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Inleiding
Het geslacht (Rethaan) Macaré
In het jaar 1586 gaf Leicester aan 136 te Antwerpen woonachtige Gereformeerden een
vrijgeleide om met hun gezinnen de stad te verlaten en zich in de Noordelijke Nederlanden te
vestigen. Onder hen was ook Jean Macaré, die reeds eerder uit Valenciennes de wijk had
genomen.
Hij vestigde zich te Middelburg. Uit zijn zoon Pierre stamt het onderhavige geslacht, dat
in Middelburg gevestigd bleef tot 1848, het jaar waarin jonkheer Cornelis Anthony Rethaan
Macaré een functie te Utrecht aanvaardde.
De Macarés uit de vijf oudste generaties waren koopman. De vierde generatie werd
vertegenwoordigd door Pieter Macaré de jonge (1646-1712) en Jacob Macaré (1647-1677).
De eerste trad in 1702 in Compagnies dienst en vertrok naar Ceylon. Zijn zoon Pieter en Jan
gingen beiden later naar Oost-Indië, waar zij ongehuwd overleden. Uit enige natuurlijke
kinderen is echter een vrij uitgebreid nageslacht. Jacob had één zoon Pieter (1574-1714) die
bij zijn overlijden vier nog jonge kinderen naliet. Zijn weduwe hertrouwde in 1719 met Ds
Henricus de Frein. Waarschijnlijk was hij het die bewerkte dat de drie zoons een
academische opleiding kregen. De jongste, Mr. Jean Walleran Macaré (1707-1729) vestigde
zich na zijn promotie op Tholen, doch overleed reeds in 1729. De tweede, Mr. Dirk Macaré
(1706-1774), werd in 1747 baljuw van Middelburg. Hij kocht de heerlijkheid Serooskerke en
vestigde zich op het buiten Noordhout aldaar. Zijn zoon, Mr. Dirk Hendrik Macaré,
1756-1792, werd na een periode in Demerary eveneens baljuw van Middelburg, en diens
enige zoon Dirk, geboren 1782, verdronk in 1801 te Rio Demerary.
De oudste zoon van Pieter Macaré Jacobsz was eveneens een Pieter (1704-1736). Hij werd
predikant, achtereenvolgens te Ouwekerk, Steenbergen en Middelburg. Zijn echtgenote was
Johanna Margaretha Radaeus, dochter van Johannes Radaeus en Anne Rethaan. Zij
hertrouwde met Mr. Meinard van Visvliet, med.dr. te Middelburg.
De enige zoon van Ds. Macaré was Pieter Johan Macaré (1732-1781). Hij was secretaris
en pensionaris van Middelburg. Uit zijn huwelijk met Johanna Jacoba van Hoorn had hij drie
zoons, Pieter Johan Rethaan, Meinard Johan en Cornelis Hendrik.
Allereerst iets
over de beide laatsten.
Meinard Johan Macaré (1764-1818). Tot de opheffing in 1796 was hij boekhouder bij de
Kamer Zeeland van de V.O.C.. Onder het Comité tot de zaken van de Oost-Indische handel
en bezittingen (1796-1800) bleef hij ambteloos, doch toen in 1800 de Raad der Aziatische
Bezittingen en Etablissementen werd ingesteld werd hij daarvan lid. Hij vervulde deze
functie ondanks zijn zwakke gezondheid met veel toewijding tot hij in 1804 bij een reorganisatie van zijn functie werd ontheven.
Er volgde nu opnieuw een ambteloze periode, tot hij in 1814 lid werd van de toen
ingestelde Raad van Koophandel en Kolonien. Deze functie heeft hij tot zijn overlijden
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bekleed.
Zijn huwelijk met Dionysia Johanna de Groot, in 1804 gesloten, bleef kinderloos.
Cornelis Hendrik Macaré (1766-1816) werd cavallerie-officier. Hij nam ontslag in 1795,
doch kwam onder koning Lodewijk Napoleon weer in dienst, aanvankelijk als garde
d'honneur, later als cavallerie-officier. Hij werd tenslotte commandant van Vlissingen, waar
hij overleed terwijl het bericht van zijn benoeming tot kolonel onderweg was.
Van zijn vier kinderen bleef er één ongehuwd, de anderen overleden gehuwd doch
kinderloos.
Pieter Johan Rethaan Macaré (1762-1828) kroeg bij zijn geboorte de naam Rethaan, welke
familie inmiddels uigestorven was, bij de zijne gevoegd. Hij werd in 1781 schepen en in
1784 raad van de stad Middelburg. In 1790 werd hij griffier van de Admiraliteit van Zeeland.
Bij de omwenteling in 1795 werd hij uit het stadsbestuur ontslagen, en werd de Admiraliteit
opgeheven. Mede ten gevolge van beschuldigingen, die tegen hem werden ingebracht, doch
konden worden weerlegd, duurde het tot 1803 eer hij weer een - zij het geringe functie kreeg.
Hij werd rentmeester der exploten en commies bij het Gerechtshof van Zeeland. Dit bleef hij
tot 1811, toen het Hof in deze vorm werd opgeheven. Inmiddels had hij in 1810 daarbij de
functie van Ontvanger der belastingen in het district Oost Souburg gekregen.
Rethaan Macaré had het in zijn ambtelijke loopbaan niet gemakkelijk. Van 1795 af heeft
hij voortdurend getracht een passende betrekking te verwerven. Hij voerde daartoe een
uitgereide correspondentie met invloedrijke verwanten en bekenden. Van hen heeft Mr. J.K.
Appelius zich het meest ingespannen om Rethaan Macaré te helpen. Het ongeluk wilde
echter, dat de functies die Rethaan Macaré met veel moeite verkreeg, alle na korte of lange
tijd door reorganisatie weer vervielen.
Ook de omwenteling bracht, hoewel verbeteringen nog geen rust voor hem.
In 1815 werd hij benoemd tot lid van de raad der stad Middelburg.
In 1817 werd hij controleur bij het entrepot der in- en uitgaande rechten te Middelburg.
Twee jaar later verviel deze functie echter weer. In 1820 tenslotte werd hij eerste commies
bij de directie der in- en uitgaande rechten in Zeeland, met de rang van inspecteur. Dit bleef
hij tot zijn dood in 1828. Zijn functie als ontvanger der belastingen in het district Oost
Souburg, die hij in 1820 mocht behouden, werd opgeheven in 1822.
In dat zelfde jaar wed hij plaatsvervangend lid, en drie jaar later gewoon lid van
Provinciale staten van Zeeland.
Zijn merites als penningkundige werden in 1817 gehonoreerd met een benoeming tot
directeur van het Zeeuwsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Zo tenslotte op het hoogtepunt van zijn carriere gekomen, overleed hij, 66 jaar oud, in
1828.
Zijn enige zoon, Cornelis Anthony Rethaan Macaré (1792-1861) werd in 1810 surnumerair
bij de directie der registratie te Middelburg. Drie jaar later werd hij ontvanger der registratie,
resp.te Leiden (1813), den Briel (1814) en 's-Hertogenbosch (1816). In 1817 werd hij
verificateur der registratie in Zeeland en in 1823 ontvanger der registratie en successierech-
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ten en hypotheekbewaarder te Middelburg. Daar kreeg hij al spoedig zitting in enige
commissies, en in 1829 werd hij de plaats van zijn vader gekozen als lid van de stedelijke
raad. In 1806 werd hij wethouder, en in 1837 lid van Provinciale Staten van Zeeland.
In 1844 werd hij verheven in de Nederlandse adel met het predicaat Jonkheer voor hem en
zijn wettige afstammelingen. Vier jaar later aanvaardde hij een benoeming tot ontvanger der
registratie te Utrecht. In 1857 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen, en in 1861 overleed
hij.
Hij was lid van verscheidene wetenschappelijke genootschappen, waaronder het Zeeuwsch
Genootschap (1818), de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (1843) en het Historisch
Genootschap te Utrecht (1848). Evenals zijn vader verzamelde hij genealogische en
heraldische gegevens, archivalia, munten en penningen, en zegelafdrukken. Hij publiceerde
daarover in verscheidene periodieken.
Zijn echtgenote Flotentine J.M. Ontijd (1812-1887) kreeg naam door haar kennis van
hoorns en schelpen, waarvan zij een belangrijke verzameling had.
Twee zoons had Jonkheer C.A.Rethaan Macaré. De oudste, Pierre Jaques Florent
(1840-1878) promoveerde in 1868 en werd daarna achtereenvolgens griffier bij het
kantongerecht te Alphen (1868) substituut-griffier bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch
(1872), rechter te Zierikzee en lid van de gemeenteraad aldaar (1875), en tenslotte
rechter-commissaris van strafzaken te Amsterdam (1877). Hij overleed, ongehuwd, ten huize
van zijn moeder in 1878.
De andere was Adrien Jonathan (1842-1932). Evenals zijn broer studeerde hij rechten. Na
zijn promotie in 1866 was hij vier jaar volontair en werd daarna benoemd tot
substituut-officier van justitie bij de arr. rechtbank te Sneek. In 1875 kreeg hij dezelfde
functie te Haarlem, waar hij in 1882 officier van justitie werd. In 1900 werd hij
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Daarnaast bekleedde hij diverse andere functies. In 1881 werd hij lid van de Gemeenteraad van Haarlem en in 1896 van de Tweede Kamer. Voorts was hij lid van de Centrale
Gezondheidsraad en voorzitter van het College van Bijstand, Toezicht en Advies voor het
Rijks Tucht- en Alg. Opvoedingswezen. Hij overleed bijna 90 jaar oud in 1932.
Zijn enige zoon Adrien Jacques Corneille (1885-1960), studeerde eveneens rechten. Na
zijn promotie werd hij buitengewoon lid van de Octrooiraad. Zijn beide huwelijken bleven
kinderloos, zodat de familie Macaré, althans voor zover betreft het nageslacht van Pieter
Macaré (derde generatie, 1618-1685), met zijn overlijden uitstierf in de wettige mannelijke
lijn.

Het archief
Het was Mr. Pieter Johan Macaré (1732-1781) die met de vorming van het archief begon. Uit
wat hij verzamelde blijkt dat hij dit voornamelijk deed uit genealogische belangstelling.
Naast de onder hem berustende familiepapieren verzamelde hij een groot aantal afschriften
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van stukken uit overheidsarchieven en particuliere verzamelingen. Opmerkelijk is daarbij dat
hij zoveel mogelijk de afschriften liet authentiseren; waar dit niet mogelijk was waarmerkte
hij ze zelf en vermeldde waar het oorsprinkelijke stuk berustte. De genealogie, kwartierstaat
en parentelen, die hij omstreeks 1765 opstelde, kunnen daardoor de toets der critiek ook
thans nog doorstaan.
Aanvankelijk beperkte hij zijn eigen onderzoekingen tot zijn woonplaats Middelburg.
Daarnaast voerde hij een uitgebreide correspondentie met belangstellende verwanten en
genealogen elders. In 1771 ondernam hij een reis naar Vlaanderen, waar hij vele gegevens
verzamelde en nieuwe contacten legde. De door hem opgestelde gealogie, kwartierstaat en
parentelen vulde hij regelmatig aan.
Ook zijn zoon, Pieter Johan Rethaan Macaré (1762-1828) was een verwoed genealoog. Hij
ging voort met het aanvullen van het werk van zijn vader, voerde eveneens een uitgebreide
genealogische correspondentie en stelde ook zelf enige genealogieën, parentelen en
kwartierstaten samen. Hij stelde daarbij echter minder eisen ten aanzien van betrouwbaarheid dan zijn vader: dikwijls vermeldt hij geen bronnen en komt in de parentelen geen
enkele datum voor. Toch was "Rethaan", zoals hij in zijn eigen kring werd gnoemd, zeer
nauwgezet in het copiëren. Hij vervaardigde waardevolle uittreksels uit een aantal (inmiddels
verleren gegane) doop- en trouwregisters en benutte zijn ambteloze periode na 1795 om van
de naamboden, grafzerken en ramen in een groot aantal Zeeuwse kerken nauwkeurige
copieën te maken, nog voordat deze tengevolge van een besluit van het uitvoerend Bewind
der Bataafsche Republiek in maart 1798 moesten verdwijnen.
Het uitwerken van de schetsen werd onderbroken toen hij in 1804 de samenstelling op
zich nam van de veilingcatalogus van de uit circa 1100 munten en penningen bestemde
collectie Veth en Perre. Meer dan tevoren kreeg nu de numismatiek zijn belangstelling. Zijn
zoon Cornelis Anthony Rethaan Macaré (1792-1861), volgde hem daarin. Hij publiceerde
enige artikelen op dit terrein, en vormde een uitgebreide verzameling munten en penningen.
Daarnaast verzamelde hij circa 6500 zegelafdrukken en een grote hoeveelheid archivalia.
Na zijn dood werden zijn bibliotheek en zijn verzameling munten en penningen in veiling
gebracht. De verzameling zegelafdrukken bleef in zijn geheel bewaard bij het familiearchief.
De verzamelde archivalia werden eveneens geveild. Een aantal stukken daarvan bleef echter
in het familiearchief achter. Ook werden bij de veiling enige stukken teruggehouden of door
zijn zoons geboekt. Jammer genoeg werd echter een aantal tot het familiearchief behorende
brieven van bekende personen als autographen verkocht. Zijn derde zoons Pierre Jacques
Florent (1840-1878) en Adrian Jonathan (1842-1932) hebben regelmatig de genealogieën en
parentelen aangevuld en losse aantekeningen aan de verzameling toegevoegd.
Naast stukken van genealogische en heraldische aard hebben Mr. Pieter Johan Macaré en
zijn nazaten ook hun stukken van persoonlijke aard aan hun archief toegevoegd.
Het aantal op zijn ambtelijke functies betrekking hebbende stukken welke Mr. Pieter Johan
Macaré heeft nagelaten is niet groot.Zij betreffen voornamelijk sollicitaties en benoemingen.
Het laatste geldt ook voor zijn zoon Mr. Pieter Johan Rethaan Macaré, doch de woelige tijd
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die hij beleefde heegt voor hem en groot aantal sollicitaties, benoemingen en ontslagen tot
gevolg gehad, waarover hij een uitgebreide correspondentie voerde. Van alle in dat verband
verzonden brieven bewaarde hij concepten of minuten.
De aan zijn broer Meinard Johan Macaré (1764-1818) nagelaten stukken betreffen
voornamelijk diens ambtelijke loopbaan. Hij was ziekelijk en dikwijls aan huis gebonden. In
zijn ijver en belangstelling voor de gang van zaken in de handel op de Oost heft hij echter
een grote hoeveelheid aantekeningen daarover gemaakt, zond hij regelmatig rapporten,
memories en adviezen naar de colleges waarvan hij deel uitmaakte, vooral wanneer hij
verhinderd was de vergaderingen bij te wonen.
Jhr. Mr. Dr. A.J.C. Rethaan Macaré gaf in 1932 de genealogische en heraldische stukken
in bruikleen aan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde,
Tegelijk met de stukken afkomstig van verwante families. In 1943 werd het gehele archief in
bruikleen gegeven ter veilige berging. Nadat het in 1945 was teruggegeven aan de eigenaar,
kreeg het Genootschap in 1950 een aantal genealogieën, en in 1951 het gehele archief
opnieuw in bruikleen. Na het overlijden van Jhr. Rethaan Macaré werden in 1961 nog enige
stukken toegevoegd. Diens persoonlijke stukken berusten nog bij de familie.

De inventarisatie
De grote hoeveelheid stukken van genealogische aard zoals genealogieën , kwartierstaten,
parentelen, genealogische aantekeningen en familieregisters, warenslechts zeer gedeeltelijk
in groepen geordend. Mr. P.J. Macaré begon blijkbaar met het vormen van dossiers met
aantekeningen en correspondentie, dienende voor de parentelen die hij opstelde. Wanner
echter in een volgend parenteel dezelfde personen ter sprake kwamen, werden uit vorige
dossiers de bruikbare aantekeningen gelicht. Ook de latere generaties hebbben steeds oudere
stukken gelicht en op een andere plaats gebracht , hetzij voor eigen gebruik, metzij voor
uitlening, zodat tenslotte het merendeel weinig orde vertoonde. Tenslotte zijn na de
inbruikleengeving de genealogieën etc. gescheiden van de bijlagen en overgebracht naar de
verzameling handschriften van het Genootschap, waardoor het verband tussen de stukken
nog onduidelijker werd. Ook ten aanzien van de gebruikte genealogische termen was geen
eenheid te bespeuren. Dit euvel is trouwens nog steeds algemeen in de kringen van
genealogen.
Daar het niet mogelijk vleek een vorig ordeningssysteem te hetstellen, zijn de genealogische stukken op een enkele uitzondering na opnieuw gegroepeerd. Teneide dit zo overzichtelijk mogelijk te kunnen doen zijn de volgende benamingen gebruikt.
Genealogie
= een in generaties gerangschikte opgave van
personen welke in de mannelijke lijn afstammen van een bepaalde persoon
Parenteel
= een in generaties gerangschikte opgave van nakomelingen in mannelijke
en vrouwelijke lijn van een bepaald ouderpaar (deparentes)
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Kwartierstaat
= een in generaties gerangschikte opgave van de voorouders van een
bepaald persoon, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn
Familieregister = een register waarin in chronologische volgorde door één of een aantal
verwante personen aantekeningen is gehouden van gebeurtenissen in een familie.
De familieregisters zijn de genealogische stukken opgenomen, omdat uit deze stukken
herhaaldelijk blijkt dat zij door de schrijvers als zodanig bedoeld zijn.
De inventarisatie van de stukken betreffende leden van het geslacht Macaré gal minder
problemen. Merendeels waren zij in portefeuilles bijeengebracht en gebleven, en met name
P.J. Rethaan Macaré en zijn broer M.J. Macaré gingen in vele gevallen nog iets verder door
de stukken in omslagen te groeperen. Deze ordening is gehandhaafd en waar nodig hersteld.
Toegevoegd werden stukken die in afschrift verzamelt waren en als zodanig bijeengebleven.
De stukken afkomstig van Jonkheer C.A. Rethaan Macaré, van zijn kinderen en van zijn
kleinkinderen, zijn wegens de grote omvang van het archief voorlopig nog buiten
beschouwing gelaten.
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Genealogische en heraldische stukken
A-ALGEMEEN
1.Lijsten van genealogieën in het familiearchief Rethaan Macaré, opgemaakt door P.J.
Rethaan Macaré en Jhr. C.A. Rethaan Macaré, z.j.
1 omslag
2.Lijst van genealogische aantekeningen in het bezit van "Tante van Visvliet in de
Brakstraat", door P.J. Rethaan Macaré, z.j.
1 stuk
3.Drie schema's voor het bepalen van graden van bloedverwantschap van de hand van
Johan Pieter Rethaan, met latere copien, c. 1675 - c. 1800
1 omslag
4.Aantekeningenboekje van Mr. Pieter Johan Macaré met adressen, wapenbeschrijvingen,
grafschriften, gevonden en nog te verifieren genealogische gegevens en een lijstje
van familieportretten aanwezig bij zijn oom Mr. Dirk Macaré te Serooskerke, c.
1765 - c. 1774.
1 katern
5.Uittreksels uit familieberichten, ter aanvulling van genealogieën, door Mr. Pieter Johan
Macaré, 1766 - 1771.
1 omslag
6.Verslag door Mr. Pieter Johan Macaré van een reis door Vlaanderen voor het verrichten
van genealogisch onderzoek, met een aantekenboekje betreffende grafschriften,
gevelversieringen en gelegde contacten, 1771.
1 katern
N.B. De reisroute liep via Gent, Brugge, Ostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en
Brussel.
7.Aantekeningen van Mr. Pieter Johan Macaré over nog te verrichten onderzoekingen ten
behoeve van de bij hem in bewerking zijnde genealogieën, z.j.
2 stukken
8.Prospectus van een werk door L. de Flines, bevattende de genealogieën van alle
geadmitteerde leden van de nieuw ingestelde Ridderschap, uit te geven door de
boekhandelaar J.B. Elwe te Amsterdam, 1815.
1 stuk
9.Aantekeningen van Pieter Johan Rethaan Macare over de Amsterdamse acteur Kruis, die
bij toeval zijn eigen natuurlijke dochter huwde, z.j.
1 stuk
B - HET GESLACHT MACARé
10.Genealogie van het geslacht Macare, door Mr. Reinier van Heemskerck Reiniersz,
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1797.
1 omslag
N.B. Nummer 144 uit de catalogus van de veiling bij Mart. Nijhoff op 17 november 1876.
Aangekocht door Jhr. A.J. Rethaan Macare.
11.Parenteel van het geslacht Macare, door Mr. Pieter Johan Macare, 1766, aangevuld tot
1925 (in tweevoud).
2 delen
12.Kwartierstaten van Pieter Johan Rethaan Macrare en Johanna Catharina van Naerssen,
de eerste door Mr. Pieter Johan Macare en de tweede door Pieter Johan Rethaan
Macare, met daarvoor gebruikte aantekeningen en gegevens over de wapens van een
aantal daarin voorkomende families, c. 1770 en c. 1800.
1 pak
13.Familieregister over de periode 1618-1703, deels aan oudere aantekeningen ontleend,
door Pieter Macare de Jonge, 1712.
1 stuk
14.Afschrift van een familieregister De Weijer (c. 1600 - c. 1650), walleran, Sandra en
Macare (1673 - 1740), het laatste gedeelte door Jacoba Sandra (1673 - 1719),
Johanna Maria van Dusseldorp (1719 - 1740) en Johanna Maria Macare (1740 1742), 1765.
1 deel
15.Familieregister door Jacoba Sandra (1673-1719), haar zoon Ds. Petrus Macare (1728 1732), diens weduwe Johanna Margaretha Radaeus (1759) en Mr. Meinard van
Visvliet door Mr. Pieter Johan Macare (1769), 1673 - 1769.
1 deel
16.Aantekeningen betreffende de gebealogie van het geslacht Macare in Zeeland, door
Pieter Johan, Jhr. Cornelis Anthony en Jhr. Adrien Jonathan Rethaan Macare, 19e
eeuw.
4 stukken
17.Aantekeningen en correspondentie betreffende de familie Macare op Ceylon en in
Oost-Indië, 1714-1835.
1 omslag
N.M. Hierin brieven van E.C. Graaf te Gamron, (1714), Pieter Blankerts te Colombo (1768),
Anthony Macare te Batavia (1802) en de weeskamer te Batavia (1835).
18.Brief aan Pieter Johan Rethaan Macare van zijn broer Meinard Johan Macare, Bevattende genealogische gegevens betreffende de Franse familie Macare te Marecher in
het canton de quesnoi, departement du Nord, 1815.
1 stuk
19Overzicht van de oudste Middelburgse generaties van de geslachten Macaré, Le Febvre
en De Le Berghe, door Pieter Johan Rethaan Macaré, z.j.
1 stuk
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20.Stamreeks, opgesteld door Jhr. Cornelis Anthony Rethaan Macaré, om zijn afstamming
van de graven uit het Hollandse huis aan te geven, z.j.
1 stuk
N.B. De filiatie is Holland-Voorne-Arkel-van Slingeland-van
Bleyenburg-Boucquet-Nachtegael-Macare.
21.Alliantie wapen Macaré-Radaeus, geknipt door Mr. R van Heemskerk Rzn., z.j.
1 stuk
C - VERWANTE EN ANDERE GESLACHTEN
genealogieën
22.Genealogieën van de geslachten Van der Beke, De Le Berghe, Domys en Le Febyre,
door Mr. Pieter Johan Macaré, z.j.
1 omslag
23.Korte beschrijving van de oorsprong van een aantal Zeeuwse geslachten, door Pieter
Johan Rethaan Macaré, z.j.
1 katern
N.B. Het bereft de geslachten Van Gitters, De Jonge, Ockerse, Steengracht, Van Vrijberghe,
Cau, Van Stapele, De Brauw, Van Hoorn, Van Hoorn van Burght, Pous, Versluijs,
Boddaert, Ossewaarde, Van der Mandere, Paspoort, Van Sonsbeeck, Van Lichtenbergh, Macaré, Evertsen, Van Campen, Buteux.
24. "geschiedenis van het geskacht van Bevervoorde", door H.J.E. van Bevervoorde,
Amsterdam, 1824(gedrukt), met aanbiedingsbrief van de schrijver aan Pieter Johan
Rethaan Macare en enige aantekeningen daarbij van diens hand, 1824.
1 deel
25.Genealogie Bolle, door Pieter Johan Macare, z.j.

1 stuk

26.Genealogie Van den Brande, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.
1 omslag
27.Copie van een genealogie Van den Brande door Mr. Reinier van Heemskerk Rzn., met
aanvullingen door Mervouw M.P. Lambrechtsen geb Schorer, z.j.
1 omslag
28.Genealogie van de familie Cats te Brouwershaven, door Cornelis Anthony Rethaan
Macare, z.j.
1 omslag
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29.Genealogie de Cliever, door J. de Cliever, c.1766

1 deel

30.Afschrift van een genealogie Van Dusseldorp, aangevuld door Mr. Pieter Johan
Macare, c. 1760.
1 stuk
31.Genealogie Van Grijpskerke, door J.M. Chalmers, 1762.

1 deel

32.Genealogie Van Grijpskerke, vanaf Jacob van Grijpskerke en Sara Buydens (generatie
V) als parenteel uitgewerkt, door Mr. Pieter Johan Macare, c.1767.
1 omslag
33.Genealogie De Hinoiossa, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 stuk

34.Genealogie De Hinoiossa, parenteel van David van der Nisse en Clara van Borssele van
der Hooge, en genealogie Van den Brande door Mr. Pieter Johan Macare, z.j.
35.Genealogie Van Hoorn (van Burgt) door Jhr. Cornelis Anthony Rethaan Macare,
c.1835.
1 omslag
36.Genealogie De Huybert, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 omslag

37.Genealogie Massis, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 omslag

38.Genealogie De Moucheron, gecpoieerd door Mr. Pieter Johan Macare, 1764, en
gecorrigeerd door pieter Johan Rethaan Macare, 1795.
1 omslag
39.Genealogie Oliviers (1480-1633), door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.
1 stuk
40.Genealogie De La Palma, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 stuk

41.Genealogie Parker, c.1733

1 katern

42.Genealogie Van Perponcher de De Perponcher de Zedlonitski, door Pieter Johan
Rethaan Macare, z.j.
1 omslag
43.Afschrift door Mr. Pieter Johan Macare van een Genealogie Van der Poest, door Johan
de Cliever, 1765.
1 omslag
44.Genealogie Radaeus door Johan Anthony Radaeus aangevuld tot 1769 door Mr. Pieter
Johan Macare en Pieter Johan Rethaan Macare.
1 deel
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1 deel

45.Genealogie Rethaan, door Johan Anthony Rasaeus, c.1740

1 stuk

46."Genealogie van Rosenburgh, een Oud Zeeuwsch geslacht", door Mr. R. van Heemskerk.
1 stuk
N.B. Nr. 194 uit de Catalogus van de veiling bij Mart. Nijhoff op 17 november 1876.
Aangekocht door Jhr. Mr. Adrien Jonathan Rethaan Macare.
47.Genealogie De Rijke, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 omslag

48Genealogie Schorer, door Mevrouw M.P. Lambrechtsen geb. Schorer, met begeleidend
schrijven gezonden aan Mr. R. van Heemskerk Ran, 1796.
1 omslag
N.B. Nr. 223 uit de catalogus van de veiling bij Mart. Nijhoff op 17 november 1876.
Aangekocht door Jhr. A.J. Rethaan Macare.
49.Genealogie Stalins door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 stuk

50.Genealogie Van Stapele, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.

1 omslag

51.Genealogie Van der Straaten, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.
1 omslag
52.Genealogie Van Visvliet door Pieter Johan Rethaan Macare, c.1801.
1 omslag
53.Genealogie in afschrift betreffende het geslacht Van Waesberge door Johannis
Janssonius van Waesberge, c. 1800.
1 omslag
KWARTIERSTATEN
N.B. De tussen haakjes achter de namen geplaatste getallen betreffen het aantal vermelde
kwartieren.
Kwartierstaten van verschillende personen door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.
1 pak
N.B. Deze staten vermelden uitsluitend de namen van de kwartieren. Het betreft:
Aelmans, Catharina R. (8 en 16). Zie Bomme, Willem Anthony de Haze.
Aelmans, Hugo (4).
Albinus, A.N. (8). Zie Heemskerk, S.C. van
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Bachman, Agneta Magdalena (16).
Bodt, Cornelis (8)
Bodt, Ruttera (4)
Boeschop, C.C. van (8). Zie: Bodt, Ruttera
Bomme, L.H. de Haze (8). Zie Bodt, Ruttera
Bomme, Willem Anthony de Haze (8 en 16)
Cau, Iman (16)
Chalmers, J.W.A. (8). Zie: Bodt, Ruttera
Citters, Aarnout van (8). Zie: Bodt, Ruttera
Citters, C. van (8). Zie: Bodt, Cornelis
Citters, Catharina Maria van (8). Zie: Bodt, Ruttera
Forsborgh, H.S. Westerwijk (8). Zie: Bodt, Ruttera
Godin, S.H. (8). Zie: Bodt, Ruttera
Goens, P.E. van (16)
Gon, Adriana Jacoba van der (4). Zie: Aelmans, Hugo
Heemskerk, S.C. van (8)
Heim, Johan Adriaan van der (64)
Hooft, A. (8) Zie: Bodt, Ruttera
Loeff, J.P. van der (8). zie: Bodt, Ruttera
Macare, Cornelis Hendrik (16)
Macare, Paul Jacques (16)
Mandere, Jacoba Petronella Maria van der (16). Zie: Macare, Cornelis/Hendrik
Massis, Daniel Luyex (16)
Mauregnault, de diverse personen
Mauregnault, Elisabeth Wilhelmina de (16). Zie Cau, Iman.
Naerssen, Johanna Catharina van (16)
Ockerse, S.J. (8). Zie: Bodt, Ruttera
Oliviers, O. (8) Zie: Bodt, Ruttera
Onder de Wijngaart, J.C. (16). Zie: Bodt, Cornelis
Pottey, Dana Barbara (16). Zie: Bachman, A.M.
Pottey, Dana Barbara (32)
Radaeus, Anna Margaretha (16). Zie: Bachman, A.M.
Radaeus. J.M. (8). Zie: Bodt, Ruttera
Radermacher, Maria (8)
Sage, J.G. le (16)
Sautijn, Catharina Ursula (16). Zie: Bachman, A.m.
Sautijn, Catharina Ursula (8). Zie: Bodt, Cornelis
Thoorn, Lydia Jacoba Reymerssen (4). Zie: bodt, Cornelis
Visvliet, A.H. van (8). Zie: Bodt, ruttera
Visvliet, D. van (32). zie Goens,P.E. van
Visvliet, E.P. van (8). Zie: bodt, Ruttera
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Visvliet, Johan Egbert, Anna Helena en Meinard van (16) Zie: Bachman, A.M.
Visvliet, J.C. van (8). Zie: Bodt, Ruttera
Wijbo, M.C. (8). Zie; Bodt, Ruttera
Kwartierstaten van personen begraven in de kerken te Amersfoort, 's-Gravenhage, Loenen,
Montfoort, Schagen, Utrecht en JWoerden, door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.
N.B. Gecopieerd uit een handschrift door Joost van Atteveld, c. 1675 dat later in de collectie
van Alkemade en van der Schelling berustte en in 1927 werd aangekocht door het Koninklijk
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
56.Kwartierstaat van Cornelis Kien en Mayken Velters, c 1770.

1 stuk

57.Kwartierstaten van Mr. Jacob Jansz Gael, schepen en burgemeester van Delft (32),
Coenraad des H.R. Rijksgraaf van Heemskerck, Heer van Achttienhoven, den Bosch
en Eyndschoten (32) en van Mr. Willem Spriering Cornelisz. (8), door Mr. R. van
Heemskerck Rzn., ca. 1800.
3 stukken
58.Kwartierstaat (16) van Francois Clement de Jonge, echtgenoor van Dana Magdalena
van Visvliet, door F.C. de Jonge, c. 1805.
1 stuk
59.Kwartierstaten (8) van Jacoba Wilhelmina Anna Chalmers, Pual Hurgronuje, David
Isaac Schorer, Egbert Philip van Visvliet en Jan Wijbo, onuitgewerkt toegezonden
door J.H. Onder de Wijngaart Canzius aan Pieter Johan Rethaan Macare en door
deze ingeuld, 1807.
5 stukken
parentelen
60.Parentelen samengesteld door Mr. Pieter JOhan Macare, 1765-1768, met latere
aanvullingen.
15 delen
N.B. De parentes zijn:
a. Cornelis Pietersen Cock en zijn echtgenote, gehuwd c. 1575.
b. Jan du Vael (Delvael) en Nexia Elias van Huddeghem, gehuwd c. 1455
c.Jean Everard en Marie Genet, gehuwd c. 1585.
d. Hendrik Eversdijk en Catharia van de Abeele, gehuwd c 1475
e. quintin van hoorn en Tannkeen Jens, gehuwd c. 1585 (in tweevoud).
f. Sara Imbrecht eerst gehuwd met Andrie sde Weyer en in 1594 hertrouwd met Pieter
houckman (in tweevoud).
g. Jean Piron en Francoise Baradot, gehuwd c. 1600
h. Herman Pottey en Neelken Thielmans, gehuwd ca 1540
i. Jean Sandra en Margarieta de Foret, gehuwd ca 1590 (in tweevoud)
J. Antoine Walleran en zijn eerste echtgenote, gehuwd ca 1600 (in tweevoud).
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61.Genealogische aantekeningen verzameld door Mr. Pieter Johan Macare en gbruikt voor
het parenteel Piron.
1 omslag
62.Genealogische aantekeningen verzameld door Mr. Pieter Johan Macare en gebruikt van
de parenteelstaten Sandra en Walleran ca. 1765.
1 omslag
63.Parentelen door Mr. Pieter Johan Macare, z.j.
N.B. De parentes zijn:
a. Simon de Kuyzer en Tanneken van der Poest, gehuwd 1593.
b. Gijsbrecht van Leeuwen en Johanna de Carcassonne, gehuwd ca 1595.
c. Theunis Muenicx en Mayken Kien, gehuwd ca 1525
d. Johan Pottey met resp. Van Damme en Izabelle Piron.
e. Hendrik Vilters en zijn echtgenote, gehuwd ca. 1300
f. Pieter Jan Willem en zijn echtgenote, gehuwd ca 1560

6 omslagen

64.Parenteel van Cornelis Lampsins en Maria Muenicx door Mr. Pieter Johan Macare, en
later aangevuld door zijn zoon Pieter Johan Rethaan Macare Pieter Johan en Jhr.
C.A. Rethaan Macare, 1766-1857.
1 pak
N.B. a. Parenteel van Cornelis Lampsins en Maria Muenicx opgemaakt in 1766 door Mr.
Pieter Johan Macare en later aangevuld door zijn zoon Pieter Johan Rethaan Macare.
b. Parenteel van Johan van Gheel van Spanbroek en Elisabeth Lampsins vermeld op pag. 25
van de onder a. genoemde parenteel, en omvattende de generaties IV-X, door P.J. Rethaan
Macare, 1797.
c. Aanvulling op bovengenoemde parentelen met de generaties XI en XII door Jhr. Cornelis
Anthony Rethaan Macare, 1850-1857.
65.Parentelen, samengesteld door Pieter Johan Rethaan Macare, z.j.
1 pak
N.B. De parentes zijn:
A. Erasmus Beys en Beatrice van Seys, gehuwd c. 1525.
b. Willem de boet en Mayken voxen, gehuwd ca. 1520
c. Margaritha Bollaert en resp. Willem Frederik van Lichtenbergh en Jacob van Vrijberg.
d. Jan Dirksz van Bommel Neesken Jans, gehuwd c. 1525.
e. Johanna Francoise Domys en resp. Lucas van der Beke en Jan JCornelissen cock, gehuwd
c. 1600.
f. Pieter Jacobse van Gelre en zijn echtgenote, gehuwd ca 1525.
g. Adriaan Hendriks ten Haaf en Christina Jolijt
h. Steven nva Helsdingen en... de Jong, gehuwd ca. 1510
i. Willem van der Heyden en ... Uytenhoven, gehuwd ca. 1600.
j. Jan Carel van der Heyden de Gouda en Geertruyd Schimmelpenning, gehuwd 1665, ...
Schimmelpenningh en Maria Engelblom, gehuwd ca. 1550, Jacob Reigersman en Jacoba van
der Heyden de Gouda, gehuwd 1720.
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k. Cornelis de Huybert en Jacomina Boels, gehuwd ca. 1470.
l. Witte Jacobsz en Catharina Gillis Wolfersdr. gehuwd ca. 1475
m. Cornelis Willemsz Keyser en zijn echtgenote.
n. Rutser Koning en Hadewij Brasser
o. Gijsbrecht van Leeuwen en Johanna de Carcassonne, gehuwd ca. 1595.
p. Simon Lem alias Willemse en zijn echtgenote, gehuwd ca.1 450
q. Adam van der Mandere en Anthonette de Praet, gehuwd ca. 1350.
r. Jean de Moucheron en Margaretha de Cononos, gehuwd ca. 1510.
s. Jan Naerssen en Bely ...., gehuwd ca. 1350.
t. Bauding de Smet en Livine van Pilchem, gehuwd ca. 1600.
u. Jacob Sonnemaens en Elisabeth van Nederhoven, gehuwd ca 1600
v. Cornelis Mathijsen Stapen en Isabella van Campen, gehuwd ca. 1550.
w. Pieter Steyaert en Tanneken Bruynzeels, gehuwd ca. 1574.
x. Hubrecht Anthoisse Stoutenburg en zijn echtgenote, gehuwd ca. 1498.
66.Parenteel van Adriaen jansen Duvelaer en Catharina Gillis, gehuwd ca. 1450, door
Pieter Johan Rethaan Macare, 1803.
1 deel
67.Parenteel van Ocker Simon Ockerse en Matje Adriaens, gehuwd ca. 1500, met
aantekeningen betreffende de familie De Jonge en een brief daarover aan Pieter
Johan Rethaan Macare van Verheye van Citters (1805) z.j.
1 lias
68.Parenteel van Jean le Hurgroigne en Maria Mercier, gehuwd 1644, door Jhr. Cornelis
Anthony Rethaan Macare, 1860.
1 deel
69.Parenteel van Louis van Toulon en Alida van Seen, gehuwd ca. 1670, door Jhr. Adrien
Jonathan Rethaan Macare, ca. 1920
1 deel
70.Parentelen samengesteld door Ds. Petrus van der Hagen, ca. 1720.
1 omslag
N.B. De parentes zijn:
Aert Loet Aerts en Maria ..., gehuwd ca. 1480.
Joseph de Picquero en Margaretha Pruyn
Herman Reyniers Pottey en Leuntje de Wael
71.Parenteel van Jacob Mattheus de Cocq en Anthonetta Jacobs, gehuwd te Zierikzee in
1566, samengesteld door Petrus van Noemer, 1734.
1 omslag
72.Parenteel van Mr. Enoch Pottey en Maria Wachmans, gehuwd 1604, door R. van
Goens, ca. 1785.
1 katern
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73.Parenteel van Adriaan van de Perre en Adriana Dirks Haymans, gehuwd ca 1597, door
M.P. Lambrechtsen geb. Schorer, z.j.
1 omslag
74.Parentelen van onbekende hand, z.j.
1 pak
N.B. De parentes zijn:
Adriaen Jansse Duvelaer en Catharina Gillis
Mattheus Everaers en Margareta Walran
Sara le Fort, gehuwd met resp.... de Meyer enPeter Rethaan
Hugo Jacobse van Grijpskerke en Clare Adriaense
Cornelis Dirksz Guldewagen en AAgje van der Horn, gehuwd ca 1625.
Jan de Haese en maira van Kiesekum, gehuwd 1554.
Engel Hendrickse en Maria de Doot
Nicolaes Honing en Cornelia van Hoogelande
Mauris Hugens en Leyn Cornelis Michiels
Andries Jacobse de Jonghe en Willemptie Arents Jans
Gijsbregt van Leeuwen en Johanna de Carcassonne
Salomon van der Lende, hoogbaljuw van Halewijn en Josijne van Daij de Seele
Godefroij de Mons (de Moens) en zijn echtgenote, gehuwd ca 1285.
Johan Munthen en Maira Bescolts, gehuwd 1482.
Jan Nolst gehuwd met resp. Adriana van Roej en Teuntje van Haften, gehuwd ca. 1650.
Benjamin Radaeus en Maria Rebuffus
Anthony Raes en Margareta Munten
Alexander REthaan eerst gehud met Lucie Hellemans en in 1534 met Anna Elauts.
Francois Schillemans en zijn echtgenote
Vincent Tevelin en zijn echtgenote
Cornelis van der Tombe en Mayken Reepaert
Jacques van der Tombe en Barbara Schillemans
familieregisters
75.Uittreksel door Mr. Pieter Johan Macare uit een familieregister van Adriana Jacoba
Blondel, echtgenote van Hendrik Miliet, en enkele van haar voorouders, betreffende
de families de Wolf (1577-1609), Plasschaert (1634-1748) en Milet (1748-1757), ca.
1770
1 stuk
76.Familieregisters betreffende de families Van Wambeeke (1618-1729) Blondel
(1688-1759) en Hosde (1725-1766) door Anna van Wambeeke (1666-1728
echtgenote van Johannes Blondel, en haar dochter Susanna Blondel (1695-1758),
echtgenote van David Hosde, en haar kleindochter anna Hosde (geb. 17255)
echtgenote van Melchior van Fernij, 1618-1759. Afschrift 1766
1 katern
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77.Familieregister van Mr. Pieter van Campen (1626-1682), 1651-1682.
1 stuk
78.Familieregister van Susanna van Hoencoop, echtgenote van Nicolaas Warnier, haar
dochter Maira Warnier (1644-1709) ehctgenote van Isaac Everaerts haar zoon
Nicolaas Everaerts (1678-1725) zijn zoon Cornelis Everaerts (geb. 1710) en diens
zoon Pieter Everaerts (geb. 1736.), 1639 1736. Afschrift 1736.
1 katern
79. Familieregisters van Susanna Fru
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