
  

  

Parenteel van Robbrecht (Frisco) Friscus. 

 
 

Deze genealogie is hoofdzakelijk samengesteld door J.W.M. Weijts En gepubliceerd in de Babantse Leeuw. 

Jaargang 30 nummer 3 Mei-juni 1981. Het is onbetwistbaar dat de familie Friscus behoort tot één van de 

oudere families, die ooit te Bergen op Zoom woonachtig waren. Reeds in 1586 wordt in de gildenregisters 

een Friscus vermeld, nl. de kuiper Robbrecht. Drie jaar later wendt een Pier Frisquens zich tot de Bergse 

magistraat teneinde een subsidie te verkrijgen om zijn verwoeste huis 'De Croon' in de Lange Meestraat 

 

Generatie I 
 

 

I. Robbrecht (Frisco) Friscus, trouwde met Maijken Manuels. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Klaercken Friscus, Gereformeerd, overleden op donderdag 21 april 1661 in 

Bergen op Zoom. 

2. Jacobus Friscus, gedoopt Gereformeerd op dinsdag 22 juli 1597 in Bergen op Zoom, 

begraven op zaterdag 31 mei 1670 aldaar, volgt IIa, hieronder. 

3. Magdaleenken Friscus, gedoopt Gereformeerd op dinsdag 22 juli 1597 in 

Bergen op Zoom. 

4. Samuel (Emanuel) Friscus, gedoopt Gereformeerd op dinsdag 2 mei 1600 in 

Bergen op Zoom, volgt IIb, op pagina 2. 

5. Cornelia Friscus, gedoopt Gereformeerd op maandag 15 juli 1602 in Bergen op Zoom. 

6. Petrus Friscus, gedoopt Gereformeerd op vrijdag 18 maart 1605 in Bergen op Zoom, 

overleden (ongeveer 76 jaar oud) op dinsdag 17 maart 1682 aldaar, volgt IIc, op 

pagina 2. 

7. Johannes Friscus, gedoopt Gereformeerd op woensdag 7 maart 1607 in 

Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 28 februari 1681 aldaar, 

volgt IId, op pagina 2. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Jacobus Friscus, zoon van Robbrecht (Frisco) Friscus (I), hierboven en Maijken Manuels, gedoopt 

Gereformeerd op dinsdag 22 juli 1597 in Bergen op Zoom. Jacobus treedt in 1637 op als deken 

van de kuipers, terwijl we hem in 1625, 1628, 1630, 1638, 1642, 1645, 1649, 1651, 1660 en 1661 

tegenkomen als gezworene van dit gilde, kuiper, begraven op zaterdag 31 mei 1670 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op woensdag 3 augustus 1622 in Bergen op Zoom, trouwde 

(ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 31 augustus 1622 in Bergen op Zoom met Lijsbet Francois, 

begraven op dinsdag 4 augustus 1682 Begraven op het Groot Kerkhof van Bergen op Zoom op 

5.8.1682 (ééns geluid, kosten 3 gulden en 6 stuivers) in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Christophorus (Stoffel) Friscus, begraven op donderdag 7 december 1702 in 

Bergen op Zoom, volgt IIIa, op pagina 4. 

2. Jacobus Friscus, volgt IIIb, op pagina 5. 

3. Joannes (Jan) Friscus. Joannes (Jan) Friscus dient het gilde van de kuipers in 1666 en 

1670 als gezworene, kuiper, begraven op zondag 5 december 1700 in Bergen op Zoom, 

ondertrouw op zaterdag 23 juni 1663 in Bergen op Zoom, trouwde (Anna ongeveer 26 

jaar oud) op zondag 15 juli 1663 in Bergen op Zoom met Anna Pontenij, dochter van 

Valentijn Pontenij en Margreta Jans, gedoopt op woensdag 13 augustus 1636 in 

Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Maria Friscus, volgt IIIc, op pagina 6. 

5. Robertus (Robbert) Friscus, gedoopt Gereformeerd op vrijdag 3 september 1627 in 

Bergen op Zoom, volgt IIId, op pagina 6. 



  

  

 

IIb. Samuel (Emanuel) Friscus, zoon van Robbrecht (Frisco) Friscus (I), op pagina 1 en Maijken 

Manuels, gedoopt Gereformeerd op dinsdag 2 mei 1600 in Bergen op Zoom, zeepzieder, kuiper, 

ondertrouw op woensdag 18 augustus 1638 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 38 jaar 

oud) op zondag 12 september 1638 in Bergen op Zoom Emmanuel vinden we in de gilden 

registers terug als deken van de kuipers in 1639,1643,1658 en 1662, als gezworene van dit 

ambacht in 1640,1644,1648,1659 en 1663. In de jaren 1630 en 1651 blijkt hij deken van het 

St.-Jacobsgilde te zijn met Maijken Jans, geboren in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Catharina (Catelijn) Friscus, begraven op woensdag 20 februari 1697 Begraven 

Minnebroederskerkhof 312 uur geluid, kosten 11 gulden en 11 stuivers in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op vrijdag 17 februari 1668 in Bergen op Zoom, 

trouwde op dinsdag 3 april 1668 in Bergen op Zoom Met atteststatie op Vlissingen 

met Pieter van der Snippe, geboren in Middelburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Jacobus Friscus, volgt IIIe, op pagina 7. 

3. Pieter Friscus, begraven op maandag 19 augustus 1697 in Bergen op Zoom, volgt 

IIIf, op pagina 7. 

4. Robertus Friscus, volgt IIIg, op pagina 8. 

5. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 24 juli 1650 in Bergen op Zoom, 

begraven op dinsdag 17 oktober 1673 aldaar, ondertrouw op donderdag 18 juni 1671 

in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) op 

dinsdag 7 juli 1671 in Bergen op Zoom met Johannes de Witt, zoon van Wouter Jans 

de Witt en Janneke Jans, gedoopt Gereformeerd op woensdag 26 april 1645 in 

Bergen op Zoom, overleden (61 jaar oud), begraven op dinsdag 16 november 1706 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IIc. Petrus Friscus, zoon van Robbrecht (Frisco) Friscus (I), op pagina 1 en Maijken Manuels, gedoopt 

Gereformeerd op vrijdag 18 maart 1605 in Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

dinsdag 17 maart 1682 aldaar begraven te Bergen op Zoom Minnebroederskerkhof 212 uur 

geluid, kosten 8 gulden en 5 stuivers, begraven op woensdag 18 maart 1682 aldaar, 

ondertrouw op maandag 28 mei 1635 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 30 jaar oud) op 

dinsdag 19 juni 1635 in Bergen op Zoom met Tanneken Jaecques. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Jacobus Friscus, volgt IIIh, op pagina 8. 

2. Robertus Friscus, overleden op donderdag 14 oktober 1666 in Bergen op Zoom. 

3. Jan Pietersen Friscus, gedoopt in Bergen op Zoom, begraven op 

woensdag 12 december 1691 aldaar, volgt IIIi, op pagina 9. 

4. Christophorus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 17 februari 1653 in 

Bergen op Zoom. 

 

Petrus Friscus. 

Het gezinshoofd Petrus of Pieter Friscus vinden we vermeld als deken van het kuipersgilde in 1646, 1652 en 

1659, terwijl hij als gezworene voor dezelfde groep optreedt in 1636,1641,1644,1647, 1650,1653 en 1660. 

Bovendien is hij in 1640 gezworene van de Poorterij. 

 

 

IId. Johannes Friscus, zoon van Robbrecht (Frisco) Friscus (I), op pagina 1 en Maijken Manuels, 

gedoopt Gereformeerd op woensdag 7 maart 1607 in 

Bergen op Zoom, lakenhandelaar, kleermaker, oudekleerkoper, overleden (ongeveer 73 jaar oud) 

op vrijdag 28 februari 1681 in Bergen op Zoom Begraven te Bergen op Zoom 

(Minnebroederskerkhof), 312 uur geluid, kosten 11 gulden en 11 stuivers, begraven op 

maandag 3 maart 1681 aldaar, ondertrouw op zaterdag 12 januari 1641 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 33 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1641 in Bergen op Zoom met Catelijne 

Pieters, geboren in Kruisland. 



  

  

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Petrus Friscus, Gereformeerd, begraven op dinsdag 4 december 1703 in 

Bergen op Zoom, volgt IIIj, op pagina 9. 

2. Robbrecht Friscus, begraven op zaterdag 29 november 1710 in Roosendaal, volgt 

IIIk, op pagina 10. 

3. Jacobus Friscus, gedoopt op vrijdag 30 april 1655 in Bergen op Zoom, overleden 

(ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 30 september 1679 aldaar, begraven op 

dinsdag 3 oktober 1679 aldaar op het Minnebroederskerkhof, ondertrouw (ongeveer 

20 jaar oud) op dinsdag 15 oktober 1675 in Bergen op Zoom, trouwde met Francoise 

Werre. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Emanuel Friscus, gedoopt op woensdag 18 december 1658 in 

Bergen op Zoom, koopman in laken, begraven op dinsdag 7 oktober 1727 in 

Bergen op Zoom op het Minnebroederskerkhof, ondertrouw op 

vrijdag 21 januari 1695 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en 

ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 5 februari 1695 in Bergen op Zoom met zijn 

achternicht Francoise van Weerdt, dochter van Franciscus Janz van Weert en Maria 

Friscus (IIIc), op pagina 6, gedoopt op vrijdag 4 april 1670 in Bergen op Zoom, 

begraven op donderdag 22 mei 1698 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Johannes Friscus. 

Jan Friscus treedt in 1635 op als gezworene van het kleermakersgilde. In 1644 treffen we hem aan als deken 

en in 1645 als gezworene namens de oude-klerenkopers. Hij eindigt zijn carrière als lakenhandelaar: in 1659 

is hij één van de ondertekenaars van het verzoek, gericht aan het Bergse stadsbestuur, waarin deken, 

gezworenen en leden van delaken nering om een keure verzoeken. 

 

 

Emanuel Friscus. 

Emanuel is vaak gildebestuurder geweest: in 1687, 1692, 1706, 1710,1715,1717 en 1720 dient hij als deken en 

in 1688,1690,1693, 1701, 1703, 1705, 1707,1708,1711,1713,1714,1716, 1718 en 1719 als gezworene het gilde van 

de ramers. Verder komt hij in de gildenregisters voor als deken van de meerse in 1696 en 1709 en als 

gezworene van hetzelfde gilde in 1697, 1699, 1702, 1704, 1706, 1710,1712,1714,1716,1718 en 1720. Hoewel ik 

niet helemaal zeker ben, meen ik uit een acte d.d. 13.1.1696 te mogen besluiten dat Emanuel het aanzienlijke 

pand 'Londen' in de Lievevrouwestraat bewoonde. Zijn neef Jan Janssen Hoek, zoon van Jan Hoek en Maria 

Fransdr. van Weert, schip, machtigt hem tot het waarnemen van zijn zaken en op 20.4.1722 geeft Emanuel: 

'Reekeninge bewijs ende Reliqua', d.w.z. een nauwgezet bijgehouden administratie, opend van 28.6.1715 tot 

20.4.1722. Na het overlijden van zijn nicht Joanna Catharinascus en haar echtgenoot Gerardus Sprongh, in 

leven koopman in ijzer te Breda heeft hij de zorg over hun nagelaten minderjarige zoon Johannes Robertus 

en namens hem verkoopt hij in 1726 aan Cornelis Bogerts drie percelen schaarhout, gelegen in debeljauwse 

bosschen' onder Steenbergen en wel voor veertig gulden het gemet. Emanuel blijkt een gewiekst zakenman 

te zijn en stelt aan Bogerts de voorwaarde dat hij moet 'hacken zoo als de bijle laetst gegaen heeft met goede 

instrumenten zonder eene koeklauwen te maken, en sonder eenige schade aent jong plantsoen aen te 

brengen'. Op 28.9.1727 blijkt Emanuel ziek te zijn en hij oordeelt dat de tijd gekomen is om zijn testament op 

te stellen. Waarschijnlijk gaat het zijn krachten te boven omg langer voor zijn neef Johannes Robertus 

Sprongh te zorgen en daarom besluit hij zijn aangetrouwde neef Cornelis Nu(e)man, die bij hem inwoont en 

bij diens 'vooroverlijden' zijn andere neef Gomarus Braekman(s) tot plaatsvervanger te benoemen. 

Daamanuel kinderloos overlijdt, erven zijn neven en nichten, geheel volgens de wil van hun gefortuneerde 

oom: voor één-derde zijn neef Jan Friscus, pastoor te Hoogstraten en zijn aangetrouwde neven Gomarus 

Braekmans en Cornelis Numan; voor één-derden aangetrouwde neef Cornelis Numan voor hemzelf en als 

voogd over zijn minderjarige broers en zussen, kinderen van wijlen Pieter Numan en Anna Elisabet van 

Dijk, met name Johannes, Maria Catharijna en Anna Elissabeth Numan en tenslotte voor één-dee wederom 

zijn aangetrouwde neef Cornelis Numan in zijn kwaliteit van testamentaire voogd over Johannes Robertus 

Sprongh. Behalve geld hebben zij een omvangrijk huizenbezit te verdelen. Begin 1728 worden de 

verkoopvoorwaarden van zestien huizen opgesteld, die kort daarop inderdaad verkocht worden. Het mooie 

huis 'Constantinopelen', gelegen in de Gasthuisstraat (tegenrdig Blauwehandstraat) wordt in februari 1729 te 



  

  

koop aangeboden. In juni 1729 bekent de smid Willem van Meer de erfgenamen 700 Car. gulden schuldig te 

zijn. Hij kan nl. de hypotheekschuld op zijn huis 'Zirckzee', gelegen in de Steenbergsestraat nt voldoen. De 

erfgenamen besluiten het pand te verkopen, docht tonen enige clementie: de woning zal pas met pinksteren 

1730 door de nieuwe eigenaar betrokken mogen worden en tot die tijd mag Van Meer het huis huren voor 42 

gulden per jaar Voor deet verkochte huizen wordt op verzoek van de erfgenamen een taxatie uitgevoerd. 

Tenslotte volgt op 14.6.1730 de uitgebreide'Staet en inventaris mitsgaders cavelingen van den Boedel van 

monsieur Emanuel Friscus'. De 'Staet' vermeldt o.a. de huurdersn de huizen. Er zijn nog meer inkomsten, nl. 

de rente van uitgeleend geld enof terugbetaald kapitaal: de schuldenaren zijn Lambertus Brouwers, Pieter 

Friscus, Jacobus de Grau als borg voor de weduwe Kerseboom, Joris Hemmecam, de weduwe van 

Gorisssenboom, Pieter Reijnierse(n) en Robbert de Wit. De reeds verkochte huizen hebben meer dan 11.000 

gulden opgebracht met als topper 'Constantinopolen', waarvoor Martijnus van Lanschot 2921 gulden en 16 

stuivers moest neertellen om het pand zijn eidom te mogen noemen. Maar zelfs een bemiddeld heer heeft 

natuurlijk ook schulden, b.v. aan de heer Rupertus voor geleverde medicijnen en aan chirurgijn Jan Biesman 

voor een behandeling van zijn been en wanneer deze hulp niet heeft mogen baten komer andere 

schuldeisers: de lijkbidder Jan Savee 'bidt' voor 15 gulden en 6 stuivers, Catharina van Weert wil de 

overledene wel afleggen voor 5 gulden en 11 stuivers, de weesjongens brengen de mantels thuis en zijn met 

11 stuivers tevreden, doch 'va' Dendermans is niet zo gauw content en wil voor de huur van mantels, 

baarkleed, e.d. gaarne 20 gulden en 11 stuivers ontvangen, de dragers berekenen 36 gulden en de 

huurkoetsen kosten 22 gulden en 4 stuivers. En dan moet er voor het zieleheil vane overledene gebeden 

worden: pater Verbeek, pater Thibaut, neef pater Friscus en Godefridus van Dijk zullen hiervoor zorgen, 

maar uiteraard wordt een geldelijke bijdrage verwacht. Tenslotte zijn er nog de vaklui, die voor het 

onderhoud van Emmanuehuizen gezorgd hebben. Ik zal U de lijst van metselaars, loodgieters, timmerlui, 

glazenmakers, kalkleveranciers, voerlui en houtleveranciers maar besparen, omdat er onder dit nummer al 

zoveel namen vermeld zijn. Enfin, een onderzoeker, die graag wen door wie je in de eerste helft van de 

achttiende eeuw een karweitje kon laten opknappen, kent nu het bestaan van deze 'gouden gids'. Ik keer 

terug tot de erfgenamen, die voor wat betreft de huizenverdeling een bevredigende oplossing 

gevondenbben, nl. het bezit in nagenoeg gelijke parten splitsen en deze dan door loting over de erfgenamen 

verdelen. 

 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Christophorus (Stoffel) Friscus, zoon van Jacobus Friscus (IIa), op pagina 1 en Lijsbet Francois. 

Stoffel Friscus is in 1673, 1680 en 1690 deken en in 1665, 1669, 1671,1674,1681,1683,1685,1691 en 

1695 gezworene van het gilde der smeden, smid, begraven op donderdag 7 december 1702 

Begraven op het Minnebroederskerhof er werd 2 uur geluid kosten 6 gulden en 12 stuivers in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op zaterdag 6 januari 1663 in Bergen op Zoom, trouwde (Maria 

ongeveer 23 jaar oud) op vrijdag 26 januari 1663 in Bergen op Zoom met Maria Coenraedts, 

gedoopt op vrijdag 23 september 1639 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 2 april 1663 in 

Bergen op Zoom. 

2. Conrardus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 24 mei 1665 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw (1) op zaterdag 8 januari 1695 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 16 december 1695 in Bergen op Zoom met 

Elisabeth Monmorts. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (2) met 

Maria van Gils. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Franciscus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 26 juli 1667 in 

Bergen op Zoom, begraven op dinsdag 3 mei 1678 aldaar. 

4. Robertus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 2 augustus 1669 in 

Bergen op Zoom. 

5. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 28 februari 1672 in 

Bergen op Zoom. 



  

  

6. Elisabetha Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 11 maart 1674 in 

Bergen op Zoom. 

7. Elisabetha Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 26 januari 1676 in 

Bergen op Zoom. 

 

IIIb. Jacobus Friscus, zoon van Jacobus Friscus (IIa), op pagina 1 en Lijsbet Francois, ondertrouw 

(1) op woensdag 4 april 1657 in Bergen op Zoom, trouwde op donderdag 10 mei 1657 in 

Bergen op Zoom met Janneke Jans. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 28 september 1657 in 

Bergen op Zoom. 

2. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 13 december 1659 in 

Bergen op Zoom, volgt IVa, op pagina 10. 

3. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 14 augustus 1663 in 

Bergen op Zoom. 

4. Cornelia Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 28 oktober 1665 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op zaterdag 21 juni 1687 in Bergen op Zoom, trouwde 

(ongeveer 21 jaar oud) op zondag 6 juli 1687 in Bergen op Zoom Jongeman, soldaat in 

de compagnie van kapitein Bastingius met Jan Wreijt. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Anna (Tanna) Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 8 april 1669 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw (1) op vrijdag 5 september 1692 in Bergen op Zoom, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 40 jaar oud) op 

woensdag 24 september 1692 in Bergen op Zoom met Machiel Groenewalt, zoon van 

Willem Groenewalt en Lijsbet Cooremans, gedoopt op zondag 30 juni 1652 in 

Bergen op Zoom, begraven op maandag 12 juli 1706 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, ondertrouw (2) op vrijdag 23 januari 1711 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 41 jaar oud) op woensdag 11 februari 1711 in 

Bergen op Zoom Weduwnaar uit Gulikerland (DEU), ruiter in de compagnie van 

generaal-majoor Pritzelwitz met Johannes Geller. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. Franciscus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 23 februari 1670 in 

Bergen op Zoom. 

7. Elisabetha Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 30 juli 1672 in 

Bergen op Zoom, trouwde Jongeman uit Zwitserland, soldaat met Jacob Exsels. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Jacobus Friscus. 

Het is voor een gezin, levende binnen een garnizoensstad niet zo opmerkelijk dat alle vrouwelijke leden met 

militairen huwen. Wie de trouwboeken van Bergen op Zoom doorleest, zal snel tot deze conclusie komen. 

Over de invloed van het garnizoen op de stedelijke bevolking heeft Slootmans een heldere uiteenzetting 

geschreven. 

 

 

 Jacobus Friscus, ondertrouw (2) op zaterdag 22 februari 1676 in Bergen op Zoom, trouwde op 

zaterdag 14 maart 1676 in Bergen op Zoom Jacobus Friscus, kuiper, huwde te Bergen op Zoom op 

4.4.1657 (ondertrouw op 10.5.1657) met Janneken Jans, jongedochter van Bergen op Zoom. Uit de 

huwelijks!nschrijving blijkt dat de ouders van beide ijden aanwezig zijn. Na de dood van 

Janneken Jans sloot Jacobus te Bergen op Zoom op 14.3.1676 (ondertrouw op 22.2.1676) een 

nieuw huwelijk en wel met Pieternella Everts, jongedochtervan Bergen op Zoom. Voor dit 

huwelijk werd attest gegeven op Wouw. Pieternel la Everts was ten tijde van hahuwelijk wees, 

zoals de predikant in het trouwboek noteerde. Jacobus maakt zich in de jaren 1664,1667,1678 en 

1679 verdienstelijk als gezworene van het kuipersgilde. Tot deken heeft hij het niet kunnen 

brengen met Pieternella Everts. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 



  

  

1. Geertrudis Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 27 november 1676 in 

Bergen op Zoom, begraven op donderdag 21 januari 1677 aldaar. 

2. Robertus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 3 september 1678 in 

Bergen op Zoom. 

3. Jacoba Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 7 maart 1680 in 

Bergen op Zoom. 

 

IIIc. Maria Friscus, dochter van Jacobus Friscus (IIa), op pagina 1 en Lijsbet Francois, trouwde met 

Franciscus Janz van Weert. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Lijsbeth van Weert, gedoopt op maandag 28 januari 1658 in Bergen op Zoom, volgt 

IVb, op pagina 11. 

2. Francoise van Weerdt, gedoopt op vrijdag 4 april 1670 in Bergen op Zoom, begraven 

op donderdag 22 mei 1698 aldaar, trouwde met haar achterneef Emanuel Friscus, 

zoon van Johannes Friscus (IId), op pagina 2 en Catelijne Pieters. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

IIId. Robertus (Robbert) Friscus, zoon van Jacobus Friscus (IIa), op pagina 1 en Lijsbet Francois, 

gedoopt Gereformeerd op vrijdag 3 september 1627 in Bergen op Zoom, kuiper, trouwde 

(ongeveer 28 jaar oud) (1) op vrijdag 28 januari 1656 in Bergen op Zoom met Maria Adriaens 

Verwijmer, geboren in Gastel. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 3 februari 1657 in 

Bergen op Zoom, trouwde met Johannes Cornelissen Smout, zoon van Cornelis 

Smout en Paulina Guens, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 11 februari 1661 in 

Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 1 maart 1658 in 

Bergen op Zoom. 

3. Adrianus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 1 oktober 1659 in 

Bergen op Zoom. 

4. Adrianus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 24 augustus 1660 in 

Bergen op Zoom. 

5. Franciscus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 28 augustus 1661 in 

Bergen op Zoom. 

6. Adrianus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 7 oktober 1663 in 

Bergen op Zoom, begraven op woensdag 20 oktober 1666 aldaar. 

 

Robertus (Robbert) Friscus. 

Robbrecht Friscus, kuiper en poorter van Bergen op Zoom verkoopt in 1662 aan Jan Brouwers een huis in de 

Lieve v rouwestraat, genaamd 'De witte Rose'. Uit het ondersaande blijkt dat, hoewel Robertus uit zijn drie 

huwelijken zeven zonen 'won' slechts één zoon de naam voort kan zetten. Zijn halfbroers zijn, gezien de 

naamgeving hoogstwaarschijnlijk op jeugdige leeftijd overleden. Dit, en het feitt er nog enkele kinderloze 

huwelijken zullen volgen, verklaart uiteraard voor een groot deel de omstandigheid dat het aantal 

gezinshoofden binnen de familie Friscus zo snel verminderde. 

 

 

 Robertus (Robbert) Friscus, trouwde (ongeveer 40 jaar oud) (2) op dinsdag 12 juni 1668 in 

Bergen op Zoom met Janneke Jans. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Catharina Friscus, geboren op maandag 8 september 1670 in Bergen op Zoom, Rooms 

Katholiek, begraven op woensdag 20 februari 1697 aldaar. 

2. Magdalena Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 15 januari 1672 in 

Bergen op Zoom. 

3. Robertus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 16 december 1673 in 

Bergen op Zoom, volgt IVc, op pagina 11. 



  

  

 

 Robertus (Robbert) Friscus, ondertrouw (3) op vrijdag 22 maart 1652 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 24 jaar oud) op zondag 14 april 1652 in Bergen op Zoom met Barbara 

Pontenij, dochter van Valentijn Pontenij en Margreta Jans. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabetha Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 28 januari 1653 in 

Bergen op Zoom, volgt IVd, op pagina 11. 

2. Valenting Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 1 oktober 1654 in 

Bergen op Zoom. 

 

IIIe. Jacobus Friscus, zoon van Samuel (Emanuel) Friscus (IIb), op pagina 2 en Maijken Jans, 

ondertrouw op zaterdag 6 januari 1674 in Bergen op Zoom, trouwde (Adriaentgen ongeveer 25 

jaar oud) op zondag 21 januari 1674 in Bergen op Zoom Jacobus treedt in 1672 en 1677 op als 

gezworene van het kuipersgilde met Adriaentgen Thomas, dochter van Jacobus Thomas en 

Adriana Cornelissen, gedoopt op dinsdag 22 september 1648 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Anna Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 18 december 1674 in 

Bergen op Zoom, begraven op woensdag 20 mei 1676 aldaar. 

2. Anna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 18 februari 1679 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw (ongeveer 23 jaar oud) op zaterdag 22 april 1702 in 

Bergen op Zoom Jongeman van Lier, gelegen in het kampement bij Roosendaal, 

trouwde met Jan Mueljus. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Adriana Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 23 juli 1682 in 

Bergen op Zoom, begraven op maandag 8 september 1727 aldaar. 

4. Catharina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 11 februari 1684 in 

Bergen op Zoom. 

5. Emanuel Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 11 februari 1684 in 

Bergen op Zoom, begraven op zaterdag 12 februari 1684 aldaar. 

6. Emmanuel Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 7 maart 1685 in 

Bergen op Zoom. 

 

IIIf. Pieter Friscus, zoon van Samuel (Emanuel) Friscus (IIb), op pagina 2 en Maijken Jans, begraven 

op maandag 19 augustus 1697 3 12 uur geluid, kosten 19 gulden en 11 stuivers in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op donderdag 29 juni 1679 in Bergen op Zoom, trouwde op 

zondag 23 juli 1679 in Bergen op Zoom Attesstatie gegeven op Vlissingen met Maria Hulstman, 

geboren in Middelburg. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johannes Friscus, gedoopt Gereformeerd op dinsdag 30 juli 1680 in Bergen op Zoom. 

2. Suzanna Maria Friscus, gedoopt Gereformeerd op dinsdag 6 april 1683 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op dinsdag 26 november 1709 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 18 december 1709 in Bergen op Zoom 

met Willem de Grijs, geboren in Breda. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Pieter Friscus. 

Het is niet helemaal duidelijk welke Pieter Friscus als bestuurslid van het ramersgilde werkzaam was. In 

ieder geval treedt er een Pieter Friscus in 1689, 1693 en 1696 op als gezworene van genoemd gilde. Welzeker 

is dat de hier behandelde Pieter in 1684 en 1694 gezworene van de Poorterij en in 1687 en 1689 gezworene 

van de Meerse is. Dit laatste gilde dient hij in 1686 als deken. Pieter Emanuel Frisons (moet Friscus zijn) is 

het enige lid van zijn familie, die het ambt van stadsbestuurder vervulde: in 1684 vinden we zijn naam onder 

de raadsleden van de zeven natiën. Zijn weduwe blijkt een kordate zakenvrouw te zijn: zij noemt zich 

koopvrouw in 'brandewijnen, genever en annijs' en uit een 'Inventaris van de briefjens van uijtgeslagen 

brandewijnen' krijgen we een goed beeld van haar klantenkring, waartoe zelfsoort 'Hare Hoogheijt 

Mevrouwe de Princesse van Auvergne', (de markiezin van Bergen op Zoom) aan wie drie stoop brandewijn 

geleverd was. Deze l ijst, daterend uit 1710 en goedgekeurd door de getuigen Godef ridus van Aghthoven en 

Pieter Hellinck geeverder een opsomming van haar klanten buiten de stad. Dat zijn: Hendrick Dircsen, Jan 



  

  

Verheijt, Cornelis Dielbeek en Cornelis Joossen te Huijbergen; de weduwe Martijns te Halsteren; Gerit 

Gozewijn, Philip Claessen, Adriaen van de Linden, Adriaen Belaer, Jan de Bruijn, Maria Mulders, Pieter 

Leijs, Pieter Huijgen en Adriaen Gijsen te Putte; Claes Hoex te Hoogerheide; Dirck Jansen te Ossendrecht; 

Pieter Joossen te Nieuwlant; Jan Marijnissen, Carel Tobias, Claes Corstiaensen, Pieter Joossen, Aaen Catte en 

Marijnis Marijnissen te Krabbendijke; Van der Schoor te Vossemeer; Heer de Grijs te Hulst en tenslotte 

Philip(??) de Back, Cornelis de Bruijn, Jan Pieters, Willem Adriaensen en Tanneken Macharias te Weerde (= 

Waarde??). 

 

 

IIIg. Robertus Friscus, zoon van Samuel (Emanuel) Friscus (IIb), op pagina 2 en Maijken Jans, kuiper, 

ondertrouw op vrijdag 11 september 1671 in Bergen op Zoom, trouwde (Johanna ongeveer 19 

jaar oud) op dinsdag 29 september 1671 in Bergen op Zoom Bij de huwelijksinschrijving wordt 

het duidelijk dat de echtelieden van verschillend geloof zijn en het volgende citaat hieruit spreekt 

voor zich: 'Monsieur Block verklaert, als vooght van moeders wegen, sijne toestemminge. 

verklaert oock van sijn vaders wegen, dat hij geseght heeft, hij magh doen wat hem belieft: heeft 

oock dat en diergelijcke meer geseght tegen de Predicant Balstius. Als me al wierdt hij noch so 

menighmael ontboden, dat hij niet en conden koomen: Haer vader consenteert in het huwelick 

volgens het getuigenisse van de oudtste suster. konde niet komen omdat impotent was. Hij 

belooft haer over het stuck van Religie nocen aensien van haer noch van hare kinderen geene 

moeijelickheden te sullen aendoen. verklaert oock het selvige alrede aen haer belooft te hebben'. 

Na dit merkwaardig stukje proza vermeld ik dat het gezinshoofd Rob(b)recht in 1669 als deken 

van het kuipersgilde optreedt, terwijl h ij voor hetzelfde gilde in de jaren 1670,1671 en 1673 

gezworene is. De kinderen uit dit huwelijk werden te Bergen op Zoom Gereformeerd gedoopt 

met Johanna de Wit, dochter van Wouter Jans de Witt en Janneke Jans, gedoopt op 

dinsdag 14 november 1651 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Manuel Friscus, gedoopt op zondag 7 augustus 1672 in Bergen op Zoom. 

2. Johanna Friscus, gedoopt op dinsdag 27 maart 1674 in Bergen op Zoom. 

 

IIIh. Jacobus Friscus, zoon van Petrus Friscus (IIc), op pagina 2 en Tanneken Jaecques, kuiper, 

ondertrouw op zaterdag 20 mei 1662 in Bergen op Zoom, trouwde op zaterdag 10 juni 1662 in 

Bergen op Zoom Attestatie gegeven op Wouw met Wilhelmina van den Hove, geboren in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Petrus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 24 april 1664 in 

Bergen op Zoom, volgt IVe, op pagina 11. 

2. Cornelis Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1665 in 

Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 15 januari 1693 

aldaar, volgt IVf, op pagina 11. 

3. Anna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 13 augustus 1668 in 

Bergen op Zoom, verkoopt aan potbakker Hendrick de Pauw potterij de Groote en 

Kleijne Gapert, Korte Dubbelstraat Bergen op Zoom op vrijdag 22 oktober 17061, 

ondertrouw op zaterdag 22 mei 1694 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 32 jaar oud) op woensdag 9 juni 1694 in Bergen op Zoom 

met Jan Jansen Houck, zoon van Jan Claessen Houck en Cornelia Jacobs van Adden, 

gedoopt op dinsdag 18 oktober 1661 in Bergen op Zoom, koopt van zijn moeder 

potterij de Groote en Kleijne Gapert, Korte Dubbelstraat Bergen op Zoom op 

vrijdag 5 februari 17001, laatste potbakker uit de familie Houck in 1706 in 

Bergen op Zoom, begraven op maandag 6 september 1706 in Bergen op Zoom. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 13 augustus 1668 in 

Bergen op Zoom, begraven op dinsdag 11 september 1668 aldaar. 

5. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 8 januari 1672 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw (1) op donderdag 14 april 1695 in Bergen op Zoom, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 



  

  

woensdag 4 mei 1695 in Bergen op Zoom met Antoni van Adden, zoon van Cornelis 

Jacobs van Adden en Catharina Mouwen, gedoopt op dinsdag 20 november 1668 in 

Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, ondertrouw (2) op 

zaterdag 6 oktober 1696 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 32 jaar oud) op 

woensdag 6 februari 1704 in Bergen op Zoom met Lauwerijs van Mirum. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Petronella Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 5 oktober 1674 in 

Bergen op Zoom, volgt IVg, op pagina 12. 

 

Jacobus Friscus. 

Jacobus vinden we vermeld als deken van de kuipers in 1663 en 1676, terwijl hij in de jaren 

1664,1666,1671,1675,1677,1685,1692 en 1695 hetzelfde gilde als gezworene dient. Gelet op de namen der 

levenspartners van twee dochters uit dit huwelijk, lijkt het me niet helemaal uitgesloten dat hun moeder 

behoorde tot een potmakersfamilie Van (den) Hove. 

 

 

IIIi. Jan Pietersen Friscus, zoon van Petrus Friscus (IIc), op pagina 2 en Tanneken Jaecques, gedoopt 

in Bergen op Zoom, broodmaker, begraven op woensdag 12 december 1691 in Bergen op Zoom 

op het Minnebroederskerkhof. Kosten 4 gulden en 19 stuivers, trouwde (Janneken (Joanna) 

ongeveer 21 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1672 in Bergen op Zoom met Janneken (Joanna) 

Verberckmoes, dochter van Matthijs Verberckmoes en Anna van Duijsen, gedoopt op 

zaterdag 18 maart 1651 in Sint-Niklaas [oost-vlaanderen, België]. Doopdatum : 18 of 19 maart 

1651, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1732 in Bergen op Zoom, begraven 

op maandag 28 januari 1732 aldaar niet geluid-kosten 14-2-0. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Pieter Jansen Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 16 februari 1675 in 

Bergen op Zoom, volgt IVh, op pagina 12. 

2. Mattheus Friscus, gedoopt op zondag 4 juli 1677 in Bergen op Zoom, volgt IVi, op 

pagina 13. 

3. Joannes Friscus, gedoopt op zondag 18 februari 1680 in Bergen op Zoom, volgt 

IVj, op pagina 13. 

 

IIIj. Petrus Friscus, zoon van Johannes Friscus (IId), op pagina 2 en Catelijne Pieters, Gereformeerd, 

begraven op dinsdag 4 december 1703 in Bergen op Zoom, ondertrouw op 

zondag 21 januari 1680 in Bergen op Zoom, trouwde (Lijsbeth ongeveer 22 jaar oud) op 

zondag 14 juli 1680 in Bergen op Zoom met zijn achternicht Lijsbeth van Weert, dochter van 

Franciscus Janz van Weert en Maria Friscus (IIIc), op pagina 6 (zie IVb, op pagina 11). 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Catharina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 22 mei 1681 in 

Bergen op Zoom. 

2. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 4 januari 1683 in 

Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1753 aldaar, 

volgt IVk, op pagina 14. 

3. Joanna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 29 november 1684 in 

Bergen op Zoom, begraven op zaterdag 2 december 1684 aldaar op het 

Miinebroederskerkhof, ééns geluid kosten waren 3 gulden en 6 stuivers. 

4. Franciscus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 22 februari 1686 in 

Bergen op Zoom. 

5. Joanna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 10 maart 1687 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op woensdag 4 september 1726 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 39 jaar oud) op woensdag 25 september 1726 in Bergen op Zoom 

met Cornelis Numan. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 20 november 1689 in 

Bergen op Zoom. 

 



  

  

Joannes Friscus. 

pastoor in Hoogstraten op Spijker of pater minderbroeder in het convent, genaamd Spijk te Hoogstraten, 

zoals hij aangeduid wordt in zijn testament. Voordat notaris Van Engelen Joannes' laatste wilbeschikking 

mag noteren, moet hij hem eerst vragen hoe de pater in het bezit van zijn goederen is gekomen, daar het 

volgens de geestelijken niet toegestaan is per testament te beschikken over de goederen, die zij van hun 

ouders geërfd hebben. Joannes (hier Johan genoemd) verklaart daarop dhij alles geërfd heeft van zijn oom. 

Zoals we later nog zullen zien, bedoeld hij Emanuel Friscus. Johan benoemt tot zijn enige en algehele 

erfgenaam Pieter Godefridus Numan en 'bij vooroverlijden' Pieter Godefridus' vader, die in eerste instanties 

voogd aangesteld wordt. Zo wordt 'de jonge', minderjarige Pieter Godefridus Numan zowel door zijn tante 

Maria en zijn oom Joannes tot enige en algehele erfgenaam gekozen. 

 

 

IIIk. Robbrecht Friscus, zoon van Johannes Friscus (IId), op pagina 2 en Catelijne Pieters, begraven op 

zaterdag 29 november 1710 in Roosendaal, ondertrouw op vrijdag 22 januari 1677 in 

Bergen op Zoom, trouwde (Elisabeth ongeveer 33 jaar oud) op zondag 7 februari 1677 in 

Bergen op Zoom Van Robertus Friscus en Elisabeth Cril(s) is bekend dat zij een besloten 

testament hebben opgesteld. Dit document, met vijf zegels op verschillende plaatsen vastgehecht, 

wordt ongeschonden door Joanna Catharina Friscus, hun dochter, Gerardus Sprongh, hun 

schoonzoon en Emanuel Friscus, broer van Robertus aan notaris Van Pelt overhandigd. Uit het 

document blijkt dat het telijk erfdeel van hun dochter Joanna Catharina verminderd zal worden 

met datgene, wat zij reeds ontvangen heeft ofg zal ontvangen en waarvan rekening wordt 

gehouden. De echtelieden benoemen elkaar over en weer tot enige en universele erfgena(a)m(e). 

Bij overlijden van de langstlevende zullen alle bezittingen geërfd worden door hun reeds 

genoemde dochter en biaar 'vooroverlijden' door haar kinderen, eventueel kleinkinderen. 

Zouden deze bepalingen niet uitgevoerd kunnen worden, dan moeten alle goederen in de familie 

blijven en tot deze restrictie is de langstlevende echtgenoot ook gebonden, m.a.w. hij of zij mag 

het testament op dit punt niet veranderen. Tot uitvoerdevan dit testament worden benoemd 

Robertus' broer Emanuel Friscus en Jacobus Crils, 'coordeken tot Diest'. Beide heren worden 

aangesteld tot voogden over de neven. In 1725, vijftien jaar na het opstellen van dit testament 

blijken Gerardus Sprongh eijn echtgenote overleden te zijn, zodat hun enig kind Johannes 

Robertus Sprongh de enige erfgenaam wordt met Elisabeth Crils, dochter van Lambertus 

Jacobsen Crils en Cornelia Leonardusdr Vosbergen, gedoopt op zondag 19 juli 1643 in 

Roosendaal, begraven op dinsdag 29 september 1711 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Joanna Catharina Friscq, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 28 juli 1680 in 

Roosendaal, overleden (hoogstens 44 jaar oud) voor 1725, volgt IVl, op pagina 15. 

2. Joannes Friscus, gedoopt op zaterdag 1 mei 1683 in Roosendaal. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Joannes Friscus, zoon van Jacobus Friscus (IIIb), op pagina 5 en Janneke Jans, gedoopt Rooms 

Katholiek op zaterdag 13 december 1659 in Bergen op Zoom, ondertrouw op 

zaterdag 26 januari 1697 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 36 

jaar oud) op dinsdag 12 februari 1697 in Bergen op Zoom met Anna Verberckmoes, dochter van 

Matthijs Verberckmoes en Anna van Duijsen, gedoopt op zondag 19 december 1660 in 

Sint-Niklaas [oost-vlaanderen, België]. Doopdatum : 17 of 19 december 1660. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Cornelis Friscus, gedoopt Gereformeerd op woensdag 22 oktober 1698 in 

Bergen op Zoom. 

2. Jacobus Friscus, gedoopt Gereformeerd op zondag 5 november 1702 in 

Bergen op Zoom, herbergier De kopere Doos, Halsterseweg 

Bergen op Zoom, gezwore van het Bergse brouwersgilde tussen 1727 en 1734 in 

Bergen op Zoom, deken van het Bergse bouwersgilde in 1731 in Bergen op Zoom, 



  

  

ondertrouw op zaterdag 13 oktober 1725 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) op zondag 28 oktober 1725 in Bergen op Zoom 

met Pieternella Free, dochter van Johannes (Jan) Free en Rocksina Smout, gedoopt 

Nederlands Hervormd op zondag 13 december 1705 in Bergen op Zoom. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Gillis Friscus, gedoopt Gereformeerd op woensdag 21 november 1703 in 

Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 14 maart 1704 aldaar. 

 

IVb. Lijsbeth van Weert (IVb), hierboven, dochter van Franciscus Janz van Weert en Maria Friscus 

(IIIc), op pagina 6, gedoopt op maandag 28 januari 1658 in Bergen op Zoom, ondertrouw op 

zondag 21 januari 1680 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 22 jaar oud) op 

zondag 14 juli 1680 in Bergen op Zoom met haar achterneef Petrus Friscus (zie IIIj, op pagina 9). 

 

IVc. Robertus Friscus, zoon van Robertus (Robbert) Friscus (IIId), op pagina 6 en Janneke Jans, 

gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 16 december 1673 in Bergen op Zoom, ondertrouw op 

vrijdag 7 januari 1695 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) op 

zondag 23 januari 1695 in Bergen op Zoom met Anna Margriet Capel. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 9 december 1695 in 

Bergen op Zoom, begraven op dinsdag 20 december 1695 aldaar. 

2. Catharina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 30 september 1698 in 

Bergen op Zoom. 

3. Conrardus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 18 januari 1700 in 

Bergen op Zoom. 

4. Robertus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 14 augustus 1701 in 

Bergen op Zoom. 

 

IVd. Elisabetha Friscus, dochter van Robertus (Robbert) Friscus (IIId), op pagina 6 en Barbara 

Pontenij, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 28 januari 1653 in Bergen op Zoom, 

ondertrouw op vrijdag 10 april 1676 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 23 jaar oud) op 

zondag 26 april 1676 in Bergen op Zoom Met attestatie gegeven op Wouw met Guilljaum 

Huijwaars. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Barbara Uwarts, gedoopt op woensdag 31 augustus 1678 in Bergen op Zoom, volgt 

Va, op pagina 15. 

 

IVe. Petrus Friscus, zoon van Jacobus Friscus (IIIh), op pagina 8 en Wilhelmina van den Hove, 

gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 24 april 1664 in Bergen op Zoom, broodmaker, 

ondertrouw op zaterdag 1 juli 1690 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 

ongeveer 25 jaar oud) op maandag 17 juli 1690 in Bergen op Zoom met Pieternella de Coningh, 

dochter van Bartholomeus Pietersen de Coningh en Maijken Jacobs van Adden, gedoopt Rooms 

Katholiek op zaterdag 19 juli 1664 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 30 maart 1691 in 

Bergen op Zoom, begraven op donderdag 19 april 1691 aldaar. 

2. Bartholomeus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 9 mei 1692 in 

Bergen op Zoom. 

3. Wilhelmus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 24 augustus 1695 in 

Bergen op Zoom, volgt Vb, op pagina 15. 

4. Wilhelmina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 1 februari 1698 in 

Bergen op Zoom. 

5. Joanna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 27 november 1699 in 

Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 7 weken oud) op maandag 18 januari 1700 

aldaar. 

6. Cornelius Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 27 februari 1701 in 



  

  

Bergen op Zoom. 

7. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 28 juni 1706 in 

Bergen op Zoom. 

 

IVf. Cornelis Friscus, zoon van Jacobus Friscus (IIIh), op pagina 8 en Wilhelmina van den Hove, 

gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1665 in Bergen op Zoom, meester broodbakker, 

overleden (ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 15 januari 1693 in Bergen op Zoom, begraven in 

januari 1693 aldaar op het Minnebroederskerhof, geluid 2 12 uur de kosten waren 8 gulden en 5 

stuivers, ondertrouw op zondag 18 september 1689 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 2 oktober 1689 in Bergen op Zoom met 

Elisabeth Verberckmoes, dochter van Matthijs Verberckmoes en Anna van Duijsen, gedoopt op 

vrijdag 16 januari 1665 in Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 19 mei 1713 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Cornelius Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 3 augustus 1690 in 

Bergen op Zoom. 

2. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 13 september 1691 in 

Bergen op Zoom. 

3. Matthias Cornelius Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 12 april 1693 in 

Bergen op Zoom, volgt Vc, op pagina 15. 

 

Cornelis Friscus. 

In 1691 is Cornelius deken en het jaar daarop gezworene van het gilde der broodmakers. Zijn weduwe 

verkoopt in 1697 aan Pieter Friscus 'Den Spiegel', gelegen buiten de Gevangenpoort 'op den westhoeck van 

St-Geertruijdstraete' en wel voor 200 gulden 'ofte soo veel meer als den Cooper sal gelieven'. Twee jaar later 

verkoopt zij aan Jacobus van der Vliet een huis en stal in de Rozemarijnstraat 'sijnde nummero één' 

(koopsom 270 gulden). 

 

 

 Elisabeth Verberckmoes, dochter van Matthijs Verberckmoes en Anna van Duijsen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 43 jaar oud) (2) op zondag 4 mei 1704 in 

Bergen op Zoom Attestatie gegeven op Halsteren met Aelbrecht van Overstraten, zoon van 

Hendrik Antonissen van Overstraten en Adriaentien Sabulens, gedoopt op vrijdag 4 juni 1660 in 

Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 12 april 1720 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVg. Petronella Friscus (IVg), hierboven, dochter van Jacobus Friscus (IIIh), op pagina 8 en 

Wilhelmina van den Hove, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 5 oktober 1674 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op zaterdag 6 oktober 1696 in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 23 oktober 1696 in 

Bergen op Zoom Pieter en Petronella waren volle neef en nicht met haar neef Pieter Jansen 

Friscus, zoon van Jan Pietersen Friscus (IIIi), op pagina 9 en Janneken (Joanna) Verberckmoes (zie 

IVh, hieronder). 

 

IVh. Pieter Jansen Friscus, zoon van Jan Pietersen Friscus (IIIi), op pagina 9 en Janneken (Joanna) 

Verberckmoes, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 16 februari 1675 in 

Bergen op Zoom, meester broodbakker, ondertrouw op zaterdag 6 oktober 1696 in 

Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 

dinsdag 23 oktober 1696 in Bergen op Zoom Pieter en Petronella waren volle neef en nicht met 

zijn nicht Petronella Friscus (zie IVg, hierboven). 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Joanna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 11 november 1697 in 

Bergen op Zoom, volgt Vd, op pagina 15. 

2. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 3 januari 1700 in 

Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 3 november 1702 aldaar. 

3. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 10 augustus 1702 in 



  

  

Bergen op Zoom, volgt Ve, op pagina 16. 

4. Wilhelmina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 11 juni 1705 in 

Bergen op Zoom, trouwde Jongeman van Caloi, soldaat in het regiment van de prins 

van Holsteijn in de compagnie van kapitein Dreves in het garnizoen te Steenbergen 

met Anthoon Assenburgh. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Anna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 25 januari 1708 in 

Bergen op Zoom. 

6. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 15 maart 1711 in 

Bergen op Zoom, begraven op maandag 7 februari 1729 aldaar. 

 

Pieter Jansen Friscus. 

Pieter Friscus vervult in 1695, 1697 en 1699 binnen het gilde der broodmakers de functie van gezworene. In 

1698 komt hij in het bezit van 'De Eijcke', een huis en bakkerij, gelegen in de Lievevrouwestraat, hetwelk hij 

in 1738 weer verkoopt aan Jan Pieterse Friscus. Na ruim drie maanden verkoopt deze de bakkerij weer door 

aan Cornelis Jooste Vadde. Ver verkoopt Pieter op 9.2.1699 aan Servaes Doelders voor 177 gulden drie 

woningen met stal en hof, genaamd het 'Rabaeuwen Gasthuis', gelegen in de Rozemarijnstraat. 

 

 

IVi. Mattheus Friscus, zoon van Jan Pietersen Friscus (IIIi), op pagina 9 en Janneken (Joanna) 

Verberckmoes, gedoopt op zondag 4 juli 1677 in Bergen op Zoom, koperslager, ondertrouw op 

donderdag 20 november 1698 in Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) op 

donderdag 18 december 1698 in Ossendrecht met Amelberga Verveeken, begraven op 

donderdag 6 december 1742 in Bergen op Zoom op het Minnebroederskerhof, ééns geluid, kosten 

waren 3 gulden en 6 stuivers. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 11 oktober 1699 in 

Bergen op Zoom. 

2. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 6 maart 1701 in 

Bergen op Zoom. 

3. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 21 februari 1705 in 

Bergen op Zoom, begraven op zondag 29 december 1709 aldaar. 

4. Maria Francisca Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 15 april 1707 in 

Bergen op Zoom. 

5. Andrisina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 7 januari 1710 in 

Bergen op Zoom. 

6. Isabella Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 24 januari 1712 in 

Bergen op Zoom. 

7. Catharina Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 20 juni 1714 in 

Bergen op Zoom. 

8. Matthias Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 10 december 1715 in 

Bergen op Zoom, begraven op dinsdag 25 februari 1716 aldaar. 

 

IVj. Joannes Friscus, zoon van Jan Pietersen Friscus (IIIi), op pagina 9 en Janneken (Joanna) 

Verberckmoes, gedoopt op zondag 18 februari 1680 in Bergen op Zoom, broodmaker, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 51 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op zondag 3 februari 1732 in 

Bergen op Zoom met Jacoba Garst, dochter van Antonius Garst en Antonia van Achthoven, 

gedoopt op woensdag 5 maart 1710 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Joanna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 25 november 1732 in 

Bergen op Zoom, begraven op maandag 26 januari 1733 aldaar. 

2. Carolus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 28 januari 1734 in 

Bergen op Zoom, begraven op zondag 4 juli 1734 aldaar. 

3. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 19 april 1735 in 

Bergen op Zoom, overleden (45 jaar oud) (pleuris), begraven op 

woensdag 22 november 1780 aldaar. 



  

  

4. Antonius Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 18 oktober 1736 in 

Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 26 oktober 1736 aldaar. 

5. Adriana Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 11 februari 1738 in 

Bergen op Zoom. 

6. Antonia Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 23 april 1739 in 

Bergen op Zoom, overleden (77 jaar oud) op donderdag 13 maart 1817 aldaar, 

trouwde met Johannes Blom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Carolus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 22 december 1740 in 

Bergen op Zoom. 

8. Johanna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 22 oktober 1742 in 

Bergen op Zoom, begraven op dinsdag 25 december 1742 aldaar. 

9. Elisabetha Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 21 januari 1744 in 

Bergen op Zoom, overleden (65 jaar oud) (beroerte), begraven op zondag 23 april 1809 

aldaar, trouwde met Franciscus Haaneberg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

 Joannes Friscus, ondertrouw (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 

zaterdag 27 september 1704 in Bergen op Zoom In 1722 blijkt Barbara Uwarts ernstig ziek te zijn: 

ze is zelfs te zwak om het testament, gewenst door haar en haar echtgenoot te ondertekenen. Ze 

benoemen elkaar over en weer tot enige en algemene erfgena(a)m, trouwde met Barbara Uwarts, 

dochter van Guilljaum Huijwaars en Elisabetha Friscus (IVd), op pagina 11 (zie Va, op pagina 

15). 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Elizabetha Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 6 september 1707 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op vrijdag 10 augustus 1731 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 5 september 1731 in 

Bergen op Zoom Met attestsatie van Sluis met Adrianus Libens. Jongeman van 

Maastricht, R.K, chirurgijn in het regiment van prins Holsteijn Beek in het garnizoen 

te Sluis. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 14 december 1709 in 

Bergen op Zoom. 

3. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 11 juni 1711 in 

Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 12 mei 1741 aldaar. 

4. Guilielmus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 21 augustus 1713 in 

Bergen op Zoom, begraven op zondag 19 augustus 1714 aldaar. 

5. Franciscus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 14 augustus 1716 in 

Bergen op Zoom, begraven op zondag 16 augustus 1716 aldaar. 

6. Wilhelmus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 11 april 1718 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op donderdag 11 juni 1750 in Bergen op Zoom, 

trouwde (ongeveer 32 jaar oud) op woensdag 8 juli 1750 in Bergen op Zoom met 

Maria Wagemakers, geboren in Etten. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IVk. Maria Friscus, dochter van Petrus Friscus (IIIj), op pagina 9 en Lijsbeth van Weert (IVb), op 

pagina 11, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 4 januari 1683 in Bergen op Zoom, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1753 aldaar Na haar overlijden is ze weggevoerd 

naar Huijbergen de kosten waren 35 gulden, ondertrouw op zaterdag 1 juni 1726 in 

Bergen op Zoom, trouwde (ongeveer 43 jaar oud) op woensdag 19 juni 1726 in Bergen op Zoom 

met Gommarus Braeckmans, geboren in Rumpst [antwerpen, België], overleden voor 1749. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Braeckmans, trouwde (1) met Francois Vergoet. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (2) met Huijbregt Cools. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Maria Friscus. 

In 1749 is zij weduwe en boedelhoudster van wijlen Gommarus Braeckmans en in dit jaar maakt zij haar 



  

  

testament. Hieruit blijkt dat zij eerder met haar man (d.d. 10.7.1746) en alleen (7.3.1747) verschenen is voor 

notaris Alexander Middelton teneinde de laatste wilsbeschikking vast te leggen. Maria wil 3 gulden ineens 

legateren aan de armen van de stad en een legaat schenken van 2000 gulden aan de naaste vrienden van haar 

overleden man. Haar dochter Maria, huisvrouw van Francois Vergoetn daarvoor van Huijbregt Cools komt 

er wat bekaaid vanaf: zij erft slechts haar telijk erfdeel, verminderd met 1233 gulden, 15 stuivers en 14 

penningen, zijnde de gemaakte schulden door Huijbregt Cools (geleend geld en geleverde (winkelwaren).k 

indien haar dochter eerder mocht overlijden dan de weduwe Braeckmans is dit geen reden om de schulden 

kwijt te schelden en in dat geval zullen zij ten laste van de erfgenamen komen. Maria benoemt tot haar enige 

en algemene erfgenaam haar neef Pir Godefridus Numan, zoon van haar overleden zuster Johanna Friscus 

en Cornelis Numan. Bij zijn 'vooroverlijden' treden zijn kinderen in hun vaders rechten en in het geval dat 

Pieter Godefridus ongehuwd of zonder tige kinderen zou komen te sterv, is de erfenis bestemd voor zijn 

vader Cornelis Numan. Deze laatste wordt tot 'adminstrerend' voogd en Willem van der Sluijs tot toeziend 

voogd benoemd. 

 

 

IVl. Joanna Catharina Friscq, dochter van Robbrecht Friscus (IIIk), op pagina 10 en Elisabeth Crils, 

gedoopt Rooms Katholiek op zondag 28 juli 1680 in Roosendaal, overleden (hoogstens 44 jaar 

oud) voor 1725, trouwde (ongeveer 26 jaar oud) op maandag 6 juni 1707 in Bergen op Zoom met 

Gerardus Sprongh, geboren in Breda. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes Robertus Sprongh. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Barbara Uwarts (Va), hierboven, dochter van Guilljaum Huijwaars en Elisabetha Friscus 

(IVd), op pagina 11, gedoopt op woensdag 31 augustus 1678 in Bergen op Zoom, ondertrouw 

(respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 27 september 1704 in 

Bergen op Zoom In 1722 blijkt Barbara Uwarts ernstig ziek te zijn: ze is zelfs te zwak om het 

testament, gewenst door haar en haar echtgenoot te ondertekenen. Ze benoemen elkaar over en 

weer tot enige en algemene erfgena(a)m, trouwde met Joannes Friscus (zie IVj, op pagina 13). 

 

Vb. Wilhelmus Friscus, zoon van Petrus Friscus (IVe), op pagina 11 en Pieternella de Coningh, 

gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 24 augustus 1695 in Bergen op Zoom, ondertrouw op 

vrijdag 20 juli 1725 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar 

oud) op vrijdag 10 augustus 1725 in Bergen op Zoom In 1753 woont Willem Frieskes in de 

Lievevrouwestraat (noordzijde). Nuttige informatie over de familierelaties is te putten uit een 

acte, gepasseerd voor notaris C. J. Aelmans met Catharina Boeboe, dochter van Jacobus Babou en 

Anna Aries, gedoopt op vrijdag 10 april 1699 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Petronella Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 7 juni 1726 in 

Bergen op Zoom. 

2. Jacobus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 20 november 1729 in 

Bergen op Zoom. 

3. Jacoba Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 26 februari 1731 in 

Bergen op Zoom. 

 

Vc. Matthias Cornelius Friscus, zoon van Cornelis Friscus (IVf), op pagina 11 en Elisabeth 

Verberckmoes, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 12 april 1693 in 

Bergen op Zoom, koperslager, trouwde met Johanna Vos. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Anna Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 9 juli 1733 in 

Bergen op Zoom, begraven op woensdag 5 augustus 1733 aldaar. 

 



  

  

Vd. Joanna Friscus, dochter van Pieter Jansen Friscus (IVh), op pagina 12 en Petronella Friscus 

(IVg), op pagina 12, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 11 november 1697 in 

Bergen op Zoom, ondertrouw op vrijdag 3 januari 1721 in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) op zondag 19 januari 1721 in 

Bergen op Zoom met Wilhelmus Morgen, zoon van Willem Morgan en Anna Vlenge, gedoopt 

op zondag 19 maart 1702 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Anna Morgen, gedoopt op woensdag 29 oktober 1721 in Bergen op Zoom. 

2. Johanna Petronella Morgen, gedoopt op donderdag 26 november 1722 in 

Bergen op Zoom. 

3. Barbara Morgen, gedoopt op zaterdag 21 mei 1729 in Bergen op Zoom. 

 

Ve. Jacobus Friscus, zoon van Pieter Jansen Friscus (IVh), op pagina 12 en Petronella Friscus 

(IVg), op pagina 12, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 10 augustus 1702 in 

Bergen op Zoom, trouwde met Cornelia Smits. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Petronella Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 17 december 1740 in 

Bergen op Zoom, begraven op donderdag 20 juli 1741 aldaar. 

2. Petrus Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 29 november 1741 in 

Bergen op Zoom. 

3. Joannes Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 16 oktober 1743 in 

Bergen op Zoom, begraven op zaterdag 17 juli 1745 aldaar. 

4. Helena Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op maandag 20 november 1747 in 

Bergen op Zoom, begraven op zaterdag 3 oktober 1750 aldaar. 

5. Helena Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 14 juli 1751 in 

Bergen op Zoom. 

6. Maria Friscus, gedoopt Rooms Katholiek op donderdag 21 november 1754 in 

Bergen op Zoom, begraven op vrijdag 22 april 1763 Overlden onde de naam Anna 

Maria aldaar. 



  

 blz. 17  

Bronnen 
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