi pastor e beneficiário da 
Catedral de Sint Jan, citado em 1559.66 Claes foi 
secretário do Consistório em 1566, e um dos 
primeiros burgueses proeminentes a adotar o credo 
protestante na cidade. Nicolaes foi burguês, schepen 
e secretário do Consistório em 1568. Permaneceu 
católico, foi banido e teve seus bens confiscados. Jan, 
irmão de Claes, assinou uma confissão em 1569, e 
também foi banido.67 Richardus foi outra figura 
destacada, e seu filho Dierck (Hendrick, c. 1572-1637) 
foi capitão de navio em uma companhia a serviço da 
Espanha, em 1605 secretário municipal, em 1612 foi 
recebido na burguesia e mais tarde foi coletor de 
impostos.68 Jan, filho de Herman, foi burguês e o 
primeiro ourives da cidade,69 e em 1580, quando 's-
Hertogenbosch foi autorizada a emitir sua própria 
moeda, ele foi escolhido para realizar a cunhagem.70 
Laurens Janzn, nascido em torno de 1590, foi schepen 
em 's-Hertogenbosch em 1622-1628, xerife 
stadhouder de Breda em 1628 e schepen de Breda em 
1632.71 Peter, notário, foi atestado entre 1606 e 1628.72 Cornelis foi burgês, comerciante e 
entre 1687 e 1694 foi evicteur das cervejarias (função não esclarecida, talvez arrematante ou 
fiscal).73  Hijacinthus, pastor, foi citado em 1708.74 D. C. de Leeuw foi burguês e deputado de 
Brabante na Assembleia Nacional em 1797.75  
  

                                                             
66 Sasse van Ysselt, op. cit. 
67 Gurp, Gerard van. Reformatie in Brabant: Protestanten en katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-
1634. Uitgeverij Verloren, 2013 
68 “Wie was den manhaften em vromen capiteyn Dierck de Leeuw?” In: Bossche Kringen, 2015; 3 (3)  
69 “De Oude Munt”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
70

 Groeten uit Den Bosch. Geschiedenis. De Historie van 's-Hertogenbosch.  
71 “Laurens Janzn de Leeuw”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
72 “Erfdelingen (1544-1637). R1340-R1550”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
73 Regionaal Archief Tilburg. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1675 - 1700 
74 Gils, Antonius van. Katholyk Meyerysch memorieboek, behelzende de oprigting van het bisdom van 's 
Hertogenbosch. Arkesteyn, 1819 
75 Decreeten der Nationale Vergadering, representeerende het volk van Nederland, Volume 17. Ter 'sLands drukkery, 
1797 

Assinatura de Jan de Liones (de Leeuw) na confissão de 
1569. Brabants Historisch Informatie Centrum. Abaixo, 

moedas cunhadas por Jan de Leeuw em 1581. Ilustração de 
De Kopergeld. 
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Entre os séculos XIX e XX a família teve diversos 
ourives e joalheiros, como R.H.J.M. de Leeuw,76 H.S. 
de Leeuw, F.J. de Leeuw e F. de Leeuw, joalheiro 
régio.77 Petrus Adrianus (1833-1909), ourives e 
escultor, fez vários trabalhos para a Igreja Católica, 
incluindo estátuas, pias batismais e altares, além de 
alguns monumentos e obras fúnebres privados e 
públicos. Herman Jan foi conselheiro em meados do 
século XIX.78 Antonius Petrus (1834-1917), outro 
ourives, foi pai de Eugenius Johannes Josephus Maria 
(1869-1935), notário, presidente da fundação 
Stichting Oranjevereniging e diretor musical da 
orquestra Koninklijke Harmonie.79 Jan entre 1871 e 
1907 foi dono de um hotel-restaurante, chamado  
Den Anker (A Âncora).80 Jacobus Theodorus 
Franciscus (Koos), nascido em 1912, foi carpinteiro de 
profissão e um dos fundadores da emissora de rádio 
ORVA.81  Marius (1915-2000), artista plástico, 
dedicado principalmente aos vitrais e murais de 
grandes dimensões, recebeu o cobiçado Prêmio de 
Roma e deu aulas na Real Academia de Arte de 's-
Hertogenbosch.82 Henry foi um dos fundadores do 
grupo de escoteiros marinhos Sint-Joris em 1930, sendo 
chamado de “eminente figura“.83 
 
O grupo que permaneceu em Oirschot também foi ilustre. Daniel foi schepen em 1498, 1501, 
1504, 1507 e 1510; Joest Aerts em 1568, 1571 e 1574;84 um outro Henrick foi rentmeester 
municipal (mordomo, guardião, administrador) em 1616.85   

                                                             
76 “Postelstraat”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
77 “Kerkstraat”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
78

 Sasse van Ysselt, op. cit. 
79 “Eugenius Johannes Josephus Maria de Leeuw (1869-1935)”. Heemkundekring H.N. Ouwerling 
80 Molhuysen, Henny.  “Het Anker en 't Kroontje”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
81 Kriele, Paul. “Koos van der Leeuw: de eerste huisomroep ORVA”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
82 Vos, Aart. “Marius de Leeuw: veelzijdig glazenier”. Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
83 Rooms-Katholieke Zeeverkennersgroep Sint Joris. Geschiedenis. 
84 Schepenen voor Oirschot/Best in de periode 1378-1640 
85 Akker, Willem Lodewijk van den. Oorkondenboek. Brill Archive, 1942   

Monumento da Família Scholten, obra de Petrus Adrianus 
de Leeuw. Foto Wikipédia 
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Van Dommelen (Van den Berge) 

Linha: Jan Parman van den Berge > Jan van Dommelen > Goyart > Jan > Jan > Jenneken > 
Henrick Henrick (de Leeuw) > Catharina Henrick Henrick > Maria Hendrik Willem (Herincx) > 
Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > Abraham > Maria > Maria (van Hal) > 
Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > 
Murillo 
 
 
Jan Parman van den Berge é o mais antigo ancestral conhecido, 
vivendo em meados do século XIV. Teve casa na Orthenstraat em 
‘s-Hertogenbosch e foi pai de Lysbeth, Jan e Laureyns, e 
provavelmente Mechtelt Parman.86 
 
Jan Parman recebeu ou adotou o sobrenome van Dommelen. 
Teve uma padaria e morreu antes de 1386. Foi casado com uma 
certa Merswyndis e pai de Goyart e Claes. Claes van Dommelen, 
apelidado Merskens a partir do nome de sua mãe, foi padeiro e 
em 1415 adquiriu metade da Porta Lovense ou Gevangen, onde 
funcionava a prisão, e faleceu antes de 1434. Foi casado com 
Cecilia Buc, tendo com elas os filhos Jut e Henric, além do 
bastardo Ervart. Jut foi casada com Jan Gheck e faleceu depois 
de 1442. Henric assumiu o nome da família de sua mãe, tendo as 
filhas Geertruyt, casada com Roelof Henricx van Merlair, e 
Cecilia, que se casou com o mestre Aert van Welhuÿsen junior. 87 
 
Goyart van Dommelen, também chamado Godefrid Mersken, 
teve uma casa atrás do mosteiro franciscano de ‘s-
Hertogenbosch, provavelmente aquela chamada Baukens camer. 
Casou-se primeiro com Goedelt Wise, e depois com uma certa 
Arkenraet. Jan, Leis Gijb, Margaret e Lysbeth provavelmente foram filhos de Goedelt. Outro 
filho, Goyart, provavelmente era filho de Arkenraet. Este Goyart casou-se com a nobre 
Geertruyt Gunter e foi quatro vezes schepen de ‘s-Hertogenbosch entre 1420 e c. 1455, 
quando faleceu, deixando os filhos Adolf e Ywaen. Adolf foi nobre e vassalo do conde de 
Megen. Ywaen foi stadhouder de Oud-Herlaer.88 
 
Herr Jan (Joannes) van Dommelen ou Meerskens foi notário e antes de 1411 foi ordenado 
padre. Em 1433 era beneficiário da Catedral de Sint Jan e depois foi seu vigário. Foi fundador 
de obras beneficentes, membro da Ilustre Fraternidade de Nossa Senhora e em 1419 perdeu 
seus bens em um grande incêndio que vitimou 112 pessoas, 89 mas em 1421 tinha metade de 
um campo90 e em 1455 é citado como dono de uma casa. Faleceu em 28 de dezembro do 
mesmo ano. Apesar de ter sido padre, gerou dois filhos naturais, Ermgart, a quem sustentou 
com uma pensão, filha de uma mãe de mesmo nome, e Jan, cuja mãe é desconhecida.91 

                                                             
86 Bichelaer, A. H. P. van den (b). “84. Dommelen, Johannes de - alias dictus Meerskens”. In: Bossche Encyclopedie, 
2003-2016 
87 Bichelaer (b), op. cit. 
88 Bichelaer (b), op. cit. 
89 Bichelaer (b), op. cit. 
90 Erfgoed 's-Hertogenbosch. Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis 's-Hertogenbosch: NT0392-1627, 20/1/1421 
91 Bichelaer (b), op. cit. 

Brasão van Dommelen no Livro dos Brasões 
da Ilustre Fraternidade de Nossa Senhora. 
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Lápide da tumba Dommelen na Catedral de Sint Jan. Foto De Grafzerkenwerk van de Sint-Jan te 's-

Hertogenbosch. 
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Jan foi ourives e possuiu uma casa em Papenhuls e provavelmente viveu em outra na 
Zadelmakersstraat, falecendo antes de 1470. Antes de 1448 se casara com Margriet van 
Welhuÿsen, tendo cinco filhos: Willem, Goyart, Jan, Jenneken e Aleyt. Willem foi padre, reitor 
in absentia da Igreja de Wintelre e beneficiário de Sint Jan, falecendo depois de 1508. 92 
Mestre Goyart, casado com Mathijsken van Driel, foi sócio do moinho de Kilsdonk, hoje um 
patrimônio histórico e ponto turístico,93 e foi secretário de ‘s-Hertogenbosch entre 1487 e 
1498, falecendo entre 11 e 12 de agosto de 1498, quando estava em Bruxelas como delegado 
da cidade na reunião dos Estados Gerais. Aleyt casou com Henrick Henricx Kuyst, mestre da 
Mesa do Espírito Santo e entre 1489 e 1526 quatro vezes schepen de ‘s-Hertogenbosch.94 
Margriet e Willem em 1476 herdaram de Arnt van Welhuÿsen, irmão de  Margriet, direitos 
senhoriais hereditários (cijnsen) e aluguéis.95  
 
Jenneken (Johanna) van Dommelen nasceu em 's-Hertogenbosch, recebeu terras em herança 
de sua mãe,96 e casou-se antes de 1 de fevereiro de 1474 com Henrick Henrick Henrick de 
Leeuw,97 98 gerando Henrick Henrick de Leeuw e falecendo antes de 10 de maio de 1511.99 

                                                             
92

 Bichelaer (b), op. cit. 
93 Vink, Ester. De Molen van Kilsdonk door de eeuwen heen. De Kilsdonkse Molen, 2011 
94 Bichelaer (b), op. cit. 
95 Bichelaer (b), op. cit. 
96 Erfgoed  's-Hertogenbosch. Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis 's-Hertogenbosch: NT0392-3329, 8/10/1509 
97 Bichelaer (b), op. cit. 
98 Bichelaer (a), op. cit. 
99 Erfgoed  's-Hertogenbosch. Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis 's-Hertogenbosch: NT0392-3356, 10/5/1511 

O moinho de Kilsdonk, do qual mestre Goyart van Dommelen foi sócio. Foto do website do moinho 
kilsdonksemolen.nl. 
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A família deu outras personalidades de destaque na cidade e na região, como Ywein, 
rentmeester (mordomo, guardião, administrador) de Herlaar em 1497;100 Jochem, nascido em 
Eindhoven e diácono em 's-Hertogenbosch em torno de 1580,101 Hendrik, schepen de Erp em 
1715 e 1717, e Jan Huijberts, burgomestre de Erp em 1717.102 
 
Outros ramos continuaram a usar o sobrenome original van den Berge, e mostram ser uma 
família antiga e bem colocada na sociedade. Possivelmente o sobrenome deriva da cidade de 
Bergen op Zoon, e a família pode ter se originado ali. Alandus (Alant) em 1370 comprou dos 
filhos de Wautgherus de Lijemd um dízimo hereditário;103 Ywan recebeu parte dos direitos de 
pedágio da ponte sobre o rio Dommel em 1409;104 Gobelijn recebeu dos mestres da 
Irmandade dos Beguines um dízimo e uma casa em 1419;105 Johannes comprou um dízimo de 
Hermanus Witen em 1423;106 heer Reynhart recebeu brasão do conde Engelbrecht I van 
Nassau em 1439;107 Goijaert Jan Peters comprou outro dízimo em 1499; 108 Jan foi rentmeester 
de Breda em 1557;109 Gerard foi schepen de 's-Hertogenbosch em 1606;110 Anthonis foi 
rentmeester da Ilustre Fraternidade de Nossa Senhora em 1626.111 

 

Wise 

Linha: Claes > Goedelt > Jan (van Dommelen) > Jan > Jenneken > Henrick Henrick (de Leeuw) 
> Catharina Henrick Henrick > Maria Hendrik Willem (Herincx) > Heylken (van Houbraken) > 
Sigismundus (van Weesp) > Abraham > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Claes Wise foi açougueiro em ‘s-Hertogenbosch112 e faleceu depois de 1381. Foi pai de Roelof 
Claesz die Wyse, açougueiro, falecido em torno de 1391-1399, Aert Roelof Wisensz van 
Bladel,113  e Goedelt, casada com Goyart van Dommelen, que é tida como a mãe de Jan van 
Dommelen.114 115  
 

                                                             
100

 Spierings, Mechielin. Oud Herlaar: het Kasteel, de Leenhof, de heren en de heerlijkeid. Natuur Cultur. 
101

 Gurp, Gerard van. Reformatie in Brabant: Protestanten en katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-
1634. Uitgeverij Verloren, 2013 
102 Brabants Historisch Informatie Centrum. 7687 Dorpsbestuur Erp, 1342 – 1814. Afzonderlijke geldleningen: 418-
418 Akten van geldleningen ten laste van het corpus van Erp. gesloten om openbare voorzieningen te kunnen 
treffen, danwel bestaande leningen te kunnen aflossen, opgenomen in de regestenlijst 
103 Ketelaars, S. J. M. M. Boschche Protocollen. BP 1175, mf8 A 05. fol. 246v; pag. 303 regesten. 02-12-1370 
104 Melssen, Jan. “Tolbrug over de Dommel”. In: Eindhoven Encyclopedie, 1990 
105

 “Schepenbank 's-Hertogenbosch 1366-1811”. In: Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
106 Ketelaars, S. J. M. M. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1408 – 1425. Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 
1996 / 1998  
107 Drossaers, S. W. A. Inventaris van het archief van de Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda, 1170- 
1580 (1582) LET OP: Charters uit dit archief kunnen voorlopig alleen via de balie op de studiezaal worden 
aangevraagd. Nationaal Archief, 1948 
108 Toirkens, Jan. Oirschot vrijwillige rechtspraak, 1499, pag. 31v, 2015 
109 Drossaers, op. cit. 
110

 Brabants Historisch Informatie Centrum. 244 Jezuïetencollege in 's-Hertogenbosch, 1609 - 1629 N.B. Stukken van 
1348 - 1666 
111 Brabants Historisch Informatie Centrum. Illustre lieve vrouwe broederschap in 's-Hertogenbosch, (1291) 1318 - 
2005 
112 Smulders, F. W. “De Vleeshouwersfamilie Heer of Heerken in Den Bosch”. In: De Brabantse Leeuw, 1961; 1  
113 Centraal Bureau voor Genealogie — KNAW/Meertens Instituut. Wijs, de. 
114 Bichelaer (b), op. cit. 
115 Bichelaer (b), op. cit. 
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O nome tem as variantes (de) Wisse, Wisen, Wijze, Wijse e Wijs, e se concentra em torno de 
Drimmelen, a 35 km.116 O grupo de ‘s-Hertogenbosch teve ligações com aqueles que aparecem 
em torno de Tilburg (Oisterwijk, Oirschot), 117 onde o nome aparece ligeiramente antes. Em 
1359 Willem de Wise foi schepen de Oirschot, e Jan em 1398.118 Em 1410, 1412 e 
1425 Henricus é atestado com direitos de dízimo em Oisterwijk.119 120 Em torno de 1430 Jan 
estava em litígio com um grupo de banqueiros ingleses instalados em ‘s-Hertogenbosch.121 Na 
lista de burgueses de ‘s-Hertogenbosch de 1437 aparece Henrik de Wise.122 Em 1440 aparece 
Henrik de Wise Klaaszoon.123 Em 1462 constam Henrik de Wise Henrikssen e Henrik Daneels 
Wissenssen.124 Em 1473 Petrus recebe em herança um direito de dízimo.125  
 
Em 1545 Henrick é chamado de mestre.126 Willem Elias era tintureiro e comerciante de tecidos 
em 1616.127 Em 1627 Anneken e Elizabeth recebem de Jacob Cornelissum um legado 
hereditário, e em 1630 Henrick recebe outro de Jan Janss van den Dunghen.128  F. de Wijs foi 
decano da paróquia de São Pedro em Boxtel entre 1811 e 1852.

129
  A maioria dos registros os 

mostra fazendo negócios, transmitindo heranças e possuindo bens e terras, constituindo uma 
família burguesa típica, mas não encontrei sinais de terem se envolvido na administração 
pública em ‘s-Hertogenbosch. 
 

 

  

                                                             
116 Centraal Bureau voor Genealogie — KNAW/Meertens Instituut, op. cit. 
117 Ketelaars, S. J. M. M. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1425 - 1450 (a). 30. 20-08-1425 1195, 139v-1 en 2. / 
67. 26-03-1426 1197, 154v-1 en 2, 154v-1. / 127. 27-04-1429 1199, 224v-5. Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 
1996 / 1998 
118 Brabants Historisch Informatie Centrum. Kapittel van Oirschot, 1261 – 1811, 2015 
119

 Ketelaars, S. J. M. M. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1425 - 1450 (a). 30. 20-08-1425 1195, 139v-1 en 2. 
Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1996 / 1998 
120

 Ketelaars, S. J. M. M. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1408 – 1425. 50. 03-09-1410 1186, 457v-7 / 77. 24-
03-1412 1187, 371v-4. Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1996 / 1998 
121 Fonds Plaisier. Deel I 1292 - 1446. Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 143 en A.A.B. Deel 28, blz. 107, 
108 
122 Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant. 1107 Microfiches van archivalia. Inventaris. Nadere toegangen. 
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in 
Brussel inventarisnrs. 13003-13006. 13004. Rekenkamer Brussel 
123 Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant. 1107 Microfiches van archivalia. Inventaris. Nadere toegangen. 
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in 
Brussel inventarisnrs. 13003-13006. 13004. Rekenkamer Brussel 
124 Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant. 1107 Microfiches van archivalia. Inventaris. Nadere toegangen. 
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in 
Brussel inventarisnrs. 13003-13006. 13005. Rekenkamer Brussel 
125 Ketelaars, S. J. M. M.  Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1450 - 1475 (e). 888. 1242/228v-1,09-09-1473. 
Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1996 / 1998 
126 Bakker, Wim de.  Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1525 - 1550 (b). 758. 1543 september 19 sH, R.1338, 298. 
Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1996 / 1998 
127 Bakker, Wim de.  Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1600 - 1625 (b). 777. 1612 januari 14 sH, R.1486, 219v. 
Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1996 / 1998 
128 Bakker, Wim de.  Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1625 - 1650 (a). 319. 1627 augustus 30 sH, R.1538, 583. 
Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1996 / 1998 
129 “Deken de Wijs”. Thuis in Brabant. 
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Van Welhuÿsen 
 
Linha: Arnoldus > Margriet > Jenneken (van Dommelen) > Henrick (de Leeuw) > Catharina 
Henrick Henrick > Maria Hendrik Willem (Herincx) > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus 
(van Weesp) > Abraham > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna 
Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Arnoldus (Arnt) van Welhuÿsen (Weilhusen, 
Weylhuysen) é o mais antigo ancestral conhecido com 
segurança. Segundo van Bichelaer, o sobrenome pode 
ter derivado da localidade Wilhuysen, situada na 
paróquia de Nuland. 130  O sobrenome é atestado pelo 
menos desde o século XIV em Arnhem, a 42 km,  onde 
Hermann van Weylhusen foi presidente do Conselho por 
vários anos a partir de 1362.131  
 
Arnt provavelmente nasceu em Oirschot, a 25 km, onde 
tinha bens, que incluíam uma casa com celeiro, curral de 
ovelhas e campo, bem como uma grande fazenda 
chamada Doerkensacker, situada na vila de Notelen, da 
qual em 1444 arrendou sete frações para Henric Goyarts 
van den Spijker. 132   
 
Ele surge nos registros de ‘s-Hertogenbosch em torno de 
1424 já tendo o título de mestre. Provavelmente 
trabalhou toda sua vida como funcionário público, e de 
1429 até sua morte em torno de 1460-1461 foi 
secretário municipal, atuando em cooperação com o 
Conselho e também sendo encarregado de missões 
diplomáticas, como a resolução de uma disputa entre o 
governo municipal e vários mosteiros da região. Foi 
também notário público, e antes de 1439 adquiriu 
metade da Porta Lovense, um dos portões fortificados da 
cidade, que servia como prisão, e provavelmente 
manteve a posse até sua morte. Entre 1435 e 1451 
recebeu uma grande quantidade direitos de dízimo e 
outras rendas dos schepenen de 's-Hertogenbosch e 
outras pessoas. Teve uma casa na Kolperstraat e 
provavelmente viveu ali. Foi casado com uma certa 
Lysbeth, tendo pelo menos cinco filhos: Herman, Willem, 
Jan, Margriet e mestre Arnt junior. Os três primeiros são 
citados em uma escritura de 1440 e depois desaparecem 
de vista.133  

                                                             
130 Bichelaer, A. H. P. van den (a). “414. Weilhusen, Arnoldus de”.  
In: Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
131 Verkerk, C. L. Coulissen van de macht: een sociaal-institutionele  
studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie 
van stedelijke elitevorming. Uitgeverij Verloren, 1992 
132 Bichelaer (a), op. cit. 
133 Bichelaer (a), op. cit. 

Brasão Welhuÿsen. Brabants Historisch Informatie 
Centrum. Abaixo a Porta Gevangen ou Lovense. 

Foto Bossche Encyclopedie. 
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Escrituras de recebimento de direitos de dízimo por Arnold van Welhuÿsen, nesta página de 1435, e na próxima de 1446, com seu 
nome em realce. Rijksarchiev in Noord-Brabant. 
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Arnt junior foi atestado pela primeira vez em 1434 ao se matricular na Universidade de Leiden, 
formando-se em 28 de março de 1439. Em torno de 1450 estava em ‘s-Hertogenbosch, 
quando ingressou na Ilustre Fraternidade de Nossa Senhora, para a qual desempenharia várias 
missões em outras cidades. Foi nomeado secretário-adjunto em 5 de agosto do ano seguinte. 
Quando o pai faleceu, sucedeu-o como titular, permanecendo no cargo até ele também falecer 
em 6 de fevereiro de 1500, sendo também schepen em 1470-1471 e vassalo do duque de 
Brabante a partir de 1491. Também ele foi detentor de numerosos direitos de dízimo e rendas 
hereditárias. Foi casado desde 1451-1452 com Cecilia Buck, deixando os filhos Lysbeth, Arnt e 
Henrick. Teve também a bastarda Lysbeth com Guedelt Jan Woyts. Seu brasão, mostrado 
antes, foi preservado em manuscritos, que é o mesmo gravado na lápide da tumba da família 
na Catedral de Sint Jan.134  Henrick teve o filho Jan, curtidor de couro, sapateiro e decano da 
Guilda dos Sapateiros entre 1534 e 1561. Arnt, filho de Jan, foi padre, prior da abadia de 
Berne, depois converteu-se ao luteranismo e foi pastor em Engelen, Oudheusden e 
Hedikhuizen.135  
 
Margriet (Margareta) nasceu em torno de 1420-1430 e faleceu depois de 1496. Casou-se em 
torno de 1448 com Jan van Dommelen, recebendo como dote de seu pai cinco casas em 
Uilenburg e vários outros bens em Oirschot, e foi mãe de Jenneken (Johanna).136 

                                                             
134 Bichelaer, A. H. P. van den (b). “415. Weilhusen, Arnoldus de († 1500)”. In: Bossche Encyclopedie, 2003-2016 
135 De Grafzerkenwerk van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. 330 Jan van Welhuysen, 1562 
136 Bichelaer (a), op. cit. 

Lápide da tumba familiar na Catedral de Sint Jan. Ao lado, transcrição dos relevos e inscrições, desenho de L. van Valkenburg. 
Fotos de De Grafzerkenwerk van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. 
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Escritura de transferência de direitos de dízimo de Margareta filia q(uo)ndam mag(is)tri Arnoldus de Welhusen (Margareta 
filha do falecido mestre Arnold van Welhuÿsen) para seu neto Hendrik de Leeuw, filho de sua filha Johanna, 1474. Abaixo, 

impressão do sinete de schepen de Arnt junior, com o brasão familiar sustentado por uma águia. Brabants Historisch 
Informatie Centrum. 

 



26 
 

Van Valkenburgh 
 

Linha: Jan > Margriet > Maria (van Weesp) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Em Breda o nome também é grafado 
Valkenbergh, Valkenborgh, 
Valckenberch e outras variantes. A 
família não é nativa de Breda. O 
registro mais antigo no arquivo local 
é justamente o de Margriet Janssen 
Valkenburgh (Margareta), nascida 
em Dordrecth em data ignorada. Pelo 
seu nome seu pai se chamava Jan ou 
Joannes. Seu casamento foi 
anunciado em Dordrecht em 4 de 
abril de 1700 e casou em Breda em 
21 de abril137 com Abraham van 
Weesp.138 Foi sepultada em Breda em 
17 de outubro de 1734.139  
 
Margriet é possivelmente membro de 
um tronco ilustre que floresceu em várias cidades da Holanda, principalmente Valkenburg, 
Haarlem, Antuérpia e Amsterdã, onde foram patrícios. Em Breda foram poucos a aparecer e no 
mesmo século XVIII o nome desaparece, embora tenham deixado descendência através de 
mulheres.  
 
As genealogias disponíveis e o arquivo histórico local citam 
membros da família ilustre em Breda no século XVII, como 
Petronilla, Joannes e Egidius, filhos de Louwereijns Joannis (Jan) 
van Valkenburgh (1735-1791), natural de Oss. 140  Pela 
cronologia adequada e a geografia favorável, Margriet pode ser 
sua parente. Em comunicação pessoal, Luc Valkenburgh, que 
centraliza os dados sobre a família famosa, disse que o 
parentesco é uma possibilidade, mas prefere tomar o caso 
como à espera de maior confirmação. Fala a favor o fato de 
Margriet ter-se casado com um burguês.  
 
A família teve vários brasões, dos quais alega-se que o mais 
antigo é de c. 1150, mostrado ao lado, considerado o “brasão 
geral” da família.141 142   
 

                                                             
137 Valkenburgh, Luc. The Valkenburg Families. Fragment Breda 8, 15/03/2016 
138 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 24-09-1707. Vestbrieven 03-01-1707 / 06-10-1707. Paginanummer 179r 
139 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 17-10-1734. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735. 
Paginanummer 105v 
140 The Valkenburg Families. Pedigree Oss, Noord-Brabant. 
141 Valkenburg, Paul I. Van. The Van Valkenburg Family in America. Gateway Press, 1976 
142 Rietstap, Johan Baptiste. Armorial Général. Goor Zonen, 1886-1890 

Registro de sepultamento de Margareta van Valkenburgh. 
Stadsarchief Breda. 
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Schoenmakers 
 
Linha: Cornelis > Peeter Cornelissen > Hendrick > Christiaan Hendrik > Maria > Maria (van 
Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
Cornelis Schoenmakers é o ancestral mais antigo conhecido. Seu filho Peeter Cornelissen 
Schoenmakers, comerciante,143 casou em 3 de agosto de 1662 com Anna Sprongh144 e depois, 
em 12 de abril de 1671,145 com Adriana Jan Boenders. 146 147 Do segundo casamento nasceram 
Maria, batizada em 16 de junho de 1671,148 Hendrick, e Joannes, batizado em 15 de janeiro de 
1674.149  

Hendrick Schoenmakers foi batizado em Breda em 7 de setembro de 1672.150 Casou-se com 
Digna van Steen quando estava servido como soldado no regimento do general Sales,151 
depois foi comerciante152 153 e foi recebido na burguesia em 21 de novembro de 1702.154   
  

                                                             
143 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 08-11-1709. Vestbrieven 18-06-1709 / 30-12-1709. Paginanummer 98v 
144 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 16-08-1662. Trouwen schepenen Breda 1653-1754. Paginanummer 13r 
145 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 12-04-1671. Trouwen rk Nieuwstraat 1668-1678. Paginanummer 67 
146 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 07-09-1672. Dopen rk Nieuwstraat 1668-1677. Paginanummer 36 
147 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 22-05-1680. J. Teulings, Allerhande acten (Minuten), 1679 – 1691. 
Aktenummer 42 
148 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 16-06-1671. Dopen rk Nieuwstraat 1668-1677. Paginanummer 25 
149 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 15-01-1674. Dopen rk Nieuwstraat 1668-1677. Paginanummer 79 
150 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 07-09-1672. Dopen rk Nieuwstraat 1668-1677. Paginanummer 36 
151 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 19-09-1710. Lidmaten NG Breda 1656-1890. Paginanummer 301 
152 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 08-05-1708. Vestbrieven 07-10-1707 / 25-07-1708. Paginanummer 156r 
153 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 07-10-1707 / 25-07-1708:  08-05-1708 
154 Stadsarchief Breda. Poorterboek Breda 1685-1730: 21-11-1702 

Registro de casamento de Peeter Schoenmakers e Adriana Boenders. Abaixo, registro de batismo de Hendrick 
(Henricus) Schoenmakers. Stadsarchief Breda. 
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O registro de batismo de Maria Schoenmakers. Abaixo, registro de casamento de Abraham van Hal e Maria Schoenmakers. 
Stadsarchief Breda. 

 

Registro de sepultamento de Christiaan Schoenkakers. Stadsarchief Breda. 

Admissão de Hendrick Schoenmakers na burguesia. Stadsarchief Breda. 
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Tiveram os filhos Geertruij, batizada em 12 de outubro de 1707;155 Hendrina, batizada em 21 
de outubro de 1708,156 casada com Joannes van den Broek;157 e Christiaan. Faleceu em 7 de 
junho de 1738.158 
 
Christiaan Hendrik Schoenmakers (Cristiaen, Cristianus), batizado em 14 de agosto de 1706, 
aparentemente foi arrendatário de uma cervejaria.159  Foi casado com Ida van Besouw,160 
tendo os filhos Joanna, morta em 13 de agostro de 1735,161 Henrick, morto em 30 de 
novembro de 1739,162 Joanna, morta em 5 de março de 1744,163 Johanna, morta em 3 de 
março de 1746,164  Helena165 e Maria.  
 
Em 1748 ficou viúvo,166  e em 1753 casou pela segunda vez, com Maria Racroix, Lakroo ou 
Rocrooy,167  tendo os filhos Joanna, batizada em 21 de agosto de 1753 168 e morta em 12 de 
novembro do mesmo ano,169 e Henricus (Hendrick), batizado em 2 de novembro de 1754.170 Ao 
que parece este segundo parto teve complicações, pois a criança viveu poucos dias, falecendo 
em 9 de novembro,171 e a mãe faleceu logo em seguida, sendo sepultada em 26 de 
novembro.172 Christiaan sobreviveu por mais vinte anos e faleceu em 27 de dezembro de 
1774.173   
 
Maria Schoenmakers foi batizada em 17 de maio de 1732 e casou em 22 de junho de 1755 
com Abraham van Hal.174 175 
 
 
Nas páginas seguintes vai o testamento de Helena Schoenmakers, interessante por reunir a 
assinatura de vários ancestrais diretos.  
 

                                                             
155 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 12-10-1707. Dopen nh Breda 1704-1722. Paginanummer 31v 
156 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 21-10-1708. Dopen nh Breda 1704-1722. Paginanummer 40v 
157 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 11-05-1749. Trouwen rk Waterstraat 1713-1810. Paginanummer 135 
158 Stadsarchief Breda. Begraafposten in de rekeningen van de Kleine Kerk 1736-1740: 07-06-1738 
159

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 07-07-1740. C. Wiericx, Verkoopconditiën (Minuten), 1739 – 1748. 
Aktenummer 4 
160

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 24-06-1755. J.J. van de Laar, Allerhande acten (Minuten), 1755. 
Aktenummer 71 
161 

Stadsarchief Breda. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735: 16-08-1735 
162 Stadsarchief Breda. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1739-1741: 02-12-1739 
163 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 05-03-1746. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1745-1747. 
Paginanummer 29r 
164 Stadsarchief Breda. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1745-1747: 05-03-1746 
165 Stadsarchief Breda.  J.J. van de Laar, Allerhande acten (Minuten), 1758: 02-05-1758 
166

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 14-09-1748. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1747-1749. 
Paginanummer 57v 
167 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 14-01-1753. Trouwen nh Grote kerk 1748-1762. Paginanummer 106 
168 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 21-09-1753. Dopen rk Waterstraat 1748-1810. Paginanummer 56 
169 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 12-11-1753. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1753-1755. 
Paginanummer 18r 
170 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 02-11-1754. Dopen rk Waterstraat 1748-1810. Paginanummer 64 
171 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 09-11-1754. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1753-1755. 
Paginanummer 35r 
172 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 26-11-1754. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1753-1755. 
Paginanummer 36r 
173 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 30-12-1774. Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1773-1775. 
Paginanummer 126r 
174 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 12-08-1797. J.H. Roelants, Allerhande acten (Minuten), 1797. Aktenummer 
51 
175 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 22-06-1755. Trouwen rk Waterstraat 1713-1810. Paginanummer 149 
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O sobrenome é registrado em Breda deste o século XVI e há uma enorme população, 
dificilmente são todos consanguíneos. Segue uma amostra:  O registro mais antigo no Arquivo 
Municipal é de Cornelis Cornelissen Schoenmaeckers, em 1504.176 Harman Schoenmaeckers foi 
o primeiro a aparecer no Livro dos Burgueses, listado em 18 de maio de 1615.177 No século 
XVIII seriam admitidos mais Adriaan e Johannes. Peter é carreteiro em 1658,178 Jan é lojista em 
1670,179 em 1681 aparece um notário, Judocus,180 e no mesmo ano Francois é soldado e 
cirurgião do exército.181 Em 1682 Peeter é comerciante.182 No século XVIII Johannes é 
comerciante,183 184 Johannis (pode ser o mesmo) é mestre da bomba do Mercado,185 Pieter é 
soldado e agricultor,186 187 Adriaan é agricultor.188  
 
No século XIX a família ganhou mais projeção participando ativamente da política. Anna foi 
mãe de Andreas Joseph Hendricus Leheu (1772 -1883), importante figura pública, membro do 
Conselho de Justiça da Província de Brabante, presidente da seção de Breda de 1815 até sua 
morte, em 1820 membro do Conselho Provincial de Brabante do Norte e entre 1820-1823  
membro do Parlamento.189 Em 1862 e 1873 Adriaan era membro do Conselho,190 191 Jacobus 
Antonius em 1880 e 1895,192 193 em 1893 P. J. Schoenmakers era superintendente provisório 
do município.194 A. Schoenmakers integrava o Corpo de Bombeiros em 1870195 e J. 
Schoenmakers em 1876.196 No século XX Kees Schoenmakers foi conselheiro em 2008,197  Ton 
Schoenmakers foi secretário do Conselho em 2014198 e Vincent é vigário-geral da diocese.199  
  

                                                             
176 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 18-05-1504. Vestbrieven 1503 – 1505. Paginanummer 026v  
177 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 18-05-1615. Poorterboek Breda 1534-1632. Paginanummer 324 
178 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 04-11-1658. Commissieboek Breda 1637-1675. Paginanummer 80v 
179 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 13-09-1670. Z. van Gendt, Allerhande acten (Protocollen), 1670 – 1672. 
Paginanummer 3 
180

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 31-05-1681. J. Teulings, Allerhande acten (Minuten), 1679 – 1691. 
Aktenummer 68 
181

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 15-07-1681. I. Leempoel, Allerhande acten (Minuten), 1681 – 1682. 
Paginanummer 97 
182

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 22-09-1682. C. van Eyll, Allerhande acten (Protocollen), 05-03-1682 / 1686. 
Paginanummer 26, 27 
183 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 03-04-1708. B. de Beunje, Allerhande acten (Minuten), 1708. 
Paginanummer 81 
184 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 02-05-1726. A. Waelwijck, Allerhande acten (Minuten), 1726 – 1727. 
Aktenummer 20 
185

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 1741. Commissieboek Breda 1736-1749. Paginanummer 048 
186 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 12-09-1734. Trouwen nh Grote kerk 1731-1748. Paginanummer 82 
187 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 05-10-1735. Vestbrieven 01-08-1733 / 1735. Paginanummer 263v 
188 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 07-06-1755. A. Lotsy, Allerhande acten (Minuten), 1755. Aktenummer 36 
189 Vindplaats Archief. BHIC, Rechtbanken in Noord-Brabant, 1811-1838. Voor de geschiedenis zie Van Haastert, 
Justitie in Breda. 
190 Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1862 
191 Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1873  
192

 Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1880 
193 Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1889 
194 Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1892 
195 Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1870 
196 Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente, 01/01/1876    
197 “Raadslid Van Yperen opvolger Bredase wethouder”. Omroep Brabant, 09/01/2008 
198 IS 26112014 Procesvoorstel Bespreking Buitengebied Zuid en aspecten Handhaving en Toezicht RUI, 2014 
199 “Bisdomstaf brengt werkbezoek aan ziekenhuis Lievensberg”. Bisdom van Breda, 10/10/2011 
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Boenders 
 
Linha: Jan > Adriana Jan > Hendrick (Schoenmakers) > Christiaan Hendrik > Maria > Maria 
(van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
Adriana Jan Boenders (Adriaentien) nasceu em torno de 1650, filha de um Jan, que não foi 
identificado com segurança. Adriana casou em Breda primeiro com Peeter Schoenmakers, em 
12 de abril de 1671,200 201 e depois com Adam Verhof.202 Do primeiro casamento nasceu 
Hendrick (Henricus) Schoenmakers, batizado em Breda em 7 de setembro de 1672.203 
 
O primeiro registro encontrado da família é de 1514, quando Cornelis é citado como 
procurador da nobre Marie van Lieck.204 Podem ser citados ainda Simon, sargento;205 Cornelis 
Claes, marceneiro;206  Cornelis Peeters, procurador no século XVII, 207 ativo por muitos anos e 
citado em dezenas de registros, Anthonij, cirurgião,208 e Segebertus, cirurgião.209 Foram 
recebidos na burguesia Jan, Cornelis, Peter e Anthonij. Jenneke casou-se com Wijnant Bekkers, 
schepen de Alphen en Chaam.210 No século XX Marius destacou-se como artista. A família 
lançou ramos em Zevenbergen, Princenhage, Alphen en Chaam e outras cidades no entorno.  
  

                                                             
200 

Stadsarchief Breda. Trouwen rk Nieuwstraat 1668-1678: 12-04-1671 
201 Stadsarchief Breda. J. P. Beeris, Testamenten (Minuten), 1660 – 1672: 30-08-1672 
202 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 22-05-1680. J. Teulings, Allerhande acten (Minuten), 1679 – 1691. 
Aktenummer 42 
203 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 07-09-1672. Dopen rk Nieuwstraat 1668-1677. Paginanummer 36 
204 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 10-01-1514. Vestbrieven 1514. Paginanummer 084r, 084v 
205 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 05-05-1696. I. Leempoel, Allerhande acten (Minuten), 1694 – 1696. 
Paginanummer 256 
206

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 09-01-1679. C. van Eyll, Inventarissen 1679 – 1705. Aktenummer 1 
207 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 04-06-1637. Vestbrieven 1627. Paginanummer 43v 
208 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 23-03-1734. M.C. van der Hult, Allerhande acten (Minuten), 1734. 
Aktenummer 4 
209 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 13-03-1786. J.J. van de Laar, Allerhande acten (Minuten), 1786. 
Aktenummer 19 
210 Vroom, Bram. Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda: de geschiedenis van de 
Protestantse gemeente te Chaam. Eburon Uitgeverij B.V., 2006 
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Van Steen 
 
Linha: [Anthonis > Geert > Geert Geertsen > Adriaen Geeritsen van Steen > filho] > Cornelis > 
Digna > Christiaan Hendrik (Schoenmakers) > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria 
(Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Sobrenome grafado Van (der) Steen (Steene). A 
família provém de Etten-Leur. O primeiro registro é 
de 1295 com o schepen Arnoldus van Steen.211 Jan 
Claes e outros tinham terras no século XV. 
Lambrecht foi schepen em 1656. 212 213  
 
A genealogia segura começa apenas em 1679, 
quando Cornelis van Steen casa em Breda. Uma 
tentativa de reconstrução de algumas gerações 
anteriores segue abaixo, mas a família foi muito 
grande e há muitos homônimos, produzindo grande 
possibilidade de erro.  
 
Nossa linha começa possivelmente com Anthonis 
van Steene, atestado em Etten em 1579 como 
schepen e dono de terras,214 estava em Breda entre 
1582 e 1589,215 216 foi pai de Anthonis Anthonis, 
atestado em Breda em 1590 mas vivendo em Etten,217 e Geerit. 
 
Geerit van Steen (Geert, Gerrit, Geerit, Gerard) foi pai de Peeter Geerit Anthonis, burguês de 
Breda em 1598, capitão de navio a partir de 1605, casado com Peerken Jan Pawels 
Rombouts,218 219 Geert Geertsen, casado com Neeltien Sijmons e morto antes de 1607,220 
Adriaen, Bartel Gerits e Elisabeth Gerits.221 
 
Adriaen Geeritsen van Steen, residente em Etten-Leur e capitão de navio, foi atestado em 
Breda em 1620,222  foi casado com Aelken Gerits e fez testamento em 1631. 223 Adriaen 
Geeritsen teve os filhos Gerit Adrianessen, pai de Cornelis Geerit Adriaenssen, menor de idade  

                                                             
211 West-Brabant Archief. 0001 Archief van de vrijheid Etten, Leur en Sprundel, 1430-1810: Archiefvormers 
212 West-Brabant Archief. Etten R 258, f. 20v, 14-03-1467 
213

 West-Brabant Archief, Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811. Reekeninghe voor Lambrecht van Steen schepen 
alhier als voight beneffens Henrick Michiel Vrints als toesiender van de twee jonghste kinderen Adriaen Machielsen 
Verdonck ende van Sijken Michiel Vrints zalr 1656 
214 West-Brabant Archief.  Etten R353f1 07-01-1579 
215 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1582 – 1584: 17-09-1582 
216 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1589: 13-06-1589 
217 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1590: 17-07-1590 
218 Stadsarchief Breda. Poorterboek Breda 1534-1632:  06-05-1598 
219

 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1605: 12-04-1605 
220 West-Brabant Archief, Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811. Rhekening van Willem Michielssen Bus als voocht 
van de nagelaten weeskinderen wijlen Geert Geertsen van Steen daer moeder aff was wijlen Neeltien Sijmons 1607 
221 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1590: 17-07-1590 
221 Stadsarchief Breda. R. Hessels, Protocol, 1627 – 1637: 17-03-1631 
222 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 08-05-1620. Vestbrieven 1620. Paginanummer 67v 
223 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1590: 17-07-1590 
223 Stadsarchief Breda. R. Hessels, Protocol, 1627 – 1637: 17-03-1631 

Antiga padaria da família Van Steen em Etten. Foto Cootje 
Haverkamp.   
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em 1663,224 Theunis Adriaenssen, casado com Anneken Adriaenssen, pais de Cornelis Theunis 
Adriaen, menor de idade em 1663,,225 e Adriaen Adriaenssen, capitão de navio, admitido na 
burguesia de Breda em 1644,226 227 morto antes de 2 de junho de 1658, casado com Barbel 
Bastiaensen van Bersee (Barbara Sebastiaenssen).228 Um dos dois Cornelis provavelmente foi 
nosso ancestral. Só são citados com seus nomes completos na infância e depois é impossível 
distinguí-los.  

                                                             
224 Stadsarchief Breda. Vestbrieven 1660 – 1663: 19-01-1663 
225 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 19-01-1663. Vestbrieven 1660 – 1663. Paginanummer 317v, 318v 
226 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 08-04-1644. Poorterboek Breda 1632-1684. Paginanummer 60 
227 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 20-04-1645. Vestbrieven 1643 – 1646. Paginanummer 211v 
228 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 06-05-1643. Dopen nh Breda 1640-1644. Paginanummer 189 

Inscrição de Adriaen Adriaenssen van Steen no Livro dos Burgueses de Breda. Stadsarchief Breda. 

Registro de batismo de Digna van Steen. Abaixo, registro de casamento de Digna van Steen e Hendrik 
Schoenmakers. Stadsarchief Breda.  
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O nosso parece ter sido fabricante de cordas e operador do guindaste de Breda.229 230 Cornelis 
van Steen casou pela primeira vez com uma mulher desconhecida, em 11 de fevereiro de 1678 
sepultou a esposa,231 e em 31 de março de 1679 casava em Breda novamente com Maria 
Caret, Coret ou Kriet, viúva de Hendrick van Oosterdorp.232 O segundo casamento produziu 
Adriaen I, batizado em 11 de julho de 1681 233 e falecido na infância, Cornelis, batizado em 5 
de março de 1683,234 Adriaen II, batizado em 30 de setembro de 1685,235 Gerhardus, batizado 
em 17 de agosto de 1691,236 e Digna. 237   
 
Digna van Steen (Dijna ou Dingena), batizada em Breda em 1º de novembro de 1679,238 casou 
com Hendrik Schoenmakers em 16 de fevereiro de 1705,239 240 e foi sepultada em 7 de 
outubro de 1748.241  
 
A família tornou-se imensa, e chegando aos séculos XIX e XX temos milhares de registros em 
Breda e Etten-Leur. Alguns têm origem em outras cidades, e considerando a quantidade de 
pessoas com o sobrenome van Steen  pode-se imaginar que nem todos sejam consanguíneos. 
 
 

  

                                                             
229 Stadsarchief Breda. P. van Heusden, Allerhande acten (Minuten), 1672 – 1673: 21-10-1673 
230 Stadsarchief Breda. Commissieboek Breda 1659-1705: 19-11-1676 
231 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 11-02-1678. Begraafposten in de rekeningen van de Kleine Kerk 1667-1686. 
Paginanummer 26v 
232 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 31-03-1679. Trouwen nh Grote kerk 1672-1680. Paginanummer 276 
233 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 11-07-1681. Dopen nh Breda 1675-1686. Paginanummer 105r 
234 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 05-03-1683. Dopen nh Breda 1675-1686. Paginanummer 133r 
235

 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 30-09-1685. Dopen nh Breda 1675-1686. Paginanummer 174v 
236 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 17-08-1691. Dopen nh Breda 1686-1704. Paginanummer 65r 
237 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 01-11-1679. Dopen nh Breda 1675-1686. Paginanummer 72v 
238 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 01-11-1679. Dopen nh Breda 1675-1686. Paginanummer 72v 
239 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 15-04-1708. Trouwen rk Nieuwstraat 1693-1812. Paginanummer 27 
240 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 16-12-1705. Trouwen nh Grote kerk 1696-1711. Paginanummer 172 
241 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 07-10-1748. Begraafposten in de rekeningen van de Kleine Kerk 1748-1752. 
Paginanummer 42r 

Registro de sepultamento de Digna van Steen. Stadsarchief Breda. 
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Van Besouw (Wijnsouwen) 

Linha: Henric Goessen > Goessen Wijnsouwen > Jan Goessen Goessen Wijnsouwen > Henrick 
Jan Wijnsouwen/Bezouwen > Jan Hendrick Bezouwen > Peter Jan Bezouwen > Jan Peter 
Besouw > Jan Jansen van Besouw > Jan Jansen > Gerard Janssen > Ida > Maria 
(Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > 
Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Segundo o Centrum vor 
Familiegeschiedenis, a família van 
Besouw foi importante e prolífica. 
Sua história inicia com Goessen 
Wijnsouwen, filho de Henric, que 
viveu em Loon op Zand. Na terceira 
e quarta gerações alguns ramos 
adotaram as formas Besouw e 
Bezouwen. Outros ramos adotaram 
as variantes Bezou e Besau. A partir 
do século XVI lançaram ramos em 
torno de Rotterdam, Tilburg, na 
baronia de Breda, na província de 
Antuérpia, em Roermond, Berkel, 
Gilze e Goirle. Entre os séculos XVIII 
e XX o ramo de Goirle se destacou 
como fabricantes de tecidos.242 
 
Uma publicidade da empresa 
montada por Jan van Besouw de 
Goirle mostra um brasão, mas a 
imagem é tão pequena que seus 
elementos são muito pouco 
distinguíveis. O que é claro é que o 
campo do escudo é dividido por uma faixa mais escura, e que acima dela há três elementos. 
Pelos contornos parecem ser uma flor de cardo e duas folhas, mas também podem ser uma 
bolota de carvalho e duas folhas, mas a forma das folhas é alongada e não parecem de 
carvalho, e por isso optei pelo cardo. A reprodução não tem cores. O brasão tem uma 
estrutura semelhante ao da vila de Besoyen, com cores ouro e azul, e talvez tenha sido 
inspirado nele em vista da similitude do nome, e por isso na reconstrução acima adotei essas 
cores. De qualquer forma são essas cores as usadas quando se perdem as originais em famílias 
holandesas. A reconstrução do conjunto, enfim, é altamente conjetural. 
 
Henric Goessen, o fundador da família, viveu e morreu em Loon op Zand na passagem do 
século XIV para o XV. 243 Foi pai de Goessen Wijnsouwen, que viveu entre c. 1425 e 1450 e foi 
pai de Jan Goessen Goessen Wijnsouwen, nascido em 1450 e falecido antes de 1505.244  
  

                                                             
242 Centrum vor Familiegeschiedenis. Auteur(s): Gils, J. van. De afstammelingen van Goessen Wijnsouwen; Van 
Besau, Besouw, Bezouw, Besouwen. Brabantse Stambomen; no. 6. Uitgave: Stg. Brabantse Reg. Geschiedbeoefening 
's-Hertogenbosch 2000. ISBN: 90 72526 44 9. 300 p., ill., index 
243 Familie du Pre. Stamboom: gedcoim55, e.p.w. van Bezouwen, Henric Goessen 
244 Familie du Pre. Stamboom: du Pre2 - 2012-05-10 00-29-33, Jan du Pre, Jan Goessen Wijnsouwen 
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Seu filho Henrick Jan Wijnsouwen ou Bezouwen, também chamado Heijn Jans Goessensoen, 
nascido por volta de 1475 e falecido antes de 1555, foi casado com Margriet, tendo o filho 
Jan.245 246 Henrick foi atestado em Venloon vivendo como carpinteiro, deixando uma bela 
herança.247 248 249 
 
Jan Hendrick Bezouwen, também conhecido como Jan Heijnen Jan Goessens, nasceu em 
torno de 1500 e faleceu antes de 1555. Teve os filhos Peter Jan,250 Marie Janss,  Cornelis 
Jansen Bezouwen, casado com Marieken Hendrlk Stevens, e Joost Jansen Bezouwen, 
carpinteiro, casado com Heijlken Claes Quaps.251  
 
Peter Jan Bezouwen nasceu em torno de 1540. Com uma esposa desconhecida foi pai de Jan 
Peter 252 e Jenneke Peter, casada com Joannes Adrianuszoon em 21 de setembro de 1625 e 
falecida em Loon op Zand. Peter deve ter sido pessoa de posses, pois comprou terras em Loon 
op Zand pela importante soma de 170 florins.253  
 
De fato, nesta época a família já havia ingressado na burguesia254 e estava em evidência. 
Goessen Henricxsse Bezouwen em 1547 era schepen de Venloon, antiga denominação de Loon 
op Zand, e aparece como testemunha em uma transação legal a respeito de pensões e dízimos 
hereditários envolvendo Lucas Adriaense van Bezauwen. Em 1559 Goessen era mestre da 
Mesa do Espírito Santo e em 1566 era novamente schepen.255 Lucas aparece em vários outros 
atos adquirindo direitos de dízimo e arrendando terras.256 257 258 259 Goessen Heijn, Adriaen 
Jansse, Goessen Cornelisse e seu irmão Geerit, Henrick Janssoon, Joist Jansse e seu irmão 
Cornelis, também foram donos de terras e detentores de dízimos neste período.260 
 
Jan Peter Besouw nasceu em torno de 1570 em Loon op Zand e faleceu antes de 1626 em 
Berkel (Tilburg). Foi casado com Peterken Huijberts, tendo cinco filhos, dos quais só se 
conhece o nome de um, Jan Jansen.261 Diz-se que ganhou riqueza no comércio.262 
 
Jan Jansen van Besouw nasceu em torno de 1600, foi fazendeiro em Berkel, casou com 
Geertruijdt Michiel Jansen van de Sande, neta de um rico cervejeiro, e faleceu em torno de 
1673. Deixaram os filhos Geertruij Jans (? – c. 1650), Peeter Jansen (? – c. 1705), Jan Jansen II 
263 e Maria Jansen, casada com Gommaer Seghers de Antuérpia, que deixou uma grande 
herança de 600 florins. 
 
 

                                                             
245 Familie du Pre. Stamboom: van Hooff Family Tree, Hen van Hooff, Henrick Wijnsouwen 
246 Engel van Mierlo. Persoonskaart: Jan (alias Jan Heijnen Jan Goessen) Bezouwen 
247 Rechterlijk Archief Loon op Zand. R 57 f 1r d.d. 10-4-1547. (1e bundel) 
248 Rechterlijk Archief Loon op Zand. R 57 f 259r en f 259v d.d. 16-11-1555 
249

 Rechterlijk Archief Loon op Zand. R 57 f 260r d.d. 16-11-1555 
250 Brabantse Genealogie. Jan Bezouwen (Alias Jan Heijnen Jan Goessens). Persoon-ID I10654 
251 Engel van Mierlo, op. cit. 
252

 Brabantse Genealogie. Peter Jan Bezouwen. Persoon-IDI10652 
253 Familie du Pre. Stamboom: du Pre2 - 2012-05-10 00-29-33, Jan du Pre, Peter Jan Bezouwen 
254 Archief van de Schepenbank Loon op Zand. RAT. Loon op Zand. R 56 f 37r d.d. 17-4-1540 nae paesschen 
255

 Stadhouders-van den Broek, Lia. Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 57  
256

 Archief van de Schepenbank Loon op Zand. RAT. Loon op Zand. R 56 f 147v d.d. 29-5-1545 
257 Archief van de Schepenbank Loon op Zand.  RAT. Loon op Zand. R 56 f 176v d.d. 13-5-1546 
258 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank Loon op Zand.  RAT. Loon op Zand. R 57 f 167v en f 168r d.d. 1-2-1551 
259 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank Loon op Zand.  RAT. Loon op Zand. R 57 f 276r d.d. 19-4-1556 
260 Stadhouders-van den Broek, op. cit. 
261 Brabantse Genealogie. Jan Peter Besouw.  Persoon-ID I9489 
262 Familie du Pre. Stamboom: du Pre2 - 2012-05-10 00-29-33, Jan du Pre, Jan Peter Besouw(en) 
263 Brabantse Genealogie. Jan Jansen van Besouw.  Persoon-ID I9486  
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Jan Jansen II van Besouw nasceu em Berkel em torno de 1625. Casou-se com Jenneke Joost 
Peters Eeltjens264 e foi cervejeiro (?), sendo enterrado em 19 de julho de 1671. Sua esposa 
havia falecido pouco antes, em 8 de julho. Deixaram os filhos ainda menores de idade aos 
cuidados de tutores, junto com uma grande herança em imóveis, terras e gado.265 O casal teve 
sete crianças, das quais só se conhece com segurança o nome de Vijver Jansen (Genoveva, c. 
15/08/1669), 266 casada com o fazendeiro Peter van Dommelen, e Gerard.267  Outras devem ser 
Catharina (Cathalijn), casada com Cornelis de Rooij; Jan Jansen (? – 1729); Maria Jansen e 
Maria, casada com Jan Mutsaers.268  
 
Gerard Janssen van Besouw (Gerardus, Gerrit) nasceu em Goirle (Tilburg)269 e casou-se em 21 
de abril de 1705 com Helena Schroevers, também conhecida como Helena van Ravels, tendo 
os filhos Johanna Gerardus (c. 18/01/1706 – sepultada em 18/05/1767), casada com Huijbert 
Brenders; Maria (c. 09/04/1709 – sep. 2112/1782); Joannes Gerrits (21/12/1711); Peter Gerrits 
(c. 05/03/1714 – sep. 24/02/1798), tecelão em Poppel, casado com Maria Lammers (Lambert); 
Jan Gerrits (antes de 1715 – 09/11/1766); Josephus Gerrits (c. 02/04/1717 – sep. 14/12/1798); 
Henrica (c. 20/04/1719 – sep. 25/05/1768), casada com Adriaan Smulders, e Ida. 270 271 Gerard 
foi fazendeiro, e por cerca de um ano após seu casamento viveu na cidade da esposa, Ravels, 
onde foi camareiro de Willem Bastiaens. Em 1707 comprou uma casa e um campo em Dorf, e 
em 1709 comprou outra casa. Após a morte de Helena em 16 de agosto de 1732, Gerard viveu 
das rendas de suas propriedades, que incluíam também um campo em Tilburg, falecendo em 
Goirle em 24 de abril de 1748.272  
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 Familie du Pre. Stamboom: du Pre2 - 2012-05-10 00-29-33, Jan du Pre, Jan Jansen van Besouw 
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Instrumentos antigos para a fabricação de bolas de kaatsen. Foto Stichting Karnaval Ballefruttersgat. 
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Ida van Besouw foi batizada em 29 de março 1707, 
casou-se em Goirle em 3 de março de 1732 com 
Christiaan Hendrik Schoenmakers, depois indo 
residir em Breda, onde morreu em 12 de setembro 
de 1748, sendo sepultada no dia 14.273 Faleceu 
deixando filhos pequenos, mas proveu-os de uma 
boa herança de 120 florins.274  
 
Joannes, irmão de Ida, conhecido como Jan Baptist, 
casado com Adriana Maria Wiemers, foi um dos 
primeiros da família a se radicar em Goirle, onde 
enriqueceu, tendo terras, sendo chamado de sinjeur 
(senhor) e tornando-se administrador da igreja, 
ativo membro da Guilda dos Besteiros e schepen. 
Através de sua esposa envolveu-se com a fabricação 
de bolas para o popular jogo de kaatssen, atividade 
que era tradicional entre os Wiemers. Deste 
casamento nasceram seis filhos. Dois faleceram 
pequenos. Adrian, que permaneceu solteiro, foi 
pedreiro. Helena casou com o tecelão Peter van 
Dun, e Ida II casou com Laurens van Dun, irmão do 
outro, mestre-escola, sineiro da igreja, comerciante 
e mestre-fabricante de bolas de kaatssen. 275 276 
Depois Adriaan II e Gerrit II van Besouw e Petronella 
van Besouw-de Groot entraram no ramo de bolas, 
emparelhando-se com as famílias van Enschot e van 
de Sande, abordadas em outras seções, na 
continuidade desta indústria.277 
 
Outro filho de Jan Baptist foi Gerard, batizado em 
Goirle em dezembro de 1749, carpinteiro de profissão, casado em 15 de janeiro de 1786 com 
Maria, filha do schepen e fabricante de bolas Willem van Dun. Nesta época o indústria de 
tecidos e roupas iniciava uma rápida ascensão local, e Gerard aproveitou este momento para 
mudar de vida, passando a fabricar e negociar tecidos e fios de linho – e também bolas de 
kaatssen. O seu negócio progrediu, ele ganhou riqueza, notoriedade e influência política, 
inserindo-se entre as lideranças locais e tornando-se administrador da igreja e schepen. 
Faleceu em Goirle em 21 de maio de 1829 deixando um patrimônio de quase dez mil florins.278 
No ano em que desapareceu Gerard, seu filho Jan Baptist II reorganizou a fábrica de fios e 
tecidos que seu pai havia iniciado em Goirle. Em 1839, data que é considerada oficialmente a 
de sua fundação, a firma já dava sinais de grande dinamismo. Falecendo em 1861, a direção foi 
assumida por seu filho Gerard II, que ampliou o negócio e ergueu uma nova planta. 279  
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Jan Baptist III Maria van Besouw. Foto Het Geheugen 
van Tilburg / Staadsmuseum Tilburg. 
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Em 1885 seus filhos Jan Baptist III Maria (Jan), Willem e Piet entraram no corpo diretor, 
expandindo e diversificando a produção para incluir lonas, sacos e outros itens. Willem mais 
tarde deixou seu lugar para entrar na Ordem Dominicana e Piet lançou uma empresa 
independente. Em 1895 o prédio principal incendiou, mas aproveitou-se a oportunidade para 
reconstruí-lo ampliado e melhorado. Jan permaneceu na Direção até falecer em 1939.280 Foi 
casado com Elisabeth Marie Louise van den Heuvel e depois com Johanna Maria Vromans,281 e 
é lembrado como figura brilhante e polêmica, de ideias sociais avançadas para a época, 
instituindo programas de apoio ao funcionalismo e promovendo o bem comunitário, vindo a 
batizar postumamente um centro cultural e uma rua.282 No relato de Ronald Peeters, 
 

“A encíclica Rerum Novarum o inspirou a realizar atividades sociais para os 
funcionários de sua empresa num espírito de conciliação, comunitarismo e 
catolicidade. Fundou em 1896 o primeiro ‘conselho de fábrica’ da região e o terceiro 
da Holanda. Esta forma de chamada dos operários para a participação era até então 
inexistente. Em 1900, Jan van Besouw uniu-se a um grupo de empregados para criar 
um sindicato (a Guilda dos Tecelãos de São José), um segundo passo importante na 
emancipação dos trabalhadores. Em 1909 foi assinado um acordo coletivo entre a 
empresa e a Cooperativa Têxtil Diocesana de São Lamberto. Este foi o primeiro acordo 
coletivo concluído na região”.283 

                                                             
280 Monument van Besouw. Historie. 
281 Sparidans, Louis. “Van Besouw: een goeie vriendin”.  In: Het Geheugen van Tilburg. Staadsmuseum Tilburg, 
17/04/2011 
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Família de Gerard II van Besouw. Foto Het Geheugen van Tilburg / Staadsmuseum Tilburg. 
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A família de Jan Baptist Maria van Besouw. Foto Het Geheugen van Tilburg / Staadsmuseum Tilburg. 
Abaixo, a Casa Agatha, onde viveu Piet van Besouw. Coleção B. Verschuuren/Regionaal Archief Tilburg.  Ao lado, o 

padre Petrus Josephus Maria van Besouw, filho de Jos van Besouw. Foto J. van Gils/Regionaal Archief Tilburg.  
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No século XX os herdeiros tornaram a fábrica uma potência e ampliaram ainda mais o leque de 
produtos incluindo por exemplo estofados, carpetes, tecidos de revestimento e uma variedade 
de outros itens, com grande produção para exportação e várias filiais. Ganharam prêmios e o 
título de “Fábrica Real” concedido pela Coroa. No entanto, surgiram problemas e em 1995 foi 
decretada a falência. As existências foram adquiridas por outros grupos que reiniciaram 
separadamente algumas atividades mas sua trajetória como empresa unificada se encerrou. A 
história deste empreendimento já rendeu reportagens e estudos, onde se louva a criatividade 
dos diretores, e o patrimônio social que reuniram permanece vivo, sendo um motivo de 
orgulho para os locais. O antigo prédio da fábrica é hoje um monumento histórico.284 285 286  
 
Também merece nota Joannes Theodorus (Theo), (Tilburg, 1919 - Boxtel, 2007), militar que 
atuou na II Guerra e se notabilizou no comando de vários regimentos, entre eles o ilustre 
Corpo de Fuzileiros Princesa Irene, chegando à posição de general e recebendo várias 
condecorações de prestígio, ativo também na sociedade civil como prócer do esporte e 
benemérito em obras assistencialistas.287 
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Publicidade no início do século XX. Foto Monument van Besouw. 
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Huijberts 
 
Linha: Peterken > Jan Janssen Janse (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van 
Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
Peterken Huijberts casou com Jan Peter van Besouw e faleceu em 1645.288 Ela pode ser 
natural de Loon op Zand, onde Jan Peter nasceu e onde uma Peterken é citada em 1616. Em 
1624 é citada uma Peterken Huijbert Jan Wouters.289 Mas talvez não seja a mesma pessoa.  

 
 

Schroevers  

Linha: [Cornelis > Pauwel Cornelissen] > Gaspar Pawels > Helena > Ida (van Besouw) > Maria 
(Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > 
Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Gaspar Pawels Schroevers (Jasper, Jespar, Jaspar, Gaspar van Ravels) nasceu em Ravels em c. 
1643, casou em Goirle com Ida Cornelis de Bont em 10 de fevereiro de 1670, e com ela teve os 
filhos Cornelius Casparus Pauwels (c. 21/04/1671), Cornelius van Ravels (c. 30/07/1674), 
Willemina van Ravels (c. 22/01/1678) e Helena.290 Considerando a enorme quantidade de 
vezes em que foi testemunha de casamentos – cerca de 80! – Gaspar foi pessoa de grande 
projeção.291 De fato, ele foi citado como um dos principais professores na história do ensino 
local no século XVII, assumindo a direção da escola em 1684 e permanecendo na função até 
1719, sendo um líder comunitário.292 Em 1686 foi nomeado mestre-escola-sacristão, com 
direito a um benefício especial.293 Era filho de um Pawel. Uma fonte popular cita seu nome 
como Gaspar Pauwel Cornelissen, e seu falecimento em 1723, e outra em 26 de dezembro de 
1722. Outras fontes populares citam como seu avô Cornelis Cornelis Faes Hubert Schroevers e 
bisavô Cornelis Servaas Hubert Schroevers, mas não encontrei documentação confirmando. 
 
Helena, também chamada Helena van Ravels, foi batizada em 23 de junho de 1681 em Goirle 
e casou com Gerard van Besouw, tendo a filha Ida.294 
 
Gaspar é o personagem mais antigo encontrado na cidade. Também pode ser destacado 
Michiel Pawel, pastor luterano atestado entre 1689 e 1700,295 296 que pelo seu nome era um 
irmão de Gaspar. 
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De Bont 

Linha: Claes die Bont > Goyaert Claess > Bartrom Goyartss > [Claes Bartroms > Wouters 
Claess > Willem > Peter Willem > Jan Peter] > Cornelis Jan > Ida Cornelis > Helena 
(Schroevers) > Ida (van Besouw) > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria 
(Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 

A família se originou no distrito de Loon op Zand, a 
7 km do centro de Tilburg, onde Claes die Bont 
(Niclaes), o fundador de todo um grande grupo 
radicado nesta região, nasceu em torno de 1360.297  
Tilburg não fica longe de Breda, onde o sobrenome 
aparece um pouco antes. Gheraerd die Bonte era 
schepen em 1355 e 1357. Peter era schepen em 
1386 e mais tarde repetiu mandatos.298 
 
Com Ermgart Goyarts der Kijnder Claes teve os 
filhos Kathelijn Claes, casada com Henrick Marten 
Symons, Goyaert Claess, Gerit Claess, Agnes Claess 
e Ermgart Claess. Houve também um ilegítimo, 
Claes II. 299   
 
Claes I faleceu entre 1436-1437. Teve vários campos 
em Loon op Zand e sem dúvida foi pessoa de 
prestígio, considerando o excelente casamento que 
fez sua filha Ermgart, esposa de Peter Peters van 
Schouwen, membro da família dos senhores de 
Loon op Zand e schout da cidade.300 Schout era um 
importante cargo público que acumulava várias 
funções: administrador municipal, xerife de polícia, 
procurador público, presidente do Conselho, 
presidente do Tribunal e oficial de justiça, variando 
um pouco as atribuições conforme as tradições de 
cada local. Ermgart e Peter foram pais de Peeter 
van Schouwen, sacerdote em Loon op Zand em 
1482 e em 1519 reitor in absentia dos altares de St. Lambertus e Nicolaas em Rijsbergen, e 
Gherit Peters van Schouwen, schout de Loon op Zand, que foi pai de Jan Gheraerts, schout de 
Loon op Zand; Gysbertken Gherits;  Peter Gherits e Dierck Gherits.301 Cornelia Goyaerts, 
sobrinha de Ermgart e filha de Goyaert Claess, casou com o nobre Cornelis Geritss van 
Broechoven, família que é tratada em outra seção. 
 
Dos filhos homens de Claes I aparentemente apenas o ilegítimo Claes II e Goyaert Claess 
tiveram descendência. Claes II produziu uma linhagem viva até hoje, onde podem ser 
destacados seu neto Gherit Wouter, kerkmeester (administrador do patrimônio da Igreja),302 
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schepen de Loon op Zand entre 1507 e 1511, e reitor da Universidade de Leiden,303 e seu 
bisneto Matheus Gerit Wouterssen, schepen de Loon op Zand em 1543, mas pela genealogia  
traçada pelo historiador Leo Adriaenssen ela não levou ao nosso ramo. Resta então a linhagem 
deixada por Goyaert Claess. A família Bont foi rica, distinta e prolífica, entre os séculos XVI e 
XVII ainda tinham muitos bens nesta área e ganharam projeção com vários membros 
ocupando posições públicas. 304 Segundo Gils & Peters, os de Bont só se fixaram na zona 
urbana de Tilburg a partir do século XVI,305 mas isso pode ter ocorrido antes. 
 
Goyaert Claess die Bont foi pai de Jan Goyartss, casado com Christijn Hubrecht Gestelmans, ao 
que parece sem geração, e Bartrom Goyartss. Porém a partir de Bartrom a ligação com o 
próximo ancestral em nossa linha direta é incerta. Veremos isso mais adiante.  
 
Bartrom Goyartss die Bont, também chamado Bertram van Ghilze Goyarts die Bont, teve 
várias terras em Loon op Zand, casou com Mechtelt Aelwijn Scuylenborchs e faleceu antes de 
1504. Ao que parece foi o primeiro a ser atestado na zona urbana de Tilburg, possuindo na 
cidade uma casa chamada Den Moryaen. Foi xerife e é também o primeiro a ser atestado com 
o brasão.306 Seus filhos foram: 
 
a) Goessen Bertrams, burguês em 's-Hertogenbosch a partir de 1503. 307  
 
b) Claes Bartroms, nascido em torno de 1460 e falecido entre 1538 e 1541, schepen de Loon op 
Zand e kerkmeester em 1520. Recebeu ordens menores mas ainda podia se casar, e assim fez 
com Gheertruyt, filha bastarda de Jan Barthouts die Cock van Loe, falecendo antes de 1541. 
Seus filhos, o mestre Lambert Claes Bartrom Sbonten, Bastiaen Claessen e Mary Claessen, 
herdaram de sua tia Mary, esposa de Gherit Swerts die Weert, o grande capital de 588 florins 
de ouro em bens em Kessel, Loon op Zand, Tilburg, Engelen, Drunen e Heusden, mais dízimos e 
o direito de uso de um brasão concedido em 's-Hertogenbosch. 308 Este brasão não foi 
identificado e  provavelmente pertencia à família do marido de Mary. 
 
Bastiaen Claessen comprou dízimos da herança de seu irmão Lambert e abriu em Loon op Zand 
a hospedaria Den Roeden Leeuwe, casou antes de 1518 com a nobre Gerit van Schouwen e 
faleceu entre 1523 e 1531. Seus filhos foram Robert Bastiaen Claess, que herdou o senhorio de 
Loon op Zand e faleceu antes de 1553; Adriaen Bastiaens e Cornelis Bastiaens, que teve terras 
e direitos de dízimo. Cornelis teve um único filho, chamado Stoffel Cornelis, cuja descendência 
em sua maioria adotou, provavelmente por questões de herança, o sobrenome de Leeuw, 
dando origem a um novo ramo, ainda florescente, cuja relação com os outros de Leeuw que 
são nossos ancestrais, citados na seção correspondente, ainda não está clara, mas parece bem 
provável. Nesta linhagem podem ser destacados Bastiaen Stoffelen de Leeuw, schepen de 
Loon op Zand em 1631 e entre 1633-1640, e empossado como juiz em 1647; Stoffel Janssen, 
dono de palateces em Loon op Zand; Stoffel, por 60 anos guarda-florestal dos senhores de 
Loon op Zand, deixando substancial herança; Anneke, casada com o grande tintureiro Adriaen 
Hendrikse Snoeren, e monsieur Cornelis, mestre-açougueiro, com um patrimônio estimado em 
7.500 florins.309 
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Do segundo casamento de Claes Bartroms, com Willem Arnts die Wit, filha de Arnt Willems die 
Witte, um ricaço de Kraanven, nasceram Bartrom Claes Bartroms,310 schepen de Loon op Zand 
em 1547 e 1550 e detentor de direitos de dízimo,311 casado com uma filha de Zeger Willems 
van Haestrecht, schepen de Loon op Zand e kerkmeester; Wouter Claes Bertroms; Cornelis 
Claessen; Aernt Claes; Mariken Claessen, casada com Peeter Pauwels Quaps; Mariken Claess, 
casada com Adam Dircx Adam Quaps e depois com Zacharias Willemss, e Aleyt Claes Bertrums, 
casada com Arnt Wouter Arntss e depois com Heesken Jan Loyen.312 
 
Wouter Claes Bertroms foi decano da Irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de Loon 
op Zand. Casou com Adriaenken Jan Gerits e foi pai de Jan Wouter Claess, schepen de Loon op 
Zand, e Willem Wouters Claess, rico cervejeiro, falecido antes de 1607, quando é citada sua 
viúva Lysken Peter Jacobs e os filhos Tonis, Jacobs, Claes, Wouterken, Ariaenken e Mariken 
Willems. 313 
 
Cornelis Claessen ainda era vivo em 1549 e faleceu antes de 1561, casou com uma mulher 
desconhecida e foi pai de Cornelis Cornelissen, Ariken Corneliss, casada com Floris Henricxss, 
Lijsken Cornelis, casada com Adriaen Peeters Verdiesen, e Claesken Corneliss casada com 
Cornelis Janssen. 314 
 
Aernt Claes em 1532 era decano da Ilustre Fraternidade de Nossa Senhora e depois foi mestre 
da Fraternidade, e decano da Irmandade do Espírito Santo. 315 Casou com Lijsken Jan Meliss e 
foi pai de Bastiaen Aernts e Wouter Aernts, que aparece como agente da viúva de Claes 
Geritsse de Weert em questão de herança e pode ter sido advogado.316  
 
c) Jan Bartroms, também chamado Jan Bertens, em 1510 foi schepen de Loon op Zand e 
faleceu em torno de 1540. Foi casado com Adriaenken Jan Henricx Lemmens, tendo as filhas 
Bartrom Jan Bartroms, casada com Peter Jacop Henriek Symons, que em 1516 foi decano da 
Guilda dos Barbeiros-Cirurgiãos; Yken Jan Bartroms, casada com Jan Wouters, e Geertruydt Jan 
Bartroms, casada com Jan Adriaen Jan Goossens. Adriaenssen só citou nominalmente essas 
filhas, mas também mencionou um documento em que aparecem juntos Jan Bartroms,  
Willem Janss e seu irmãos Claes Janss, Jan Janss e Jacob Janss, este carpinteiro e schepen de 
Loon op Zand em 1550.  Pelos seus nomes, ao que parece Jan Bartroms era pai de todos 
eles.317  
 
d) Uma filha, casada com Jan de Cort Gerits, grande fabricante de tijolos. 318 
 
e) Wouter Bartroms, testamenteiro de seu pai. 319  
 
O historiador Leo Adriaenssen, fonte de todas essas informações, traçou uma ampla 
genealogia da família, mas ele reconhece que entre os séculos XVI e XVII as coisas começam a 
ficar confusas, aparecendo vários personagens que estão claramente ligados por parentesco 
mas cuja filiação é obscura. 320 Nossa linha direta tem por isso um hiato de extensão 
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indeterminada. Ela recomeça com Ida Cornelis de Bont, que nasceu em torno de 1648 em 
Goirle, subúrbio de Tilburg, onde casou-se com Gaspar Schroevers, tendo a filha Helena.321 
 
Pelo seu nome, Ida era filha de um Cornelis. Porém, o nome Cornelis foi muito comum na 
família, a família foi enorme, na década de 1640 havia uma meia dúzia de Cornelis vivendo em 
Tilburg, e uma identificação segura é impossível. Uma hipótese de reconstrução genealógica 
segue assim: Claes die Bont > Goyaert Claess > Bartrom Goyartss > Claes Bartroms > Wouters 
Claess > Willem Wouters, falecido antes de 1607 em Loon op Zand 322 > Peter Willem, atestado 
em Tilburg entre 1580 e 1619323 324 > Jan Peter, pai de > Cornelis, nascido em Tilburg em 
1620325 > Ida Cornelis. 
 
 
Ainda podem ser citados nesta família Cornelis, schepen de Breda em 1694;326 o pastor Petrus, 
fundador da paróquia da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção em ’s Hertogenbosch no 
século XIX, promotor da construção da grande igreja neogótica e construtor às suas custas da 
casa paroquial,327 e o pastor Johannes, reitor do ginásio de Ravenstein, titular da paróquia de 
Sint Jan em Tilburg e fundador da igreja dos Santos Mártires de Gorkum em Kaatsheuvel/ 
Tilburg.328 No século XX se destacou Huub (1887-1975), fotógrafo da I Guerra Mundial. Embora 
a Holanda tivesse permanecido neutra, Tilburg fica perto da fronteira e testemunhou grandes 
movimentações de refugiados e de milícias que vieram para defender a neutralidade. Suas 
fotos formam um importante documento histórico. Ele deixou também um grande acervo de 
imagens sobre sua família, muitas delas de caráter humorístico.329 
 
 
  

                                                             
321 Brabantse Genealogie. Ida de Bont. Persoon-ID I12503  
322 Adriaenssen, op. cit. 
323 “Van vroeger dagen 9: Huize Broekhoven". Nieuwe Tilburgsche Courant, 15/10/1921 
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Schepenbank van Tilburg en Goirle. Archiefnummer 14, inventarisnummer 7995, blad 227 
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327 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Raamsdonksveer. Geschiedenis van onze parochie. 
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Familiares de Huub de Bont. Fotos de Huub de Bont. Regionaal Archief Tilburg. 

 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção em ‘s-Hertogenbosch, construída por iniciativa do pastor Petrus de Bont. Foto da 
paróquia. Ao lado, a Igreja dos Santos Mártires de Gorkum em Kaatsheuvel / Tilburg. 
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Eelkens (Van Oerle ?) 
 

Linha 1: [Berijs Gerrits van Oerle > Gherit Berijs van Oerle > Peter Gherit Eelkens] > Jan Peter 
> Peter Jan Peter > Joost Peter Jan > Peter Joost Peter Jan > Joost Peter Joost > Jenneke Joost 
Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > 
Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > 
Murillo 
 
Linha 2: [Berijs Gerrits van Oerle > Gherit Berijs van Oerle > Peter Gherit Eelkens] > Jan Peter 
> Peter Jan Peter > Marij, a Jovem > Peter Melis (Spapen) > Heijlken > Jan Gerit Thomassoon 
(van Enschot) > Anna Jan Gerit > Joost Peter Joost (Eelkens) > Jenneke Joost Peters >  Gerard 
Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria 
(Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Há uma certa dúvida sobre a ligação da primeira parte da genealogia com a segunda. O 
ancestral mais antigo teria sido Berijs (Berys, Berisius) Gerrits van Oerle, filho de um Gerrit 
(Gerard), e falecido antes de 26 de setembro de 1418. Possuiu vários dízimos, bens e uma 
grande extensão de terras entre Oirschot e Tilburg. Foi casado com Elisabeth Beris van Breda 
e pai de Enghelberen Berijs,  Gherit Berijs, Jan (Joost) Berijs, Yde Berijs e Aleijde (Aleijt) Berisii 
van Oerle.330 331 332 333  
 
O nome van Oerle é um toponímico, designando um dos mais antigos distritos de Tilburg. 
Originalmente fazia parte da antiqua bona de Broeckhoven, um feudo da nobre família Bac,334 
que será tratada mais adiante, e os van Oerle provavelmente foram seus vassalos. O primeiro 
encontrado com este topônimo é Wouterus van Oerle, que em 1328 era burguês em ‘s-
Hertogenbosch.335 Em ‘s-Hertogenbosch também encontramos um Gerardus Eelkens, morto 
antes de 20 de novembro de 1383,336 que poderia ser o pai de Berijs Gerrits. 
 
Gherit Berijs van Oerle, nascido antes de 1405, casado com Elisabeth Jan de Hollander, foi pai 
de Berijs, Peter Gherit, o Velho, e presumivelmente Peter, o Jovem. 337 338 339 
 
Peter Gherit van Oerle, o Velho, também chamado Peter Eelkens, casado com Katherijn 
(Kathelijn) Marten Gerrits, nasceu antes de 1435 e faleceu antes de 1532. Foi pai de Elen 
(Elijas), Gerit Peter, Beris e Laureijs. 340 341 Heer Elen foi sacerdote mas teve os filhos heer e 
mestre Jan e heer Peter.342  
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 Regionaal Archief Tilburg. Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk. Oisterwijk, 26/09/1418; 14/07/1420; 31/12/1421 
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Casarão que sediou a fazenda Scheurenhoeve e pertenceu à família de Wouter Eelkens de Tilburg nos séculos 
XVII e XVIII.  Foto Tilburg Wiki. Abaixo, palacete  em s’Hertogenbosch que pertenceu ao mestre Joannes 

Eelkens, que advogou em Antuérpia. Tem um interior decorado com afrescos e talha dourada. Foto Bossche 
Encyclopedie. 
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Segundo Trommelen & Trommelen, o sobrenome Eelkens e sua 
variante Eeltjens derivam de uma grande propriedade rural na zona de 
Tilburg, o chamado Eelkenacker ou Akker van Eelk. Eelken é diminutivo 
de eel, enguia, e um apelido para Elias.343  Pode-se presumir que o dito 
Eelkenacker  fosse parte das terras dos van Oerle, de onde alguns 
membros tomaram o apelido.  Outras evidências da equivalência são 
Peter Beerijs van Oerle, que teve um neto chamado Beris Peters 
Eelkens, 344 e Jan Peter Berijs van Oerle, secretário de Tilburg em 1552, 
que teve um filho chamado Berijs Jan Peter Berijs Eelkens, que foi 
médico ativo em Liège.345  
 
A identidade de Jan Peter Eelkens é um pouco incerta, mas segundo 
Marcel Wissenburg, que fez extensas pesquisas, provavelmente é outro 
filho de Peter Gherit.346 Foi casado com Marij Gelden Thijs, tendo os 
filhos Gerit Jan Peter, Hillegont Jan Peter, Jan Jan Peter e Peter Jan 
Peter.347 348  
 
Peter Jan Peter casou-se com Mathijsken (Thijsken) Claes (Niclaes) 
Steven Reijnen van Broechoven, tendo os filhos Jan; Gelden; Joost (Jan) 
Peter Jan, casado com Jenneke Korst Jan Korstkens Bonten (de Bont); 
Cornelis; Heijlken, casada com Jan Lenaert Mutsaerts; Marij, a Velha, 
casada com Jan Jan Aerts e depois com Wouter Jan Wouter Melis; Marij, 
a Jovem, e Gherit, bastardo, filho de Marij Wouter Willem Marijnen. 349 
350 Marij, a Jovem é também uma ancestral direta e logo será tratada em 
separado. 
 
Joost Peter Jan, casado com Lijsbeth Hendrick Goidtstouwen 
(Goetstouwen), 351 foi pai de Mathijs Joost Peter, Peter Joost Peter Jan, 
Sebastiaen Joost Peter e Jenneken Joost Peter Jan.  
 
Peter Joost Peter Jan Eelkens, falecido antes de 1642, foi casado com Anna Michaël van 
Nerven e pai de Maria.352 Casando com Anna Jan Gerit van Enschot foi pai de Joost Peter 
Joost. Teve ainda outra filha, Lijsken, de mãe incerta, casada com Cornelis Wouter Spapen. 353 
 
A partir de Joost Peter Joost esta linha assumiu o sobrenome variante Eeltjens. Joost casou em 
Goirle (Tilburg) em fevereiro de 1634 com Vijverken Jan Jacob (Jan) Hoosmans ou Hooskens. 
Teve terras354  e foi rico cervejeiro, em 1665 foi atestado possuindo a fortuna de 2.200 florins e 
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350 Lange, Jan W. M. Genealogie van de Familie Kamp. De nakomelingen van MATTHIJS JANS (VAN) CAMPEN en ALIT 
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351 Gils (1979), op. cit.  
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353 Gils (1979), op. cit. 
354 Regionaal Archief Tilburg. R.375, fol. 207 (22-12-1677) 

Acima o brasão Eelkens, abaixo, o 
brasão Eeltjens. 
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pertencendo à elite local.355 Foi pai de Petrus Judocus e Jenneke Joost Peters, que nasceu em 
25 de novembro de 1634 em Goirle, casou com Jan Janssen van Besouw, tendo o filho Gerard 
Janssen, e faleceu em 8 de julho de 1671 em Tilburg.356 
 
A outra linha parte de Marij, a Jovem, filha de Peter Jan Peter, que foi casada primeiro com 
Amelis (Melis) Jan Cornelis Spapen e depois com Cornelis Willem Jan Veramelvoirt. Do 
primeiro casamento nasceram os filhos Cornelis, Peter e Adriaan. 357 
 
Peter Melis foi pai de Melijs, Willem, Martijnken e Heijlken. Heijlken (Heijlwich) casou com 
Gherit Thomas van Enschot e foi mãe de Jan. 358  
 
Jan Gerit Thomassoon casou-se com Aleijdt Aert Jan Gerit Geenen e foi pai de Marie, 
Heijlwich, Digna, Adriana e Anna. Com Anna Jan Gerit van Enschot volta-se à linha Eelkens, 
tendo casado com Peter Joost Peter Jan Eelkens, já citados.359 
 
A segunda geração (Peter Jan Peter) casou na nobreza, fizeram outros casamentos na 
nobreza,360 361 vários membros da família são citados possuindo dízimos hereditários e 
terras,362 363 tinham sedes principais nas vilas de Hasselt e Korvel, onde possuíam mansão e 
fazendas.364 Obviamente foi família de prestígio, e um ramo foi nobre.  
 
Produziram membros distintos em Tilburg, ‘s-Hertogenbosch e Breda. Jan (Joost) Beerijs, filho 
de Beris Peters, foi schepen de Tilburg e latifundiário,365 Elen filho de Jan foi schepen em 
Tilburg em 1535,366 Gysbert Jan nasceu em ‘s-Hertogenbosch e foi boticário, schepen e 
secretário de Breda. Seu filho, mestre Gysbert Eelkens, o Jovem, foi xerife de Rethi e casou 
com a nobre Walburch van Someren, que levou para o casamento um enorme dote de 4 mil 
florins e o senhorio de um feudo em Berkel (Tilburg), que permaneceu em posse dos Eelkens 
entre 1652 e 1723. Seu último titular foi heer Johannes Baptista Joseph, morto sem herdeiros. 

367 368 369  Outros descendentes de Gysbert também se notabilizaram: Mestre Gerardus 
Norbertus foi advogado e membro do Conselho do Brabante em Bruxelas, Gaspar foi xerife de 
Wezenmaal, e Gijsbert Nicolaus foi advogado em Bruxelas.370 Outros a citar são Aert e Johan, 
recebidos na burguesia de ‘s-Hertogenbosch,371 372 Henricus de Breda foi jesuíta e missionário 
em Gorcum,373 Victor Guilelmo de Breda foi prior carmelita,374 Joannes foi advogado.375  
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Thijs (Mathijssen)  
 
Linha: Mathijs > Gelden Mathijssen > Marij Gelden Thijs > Peter Jan Peter (Eelkens) > Joost 
Peter Jan > Peter Joost Peter Jan > Joost Peter Joost > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen 
(van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Gelden Mathijssen (Mathijs, Mathijsse, Mathijssoon, Thijssen), filho de Mathijs, são os mais 
antigos ancestrais conhecidos. Sobre Mathis nada pude descobrir. Gelden nasceu 
possivelmente em torno de 1430 e foi atestado em 1504 em Loon op Zand quando já era 
falecido. No mesmo documento declara-se que seu filho Willem é dono de terras.376 Willem já 
havia aparecido antes junto com seu irmão Gerit Gelden Thijssen, que em 1482 estavam 
diante do tribunal do bispo de Liège a fim de pagar uma indenização e levantar a excomunhão 
que lhes fora imposta por terem ferido o clérigo Claes Bartrom de Bont (citado na seção de 
Bont). Ambos são chamados de fazendeiros. 377 Em 1511 é citada outra filha de Gelden, 
Gheertruijt, casada com Henrick Jan Melis, cujo filho Mathijs transfere para sua tia Marij 
Gelden Mathijssoon, filha de Gelden, rendas e dízimos hereditários.378 No ano seguinte Mathijs 
transfere outros bens para Marij Gelden.379  
 
Marij Gelden Mathijssoon, também chamada Mathijsdochter ou Mathijs,380 sem dúvida é a 
mesma pessoa que Marij Gelden Thijs, que viveu em Tilburg, a 7 km de Loon op Zand, onde 
casou com Jan Peter Eelkens, tendo o filho Peter Jan Peter.381  
 
Cito outros, mas sem grande certeza de que pertencem à mesma família. No século XV em 
Loon op Zand não foi hábito registrar sobrenomes com muita consistência, e o que mais se 
fazia era identificar as pessoas como Fulano filho de Sicrano, no máximo acrescentando o 
nome do avô, mas sem fixar sobrenomes verdadeiros, o que só ocorreria em larga escala mais 
tarde.  
 
Peeter Jan Thijssoon, camponês, em 1504 paga tributo a Pelgrom Henrickssoon; Vrancks Her 
Jan Thijssen estava em 1521 envolvido, junto com um grande grupo de pessoas, incluindo o 
sobredito Claes Bartrom, em uma disputa com o tutor da nobre Marien van Haestricht;382 em 
1609 Jan Thijssen era um dos guardiãos de Thuenis Thuenissen;383 em 1626 Geraert Geritssen 
está devendo 74 florins para Daem Thijsen;384 em 1619 Jan Thijssen e mais duas pessoas 
reconhecem um débito de 268 florins para com Mathijs Cannaerts e em 1620 ele paga tributo 
aos administradores da igreja; em 1631 Willem Jan Thijssen paga uma dívida de 200 florins em 
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nome dos irmãos Geritsen;385 em 1656 Andries em nome de Jan Thijssen reconhece uma dívida 
de 200 florins.386 
 
 
 

Goetstouwen  
 
Linha: [Hendrick] > Johannes Hendrick > Henrick Jan > Lijsbeth Hendrick > Peter Joost Peter 
Jan (Eelkens) > Joost Peter Joost > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida 
> Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina 
(Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Foi família muito pequena em toda a Holanda em tempos antigos e há pouquíssimo material 
disponível, com registros muito esparsos. O nome foi grafado em muitas variantes: 
Goidtstouwen, Goitstouwen, Goedtstouwen, Godsstouwers, Goedtstouwers, Goetstouwers e 
outras. Hoje sobrevive principalmente na forma Goetstouwers, com grande número de 
representantes. 
 
Johannes Hendrick Goetstouwen nasceu em torno de 1480 e faleceu antes de 1532, tendo os 
filhos Henrick Jan387 e Cornelis Jan. Sua esposa é incerta. Fontes populares alegam que teria 
casado com Margriet Henrick Henrick Toyt-Vannis, mas isso parece pouco provável, pois o pai 
de Margriet casou-se antes de 1423. 388 Ela deve ter nascido entre as décadas de 1420 e 1450 e 
seria velha demais para casar com Johannes. 
 
Henrick Jan casou com Adriana Peter Baerincx, e foi atestado em 1538 em ‘s-
Hertogenbosch.389 Em 1550 está em Oisterwijk, a 15 km, fazendo junto com Mathys Dircx uma 
petição às autoridades para reembolso de grandes despesas que tiveram, aparentemente 
financiando um batalhão militar, sendo citadas suas alabardas, escudos e outras armas.390 
Henrick deixou testamento em 1558 com vários bens e benefícios, e sem dúvida foi pessoa 
ilustre.391  O casal teve as filhas Margaretha Henrick (Margriet), Anna Henrick e Lijsbeth 
Henrick (Hendrick). Margriet casou-se com Cornelis Denijs Adriaen Mutsaerts, falecido antes 
de 1589, que foi schepen em Moergestel e presidente do Conselho, deixando descendência em 
Tilburg.392  
 
Lijsbeth casou com Joost Peter Jan Eelkens, gerando Peter Joost Peter Jan.393  
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Van Broechoven (Bac) 
 
Linha: Walterus Bac > ... > [Jan > Wouter Bac van Baescot] > Gerardus van Broechoven > 
Reynerus Gerardus > Reyneer > Steven Reijner > Niclaes Steven Reijnen > Mathijsken Niclaes 
Steven > Joost Peter Jan (Eelkens) > Peter Joost Peter Jan > Joost Peter Joost > Jenneke Joost 
Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > 
Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > 
Murillo 
 
 
A família van Broechoven de Tilburg tem 
raízes muito antigas, sendo um ramo cadete 
da nobre família Bac, tendo adotado o 
mesmo brasão. 394 395  
 
Iniciemos pela história da família Bac. 
Usavam também as formas Back, Backx, 
Bakx, Bax, Basck e a latina de Bosco para 
seu nome. Suas origens remotas, como é a 
regra, são obscuras, e existe uma profusão 
de teorias conflitantes, mas segundo 
Henricus Vera em geral é aceito que eles 
descendem dos antigos senhores de 
Tilburg, atestados desde o século XII, e 
desde o século XIII na nobreza como 
cavaleiros e senhores feudais.396 397 398 399  
 
A genealogia desta família é muito 
controversa entre os séculos XII e XIII, e 
floresceram nesta altura e na mesma região 
pelo menos cinco ou seis grupos diferentes, 
todos aparentados, mas as ligações entre os 
seus membros ainda não foram 
esclarecidas. Foi uma família prolífica que 
adquiriu grande importância regional. 
Vários personagens serviriam os duques de 
Brabante, e em recompensa receberiam um 
grande número de feudos na região de Tilburg.400 Segundo Van Wiel, a Casa Bac está entre os 
ancestrais da atual Casa Reinante da Holanda.401  
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A pesquisa do genealogista e historiador  H. J. A van Son sobre a família Broechoven, que 
resultou em três ensaios publicados no Nederlandsche Leeuw entre 1935 e 1937, ainda é a 
base do conhecimento atual sobre sua história.402 Depois dele Hans van Broekhoven ampliou 
esses fundamentos,403 vários outros estudiosos se debruçaram sobre sua genealogia e 
realizações e Wim Cöp sumarizou o resultado das pesquisas em 2008. 
 
O mais antigo personagem conhecido a levar o sobrenome é Walterus (Wouter), ministro do 
duque Henrik I de Brabante, que aparece em um documento datado do outono de 1195 em 
que o duque conclui um tratado com o conde da Guéldria.404 Entre 13 de maio e 4 de junho de 
1196 podemos vê-lo em Oirschot em uma doação de Albert van Dinther à abadia de Berna,405  
e aparece em outra carta do duque Henrik de 1200.406 Em 1214, está em Tilburg numa 
confirmação ducal de uma doação do falecido conde Willem van Megen.407   
 
Walterus provavelmente foi o pai de Wouter Bac van Nole (van Olen), cavaleiro, nascido por 
volta de 1180, que se casou com uma certa Gertrudis. Eles são citados em 4 de junho de 1248 
quando seu filho Arnold (Arnt) Berthout Bac van Tylborch, já oficial de justiça e schepen de 's 
Hertogenbosch, vende seus direitos de dízimo em Oisterwijk para a Abadia de Santa Gertrudes 
em Leuven. Os pais presumivelmente já eram falecidos.408 Um Walter Bac (Waltherus) foi 
citado em 24 de junho de 1243 como testemunha do senhor de Wesemaele em uma disputa 
sobre direitos de pesca, e pode ser o pai, mas provavelmente é um irmão de Arnt nascido em 
torno de 1200. Com efeito, um Wouter Berthout (sem Bac), filho de um Arnold, atestado entre 
1249 e 1256 como cavaleiro e senhor de Berchem e Ranst, pode ser a mesma pessoa. Gijsbert 
pode ter sido outro irmão de Arnt.409 410  
 
Com uma esposa desconhecida – que alguns alegam, sem qualquer prova, ter sido Gudelt 
(Goda), bastarda de Wouter Berthout van Mechelen – Arnold foi pai de um filho de nome 
incerto, talvez Wouter II, nascido antes de 1225, casado com Aleyt van den Waude e pai de 
Arnold II (Arnt) Berthout Bac van Tilborch,411 também chamado Berthout Bac van Tilborch, 
nascido em Tilburg em torno de 1260 e falecido antes de 1355, senhor de feudos em Inthout, 
distrito de Tilburg.412  
 
Mais ou menos na mesma época que Arnold II, em torno de 1250, nasceu Wouter Bac van 
Baescot (Walter, Walterus), senhor do feudo de Broeckhoven e fundador do ramo cadete van 
Broechoven de Tilburg, de onde vêm nossos ancestrais. Segundo Van Son, seu pai 
provavelmente se chamava Jan (Joannes). A identidade e a origem deste pai ainda são 
obscuras.413 414 415  
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Wouter Bac van Baescot (Walter, Walterus), nascido em torno de 1250,416 talvez filho de Jan, 
e falecido depois de 1309, cavaleiro e senhor de Broechoven e outros feudos, foi o fundador 
do ramo van Broechoven, e com uma esposa desconhecida gerou Wilhelmus e Joannes, 
provavelmente Gerardus, 417 418 419 e talvez Godefridus.420  Talvez seja ele o Wouter que em 
1315 era rentmeester de Oisterwijk, distrito de Tilburg.421 
 
Joannes, cavaleiro, lutou no exército do duque de Brabante na guerra contra Flandres,422 
falecendo antes de 1369. Teve os filhos Johannes II e Wolterus II de Broechoven. Wolterus II 
foi atestado entre 1379 e 1407 em vários atos legais e teve casa e terras em Corvel, distrito de 
Tilburg.423  424 Wilhelmus nasceu por volta de 1280 e parece ter sido o principal herdeiro dos 
bens do pai. Em 27 de dezembro de 1309 recebeu a antiqua bona de Broechoven, foi citado no 
livro de privilégios hereditários de Tilburg em 1342, teve posses em Schijndel e Scoet 
(Veldhoven) e uma casa em 's-Hertogenbosch e faleceu entre 1342 e 1352. Foi casado com 
uma certa Heylwigis e teve os filhos Henricus e Wouter (Walterus).425 426  
 
A antiqua bona de Broechoven era um feudo familiar em Tilburg, remanescente de uma área 
antigamente bem maior, onde existia o Castelo Broekhoven, e dele veio o nome da família. 
Segundo o cronista Lambert de Wijs, desde o século IX havia neste local uma mansão 
acastelada,427 mas é incerto se nesta data já pertencia a esta família. O castelo sobreviveu até 
1581, quando foi destruído na guerra contra os espanhóis, junto com o outro castelo da 
cidade.428  429 430   
 
Segundo Cöp e van Son, Gerardus van Broechoven é um provável filho do patriarca Wouter 
Bac van Baescot.431 432 Hans van Broekhoven, um importante pesquisador da história da 
família, dá essa filiação como garantida, e acrescenta que seu nome completo era Gerardus 
Walter (Wouter) Bac van Broechoven, o que daria uma forte prova adicional.433 O Centraal 
Bureau voor Genealogie, órgão oficial, dá grande importância aos estudos de van Son,  
tomando-os como referência.434 Já van Wiel pensa que Gerardus deve ser neto de Wouter, 
dizendo que Joannes e Wilhelmus são a origem de todos os Broechoven desta região.435 Seja 
qual for o grau exato do parentesco de Gerardus com Wouter, sua pertença à família é tida 
como segura, e várias transações comerciais entre ele e Joannes e Wilhelmus, bem como 
garantias feudais que deles recebeu, evidenciam uma relação muito próxima entre eles.436 
Além disso, o brasão usado pelos descendentes de Gerardus é idêntico ao brasão Bac.  
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Gerardus teria nascido em torno de 1280 437 e foi atestado entre 1340 e 1342 no Cijnsregisters 
de Tilburg, livro onde eram listados os impostos senhoriais hereditários. Casou-se com 
Dympna (de Bye van Weelde ?) antes de 1330 e faleceu em 1346, deixando os filhos Henricus, 
Arnoldus, Reynerus, Mechteld e Gerardus. Esses filhos possuíram muitas terras, casas, feudos 
e privilégios em várias localidades da região.438    
 
Reynerus Gerardus, também chamado Beynerus, Reynkinus ou Eeynkinus, nascido antes de 
1346, foi inscrito no Cijnsregisters em 1380, e entre 1384 e 1403 foi dono de três casas e sete 
fazendas em Tilburg. Foi detentor de direitos de dízimo e também foi atestado em transações 
de bens hereditários associado a Willelmus filho de Wouter Bac. Com a esposa Kathelijn (Wijt 
van Oisterwijck ?) teve os filhos Gheryt, casado com Gerarda van den Reek; Katheline, casada 
com Gerardus de Arle; Heylwigh, casada com Daneel Peter Nouwen, e Reyneer. Faleceu entre 
1415 e 1419. 439 440 441  
 
Reyneer (Reijner, Reijneers Reijneers) teve casas, terras e direitos de dízimo em Tilburg, foi 
atestado em 1421 comprando outros direitos de dízimos e sendo destinatário de outros em 
Oisterwijk,442  443 444 e em 1429 arrendou vários bens e direitos de Goeswijn Henrics van 
Boerden.445 Casou-se com Enghelberte van der Amervoert, gerando Reyneer, Peter, Jan, 
Steven e Jan, o Jovem, aos quais deixou herança de terras em Tilburg, Dalem e Breda. Faleceu 
em 1455.446 447  
 
Steven Reijner (Reijnen) foi tecelão e fazendeiro, e com uma esposa desconhecida foi pai de 
Daniel (ou Reijner ?), Steven Reijner e Niclaes Steven Reijner.448 449 Parece ter recebido pouca 
herança. Foi atestado em 1451 com uma fazenda em Hasselt (Tilburg) que tinha porte 
pequeno, a considerar o que consta em seu inventário: 38 ovelhas, dois cavalos, duas vacas, 
dois bois, duas novilhas e dois porcos, além do seu tear, 450 mas não se sabe se possuía outras 
terras ou bens. Em 1470 estava vivendo com seu irmão Jan em uma casa em Tilburg, e faleceu 
antes de 1475.451 
 
Niclaes Reijner (Nicolaus, Claeus) nasceu em torno de 1443 (?), foi casado com Jenneken 
Mathijs Roelofs, e viveu em Tilburg, onde teve bens atestados entre 1475 e 1480.452  Seus 
filhos foram Jan Reijnen, casado com Magdalena Eilen Peter Eelens; Steven Reijnen, casado 
com Jenneke Jan Adriaen Smolders e depois com Heijlwich Hendrick Adriaens; Margriet 
Reijnen, casada com Jan Willem Mutsaerts; Heijlwich Reijnen, casada com Cornelis Peter de 
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Beer; Marij Reijnen I, casada com Claes Maes van Oisterwijk; Mathijsken Reijnen; Marij Reijnen 
II, casada com Snel Jan Snellen Haecks; Peterken Reijnen I, casada com Henrick Jan Vermee; 
Peterken Reijnen II, casada com Cornelis Willem Mutsaerts, e Daniele Claes Steven Reijnen, 
casada com Denis Adriaen Mutsaerts.453 
 
Mathijsken Reijnen (Mathijsken Claes Steven Reijnen, Thijsken Niclaes Reijnen) nasceu por 
volta de 1475 e casou-se com Peter Jan Peter Eelkens, tendo o filho Joost Peter Jan. 454 455  
 
 
À parte sua riqueza e sua posição de nobres, a família 
Broechoven parece ter desempenhando um papel pouco 
expressivo nos destinos políticos de Tilburg. Não encontrei 
registro de algum membro da família fazendo parte do 
Conselho ou ocupando outras funções públicas, e parecem 
ter se limitado aos seus negócios privados. Uma fonte 
popular diz que Raijner Jan, neto de Reyneer, foi schepen, 
mas não encontrei confirmação sólida, e também foi a única 
menção. Mas é de notar que as atividades produtivas do 
antigo feudo familiar tiveram um papel na história econômica 
local, especialmente depois que grande parte dele foi 
arrendado para a Abadia de Tongerloo, que intensificou 
enormemente a produção, tornando a área um dos celeiros 
regionais, e depois veio a se tornar um bairro da moderna 
cidade, que leva o nome da família.456 Arnt, Beatrix Art, 
Katherina e Geertuyt foram ativos na Irmandade de Nossa 
Senhora. 457 Nicolaas Huijbert casou com a neta de Adriaan 
Hoosmans (vide seção Hoosmans) e deu continuidade à 
cervejaria que ele fundara em Goirle, que funcionou até o 
século XIX.458 Hendrik, filho de Walterus e Johanna van Deursen, lutou nas tropas papais na 
Itália durante a crise dos Estados Pontifícios no século XIX. Foi ferido na Batalha de Mentana e 
recebeu a Medalha do Mérito Militar.459 A família ainda floresce em Tilburg. 
 
Falemos um pouco de outros membros da família Bac. Wilhelmus III nasceu por volta de 1360, 
foi schout de Oisterwijk em 1405 e 1406, teve muitas terras e privilégios em Loon op Zand, 
Schijndel, Udenhout e Tilburg, bens em parte trazidos como dote pela esposa, a nobre 
Bertradis van Scynle (Beatrix), e herdou o feudo de Broeckhoven, falecendo antes de 1430. 
Dele parte um dos ramos mais ilustres da família, tendo entre seus descendentes 
personalidades como Katherina, monja em Haren; heer Godert Janssone, padre; Aerdt, xerife e 
rentmeester de Megen; Jan Janssone, rentmeester de Ravenstein; Aert Janssone, rentmeester 
do condado e das terras de Megen,  schepen de Breda e xerife de Geel;  Jan Janssone o Jovem, 
burguês de Geertruidenberg;  Dierek Jansen, schepen de Venloon; Gherit Gherit Aertsen, 
burgomestre de Udenhout, e Andries Gerit Aertsen, schepen de Venloon. Pelo menos três 
membros de sua família casariam na família de Bont, tratada em outra seção: Cornelis Geritss 
van Broechoven, casado com Cornelia Goyaerts de Bont, filha de Goyaert Claess, Gerit 
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Dircksen van Broechoven, casado com Dimpna Jan Wouter Claessen de Bont, e Aert van 
Broechoven, casado com Janneken Gerrit Wouters de Bont.460  
 
Arnold II foi pai de Jan Arnt Berthout Bac van 
Tilborch, também conhecido como Berthout Bac 
van Tilborch, nascido em torno de 1290, senhor de 
Gorp, membro do Conselho do Brabante, 
recebedor-geral e em 1349 e 1357 rentmeester do 
duque Jan de Brabante nos departamentos de 
Bosleduc e ‘s-Hertogenbosch. Herdou do pai o 
feudo de Inthout Ultra Venne em Westilborch 
(Tilburg) e foi detentor de um quarto do dízimo de 
Gorp, que valia cerca de um alqueire de centeio a 
cada ano, provavelmente herdado de Heinric Bac 
de Gorp, schepen de Hilvarenbeek. Faleceu antes 
de 1390. 461 462 463 Jan Arnt foi casado com Lijsbeth 
(Elsbenen) van Wijfflit. Deste casamento saiu 
ilustre linhagem que sobrevive até hoje. Seus filhos 
foram Jan van Wijfflit, Elsbeen Bac, Ermgard Bac e 
Arnt, também chamado Berthoud II Bac van 
Tilburg, que herdou feudos em Endhoven e Tilburg e 
faleceu depois de 1380.464 465   
 
Outro Berthout casou primeiro em 1444 com Maria, filha de Aert Wolphaerts (O Roovere), 
também chamada Maria Wolfardi de Rover, herdeira de feudos em Eynde e Bogaerde 
(Oisterwijk), e depois com Walrave, com quem teve os filhos Gerard, Jan e Elisabeth. Teve 
feudos em Gesel e Durendaal. Seu filho Jan Berthout Back, também chamado Johan Bacx van 
Schoonvorst, cavaleiro de Sint Joris, schepen de 's-Hertogenbosch em 1475, xerife entre 1475 e 
1507 e burgomestre em 1494, membro da Ilustre Fraternidade de Nossa Senhora,  
herdou Durendaal e foi investido do feudo de Inthout em 1442. Ele teve muitos bens em 
Haaren, Oisterwijk, e em 1477 comprou o senhorio de Asten e em 1505 comprou o senhorio 
de Rosmalen, onde fundou o convento de St.-Annaberg. Casou com Adriana van Wijlinck, 
tendo o filho Otto, schepen de 's Hertogenbosch, senhor de Asten, falecido em 15 de setembro 
de 1509, e a filha Adriana, que se casou primeiro com Johan van Arkel, senhor de Heukelom, 
Waardenburg e Ammerzoden, e depois com Wolphard van Brederode, senhor de Cloetingen, 
falecendo em 1548 no Castelo Durendael em Oisterwijk, que já não existe. Sete gerações Bac 
viveram em lnthout, que hoje é uma vila.466 467 468 Em 1429 Henrick é citado como dono de 
uma fazenda em Loon op Zand e uma casa em 's-Hertogenbosch. Teve outros bens e talvez 
feudos em Tilburg.  Sua esposa foi Aleijt Erijt Wijnricx van Loen, filha de Eryt Wynrick Eryts van 
Loen e Geertruyt Beys Coelhorne. 469 470 471 
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Ghijselbert Back nasceu por volta de 1375 em Loon op Zand. O início da sua carreira é obscuro, 
mas antes 1404 aparece como notário público e sacerdote, trabalhando ao que parece na 
Cúria da Diocese de Liège. Mais ou menos na mesma época é citado como cônego da Igreja de 
Sint Petrus em Hilvarenbeek. A partir de 1416 ou mesmo antes, atuou como chanceler e 
guardião dos selos do bispo de Liège, ajudado por Arnt Bac, seu parente de 's-Hertogenbosch.  
Graças à posição de destaque de Arnt e Ghijselbert na corte de Liège as carreiras de outros 
parentes foram impulsionadas, como a de Hubertus Back van Bergeyck, que veio a ser notário 
e Reitor do santuário mariano de Overpelt, Hermannus Back de Oesterwijck, clérigo em Luik, e 
Laureyns Back. O próprio Arnt tornou-se cônego da Catedral de Sint Jan em 's-Hertogenbosch e 
das igrejas de Sint Lambertus e Sint Jan e reitor da Igreja de Sint Dionysius em Liège. Entre 
1421 e 1427 Ghijselbert foi reitor do santuário mariano de Rijsbergen, e a partir de 1427 
aparece como beneficiário e cônego da Catedral de 's-Hertogenbosch. Pode ter sido também 
cônego das igrejas de Sint Jan e Sint Petrus em Liège, e foi reitor in absentia em Zonhoven. 
Em16 de junho de 1427 faleceu Arnt Bac. Com isso Ghijselbert se estabeleceu definitivamente 
em 's-Hertogenbosch, residindo em uma casa na Peperstraat. Suas primeiras atividades foram 
a execução do testamento de Arnt, que incluíam a fundação de uma capelania na Capela de 
Santo Antônio na Catedral, que veio a ser conhecida como Capela Bac, dotando-a de um 
substancial legado, a ser administrado e desfrutado apenas por membros da sua família. Em 
1448 fundou por sua própria iniciativa um legado em Hilvarenbeek similar ao da Capela Bac e 
instalou como seu primeiro reitor seu primo Jan Metten, e em 1455 fundou dois legados  
adicionais para a Capela Bac. Também fundou um benefício na Catedral de Sint Jan em 's-
Hertogenbosch para alimentação dos pobres, e deixou várias outras obras em várias igrejas, 

A casa em Oisterwijk que pertenceu a Jutte Ymmen e depois a Elisabeth Jan Bac Arnt Berthout, hoje muito 
reformada. Foto De Vrijheid Oisterwijk. 

 



64 
 

falecendo em 24 de julho de 1458.472 473 O benefício sobreviveu até a contemporaneidade, e 
em 1985 ainda rendia 126 florins anuais para os seus reitores.474  
 
Outros notáveis que podem ser citados nesta família são, Egidius de Busco, cavaleiro e senhor 
de terras em Oisterwijk (Tilburg), Gerlacus de Busco, cavaleiro, detentor de direitos de dízimo 
em Hildewarembeke e co-senhor de Ghestle, seu filho Ghiselbertus Bac, co-senhor de 
Ghestle e senhor de Ten Venne, Mathias filho de Ghiselbertus, senhor em Berkel, 475  
476 Giselberten Bac van Tilburg, senhor de Herstal, Inthout, Rijt e da antiqua bona de 
Broechoven, Heinric Bac van Gorp, schepen de Hilvarenbeek,477 Alexandre, senhor de 
Pierregoude na França, François, advogado e procurador,478 e Wouter Bac van Tilburg, abade 
de Tongerloo, para cuja abadia arrendou e doou muitas terras, fazendo-a tornar-se um 
importante polo religioso, político e econômico. Sua atuação foi notada e tornou-se influente 
na corte do Brabante como conselheiro da duquesa Joanna, que em sinal de gratidão cumulou-
o de benefícios, entre eles o direito de julgar ações criminais no Senhorio de Tongerloo.479 480  
 
Voltando aos Broechoven, cabe falar da importante ramificação de Leiden. Seu brasão é uma 
réplica do brasão Bac/Broechoven com outras cores. Outros brasões destes ramos são todos 
variantes do brasão Bac/Broechoven.481  482 483 De acordo com Hans van Broekhoven, “a 
hipótese de que o ramo de Leiden descenderia de Gerard Walter Bac (Baescot) van 
Broechoven e Dympna de Bye (van Weelde) fora anteriormente rejeitada por falta de provas 
mais concretas. Com a recente descoberta de um grande número de vestbrieven no Arquivo 
Municipal de Breda esta incerteza teve um fim”. Norbert de Vries, baseado nas extensas 
pesquisas realizadas por van Broekhoven, disse que as dúvidas sobre uma derivação do tronco 
de Tilburg têm pouca base para persistir.484 
 
Em Leiden se notabilizaram a partir do século XV, ramo fundado por Dirck Adriaensz van 
Brouchoven, nascido entre 1479 e 1480. Em 1502 já aparecia em um cargo público destacado, 
como oficial do rentmeester-generaal da Kennemerland, casou em 1504 com Heylken 
Pietersdochter van Haeswinckel, e foi sucessivamente oficial de Justiça no Tribunal da Holanda 
em Haia, rentmeester das florestas do norte da Holanda, rentmeester de Elisabeth of Groote 
Gasthuis em Haarlem, schout de Lisse, schout de Noordwijk e rentmeester da Renânia, 
falecendo no exercício do cargo em 1540.485 486 487 488 
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Dirck Adriaensz van Brouchoven e sua esposa Heylken van Haeswinckel. Coleção Museum De Lakenhal, Leiden. 

O brasão de Leiden, o usado por Jan Dircksz, seu filho Foy e seu neto Jakob van Brouchoven, e o de Jacob de Utrecht. 
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Jan Dircksz van Brouchoven em gravura de Goltzius 
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Seu filho, Jan Dircksz van 
Brouchoven, retratado na página 
anterior, nascido em 1513, sucedeu 
o pai como rentmeester da Renânia 
em 1540, foi admitido na burguesia 
de Leiden em 1542, reitor da Guilda 
dos Arqueiros entre 1552 e 1565, 
entre 1558 e 1560 reitor da Mesa 
do Espírito Santo, entidade que 
prestava serviço beneficente, em 
1561 entrou no Conselho, em 1571 
foi feito burgomestre e no ano 
seguinte representou a cidade nos 
Estados Gerais reunidos em 
Dordrecht.489   
 
Foy (1542-1610), filho de Jan 
Dircksz, foi secretário de Leiden por 
quatro anos, xerife, mestre da 
Guilda dos Arqueiros, várias vezes 
schepen e por muitos anos 
presidente do Conselho, seis vezes 
burgomestre, oficial de justiça e 
bailio da Renânia por quatorze 
anos,490 muito elogiado pelo 
príncipe Willem de Oranje por sua 
competência e fidelidade.491  Foy 
casou com Lysbeth van 
Boschhuyzen, em 1591 comprou o 
Castelo Abtspoel e em sua morte 
seu patrimônio chegava à imensa 
fortuna de 250 mil florins.  Jakob, 
filho de Foy, foi schepen e 
burgomestre de Leiden, rentmeester da 
Renânia e presidente do Conselho 
Geral. Henrick, irmão de Foy, foi cervejeiro, bailio de Wassenaar e schout de Leiden.492 493  
 
Este ramo produziu outros burgueses, schepenen, magistrados e burgomestres.494 A mansão 
da família em Leiden, chamada Brouckhovenhof, ainda sobrevive na rua Papengracht nº 16, 
sendo hoje um edifício público, preservando o brasão familiar no frontispício.495  
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Foy Jansz van Brouchoven. Coleção Museum De Lakenhal, Leiden. 
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O Castelo Abtspoel, que pertenceu a Foy van Brouchoven. Abaixo, a mansão Brouchoven em Leiden. O edifício 
tem uma fachada relativamente estreita mas uma longa área construída nos fundos, com um grande jardim 

interno. Foto Gudrun Anne Dekker. 
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Relacionam-se aos ramos de Leiden e Tilburg vários outros personagens dignos de nota. Hans 
van Broekhoven explica: 
 

“Através do relacionamento com a família de Bye, os Broechoven parecem estar 
ligados às famílias nobres Wassenaar, Polanen, Duvenvoorde e Assendelft, que 
deixaram uma marca nas cidades de Leiden e Haarlem. [...] Willem van Assendelft 
viveu em c. 1360-1412 e se casou com Anna van Vennip. Seus pais eram Margaret van 
Anen (Duvenvoorde, c. 1328) e Barthout Barthouts van Assendelft (c. 1324). Margaret 
era filha de Jan I van Polanen (c. 1285-1343), meio-irmão de William van Duvenvoorde 
(Snickerieme) (1290-1353). [...] Os Polanen e Duvenvoorde eram de fato famílias da 
mais alta nobreza. Mais tarde uma filha de Jan III van Polanen, chamada Jehenne, 
casou em 1403 com o conde Engelbert van Nassau, estabelecendo assim o berço da 
Casa de Oranje-Nassau”.496 
 

Em Breda o parentesco parece garantido. Os filhos de Reyner van Broechoven tiveram terras 
ali no século XV,497 e na mesma época surgem os primeiros registrados no Arquivo Municipal. 
Um deles é Jan Jansz, que provavelmente é filho de um dos Jans filhos de Reyner, citado em 
1499, e novamente em 1503, quando negocia direitos de dízimo.498 499 Ambos os Jans, o Senior 
e o Junior, aparecem em Breda citados juntos em um testamento de 1517, ao mesmo tempo 
que Katherina, filha do falecido Junior.500  Aert Janssone, filho de Wilhelmus III de Tilburg, foi 
schepen de Breda.501 Lijsbeth, filha de um Henricus que possivelmente descende de Wouter, 
aparece em 1518.502 Gerard (Geeraert) aparece em 1632 citado explicitamente como nobre e 
como senhor de Bergeijk, Rijthoven e Westerhoven, schepen e rentmeester da Coroa delegado 
para 's Hertogenbosch.503  Um Wouter nativo de Tilburg, casado com Marijken Cornelis van 
Nerven, é admitido em 1638 na burguesia de Breda.504 Na descendência de Wouter, falecido 
em 1678, aparecem entre outros o burguês e comerciante de vinhos e destilados Adriaen 
Wouterssen, casado com Angeneta Nicolaes Stickers.505 506 Podem ser citados ainda como 
descendentes de Reyner o burguês Jan, casado com Oijken (Ida) Cornelissen de Tilburg; 507 
Cornelio, médico;508 Wouters Adriaenssen, padeiro. 509  
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De Amervoert 
 
Linha: Bartholomeus > Jan > Stheven Jan > Jan Steven > Enghelberte Jan > Steven Reijner 
(van Broechoven) > Niclaes Steven Reijnen > Mathijsken Niclaes Steven > Joost Peter Jan 
(Eelkens) > Peter Joost Peter Jan > Joost Peter Joost > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen 
(van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Bartholomeus de Amervoert é citado no Moergestelse Cijnsrol (livro 
de privilégios hereditários e direitos senhoriais, indicando ser pessoa 
de posses, provavelmente um vassalo), junto com seus filhos Gerardus, 
Johannes, Theodoricus e Elisabeth, liberi Bartolomei de Amervoert.510 
Liberi significa que eram proprietários de terras alodiais e isentos de 
obrigações servis, e nesta época isso era típico da nobreza.  
 
Jan (Johannes) van der Amervoert nasceu antes de 1310 em Ghestel, 
foi inscrito em 1359 no Moergestelse Cijnsrol, e faleceu em data 
ignorada.511 Foi pai de Jan, Bartholomeus Jan, schepen de Ghestel em 
1367,512 Henric Jan, casado com Hilla Henrici Bloys, e Stheven Jan. 
 
Seu filho Stheven Jan van der Amervoert van Tilborch  nasceu em 
Tilburg em torno de 1340 e faleceu antes de 16 de março de 1393. 
Herdou do pai moinhos, fazendas, terras e bens consideráveis, além de 
direitos de dízimo nas vilas de Westilburg, Hasselt, Esch, Berkel, Oisterwijk e Udenhout, e 
adquiriu outros direitos, patrimônio que transmitiu aos filhos em dotes nupciais e em 
testamento. 513 514 515 516 517 518 519 Com Elisabeth foi pai de Henrick Sthevensoen, Jan Steven, 
Thomas Stevensz, Bartholomeus Stevensz, Mijs Stevensz, Peter Stevensz e várias outras 
crianças de nome incerto, que podem ter sido Steven, Katelijn Steven, Willem Stevensz, Goijart 
Stevensz, Wouter Stevensz, Steven Stevensz e Elisabeth Stevens.520 521 522 523  
 
A partir do século XV vários membros da sua família, incluindo filhos e netos, aparecem no 
Hertogelijk Cijnsregister de Oisterwijk, distrito de Tilburg.524 Alguns de seus filhos também são 
citados como donos de terras liberi.525 No início do século XV alguns filhos e netos de Stheven  
são citados em ‘s-Hertogenbosch fazendo negócios de terras e recebendo privilégios,526 e em 
1433 a família foi recebida na burguesia local.527 
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Jan Steven van der Amervoert nasceu em Tilburg, 
falecendo em agosto de 1429. Foi listado como vassalo 
ducal no Hertogelijk Cijnsregister de Oisterwijk junto com 
seu filho Steven, recebeu herança e comprou terras de 
Jacob Hessels em Eikenhorst, Oisterwijk.528 Foi casado 
com Heijlwich Cort Daneels Aerts, tendo os filhos 
Bartholomeus Jansz (?), Henric Jansz (?), Aert Jan, Steven 
Jansz e Enghelberte.529 530 531  
 
Enghelberte Jan van der Amervoert (Enghelbertken) 
nasceu em torno de 1378 em Tilburg e casou-se no início 
do século XV com Reyneer van Broechoven, gerando 
Steven. 532  
 
O nome foi grafado também como Amervoer, Amervoir, 
Amelvoir, Amelvoert, Amervoirt, Veramelvoirt, 
Hamsvoert, Hamsvort, vander Amervoirt/Amervoert e 
mais recentemente Amelsvoort, Amersfort e Amelsvoord. 
Depois de aparecerem primeiro em Moergestel e logo em 
seguida em Tilburg e ‘s-Hertogenbosch, ramificaram-se 
nos séculos XIV e XV para Berkel e Udenhout e a partir de 
1500 são encontrados principalmente em Tilburg. A partir 
daí mais tarde surgiram ramos em Loon op Zand e Riel. 
No século XVIII um ramo se estabeleceu em Antuérpia mas 
logo voltou para sua região de origem. A família foi pequena até o século XVI e são todos 
aparentados, salvo o grupo Amelsvoort que aparece em Zevenhuizen no século XVIII, cuja 
origem é outra.533 534

   Podem ser citados Steven Henrick Stevenszoen, provedor da Mesa do 
Espírito Santo em Oisterwijk;535 Jan Meeuss Stevens, arrendatário do Castelo Strijdhoeven em 
Udenhout;536 Henrick Dirck Gerards, oficial de justiça, xerife e schepen de Beerze;537

 Henricus 
Jans, mecenas da Igreja de Oisterwijk;538 Jan Willemssen, grande tecelão em Tilburg, com um 
capital de 2 mil florins,539 Floris, organista em Oosterhout; Goyaert Jan Goyaerts, agrimensor e  
inventor de uma escada móvel; Quirinus, pintor de alegorias, temas históricos e retratos.540 
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Groot: Alegoria da cidade de ‘s-Hertogenbosch, 1804-
1805 



72 
 

Hoosmans 
 
Linha: Jan > Jacob Jan > Jan Jacob > Jan Jan Jacob > Vijverken Jan Jacob > Jenneken Joost 
Peters (Eeltjens) > Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van 
Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
Nossa família vem de Tilburg, mais especificamente de sua vila Goirle, e o nome também é 
grafado Hoosemans, Hosemans, Hoozemans, Hosstmans, Hozemans. A genealogia até 
Vijverken é incerta. O ancestral mais antigo teria sido Jan Hoosmans, que nasceu em torno de 
1525, sendo pai de Jacob Jan Hoosmans, burgomestre de Goirle em 1588,541 e em 1616 mestre 
da Guilda dos Besteiros de São Jorge, falecido antes de 1656.542  
 
Foi pai de Jan Jacob Hoosmans, morto antes de 1598.543 Seu filho Jan Jan Jacob Hoosmans 
nasceu em torno de 1570, é registrado em Tilburg a partir de 1610,544 foi testemunha em 
muitos atos legais e deixa de ser citado depois de 1648. Casou com Jenneken Peter Michiels e 
foi pai de Adriaen Jan Jan, Anna Jan Jan, Peterken Jan Jan Jacob, Sebastiaen Jan Jan, Vijverken 
Jan Jan e Jacob Jan Jan. 
 
Vijverken Hoosmans nasceu aproximadamente em 1610 e casou-se em Tilburg com Joost 
Peter Joost Eeltjens, sendo pais de Jenneken Joost Peters Eeltjens. 545 546  
 
A família pertenceu à burguesia, entrelaçou-se com muitas outras famílias tradicionais, vários 
membros foram ricos,547 e muitos foram ativos na Guilda dos Besteiros. Michiel foi mestre da 
Guilda em 1588. Adriaan (1671-1737) foi schepen de Goirle, cervejeiro e manteve uma taverna 
chamada São Jorge. Seu filho Cornelis (1717-1752) foi mestre e rei da Guilda entre 1748 e 
1752, e seu outro filho, Peeter nascido em 1645, foi rei da Guilda em 1666,548 burgomestre (de 
Goirle ?) em 1707 e burgomestre de Oisterwijk em 1711.549 Antony (1732-1818) foi mestre da 
Guilda de 1765 a 1818. 550 Jan Francis foi notário.551 A família teve um ramo em Breda, onde 
casaram na burguesia gerando comerciantes e schepenen,552 e de lá veio Ferdinand Eugène 
Arnold Marie para se estabelecer em Tilburg como grande industrial e atacadista de tecidos e 
fios no século XIX. Também foi sócio da Real Fábrica Holandesa de Instrumentos Musicais 
(Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten). Seu filho Joseph Franciscus 
Cornelis (Jos) foi um dos fundadores do time de futebol Tilburgia, jogador, presidente e sócio 
honorário, além de ser comerciante e empreiteiro.553 

                                                             
541 Hoogendoorn, Sjef  (org.). De Historische Canon van het schuttersgilde Sint Joris Goirle. HPAutomation, 2016  
542

 Hoogendoorn, op. cit. 
543 Reginaal Archief Tilburg. R-1598-14-344-21v  
544 Reginaal Archief Tilburg. Rechterlijk register, 1610 
545 Gils, J. van. “Twee families Heestermans in de Heerlijkheid Tilburg”. In: De Brabantse Leeuw, 1983; 3 
546 Familie du Pre. Stamboom: wortel1, Chris Wortel, Jenneke Joost (Peters) Jenneken Peter Eeltjens 
547 “De erfgenamen van Antonius Crols, Hendrik van der Sande en Cornelis van Diessen”. In: De Branbantse Leeuw, 
1975; 3-4 
548 Hoogendoorn, op. cit. 
549

 “De erfgenamen van Antonius Crols, Hendrik van der Sande en Cornelis van Diessen”. In: De Branbantse Leeuw, 
1975; 3-4 
550 Hoogendoorn, op. cit. 
551 Regional Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg. “Michilsen, Nicolaia Josepha”. TilburgWiki. 
552 “De erfgenamen van Antonius Crols, Hendrik van der Sande en Cornelis van Diessen”. In: De Branbantse Leeuw, 
1975; 3-4 
553 Verhoeven, Harrie. Het archief met historische verhalen. Aflevering 120 - Vervolg van serie over de voorzitters 
van Willem II. Willem II 
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Escudo de prata de Cornelis Hosemans como rei da Guilda dos Besteiros. Cada rei tinha seu mandato perpetuado 
pela confecção de um pequeno escudo como este. O desenho no centro representa a atividade de cervejaria, na 

qual sua família se ocupou. Theodoris Dirken, quando assumiu como rei, em vez de mandar confeccionar um para 
si, como era o hábito, reaproveitou o de Cornelis e gravou seu nome nele. Foto de Sjef Hoogendoorn. Abaixo, 

propaganda das fábricas de tecidos e fios de Ferdinand Hoosmans. Regional Archief Tilburg. 
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Van de Sande 
 
Linha: Tielmanus > Tielman > Jan Tijelmans > Henrick Jan Tijelmans > Michiel Henricks > Jan 
Michiels > Michiel Jan Michiels > Geertruijd Michiel Jansen > Jan Jansen Janse (van Besouw) 
> Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina 
(Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
O nome também é grafado Sanden, Zanden e Zande. Esta 
última forma é tão usada quanto Sande. O sobrenome é 
registrado na cidade de ‘s-Hertogenbosch desde 1305, com 
Lysa van den Zande, que tinha uma casa na rua Orthen.554 
Em 1348 Wellen deixou testamento com um legado para a 
Mesa do Espírito Santo.555 
 
Tielmanus (Tyelmanus) é o mais antigo ancestral conhecido 
na linha direta. Foi citado sem sobrenome e sobre ele nada 
se sabe a não ser que estava morto antes de 5 de junho de 
1422 e que foi pai de Tielman van den Zande (Tyelmanus, 
Tijeleman, Tijemans, Teijelmans), que em 1422 comprou 
terras em ‘s-Hertogenbosch,.556 e em 1434 transferiu essas 
terras para Johannes Templer.557 Foi pai de Gerit Tijelman, 
Henrick Tijelemans e Jan Tijelmans.558 Sua descendência se 
fixaria no subúrbio de Boxtel.  
 
Jan Tijelmans van de Sande (Zande) teve terras e direitos de 
dízimo em Boxtel, faleceu antes de 14 de novembro de 1490 e 
foi pai de Engelken, Katarina (?), Margriet, Beelen e 
Henrick.559  
 
Henrick Jan Tielmans van de Sande (Henrick Janssen), 
nascido em torno de 1450-60, em 1484 comprou dízimos de 
Godschalk van Erpe, depois comprou várias terras e outros 
direitos de tributos, tornou-se vassalo do senhor de Boxtel, 
foi testemunha em numerosos atos legais e foi schepen em 
1501, 1503, 1509, 1510, 1511, 1512, 1515, 1517 e 1519. 
Faleceu entre 1527 e 1537 e foi casado com Heijlwich, 
sendo pai de Michiel Henricks; o padre heer Gerard o Velho 
(Gerit), reitor do altar de St. Marten; Gerard o Moço; 
Albrecht Henricks, vassalo; Geetruijd; Engelken; Luijtgaert; 
Jan Henricks o Moço, também vassalo, possuiu um feudo e 
foi casado com Jenneken, e Jan Henricks o Velho, mestre da 
Mesa do Espírito Santo, casado com Beatris (Baten). 560 
  

                                                             
554 Erfgoed 's-Hertogenbosch. Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis 's-Hertogenbosch: NT0392-47, 13/8/1305 
555 Erfgoed 's-Hertogenbosch. Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis 's-Hertogenbosch: NT0392-300, 8/2/1348 
556 Erfgoed 's-Hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch: NT0393-569, 5/6/1422 
557 Erfgoed 's-Hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch: NT0393-778, 29/4/1434 
558 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 
559 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 
560 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 

Brasão van de Sande, a partir do sinete de 
Nicolaes, secretário de Boxtel, que está abaixo, da 

coleção do Noordbrabants Museum. Não foi 
encontrada descrição das cores originais, por isso 

apliquei as da Holanda, conforme um costume. 
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Michiel Henricks van de Sande (Zande) nasceu antes de 1527, foi vassalo e faleceu antes de 
1562. Foi casado com Margriet e pai pelo menos de Henrick Michiels e Jan Michiels.561  
 
Jan Michiels van de Sande (Zande) foi schepen em 1583, 1587 e 1600, mestre da Mesa do 
Espírito Santo, kerkmeester e burgomestre na década de 1590, falecido antes de 1608. Foi 
casado com Aleijt e teve pelo menos os filhos Michiel Jan Michiels o Velho, falecido em 1601 
ou 1602, e Michiel Jan Michiels o Moço. Um dos dois foi schepen de Boxtel na década de 
1590.562  
 
Michiel Jan Michiels van de Sande, o Moço, foi casado com Anna Claas Elis (de Meijer?), viveu 
em Oisterwijck, Berkel e Boxtel, onde teve terras, faleceu depois de 1641 e teve os filhos 
Geertruijd, batizada em Oisterwijck em 21 de setembro de 1607; Antonij, batizado em 
Oisterwijck em 5 de março de 1617, casado com Maria Willem Corsten; Nicolaas, batizado em 
Oisterwijck em 16 de agosto de 1624, casado com Margriet Joosten van Iersel, e Peeter, 
batizado em 10 de agosto de 1620. Geertruijd van de Sande herdou terras em Udenhout, 
casou-se em Berkel, um distrito de Tilburg, com Jan Janssen van Besouw, e teve os filhos 
Maria, Peter Jansen e Jan Jansen II van Besouw. 563 564 565 566  

                                                             
561 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 
562 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 
563 Schepenbank Oisterwijk. Inv. nr. 349, folio 23v-24v / NA 5291A, f.7 
564 Nostrum, A. van. Klappers op een aantal RK Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Boxtel, 1608 – 1734. Brabantse 
Historisch Informarie Centrum 
565 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 

O schepen Hynrick (Henrick) Jans listado entre os vassalos tributários do senhor de Boxtel. Abaixo, registro de 
compra de terras por Henrick wettige zoon van wijlen Jan Tijlemans van de Zande (Henrick, filho legítimo do 

falecido Jan Tijlemans van de Zande), 1497. Brabants Historisch Informatie Centrum. 
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Esta família foi muito ativa, tem centenas de registros em Boxtel só no século XVI e muitos 
outros nos séculos seguintes, e produziu vários outros schepenen, entre eles Jan Henricks, 
Henrick, Jan Jans, Corstiaen Henrick Jans, Jacob Jans, Jan Jacobs, Peter e Jan, mais o heer Evert 
Henricks, Jan Henricks II, burgomestre, Nicolaes, secretário municipal e Lambert, cirurgião.567  
  

                                                                                                                                                                                   
566 Bakker, Wim de. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 – 1675. Heemkundekring "De Kleine Meijerij", 1994-
1996 
567 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. 

Em realce, a assinatura do schepen Jan Michiels van de Zande em um ato oficial. Abaixo contrato de venda de 
terras de Michiel Janssen van de Sande. Brabants Historisch Informatie Centrum. 
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Apesar de terem se concentrado em Boxtel, o ramo de Tilburg-Oisterwijk também é muito 
antigo, estando atestado pelo menos desde o século XIV. Daniel Jans nasceu ali em torno de 
1385.568 Nesta época um grupo é citado como arrendatários de uma grande fazenda chamada 
Kapelhof, que pertencia à Abadia de Tongerloo.569 Depois a família produziria nesta cidade 
outros membros notáveis, embora tenha gerado também vários ramos pobres e obscuros.  
 
No século XVI Engel, Katherina e Goessen foram membros da Irmandade de Nossa Senhora.570 
N. van de Sande foi notário, ativo entre 1619 e 1639.571 Mestre Jan deu início em meados do 
século XVII a uma empresa de fabricação de bolas para kaatsen (um jogo muito popular na 
Holanda), com produto muito procurado, e ainda estava ativa no fim do século XIX.572 Hendrik 
foi pastor luterano no século XVIII.573 Peter foi o progenitor de uma grande família de tecelãos 
que floresceu no século XIX,574 época em que Hendrik foi grande cervejeiro.575 Petrus Aloysius 
(Louis) (1887 – 1954) foi destacado cantor lírico como barítono. Foi se aperfeiçoar em Berlin e 
foi contratado pela Ópera Estatal, onde permaneceu por 25 anos, recebendo uma homenagem 
do imperador Guilherme II em seu jubileu. Foi professor de canto em Berlin até sua morte, foi 
um popular cantor em programas de rádio dos anos 30 e excursionou pela Europa, cantando 
também em Tilburg, onde recebeu outras homenagens.576 Cees foi rei da Guilda de São 
Maurício no início do século XX.577 Foi família numerosa tanto em Tilburg como por toda 
Holanda, e vários grupos não são aparentados.  
 
 
 
 

                                                             
568 RHC Tilburg. Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv. nr. 143, microfiche 1-B10, folium 9, aktenr. 99, 02-01-1419 
569 Geerts, John. “De herdgangen van Tilburg – Oerle”. Tilburgers, 26/04/2013 
570 Brabants Historisch Informatie Centrum. Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
571

 Dijk, Jos van. “Kapittelstokjes”. In: De Branbantse Leeuw, 1957; IX (1) 
572 Gils, Jef van. Zin en onzin over de ballenmakeri. Early Golf   
573 “De erfgenamen van Antonius Crols, Hendrik van der Sande en Cornelis van Diessen”. In: De Branbantse Leeuw, 
1975; 3-4 
574 Regional Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg. “Sanden, Peter van de”. TilburgWiki. 
575 “Echtpaar v.d. Sande te Best”. Thuis in Brabant. 
576 Regional Archief Tilburg / Stadsmuseum Tilburg. “Louis van de Sande”. TilburgWiki. 
577 Hoogendoorn, op. cit. 

Willem van der Zande, fabricante de bolas de kaatsen no século XIX, descendente do mestre Jan. Foto de Jef van Gils. Ao centro, 
a camponesa Mie van de Sande. Foto Film- en Fotobank Noord-Brabant. À direita, Louis van de Sande, cantor. Regional Archief 

Tilburg.  
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Van Enschot 

Linha: Thomas > Gerard Thomas > Jan Gerit Thomassoon > Anna Jan Gerit > Joost Peter Joost 
(Eelkens) > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria 
(Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > 
Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
A genealogia é algo incerta. A primeira parte foi retirada do website desta família, 578  mas eles 
não citam suas fontes. O primeiro ancestral teria sido Thomas van Enschot, nascido em 1509 e 
morto antes de 9 de fevereiro de 1538. Teria sido pai de Peter, Gherit e Claus (Niclaes).  
 
Gherit Thomas (Gerard) teria casado duas vezes, primeiro com Elisabeth Simon Hermans, 
gerando Jan, Peterken e Thomas. Depois teria casado com Heijlken (Heijlwich) Spapen não 
gerando filhos. Porém, J. van Gils diz que Heijlken foi a mãe de Jan.579 Como o website da 
família não cita fontes, e como van Gils é um pesquisador conhecido, com muitos artigos 
publicados, prefiro seguir sua opinião. Gherit foi atestado possuindo terras e vários direitos de 
dízimo em Tilburg.580 581  
 
Jan Gerit Thomassoon casou-se com Aleijdt Aert Jan Gerit Geenen e foi pai de Marie, casada 
com Jan Adriaen Stevens; Heijlwich, casada com Cornelis Adam Spapen; Digna, casada com 
Peter Melis Spapen; Adriana, casada com Adriaen Willem Cornelis van Ghilze, e Anna.582  
 
Anna Jan Gerit van Enschot casou-se com Peter Joost Peter Jan Eelkens em Tilburg na 
primeira metade do século XVII e foi mãe de Joost Peter Joost, falecendo depois de 1642.583 584 
 
A família foi atestada na região desde fins do século XIII. Em 1307 Hubert foi investido como 
reitor da Igreja do distrito de Oisterwijk (7 km).585 O website da família apresenta toda uma 
genealogia até o presente, embora incompleta, e se concentra nos que se fixaram no distrito 
de Goirle a partir do século XIX, onde desempenharam um papel de destaque na indústria 
têxtil, ingressando na elite local por volta da década de 1840. Nicolaas (1723 – 1812), 
fiandeiro, deixou uma bela herança de 50 florins para a Mesa do Espírito Santo de Goirle, onde 
viveu. Adrianus (1727 – 1802) foi agricultor e fabricante de bolas para kaatsen. Antony (1739 – 
1803) herdou algumas terras, adquiriu duas casas e foi fiandeiro e tecelão em Goirle.  
 
Willem (1793 – 1866) foi o primeiro a realmente se destacar. Casou-se com Adriana Marcelis e 
foi uma das lideranças no processo de mecanização da tecelagem e produção de fios, além de 
participar da administração da vila. A empresa que montou foi levada adiante por 
Antonie (1816 – 1861) e Adriaan (1830 – 1893), cuja riqueza é atestada pelos grandes  

                                                             
578 Familie Van Enschot Genealogie http://communities.zeelandnet.nl/stamboom/p/60529-fam-van-enschot-
genealogie 
579 Gils, J. van. “Spapen is de zoon van de Paap”. In: De Brabantse Leeuw, 1979; 6 
580 Rechterlijk Archief Tilburg. Algemeen protocol, inventarisnummer 279, 1531-1532 (deel 3) 1536, maart 3 n.st. R. 
282/53v-54r  
581 Rechterlijk Archief Tilburg. Algemeen protocol, akten/000218, Tilburg, R280, 1532. / 6 februari 1540 n.st. R. 286 
53r. / 1551 januari 10 n.st. r 296/43vso-44r. / 1551 februari 17 n.st. R. 296/65vso-66r. 
582 Gils (1979), op. cit. 
583 Gils (1979), op. cit. 
584 Gils, J. van. “Twee families Heestermans in de Heerlijkheid Tilburg”. In: De Brabantse Leeuw, 1983; 3 
585 Bakker, Wim de. Oorkonden Midden Brabant voor 1418 Regionaal Archief Tilburg. 1307 juli 24 - Brussel, ARA, 
Kerk.arch.10257/192 
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empréstimos que fizeram para algumas pessoas, que oscilavam entre 4 mil e 6 mil florins. 
Também se ocuparam na indústria Josephus Antonius (1870 – 1943), Hendrikus Adriaan 
Joseph (1872 – 1953) e Johan Baptist (1835 – 1885),  que foi burgomestre de Goirle entre 1871 
e 1883.  
 
Ainda merecem nota os religiosos Johannes Henricus Pius (1871 – 1945), assistente na 
paróquia de Wamel, indicado capelão em Alphen, Diesen e Hatert, vigário em St. Anthonius e 
pastor em Berkdijk; Alphons Marie Cornelis (1874 – 1958), capelão em Balgoy, Bakel Son e 
Velp - Grave, reitor em 's Hertogenbosch e pastor de Nederasselt, e Hendrikus (1876 – 1945),  
pastor de Diessen. Outros a destacar são Willem Antony (1868 – 1938), schepen entre 1912 e 
1923 e entre 1913 e 1924 membro do Conselho Fiscal, e Franciscus Maria Johannes (1881 –  
1947), radicado em Roterdã, magistrado e membro do Supremo Tribunal, além de comandar 
uma grande fábrica de biscoitos.  

Willem, industrial textil; Johannes Henricus Pius, pastor; Johan Baptist, burgomestre, e Franciscus Maria 
Johannes, ministro do Supremo Tribunal. Fotos Familie Van Enschot Genealogie. 
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Spapen  

Linha: Claes > Cornelis > Jan > Melis Jan Cornelis > Peter Melis > Heijlken > Jan Gerit 
Thomassoon (van Enschot) > Anna Jan Gerit > Joost Peter Joost (Eelkens) > Jenneke Joost 
Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > 
Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > 
Murillo 
 
 
Segundo van Gils, a família de Tilburg fixou-se primeiramente no distrito de Oerle, localizado 
na zona sul, onde possuíram muitos bens, tornando-se tradicional na área de Tilburg. O nome 
teve diversas variantes: de Paep, de Paap, Pa(a)pen, 's Papen, Spapens, Pape, Spabus, Spatkus 
e Papoe. 586  
 
Claes Spapen (Niclaes) é o ancestral mais antigo, nascido em torno de 1440 em Tilburg. 587  
Teve dois filhos: Peter, casado com Barbara Willem Pillisers, descendente dos duques de 
Brabante e de Carlos Magno,588 e Cornelis, cuja mãe é incerta. 589 Em 1480 um Claes foi 
atestado em Boxtel (15 km) movimentando significativas somas de dinheiro,590 mas não é 
certo que seja a mesma pessoa. Este de Boxtel era filho de um Jan e foi casado com Lisbeth, 
filha de Lambrecht van de Veken.591 Jan Spapen já fora atestado nesta cidade em 1397 e 
possuía casa em ‘s-Hertogenbosch.592 
 
Cornelis, nascido entre 1460 e 1470, com uma esposa desconhecida gerou Jan e Wouter, 
casado com Lijsbeth Verschueren. 593   Jan casou antes de 1520 com Agnees Peeter 
Verschueren. Pelo que consta no seu testamento, Jan foi pessoa rica, teve casa em Tilburg, 
várias terras e um grande número de rendas hereditárias em Tilburg e nos distritos de Goirle e 
Gilze. 594 595 Ambos os cônjuges estavam mortos antes de 29 de dezembro de 1557, deixando 
os filhos Amelis (Melis), Cornelis, casado com Cornelia Jan Gerrit Luijten, Aleijdt, casada com 
Gherit Embrechts de Canter, e Jenneke, casada com Adriaen Jan Claes Veldekens.596 
 
Amelis Jan Cornelis (Melis) faleceu antes de junho de 1568. Foi casado com Marij Peter 
Eelkens, sendo seu segundo marido, tendo os filhos Cornelis, Peter e Adriaan. 597  
 
  

                                                             
586

 Gils, J. van. “Spapen is de zoon van de Paap”. In: De Brabantse Leeuw, 1979; 6  
587 Gils, op. cit. 
588 Wielm Anton van de. “Onze Tilburgse Familie (1)”. In:  Stadmuseum Tilburg. Het Geheugen van Tilburg, 
23/05/2010 
589 Gils, op. cit. 
590 Brabants Historisch Informatie Centrum.  Index schepenprotocol Boxtel (392.55). Datering: 00-00-1480. Pagina: 
301r. Soort akte: Aflossingsclausule. Plaats: Boxtel. Toegangsnummer: 392. Inventarisnummer: 55 
591 Brabants Historisch Informatie Centrum.  Index schepenprotocol Boxtel (392.55). Datering: 00-00-1478. Pagina: 
267-v. Soort akte: Verkoop. Plaats: Boxtel. Toegangsnummer: 392. Inventarisnummer: 55 
592 Brabants Historisch Informatie Centrum.  Index schepenprotocol Boxtel (392.53). Datering: 00-00-1397. Pagina: 
7-7 (29-r). Soort akte: Verkoop. Plaats: Boxtel. Toegangsnummer: 392. Inventarisnummer: 53 
593 Gils, op. cit. 
594 Gils, op. cit. 
595 Rechterlijk Archief Tilburg. Algemeen protocol, inventarisnummer R 303/32v-33v / 29 33v-34r 1557 
596 Gils, op. cit. 
597 Gils, op. cit. 
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Peter Melis casou com Marie, filha de Andries 
Laureijs Jan Berthouts (Spijckers) e Adriana 
Hendrik Marten van de Sande, que faleceu antes 
de 1586. Casou então com Digna van Enschot. A 
mãe dos seus filhos é incerta. Foram eles Melijs; 
Willem, casado com Adriaenke Peter van 
Spaendonck; Martijnken, e Heijlken. 598   
 
Heijlken (Heijlwich) Spapen casou com Gherit 
Thomas van Enschot e foi mãe de Jan Gerit 
Thomassoon.599   
 
 
Outros que merecem lembrança são Adriaan, rei 
da Guilda de São Jorge dos Besteiros em 1681-
1686 e schepen do distrito de Goirle em 1681 e 
1684;600 601 Peter Cornelis, nascido em c. 1692, 
descendente de Wouter filho de Cornelis, 
padeiro, comerciante e produtor de bebidas, 
schepen e vice-presidente do Conselho do 
distrito de Oirschot; na sua descendência se 
encontram Jan Baptist Spapens e seu filho Peter, 
grandes pedreiros e construtores no século 
XIX.602 A. Spapens foi um dos fundadores de uma 
divisão da antiga Guilda dos Besteiros em 1906, 
o Regimento Rozenjacht, e provavelmente era o 
seu castelão. Seu nome consta no escudo que foi 
criado para marcar a fundação. A família possuiu 
o Café Bellevue, que era um ponto de encontro 
tradicional dos membros da Guilda entre o fim do 
século XIX e o início do século XX. Também foi sua 
propriedade a casa chamada Hof van Holland, que 
serve de sede da Guilda há muitos anos.603 
 

  

                                                             
598 Gils, op. cit. 
599 Gils, op. cit. 
600 “Van Voorst: gewelten rumoer”. In: De Twee Kwartieren, 2015; 23 (3)  
601 HP Automation. De Historische Canon van het schuttersgilde Sint Joris Goirle.  
602 Spapens, Wim. Stamboom van Wim Spapens. 
603 HP Automation, op. cit. 

O escudo tradicional de rei da Guilda dos Besteiros que 
pertenceu a Adriaan Spapen. Abaixo a casa Hof van Holland, 

que pertenceu à família Spapen e hoje é sede da Guilda. 
Fotos HP Automation.  
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Comemoração das Bodas de Ouro de Jan Baptist Spapens. Abaixo, foto da família do seu filho Peter. Coleção de Win Spapens. 
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Verschueren (Van der Schueren) 
 
Linha: [Aerts > Peeter] > Agnees Peeter > Melis Jan Cornelis (Spapen) > Peter Melis > Heijlken 
> Jan Gerit Thomassoon (van Enschot) > Anna Jan Gerit > Joost Peter Joost (Eelkens) > 
Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria 
(van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
As origens da família são obscuras, parece ter vindo da 
Bélgica, mas o sobrenome está bastante disperso pela 
Holanda antiga e pode ter tido origens múltiplas 
independentes. Muitos personagens aparecem chamados 
alternativamente Verschueren ou van der Schueren, 
forma que tem os registros mais antigos. São variantes 
Verschuuren, Verschuer, Verscueren, Verschuere e outras. 
 
Nossos ancestrais vêm da região de Tilburg. Nesta cidade 
os van der Schueren estão presentes desde antes de 1325, 
quando nasce Claes, e no século XV estavam na elite, 
casando com nobres das famílias Bac e van Broechoven.604 
A forma Verschueren aparece em Tilburg no século XV. 
Parecem ter sido aparentados aos ramos de Gouda, 
Rotterdam e Amsterdam.  
 
Floresceram dois ramos em Tilburg, um que parte de 
Wouter, o maior e mais ilustre, e outro de Aerts. Pela 
raridade do sobrenome na cidade, sendo família pequena, 
pela repetição de nomes entre eles, e pela sua boa 
condição social, parece certo que eram parentes e tinham 
um ancestral comum. 
 
Wouter Verschueren é o primeiro a aparecer, 
vivendo na primeira metade do século XV. Foi pai de 
Peterken e Willem. Willem faleceu antes de 1533 e foi pai 
de Wouter Willem, também grafado van der Schueren, 
casado com Kathelijn Peter van Vugh (?) e falecido antes 
de 1538, foi citado como antigo detentor de um dízimo de 
centeio.605  Willem foi pai também de Willem, Jennijke, Ghijsbrecht,606  e Steven Willem, que 
foi investido em 1540 pelo senhor de Tilburg e Goirle de um arrendamento de terras, casas e 
outros bens.607 Jennike deixou grande herança, com várias terras e benefícios hereditários.608 
Ghijsbrecht casou com Dingena Wouters van Loo e foi pai de Jan, Peter e Wouter.609 Sua 
descendência fez casamentos na família de Bont, já citada. 
 
 

                                                             
604 Peijnenburg, J.A.M. Plaatsingslijst familiearchief Bac, nr. FA 8. Centraal Bureau voor Genealogie, 2012 
605 Rechterlijk Archief Tilburg. 7 december 1538. R. 285/13r-13vso / R-1533-14-281-12v 
606 Rechterlijk Archief Tilburg.  7 februari 1548 n.st. R. 294/48r 
607 Rechterlijk Archief Tilburg. 24-10-1540 (287:81) 
608 Rechterlijk Archief Tilburg.  R-1533-14-281-12v 
609 Rechterlijk Archief Tilburg.  R426, f184 

                Brasão Verschueren de Rotterdam 
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Jan (Joost) foi rico tintureiro, ativo em Tilburg e Antuérpia e tinha sociedade com Arnoult van 
Naerden de Amsterdam. Seu filho Paulus, nascido em Antuérpia, tintureiro e atacadista de 
tecidos que tinha agências em Tilburg,  ‘s-Hertogenbosch e Rotterdam, foi burgomestre de 
Rotterdam e diretor da Companhia das Índias, e deixou descendência ativa em Tilburg. Foi 
retratado por Frans Hals e Pieter van der Werff. 610 611 612 
 
Peter, casado com uma Maria, é citado como cirurgião em 1619.613 Em 1625 Joris Joachims 
fundou com vários sócios uma grande tinturaria; Peter participou da promoção do negócio e 
acabou se associando. Em pouco tempo a tinturaria atraiu a atenção da região, mas a 
concorrência era grande e o país estava em guerra, de modo que surgiram problemas e a 
empresa foi ameaçada de liquidação. Em 1629 os sócios apelaram para os schepenen, o xerife 
e o senhor de Tilbug, pois além de arruinar os sócios o fechamento da empresa prejudicaria a 
economia local. Não se sabe bem o que sucedeu, a tinturaria sai dos registros e provavelmente 
foi extinta.614 No entanto, sabe-se que em 1631 o monopólio sobre as tinturarias da cidade foi 
entregue a Abraham Lodewijcx van Weesp, parente já citado antes na seção van Weesp.  
 
Outro grande negociante presente em Tilburg no início do século XVII foi Toen, que quando 
faleceu deixou a imensa fortuna de 225 mil florins.615  
 
O brasão Verschueren mostrado antes foi atestado por Rietstap 
para Rotterdam e Gouda. Como se viu, vários Verschueren de 
Tilburg mantiveram contatos com Rotterdam e alguns lá viveram. Os 
tintureiros e comerciantes de tecidos de Tilburg mantinham contato 
constante com aquelas cidades, sendo grandes centros comerciais, e 
o fabricante de bolas Jan, filho de Andreas Jan Jan de Tilburg, 
também viveu em Rotterdam.616 617 618 Em Amsterdam Rietstap 
atestou um brasão que é uma variante do outro, mostrado ao lado, 
indicando também um parentesco. 
 
Aerts Verschueren viveu em meados do século XV e foi pai de 
Heijlwich, Jenneke, Jan, Peter o Velho, Peter o Moço e 
provavelmente Aert II. Peter, o Velho, casado com Barbara Gerit de 
Bont (?), nasceu por volta de 1460 e faleceu antes de 1539. Foi pai 
de Jenneke, Cornelia e Agnes.  Laurens e Willem podem ter sido filhos de Peter o Moço.619   

                                                             
610 Adriaenssen, Leo. “Spaanse wol voor Tilburg”. In: Tilburg,  tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 
1999; 17 (1) 
611 Robbe, Cees. “Blawververs the Goirle: Abraham Lodewijcx van Weesp, Lambert Aertsson van Geffen, Dyonisius 
Maarten Mutsaerts, Jacobus van Esch ”. In: Rond De Schutsboom, 1993; 13 (1)  
612 Adriaenssen, Leo. “Tilburgse Lakenmakers in Rotterdam rond 1600. En enkele ballenmakers uit Goirle en 
textielwerkers uit Oisterwijk”. In: De Brabantse Leeuw, 2001; 4:202-218 
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 Brabants Historisch Informatie Centrum. 284 Heerlijkheid Geldrop, 1535 – 1860. Gevonden archiefstukken 
614 Robbe, op. cit. 
615 Adriaenssen (1999), op. cit. 
616 Adriaenssen (1999), op. cit. 
617 Robbe, op. cit. 
618 Adriaenssen (2001), op. cit. 
619 Rechterlijk Archief Tilburg. 3 februari 1539 n.st.. R. 285/36v / 31 januari 1543, n.st. R. 289/41r / 30 maart 1545, R 
291/58r / 30-1-1532 R. 279/39 
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Paulus Verschueren, pintura de Frans Hals, Metropolitan Museum of Art. 
 



86 
 

Agnees Peeter Verschueren casou antes de 1520 
com Jan Spapen e faleceu antes de 29 de 
dezembro de 1557, sendo mãe de Amelis Jan 
Cornelis Spapen.620 
 
Laurens Peter (Laureis, Lenaert) foi membro da 
Guilda dos Besteiros de São Sebastião 621  e 
arrendatário da fazenda Tongerlose Hoeve. 
Casado com Hendricksken Gijsbert Beerthen, 
deixou pelo menos uma filha, Engelken Lenaert, 
casada com Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers.622 
Deixou testamento em 1540 com um grande 
legado para várias instituições, com um dote 
para a Capela de Nossa Senhora, no subúrbio de 
Hasselt,623  a mais antiga referência a esta capela 
histórica, mostrada ao lado. Vários outros dotes 
foram legados  para a Igreja de São Dionísio e 
suas irmandades, especificando que queria ser 
enterrado junto com suas irmãs, sob o altar de 
Santa Ana. Um dos dotes foi destinado ao 
embelezamento dos altares de Santa Maria, 
Nossa Senhora das Dores, São Sebastião e Santa 
Genoveva, e outros foram para as irmandades de 
Santa Ana, São Pedro, Santa Maria e Santa 
Bárbara. Jan, filho de Willem, neto de Peter, foi 
decano da Irmandade do altar de Santa Ana na 
Igreja de São Dionísio e proprietário do altar do 
Santíssimo Sacramento.624  
 
Um Aert van der Schueren foi dito viver entre 8 
de maio de 1426 e 29 de março de 1456 em local 
não especificado do Brabante, filho de um Peter 
e pai de um Jan. Pode ser o mesmo que Aerts 
Verschueren. A descendência deste Jan foi 
ilustre, produzindo militares, burgomestres, 
rentmeesteren e schepenen em várias cidades. 
No século XVII um descendente, Caspar, foi 
senhor de Gravenstein, e outro, Carolus, foi 
nobilitado no século XVIII como cavaleiro.625 
 

                                                             
620 Gils, J. van. “Spapen is de zoon van de Paap”. In: De Brabantse Leeuw, 1979; 6 
621

 Erp, Sjef van & Steijns, Gerard. “Privatisering van een publiekrechtelijke status Het Tilburgse Koninklijk 
Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III”. In: Broers, E.J.M.F.C. & Kubben, R.M.H. Ad Fontes. Liber 
Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs. Legal Publishers, 2014 
622 Wiel, Anton van de. “Spijckers met Koopen” . In: Stadsmuseum Tilburg. Het Geheugen van Tilburg, 16/02/2010 
623 Geerts, John. “De herdgangen van Tilburg – De Hasselt”. Tilburgers, 21/06/2013 
624 Trommelen, Jan. “De Sint Dionysius kerk. Beschrijving van deze kerk zoals die was in de eerste helft van de 
zestiende eeuw”. In: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumententen en cultuur, 1997; 15 (2):40-48  
625 Nederland’s Adelsboek 1917, pp. 111-117 

Capela de Nossa Senhora, foto Wikipédia. Abaixo, a 
Igreja de São Dionísio no século XVII, gravura em 
Trommelen, op. cit. 
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Hendrick, filho de um dos Jan, foi taverneiro e barbeiro e tornou-se drossaard (xerife, bailio) 
de Tilburg e Goirle entre 1666 e 1680.626 627 628 Mattheus, comerciante, em 1810 o fundou um 
moinho de vento com alguns sócios para geração de energia para uma tecelagem. Pouco 
depois o negócio passou para outros, mas veio a se tornar uma grande empresa.629  
 
Outros notáveis pelas redondezas são Peter, schepen de Sint-Michielsgestel (20 km) em 
1561;630 um schepen de Schijndel (24 km) em 1708, cujo primeiro nome não é dito,631 e o 
padre Jan, nascido em 1905 em Oosterhout (18 km),  missionário na Nova Guiné, onde 
adquiriu vasto conhecimento sobre as culturas locais, tornando-se importante antropólogo e 
lingüista.632 Hoje é um sobrenome comum na área de Tilburg. 
  

                                                             
626 Brabants Historisch Informatie Centrum. Resoluties Raad van State (178.211). Datering: 27 april 1668. Pagina:  
374. Plaats: Tilburg / Goirle. Toegangsnummer: 178. Inventarisnummer: 211 
627

 Brabants Historisch Informatie Centrum. Familie van Lanschot, 1294 – 1982. Gevonden archiefstukken 
628 Erve, John van. “Couppoging tegen de drossaard”. Cubra , dez/2014 
629 Oord, Ad van den. Boeren en burgers. Een geschiedenis van de gemeente Berkel-Enschot van 1810 tot heden. 
630 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.43). Datering: 10-05-
1561. Pagina: 214r. Soort akte: Voogdij. Plaats: Sint-Michielsgestel. Toegangsnummer: 5121. Inventarisnummer: 43  
631 Brabants Historisch Informatie Centrum. Index schepenprotocol Boxtel. (392.114). Datering: 1708-1718. Pagina: 
13r (scan 15 rechts). Plaats: Boxtel. Toegangsnummer: 392.Inventarisnummer: 114 
632 “Jan Verschueren”. In: TilburgWiki. Stadsmuseum Tilburg / Regionaal Archiev Tilburg 

Antiga sede da fazenda Tongerlose Hoeve, arrendada por Laurens Verschueren. Foto de Anton van de Wiel. 
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Geenen 
 
Linha: Gerit > Jan Gerit > Aert Jan Gerit > Aleijdt Aert Jan Gerit > Anna (van Enschot) > Joost 
Peter Joost (Eelkens) > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria 
(Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > 
Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Aleijdt Aert Jan Gerit Geenen viveu em na passagem do século XVI para o XVII em Tilburg, 
onde casou-se com Jan Gerit Thomassoon van Enschot e foi mãe de Anna.633  
 
O nome de Aleijdt já oferece pronta toda uma genealogia. Gerit Geenen deve ter vivido no fim 
do século XV. Foi pai de Jan Gerit Geenen, pai de Aert Jan Geenen, que foi pai de Aleijdt. 
 
Um Jan Gerit Jan Marten Geenen vivia em Tilburg em 1620.634 Provavelmente seja um parente 
próximo, pois seus nomes são associáveis à sua linha. Um Gerit Geenen foi registrado em 
Lommel (39 km) em 1521 quando já estava morto, deixando cinco filhos. Já havia uma família 
Geenen com muitos membros nesta data. Foi pai de Jan Gerit Geenen, atestado em Lommel 
em 1521.635  
 
A identificação da linha de Aleijdt é muito problemática. O sobrenome foi comum desde o 
século XVI, está presente em um grande número de cidades próximas e distantes, e os nomes 
Jan, Gerit e Aert também foram extremamente populares.  

 

Baerincx  

Linha: Peter > Adriana Peter > Lijsbeth Hendrick (Goetstouwen) > Peter Joost Peter Jan 
(Eelkens) > Joost Peter Joost > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > 
Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) 
> Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Nada se sabe sobre Peter Baerincx senão que foi pai de Adriana Peter, que se casou com 
Henrick Jan Goetstouwen, tendo a filha Lijsbeth Hendrick Goetstouwen, que casou com Joost 
Peter Jan Eelkens, gerando Peter Joost Peter Jan Eelkens. 636 637  
 
Aparentemente a família viveu em ‘s-Hertogenbosch, onde Adriana foi citada em 1538 como 
esposa de Henrick,638 mas sua origem é incerta, pode ter sido Tilburg, onde foi citada a irmã de 
Adriana. O problema é que em nenhuma das cidades há outros registros do sobrenome. 
Beirinckx, Bierinckx, Berrinckx, Berrings, Beirincx e outras variantes, por outro lado, têm 
muitos registros, mas provém da região de Antuérpia, na Bélgica, onde são numerosos. De 
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 Gils, J. van. “Spapen is de zoon van de Paap”. In: De Brabantse Leeuw, 1979; 6 
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635 Indekeu, Bruno. Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel. Vol. 2. Leuven, 2017  
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637 Gils (1979), op. cit.  
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 Bakker, Wim de Regionaal. Archief Tilburg. Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1525 - 1550 (b). 537. 1538 
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qualquer modo, não encontrei dados sobre sua história antiga. Segundo Johan Winkler, é um 
nome de origem gótica.639 
 
 
 
 

Roelofs  

Linha: Mathijs > Jenneken Mathijs > Mathijsken Reijnen (van Broechoven) > Joost Peter Jan 
(Eelkens) > Peter Joost Peter Jan > Joost Peter Joost > Jenneke Joost Peters >  Gerard Janssen 
(van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo  
 
 
Jenneken Mathijs Roelofs viveu em meados do século XV em Tilburg com seu marido Niclaes 
Reijner van Broechoven, gerando Mathijsken Reijnen van Broechoven.640 Seus pais não são 
conhecidos, mas devia ser filha de um Mattheus ou Mathijs. 
 
Van Roosmalen supõe que o sobrenome pode ter derivado de algum Rudolphus.641 Tem as 
variantes Roeloffs e Ruelens. Roelofs é também um nome próprio comum. Roelof Roelofs foi 
atestado em Leuven em 1444.642 A família pode ter uma origem nobre. Gerit Roelofs foi 
schepen de Tilburg e schepen da vila de Goirle, citado como vassalo do senhor de Loo em 
Goirle,643

 O marido de Jenneken era nobre, e provavelmente ele escolheria casar com uma 
nobre. Em Amsterdã e Ghent tiveram brasão,644  645 mas não sei se são aparentados. 
O mais antigo registro encontrado na cidade é de Rodenberch Jan Roelofsven, de 1438, na vila 
de Hasselt. Jan, seu pai, é citado em 1444 no mesmo local.646 Ariaen e Margriet foram 
membros da Irmandade de Nossa Senhora no fim do século XV.647 Lambrecht Willem tinha 
casa perto da ponte Sloprijt em 1532 e Goeijaert Jan Michiel em 1533. Arijaen Leijten e seu 
irmão Jan Michiel tinham casas na vila de Bedbuer e na rua da Igreja em 1536.648 Wouter foi 
citado em 1537 em uma peregrinação de Tilburg até Boxtel.649 Michiel Hendrik foi membro da 
Guilda dos Besteiros e pode ter participado da ereção do altar da Guilda na igreja no início do 
século XVI.650  
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University Press, 2008 
643 Dijk, Jos van. “De naaste familie van Wouter Brock”. In: De Brabantse Leeuw, 1999; 48  
644

 De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Oosthoek, 1968 
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649 Weijters. C. “Tilburgse zoenbrieven”. In: De Brabantse Leeuw, 1970; XXII (1) 
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90 
 

Michiels 

Linha: Jenneken Peter > Vijverken Jan Jacob (Hoosmans) > Jenneken Joost Peters (Eeltjens) > 
Gerard Janssen (van Besouw) > Ida > Maria (Schoenmakers) > Maria (van Hal) > Anna Maria 
(Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Jenneken Peter Michiels nasceu provavelmente em Tilburg na segunda metade do século XVI 
e ali casou-se com Jan Jan Jacob Hoosmans, sendo pais de Vijverken Jan Jacob Hoosmans. 
Seus pais não foram encontrados, mas devia ser filha de um Peter.  
 
A mais antiga referência que achei em Tilburg é de Peter Goyaert Jan Michiels, que casou na 
primeira metade do século XVI com Anna Peter Smulders, mas só se conhece um filho do casal, 
Jan. No entanto a fonte indica que a genealogia dos Smulders neste período é fragmentária,651 
e não parece impossível que Jenneken seja uma outra filha. A família Smulders teve tradição e 
Jenneken casou-se em outra família de bom nome, de modo que o ramo de Tilburg pode ser 
parente dos outros Michiels que surgem nesta região desde o século XV ocupando uma série 
de posições oficiais em várias cidades. Um Peter foi schepen de Helmond em 1451, Jan foi 
schepen de Eindhoven em 1455 e 1457, Dirck schepen de Gestel em 1489, Gerardus de 
Eindhoven foi admitido na burguesia Helmond em 1498 e na de ‘s-Hertogenbosch em 1504, 
onde foi schepen em 1515, 1526, 1537, 1537 e 1548, duas vezes presidente do Conselho,652 
outro Gerardus schepen em 1590, Claes, schepen de Osch em 1586, Jan, schepen de Heeze em 
1594.653 No entanto, em Tilburg não achei qualquer referência especialmente significativa, e se 
houve um parentesco com esses outros ele parece ter produzido um ramo mais obscuro. A 
maioria dos registos, na verdade, é pobre em informação, citam em geral casamentos, óbitos e 
coisas assim, e as transmissões de herança não acusam nada de muito importante. Um 
problema adicional é que Michiels foi também um nome próprio muito comum, e a pesquisa 
retorna uma infinidade de falsos-positivos, tornando-a pouco produtiva.  
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Caret 

Linha: Maria > Digna (van Steen) > Christiaan Hendriks  (Schoenmakers) > Maria > Maria (van 
Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
Há raríssimos registros do sobrenome em Breda, e os mais antigos citam exatamente Maria 
(Maeijken) Caret, casada com Cornelis van Steen em 31 de março de 1679. Ela já vinha de um 
primeiro casamento, sendo viúva de Hendrick van Oosterdorp.654 Com Cornelis foi mãe de 
Digna van Steen e outros filhos já citados na seção Van Steen. Em Breda o sobrenome foi 
grafado também nas variantes Coret, Kret e Kriet. Só aparece no século XVII até o início do 
século XVIII, todos os registros são de mulheres, com Maria, Wilhelmina e Helena, e depois o 
sobrenome desaparece, para ressurgir somente no século XIX com mais um pequeno punhado 
de representantes. 

 

 

 

Van Cranenburgh (Van Wassenaer) 

Linha: Filips van Wassenaer > Dirk > Bartholomeus van Cranenburgh > Engelbert > Willem > 
Willem > Claas Willemsz > Matheus Claesz > Vranck Matheusz > ... > Willem > Pieter 
Willemsz > Stephanus Peetersen > Petronilla Stephanus Peeter > Dingena (van der Poel) > 
Johannes (Vollrath) > Anna Maria > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
A genealogia da família foi organizada pelo website Kranenburgia, que é na prática uma 
enciclopédia sobre este sobrenome, mantendo um vasto banco de dados sobre todos os 
ramos, consanguíneos ou não, usando fontes oficiais.  Nossa genealogia só pode ser 
reconstituída ininterruptamente a partir do fim do século XVI, mas Kranenburgia indicou os 
deslocamentos da família e apontou os fundadores de cada etapa, o que já é uma informação 
importante, levando nosso grupo retrospectivamente até os senhores de Wassenaer. 655 
 
 
 
                                                             
654 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 31-03-1679. Trouwen nh Grote kerk 1672-1680. Paginanummer 276 
655 Kranenburgia. Clan List Kranenburg. 

Registro de casamento de Cornelis van Steen e Maria Coret (Kret). Stadsarchief Breda. 
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A família Wassenaer produziu diversos ramos ilustres com barões e condes, possuindo vários 
senhorios, castelos e mansões. Foi fundada por Filips, primeiro senhor de Wassenaer, senhor 
de vários outros feudos, mencionado pela primeira vez entre os cavaleiros e vassalos do conde 
da Holanda, em 1204 lutava na guerra de sucessão de Loon e faleceu em 1225, tendo casado 
com Agnes Persyn van Waterland. 656 657 
 
Seu filho Dirk van Wassenaer foi burgrave (conde-castelão) de Leiden, casado com Berthel van 
Teylingen, cujo filho Bartholomeus, cavaleiro, nascido em 1225, depois de 1276 foi senhor do 
Castelo Cranenburch em Bleiswijk. Foi pai de Engelbert van Cranenburg, cavaleiro morto em 
1320. Foi pai de Willem van Cranenburg, cavaleiro e senhor de Outshoorn, Aarlanderveen e 
Rijnenburg.  Nascido provavelmente no Castelo Cranenburch, mais tarde se mudou para 
Eikenduinen, onde construiu uma mansão.658 659 
 
Seu filho Willem van Cranenburg nasceu em torno de 1305 em Eikenduinen. Faleceu em torno 
de 1362 e com uma mulher desconhecida foi pai de Claas Willemsz van Cranenburg, fundador 
do ramo de Leiden.  Claas nasceu em 1354, estudou no mosteiro agostiniano e após a morte 
do pai se mudou para Zoetermeer, onde casou com uma mulher desconhecida e teve três 
filhos. 
  

                                                             
656 Van der Aa, A. J. Biographisch woordenboek der Nederlanden, Volume 20. Brederode, 1877 
657 Kok, Jacobus. Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek… ecc. Allart, 1793 
658 Beelaerts van Blokland, W. A. “De zegels der voorvaderen van Philips van Eassenaer, Burggraaf van Leiden 
(1340)”. In: De Nederlandsche Leeuw, 1922; 40 
659 Van der Aa, op. cit. 

Filips de Wassenaer com o segundo brasão da família Wassenaer. Esta imagem é do século XVI, Filips não foi atestado com 
nenhum brasão. Seu filho Dirk usou um com uma cruz de Santo André sobreposta a um campo de faixas, que logo foi 

abandonado. Ao lado, o primeiro brasão Cranenburgh, usado por Bartholomeus. Mais tarde o campo seria partido ao meio 
incorporando uma figura de grou (crane). Há diversas variantes. 
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Jan II de Wassenaer, visconde de Leiden, pintura da escola de Jan Mostaert. Ao lado, o barão Jacob II de Wassenaer Obdam, 
tenente-general da Cavalaria, governador de Willemstad e Hertogenbosch, comissário dos Estados Gerais, diretor da 

província de Delfland e diplomata na Inglaterra, França, Brandeburgo e no Palatinado. Pintura de J.J. Borchers. Abaixo, 
armas modernas da Casa de Wassenaer. 
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Em 1381 se mudou para Leiden, onde entrou na burguesia, foi burgomestre de Leiden e 
administrador dos bens da Igreja em Wassenaer. Casou pela segunda vez com Lijsbet Bruun 
Jacobs (?), gerando outros filhos, entre eles Matheus. Foi banido de Leiden em 1444 por tecer 
críticas à doutrina do Santíssimo Sacramento e faleceu em 1445, provavelmente em Lisse. 
Provavelmente é ele o autor da coleção de poesias Der Minne Loep, publicada somente em 
1486, tratando de temas amorosos e religiosos.660 
 
Matheus Claesz van Cranenburgh (1395-c. 1455) comprou terras em Lisse, onde construiu 
uma casa e parece ter vivido como agricultor. 661 Foi pai de Vranck Matheusz van Cranenburgh 
(1435-1495), que em 1472 se mudou para Warmond. Seus descendentes fundaram o ramo de 
Ijsselmonde, e depois o ramo de Etten-Leur, subúrbio de Breda, onde a genealogia recomeça 
sua linha ininterrupta.662 
 
Willem van Cranenburgh nasceu em 1593 e foi pai de Pieter Willemsz van Cranenburgh  
(1628-1688), casado em Etten com Anna Steven Nijs. Foram pais de Wilhelmus Petrus, 
batizado em 1681, e Stephanus Peetersen van Cranenburgh (Steven Peters), que nasceu em 
Etten em c. 1660, casou em 31 de outubro de 1688 com  Lijsbet Cornelisse Knaep e foi 
testemunha de um batizado em Breda em 1707.663 664 665 Sua filha Petronilla Stephanus Peeter 
van Cranenburgh foi batizada em Etten em 28 de novembro de 1689,666 e casou com Adrianus 
Cornelius van der Poel, gerando Dingena.667   

                                                             
660

 Kranenburgia. Claas Willemsz van Cranenburg (1354-1445). 
661 Kranenburgia. Matheus Claesz Cranenburgh (1395-1456). 
662 Kranenburgia. Clan List Kranenburg. 
663 Kranenburgia. Pieter Willems van Cranenburgh (1628*-1688*) 
664 West-Brabants Archief. Schepenbank Trouwen 1653-1707 (deel 20): 31-10-1688 
665 Stadsarchief Breda. Dopen rk Nieuwstraat 1696-1742, inventarisnummer 15, blad 103 
666 West-Brabants Archief. RK Dopen Etten 1667-1693 (deel 3): 28-11-1689 
667 Stadsarchief Breda. Registratiedatum 28-06-1726. Dopen rk Princenhage 1695-1740. Paginanummer 127r 

O desaparecido Castelo Cranenburch em Bleiswijk. 
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Persyn van Waterland 

Linha: Jan > Dirck > Jan > Agnes > Dirk (van Wasenaer) > Bartholomeus (van Cranenburgh) > 
Engelbert > Willem > Willem > Claas Willemsz > Matheus Claesz > Vranck Matheusz > ... > 
Teunis Symonsz > ... > Willem > Pieter Willemsz > Stephanus Peetersen > Petronilla 
Stephanus Peeter > Dingena (van der Poel) > Johannes (Vollrath) > Anna Maria > Johanna 
Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Diz a tradição que o fundador foi um nobre de origem grega que em 990 se mudou para a 
Holanda junto com o séquito de Ludgard, esposa do conde Arnoud da Holanda. O primeiro 
membro atestado com segurança é Jan Persyn, cavaleiro e primeiro senhor de Waterland, 
registrado a partir de 1080. Teve o filho Dirk Persyn van Waterland, cavaleiro e senhor de 
Waterland, morto em 1168. Seu filho Jan II Persyn van Waterland, cavaleiro e senhor de 
Waterland, foi pai de Agnes Persyn van Waterland casada com Filips van Wassenaer e mãe de 
Dirk van Wassenaer.668  
 
A partir de 1255 mantiveram sua sede principal no Castelo de Velden, que já não existe, nesta 
época receberam o senhorio de Amsterdam, e em breve estavam acumulando uma série de 
outros senhorios. No século XVI entraram no patriciado de Amsterdam e começaram a assumir 
importantes funções no governo dos Países Baixos e de cidades como Amsterdam, Utrecht, 
Harlingen, Hoogen e outras. Vários de seus membros foram intelectuais, religiosos, militares, 
juristas e artistas. 669 670 671   

                                                             
668 Van der Aa, op. cit. 
669 Janse, A. Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen. Uitgeverij Verloren, 
2001 
670 Koene, Bert; Schweitzer, Fred; Morren, Jan. Midden-Kennemerland in de Vroege e Hoge Middeleeuwen: het land, 
de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300. Uitgeverij Verloren, 2003  
671 Van der Aa, op. cit. 
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Lápide de Simon Alewijnsz Persijn na Igreja de São Nicolau em Amsterdam. Foto Medieval Memoria Online v1.1 — Utrecht University. No 

alto, retrato de Johan van Persijn, conselheiro de Rijnland e auditor da Câmara do Condado da Holanda. Coleção Gelderland. Abaixo, 
retrato do médico e jurista Peter Hermann Persyn, gravura de Reiner van Persijn. 
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Van Teylingen 

Linha: Berthel > Bartholomeus (van Cranenburgh) > Engelbert > Willem > Willem > Claas 
Willemsz > Matheus Claesz > Vranck Matheusz > ... > Teunis Symonsz > ... > Willem > Pieter 
Willemsz > Stephanus Peetersen > Petronilla Stephanus Peeter > Dingena (van der Poel) > 
Johannes (Vollrath) > Anna Maria > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
 
O fundador tradicional da família é Willem (1156–
1203), cavaleiro e senhor de Teylingen e 
Brederode, construtor do Castelo de Teylingen, do 
qual restam importantes ruínas. É desconhecida a 
relação de Berthel van Teylingen com Willem. 
Pode ter sido sua filha, neta ou sobrinha; é citada 
como membro da sua família e filha de um 
cavaleiro. Ela casou com Dirk van Wassenaer 
gerando Bartholomeus van Cranenburgh.672 
 
A família Teylingen parece ter se extinto na linha 
masculina no século XIV, e muito tem sido 
debatido se os que aparecem nos séculos 
seguintes são ou não seus descendentes.  Vários 
grupos reivindicaram essa consanguinidade, 
destacando-se os de Amsterdam, Haarlem e 
Alkmaar.673 674 Podem ser citados como amostra 
Theodorus, burgomestre de Leiden; Isaac, 
conselheiro e burgomestre de Rotterdam; 
Christiaan, diretor da colônia de Coromandel e 
governador de Negapatam,675 Arnout e Diederik 
Gregorius, conselheiros em 's-Hertogenbosch, 
Cornelis Jacob Jan Arnout, burgomestre de Ritthem e deputado da Zelândia. 676  
 
Um ramo, contudo, sobreviveu com o sobrenome Brederode, fundado por Dirk van Teylingen 
(c. 1180–1236), primeiro senhor de Brederode, filho de Willem e fundador de uma família de 
grande poder a partir do século XIII, e que produziu muitos membros ilustres, como Walram 
van Brederode (1370-1417), senhor de Brederode, conde-capitão de Stavoren, conde 
de Gennep, primeiro senhor soberano de Vianen, general do conde da Holanda e estatúder da 
Holanda de 1416 a 1417; Rainald II van Brederode (1415–1473) conde-capitão de Utrecht, 
cavaleiro do Tosão de Ouro, irmão de Gijsbrecht van Brederode, bispo de Utrecht; Franz van 
Brederode (1466-1490), líder vencido da última revolta dos nobres contra o domínio 
Habsburgo; Rainald III (1492-1556), senhor de Brederode, senhor soberano de Vianen e 
Ameide, conde-capitão de Utrecht, governador de Amstelveen, administrador das florestas e 
caças da Holanda, conselheiro nos Estados Gerais, cavaleiro do Tosão de Ouro; Hendrik van 
Brederode (1531-1568), destacado militar, senhor de Brederode, Vianen , Schoorl, Oog,  
 

                                                             
672 Van der Aa, op. cit. 
673 Biesboer, P. Collections of Paintings in Haarlem, 1572-1745. Getty Publications, 2001 
674 Bijleveld, W. J. J. C. (ed.). Nederland’s Adelsboek. Stockum & Zoon, 1949 
675 Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, 1766 
676 Nederland's Adelsboek, 2010, 95  
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Bergen e Visconde  de Utrecht; Johann Wolfart van Brederode, barão de Brederode, senhor 
soberano de Vianen, marechal da República, casado com uma condessa de Nassau. Seu último 
filho, Wolfart, conde de Brederode, morreu em 1679. Após sua morte, o Castelo de Brederode 
caiu para os Estados da Holanda. O senhorio de Vianen passou aos bastardos de Rainald III, os 
chamados senhores de Bolswaert, que no século XVIII se tornaram condes imperiais. Esta linha 
se extinguiu em 1832. Um ramo de bastardos de Walraven van Brederode vive até hoje.677 678 

                                                             
677 Muller, Pieter Lodewijk. “Brederode“.in: Allgemeine Deutsche Biographie. Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 3 (1876), S. 279–281 
678 Familie van Brederode Official Website. 

Ex-voto encomentado por Augustijn van Teylingen e Josina van Egmond van Nijenburg, cujos retratos estão nas 
laterais. Pintura de Jacob Cornelisz van Oostsanen. Foto Medieval Memoria Online v1.1 — Utrecht University. 

 

O Castelo  de Teylingen em 1640. 
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Ruínas do Castelo de Brederode. Foto Gerard Hogervorst. Abaixo, Rainald II van Brederode, cavaleiro do Tosão de Ouro, e 
Hendrik van Brederode, militar.  
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Retrato de Walraven IV van Brederode, senhor soberano de Vianen, na capa do boletim da  Historische Vereniging Ameide en 
Tienhoven. 
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Müller  
 
Linha: Anna Maria Klara Müller > Anna Clara (Spreitzer) > Johann > Anna Katharina > Antonio 
Augusto (Frantz) > Murillo 
 
 
Anna Maria Klara Müller nasceu em 18 de maio de 1770 em Alf (Zell), e faleceu em 9 de 
outubro de 1815 em Enkirch. Seus pais são desconhecidos. Casou-se com Anton Spreitzer 
gerando Anna Clara.  
 
O mais antigo registro nesta região, em local não especificado, é de Wendel Müller, que em 
1612 comprou um moinho do conde Johann von Nassau-Hadamar.679 Em 1746 Georg Eberhard 
Müller era chefe dos guardas florestais em Zell.680 Johann Konrad, morto antes de 1773, foi 
moleiro em Zell.681 Na mesma época Georg Jakob era comerciante.682 Philipp Jakob era guarda 
florestal em 1834.683 Michael era pedreiro em 1837.684 Em 1840 Johann Martin e Robert eram 
agricultores em Alf.685 
 
 
 

Heilmann 
 

Linha: Maria Katharina Heilmann > Susanna (Kuntzmann) > Anna Maria (Dey) > Johann Adam 
III (Frantz) > Johann Adam IV > Christiano Conrado > Theodoro > Antonio Augusto > Murillo 
 
 
Maria Katharina Heilmann nasceu em 1649 em Michelbach, filha de Johannes Heilmann e 
Anna. Casou com Johannes Kunzmann e foi mãe de Susanna Kunzmann. Faleceu em Albstadt 
em 9 de julho de 1721.686  
 
O registro mais antigo encontrado na área é de um Heilmann citado sem o primeiro nome, que 
era sapateiro e em 1331 tinha terras em Hörstein (6 km de Michelbach) como súdito do 
mosteiro de Aschaffenburg.687 Em 1390 outro Heilmann tinha terras como súdito do mosteiro 
de Seligenstadt em local incerto em Michelbach ou Alzenau (3 kim).688 Konrad Heilmann de 
Michelbach em 1403 comprou um campo sob a jurisdição do mosteiro de Seligenstadt.689 Em 
1435 Friedrich e Lucke Heilmann tinham terras em Michelbach.690 Em 1502 Konrad tinha terras 
em Wasserlos (4 km).691 Em 1529 um Heilmann tinha terras em Michelbach.692 Lentz Heilmann 
de Michelbach em 1557 era súdito do mosteiro de Comburg em Schwäbisch Hall, casado com 

                                                             
679 Hessisches Hauptstaatsarchiv. HStAW Bestand 170 II Nr. 1612 
680 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand RKG Nr. NACHWEIS 
681 

Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand E 9 Nr. 8796 
682 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand E 9 Nr. 9430 
683 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 33 B Nr. 1664 
684 

Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 28 Michelstadt Nr. Z 4146 
685

 Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Koblenz. Koblenz, 1840 
686 Kühne, Ditmar. Maria Katharina Heilmann. Verein für Computergenealogie e.V. 
687 Staatsarchiv Würzburg. Kloster Schmerlenbach Urkunden 90 
688  
689 Staatsarchiv Würzburg.  Kloster Seligenstadt Urkunden 72 
690 Staatsarchiv Würzburg.  Kloster Seligenstadt Urkunden 84 
691 Staatsarchiv Würzburg.  Kloster Seligenstadt Urkunden 175 
692 Staatsarchiv Würzburg.  Kloster Seligenstadt Urkunden 210 
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Christina Häffin.693 Em Schwäbisch Hall havia uma família Heilmann burguesa, atestada desde 
1395, também grafada Heilman, Hailmann e Haylmann.694 Em 1676 outro Konrad tinha terras 
em Hörstein.695 Em 1730 Johannes e Johann Adam de Geiselbach (7 km) eram súditos do 
mosteiro de Seligenstadt.696 Em 1736 Hans Konrad era oficial de justiça em Michelbach.697 Em 
1793 Conrad era moleiro.698 Em 1815 Lorenz pediu uma indenização por ter tido um cavalo 
morto na guerra.699 Em 1855 Johann de Albstadt (2 km) abriu um processo por causa da 
revogação do direito de recolher madeira solta da floresta.700 

 
 

Friedrich 
 
Linha: Margaretha Friedrich > Johannes (Gassen) > Mathias > Johann > Anna Katharina > 
Antonio Augusto (Frantz) > Murillo 
 
 
Margaretha Friedrich nasceu depois de 1802 em Pünderich, de pais desconhecidos, casou-se 
em 19 de agosto de 1755 com Johannes I Gassen e foi mãe de Johannes II, e faleceu em data e 
local desconhecidos. 
 
Em 1715 Johann era tutor dos filhos de Andreas Finck.701 Em 1775 Johann Heinrich era tutor 
dos filhos de Johannes Sommer.702 Georg era guarda florestal em 1834.703 Johann Christoph 
era padeiro em 1883.704 Georg era professor em 1899.705 

 
 

Wendel 
 

Linha: Maria Gertrud > Mathias (Gassen) > Johann > Anna Katharina > Antonio Augusto 
(Frantz) > Murillo 
 

 
Maria Gertrud Wendel nasceu em torno de 1761 em Enkirch, de pais desconhecidos, e ali 
faleceu em 22 de maio de 1824, tendo casado com Johannes II Gassen.  
 

                                                             
693 Blätter für württembergische Kirchengeschichte, Volumes 22-23. Holland, 1918 
694 Wunder, Gerhard. Die Bürgerschaft der Reichsstadt Hall von 1395 bis 1600: zum Jubiläum der Stadt Schwäbisch 
Hall 1956. Kohlhammer, 1956 
695 Staatsarchiv Würzburg.  Kloster Seligenstadt Urkunden 227 
696 Staatsarchiv Würzburg.  Kloster Seligenstadt Urkunden 230 
697 Acta Hanoviensia, vol. I. Müller, 1739 
698

 Hessisches Staatsarchiv Marburg. 86 Hanauer Nachträge. HStAM Bestand 86 Nr. 9640 
699  Hessisches Staatsarchiv Marburg. 86 Hanauer Nachträge. HStAM Bestand 86 Nr. 15363 
700 Staatsarchiv Würzburg.  Landgericht (ä.O.) Alzenau 647 
701 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 26 A Nr. 255/2 
702 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 26 A Nr. 258/3 
703 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 33 B Nr. 1664 
704 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 28 Michelstadt Nr. R 267 
705 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand G 15 Erbach Nr. M 759 

https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/extendnavigator.action?id=-2&bezeichnung=
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=b1357
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/extendnavigator.action?id=-2&bezeichnung=
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=b1357
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A família está presente na cidade desde o início do século XVII. Em 1798 Peter Wendel estava 
em litígio com Johann Werner de Zell (6 km) sobre umas terras.706 Em 1810 Helfrich era 
professor em Zell.707 
 
O sobrenome é documentado desde meados do século XV com o Johannes Wendel, pároco de 
Selbold (138 km).708 Em 1526 Conz Wendel vivia em Rodenbach (137 km) e recebia bens em 
Somborn (143 km) do conde Philipp von Hanau-Munzenberg.709  Em 1540 Philipp serviu como 
testemunha em Bockenheim (109 km).710 Em 1551 Falther e Classman era herdeiros de Grete 
Nest em Eltville (70 km).711em 1558 Johann e seu filho Heitz eram burgueses em Ems (57 
km).712 
 
 
 

Weber 
 

Linha: Peter > Catharina > Anna Katharina (Gassen) > Antonio Augusto (Frantz) > Murillo 
 
 
Peter Weber foi pai de Catharina Weber , que se casou com Johann Gassen, sendo pais de 
Anna Katharina Gassen. A origem da família é desconhecida. Weber foi sobrenome muito 
comum em toda a Alemanha. 
 
 

 
Hisse 

 
Linha: Catharina > Catharina (Weber) > Anna Katharina (Gassen) > Antonio Augusto (Frantz) 
> Murillo 
 
 
Catharina casou com Peter Weber e foi mãe de Catharina. Sua origem é desconhecida. 
 
O sobrenome é extremamente raro. O registro mais antigo encontrado é de Johann Hisse em 
1583, em Gödens,713 a mais de 600 km da área dos Gassen e dos Friedrich, que são a ligação 
desta família. Depois aparece apenas um punhado disperso por vários locais distantes entre si. 
Provavelmente seja uma grafia corrompida de Heiss ou Heisse, mas mesmo nesta forma os 
registros são dispersos. Em 1484 Hans Heiss vivia em Altusried (330 km).714 Em 1486 Johann 
Heissen está em Acheberg (190 km).715 Em 1509 Ulrich Heiss estava em Obergünzburg (340 
km).716 No mesmo ano Christian Heiss era peleteiro e burguês de Tittmoning (460 km).717 Em 

                                                             
706 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand E 9 Nr. 4027 
707 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand E 9 Nr. 3905 
708 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand X 4 Nr. 2841 
709 Hessisches Staatsarchiv Marburg. HStAM Bestand Urk. 64 Nr. 670 
710

 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. HStAD Bestand B 9 Nr. 2478 
711 Hessisches Hauptstaatsarchiv.  HHStAW Bestand 1 Nr. 1399 
712 Hessisches Hauptstaatsarchiv . HHStAW Bestand 170 I Nr. U 4172 
713  Archive in Niedersachsen und Bremen, NLA AU Rep. 101 Nr. 0131 
714 Staatsarchiv Augsburg. Fürststift Kempten, Archiv Urkunden 1249 
715 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Westfalen, U 195u, 91 
716 Staatsarchiv Augsburg, Fürststift Kempten, Archiv Urkunden 1847 
717 Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kloster Baumburg Urkunden 816 
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1532 Wilhelm Heiss era arrendatário de terras em Rheinbach (60 km).718 Johann Heiss em 1575 
vivia em Mainz (80 km).719 Em 1603 Hans Heiss em Mainz.720 Johann Wendel Heiss, beneficiário 
de St. Stephan em Mainz em 1622.721 Vários outros Heiss aparecem em Mainz.  
 
 

 
Gosser 

 
Linha: Giacomo > Brigitta > Giovanni Odalrico (Paternoster) > Giuseppe > Giacomo Giovanni 
Battista > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
Giacomo Gosser foi pai de Brigitta, que nasceu em Lauregno, província de Bolzano, em data 
desconhecida. Casou com Giovanni Antonio Paternoster e foi mãe Giovanni Odalrico e Anna 
Maria. 722 
 
Também se grafa Gosserius, Goassar, Gossar, Gozzer, Gasser, Gassar, etc. O personagem mais 
antigo encontrado é o monge Ulricus, citado em 1318, nativo de um local chamado 
exatamente Gosser, nas imediações de Salzburgo, Áustria.723 Segundo Giulio Rizzoli a família 
migrou para o Trentino nesta época.724 Nosso ramo se fixou primeiro em Proveis, onde em 
1475 são citados os irmãos Janes, Cristoforo e Michele.725 Logo em seguida já estão em 
Lauregno (Laurein), a 3 km de Proveis, onde em 1493 Jacobus filho de Janes participa de um 
consórcio de vicini para arrendamento de terras dos senhores de Arsio.726 Em c. 1520 aparece 
Maurizio filho de Michele, que em 1546 estava em Proveis, onde tinha um mansio. Em 1535 
aparece Sigmund em Lauregno; em 1543 Simon (Sigmund?) organiza em sua casa uma 
assembleia de vicini; e em 1578 Petrus e Mattheus são vicini. Em 1582 Mattheus e Joannes 
filho de Petrus são regolani e cônsules de Lauregno. Em 1591 Simon e Joannes são 
conselheiros, em 1594 aparecem no Conselho Mattheus e Joannes, e em 1601 Petrus é um dos 
deputados da comuna enviados a Romallo, e habitava um mansio em Cherspam.727  
 
 
 

  

                                                             
718 Hessisches Hauptstaatsarchiv, 340, U 12791 
719 Stadtarchiv Mainz, U / 1575 Juli 17 (in 5 / 6) 
720 Stadtarchiv Mainz, U / 1603 Dezember 4 (in 5 / 22) 
721 Stadtarchiv Mainz, U / 1622 Juni 19 (in 5 / 27) 
722 Ohlsson, op. cit. 
723

 Historische Kommission. Fontes rerum Austriacarum. 2. Abt. Diplomataria et acta. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, 1849 
724 Rizzoli, Giulio. Popolazioni e costituzioni antiche di Valsugana, Primiero, Fiemme, Fassa, Cadore, Ampezzo e i 
Sette Comuni Vicentini. Zanussi, 1906 
725 Studi trentini di scienze storiche, Volume 51, 1972 
726 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Archivbericht aus Laurein. 
727 Huter, Franz. Archivbericht aus Laurein. Mit 1 Kartenskizze (S. 383). Innsbruck, Neue Universität, Innrain 52, 
Historisches Seminar. 
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Weger 
 
Linha: Antonio > Agata > Giuseppe (Paternoster) > Giacomo Giovanni Battista > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Antonio Weger foi pai de Agata, que nasceu em torno de 1693 em Lauregno, Bolzano, casou 
em 19 de fevereiro de 1720 ou 1721 em Revò com Giovanni Odalrico Paternoster, e foi mãe 
de Giuseppe.728  
 
O sobrenome tem as variantes Wegher, Wegar, Begar, Beger, Begher. Em Lauregno são 
atestados desde 1419,729 mas há muito pobre informação antiga sobre eles. Lauregno nesta 
época fazia parte da paróquia de Cloz, e podem ser a mesma família que o ramo Begher dos 
nobres Franch de Cloz. Em 1503 Leonardo tinha um feudo. 730 Em 1505 Giovanni e Michael 
filhos de Sigismondo e Nicolò e Conzio filhos de Leonardo dividem sua herança.731 Em 1531 
Michael fundou um legado na Igreja. Petrus é citado em 1564 entre os conselheiros. Em 1591 
mestre Petrus Falciferramus era regolano e mestre Niclaus era vicino conselheiro. Em 1622 
Clemente serve como testemunha.732 Os brasões mostrados abaixo foram atestados em 
Appiano, a 15 km de Lauregno, um deles pode pertencer também à nossa família. As cores do 
segundo  foram perdidas.  

                                                             
728 Ohlsson, op. cit. 
729 Archivio per l'Alto Adige con Ampezzo e Livinallongo, 1925 
730 Huter, op. cit. 
731 Studi trentini di scienze storiche, Sezione prima, Volume 51,1972 
732 Huter, op. cit. 
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Frasnelli 
 
Linha: Frasnellus de Dardine > ... > [Antonius] > Giovanni  > Giovanni Stefano > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 

 
 
Giovanni Frasnelli nasceu em Dardine, Principado de Trento, em data desconhecida, 
possivelmente 22 de abril de 1674, talvez filho de Antonius Frasnelli e Anna Maria. Em 22 de 
setembro de 1705 Giovanni casou com Anna Cattarina Panizza em Torra, a menos de 2 km de 
Dardine, tendo os filhos Annamaria Maria Maddalena (22/07/1706), Giovanni Giuseppe 
Antonio (30/01/1707 ou 1708), Giovanni Vigilio (01/06/1711), Anna Cattarina (16/05/1713), 
Giovanni Stefano e Giovanni Pietro Liberato (31/12/1718). 733 
 
Giovanni Stefano Frasnelli nasceu em 5 de dezembro de 1715 em Torra. Casou-se em 8 de 
outubro de 1735 em Vigo di Ton, a 2 km de Dardine, com Maria Maddalena Depero, tendo os 
filhos Anna Catterina Antonia, Anastasia (03/03/1740 ou 1741), Giraloma Elisabetta 
(04/11/1743) e Giovanni Battista Pietro (09/08/1746). 734 
 
Anna Catterina Antonia Frasnelli nasceu em 5 de novembro de 1738 em Vigo di Ton. Casou 
com Giuseppe Paternoster e foi a mãe de Giacomo Giovanni Battista. 735  
 
O sobrenome tem as variantes de Frassinelli, Frassanelli, Frasenelli, Frasnel, Frassnello e 
outras. Até o século XVIII a família aparece maciçamente concentrada numa pequeníssima 
região de menos de 10 km de diâmetro que inclui as vilas de Dardine, Mollaro, Vigo, Taio, 
Torra, Vervò, Denno e algumas outras. Hoje Frasnelli é sobrenome espalhado por várias 
regiões em grandes números. Segundo Odorizzi todos são consanguíneos.736 
 
O fundador da família é um certo Frasnellus de Dardine. 737 Seu filho Pietro Frasnelli em 1498 
constitui um censo em favor do dominus Simeone Thun.738 Deve ser também seu filho ser 
Nicolò Frasnelli, pai de Pollino, que em 1465 é um dos síndicos de Vervò e síndico da 
comunidade de vilas da Paróquia de Ton.739 Em 1499 Odorico filho de Bartolomeo de Dardine é 
testemunha em Vervò.740 Em 1519 Pietro, filho de Nicolò, constitui um censo em favor do 
dominus Cristoforo de Sancto Pero. Em 1522 Pietro constitui outro censo em favor de Simone 
Thura. 741 Em 1530 Guglielmo filho de Odorico de Dardine, vivendo em Vervò, é um dos 
reitores, governadores e cônsules da Fraternità di Santa Maria.742 Em 1532 participam da 
aprovação da Carta de Regras de Vervò Guglielmo e Bartolomeo filhos de Odorico.743 Em 1534 
Cristoforo filho de Clemente e Bartolomeo filho de Nicolò fazem negócios de terras em 

                                                             
733 Ohlsson, op. cit. 
734 Ohlsson, op. cit. 
735 Ohlsson, op. cit. 
736 Odorizzi, Paolo. Vervò, villaggio chiave per la comprensione della storia medievale della Val di Non. Dermulo, 
jul/2019 
737 Odorizzi (2019), op. cit. 
738 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Thun". 
739 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1200 al 1500. 
740 Odorizzi (2019), op. cit. 
741 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Non Thun". 
742 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1500 al 1649. 
743 Odorizzi (2019), op. cit. 
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Dardine com o dominus Giacomo Thun.744 Em 1540 Guglielmo filho de Odorico, como tutor dos 
herdeiros do falecido Cristoforo, permuta um terreno com os Thun e garante o pagamento  de 
um censo.745 Em 1542 Guglielmo filho de Odorico é cônsul da Fraternità di Santa Maria de 
Vervò e em 1549 é co-síndico da Fraternità.746 Em 1548 o dominus Massimiliano Thun em 
parte permuta e em parte vende um prado a Antonio filho de Concio Frasnelli.747 Em 1566 
Bartolomeo, filho de Nicolò, vendeu um jardim ao dominus  Sigismondo Thun.748 Em 1575 
Giovanni é um dos síndicos da Igreja de Santa Maria em Vervò.749  Em 1640 Valentino recebeu 
uma locação perpétua de terras em Vigo. 750  Em 1648 o dominus Francesco Campus confirmou 
uma locação perpétua de vinhedos para Cristoforo em Dardine sob pagamento de um censo 
anual.751 
 
Em 1650 Bartolomeo é chamado de dominus.752 Em 1666 
Valentino aparece como o regolano de Dardine, junto com os 
vicini conselheiros Bartolomeo e Giovanni Antonio; no mesmo 
ano Giovanni é um dos representantes da comuna em uma 
disputa contra a comuna de Vervò; em 1667 Bartolomeo é 
delegado de seu irmão o regolano Valentino.753 No século XVII a 
família de Vigo comprou uma capela anexa ao palácio urbano dos 
condes Thun.754  A partir do século XVIII o grupo de Mollaro 
produziu vários sacerdotes.755 Em 1786-1788 Vincenzo Frasnelli 
era notário, ativo em Torra e Vervò. Em 1788 o spettabile signor 
Frasnelli, de Mollaro, recebe pagamento pela circunscrição 
militar e Giovanni é o regolano da comuna.756 Ao longo dos 
séculos XVI e XVIII os Frasnelli fariam uma série de negócios com 
os Thun, constituiriam muitos censos e arrendariam uma 
expressiva quantidade de terras. Em 1821 Giuseppe era 
capocomune (prefeito) de Mollaro.757   
 
No século XX destacam-se o bispo Dante Frasnelli Tarter, de Dardine, ativo no Peru; Loris, 
esquiador, de Trento; Hubert, político, de Bolzano, e don Adelio, sacerdote de Mollaro, 
pároco-decano de Cavalese, onde seu nome batiza a sala de conferências da Biblioteca 
Pública, e fundador do Istituto Orfanelli dell'Addolorata em Taio.758 

 

                                                             
744 Archivio Provinciale di Trento. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo - Thun – Trento. Serie: famiglia Thun di 
Castel Thun. Segnatura: 329. Intestazione: PAT, Thun, 329 
745 Archivio Provinciale di Trento. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo - Thun – Trento. Serie: famiglia Thun di 
Castel Thun. Segnatura: 409. Intestazione: PAT, Thun, 409 
746

 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1500 al 1649. 
747 Archivio Provinciale di Trento. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo - Thun – Trento. Serie: famiglia Thun di 
Castel Thun. Segnatura: 503. Intestazione: PAT, Thun, 503 
748 Archivio di Stato di Litomerice, sezione di Decin. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo - Thun – Decin. 
Segnatura: III, 673. Intestazione: Decin, Thun, III, 673 
749 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1500 al 1649. 
750 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Non Thun". 
751 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Non Thun". 
752

 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Filippini di Ton". 
753 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1650 al 1700. 
754 Comune di Ton. Palazz dei Conti. 
755 Stenico, Remo. Sacerdoti della Diocesi di Trento dalla sua Esistenza fino all’Anno 2000. San Bernardino, s/d. 
756 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1750 al 1795. 
757 Comai, Piergiorgio. Annali di Tres IV. Giorno per giorno seguendo Giorno per giorno seguendo orno per giorno 
seguendo i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 1800-1919 
758 “Taio non dimentica don Frasnelli”. Corriere delle Alpi, 11/07/2014 

Dante Frasnelli, foto Vita Trentina.  
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De Pero (Petri) 
 
Linha: Pietro de Toss > Nicolò Petri > Salvatore Depeder > Andrea de Peder > Salvatore de 
Pero > Pietro Depero > Tommaso > Pietro > Maria Maddalena > Anna Catterina Antonia 
(Frasnelli) > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
O sobrenome deriva de Piero, Pietro, Petro ou Peder, nome próprio muito comum, e aparece 
entre as vilas vizinhas de Ton e Toss, no Trentino, primeiro na forma Petri, forma que acabou 
se perpetuando em um outro ramo. Pietro de Toss, vivo no fim do século XV, possivelmente 
fazia parte da família Turato, radicada em Ton. Os De Pero inicialmente tinham bens em Ton, o 
que aumenta a possibilidade de parentesco.  
 
Pietro de Toss foi pai de Simone Petri de Toss, morto antes de 4 de junho de 1529, quando seu 
filho Pietro ou Peder Simeon vendeu um prado em Ton, em 1531 Pietro vendeu outro prado e 
em 1538 vendeu uma casa em Toss.759  
 
Seu outro filho, Nicolò Petri, Nicolò Simeoni ou Nicolò de Peder,760 vicino de Toss, 761 estava 
morto antes de 31 de maio de 1533, deixando os filhos Salvatore, Pietro, Bartolomeo e 
Crispanus. Bartolomeo em 1540 comprou de volta a casa em Toss que Pietro Simeon vendera, 
em 1554 constituiu um censo em favor de Giovanni Endrizzi, e estava morto antes de 29 de 
janeiro de 1566, deixando vários filhos, um deles chamado Michele. Em 1540 Pasqua e 
Domenica, filhas de Crispanus, vendem um campo em Toss.762 
 
Salvatore ou Salvador Petri, Pedri ou Depeder, junto com seus irmãos, em 1533 vendeu um 
terreno em Toss pela alta soma de 100 ragnesi. Em 1535 Salvatore e Pietro venderam outro 
terreno em Toss e dois prados em Ton, e Salvatore vendeu outro terreno em Toss. Em 1539 
vendeu outro prado em Toss para saldar dívidas. Salvatore e Bartolomeo em 1540 faziam parte 
de um grupo de delegados da Igreja e da comuna em um contrato com os domini Thun. Em 
1546 Salvatore  era um dos cônsules de Toss, de Vigo di Ton e da paróquia de Ton e nesta 
qualidade foi um dos intermediários em um contrato de venda de um terreno para os domini 
Thun. Estava morto antes de 28 de setembro de 1584, deixando os filhos Cristoforo e Andrea. 
Cristoforo em 1595 constituiu um censo em favor do dominus Giovanni Thun e em 1573 
constituiu outro em favor do dominus Sigismondo Thun.763 
 
Andrea Petri, de Pieder ou Depeder viveu em Dardine, em 1575, 1581, 1601 e 1602 constituiu 
censos em favor dos domini Thun, foi cônsul de Toss em 1579,764  e estava morto antes de 12 
de dezembro de 1610, deixando os filhos Pietro Petri, que nesta data vendeu um dízimo em 
Toss, 765 e Salvatore.766 Pietro em 1649 era síndico da Igreja de Santa Maria de Vigo di Ton..767 

                                                             
759 Faes, Margherita. Famiglia Thun, linea di Castel Thun. Regesti delle pergamene dell'archivio (1244-1914). 
Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici. Ufficio Archivio provinciale, 2000 
760 Faes, op. cit. 
761 Archivio trentino rivista trimestrale. Zippel, 1914 
762

 Faes, op. cit. 
763 Faes, op. cit. 
764 Faes, op. cit. 
765 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale. Famiglia Thun, linea di Castel Thun. Regesti delle 
pergamene (1201-1793) presso l'Archivio di Stato di Decin. Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni 
librari e archivistici, 2005 
766 Faes, op. cit. 
767 Faes, op. cit. 
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Salvatore Petri, de Pieder ou de Pero em 1612 recebeu do dominus Francesco Zamboni um 
terreno com lavouras e vinhedos em Toss em troca de um censo, em 1619 comprou metade 
de um terreno em Vigo di Ton, em 1631 trocou um terreno em Toss com o barão Volfango 
Thun, em 1635 comprou de Volfango um terreno por 214 ragnesi, e em 1650 foi chamado de 
dominus, quando vendeu um terreno para a condessa Margherita Thun.768 Casou com Barbara 
e foi pai de Pietro e Nicolò (26/04/1623). 769  
 
Pietro de Pero ou Depero nasceu em 26 de março de 1620 em Vigo di Ton, casou com Anna e 
foi pai de Salvatore (06/02/1641 ou 1642) e Tommaso.  Tommaso Depero (Thomas de Pero) 
nasceu em 29 de julho de 1649 em Vigo, casou em 10 de fevereiro de 1672 ou 1673 com Maria 
Maddalena Gislondi, tendo os filhos Pietro, Maria (07/06/1676), Dominica (24/11/1673) e 
Margarita (08/05/1685).770 
 
Pietro de Pero ou Depero nasceu em 20 de agosto de 1682 em Vigo, casou em 28 de janeiro 
de 1703 ou 1704 com Elisabetta Bertoluzza, tendo os filhos Maddalena (23/02/1704 ou 1705), 
Pietro (06/05/1707), Tommaso (21/04/1709), Lucia (29/08/1711), Nicolo (06/12/1713), Maria 
Maddalena, Tommaso (17/09/1718),  Pietro (26/04/1721),  Margarita (21/10/1722), Maria 
Elisabetta (04/05/1725), e Maria Domenica (14/03/1727 ou 1728). Maria Maddalena Depero 
nasceu em Vigo, em 3 de fevereiro de 1715 ou 1716, mais provavelmente em 1716. Casou em 
24 de dezembro de 1731 em Tregiovo com Giovanni Stefano Frasnelli, sendo mãe de Anna 
Catterina Antonia. 771 
 
 
Em 1562 Toni de Pero participou da reforma da igreja.772 Em 1763 Giovanni de Pero foi um dos 
contratados para fazer a reconstrução de casas em Vervò depois de um incêndio.773 No século 
XIX vários são citados como camponeses em vários pontos do Trentino. Fortunato Depero, 
filho de Lorenzo Depero e Virginia Turri, ambos de Vigo, foi famoso intelectual e pintor 
futurista.774 

 

  

                                                             
768

 Faes, op. cit. 
769 Ohlsson, op. cit. 
770 Ohlsson, op. cit. 
771 Ohlsson, op. cit. 
772 Nardon, Vittorio. Al Suono della Campana – Storia di Toss. Commissione Culturale di Ton / Cassa Rurale di Vigo 
Anaunia, 1989 
773 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1750 al 1795. 
774 Nardon, Vittorio. Le radici di Depero. Castel Thun. 
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Panizza 
 
Linha: Alberto > Pietro > Stefano > Pietro > Stefano > Giuseppe > Anna Cattarina > Giovanni 
Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > 
Giacomo > Giovanni Battita Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família provém de Gandino, na região de 
Bergamo, onde são atestados desde cerca 
1350, com as variantes Panitii, Panizzi, 
Pani, Panichi, Panizola e Panizo. Ali foram 
admitidos na nobreza cívica e produziram 
dois cônsules, 39 conselheiros, vários 
notários e muitos oficiais públicos. Deram 
ramos para muitas outras cidades, entre 
elas Bergamo, Como, Isola di Malo, 
Vicenza, Suzzara, Modena, Mantova, Milão, 
Pavia, Verona e outras no Trentino, bem 
como em Munique, Dresden, Lindau, 
Frankfurt, Boêmia e Romênia.775  
 
A família aparece no Trentino primeiro em 
Cortina de Vermiglio em meados do século 
XV, mas se fixaram a partir do início do 
século XVI em Taio. Depois deram vários 
ramos para outros locais, mas o de Taio se  
 
tornou o mais notável, sendo agregado à 
nobreza trentina em 1646. Em 1786 um 
ramo recebeu nobreza imperial e o 
predicado von Brunenwald, junto com uma 
melhoria no brasão.776 777 Há diversas 
variantes do brasão. 
 
A linha de Taio inicia com Alberto Panizza, 
que é atestado em torno de 1530. Foi pai 
de don Stefano, pároco de Taio, e Pietro. 
Pietro nasceu em c. 1540 e faleceu em 1585. Casado com a nobre Antonia Chilovi, foi pai de 
Stefano Panizza (c. 1580 - 1650), casado com Maddalena. O casal gerou Pietro Panizza, que 
adquiriu os direitos de vicino, mais parte da Casa Mendini, terrenos da família Cordini, e vários 
outros bens que mais tarde seriam integrados ao patrimônio do Benefício Panizza. Sua esposa 
foi a nobre Geronima Concini. Foram pais de Stefano.778     
 
  

                                                             
775 Bergomum, bollettino della civica biblioteca. Istituto italiano d'arti grafiche, 1934 
776 Flöss, Lidia. I nomi locali dei comuni di Taio, Ton, Trés, Vervò. Servizio Beni librari e archivistici, 2000. 
777 Biblioteca Comunale di Trento. Famiglie e persone. 
778 Inama, Paolo. Storia di Dermulo. I Panizza. Coro Parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassullo 
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Em 1667 Stefano Panizza estava em Tres como testemunha da eleição dos procuradores da 
comuna. Foi casado com Catterina e faleu antes de 1699.779 Em seu testamento instituiu o 
Benefício Panizza para a reza de missas no altar da família na Igreja de San Vittore de Taio.780  

Stefano gerou Giuseppe Panizza, nascido bastardo em torno de 1655, de mãe desconhecida, e 
legitimado em 1677, 781 depositário hereditário do Benefício Panizza.782 
 
Giuseppe casou com Anna Catharina, viveu na vila vizinha de Torra, e foi pai de Anna 
Cattarina Panizza, nascida em 1685 em Torra, casada em 22 de setembro de 1705 com 
Giovanni Frasnelli e mãe de Giovanni Stefano.783 
 
Pietro em 1575 estava vivendo em Vervò (4 km), onde foi testemunha em uma venda de terras 
da Igreja.784  O dominus Cristoforo de Taio foi pároco de Coredo, atestado em 1623.785 Em 1627 
aparece em Toss (5 km) o dominus Giovanni, massaro (administrador) dos vales de Non e 
Sole.786  

                                                             
779 Inama, op. cit. 
780 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Vittore in Taio. Inventario dell'archivio storico (1503-2009). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici. 
781

 Inama, op. cit. 
782 Cooperativa Koinè, op. cit. 
783 Ohlsson, op. cit. 
784 Comai (a), Piergiorgio. Annali di Vervò 1500-1649. 
785 Parrocchia di Coredo. Fondo parrocchia di Coredo. Sottofondo pergamene. Segnatura: 152. Intestazione: Coredo, 
AP, 152 
786 Archivio Provinciale di Trento. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo Thun – Trento. Serie: famiglia Thun di 
Castel Thun. Segnatura: 1090. Intestazione: PAT, Thun, 1090 

A Casa Panizza em Taio, uma das mais antigas da comuna. Foto Google Maps. 
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Casa Al Palazzol, que pertenceu aos Panizza em Taio. Foto Paolo Inama. 

Marca notarial e assinatura do notário Filippo Antonio Panizza. Abaixo, marca notarial e assinatura do notário 
Pietro Panizza. Fotos Coro Parrocchiale Santa Maria Assunta di Dermulo. 
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Em 1631 Pietro de Tres (2 km) é um dos árbitros em uma disputa entre Vervò e o magister 
Romedio del Vitt, de Toss.787 Em 1642 Pilato é massaro dos vales.788 Em 1671 os vicini 
de Vermiglio elegem Ventura como procurador e regolano. Em 1678 o dominus e sargento 
Stefano está em Cles.789 Giovanni Andrea fundou outro benefício eclesiástico em 1718.790 No 
fim do século XVIII Pietro Antonio de Taio faz vários empréstimos para a comuna e 
aparentemente foi seu administrador financeiro.791 Foram notários Giovanni Andrea de Cles (5 
km, século XVII),792 Pietro de Taio, ativo em Vigo, Vervò e Coredo,793 794 Ferdinando,  ativo em 
Cles em 1650,795 Francesco, ativo em Tassullo (2 km) e Cles (1652-1658),796 797 e  Filippo 
Antonio, atestado em 1699.798  
 
Em Dermulo (2 km) também se fizeram presentes e deixaram importante marca na história da 
cidade.799 A partir do século XIX outros nomes se destacam. Giuseppe de Taio foi podestà de 
Trento em 1847; Camillo (1869) foi literato e latinista; Elisa Panizza Scaria foi escritora e 
poetisa;800 Augusto (1837-1910) foi advogado, historiador, assessor da Giunta Provinciale 
Trentina, membro do Consiglio Agrario Provinciale, deputado na Dieta de Innsbruck e no 
Parlamento em Viena, além de ser arquivista, fazendo importante trabalho de sistematização 
nos arquivos da Biblioteca Comunal de Trento. Herminio (1894-1943) foi missionário na 
China.801 802  
 
Pietro Panizzi foi juiz em Milão no início do século XVI.803 Matteo foi reitor do Istituto 
Pavoniano em Milão em 1939.804 Em Mantova se fixam no século XV, onde se destacam 
Lodovico Panizza, médico da Corte no século XVI, astrólogo e literato,805 806 tutor de Giovanni, 
filho do duque Vincenzo II Gonzaga.807 Seu filho Valente foi tipógrafo e editor de livros, 

                                                             
787 Comune di Vervò. Fondo archivio preunitario. Sottofondo comunità di Vervò. Serie: pergamene. Segnatura: 51. 
Intestazione: Vervò, AC, 51 
788 Ghetta, Frumenzio & Stenico, Remo. Archivi Principatus Tridentini Regesta. Sectio Latina. (1027-1777). Guida Vol. 
I. Capsae 1 – 55. Trento, 2001 
789

 Ghetta & Stenico, op. cit. 
790 Beneficio Pietro Panizza. Beneficio Pietro Panizza in Taio, 1718 giugno 27 - ante 1987 
791

 Comai (b), Piergiorgio. Annali di Vervò 1750-1795. 
792

 Parrocchia di Cles. Archivio storico, XIX. 15 , p. 176 
793

 Parrocchia di Coredo. Fondo parrocchia di Coredo. Sottofondo pergamene. Segnatura: 141. Intestazione: Coredo, 
AP, 141 
794 Comune di Vervò. Fondo archivio preunitario. Sottofondo comunità di Vervò. Serie: pergamene. Segnatura: 50. 
Intestazione: Vervò, AC, 50 
795 Archivio Provinciale di Trento. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo Thun – Trento. Serie: famiglia Thun di 
Castel Thun. Segnatura: 1222. Intestazione: PAT, Thun, 1222 
796

 Parrocchia di Malé. Fondo parrocchia di Malé. Serie: pergamene. Segnatura: 137. Intestazione: Malé, AP, 137 
797 Archivio Provinciale di Trento. Fondo linea Thun - Castel Thun. Sottofondo Thun – Trento. Serie: famiglia Thun di 
Castel Thun. Segnatura: 1243. Intestazione: PAT, Thun, 1243 
798 Trentino Cultura. Beneficio Stefano Panizza, Taio (Predaia), 1699 dicembre 4 - 1987 gennaio 24 
799 Inama, Paolo. Storia di Dermulo. I Panizza. Coro Parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassullo 
800 Bertoluzza, op. cit. 
801 “Panizza, Augusto (1837-1910), Jurist und Lokalhistoriker”.  Österreichisches Biographisches Lexikon und 
biographische  Dokumentation. ÖAW, 2003-2016 
802

 Bertoluzza, op. cit. 
803 Meschini, Stefano. Luigi XII duca di Milano: gli uomini e le istituzioni del primo dominio francese, 1499-1512. 
Franco Angeli, 2004 
804 Guida Ufficiale del Clero. Diocesi di Milano, 1939 
805 Tiraboschi, Girolamo. Biblioteca modenese o Notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli stati del duca 
di Modena. Società Tipografica, 1783  
806 Silvestri, Alfonso. Luca Gaurico e l’astrologia a Mantova nella prima metà del Cinquecento. Aldina, 1938 
807 Lonati, Guido. La dimora dei Gonzaga a Riviera. Giovanelli, 1927 
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Variante Panizza von Plaz e Ritscherhoff a partir do brasão de Pietro Panizza de 1675; abaixo, variante Panizza von 
Brunenwald de Taio e Viena. Tiroler Wappen. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 
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ativo em Ferrara, Firenze, Perugia e Roma; em Ferrara foi editor ducal, 
em Perugia foi editor municipal, episcopal e do Colégio dos 
Jurisconsultos;808 entre as obras que imprimiu estão a Erofilomachia de 
Luciano Pasini,809

 o drama Aretusa de Alberto Lollio,
810

 a Geographia de 
Estrabão,811 o tratado Academica theoremata secundum peripateticae 
philosophiae ordinem distincta de Antonio Montecatini,812 o poema 
Ninfale fiesolano de Boccaccio,813 o Dialogo della descrittione teorica et 
pratica de gli horologi solari, de Giovanni Vimercato;814 Benedetto foi 
capuchinho e teólogo, nomeado arcebispo de Chipre em 1598;815 

Sebastiano e Francesco foram feitos condes em 1649,816 817 O conde 
Carlo foi governador do castelo de Casale del Monferrato.818 
 
Antonio Panizzi nasceu na zona rural de Modena, estudou Direito na 
Universidade de Padova e se envolveu no movimento revolucionário, foi 
perseguido, teve seus bens confiscados e foi condenado à morte, mas 
conseguiu fugiur para a Inglaterra, onde foi auxiliado pelo expatriado 
Ugo Foscolo, que o introduziu em um círculo de intelectuais. Na 
Inglaterra adquiriu a cidadania britânica e se tornou conhecido como 
Anthony Panizzi. Ao ser fundada a Universidade de Londres em 1828, foi 
convidado a assumir a cátedra de língua e literatura italiana. Em 1831 
transferiu-se para a Biblioteca do Museu Britânico, tornando-se 
conservador da seção de obras impressas, duplicando o volume do seu 
acervo, que se tornou o núcleo da atual Biblioteca Britânica, além de ser 
o idealizador do projeto de construção de uma vasta sala de leitura e 
autor do primeiro código de catalogação bibliográfica. Em 1856 foi 
indicado bibliotecário-chefe, cargo que naquela época equivalia a 
diretor de todo o museu, continuando uma profícua obra de melhorias 
na instituição até aposentar-se em 1866 como uma celebridade. Um 
retrato seu foi instalado no museu, recebeu um doutorado honoris 
causa da Universidade de Oxford, a Legião de Honra da França, várias 
ordens honoríficas da Itália, foi nomeado senador do Reino da Itália mas 
nunca tomou posse, e em 1869 foi-lhe oferecido o titulo de cavaleiro da Coroa Britânica, que 
ele recusou, mas foi-lhe outorgado da mesma forma. Faleceu em 1879 deixando edições 
críticas de várias obras italianas, traduções e obras didáticas. Desde 1985 a Biblioteca Britânica 

mantém a série de Palestras Panizzi, uma de suas principais séries de palestras bibliográficas, 
proferidas por eminentes especialistas.819 820 
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Paniza, Valente. Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
809 Graheli, Shanti. Buying and Selling: The Business of Books in Early Modern Europe. Brill, 2019 
810 Sampson, Lisa. Pastoral Drama in Early Modern Italy: The Making of a New Genre. Routledge, 2017 
811 Barotti,Giovanni Andrea et al. Memorie istoriche di letterati ferraresi, Volume 3. Rinaldi, 1792 
812 Romei, Annibale & Solerti, Angelo. Ferrara e la corte estense nella seconda metà del secolo decimosesto. Lapi, 
1900  
813 Barr, John. The Officina Bodoni: Montagnola, Verona : Books Printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press, 
1923-1977. British Museum Publications, 1978   
814 

Dialogo della descrittione teorica et pratica de gli horologi solari. Smithsonian Libraries 
815 D’Arco, Carlo. Studi intorno al municipio di Mantova dall'origine di questa fino all'anno 1863. Vol. 7, Guastalla, 
1874 
816 Bergomum, bollettino della civica biblioteca. Istituto italiano d'arti grafiche, 1934 
817 Arrivabene, Giuseppe. Compendio cronologico-critico della storia di Mantova, tomo IV. Agazzi, 1833 
818 De Conti, Vincenzo. Notizie Storiche della Città di Casale del Monferrato, Volume 8. Mantelli, 1841  
819 Cowtan, Robert. A biographical sketch of sir Anthony Panizzi. Asher & Co, 1873 
820 Harris, P.R. "Panizzi, Sir Anthony". In: Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press, 2004 

Sir Anthony Panizza. Abaixo, 
Bartolomeo Panizza. 
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Bartolomeo Panizza (1785 – 1867) é provavelmente o membro mais célebre da família. Nasceu 
em Vicenza, aparentado aos Panizza de Milão e Pavia,821  foi médico, cirurgião e anatomista e 
professor emérito na Universidade de Pavia. Foi o primeiro a localizar a função da visão no 
córtex cerebral, deixou contribuições fundamentais para a neuroanatomia e a neurofisiologia, 
além de estudos importantes sobre os sistemas linfático e venoso, metabolismo e anatomia 
comparada. Foi membro da Academia Nacional de Ciências, senador do Reino da Itália, 
comandante da Ordem da Coroa de Ferro e da Ordem de São Maurício e São Lázaro, e 
cavaleiro da Ordem de Savoia.822 
 
Oskar Panizza (1853 — 1921), nascido na Alemanha de um grupo oriundo do ramo de Como, 
formou-se médico na Universidade de Munique, e em seguida viajou a Paris, onde passou a se 
dedicar ao estudo da psiquiatria e poesia. Voltou a Munique e se tornou assistente de um dos 
principais psiquiatras alemães da época, Bernhard von Gudden, mas em 1883 abandonou a 
medicina para se devotar à literatura, publicando três coletâneas poéticas influenciadas 
por Heinrich Heine: Düstre Lieder (1886), Londoner Lieder (1887) e Legendäres und 
Fabelhaftes (1889). Aproximou-se da vanguarda modernista e passou a escrever crítica literária 
e teatral, além de publicar obras atacando as religiões judaica e católica que causaram grande 
controvérsia, onde se destaca Das Liebeskonzil (1894), drama fantástico ridicularizando o culto 
cristão e a corte corrupta e licenciosa do Vaticano renascentista, que foi um sucesso ao ser 
encenado em Paris. Sua fama aumentou quando a obra foi censurada na Suíça, atraindo 
muitos literatos influentes para a polêmica, como Thomas Mann, Frank Wedekind e Theodor 
Fontane. O escândalo se tornou tão intenso que Oskar acabou preso por blasfêmia por um 
ano. Ao ser libertado, mudou-se para Zurique, onde fundou o jornal de variedades Zürcher 
Diskussionen, com um foco sobre a vida moderna, além de escrever a sátira política  
Psichopatia Criminalis e o drama histórico Nero. Nesta altura sua saúde mental começou a se 
deteriorar, e foi expulso da Suíça como persona non grata em 1898. Passou os anos seguintes 
em Paris, onde completou cerca de cem poemas, compilados em Parisjana (1899), sua última 
obra publicada, que desencadeou novo escândalo por suas críticas contra o imperador alemão, 
sendo acusado de crime de lesa-majestade, mas não foi condenado em vista de sua insanidade 
mental, diagnosticado nesta época com alucinações e paranoia. Terminou seus dias em um 
asilo psiquiátrico em Bayreuth, após tentar o suicídio. A maior parte dos seus escritos foi 
recolhida e permaneceu censurada e praticamente inacessível por muitos anos, dificultando 
seu estudo, e sua recuperação crítica só começou recentemente. Hoje é visto como um 
destacado escritor do pós-romantismo e do modernismo alemão, lembrado pelo seu estilo 
vivo e original e pela virulenta crítica que fez aos tabus morais e sexuais da sociedade burguesa 
de sua época.823 

 

  

                                                             
821 Bergomum, bollettino della civica biblioteca. Istituto italiano d'arti grafiche, 1934 
822 Sandrone, Stefano & Riva, Marco. “Bartolomeo Panizza (1785–1867)”. In: Journal of Neurology, 2014; 261 (6): 
1249-1250. 
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Chilovi 

Linha: Chilovus de Preghena > Pellegrino > ... > Antonia Chilovi > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
Antonia Chilovi casou em c. 1560 com o nobre Pietro 
Panizza, e mãe de Stefano Panizza. 824  
 
O epônimo da família deve ser Chilovus de Preghena, 
morto antes de 23 de julho de 1427, pai de Pellegrino, que 
nesta data era avaliador de patrimônios em Cagnò. A 
família fixou sua base em Taio, onde o mais antigo 
encontrado é Giovannino Chilovi, que em 1489 era 
avaliador de patrimônios.825 Na mesma época vivia Nicola, 
morto antes de 19 de fevereiro de 1521, quando seu filho 
Blasio recebia colação como padre.826 Em 1529 a família foi 
listada entre os nobres rurais.827 828 Seu brasão existe em 
duas variantes, uma delas mostrada ao lado. Na outra 
variante a posição do escudo é espelhada e em vez de cruz 
e estrelas temos apenas uma estrela de cinco pontas.  
 
Em 1573 Lazzaro era oficial da Cúria Episcopal.829 Em 1667 
outro Lazaro era regolano de Taio.830 Em 1703 a família 
ergueu um altar na Igreja de San Vittore, a mando do 
pároco Valentino Chilovi.831 Na década de 1740-50 o 
jurisconsulto Romedio atuava como notário e assessor 
(administrador) dos vales de Sole e Non, foi conselheiro 
honorário da corte episcopal, castelão de Stenico e em 
1776 era conselheiro em Taio.832 833 834 Valentino foi 
notário, diplomado em 1791.835 Desiderio (Taio, 1835-Florença, 1905) foi um destacado 
intelectual e por vinte anos diretor da Biblioteca Nacional Central de Florença, contribuindo 
para renovar os critérios técnicos da biblioteconomia.836  

                                                             
824 Ohlsson, op. cit. 
825 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
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Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale. Famiglia Thun, linea di Castel Thun. Regesti delle 
pergamene (1201-1793) presso l'Archivio di Stato di Decin. Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni 
librari e archivistici, 2005 
827 Flöss, Lidia. I nomi locali dei comuni di Taio, Ton, Trés, Vervò. Trentino Cultura.  
828 Ausserer, Carl. “Der Adel des Nonsbergs”. In: Neues Jahrbuch. Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler, 1899 
829 Archivio Castel Thun. 482.372. Stimma e immissione in possesso. 
830 Comai, Piergiorgio. Giorno per giorno seguendo i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 1600-
1799. 
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 Comune di Predaia. Chiesa di San Vittore. 
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833 Comai, op. cit. 
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Fondazione Biblioteca San Bernardino, 2006  
835 Stenico (1999), op. cit. 
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Gislondi (Gislont) 
 
Linha: Giovanni > Antonio > Giovanni > Frederico > Maria Maddalena > Pietro > Maria 
Maddalena > Anna Catterina Antonia (Frasnelli) > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > 
Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família é de Toss, no Trentino, e o sobrenome deve ter derivado de um Gislondo. Em Toss 
não foi encontrado ninguém com este nome, mas em Nanno, a 4 km, foram encontradas três 
pessoas em 1402: Domenico filho do finado Gislondo, Nicolò Gislondo, filho de Engerio, e seu 
filho Gislondo, envolvidos em uma rixa que resultara na morte de Domenico de Nanno.837  
 
Giovanni Gislont viveu em Toss, teve os filhos Antonio, Giovanni e Pietro, e estava morto antes 
de 1535, quando seu filho Antonio Gislond vende terras ao dominus Sigismondo Thun. Em 
1541 Antonio vendeu outras terras e antes de 21 de setembro de 1563 estava morto, quando 
seus herdeiros constituem um censo em favor do dominus Giorgio Thun.  Antonio foi pai de 
Frederico e Giovanni Gislond, que aparece pela primeira vez em 1556 quando constituiu um 
censo em favor de Vittore Thun, e até 1582 constituiu outros para outros nobres. 838  Foi 
casado com Maria e pai de Frederico. 
 
Frederico Gislondi nasceu em 8 de abril de 1619 em Toss, e em 1641 recebeu uma locação 
perpétua sobre sete terrenos em Toss, Vigo e Castelletto, compostos de pastagens, culturas 
agrícolas e vinhedos, valendo a pequena fortuna de 360 ragnesi, em troca comprometeu-se a 
pagar um censo anual ao dominus Carlo Cristoforo Filippini de Thun, e deu como garantia 
terras que tinha em Toss.839 Casou em 17 de junho do mesmo ano com Domenica dal Vit e foi 
pai de Maria Maddalena, Giovanni (19/11/1654) e Margarita (17/03/1661 ou 1662).  Maria 
Maddalena Gislondi nasceu em 27 de dezembro de 1651 em Vigo Anaunia, casou em 10 de 
fevereiro de 1672 ou 1673 com Tommaso Depero e foi mãe de Pietro. 840 
 
Há outros registros do sobrenome em Toss, onde a família entrou na vicinia. Em 1536 
Cristoforo filho de Domenico vende terras aos Thun. Em 1603 Antonio filho de Nicolò constitui 
um censo em favor do dominus Ercole Thun. Em 1604 Simone filho de Giovanni compra terras 
gravadas com dois censos em favor do dominus Ercole Thun, e em 1631 ele também é 
chamado de dominus.841 Em 1613 Salvatore filho de Domenico de Toss, habitante em Vigo, 
constitui um censo perpétuo em favor de ser Giovanni Marcolla,842  em 1631 recebe um censo 
e tem o título de dominus.843 Vários outros membros da família constituiriam censos em favor 
dos Thun e outras figuras eminentes, e na década de 1630 vários estavam endividados. A 
família foi sempre muito pequena. 
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 Del Bono, Gianna. Desiderio Chilovi. Biblioteca Nazionale Centrale Firenze 
837 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi misteri, vol. I. Academia.edu, agosto 2018 
838 Faes, op. cit. 
839 Faes, op. cit. 
840 Ohlsson, op. cit. 
841 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Thun". 
842 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Non Thun". 
843 Faes, op. cit. 
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Bertoluzza 
 
Linha 1: Adelpreto de Tres > Giovanni > Bartolomeo > Giovanni > Bartolomeo, alcunhado 
Bertoluça > ... > Antonio Bertoluzza > Tommaso > Antonio > Elisabetta > Maria Maddalena 
(Depero) > Anna Catterina Antonia (Frasnelli) > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > 
Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 

 
 
De Antonio Bertoluzza só se sabe que foi pai de Tommaso Bertoluzza, que nasceu em data e 
local desconhecidos. Casou em Vigo di Ton em 6 de janeiro de 1637 ou 1638 com Catharina e 
foi pai de Antonio e Margarita (25/06/1647). 844   
 
Antonio Bertoluzza nasceu em 17 de setembro de 1639 em Vigo, casou em 27 de abril de 1672 
com Lucia Pedroni e foi pai de Elisabetta, Anna Maria (19/03/1683 ou 1684), Tommaso 
(12/02/1682 ou 1683), Dorotea (20/03/1679 ou 1680), Domenica (16/03/1675 ou 1676), 
Tommaso (26/01/1672 ou 1673), Tommaso (14/08/1686),  e Cattarina (14/11/1688). 845  
 
Elisabetta Bertoluzza nasceu em local e data desconhecidos. Casou em Vigo em 28 de janeiro 
de 1703 ou 1704 com Pietro Depero e foi mãe de Maria Maddalena. 846 
 
 
Linha 2: Adelpreto de Tres > Giovanni > Bartolomeo > Giovanni > Bartolomeo, alcunhado 
Bertoluça > ... > Catharina Bertoluzza > Maria (Beber) > Anna Maria > Teresa > Anna Maria 
Dorotea (Dalpass) > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Catharina Bertoluzza casou-se em Vigo em 1689/90 com Blasio Beber (Weber), sendo mãe de 
Maria. 847 
 
 
Linha 3: Adelpreto de Tres > Giovanni > Bartolomeo > Giovanni > Bartolomeo, alcunhado 
Bertoluça > ... > Gervasio Bertoluzza > Benvenuta > Gregorio (Beber/Weber) > Bonaventura 
III > Teresa > Anna Maria Dorotea (Dalpass) > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Gervasio Bertoluzza vivia em Vigo e em 1671 é citado como pedreiro, encarregado de cortar 
as pedras para a fonte da Piazza del Zochel em Vervò.848 Sua filha Benvenuta Bertoluzza casou-
se com Bonaventura Weber, gerando Gregorio Weber. 849 
 
 
 
 
 

                                                             
844 Ohlsson, op. cit. 
845 Ohlsson, op. cit. 
846 Ohlsson, op. cit. 
847 Ohlsson, op. cit. 
848 Comai (a), Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1650 al 1700. 
849 Ohlsson, op. cit. 
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Segundo Attlmayr parecem ser oriundos do Altiplano Vicentino, onde teriam pertencido à 
nobreza,850 mas isso parece ser uma lenda. O que consegui documentar é que inicialmente 
foram camponeses, talvez homens livres, talvez servos, e depois ingressaram na vicinia de 
Tres, o principal e mais antigo núcleo da família, a 6 km de Vigo di Ton, dando um ramo 
também para Vigo. Em ambas as cidades assumiriam destacadas posições e dariam importante 
contribuição para a história local, tendo seu período de apogeu entre os séculos XV e XVII. 
Alguns usaram títulos de nobreza a partir do século XVI, confirmando sua ascensão social. Mais 
tarde sua influência declina, mas ainda surgiriam figuras ilustres até a contemporaneidade. 
 
O fundador da família foi Adelpreto de Tres, alcunhado Ruchello, casado com Piçola, morto 
antes de 18 de junho de 1290, quando a viúva participava da declaração de bens da defunta 
Wilperga, mulher do defunto Odolrico de Tres, alcunhado Vidalli. 851  
 
Em 10 de agosto de 1292 seu filho Giovanni de Tres pagava parte de um censo devido a 
Sicherio, filho do dominus Bertoldo. 852 
 
Giovanni estava morto antes de 22 de abril de 1341, quando seu filho Bartolomeo de Tres 
alugava terras dos domini Simone e Federico Thun. 853 
 
Bartolomeo estava morto antes de 27 de maio de 1386, quando seu filho Giovanni de Tres 
alugava por dez anos terras do dominus Simeone Thun. Giovanni era alcunhado Beze, e estava 
morto antes de 22 de abril de 1431. 854 
 
Seu filho Bartolomeo de Tres nesta data alugava por vinte anos terras dos domini Simone e 
Federico Thun, em 30 de agosto de 1433 alugava por dez anos terras em Tres, Coredo e 
Smarano do dominus Sigismondo Thun,855 e em 1468 era um dos vicini de Tres que em 
assembleia aprovaram a Carta da Regra da comuna.856 Devia ter uma grande projeção na 
comunidade, pois na ocasião foi descrito como “sábio e inteligente” e aparece em primeiro 
lugar na lista dos vicini presentes.857 Bartolomeo tinha o apelido Beza ou Bertoluça, que 
batizou a família, já em uso como sobrenome na década de 1450, e estava morto antes de 25 
de janeiro de 1483, quando filho Antonio era um dos dois regolani de Tres.858 859 
 
Em 1450 Giacomo filho de Bartolomeo participa da constituição da Carta da Regra. Em 1476 
Antonio filho de Bartolomeo é um dos cônsules, em 1479 é um dos vicini eleitores do síndico e 
em 1483 é um dos regolani. Em 1497 Giovanni filho de Antonio comprava terras em Segno. 
Giovanni é um dos regolani em 1504. Em 1507 Giovanni é curador do menor Pietro Toni. Em 
1510 Nicolò filho de Antonio é um dos cônsules da Igreja de Santa Maria e Santa Agnese. Em 
1511 Giovanni filho de Antonio é síndico de Tres e Dardine, no ano seguinte é um dos 
deputados de Tres e Dardine em uma disputa com a comuna de Vervò, em 1513 é eleito um 

                                                             
850 Attlmayr, Friedrich von. “Die deutschen Kolonien im Gebirge zwischen Trient, Bassano un Verona”. In: Neue 
Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, 1867; 23  
851 Andreolli, Claudio & Franzoi, Stefania. Famiglia Thun, linea di Castel Bragher. Regesti delle pergamene della 
Sezione IX dell'archivio. Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici, 
2010. 
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 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
854 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
855 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
856 Comai (b), Piergiorgio. Annali di Tres II. Storia giorno per giorno seguendo i documenti presenti in archivi di Tres di 
Vervò e dei Thun 1450-1599 
857 Carta di regola della comunità di Tres dell’anno 1468.  
858 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
859 Comai (b), op. cit. 
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dos regolani. No mesmo ano é o deputado de Tres eleitos numa assembleia de várias vilas 
vizinhas para compor novos artigos na Carta da Regra para regulamentar o uso das montanhas 
da região. Em 1516 é um dos vicini que elegem os pastores das terras públicas anexas à Igreja 
de San Rocco. Em 1512 Biaggio filho de Giovanni filho de Antonio serve de testemunha.860  
 
Em 1523 Giovanni já estava morto, e seus filhos ser Antonio, Biagio, Matteo e Andrea vendem 
terras que tinham em Dardine.861 862 Em 1550 Biaggio já era morto, quando os herdeiros do 
defunto Stefano e sua viúva Lucia pagam dívidas dele e suas através da venda de terras, com o 
consentimento do tio dos herdeiros Bartolomeo Bertoluzza e de Matteo Bertoluzza. Em 1566 a 
domina Lucia, filha de Bartolomeo Lorenzon e esposa de Valentino Bertoluzza, pede 
autorização para vender terras a fim de sustentar a família. Em 1570 ser Antonio já estava 
morto e na casa dos seus herdeiros se realiza uma assembleia. Em 1571 Giovanni filho de 
Antonio, em seu nome e representando os irmãos, cede um censo aos Thun para pagamento 
de dívidas. Em 1574 ser Giovanni filho de Andrea e o magister Giacomo filho de Antonio 
possuem direitos de censo. Em 1577 e 1578 o magister Giacomo é um dos regolani da 
comunidade. Em 1580 ser Giovanni filho de Antonio, casado com Maria, é um dos regolani. Em 
1581 Giacomo é um dos procuradores da comuna com o título circunstancial de magnifico, em 
1587 participa da eleição dos novos procuradores, sendo eleito ele mesmo, em 1591 é um dos 
procuradores e sindaci, 863 e em 1599 compra um censo.864  Ele aparece várias vezes 
participando de decisões administrativas, em 1597 já tem o título permanente de ser865 e em 
1606-7 já estava promovido para dominus, quando vende seus direitos sobre três censos.866 
 
Em 1600 Giacomo II filho de ser Giovanni faz a doação de uma casa para a Igreja.867 Em 1601 
Giacomo II recebe um censo. Em 1606 Cristoforo e Giovanni Battista participam da assembleia 
para admissão de novos vicini. Em 1608 um Giacomo é um dos árbitros de uma disputa entre 
as comunas de Vervò, Toss e Dardine e em 1610 é regolano.868 869 Entre 1616 e 1638 Antonio 
de Cembra é notário.870 Em 1617 o dominus Giacomo, seu filho Pietro, Bernardino, Giovanni 
Battista e os herdeiros de Cristoforo tinham bens em Tres.871 Em 1624 o dominus Giacomo 
detinha um censo.872  
 
O primeiro a ser associado a Vigo de Ton é o magister Biaggio, filho de Gaspare  Bezza 
Bertoluzza de Tres, que em 1610 já estava morto, quando seu filho está vivendo em Vigo, onde 
recebe bens e terras em locação perpétua.873 874 Gaspare foi casado com Rosa dal Vitt e em 
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1650 um débito que tinha foi extinto.875 Biaggio em 1616  recebeu um censo de Pietro 
Rigotti.876 Em 1617 um dos Giacomo aparece com o filho Pietro.877 Em 1618 e 1619 Biagio é o 
regolano de Vigo.878 O magister Giacomo de Vigo em 1635 contribuiu com 35 ragnesi para a 
fundação de um benefício eclesiástico. 879 Thomaso viveu em Vigo, e em 1646, quando já era 
morto, seu filho Giovanni vendeu um vinhedo para a domina Margherita Caterina Thun.880 Em 
1655 Giacomo filho de Vito de Toss constitui um censo anual em favor do dominus Cristoforo 
Riccardo Thun.881 Em 1679 Vito é eleito um dos síndicos de Vigo.882 
 
 

Pedroni 
 
Linha: Antonio > Lucia > Elisabetta (Bertoluzza) > Maria Maddalena (Depero) > Anna 
Catterina Antonia (Frasnelli) > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battita Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
O sobrenome também é grafado Pedron. Antonio Pedroni e Dorotea foram pais de Lucia, 
que casou em Vigo di Ton em 27 de abril de 1672 com Antonio Bertoluzza e foi mãe de 
Elisabetta. 883   
 
Vittorio Nardon disse que a família Pedroni foi rica e distinta,884 e segundo Friedrich von 
Attlmayr tinham origens aristocráticas,885 mas ingressaram na vicinia. Don Nicolò (1659 – 
1734), irmão de Lucia, foi beneficiário de San Vigilio, 886 beneficiário do Castelo Thun e viveu 
em Toss, e deixou de herança para Tomaso, um dos filhos de sua irmã, um benefício que 
incluía grande patrimônio em Toss, composto de uma casa, vários campos e dinheiro, com a 
obrigação, para o herdeiro e seus descendentes na linha masculina, de celebrarem uma missa 
por semana em memória do defunto e distribuírem, nesta ocasião, alimentos e doces para o 
povo. Ao mesmo tempo, os herdeiros ficavam obrigados a distribuir em um dia do mês de 
maio, todos os anos, um galão de vinho e uma medida de pão para todas as famílias da 
comuna.887  
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Um outro don Nicolò, filho de Francesco, parente 
próximo do outro e premissário de Toss,888 em 1720 
instalou uma lápide comemorativa na igreja local em 
homenagem aos sacerdotes Pedroni, e em 1724 
fundou um benefício para seus herdeiros, composto 
de uma casa, dinheiro, rendas e campos, com a 
obrigação de sustentar um sacerdote, que devia ser da 
sua família, celebrar quatro missas por semana e 
outras em datas especiais, distribuir uma medida de 
sal por ano a todas as famílias da comuna e entregar 
um florim para o pároco de Vigo e meio florim para o 
premissário de Toss. Pouco depois os herdeiros 
aumentaram o legado com 700 ragnesi, na época uma 
fortuna, acrescentando a obrigação de financiar a 
formação ginasial, filosófica ou teológica de um 
membro da família. Os estudantes não poderiam 
repetir de ano, caso contrário o benefício seria 
cortado pela metade. Em caso de ausência de 
candidatos, a renda serviria para prover dotes de 
casamento para mulheres da família.889 
 
A família foi pequena e ficou concentrada em uma 
pequena região em torno de Vigo e Toss. Em Vigo 
foram vicini, em 1549 Francesco, filho de Antonio, 
nascido na vila de Toss da paróquia de Vigo, pagou um tributo à Igreja de Santa Maria de 
Vervò.890 Bartolomeo, de Tres (6 km), foi notário imperial, ativo entre 1538-1668. 891  Em 
1673 Giovanni Antonio é cônsul de Vigo.892 Em 1678 Pangrazio de Pedronis de Denno (3 km) 
era premissario em Taio.893 Na década de 1680 ser Pietro era agente dos condes Thun em Ton 
(Vigo).894 Em 1758 os irmãos Pedroni de Toss são investidos pelo conde Virgilio Thun de uma 
locação perpétua sobre parte de uma casa no Maso della Crozza.895 Don Giovanni Battista, 
nativo de Toss, foi beneficiário do Castelo Thun896  um outro sacerdote também chamado 
Giovanni Battista em 1780 era professor em Trento.897  
 
Ao longo dos séculos XVIII e XIX a região entrou em decadência, aflita por guerras, pobreza, 
fome e peste, desencadeando uma onda de emigração. Entre os refugiados estava uma família 
Pedroni que se dirigiu a Caxias do Sul, estando entre os pioneiros da comunidade de São 
Romédio. Os Pedroni estabeleceram laços de parentesco com o meu lado materno também. 
Ignazio Longhi, pai de meu trisavô, em segundas núpcias uniu-se a Candida Pedron, e mais 
tarde outros familiares casaram nesta família.   
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Lápide Pedroni na igreja de Toss. Foto de Vittorio 
Nardon. 
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Conzin de Casez (Thun) 
 
Linha 1: [Bertholdus de Ton (Thun)] > Manfredinus > Warimbertus > Henricus > Warimbertus 
> Concio > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de 
Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
Linha 2: [Bertholdus de Ton (Thun)] > Cristina > Arpo (de Cles) > Arpolino > Margherita > 
Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > 
Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo 
> Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > 
Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista 
(Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família Conzin descende dos Thun. 
Tradicionais senhores de Ton, de onde veio 
seu nome, os Thun foram a mais poderosa 
família dos vales de Non e Sole entre o fim da 
Idade Média e a Idade Moderna. Seu castelo 
em Ton, um dos muitos que tiveram, é um 
dos mais importantes do Trentino. Vários de 
nossos troncos ancestrais fizeram parte da 
vassalagem dos Thun ou foram seus servos 
ou viveram em seus domínios. A família é 
uma das mais antigas do Trentino ainda 
vivas, mas suas origens são obscuras. 
Segundo Odorizzi deviam ser descendentes 
de longobardos ou saxões. Quando surgem 
nos registros já são nobres e poderosos. 
Nesta época já lideravam um consórcio de 
famílias nobres que contolava a exploração e 
comércio do ferro e da prata, sendo capazes 
de colocar no trono do principado um de 
seus associados, Corrado de Beseno. 
Contudo, essa política não funcionou como o 
esperado, a reação do partido contrário foi 
dura, Corrado foi deposto e os Thun 
acabaram no ostracismo por vários anos, até 
se submeterem ao novo bispo, entrando em 
sua vassalagem e iniciando uma fase de 
prosperidade. 898 899 
  

                                                             
898 Bonazza, Marcello. "La famiglia Thun". In: Camerlengo, Lia; Chini, Ezio; Gramatica, Francesca de (eds.). Castel 
Thun. Skira, 2010 
899 Odorizzi (2017), op.cit. atualização de 2019 
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Em 1199 Albertino e Manfredino de Ton receberam do bispo de Trento o feudo do monte 
Visione, sendo autorizados a construir um castelo, do qual nada mais resta. Pouco depois 
construíram outro, o atual castelo Thun, sobranceiro à vila de Ton, que se tornaria a principal 
sede do seu poder. No século XIII já havia vários ramos, e no século XIV inicia a sua fase de 
apogeu, adquirindo uma série de outros feudos e terras nos vales de Non e Sole e recebendo 
os títulos de vassalos dos condes de Flavon e dos condes de Appiano, ministerialis dos bispos 
de Trento e barões trentinos. No fim do século a aquisição do feudo de Königsberg lhes valeu o 
título de condes tiroleses. Em 1469 receberam o título de copeiros hereditários dos bispos de 
Trento, em 1558 se tornaram copeiros hereditários dos bispos de Bressanone, e em 1628, com 
a aquisição do feudo imperial de Hohenstein, se tornaram condes imperiais. Vários outros 
castelos foram agregados ao seu patrimônio, entre eles o castelo Bragher em Coredo em 1321, 
o castelo Altaguarda em Bresimo, no fim do século XIV, o castelo de Caldes em 1469, e o 
castelo de Castelfondo em 1471, todos eles vinculados a direitos feudais, rendas hereditárias, 
torres e fazendas. 900 
 
Seu poder se consolidou, além da base territorial e castelã, através de uma sábia política de 
conciliação entre os dois Estados que disputavam a área: o Principado de Trento e o Condado 
do Tirol. Diversos de seus membros seguiram a carreira diplomática e outros tantos se 
tornaram conselheiros, militares e burocratas dos governos trentino, tirolês e imperial. Na 
segunda metade do século XV as possibilidades de trânsito entre as potências regionais se 
reduziram sensivelmente, obrigando a família a se reorganizar. Em 1596 seu patrimônio foi 
dividido entre os ramos principais, dando origem à linha do Castelo de Caldes, extinta em 1633 
com a morte de Giovanni Arbogasto; a linha do Castelo Bragher, que produziu numerosa 
descendência no Trentino e na Boêmia deixaria importante legado, e a linha do Castelo Thun, 
menos ramificada mas também poderosa e brilhante. A divisão não foi pacífica e deu origem a  

                                                             
900 Bonazza, op. cit. 

Castelo Thun, foto RWA Architetti. 
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Guidobaldo Thun, cardeal, príncipe-bispo de Regensburgo e príncipe-arcebispo de Salzburgo. Ao lado, Domenico Antonio 
Thun, príncipe-bispo de Trento. 

, . 

Franz von Thun und Hohenstein, primeiro-ministro da Áustria. Ao lado, Galeazzo von Thun und Hohenstein, Príncipe Grão-
Mestre da Soberana Ordem de Malta. 
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uma longa disputa de bens entre as linhas, amplificada com a extinção da linha de Caldes, que 
deixara sem herdeiro certo um grande patrimônio, e que só foi resolvida com um pacto 
familiar assinado em 1658 entre Carlo Cipriano e seus irmãos, pela linha do Castelo Bragher, e 
Cristoforo Riccardo pela linha do Castelo Thun: os bens de Giovanni Arbogasto foram então 
entregues aos Thun do Castelo Bragher, mediante uma indenização aos da linha do Castelo 
Thun. 901 902 
 
Podem ser citados entre seus expoentes Sigismondo Alfonso Thun (1621 – 1677), príncipe-
bispo de Bressanone e príncipe-bispo de Trento; Domenico Antonio Thun (1686 – 1758), 
príncipe-bispo Trento; Pietro Vigilio Thun (1724 – 1800), príncipe-bispo de Trento; Emanuele 
Maria Thun (1763 – 1818), último príncipe-bispo de Trento; Guidobald von Thun und 
Hohenstein (1616-1668), cardeal, príncipe-bispo de Regensburgo e príncipe-arcebispo de 
Salzburgo; Johann Ernst von Thun und Hohenstein (1643 – 1709)  príncipe-bispo de Seckau, 
príncipe-arcebispo de Salzburgo e primaz da Germânia; Eleonore Barbara von Thun Hohenstein 
(1661-1723), princesa consorte do Liechtenstein; Leopold Leonhard Raymund von Thun und 
Hohenstein (1748-1818), bispo de Passau; Galeazzo von Thun und Hohenstein (1850-1931), 
grão-mestre da Ordem de Malta; Franz Anton Sigmund Lothar Thun und Hohenstein (1847-
1916), primeiro-ministro da Áustria. 
 
Alega-se que o primeiro membro da família foi Albertino de Ton, atestado em 1050. Sua 
ligação com a família nobre tem sido questionada mas não é improvável, devido à repetição de 
seu nome entre os Thun. O primeiro registro seguro é de Bertholdus de Ton, atestado em 
1145 como uma das testemunhas em uma doação ao Mosteiro de São Miguel de Königsberg 
em Faedo, a 9 km de Ton. Em 1190 já haviam se formado diversos ramos.903 Contudo, a 
genealogia nesta época é muito fragmentária.  
 
A linhagem ininterrupta inicia já dividida em duas: uma linha parte da domina Cristina de Ton, 
provavelmente filha de Bertholdus, 904 casada com Arpo de Cles e mãe de Arpo. Esta linha é 
tratada na seção Cles. A outra linha parte do irmão de Cristina, o dominus Manfredinus de 
Ton, que testemunhou em 1145 a fundação do Mosteiro de São Miguel, em 1187 é 
testemunha em uma investidura feudal e em 1199 é investido pelo bispo de Trento, com mais 
três parentes, de um feudo no Dosso della Visione, sendo autorizados a construir um castelo, 
chamado Torre della Visione ou Castelo Belvesino, que foi ampliado no século XV e destruído 
por um incêndio no século XVI, sendo reconstruído como o atual Castelo Thun.905 906 907  
 
Manfredinus foi pai do dominus e cavaleiro Warimbertus de Ton, testemunha em 1205 no ato 
de renúncia do bispo de Trento, do qual era vassalo. Depois aparece como testemunha em 
vários outros atos legais. Foi pai do dominus Henricus, casado com uma filha do ser Odoricus 
de Castro Vetero. 908 909 
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902 Mosca, Alberto. "Giovanni Arbogasto Thun-Bragher (1616-1646) e la storia di un matrimonio negato". In: Studi 
Trentini — Storia, 2013; 92 (2): 357-390 
903

 Langer, Edmund. “Der Anfänge der Geschichte der Familie Tun”. In: Neues Jahrbuch. Heraldisch-Genealogische 
Gesellschaft Adler, 1904 
904 Odorizzi (2017), op.cit. atualização de 2019 
905 Comune di Mezzocorona. Chiesa Pievana di S. Maria Assunta.  
906 Castel Thun. Storia. 
907 Memorie intorno la famiglia de' signori di Tono ora conti di Thunn. Pirotta, 1839 
908 Odorizzi, Paolo. Genealogia Thun. 
909 Odorizzi (2017), op.cit. atualização de 2019 



128 
 

Foi pai do dominus Warimbertus II, senhor do Castelo de 
Mano, casado com Tridentina de Königsberg, pais de Concio 
(Corrado) de Ton, em 1270 co-senhor do Castelo Belvesino, 
pai do bastardo legitimado ser Corrado Buscacio, esposo de 
uma filha de ser Stefano de Tuenno, pai de Concio II.910 911 
 
Do bastardo ser Niccolò, notário, nasceu Hendricus de Salter, 
morto antes de 1424, ao que parece um vassalo dos 
senhores de Cles. Seu filho Conzino (Concino) de Salter, 
provavelmente um bastardo, transferiu-se para Casez antes 
de 1424, quando foi investido com seus irmãos do dízimo 
feudal sobre cinco vinhedos em Malgolo pelo dominus 
Riprando di Castel Cles em troca da promessa de boa 
vassalagem, e no ano seguinte adquiriram bens alodiais em 
Malgolo, incluindo uma torre. Na mesma época Conzino 
construiu uma torre em Casez, que é a parte mais antiga do 
atual Castelo Conzin. Em 1442 foi eleito um dos procuradores 
da Regra de Casez. Morreu antes de 1450, deixando os filhos 
Niccolò, Avancino, Gottardo e Concino.912 
 
Ser Niccolò de Conzin nasceu em 1414, e em 1450 obteve 
para ele e os irmãos a confirmação dos feudos que seu pai 
havia recebido. No mesmo ano Niccolò comprou metade do 
dízimo sobre o vinho, pão e alimentos de Malgolo. Em 1464 
obteve a confirmação de uma herança, e no mesmo ano foi 
um dos árbitros na disputa entre as comunas de Cles, Nanno 
e Portolo a respeito dos direitos de exploração do monte La  
Forcola. Em 1470 ergueu uma outra torre em Casez, que mais  
tarde foi interligada à primeira, e em 1493 comprou da vicinia de Salter-Malgolo a estrada que 
ia do centro de Malgolo até a sua torre. Em pouco tempo acumulou uma impressionante 
riqueza, tornando-se uma das pessoas mais abastadas do Vale de Non. Contudo, apesar de 
terem sido citados como nobres em documentos de 1472 e 1479, ao que parece a nobreza da 
família ainda não havia sido suficientemente reconhecida (provavelmente devido à sua origem 
bastarda), tanto que Niccolò em 1496 solicitou ao imperador uma confirmação. Devido aos 
bons serviços que prestara ao Império, especialmente como diplomata, não apenas obteve a 
confirmação da nobreza e das armas antigas da família, como também a incorporação dos 
bens dos extintos senhores de Malgolo e das suas armas em um brasão aumentado.913 
 
O diploma imperial que Niccolò recebeu é a única atestação da identidade da sua mãe como 
sendo Bona de Malgolo, supostamente a última sobrevivente da família dos senhores de 
Malgolo. Niccolò participou da Dieta de Bolzano em 1509, indicando que havia sido admitido 
na nobreza do Tirol, e faleceu em 1511. Segundo Odorizzi, foi um personagem “de habilidade, 
astúcia e inteligência extraordinária”. Casado com Lucia, uma nobre de Tres, gerou Corrado, 

Giacomo, Antonio, Bartolomeo, Cristoforo, Anna, Barbara e Lucia.914 
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Brasão Conzin antigo 
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Cristoforo Conzin ou Concini foi casado com uma mulher incerta, possivelmente Elisabetta 
Munker, em 1490 obteve em nome do pai e seus sucessores a confirmação dos feudos e 
dízimos recebidos, e foi listado em 1529 entre os nobres rurais. Seu filho o dominus Corrado, 
também chamado Concino, nasceu em torno de 1518 em Casez e casou com Maddalena 
(Oliva?). Seu filho Ferdinando Concini nasceu em torno de 1545, foi médico, casou com 
Vittoria Busetti, nascida em Rallo, e viveram em Taio. Sua filha Geronima casou com o nobre 
Pietro Panizza e foi mãe Stefano Panizza. 915 916 917 
 

 

De Gandis de Porta Oriola 
 

Linha: Gando de Porta Oriola > Ottone de Gandis, o Rico > Tridentino de Gandis de 
Königsberg > Tridentina de Königsberg > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò 
> Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > 
Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna 
Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família tinha origem em Cremona e fez base em Trento, vivendo em uma torre junto à Porta 
Oriental da cidade, daí seu predicado De Gandis de Porta Oriola. Também foram conhecidos 
como Dalla Porta. Foram senhores de vários feudos, enriqueceram na exploração de minas de 
prata, foram agregados ao patriciado de Trento e por casamento se ligaram às principais 
famílias do Trentino e foram enhores dos castelos de Gresta, Monreale, Bosco e Gardumo. 

Conquistaram um papel de primeiro plano na vida da capital no século XIII. Adelpreto, Gando, 
Pellegrino e Gabriele foram cônegos da Catedral, posição de grande eminência. Ulrico foi  
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O Castelo Conzin de Casez, foto Google Maps. 
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cônego e bispo. Seus primeiros registros são 
de 1166 com Henricus de Porta Oriola, que é 
testemunha em uma disputa entre o 
convento dos beneditinos e os senhores de 
Castel Salorno. No século XIV estavam 
extintos na linha varonil.918 919 
 
A linha ininterrupta começa com Gando de 
Porta Oriola, citado pela primeira vez em 
1205, sócio principal de um consórcio para 
exploração da prata do Monte Vaccino. Foi 
também dono de vários moinhos. Morreu 
depois de 1224.920 
 
Seu filho o dominus Ottone de Gandis, o 
Rico, teve um substancial patrimônio em 
minerações e casas e terras em Rallo e 
Tassullo e foi um dos personagens mais 
influentes do Trentino em sua geração.921 
Tinha muito prestígio junto aos bispos de 
Trento, dos quais era vassalo, sendo 
testemunha em vários atos importantes, em 
1235 comprou do bispo Federico Vanga os 
direitos alfandegários sobre a cidade de 
Trento, e pouco depois comprou os dízimos 
feudais das vilas de Oveno, Civezzano e 
Nogaredo. Foi também administrador da 
construção de um novo convento 
dominicano em Trento e atuou como 
banqueiro para os beneditinos. Casado com 
Nigra de Nigri de Sancto Petro foi pai de 
Tridentino (Trentino, Trentinello), Adelperio 
(Adelpreto) e Odorico (Ulrico), senhor de 
vários feudos e burgrave do Tirol.922 
 
O dominus e cavaleiro Tridentino de Gandis foi um fiel apoiador do bispo e deteve por mais de 
50 anos os direitos alfandegários sobre a ponte do Adige,923 em 1238 comprou com seu irmão 
o dominus e cônego laico Adelpreto o Castelo de Bosco em Civezzano, e segundo Rodolfo de 
San Pietro, citando um diploma episcopal, em 1258 foi investido do feudo e do Castelo de 
Königsberg (Monreale) em Faedo, passando a usar o predicado de Königsberg. Estudos mais 
recentes não fazem alusão a essa investidura, e de acordo com Walter Landi o castelo nesta 
época pertencia aos condes de Appiano.924 

                                                             
918 Negri de San Pietro, Rodolfo de. “La Famiglia de Gandis de Porta Oriola e loro parenti”. In: Atti dell’Accademia 
degli Agiati, 1985; VI (25A) 
919 

Curzel, Emanuele. I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo. Istituto di Scienze Religiose 
in Trento, 2001 
920 Negri de San Pietro, op. cit. 
921 Odorizzi (2017), op. cit. 
922 Negri de San Pietro, op. cit. 
923 Curzel, op. cit. 
924 Landi, Walter. “183. Castel Monreale (Königsberg): Fonti storiche e identificazione”. In: Possenti, Elisa et al. 
(eds.). Progetto Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini 5: Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti 
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Porém, os irmãos  podem ter sido 
administradores do castelo para os 
condes. Tridentino faleceu antes de 
1284. Casou com Margherita de 
Castel Cles, gerando o dominus 
Gando, cônego de Trento e 
prebendado de Croviana, Malé, 
Terzolas, Solasna, Bresimo, Udine e 
Rumo; Manfredino, Ottonis 
(Ottolino) e Tridentina de 
Königsberg, casada com 
Warimbertus II de Ton, pais de 
Concio.  De um segundo casamento 
com Margherita de Giovo, 
Tridentino gerou o dominus Eganus 
(Egnone), Magenardus (Mainardo), 
senhor do castelo de Seiano, e 
Tridentino.925 926 927 

  

                                                                                                                                                                                   
fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 2. Società Archeologica / Provincia Autonoma di 
Trento, 2013 
925 Curzel, op. cit. 
926 Negri de San Pietro, op. cit. 
927 Langer, op. cit. 

A antiga Torre de Gandis, hoje Casa-Torre Maestranzi, foto Castelli del 
Trentino. 
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Negri de San Pietro  
 
Linha: Niger de Sancto Petro > Nigra de Nigri de Sancto Petro > Tridentino  (de Gandis de 
Königsberg) > Tridentina > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus 
de Salter (Conzin) > Conzino > Niccolò > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Uma das famílias mais antigas do Trentino, é 
documentada desde cerca do ano 1000 nos 
arquivos das cidades suíças de Coira e Muri, e 
é a mais antiga que ainda sobrevive. Passaram 
a Bolzano, onde são atestados como nobres já 
em 1158, e depois se estabeleceram 
principalmente em Trento, onde foram 
patrícios e cavaleiros, usando de início, sem 
consistência, os sobrenomes de Mori (Muri) e 
de Nigri, que mais tarde dariam origem a dois 
ramos distintos.928 929 Foram capitães do 
Castelo de Stenico e senhores do Castelo San 
Pietro em Ton, do qual só restam ruínas, 
tiveram outras propriedades e a partir de 1188 
por mais de um século controlaram a 
navegação no rio Adige, privilégio mantido na 
forma de feudo, junto com parte dos direitos 
alfandegários. Em Trento viveram numa torre, 
que ainda existe muito modificada.930 931 932  
 
Assumiram muitas vezes destacadas funções 
públicas em Trento como cônsules, gastaldi e 
oficiais, mas em 1407 Nigro de Nigris foi um 
dos líderes de uma revolta contra o bispo de 
Trento, que resultou na outorga da Magna 
Carta Libertatum Tridenti, que concedeu mais 
autonomia à cidade e aos seus cidadãos o 
direito de eleger um delegado junto ao 
governo. Em 1723 obtiveram a nobreza 
imperial e no século XIX foram feitos cavaleiros 
da Ordem da Coroa de Ferro.933 934 Seus descendentes 
têm um grande palácio em Calavino.  

                                                             
928

 Martin, Franz. “Beiträge zur Salzburger Familiengeschichte. 66. Negri, Salzburger Linie der Genueser Familie”. In: 
Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 1939, 79 
929 Enio, Antonio. “La Torre dei Negri de San Pietro”. Buonconsiglio. 
930 Enio, op. cit. 
931 Negri de San Pietro, op. cit. 
932 Galas, Cornelio. “Trento da vedere 160”. Televignole, 30/03/2015 
933 Casetti, A. Guida storico-archivistica del Trentino. Trento, 1961 
934 Negri de San Pietro, op. cit. 

Brasão Negri antigo 
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A família viveu no distrito de San Pietro, 
de onde teriam tomado o complemento 
do sobrenome. O primeiro a se fixar em 
Trento parece ter sido Niger de Sancto 
Petro, morto em 1190. Foi pai de 
Adelperio I, pai de Lunard (Leonard) de 
Mori (de Nigri), nascido em torno de 1260 
e morto depois de 1300. Seu filho 
Adelperio II de Sancto Petro nasceu em 
1300, e faleceu depois de 1367. Foi 
cavaleiro e tinha o apelido A Moneta, e 
deve ter sido também banqueiro.935  
 
Nigra de Nigri, provável filha de Niger, ou 
talvez de Adelperio I, foi casada com 
Ottone de Gandis de Porta Oriola, 
gerando Tridentino de Porta Oriola.936  

  

                                                             
935 Von Siegenfeld, Alfred Anthony. Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs. Maass, 1905 
936 Negri de San Pietro, op. cit. 

A “marca de casa” dos Negri. As letras significam Domus Nigra Navigatio Athesis (Casa de Negri, navegação no Adige). Foto 
Televignole. Ao lado, a Torre Negri de San Pietro em Trento. Foto Castelli del Trentino. 
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De Malgolo (Desiderati – De Pergine) 
 
Linha: [Desiderato de Pergine] > ... > Giovanni (Desiderati) > ... > Odorico (de Malgolo) > 
Niccolò > Francesco > Niccolò Rigordelo > Bona > Niccolò (Conzin) > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima] > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 

 
 
A família dos senhores de Malgolo muito 
provavelmente descende dos senhores 
de Pergine, influente família que 
floresceu presumivelmente desde o 
século XI. 937As primeiras notícias seguras 
são do início do século XII, quando 
aparecem Federico de Pergine, seu filho 
Adelpreto e seus netos Odorico e 
Gundibaldo, mais Riprando, cujo grau de 
parentesco com os outros não é 
esclarecido. 938  Nesta época já deviam 
ser senhores do Castelo de Tamazzol, 
situado em um grande feudo pouco 
habitado e em sua maior parte inculto.939 
Em 1147 são atestados como senhores 
do Castelo de Pergine, que seria tomado 
e incendiado em 1256 pelas tropas de 
Ezzelino da Romano, e depois seria 
transferido para outras famílias. Em 1277 
foi recuperado e reconstruído por 
Oluradino, Martino e seu filho Adriano, 
com a posse confirmada pelo bispo de 
Trento. Contudo, em 1310 a região foi 
ocupada pelo conde do Tirol, que 
despojou a família do feudo e do castelo 
e a reduziu à condição de regolani 
maggiori de Pergine. Pouco depois 
estavam extintos, mas deram origem a 
várias outras famílias.940  
 
Uma delas deve ter sido a dos 
Desiderati. Segundo Odorizzi, o nome 
Desiderato foi recorrente entre os senhores de Pergine e os primeiros Desiderati conhecidos 
tinham feudo e direitos de dízimo dentro da área do antigo feudo de Tamazzol, partilhado 
pelos Pergine a partir de 1211 para ser urbanizado e cultivado. O fundador da família foi o  
  

                                                             
937 Odorizzi (2017), op. cit. 
938 Montebello, Giuseppe Andrea. Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero. 
Marchesani, 1793 
939 Odorizzi (2017), op. cit. 
940 Morello, Roberto & Tani, Valentina. Un Castello Contemporaneo per una Cantina Produtiva in Valtellina. 
Politecnico di Milano, 2014 
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Ruínas do Castelo de Pergine, foto L’Adige. Abaixo, Castelo de Malgolo, foto Visit Val di Non. 
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dominus Giovanni, a quem na partilha coube a área de Roschel e Pìano, enquanto que a área 
de Borz coube aos domini Henrico e Adelpreto, que devem ter sido seus irmãos ou primos. Em 
meados do século XIII os Desiderati já são ricos e poderosos, sediados em Piano de 
Commezzadura e Borz, e depois em Casez e Coredo, onde produziram importante série de 

notários e regolani.
941

 
 
Podem ser destacados don Andrea Desideratis, capelão do Castelo de Coredo em 1532; o 
dominus Andrea, filho de Gabriele, pároco de Coredo e reitor de um altar na Catedral de 
Trento entre 1543 e 1563; seu irmão o dominus Tommaso (Tomeo), vice-pároco,  reitor e 
governador da paróquia em 1563, sucedeu o irmão como pároco em 1564, atuando até pelo 
menos 1597, foi o iniciador dos registros de nascimento e óbito da paróquia. 942 943  
 
Dos Desiderati nasceram os Malgolo (Malgoldt), cujo mais antigo membro é o domino Odorico 
de Malgolo, notário, que em 1298 é confirmado no senhorio do feudo do dízimo da vila de 
Malgolo que antes era posse de seu pai. Seu filho ser Niccolò, notário, é atestado antes de 
1314 e em 1348 como testemunha em atos legais. Foi pai de ser Francesco, vicino de Casez, 
pai de ser Niccolò Rigordelo, notário de Casez, atestado pela primeira vez em 1387 e ainda 

vivo em 1442, pai de Bona de Malgolo, casada com Conzino de Casez e mãe de Niccolò.
 944  

 
A família foi vassala dos senhores de Pergine e dos senhores de Cles, teve uma mansão 
fortificada em Casez que deu origem ao castelo de Casez, e uma torre em Malgolo que foi a 
origem do Castelo de Malgolo, herdado pelos Concini de Casez. Possivelmente eram membros 
da Ordem do Dragão, instituída para combater os heréticos hussitas. Seu brasão mais antigo 
foi mostrado na página anterior. A cor azul pouco depois foi substituída pelo vermelho, e mais 

tarde foram acrescentadas estrelas sobre a faixa branca.
945 

  

                                                             
941 Odorizzi (2017), op. cit. 
942 Faes, op. cit. 
943 Pasquin, Serena. Parrocchia del Ritrovamento della Santa Croce in Coredo. Inventario dell'archivio storico e degli 
archivi aggregati (1308 - 1948). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1999  
944

 Odorizzi (2017), op. cit. 
945 Odorizzi (2017), op. cit. 
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Mazui de Cazuffo (De Tuenno) 

Linha: Bartolomeus > Adelperius > Pacitus de Tuenno > Rizardo > Pagitus de Cazuffo > 
Antonio de Tuenno > Stefano > Bartolomeo Mazugi > Stefano Mazuio > filha > filho (de Thun) 
> Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino > Niccolò > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > 
Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > 
Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni 
Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 

 
A família dos senhores de Tuenno surgiu no século XII de homens livres proprietários de 
alódios que serviam vários senhores como ministeriales. Em 1184 já detinham o senhorio de 
Tuenno. Ganharam um significativo relevo entre os séculos XIII e XV como senhores de vários 
feudos. Sua sede era o Castelo de Tuenno, construído antes de 1307, que foi destruído na 
guerra de 1407, da qual foram um dos protagonistas, revolta que obrigou os bispos de Trento 
a ampliarem os privilégios da nobreza e da população. 946 947 948 949 Seu brasão só sobreviveu 
numa  árvore genealógica dos Thun.950  
 
 
 

                                                             
946 Odorizzi (2017), op. cit. 
947 Biblioteca Comunale de di Trento. BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di famiglie, 2014 
948 Rauzi, M. ”Castello di Tuenno (scomparso)”. In: Possenti, E. et alii (eds.). Castra, castelli e domus murate. Corpus 
dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 1 (Collana APSAT). Mantova, 2013 
949 Gorfer, Aldo. Guida dei castelli del Trentino. Saturnia, 1965 
950 Ausserer, op. cit. 

Brasões Tuenno e Cazuffo de Tuenno 
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O fundador da nossa linha é o dominus Bartolomeus (1140-antes de 1210), senhor de servos 
na vila de Tassullo, pai de Adelperius (c.1165-depois de 1214), que parece ter levado uma vida 
dissipada e vendeu ou perdeu muitos dos bens da família, incluindo o título de dominus, sendo  
chamado de ser. Provavelmente Adelperius foi o pai do dominus Pacitus de Tuenno (c. 1185-
depois de 1236), que reconstituiu a fortuna e o status familiar e em 1236 comprou os vassalos 
e os importantes direitos feudais que o já citado Ottone de Gandis possuía em Tassullo e Rallo. 
É tido como pai do dominus Rizardo de Tuenno (c. 1210-antes de 1307), senhor de feudos, pai 
do dominus Pagitus de Cazuffo (c. 1235-depois de 1307), senhor de um feudo em Taio. Pagitus 
foi pai de ser Antonio de Tuenno (c. 1260-depois de 1341), pai de Stefano (c. 1285-depois de 
1328),951  pai do dominus Bartolomeo, dito Tomeo Mazugi, jurisconsulto, juiz de Tuenno, 
louvado como “sapientíssimo”, assessor episcopal dos vales entre 1349 e 1363 e administrador 
principal dos vales entre 1364 e 1366. 952  Foi o fundador do ramo Mazui dos Cazuffo de 
Tuenno (Mazzucchi, Mazugo, Mazzughi), que teve sua nobreza confirmada em 1529 como 
nobres rurais.953 Seu filho ser Stefano dito Mazuio ou Mazugo (1385-1433), senhor do feudo 
de Tuenno e dono de grande riqueza, foi um dos principais apoiadores do partido de Sandro de 
Rallo durante a revolta de 1407, durante a qual foi encarcerado com seus filhos e depois 
banido.954 955 Uma filha sua casou com Corrado Buscacio de Ton, sendo os pais de Concio II.956  
 
O topônimo de Cazuffo se notabilizou principalmente num ramo colateral, que mais tarde 
acabou por entrar em guerra contra seus parentes de Tuenno e floresceu principalmente em 
Trento, onde entraram no patriciado, enriqueceram como notários, produziram cônsules e 
outros oficiais, e tiveram um palacete com uma notável decoração em afrescos na fachada. Em 
1551 obtiveram a nobreza imperial, o predicado  Cazuffi zu Pauberg e um novo brasão, mas 
que jamais foi utilizado. No século XIX estavam extintos na linha masculina.957  

 

                                                             
951

 Odorizzi, Paolo. Genealogia di Tuenno e Tuenetto. 
952 Odorizzi, Paolo. Genealogia di Tuenno e Tuenetto. 
953 Ausserer, op. cit. 
954 Francescotti, Renzo. “La ribellione dei rustici (carbèri) in Trentino ai tempi di Clesio”. In: Mornese, Corrado &¨ 
Buratti, Gustavo. Banditi e ribelli dimenticati. Lampi di stampa, 2006 
955 Odorizzi (2017), op. cit. 
956 Odorizzi (2017), op. cit. 
957 Biblioteca Comunale de di Trento, op. cit. 

Detalhe da Casa Cazuffo em Tuenno. Foto L’Adige.  
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Busetti (De Rallo) 
 
Linha: Giordano de Rallo > Odorico > Giordano > Alessandro > Alessandro > Bartolomeo > 
Nicolò > Giovanni > Antonio > Giacomo > Antonio > Giovanni dito Buseto > Giacomo Buseto > 
Pietro de Busettis > Pietro Busetti > Vittoria > Geronima (Concini)] > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
A linha inicia com o dominus Giordano I de 
Rallo, fundador da família dos senhores de 
Rallo, oriundos provavelmente de guerreiros 
longobardos, que veio a se tornar rica e 
poderosa como senhora de muitos feudos no 
Trentino. No século XIV desempenharam um 
papel de primeiro plano na política do Vale de 
Non, especialmente pela presença de 
membros no Capítulo da Catredral de Trento 
por quase cinquenta anos, um colegiado que 
muito mais do que gerir a igreja atuava como 
conselho do príncipe-bispo em assuntos de 
governo e exercia uma inflência poderosa em 
virtualmente todas as esferas, mas depois 
fizeram alianças políticas mal calculadas, 
lideraram uma rebelião mal sucedida e 
entraram em decadência. Foram a origem de 
várias outras famílias distintas e deles 
descende quase a totalidade da atual 
população das comunas de Rallo e 
Sanzenone.958   
 
Giordano I nasceu em torno de 1120 e faleceu 
em torno de 1210. É atestado pela primeira 
vez em 1163 entre os vassalos da Cúria 
Episcopal. Seu provável filho Odorico foi o 
provável pai do dominus Giordano II, nascido 
em torno de 1185 e citado como juiz em 
Bolzano em 1239 e em Trento em 1240. 959  
 
Foi pai do dominus Alessandro I de Rallo (c. 1220), pai do dominus Alessandro II (c. 1245-c. 
1318), pai de Bartolomeo (c. 1270-c. 1348), pai do dominus Niccolò, morto antes de 1348. 
Nicolò foi pai de Giovanni, morto depois de 1375, pai de Antonio, morto depois de 1370, pai 
de Giacomo, morto depois de 1412. Seu filho Antonio foi notário, nasceu em 1395 e estava 
morto antes de 1478.960 961 962 

                                                             
958 Odorizzi (2017), op. cit. 
959 Odorizzi (2017), op. cit. 
960 Odorizzi (2017), op. cit. 
961 Odorizzi, Paolo. Genealogia de Rallo. Coro Parrochiale di Dermulo. 
962 Odorizzi, Paolo. I Busetti di Rallo. Coro Parrochiale di Dermulo. 



140 
 

O personagem mais célebre da família foi Sandro. Odorizzi fala dele mostrando como as coisas 
aconteciam naquela época: 
 

“Os vassalos de Sandro eram numerosos: em 1363, em Cogolo, havia 22. Isso significa 
que somente no Val di Sole ele poderia arregimentar pelo menos cinquenta soldados, 
considerando suas famílias, incluindo 22 a cavalo; um verdadeiro exército naquele 
tempo!  [...] 
 
“Ser Sandro, apesar dos comportamentos contraditórios típicos da época, surge no 
panorama do século XIV como uma figura de destaque na história local. Proeminente 
protagonista nas lutas entre as dinastias nobres e, portanto, um elemento perturbador 
do Estado, em períodos de trégua assumiu o papel oposto, isto é, o de representar o 
Estado e, portanto, a ordem e o respeito pela lei. De fato, em 1365, ele era o capitão 
dos vales de Non e Sole e, portanto, estava no topo do poder; em 1367, foi vigário no 
Val di Sole do capitão-general Federico de Greifenstein em nome do bispo Alberto 
d'Ortemburg, e em 1375-76 foi massaro dos vales (o terceiro na escada de comando), 
provavelmente subordinado apenas pelo fato de o capitão na época ser Warimberto 
Thun de Castel Bragher e Valer, família com a qual os de Rallo-de Manzinis eram 
constantemente aliados. O pergaminho de 1367, que atesta sua função de vigário jus 
reddens para o Val di Sole, prova seu temperamento e oportunismo: na sentença que 
proferiu contra alguns vicini de Dimaro, que haviam atacado outros de Presson por 
causa de uma disputa sobre o acesso à montanha Folgarida, possuída por ambas as 
comunas, usou uma mão muito pesada em proveito próprio, a ponto de provocar uma 
apelação imediata, da qual, no entanto, o resultado é desconhecido. [...] 

 
“O Capítulo de Trento tinha em Rallo algumas propriedades derivadas do legado 
testamentário de Enrico, decano do Capítulo, que morreu de peste em 1348. Essas 
terras foram administradas pelo sobrinhi de Enrico, Tebaldo, filho de seu irmão 
Morando. Depois da morte de Tebaldo, o Capítulo descobriu que Sandro estava 
ocupando ilegalmente os terrenos. Surgiu, portanto, o problema de recuperá-los. Para 
este fim, foram feitos repetidos contatos diolomáticos com ser Sandro, que se 
comportou com tranquilidade, talvez disponível, mas sempre atrasando a solução. A 
certa altura, o Capítulo de Trento instruiu seu síndico Nicolò, filho de Berengario de 
Melango (Castelfondo), um homem estimado e conhecido por sua honestidade, para 
chegar a uma conclusão antes que fosse tarde demais. Sandro, encurralado, 
habilmente conseguiu nomear ele mesmo as testemunhas, que deviam ser escolhidas 
entre pessoas de comprovada honestidade, competência e conhecimento dos lugares, 
encarregadas de indicar os limites das terras ocupadas ilegalmente; a verificação 
cruzada dos depoimentos revelaria a verdade. 

 
“Porém, como testemunhas Sandro indicou: Giacomino, dito Sanctaberto, filho de 
Belforte de Cles, que era seu guarda-costas e se destacou pela violência e brutalidade 
nos confrontos com os Sant'Ippolito de Mechel; Giovanni, filho de Enrico (Rigo), seu 
parente de confiança; Dellavanzio filho de ser Pizzolo de Rallo, seu homem de 
confiança, e Arpolino, morador de Rallo, irmão de Giacomino Sanctaberto, que 
certamente nem conhecia os lugares em questão, mas era um aliado de Sandro. 
Enquanto isso, o síndico do Capítulo e o cônego Roccabruna, expoente de uma das 
famílias mais poderosas e influentes do principado de Trento, e cujo nome inspirava 
um temor reverente, aprovaram o texto de que o notário Francesco (que se casara 
com Filippa de Rallo) havia começado a preparar em seu estúdio em Tuenno. O 
encontro com Sandro ocorreu em Rallo num dia tórrido de verão, os enviados do 
Capítulo não receberam o menor sinal de hospitalidade e a reunião teve que acontecer  
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no meio da rua, onde, além das testemunhas, deve ter comparecido um grande e 
ameaçador número de seguidores de ser Sandro. O pobre notário foi forçado a 
arrumar um banquinho sob o sol escaldante. 

 
“As coisas tomaram um rumo diferente do que se imaginava. Sandro não reconheceu 
nada e tornou-se cada vez mais ameaçador. As testemunhas juraram que a terra 
pertencia a Sandro e o fato de os terrenos confinantes serem ele ou seus parentes foi 
usada para provar que a terra pertencia há muito tempo à sua família e que, de 
qualquer forma, o herdeiro do decano Enrico era ele como parente mais próximo, e 
não o Capítulo. [...] Neste momento, o cansaço e o medo começam a ser sentidos pelo 
notário, algumas gotas de suor caem no pergaminho e a tinta fresca causa manchas, a 
caligrafia fica nervosa e insegura. No final, os enviados do Capítulo são obrigados a 
ceder: concedem posse perpétua a Sandro e seus herdeiros e partem com o rabo entre 
as pernas. Ser Sandro e seus acólitos vão à taverna para beber, zombando dos 
infelizes”. 

 
Voltando agora à genealogia, Antonio foi o pai 
de ser Giovanni de Rallo, alcunhado Buseto, 
administrador e factótum dos senhores de Cles e 
o fundador da família Busetti. Casou com uma 
filha de ser Matteo de Sanzenone. Seu filho ser 
Giacomo Buseto foi destacado notário e 
advogado, tendo uma participação importante 
na redefinição dos direitos dos nobres trentinos 
em 1510. Seu filho o ser Pietro de Busettis (c. 
1492) foi notário. 963 964  
 
Seu filho o dominus Pietro Busetti (c. 1520) foi 
notário e banqueiro, e por mais de vinte anos foi 
administrador dos vales em nome dos bispos de 
Trento. Em seu testamento seu patrimônio 
alcançava os 13 mil ragnesi, uma grande fortuna. 
Casou com Barbara e sua filha Vittoria casou 
com Ferdinando Concini, gerando Geronima, 
casada com o nobre Pietro Panizza e mãe de 
Stefano. 965 966 
 
A família Busetti manteve sua sede em Tassullo, 
produziu uma série de militares, advogados, 
notários e notários imperiais de reconhecida 
competência, ganharam grande proeminência 
no Val di Non,967 tiveram um altar privado na 
Igreja de Santa Maria Assunta em Tassullo,968 
foram inscritos entre os nobres rurais pela sua  
 

                                                             
963 Odorizzi (2017), op. cit. 
964 Odorizzi, Paolo. I Busetti di Rallo. Coro Parrochiale di Dermulo. 
965 Odorizzi (2017), op. cit. 
966 Ohlsson, op. cit. 
967 Odorizzi (2017), op. cit. 
968 Campestrin, Giuliana. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Tassullo. Inventario dell'archivio storico (1431-1948) e 
degli archivi aggregati (1640- 1969). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici 2001 

Brasão Busetti antigo. 
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O antigo Palácio Busetti, depois Pilati, e hoje sede da municipalidade de Tassullo. Foto Comune di Ville d’Anaunia. Abaixo, 
variantes do brasão imperial aumentado. Österreichisches Staatsarchiv e Tiroler Landesmuseum. 
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fidelidade aos bispos na revolta de 1477, sua nobreza foi confirmada na primeira metade do 
século XVI  e um ramo recebeu nobreza imperial em 1567, quando seu brasão foi modificado.  

Nesta família destacam-se Cristoforo, conselheiro áulico e o primeiro poeta trentino a escrever 
poesia em italiano, investido do feudo de Belveder em Croviana; Geronimo, capitão e 
administrador dos vales e capitão do Castelo Valer; Fortunato, pintor; Valerio, cavaleiro.969 970   

 

De Sanzenone (De Tuenno) 

Linha: [Bartolomeus > Adelperius] > Pacitus de Tuenno > filho > filho > Sicherio > Vito (de 
Sanzenone) > Pasino > Matteo > filha > Giacomo Buseto (Busetti) > Pietro de Busettis > 
Pietro Busetti > Vittoria > Geronima (Concini) > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna 
Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Vito de Sanzenone, nascido em torno de 1280, foi um dos 
fundadores de Sanzenone (hoje Sanzeno), onde faleceu antes 
de 1363. Sua família tinha bens em Tuenno e ele 
provavelmente ali nascera, e quase com certeza era o Vito 
filho do dominus Sicherio de Tuenno, atestado uma única vez 
em vida em 1333 como testemunha, bisneto do dominus 
Pacitus de Tuenno (c. 1185-depois de 1236), que em 1236 
comprou servos, terras e direitos feudais em Tassullo e Rallo 
do dominus Ottone de Gandis de Porta Oriola. Pacitus era 
membro da família dos senhores de Tuenno e um ancestral 
direto dos Mazui de Cazuffo.971  
 
Vito foi pai de ser Pasino, senhor do feudo de Sanzenone, 
elencado em 1363 entre os vassalos dos senhores de Rallo. 
Seu filho ser Matteo de Sanzenone (c. 1406-1497), também 
chamado Matteo Pasini, foi notário. Todos os atos legais que 
lavrou foram perdidos, mas aparece numerosas vezes como 
testemunha e árbitro em disputas, o que basta para assegurar 
que detinha um elevado status socioeconômico. Construiu um casarão em 1456, que passou 
para seus descendentes Busetti e hoje pertence à família Odorizzi-Dorigat. Teve apenas uma 
filha, que herdou todo o seu patrimônio, casada com ser Giovanni de Rallo, alcunhado Buseto, 
gerando ser Giacomo Buseto. 972  
 
Odorizzi tem um relato interessante sobre a família, que transcrevo na íntegra: 
 

“Acredito ser absolutamente certo de que a primeira atestação de Sanzenone é esta 
de 1337, especialmente porque a segunda ocorreu pouco depois ou em 10 de agosto 
de 1340, quando o primeiro habitante de Sancto Zenone apareceu, ou seja, um certo 
Vito mencionado como pai de uma testemunha. [...] 
 

                                                             
969 Bianchetti, Fabio. “Busetti”. Araldica, 13/01/2016 
970 Tettoni, L. & Saladini, F. Teatro araldico. Wilmant, 1847 
971 Odorizzi (2017), op. cit. 
972 Odorizzi (2017), op. cit. 

Provável brasão da família. Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum. 



144 
 

 
 
“A procedência de Vito, que morreu em 1363 quando seu filho Pasino foi listado entre 
os vassalos de Sandro de Rallo, pode ser deduzida, embora com algumas reservas 
devido à falta de menção explícita de seu pai, como Tuenno, e ligada aos descendentes 
daquele Pacito que em 1236 comprou vassalos e bens de Ottone Gando de Trento, 
quando Sanzenone ainda era chamada Mul e era apenas uma fazenda no meio da 
floresta habitada por uma família de empregados. Vários fatos contribuem para essa 
hipótese. O primeiro é sua única atestação em vida, em 1340, quando foi mencionado 
como o pai de ser Viviano de Tuenno – de onde se deduz sua provável data de 
nascimento por volta de 1280 – e onde ele confirma que morava em Sanzenone. [...] O 
fato de o filho de Vito, Viviano, morar em Tuenno, onde a família evidentemente 
possuía propriedades, confirma a origem tuennesa do próprio Vito, que de qualquer 
maneira não poderia ter nascido em Sanzenone, praticamente inexistente no ano de 
seu provável nascimento. [...] Além disso, a cronologia admite que o pai de Vito pode 
ter sido o dominus Sicherio de Tuenno, bisneto de Pacito, cujos filhos não são 
conhecidos e cujo único atestado é de 1333 como testemunha. Até agora, as hipóteses 
são apoiadas pela mesma militância desta e de outras famílias de Tuenno no partido 
dos senhores de Rallo; isto é, parece que vislumbraram uma estratégia política 
concedendo o feudo de Sanzenone a fim de consolidar uma rede de alianças militares 
que é de fato encontrada ativa na fase da guerra de 1370-1371 entre os nobres do 
Vale de Non e ainda durante a revolta de 1407.Chegando às certezas documentais, os 
eventos dos descendentes de Vito se desenvolveram desta maneira: 
 
“Ser Viviano, já falecido em 1374, também teve uma filha Sofia, casada com Ognibene 
alcunhado Tavernebe de Rallo, que naquele ano comprou carne da viúva de ser Biagio 
de Castel Tuenno. Faltam mais notícias sobre o outro filho de Vito, Pasino de 
Sanzenone. No entanto, das inúmeras propriedades de seus descendentes, o notável 
status econômico é certamente hereditário. Pasino, o segundo filho de Vito, herdou  
todas as propriedades na Quatro Vilas, incluindo a parte feudal de Sanzenone após a 

Casa construída por Matteo de Sanzenone, hoje em posse dos Busetti. O brasão Busetti está sobre a entrada. 
Foto Google Maps. 
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provável divisão por seu irmão Viviano, herdeiro dos bens em Tuenno. De fato, em 
1363 Vito estava morto e ser Pasino é vassalo de ser Sandro de Rallo. 
 
“As notícias sobre seus dois filhos, certamente nascidos de esposas diferentes, 
Saporito (ca. 1375-1450) e Matteo (ca. 1405-1497), notário que aparece em inúmeras 
listas de testemunhas, são mais que suficientes para confirmar seu alto status 
econômico. A divisão posterior entre Matteo e Saporito deu origem a duas novas 
famílias em Sanzenone, precisamente traçadas e que veremos serem os Busetti e os 
Saporiti”.  

 

Omizzolo 

Linha: Cecilia > Angelo (Sartori) > Salvador > Maria > Ida (Paternoster) > Murillo (Frantz) 
 
 
O nome Omizzolo (Ormizzolo, Omizzol) é 
raríssimo. Segundo Andrea, membro da 
família, transmitindo dados do Archivio di 
Stato di Vicenza, o nome tem origens 
obscuras. Suas primeiras aparições estão 
em Foza, uma das Sete Comunas de 
Vicenza, em torno de 1568, com Gianese, 
filho de Antonio e irmão de Vittore, 
habitantes da contrada de Gavelle e seus 
representantes legais. Ao que parece já 
eram membros do patriciado provinciano, 
e no início do século seguinte Vittore é 
chamado de ser. Seu filho Vincenzo foi 
eleito sindaco de Gavelle em 1602. Duas 
décadas depois surgem Giacomo e seus 
filhos Bortolo, Antonio, Gianese, Vittore e 
Vincenzo, que se dispersam pela região.973 Em 
1740 nasce um notário em Foza, cujo prenome não é declarado,974 1674 Zuanne doou o 
retábulo do Rosário à igreja, Ferdinando Antonio foi centurião da milícia entre 1711 e 1756, e 
neste período dominam duas contrade como feudos: Bricar e Omizzolo del Pubel. 975 Giovanni 
Domenico foi vigário da Abadia de Santo Stefano de Carrara entre 1764 e 1787.976 No século 
XIX estão em Bassano del Grappa, onde Ferdinando e Francesco foram scrittori (escrivãos).977 
No século XX o nome se difunde por muitos locais, inclusive o Brasil, havendo numerosos 
membros na região colonial italiana do Rio Grande do Sul.  
 

 
  

                                                             
973 Omizzolo, Andrea. Famiglia Omizzolo. 
974 Archeostudio. Storia della Famiglia Guzzo di Foza / Enego. 
975 Omizzolo, op. cit. 
976 Biblioteca Due Carrare. Opere e contributi specialistici su Due Carrare e i Carraresi. 
977 Raccolta degli atti ufficiali dei proclami ec. emanati e pubblicati in Milano dalle diverse autorità durante l'I. R. 
Governo militare, 1849 

Antiga casa da família Omizzolo em Foza. Foto Andrea Omizzolo. 
Originalmente de estilo gótico tardio, hoje está muito reformada. 
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Toffolon  
 
Linha: Giacomina > Salvador (Sartori) > Maria > Ida (Paternoster) > Murillo (Frantz) 
 
 
Giacomina Toffolon foi casada com 
Angelo Sartori, gerando Salvador 
Sartori.  
 
Os registros mais antigos na área 
que nos interessa estão em 
Villorba, um subúrbio de Treviso. 
Bortolo e Batistin Tofolo eram 
dono de terras em 1499. A família 
ainda estava lá em 1719, mas já 
havia decaído socialmente. Zuanno 
e Gerolamo Toffolo e Piero e Santo 
Tofoletto já não eram 
proprietários, mas arrendatários 
de terras. Anna Toffoletta em 1791 
era parteira. 978 No século XVI 
começam a aparecer mais ao 
norte, mais próximos de Cornuda, e no 
fim do século aparece Giovanni Toffolo em Fontigo (9 km). Em Casoni (6 km), Zamaria (Gian 
Maria) Toffolon faleceu em 1695. Sua esposa Maria faleceu em 1707.979 Bartolomeo Toffoloni 
de Bassano liderou uma companhia de teatro no teatro da corte de Innsbruck.980 No fim do 
século XVIII Francesco Toffoloni nasceu em uma família rica estabelecida em local 
indeterminado, mas pela sua atividade pode-se presumir um parentesco com Bartolomeo. 
Francesco havia sido destinado a uma carreira das letras e na filosofia, mas abandonou a 
família para abraçar uma vida de ator itinerante. No início do século XIX fundou uma 
companhia cômica que fez bastante sucesso em várias cidades.981 Francesco também foi 
dramaturgo, casou primeiro com Gaetana Pontevichi, e em 1820 estava em Veneza, com Carlo, 
provavelmente seu filho, e Giovanna Stefani, sua segunda esposa. 982 983 Giovanna foi uma 
prima-dona, considerada atriz brilhante e versátil, especialmente nas comédias de 
Goldoni.984985 Em 1846 Carlo, Eugenio e Marietta faziam parte da Drammatica Compagnia 
Prospero, Corsi & Candini.986 Domenico, nascido em 1828, foi comerciante de rosários em 
Bassano e Bessica.987 No século XIX o sobrenome está bastante disperso pela região, e é 
impossível determinar se são todos consanguíneos. 

                                                             
978 Favaro, Adriano. Terra di Villorba: storia, lavoro ed ambiente. Comune di Villorba, 1988  
979 Parrocchia di San Rocco. Registri Parrocchiali, 1597-1941 
980 

Senn, Walter. Musik und Theater am Hof zu Innsbruck. Österreichische Verlagsanstalt, 1954  
981 Scelto Teatro Inedito italiano tedesco e francese, vol. 1. Bazzarini, 1820 
982 Nuova collezione di scelti componimenti teatrali, volume primo. Bettoni, 1818 
983 

Biblioteca teatrale italiana e straniera. Volume 1. Gnoato, 1820 
984 

Garbato, Sergio. Il Teatro Sociale di Rovigo. Marsilio, 2003  
985 Tinterri, Alessandro. La passione teatrale: tradizioni, prospettive e spreco nel teatro italiano, Otto e Novecento: 
studi per Alessandro D'Amico. Bulzoni, 1997 
986 “Drammatica Compagnia Prospero, Corsi & Candini”. Il Pirata, giornale di Letteratura, Belle Arti e Teatri, 
03/07/1846 
987 Cusinato, Augusto. Villici, industrianti, commercianti: le radici storiche e culturali di una vicenda di sviluppo locale 
: il caso di Bessica, villa dell'alto Trevigiano. Franco Angeli, 2003  

 

Registro de óbito de Zamaria Toffolon 
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Reboli 

Linha: Luigia > Angela (Zancaner) > Maria (Sartori) > Ida (Paternoster) > Murillo (Frantz) 
 
 
O nome é muito raro na Itália. Não se conhece a cidade natal de Luigia, supunha-se que 
proviesse de Treviso, mas ali não há sinais antes do século XX, o que indica uma outra origem.  
 
O sobrenome tem grupos espanhóis (Rebolo, Rebollo, Rebelo, Rabelo), franceses (Roboly, 
Robolly, Reboul, Reboulet, Reboli), italianos (Reboli, Rebollo, Rabelli, Rebollini), e até orientais, 
mas não devem ser todos consanguíneos. Os espanhóis, portugueses e franceses foram 
enobrecidos e são mais documentados, mas os italianos têm escassas evidências e o nome só 
aparece em 1619, num compêndio de crônicas da comuna de Como, listado entre as famílias 
patrícias.988 989  
 
Sua distribuição italiana ocorre em um eixo que desce de Como, passa por Milão e chega às 
regiões de Ferrara, Piacenza e Parma, onde acabaram se concentrando no século XIX. Isso me 
sugere uma origem talvez francesa para esses Reboli, mas não encontrei qualquer apoio 
documental neste sentido. Porém, há Rebolis na França bem antes do século XVII, nobres 
desde data remota, e quase todos concentrados na região sudeste, vizinha da Itália, o que 
parece reforçar minha teoria sobre a proveniência francesa dos italianos. Podem ser 
lembrados Joannes Reboli, também chamado Jean Reboul, citado como vir nobil (homem 
nobre) em 1383,990 o venerabilis vir dominus Johanne, cura de La Salle em 1469,991 o magister 
Hugues Reboli, cônsul ancião em Saint-Maximin em 1551,992 Honorat, grande prior da França, 
considerado um sábio, em 1582 prior do convento real de Saint-Maximin.993 Foram cônsules 
de Narbonne no século XVII e nobres em Auvergne, Languedoc, Dauphiné, Marseille, Anjou e 
Paris.994 Há membros atestados até o século XVIII pelo menos.995 
 
Voltando à Itália, em Piacenza Augustino é assinalado com o título de dominus no século 
XVIII,996 no século XIX surgiu um recomendado comércio de peles em posse de uns Reboli não 
identificados,997 don Luigi foi arcipreste998 e Francesco foi sindaco de Boccolo.999 Também 

                                                             
988

 Lumaga, Giuseppe. Teatro della nobilta dell'Europa, ovvero notizia delle famiglie nobili, che in Europa vivono. 
Paci, 1725 
989 Ballarini, Francesco. Compendio delle croniche della citta di Como, raccolto da diuersi auttori. Turato, 1619 
990

 Papon, Jean-Pierre. Histoire générale de Provence dédiée aux états. Moutard, 1784 
991 Réunion des sociétés des beaux-arts des départements a la Sorbonnedu 28 au 30 mars 1883. Plon, Nourrit & C., 
1883 
992

 Faillon, Étienne Michel. Monuments inédits sur l'apostolat de Sainte Marie-Madeleine en Provence. Migne, 1865 
993 Monuments inédits sur l'apostolat de Sainte Marie-Madeleine en Provence: et sur les autres apotres de cette 
contrée, Saint Lazare, Saint Maximin, Sainte Marthe, les saintes Maries Jacobé et Salomé, Volume 2. Paris, 1848 
994 Rietstap, op. cit. 
995 De la Chesnaye-Desbois, Badier Franc ois Alexandre Aubert. Dictionnaire de la noblesse, contenant les 
généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de France, l'explication de leur armes, & l'état des 
grandes terres du royaume: On a joint à ce dictionnaire le tableau généalogique, historique, des maisons 
souveraines de l'Europe, & une notice des familles étrangères, les plus anciennes, les plus nobles & les plus ilustres. 
Duchesne, 1776 
996 Carera, Aldo (ed.). Piacenza in età moderna e contemporanea: fonti a stampa e storiografia economica e sociale. 
Vita e Pensiero, 2004 
997 Molossi, Lorenzo. Vocabolario topografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla: preceduto da cenni 
statistici e susseguito da un'appendice. Tipografia Ducale, 1834  
998 S. F. Indice analitico ed alfabetico della raccolta generale delle leggi per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla, 
Volume 4. Carmignani, 1840 / Volume 9. Grazioli, 1850 
999 Gualdana, Antonio Cavagna Sangiuliani di. Almanacco di Corte. Tipografia Reale, 1824 
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foram nobres em Ferrara,1000 e em Parma,1001 1002 onde Giovanni foi sindaco da comuna de 
Compiano no século XIX.1003 Don Bartolomeo, arcipreste de Porcigatone, foi condecorado com 
a Ordem do Mérito de San Lodovico.1004 Ao que parece a família permaneceu muito pequena, 
e a considerar os resultados, é possível presumir originalmente nobreza para a família de 
Luigia. O grande problema é que seu sobrenome pode não ser Reboli, mas Riboli. Neste caso, 
sua origem fica ainda mais incerta. Há uma grande quantidade de Ribolis espalhados pelo 
Vêneto. 
 
 
 
 

 

 

 

  

                                                             
1000 Rietstap, op. cit. 
1001 Ducato di Parma. Elenco dei casati di cui si dà storia e stemma nel terzo volume. 
1002 Archivio di Stato di Piacenza. Carte e manoscritti di storici ed eruditi piacentini, Carte Schenoni Visconti. 
1003 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 06/05/1895 
1004 Almanacco di Corte. Tipografia Reale, 1852 
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Meus websites: 

Artes visuais: http://ricardoandrefrantz.webnode.com.br/ 
Música: http://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=544908  

 
Se quiser conhecer mais sobre minha carreira, veja:  

Ensaio autobiográfico 
https://www.academia.edu/7177029/Na_terceira_pessoa_ensaio_autobiogr%C3%A1fico 

Curriculum completo 
https://independent.academia.edu/RicardoAndr%C3%A9Frantz/CurriculumVitae 

 
Este trabalho tem uma versão online que tem sido revisada e ampliada periodicamente e não 

tem prazo para acabar. Se você achou a pesquisa interessante, visite a página em 
Academia.edu para obter uma versão online atualizada.  
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lovizol@terra.com.br 
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