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Parenteel van Gerrit Jansz.
Generatie I
I.

Gerrit Jansz, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 70 jaar oud)
omstreeks 1530,
een zoon.
1.
Jan Gerritsz Trip, geboren omstreeks 1490, volgt II [blz. 1].

Gerrit Jansz.
De stamreeks begint met Gerrit Jansz. Trip die zich in 1495 in Zaltbommel vestigde. Via Emmerik
en Dordrecht kwam een aantal leden in Amsterdam terecht.
Twee achterkleinzonen van Gerrit Jansz. Trip, de gebroeders Elias (1570-1636) en Jacob Trip
(1576-1661), vestigden zich vanuit Dordrecht in Amsterdam en vormden in 1634 een handelsfirma
die haar fortuin maakte met onder andere wapenhandel. Ook waren de Trippen betrokken bij de
ijzerhandel en legden zich toe op het vervoer van Zweeds koper uit de mijnen die werden
geëxploiteerd door Louis de Geer.
In de 17e eeuw gingen leden van het geslacht onderdeel uitmaken van het Amsterdamse
regentenpatriciaat en verwierf de familie een vooraanstaande plaats te midden van het
Amsterdamse en Hollandse regentenpatriciaat. Het paleisachtige Trippenhuis werd in 1660-1662
gebouwd voor Louis of Lodewijk (1605-1684) en Hendrick Trip (1607-1666), zonen van Jacob Trip.
Het gebouw bleef tot begin 19e eeuw in handen van de familie Trip. Hierna deed het onder meer
dienst als onderkomen van het Rijksmuseum.
Na 1800 raakte de Amsterdamse familie bijna uitgestorven..
In 1815 werd Jean Louis Trip van Zoudtland (1750-1822) benoemd in de ridderschap van Brabant
waardoor hij en zijn nakomelingen tot de Nederlandse adel gingen behoren en zij het predicaat
jonkheer en jonkvrouw mochten gaan voeren. In 1817 en 1818 werden twee leden van de familie
verheven in de Nederlandse adel. Niet-adellijke takken werden in 1963 vermeld in het Nederland's
Patriciaat.

Generatie II
II.

Jan Gerritsz Trip, zoon van Gerrit Jansz (I) [blz. 1], geboren omstreeks 1490,
scheepskapitein,
3 zonen.
1.
Gerrit Jansz Trip, geboren in Zaltbommel omstreeks 1525, overleden
(ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1584.
2.
Jan Jansz Trip, geboren in Zaltbommel omstreeks 1530, overleden
(ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1580.
3.
Jacob Jansz Trip, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 50 jaar
oud) omstreeks 1580, volgt III [blz. 2].
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Generatie III
III.

Jacob Jansz Trip, zoon van Jan Gerritsz Trip (II) [blz. 1], geboren omstreeks 1530,
scheepseigenaar te Zaltbommel, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1580,
trouwde met Jacoba Eliasdochter de Cocq, overleden in Zaltbommel op
donderdag 19 oktober 1589.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Elias Trip, geboren in Zaltbommel omstreeks 1569, overleden (ongeveer 67
jaar oud) in Amsterdam op zaterdag 5 januari 1636, volgt IV [blz. 2].

Generatie IV
IV.

Elias Trip, zoon van Jacob Jansz Trip (III) [blz. 2] en Jacoba Eliasdochter de Cocq,
geboren in Zaltbommel omstreeks 1569, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in
Amsterdam op zaterdag 5 januari 1636, otr. (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 29
jaar oud) (1) in 1604 met Maria de Geer, dochter van Louys de Geer en Marie de
Jalhea, geboren in Luik [Luik, België] op woensdag 14 augustus 1574.
Uit dit huwelijk 3 zonen.
1.
Jacob Trip, gedoopt in Dordrecht op dinsdag 1 maart 1594.
2.
Elias Trip, geboren omstreeks 1604.
3.
Louis Trip.

Elias Trip.
Bewindhebber van de VOC. In die functie verhuisde hij rond 1615 van Dordrecht naar Amsterdam.
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Hij was een van de belangrijkste leden van de familie Trip.
Biografie.
Elias Trip werd omstreeks 1570 in Zaltbommel geboren. In 1592 of 1593 trouwde hij met Maria de
Geer. Hij was actief als schipper-koopman. Vermoedelijk verhuisde hij in 1593 naar Dordrecht
waar hij na de dood van Maria de Geer in 1609, in 1611 hertrouwde met Alijdt Adriaensdr, een
Dordtse burgemeestersdochter. Hij was daar ondernemend als ijzer-koopman. Dordrecht was een
belangrijke stapelmarkt voor ijzer. Het is niet zeker wanneer hij naar Amsterdam verhuisde,
aangezien hij zich waarschijnlijk afwisselend in Dordrecht en Amsterdam bevond. Mogelijk
verhuisde hij in 1614 / 1615 naar Amsterdam.
Trip was actief in de handel in graan, teer en ijzer (uit Engeland en Duitsland) met zijn broer Jacob;
samen met zijn zwager Louis de Geer was hij vanaf 1619 actief in de mijnbouw en wapenindustrie
in Zweden. Hij was de belangrijkste importeur van koper uit Japan, toen de handel met Zweden
werd bemoeilijkt door allerlei belastingen. Trip verkocht wapens, leverde soldaten en
oorlogsschepen aan de Republiek Venetië, dat zich verzette tegen Spanje en de Habsburgers.
Samen met Jacques Nicquet, eveneens woonachtig op de Herengracht, wierf hij in 1619 een
bemanning aan van veelal nog kinderen uit Engeland. Hij leverde stadhouder Frederik Hendrik
buskruit voor de belegering van 's Hertogenbosch. Hij nam deel in het uitreden en verzekeren van
schepen. Elias was een van de initiatiefnemers van de regulering van de handel op de Levant.
Trip was twintig jaar lang sterk betrokken bij de ijzerhandel op West-Afrika. Slavenhandel vond niet
actief plaats. In 1606 werd een in Portugese dienst varend Lübecks schip door een door Elias Trip
uitgerust schip gekaapt. De slaven aan boord werden voor weinig geld verkocht aan een Engelse
schipper. Ook de bonthandel in Noord-Amerika had zijn belangstelling. In 1631 kreeg hij
onenigheid met zijn partner De Geer. In 1632 was de Zweedse kroon hem een miljoen gulden
schuldig, rond het midden van de eeuw ten dele omgezet in uitgebreid, maar weinig aantrekkelijk
grondbezit. Aan het einde van de eeuw werd een deel geconfisqueerd door de Zweedse kroon.
(Het grote aantal erfgenamen maakten het beheer lastig en onoverzichtelijk.) In 1831 is Potgieter
afgevaardigd om in Zweden de belangen der gerechtigden te onderzoeken. Pas in 1912 werd het
laatste stuk grond verkocht.
De neven van Elias Trip, in samenwerking met achterneef Pieter Trip, stichtten een nieuwe firma
na zijn overlijden.

Elias Trip, trouwde (ongeveer 42 jaar oud) (2) in Dordrecht op zondag 8 mei 1611 met
Alijdt Adriaensdr, geboren in Dordrecht.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Maria Trip, gedoopt in Dordrecht op donderdag 1 maart 1612, jong overleden.
2.
Sophia Trip, geboren in Dordrecht op zondag 9 februari 1614, gedoopt aldaar
op dinsdag 1 juli 1614, begraven in Amsterdam in de Westerkerk op
zaterdag 26 augustus 1679, trouwde (respectievelijk 20 en 33 jaar oud) in
Amsterdam op zondag 22 oktober 1634 met Johannes Coymans, zoon van
Balthasar Coymans en Constantia Spinelli, geboren in Velsen op
zaterdag 21 juli 1601, firmant van de firma Balthasar Coymans & Broeders
van de Familie Coymans, overleden (56 jaar oud) op zaterdag 6 oktober 1657.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Maria Trip, gedoopt in Amsterdam op zondag 6 januari 1619, overleden (64
jaar oud), volgt Va [blz. 4].
4.
Adriaen Trip, gedoopt in Amsterdam op zondag 3 januari 1621, overleden
(ongeveer 62 jaar oud) in 1684, volgt Vb [blz. 6].
5.
Jacomina Trip, gedoopt in Amsterdam op zondag 18 december 1622,
overleden (55 jaar oud), begraven aldaar op donderdag 14 april 1678,
trouwde (ongeveer 22 jaar oud) in Amsterdam op dinsdag 27 juni 1645 met
Joseph Coymans. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
6.
Cornelia Trip, gedoopt in Amsterdam op zondag 8 juni 1625.
7.
Jacobus Trip, geboren in 1627, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1670,
volgt Vc [blz. 7].
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Sophia Trip.
In 1657 stierven zowel Balthasar Coymans (1589-1657) als zijn broer Johannes. Omdat haar
oudste zoon nog maar 12 jaar oud was, nam zijn weduwe de leiding over; de naam wijzigde in
firma de Wede Joan Coymans & Voet. In 1666 verrekende de firma met de Amsterdamse
Wisselbank meer dan zeven miljoen gulden. Haar kinderen Balthasar, Joan (1645-1703) en Aletta
Coymans, en schoonzoon Carel Voet waren betrokken bij het Asiento..
De weduwe Sophia Trip.
In 1656 was Joan Huydecoper van Maarsseveen (junior) in het huwelijk getreden met de oudste
van de zes dochters. Twee jaar later kwam hij in de zaak als handelscorrespondent. Zijn tante en
zijn schoonmoeder was nu ook zijn baas. In 1659 verhuisde Huydecoper naar de Lauriergracht,
vanwege de gespannen verhouding. Sophia Trip was kwaad op Huydecoper senior toen zijn
schoonzoon Jacob F. Hinlopen en niet haar schoonzoon de functie in Purmerend kreeg. Ze
assisteerde haar dochter bij de geboorte van een levenloos kind..
In 1659 ontstond ruzie tussen Sophia Trip en de Haarlemse tak van de familie Coymans, nadat
men twee frauderende medewerkers had ontdekt. De kassier mocht blijven, de andere
medewerker werd overgeplaatst naar Spanje. Niet lang daarna was er ruzie binnen de familie over
haar dochter Aletta Coymans, die ten huwelijk was gevraagd door de opvolger van de kassier,
daarbij gesteund door Sophia Trip. Twee dochters dreigden het huis te verlaten als het huwelijk
met een tien jaar jongere, onvermogende en afkomstig uit een katholieke familie toch doorgang
zou vinden. Het huwelijk met Carel Voet werd uiteindelijk beklonken, maar niet in gemeenschap
van goederen, daar hadden familieleden een stokje voor gestoken. In 1674 werd het vermogen
van Sophia Trip op een half miljoen gulden geschat. De aanslag is drastisch verlaagd door
tussenkomst van haar schoonzoon, inmiddels benoemd tot burgemeester van Amsterdam. In 1677
kocht zij samen met haar neef het landgoed de Cruytberg van Balthasar Coymans, maar ook het
Bernarditer Klooster onder Heemstede. Joan Huydecoper weigerde in 1679 ooit nog op zondag bij
zijn schoonmoeder te eten.

Generatie V
Va.

Maria Trip, dochter van Elias Trip (IV) [blz. 2] en Alijdt Adriaensdr, gedoopt in
Amsterdam op zondag 6 januari 1619, overleden (64 jaar oud), begraven aldaar op
donderdag 14 oktober 1683, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 51 jaar
oud) (1) in 1641 met Balthasar Coymans, zoon van Balthasar Coymans en Constantia
Spinelli, geboren in Hamburg [Hamburg, Duitsland] op maandag 11 september 1589,
heer van Streefkerk, overleden (67 jaar oud) in Amsterdam op
woensdag 14 februari 1657.
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
1.
Baltina Coymans, geboren in 1642, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in
1709, trouwde met Jan Bernard. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

bekend.
Aletta Coymans, geboren in 1643, volgt VIa [blz. 7].
Maria Coymans, geboren in 1645, trouwde met Gualterus Boudaen. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Isabella Coymans, geboren in 1647, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in
1705, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 36 jaar oud) in 1667
met Jacob Boreel, geboren in Amsterdam op maandag 1 april 1630, heer van
Domburg en van Duynbeek, Westhoven, Sint-Aagtekerke en Meeresteyn
was schepen, schout en burgemeester van Amsterdam; hij was ambassadeur
in Frankrijk en betrokken bij de Sociëteit van Suriname, overleden (67 jaar
oud) in Velsen op woensdag 21 augustus 1697. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Hieronimus Coymans.
Sophia Coymans, geboren in 1649.
Elias Coymans, geboren in 1650.
Constancia Coymans, geboren in 1652, trouwde met Johan Carel
Smissaert. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Balthaer Coymans, geboren in 1653.

Balthasar Coymans.
Zijn broer Johannes Coymans (1601-1657) was deelgenoot in het handelshuis van de Familie
Coymans en in 1634 getrouwd met Sophia Trip (1615-1679).[2] Dat echtpaar had tien kinderen. De
beide broers bewoonden aanvankelijk Herengracht 40, maar lieten rond 1625 een dubbelpand
bouwen op Keizersgracht 177, ontworpen door Jacob van Campen. In totaal woonden er zeker
twintig mensen in het grote huis.
In de jaren veertig was de firma de grootste rekeninghouder bij de Amsterdamse Wisselbank en
verrekende vier miljoen gulden met de bank. Coymans en zijn broer verdienden 300.000 gulden
alleen al aan interest. Via een filiaal in Cadiz werd handel gedreven op Zuid-Amerika (zilver) en
vanuit Amsterdam in Zweeds ijzer en teer en speculeerde rond 1638 met Deense salpeter.[3] In de
jaren vijftig investeerde de firma in de turfexploitatie van het Oost-Groningse Wildervanck.[4].
Keizersgracht 177, de Coymanshuizen in 2008.
De weduwe Maria Trip hertrouwde met Utrechtse notabele Pieter Ruysch van Wayenburg. In het
Rampjaar moest hij de Franse troepen afkopen zodat hun/haar huis niet geplunderd werd.

Jacob Boreel.
Biografie.
Jacob Boreel was de zoon van Willem Boreel, pensionaris van Amsterdam. De familie Boreel was
afkomstig uit Gent en naar Middelburg verhuisd. Van 8 september 1664 tot 21 augustus 1665 was
hij als gezant in Moscovië, samen met Nicolaes Witsen, die zich ontwikkelde als een autoriteit met
betrekking tot Tartarije. Boreel werd de schoonzoon van Maria Trip, toen hij in 1667 met Isabella
Coymans (1647-1705) trouwde. Johan Boreel, zijn broer (?), werd gezant in Engeland. In 1672 viel
hij van de stoep voor zijn huis in de Nieuwe Doelenstraat. Tussen 1678 en 1681 was hij
5

ambassadeur in Parijs en correspondendeerde met Johan de Witt, Christiaan Huygens en Pieter
de Graeff. Die stad was niet de meest aangewezen plek: hij was grof en weinig verfijnd en haalde
zich de woede van Lodewijk XIV op zijn hals.
Als diplomaat was Boreel aanwezig bij het sluiten van de Vrede van Nijmegen en de Vrede van
Rijswijk. Van 1681 tot 1691 werd hij schout en adviseerde de vroedschap. Boreel was actief in het
veroordelen van boekverkopers en marskramers, die ongeoorloofde pasquillen, Franse gazetten
en vuyle libellen verkochten. Zijn naam wordt genoemd in een proces van de burgemeesters Joan
Huydecoper van Maarsseveen (junior) en Nicolaes Witsen tegen de Romeijn de Hooghe. In 1690
kocht hij een kasteel in Heemskerk en liet het afbreken.
In 1691, 1693, 1695 en 1697 was hij burgemeester van Amsterdam.
Op 31 januari 1696 werd zijn huis Herengracht 507 geplunderd bij het Aansprekersoproer. Boreel
die op dat moment burgemeester was en zijn zoon, de stadssecretaris, werden beschuldigd de
aanzet te hebben gegeven tot een nieuwe belasting op begraven in de kerk. De voordeur werd met
een lantaarnpaal geforceerd. Boreel, nogal zwaarlijvig, lag meestal ziek op bed vanwege jicht, en
kon ternauwernood over de schutting van de buren worden gesleurd. Alle meubels, spiegels en
kostbaar porselein werden stukgeslagen, meegenomen of in de gracht gegooid. Burgemeester
Jeronimo de Haze, op Herengracht 520, wist zich te redden door geld op straat te gooien. Jacob J.
Hinlopen wist het volk tot bedaren te brengen. Dezelfde avond zijn twee schelmen bij het licht van
flambouwen aan de tralies van de Waag opgehangen. Toen de schade getaxeerd was, sprak men
er schande van dat de middelmatige familiestukken van burgemeester Boreel hoger geschat
waren dan de prachtige collectie van kapitein Spaaroog, die schilderijen verzamelde van Philip
Wouwerman.
Zijn zoon Willem Boreel (1675--1727) trouwde in 1704 met Catharina Clara Geelvinck. Het
echtpaar woonde op Herengracht 509-511, een van de duurste panden op de gracht. Hij was
directeur van de Sociëteit van Suriname tussen 1709 en 1726, tot hij werd benoemd als
ambassadeur in Parijs.

Maria Trip, trouwde (2) met Pieter Ruysch van Wayenburg.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Vb.

Adriaen Trip, zoon van Elias Trip (IV) [blz. 2] en Alijdt Adriaensdr, gedoopt in
Amsterdam in de Nieuwe Kerk op zondag 3 januari 1621, heer van Warffumborg,
overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1684, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en
ongeveer 18 jaar oud) in Amsterdam op dinsdag 28 november 1645 met Adriana de
Geer, dochter van Louis de Geer en Adrienne Gérard, gedoopt in Amsterdam in de
Oude Waalse Kerk op woensdag 21 april 1627, begraven in Wildervank op
maandag 29 mei 1684.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Adriana Trip, geboren in Norrköping [Ostergotlands, Zweden] in 1649,
trouwde (ongeveer 20 jaar oud) in Veendam op donderdag 22 augustus 1669
met Henricus Bothenius. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Maria Trip, geboren in Norrköping [Ostergotlands, Zweden].
3.
Louis Trip, geboren in Norrköping [Ostergotlands, Zweden] in 1654,
overleden (ongeveer 44 jaar oud) in Warffum op woensdag 11 juni 1698, volgt
VIb [blz. 7].
4.
Joseph Trip, gedoopt in Norrköping [Ostergotlands, Zweden] op
vrijdag 26 mei 1656, overleden (59 jaar oud), volgt VIc [blz. 8].
5.
Sophia Christina Trip, gedoopt in Veendam op donderdag 12 februari 1671,
trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) in Warffum op
vrijdag 13 april 1696 met Albertus Brunsvelt, gedoopt in Sneek op
zondag 10 september 1673. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
6.
Laurens Trip, gedoopt in Beverwijk op maandag 16 juli 1663.
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Vc.

Jacobus Trip, zoon van Elias Trip (IV) [blz. 2] en Alijdt Adriaensdr, geboren in 1627,
overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1670, trouwde met Margaretha Munter, geboren in
1639, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 1711.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jan Trip, gedoopt op vrijdag 31 oktober 1664, overleden (ongeveer 68 jaar
oud) op donderdag 4 december 1732, volgt VId [blz. 9].

Generatie VI
VIa.

Aletta Coymans, dochter van Balthasar Coymans en Maria Trip (Va) [blz. 4], geboren in
1643, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 27 jaar oud) in Amsterdam op
maandag 22 november 1660 met Geleijn Lampsins, geboren in Vlissingen op
vrijdag 21 januari 1633, heer van Brigdamme, overleden (53 jaar oud) in Vlissingen op
dinsdag 29 januari 1686.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Cornelis Lampsins, geboren in Amsterdam op zondag 25 december 1661,
overleden (51 jaar oud) in Vlissingen op woensdag 10 mei 1713, volgt
VIIa [blz. 10].

Geleijn Lampsins.
https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I224175.php.

VIb.

Louis Trip, zoon van Adriaen Trip (Vb) [blz. 6] en Adriana de Geer, geboren in
Norrköping [Ostergotlands, Zweden] in 1654, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in
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Warffum op woensdag 11 juni 1698, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 31 jaar
oud) (1) in Zuidwolde op zondag 17 september 1679 met zijn nicht Johanna
Margaretha de Geer, dochter van Laurens de Geer en Margaretha van Crommon,
geboren in Amsterdam op dinsdag 25 februari 1648, gedoopt aldaar in de Oude Waalse
Kerk op donderdag 27 februari 1648, overleden (ongeveer 31 jaar oud) in 1680.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Louis Trip, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) (2) in
Groningen op woensdag 30 september 1682 met Christina Trip, gedoopt in Amsterdam
op woensdag 10 september 1659, overleden (56 jaar oud), begraven in Groningen op
maandag 27 april 1716.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Adriana-Elisabeth Trip, gedoopt in Warffum op
donderdag 9 december 1683.
2.
Louisa Christina Trip, gedoopt in Warffum op donderdag 8 maart 1685,
overleden (48 jaar oud), begraven in Groningen op vrijdag 13 maart 1733,
trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) in Groningen
op zondag 16 juni 1709 met Gerhard Sichterman, zoon van Gallenus
Sichterman en Margaretha Celosse, gedoopt in Groningen op
zaterdag 24 juli 1688, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op
zaterdag 11 februari 1730. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Adriaen Joseph Trip, gedoopt in Warffum op donderdag 25 april 1686,
overleden (61 jaar oud) in Groningen op donderdag 18 april 1748, volgt
VIIb [blz. 10].
4.
Elizabeth Sophia Trip, gedoopt in Warffum op zondag 3 augustus 1687,
overleden (65 jaar oud), begraven in Groningen op maandag 2 april 1753,
trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) in Groningen
op zondag 1 april 1708 met Johan Wichers, gedoopt in Groningen op
maandag 10 februari 1681, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
vrijdag 11 november 1729. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
5.
Jacob Elias Trip, gedoopt in Warffum op donderdag 21 oktober 1688,
overleden (30 jaar oud), volgt VIIc [blz. 11].
6.
Louis Trip, gedoopt in Warffum op donderdag 7 september 1690.
7.
Laurens Trip, gedoopt in Warffum op donderdag 29 oktober 1693, volgt
VIId [blz. 11].
VIc.

Joseph Trip, zoon van Adriaen Trip (Vb) [blz. 6] en Adriana de Geer, gedoopt in
Norrköping [Ostergotlands, Zweden] op vrijdag 26 mei 1656, overleden (59 jaar oud),
begraven in Groningen op zondag 1 maart 1716, trouwde (respectievelijk ongeveer 27
en ongeveer 26 jaar oud) in Groningen op donderdag 13 januari 1684 met Beerta
Elisabeth Gockinga, gedoopt in Groningen op donderdag 19 april 1657, overleden
(ongeveer 54 jaar oud) aldaar op vrijdag 11 december 1711.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VId.

Scato Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 15 januari 1686, begraven in
Lisse op donderdag 23 oktober 1721, volgt VIIe [blz. 11].
Adriaen Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 17 juni 1687, jong overleden.
Hindrick Ludolph Trip, gedoopt in Groningen op donderdag 15 juli 1688.
Louise Trip, gedoopt in Groningen op zaterdag 20 augustus 1689.
Gesina Elisabeth Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 15 augustus 1690.
Adriaen Trip, gedoopt in Groningen op zaterdag 1 december 1691.
Joseph Trip, gedoopt in Groningen op zaterdag 26 september 1693.
Adriana Trip, gedoopt in Groningen op maandag 16 april 1696.

Jan Trip, zoon van Jacobus Trip (Vc) [blz. 7] en Margaretha Munter, gedoopt op
vrijdag 31 oktober 1664, heer van Berkenrode, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
donderdag 4 december 1732, trouwde (1) met Margaretha Cesilia Nijs.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jan Trip (de Jonge), gedoopt in Amsterdam op zondag 14 januari 1691,
trouwde (ongeveer 23 jaar oud) in 1715 met Petronella van Hoorn, geboren
in Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië]. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen geboren.

Jan Trip.
lid van de Amsterdamse patriciërsfamilie Trip, bewindhebber van de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie en burgemeester van Amsterdam. In 1728 werd hij curator van de Leidse Hogeschool.
In 1731 werd hij benoemd tot directeur van de Sociëteit van Suriname, een post die hij
vermoedelijk behield tot in 1732.
Jan Trip was de zoon van Jacobus Trip (1627-1670) en Margaretha Munter (1639-1711)..
In 1680 werd hij als 16-jarige kerkmeester van de Amsterdamse Oude Kerk. Hij promoveerde in
1685 in Leiden. In 1687 werd hij commissaris, in 1696 schepen, in 1707 burgemeester en in
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vermoedelijk 1709 raad van Amsterdam. Tussen 1707-1731 was hij vijftien keer burgemeester van
Amsterdam..
In 1710 onderhandelde hij samen met Anthonie Heinsius over vrede tussen Holland en Frankrijk.
Vanaf 1722 gold Trip tien jaar lang als de belangrijkste burgemeester van Amsterdam, maar zijn
macht was nooit erg groot. In 1727 werd de staatsgezinde Simon van Slingelandt gekozen tot
raadpensionaris en werd Willem Buys gepasseerd, die de voorkeur had van Trip en Mattheus
Lestevenon sr..
Jan Trip trouwde in 1690 met Margaretha Cesilia Nijs en hertrouwde in 1713 met Elisabeth
Thiellens, vrouwe van Berkenrode.
Jan Trip de Jonge.
Zijn zoon Jan, bijgenaamd de Jonge, uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amsterdam 14 januari
1691, trouwde in 1715 met Petronella van Hoorn, geboren te Batavia. Zij was de dochter van Joan
van Hoorn, gouverneur-generaal van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij was
secretaris van Amsterdam in 1715 en in 1719 commissaris. Jan Trip kocht in 1716 het landgoed
Beeckestijn bij Velsen van zijn vader, die het op zijn beurt vijf jaar eerder had gekocht van Joan
Corver.

Jan Trip, trouwde (ongeveer 48 jaar oud) (2) in 1713 met Elisabeth Thiellens, vrouwe
van Berkenrode.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Generatie VII
VIIa.

Cornelis Lampsins, zoon van Geleijn Lampsins en Aletta Coymans (VIa) [blz. 7],
geboren in Amsterdam op zondag 25 december 1661, gedoopt aldaar op
zaterdag 31 december 1661, heer van Brigdamme, overleden (51 jaar oud) in Vlissingen
op woensdag 10 mei 1713, begraven aldaar op vrijdag 19 mei 1713, trouwde met
Elisabeth Messuys, geboren in Vlissingen in 1666, overleden (ongeveer 44 jaar oud)
aldaar op donderdag 2 januari 1710, begraven aldaar op dinsdag 14 januari 1710.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Cornelis Lampsins, geboren in Vlissingen op vrijdag 8 maart 1709, volgt
VIIIa [blz. 12].

VIIb.

Adriaen Joseph Trip, zoon van Louis Trip (VIb) [blz. 7] en Christina Trip, gedoopt in
Warffum op donderdag 25 april 1686, overleden (61 jaar oud) in Groningen op
donderdag 18 april 1748, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 19 jaar oud) (1) in
Groningen op zaterdag 14 juni 1710 met Anna Elisabeth Wolthers, geboren in
Groningen op donderdag 12 oktober 1690, gedoopt aldaar op zaterdag 14 oktober 1690,
zij is in het kraambed overleden (21 jaar oud) aldaar op woensdag 8 juni 1712.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Louis Trip, gedoopt in Groningen op donderdag 2 juni 1712, jong overleden.
Adriaen Joseph Trip, trouwde (beiden ongeveer 28 jaar oud) (2) in Leeuwarden op
zondag 2 december 1714 met Johanna Bondina Gales, geboren in Enkhuizen
omstreeks 1686, overleden (ongeveer 41 jaar oud) in Hoogezand op
zaterdag 27 september 1727.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Louis Trip, gedoopt in Groningen op zondag 21 september 1721.
2.
Vincent Bernard Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 5 januari 1723,
begraven aldaar op woensdag 19 maart 1800, trouwde (respectievelijk
ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) (1) in Haren op
dinsdag 4 november 1749 met Harmanna Henriëtta Emmen, gedoopt in
Haren op zondag 26 augustus 1731, overleden (ongeveer 63 jaar oud) in
Groningen op vrijdag 6 maart 1795. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 73 en ongeveer 44 jaar oud) (2) in
Groningen op zondag 30 oktober 1796 met Christina Louisa Wichers,
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3.
4.

gedoopt in Groningen op zondag 16 juli 1752, overleden (ongeveer 68 jaar
oud) aldaar op vrijdag 15 december 1820. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Adriana Johanna Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 24 maart 1724.
Jan Lucas Trip, gedoopt in Groningen op donderdag 29 augustus 1726,
overleden (59 jaar oud), volgt VIIIb [blz. 12].

VIIc.

Jacob Elias Trip, zoon van Louis Trip (VIb) [blz. 7] en Christina Trip, gedoopt in
Warffum op donderdag 21 oktober 1688, overleden (30 jaar oud), begraven in
Soeratte [Maharashtra, India] op dinsdag 9 mei 1719, trouwde met Anna Titia Nijsingh,
gedoopt in Groningen op dinsdag 10 juli 1685, overleden (ongeveer 28 jaar oud) in
Eelde op donderdag 24 augustus 1713.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Lucas Trip, gedoopt in Eelde op zondag 20 augustus 1713, overleden (69
jaar oud) in Groningen op dinsdag 19 augustus 1783, volgt VIIIc [blz. 12].

VIId.

Laurens Trip, zoon van Louis Trip (VIb) [blz. 7] en Christina Trip, gedoopt in Warffum
op donderdag 29 oktober 1693, trouwde (Lucretia ongeveer 36 jaar oud) in Groningen
op woensdag 11 maart 1693 met Lucretia Gockinga, gedoopt in Groningen op
zondag 25 juni 1656.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Adriaan Trip, gedoopt in Veendam op donderdag 21 januari 1694, overleden
in Groningen, volgt VIIId [blz. 13].
2.
Henriëtta Elisabeth Trip, gedoopt in Veendam op
dinsdag 4 september 1696, trouwde (ongeveer 32 jaar oud) in Wildervank op
zondag 19 december 1728 met Antonius van Peer, geboren in Wildervank.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

VIIe.

Scato Trip, zoon van Joseph Trip (VIc) [blz. 8] en Beerta Elisabeth Gockinga, gedoopt
in Groningen op dinsdag 15 januari 1686, begraven in Lisse op
donderdag 23 oktober 1721, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar
oud) in Groningen op zondag 13 juli 1710 met Maria Landt, gedoopt in Groningen op
maandag 19 september 1689, begraven aldaar op woensdag 24 oktober 1764.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Joseph Trip, gedoopt in Groningen op woensdag 29 juli 1711, overleden (51
jaar oud), volgt VIIIe [blz. 13].
2.
Anna Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 6 oktober 1713, overleden (65
jaar oud), begraven aldaar op donderdag 19 augustus 1779, trouwde
(respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 21 jaar oud) in Groningen op
zondag 29 april 1731 met Warner Muntinghe, gedoopt in Groningen op
vrijdag 21 maart 1710, overleden (ongeveer 58 jaar oud) aldaar op
zaterdag 17 december 1768. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Hindrik Jan Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 25 januari 1715, overleden
aldaar, volgt VIIIf [blz. 13].
4.
Beerta Elisabeth Trip, gedoopt in Groningen op woensdag 20 mei 1716.
5.
Adriaen Trip, gedoopt in Groningen op zondag 5 juni 1718.
6.
Hendrik Rudolph Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 1 augustus 1719,
overleden (42 jaar oud) in Breda op dinsdag 19 januari 1762, volgt
VIIIg [blz. 14].
7.
Scato Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 19 mei 1722.
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Generatie VIII
VIIIa.

Cornelis Lampsins, zoon van Cornelis Lampsins (VIIa) [blz. 10] en Elisabeth Messuys,
geboren in Vlissingen op vrijdag 8 maart 1709, heer van Brigdamme, trouwde
(respectievelijk 23 en 31 jaar oud) in Sluis op woensdag 4 juni 1732 met Elisabeth
Arnoudina Helvetius, geboren in Sluis op vrijdag 5 november 1700, overleden (53 jaar
oud) op maandag 11 februari 1754.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Louise Johanna Lampsins, geboren in Middelburg op
donderdag 4 december 1732, overleden (63 jaar oud) in 's-Gravenhage op
woensdag 16 november 1796, volgt IXa [blz. 15].

VIIIb.

Jan Lucas Trip, zoon van Adriaen Joseph Trip (VIIb) [blz. 10] en Johanna Bondina
Gales, gedoopt in Groningen op donderdag 29 augustus 1726, overleden (59 jaar oud),
begraven aldaar op donderdag 16 maart 1786, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en
ongeveer 28 jaar oud) in Slochteren op woensdag 12 april 1747 met Petronella
Piccardt, gedoopt in Groningen op donderdag 23 maart 1719, begraven aldaar op
woensdag 6 januari 1802.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Adriaan Joseph Trip, gedoopt in Groningen op zondag 11 februari 1748,
jong overleden.
2.
Jan Louis Trip van Zoutlandt, geboren in Groningen op
donderdag 23 juli 1750, overleden (71 jaar oud) in Princenhage op
zondag 7 juli 1822, volgt IXb [blz. 15].
3.
Johanna Bondina Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 10 november 1752.
4.
Jhr.Mr. Adriaan Joseph Trip, gedoopt in Groningen op
woensdag 31 december 1755, overleden (77 jaar oud) aldaar op
zaterdag 9 februari 1833, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 31 jaar
oud) (1) in Leer [Niedersachsen, Duitsland] op woensdag 27 november 1776
met Theodorica Hinriëtta barones van Rehden, geboren in
Leer [Niedersachsen, Duitsland] op dinsdag 5 januari 1745. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en
ongeveer 48 jaar oud) (2) in Eelde op zondag 26 maart 1797 met Sibilla
Catharina Sichterman, dochter van Anthony Ewoud Sichterman en Josina
Petronella Alberda van Nijenstein, gedoopt in Groningen op
vrijdag 24 januari 1749, overleden (ongeveer 71 jaar oud) in Paterswolde op
vrijdag 5 mei 1820. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

VIIIc.

Dr. Lucas Trip, zoon van Jacob Elias Trip (VIIc) [blz. 11] en Anna Titia Nijsingh,
gedoopt in Eelde op zondag 20 augustus 1713, overleden (69 jaar oud) in Groningen op
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dinsdag 19 augustus 1783, begraven aldaar op dinsdag 19 augustus 1783, trouwde
(respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) in Groningen op
zondag 5 januari 1738 met Beerta Sibenius, gedoopt in Groningen op
zaterdag 11 juni 1718, begraven aldaar op maandag 19 augustus 1776.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
1.
Jacob Elias Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 25 november 1738.
2.
Johan Sibenius Trip, gedoopt in Groningen op zondag 10 januari 1740,
overleden (56 jaar oud), begraven aldaar op maandag 9 januari 1797.
3.
Anna Titia Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 12 mei 1741, overleden (54
jaar oud), begraven aldaar op woensdag 29 juli 1795, trouwde (respectievelijk
ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) in Groningen op
zaterdag 2 november 1771 met Arnold Sicco Werumeus, gedoopt in
Groningen op zaterdag 9 juni 1742, overleden (ongeveer 59 jaar oud) aldaar
op vrijdag 2 oktober 1801. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
4.
Jacob Johan Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 2 november 1742.
5.
Johanna Helena Trip, gedoopt in Groningen op woensdag 20 april 1746.
6.
Johan Trip, gedoopt in Groningen op maandag 28 augustus 1747.
7.
Jacob Trip, gedoopt in Groningen op zondag 23 februari 1749, volgt
IXc [blz. 15].
8.
Beerta Helena Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 31 augustus 1756.
VIIId.

Adriaan Trip, zoon van Laurens Trip (VIId) [blz. 11] en Lucretia Gockinga, gedoopt in
Veendam op donderdag 21 januari 1694, overleden in Groningen, trouwde (ongeveer 28
jaar oud) in Groningen op zondag 12 april 1722 met Adriana Cecilia Bothenius,
geboren in Groningen, begraven in Hergisdorf [Sachsen-Anhalt, Duitsland] op
woensdag 30 augustus 1780.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Laurens Adriaan Trip, gedoopt in Groningen op zondag 30 mei 1723,
trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) in
Noorddijk op zaterdag 5 april 1749 met Elisabeth Sophia Wichers, gedoopt
in Groningen op vrijdag 28 april 1724, overleden (49 jaar oud), begraven
aldaar op maandag 27 september 1773. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 51 en ongeveer 45 jaar oud) (2) in
Groningen op zaterdag 18 februari 1775 met Margaretha Berghuijs, gedoopt
in Coevorden op zondag 24 april 1729. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
2.
Sophia Trip, gedoopt in Groningen op zaterdag 10 maart 1725.
3.
Lucretia Trip, gedoopt in Groningen op zondag 13 april 1727.
4.
Adrianus Bothenius Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 2 juni 1730,
overleden aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 29 jaar
oud) in Beetsterzwaag op zondag 9 oktober 1768 met Anna van Teyens,
gedoopt in Beetsterzwaag op dinsdag 2 juni 1739, begraven in Groningen op
vrijdag 28 maart 1800. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

VIIIe.

Joseph Trip, zoon van Scato Trip (VIIe) [blz. 11] en Maria Landt, gedoopt in Groningen
op woensdag 29 juli 1711, overleden (51 jaar oud), begraven aldaar op
zaterdag 14 mei 1763, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) in
Groningen op zondag 24 juli 1735 met Bernardina Johanna Coops, gedoopt in
Groningen op dinsdag 7 juli 1716, overleden (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op
dinsdag 28 november 1780.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Christina Johanna Trip, geboren in Groningen op
woensdag 16 september 1739.

VIIIf.

Hindrik Jan Trip, zoon van Scato Trip (VIIe) [blz. 11] en Maria Landt, gedoopt in
Groningen op vrijdag 25 januari 1715, overleden aldaar, trouwde (respectievelijk
ongeveer 24 en ongeveer 18 jaar oud) in Groningen op zondag 12 juli 1739 met Anna
Siccama, gedoopt in Groningen op woensdag 15 januari 1721, overleden (ongeveer 93
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jaar oud) aldaar op woensdag 11 mei 1814.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Rolina Maria Trip, gedoopt in Groningen op zondag 8 mei 1740, trouwde met
Willem Carel Hindrik van Randwijck, graaf van Randwyck in 1768 Lt.
Kolonel en later Luitenant Generaal; Gouverneur te Nijmegen. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Scato Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 23 februari 1742, overleden (80
jaar oud) aldaar op zaterdag 29 juni 1822, volgt IXd [blz. 16].
3.
Maria Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 15 november 1743.
4.
Harco Hilarius Trip, geboren in Groningen op woensdag 14 september 1746,
gedoopt aldaar op zondag 18 september 1746, jong overleden.
5.
Anna Maria Trip, geboren in Groningen op vrijdag 4 september 1750.
6.
Harco Hilarius Trip, gedoopt in Groningen op woensdag 3 mei 1752.

VIIIg.

Mr. Hendrik Rudolph Trip, zoon van Scato Trip (VIIe) [blz. 11] en Maria Landt,
gedoopt in Groningen op dinsdag 1 augustus 1719, overleden (42 jaar oud) in Breda op
dinsdag 19 januari 1762, begraven aldaar op maandag 25 januari 1762, trouwde
(respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) in Breda op
donderdag 15 februari 1748 met Dina Fruytier, geboren in Breda in 1730, overleden
(ongeveer 43 jaar oud) aldaar omstreeks 1773.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Scato Hendrik Burs Trip, gedoopt in Breda op
woensdag 10 december 1749, overleden (51 jaar oud), volgt IXe [blz. 16].
2.
Aegidius Daniël Trip, gedoopt in Breda op donderdag 25 november 1751,
overleden (73 jaar oud) in Haaksbergen op zondag 1 mei 1825, volgt
IXf [blz. 16].
3.
Joseph Trip, gedoopt in Breda op maandag 19 februari 1753.
4.
Adriana Johanna Trip, gedoopt in Breda op donderdag 14 november 1754,
overleden (71 jaar oud) in Groningen op dinsdag 24 oktober 1826.
5.
Johan Christiaan Trip, gedoopt in Breda op donderdag 9 augustus 1759.
6.
Adrianus Bernardus Trip, gedoopt in Breda op zondag 28 december 1760,
overleden (67 jaar oud) in Groningen op woensdag 27 februari 1828, trouwde
(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) in Leeuwarden op
woensdag 11 juni 1788 met Maria Jacoba Huber, gedoopt in Leeuwarden op
vrijdag 28 januari 1763, overleden (ongeveer 81 jaar oud) in Utrecht op
zondag 14 juli 1844. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
7.
Hendrik Rudolph Trip, gedoopt in Breda op zondag 13 maart 1757,
overleden (80 jaar oud) in Utrecht op maandag 18 september 1837, volgt
IXg [blz. 17].

Generatie IX
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IXa.

Louise Johanna Lampsins, dochter van Cornelis Lampsins (VIIIa) [blz. 12] en
Elisabeth Arnoudina Helvetius, geboren in Middelburg op donderdag 4 december 1732,
vrouwe van Brigdamme, overleden (63 jaar oud) in 's-Gravenhage op
woensdag 16 november 1796, trouwde (beiden 23 jaar oud) (1) in Amsterdam op
dinsdag 20 april 1756 met Simon Johan-Baptist Barchman-Wuytiers, zoon van Simon
Johan-Baptist Barchman-Wuytiers en Maria Richardina Karsseboom, geboren in
Amsterdam op zondag 2 november 1732, gedoopt op donderdag 6 november 1732,
overleden (42 jaar oud) aldaar op maandag 13 maart 1775, begraven aldaar op
zaterdag 18 maart 1775.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Johanna Theodora Barchman-Wuytiers, geboren in Amsterdam op
vrijdag 18 februari 1757, overleden (54 jaar oud) in Zoeterwoude op
zondag 9 juni 1811, trouwde (respectievelijk 20 en 39 jaar oud) in
Alphen aan de Rijn op zondag 12 oktober 1777 met Johan van Rosevelt,
geboren in Bergen op Zoom op zaterdag 15 maart 1738, overleden (76 jaar
oud) in Leiden op maandag 27 februari 1815. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen geboren.
2.
Simon Johan-Baptist Barchman-Wuytiers, geboren in Amsterdam op
vrijdag 13 januari 1758, overleden (37 jaar oud) aldaar op
dinsdag 1 december 1795, volgt Xa [blz. 19].
3.
Cornelis Gerard Barchman-Wuytiers, geboren in Amsterdam op
woensdag 21 februari 1759, overleden (76 jaar oud) in Lopikerkapel op
maandag 15 juni 1835, volgt Xb [blz. 19].
Louise Johanna Lampsins, trouwde (respectievelijk 43 en 41 jaar oud) (2) in
augustus 1776 met Dirk Wolter van Lynden-Blitterswijck, geboren in Nijmegen op
zondag 16 januari 1735, overleden (71 jaar oud) op zondag 30 november 1806.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

IXb.

Jan Louis Trip van Zoutlandt, zoon van Jan Lucas Trip (VIIIb) [blz. 12] en Petronella
Piccardt, geboren in Groningen op donderdag 23 juli 1750, gedoopt aldaar op
vrijdag 24 juli 1750, overleden (71 jaar oud) in Princenhage op zondag 7 juli 1822,
trouwde (respectievelijk 22 en 34 jaar oud) in Hoogeveen op vrijdag 18 september 1772
met Anna Wilhelmina van Limburg-Stirum, dochter van Otto Ernst van
Limburg-Stirum en Anna Lucia van Klinkenberg, geboren in Meppel op
vrijdag 9 mei 1738, overleden (67 jaar oud) in Ginneken op vrijdag 22 november 1805.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Jan Lukas Trip, geboren in Groningen in 1773.
2.
Albert Dominicus Trip van Zoutlandt, geboren in Groningen op
zondag 13 oktober 1776, overleden (58 jaar oud) in 's-Gravenhage op
maandag 23 maart 1835, volgt Xc [blz. 20].

IXc.

Jacob Trip, zoon van Dr. Lucas Trip (VIIIc) [blz. 12] en Beerta Sibenius, gedoopt in
Groningen op zondag 23 februari 1749, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en
ongeveer 22 jaar oud) in Groningen op zondag 12 maart 1780 met Anna Lewe van
Matenesse, geboren in Grave in 1758, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in Groningen
op zaterdag 9 februari 1833.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Lucas Trip, gedoopt in Groningen op zondag 8 april 1781, overleden (29 jaar
oud), volgt Xd [blz. 20].
2.
Berend Trip, gedoopt in Groningen op zondag 5 maart 1786, overleden (67
jaar oud) aldaar op vrijdag 4 november 1853, volgt Xe [blz. 20].
3.
Johanna Trip, geboren in Groningen op dinsdag 26 februari 1788, gedoopt
aldaar op zondag 2 maart 1788, overleden (59 jaar oud) aldaar op
woensdag 14 april 1847, trouwde (respectievelijk 27 en 40 jaar oud) in
Groningen op donderdag 11 mei 1815 met Onno Joost Alberda van
Ekenstein, geboren in Groningen op zondag 12 februari 1775, gedoopt aldaar
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4.

5.

op zondag 12 maart 1775, begraven aldaar op vrijdag 29 juni 1849. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Hindriëtta Ferdinanda Trip, gedoopt in Groningen op zondag 17 juni 1792,
overleden (48 jaar oud) aldaar op woensdag 8 juli 1840, trouwde
(respectievelijk ongeveer 23 en 26 jaar oud) in Groningen op
donderdag 11 april 1816 met Berend Wichers, geboren in Delfzijl op
vrijdag 5 maart 1790, gedoopt aldaar op vrijdag 19 maart 1790, overleden (86
jaar oud) in Groningen op woensdag 28 juni 1876. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Hindrik Ferdinand Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 3 oktober 1794,
overleden (33 jaar oud) aldaar op woensdag 24 oktober 1827.

IXd.

Scato Trip, zoon van Hindrik Jan Trip (VIIIf) [blz. 13] en Anna Siccama, gedoopt in
Groningen op vrijdag 23 februari 1742, overleden (80 jaar oud) aldaar op
zaterdag 29 juni 1822, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) in
Groningen op zondag 6 maart 1768 met Clara Elisabeth Wolthers, gedoopt in
Groningen op zondag 30 oktober 1746, overleden (ongeveer 47 jaar oud) aldaar op
zondag 16 maart 1794.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Hindrik Jans Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 24 juli 1772.
2.
Hermanna Trip, gedoopt in Groningen op donderdag 15 februari 1776.
3.
Herman Trip, gedoopt in Groningen op zondag 15 december 1776, overleden
(69 jaar oud) aldaar op vrijdag 23 januari 1846, volgt Xf [blz. 21].
4.
Anna Louisa Trip, gedoopt in Groningen op woensdag 17 maart 1784,
overleden (75 jaar oud) aldaar op zondag 20 maart 1859.
5.
Hendrik Jan Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 25 mei 1787.

IXe.

Scato Hendrik Burs Trip, zoon van Mr. Hendrik Rudolph Trip (VIIIg) [blz. 14] en Dina
Fruytier, gedoopt in Breda op woensdag 10 december 1749, overleden (51 jaar oud),
begraven aldaar op dinsdag 10 juni 1800, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en
ongeveer 20 jaar oud) in Groningen op zondag 6 december 1772 met Anna Sophia
Gockinga, gedoopt in Zuidbroek op zondag 16 januari 1752, overleden (56 jaar oud),
begraven in Breda op zaterdag 25 juni 1808.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Dina Wilhelmina Maria Trip, geboren in Groningen op
zondag 12 september 1773, gedoopt aldaar op zondag 26 september 1773,
overleden (78 jaar oud) in Leer [Niedersachsen, Duitsland] op
donderdag 3 juni 1852, trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 22 jaar oud)
(1) in Groningen op zondag 14 augustus 1796 met Albert Willem Wichers,
gedoopt in Groningen op maandag 13 september 1773, overleden (ongeveer
35 jaar oud) aldaar op woensdag 28 juni 1809, begraven aldaar op
maandag 3 juli 1809. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde
(2) met Johann Victor Christian Peters. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
2.
Jozef Trip, gedoopt in Groningen op zondag 26 maart 1775.
3.
Adriana Johanna Trip, gedoopt in Groningen op zondag 20 juni 1779.
4.
Hendrik Rudolf Trip, geboren in Groningen op vrijdag 17 juni 1785, gedoopt
aldaar op zondag 3 juli 1785, overleden (31 jaar oud) in
Menen [West-Vlaanderen, België] op zaterdag 24 mei 1817, trouwde met
Elizabeth Henriëtte Petzolt. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
5.
Antoon Johan Adriaan Trip, gedoopt in Groningen op zondag 4 mei 1788.

IXf.

Aegidius Daniël Trip, zoon van Mr. Hendrik Rudolph Trip (VIIIg) [blz. 14] en Dina
Fruytier, gedoopt in Breda op donderdag 25 november 1751, overleden (73 jaar oud) in
Haaksbergen op zondag 1 mei 1825, trouwde (ongeveer 31 jaar oud) (1) in
Haaksbergen op zondag 13 april 1783 met Jacomina Jansen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Diena Trip, geboren in Haaksbergen in 1783.
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2.

3.
4.
5.
6.

Geertrui Trip, geboren in Haaksbergen in 1785, overleden (ongeveer 80 jaar
oud) in Leeuwarden op dinsdag 3 januari 1865, trouwde (respectievelijk
ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) in Peins op zondag 18 september 1808
met Jhr. Petrus Johannes van Beyma, geboren in 1783, overleden
(ongeveer 47 jaar oud) in Leeuwarden op woensdag 25 augustus 1830. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Maria Adriana Johanna Trip, geboren in Haaksbergen in 1786.
Rudolf Evert Jan Trip, geboren in Haaksbergen in 1787.
Evert Jan Trip, geboren in Haaksbergen in 1791.
Hendrik Trip, gedoopt in Haaksbergen op dinsdag 7 september 1779,
overleden (79 jaar oud) in Meppel op dinsdag 24 mei 1859, volgt Xg [blz. 22].

Aegidius Daniël Trip, trouwde (2) met Fenneken Aalberink, geboren in Haaksbergen
op woensdag 22 april 1812.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
1.
Willem Trip, geboren in 1796, kort na de geboorte overleden.
2.
Jacomina Trip, geboren in 1798, overleden (ongeveer 35 jaar oud) in
Eibergen op vrijdag 27 september 1833.
3.
Adriana Bernhardina Trip, geboren in Haaksbergen in 1799, overleden
(ongeveer 87 jaar oud) in Huizum op maandag 20 december 1886, trouwde
(respectievelijk ongeveer 25 en 30 jaar oud) (1) in Baarderadeel op
zaterdag 8 mei 1824 met Godschalk Horatius van Knijff, geboren in
Ferwerd op maandag 28 oktober 1793, gedoopt aldaar op
zondag 24 november 1793, overleden (30 jaar oud) in Sneek op
vrijdag 24 september 1824. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend,
trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 33 jaar oud)
(2) in IJsbrechtum op donderdag 26 juni 1828 met Pieter van
Borssum-Waalkes, geboren in Emden [Niedersachsen, Duitsland] in 1795,
overleden (ongeveer 86 jaar oud) in Wijmbritseradeel op
zondag 13 februari 1881. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
4.
Johanna Christina Trip, geboren in Haaksbergen in 1801, overleden
(ongeveer 34 jaar oud) in Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] in
1835, trouwde (ongeveer 33 jaar oud) in Haaksbergen op
vrijdag 15 augustus 1834 met Dirk Willem ter Hogt. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend.
5.
Josephina Trip, geboren in Haaksbergen in 1804, overleden (ongeveer 49
jaar oud) in Eibergen op woensdag 27 april 1853, trouwde (respectievelijk
ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) in Eibergen op
donderdag 4 december 1828 met Johannes Gerhardus Smits, geboren in
1797, overleden (ongeveer 86 jaar oud) in Eibergen op
donderdag 26 april 1883. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
6.
Leonard Trip, geboren in Haaksbergen in 1806, overleden (ongeveer 26 jaar
oud) aldaar op donderdag 9 februari 1832.
7.
Gerridina Johanna Trip, geboren in Haaksbergen in 1808, overleden in
Deventer, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 46 jaar oud) in
Eibergen op zaterdag 18 augustus 1838 met Gerrit Hendrik Huender,
geboren in Doetinchem in 1792, overleden (ongeveer 71 jaar oud) in Eibergen
op zondag 15 februari 1863. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
8.
Scato Hendrik Trip, geboren in 1812, overleden (ongeveer 22 jaar oud) in
Haaksbergen op woensdag 8 januari 1834.
IXg.

Hendrik Rudolph Trip, zoon van Mr. Hendrik Rudolph Trip (VIIIg) [blz. 14] en Dina
Fruytier, gedoopt in Breda op zondag 13 maart 1757, overleden (80 jaar oud) in Utrecht
op maandag 18 september 1837, trouwde met Gijsbertha Maria van Omphal, geboren
in Doesburg in 1759, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in Groningen op
maandag 27 november 1826.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Dina Adriana Eleonora Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 15 juni 1781.
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3.

4.
5.

6.

Marie Jeanne Florentine Trip, gedoopt in Groningen op
zondag 31 augustus 1783, overleden (84 jaar oud) in IJsselstein op
zaterdag 13 juni 1868, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en 27 jaar oud) in
Groningen op zaterdag 16 augustus 1800 met Johan Franco Beijen,
geboren in IJsselstein op zondag 27 juni 1773, overleden (68 jaar oud) aldaar
op vrijdag 18 februari 1842. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Anthony Frederik Trip, gedoopt in Groningen op dinsdag 12 december 1786,
overleden (ongeveer 58 jaar oud) in Maastricht op zondag 9 maart 1845,
trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) in Maastricht
op maandag 29 juni 1818 met Marie Jacqueline Clasine Behr, gedoopt in
's-Gravenhage op vrijdag 5 augustus 1796, overleden (ongeveer 47 jaar oud)
op zaterdag 2 december 1843. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Egidius Daniël Trip, gedoopt in Groningen op zondag 21 september 1788.
Dina Adriana Johanna Trip, gedoopt in Groningen op
zondag 27 februari 1791, overleden (76 jaar oud) in Utrecht op
zondag 5 januari 1868, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) in Groningen
op donderdag 28 oktober 1813 met Arend Ludolf Wichers van Bijma,
gedoopt in Groningen op zondag 26 december 1790, overleden (ongeveer 54
jaar oud) aldaar op maandag 6 januari 1845. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Hendrik Rudolph Trip, gedoopt in 's-Hertogenbosch op vrijdag 2 april 1779,
ongehuwd en kinderloos overleden (85 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zaterdag 7 januari 1865.

Hendrik Rudolph Trip.
Trip was een oom van Hendrik Johan Rudolph Beijen, die in de jaren 1876-1877 minister van
Oorlog was en daarmee niet formeel, maar wel feitelijk een van de opvolgers van zijn oom.
Loopbaan.
Trip trad op 9 april 1791 als cadet bij het korps artillerie te voet in Hollandse dienst (bataljon Oranje
Stad en Lande). Op 22 februari 1793 werd hij bevorderd tot onderluitenant bij de vijfde compagnie
van het eerste bataljon der artillerie. Op 8 juli 1795 werd hij bevorderd tot eerste luitenant en in
1799 benoemd tot tweede kapitein. In 1800 nam hij met zijn compagnie deel aan de
winterveldtocht aan de Main. Hij diende vanaf 13 november 1806 als adjunct bij de staf van
generaal Drouas en keerde in 1807 terug naar Nederland, waar koning Lodewijk hem op 1 mei
1807 benoemde tot ridder in de Orde van de Unie. Op 3 januari 1807 werd hij aangesteld aan het
hoofd van de dan nieuw opgerichte derde compagnie rijdende artillerie, die met vier zesponders en
twee houwitsers werd ingedeeld bij de Hollandse Brigade van Chassé, om daarmee naar Spanje
te vertrekken.
Deze tocht begon op 4 september 1807, na te Parijs door Napoleon in ogenschouw te zijn
genomen. Voor zijn verrichtingen werd Trip op 30 augustus 1809 door koning Lodewijk tot
luitenant-kolonel bevorderd bij de staf van het korps artillerie en genie en, hoewel hij bij de staf der
artillerie was geplaatst, bleef hij zijn compagnie in.
Spanje aanvoeren. Bij de vereniging van Holland met Frankrijk in 1810 ging hij over in Franse
18

dienst en werd hij als bataljonschef bij het negende regiment artillerie te voet geplaatst. Op 3
september 1812 werd hij door Napoleon tot ridder in de Orde van de Reünie benoemd. Trip werd
overgeplaatst bij het achtste regiment en nam hiermee deel aan de oorlog in Duitsland. Tijdens de
volkerenslag bij Leipzig werd hij gewond en op 17 oktober 1813 krijgsgevangen gemaakt. Toen hij
uit deze krijgsgevangenschap teruggekeerd was vroeg hij zijn ontslag aan uit de Franse dienst;
deze werd hem op de meest eervolle wijze verleend. Hij bood vervolgens zijn diensten aan de
soevereine vorst aan en werd op 21 januari 1814 bevorderd tot luitenant-kolonel bij de rijdende
artillerie.
In deze rang nam hij deel aan de veldtocht in 1815, als commandant der artillerie bij het legerkorps
van Lord Hill en bij de legerafdeling van prins Frederik. Hij werd op 8 december 1815 bevorderd tot
tweede kolonel en op 8 augustus 1818 aan het hoofd van het department van de grootmeester
geplaatst. Door zijn veelzijdige kennis en grote ervaring verrichtte hij veel en belangrijk werk voor
het wapen der artillerie. Trip maakte verschillende veldtochten mee, onder meer in Spanje in
1809-1812, in Duitsland en Frankrijk. Tijdens de slag bij Talavera, op 28 juli 1809, en tijdens de
Slag bij Bautzen (21 mei 1813) raakte hij gewond.
Latere loopbaan.
In 1820 werd Trip benoemd tot kolonel, in 1826 bevorderd tot generaal-majoor en in 1831
benoemd tot opperbevelhebber der artillerie van het leger te velde. Hij nam deel aan de
Tiendaagse Veldtocht en werd voor zijn verrichtingen benoemd tot ridder der derde klasse van de
Militaire Willems-Orde (Koninklijk Besluit van 31 augustus 1831, nummer 113). Hij voerde tijdens
deze veldtocht het opperbevel over de artillerie te velde. Op 23 augustus 1834 droeg hij het
opperbevel over de artillerie te velde over aan kolonel F.C. List. Hij werd bevorderd tot
generaal-majoor en aanvaardde de betrekking van directeur-generaal van oorlog. Dat was de
toenmalige aanduiding van het hoofd van het Ministerie van Oorlog. Op 25 december 1839 werd
hij benoemd tot adjudant-generaal van de Koning en tot lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal.
Tijdens zijn voorzitterschap (vanaf 1845) vonden in de Eerste Kamer de besprekingen over de
Grondwetsherziening plaats, die hij als trouw dienaar van de Koning steunde. Hij werd op 22
september 1840 bevorderd tot luitenant-generaal en op zijn verzoek, op 17 september 1841,
gepensioneerd.

Generatie X
Xa.

Simon Johan-Baptist Barchman-Wuytiers, zoon van Simon Johan-Baptist
Barchman-Wuytiers en Louise Johanna Lampsins (IXa) [blz. 15], geboren in Amsterdam
op vrijdag 13 januari 1758, overleden (37 jaar oud) aldaar op dinsdag 1 december 1795,
trouwde (respectievelijk 30 en 18 jaar oud) in Utrecht op zondag 3 februari 1788 met
Johanna Catharina van Westreenen, geboren in Utrecht op
maandag 14 augustus 1769, gedoopt aldaar op zondag 20 augustus 1769, overleden
(32 jaar oud) aldaar op woensdag 4 augustus 1802, begraven aldaar op
maandag 9 augustus 1802.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Johan Andreas Barchman-Wuytiers, geboren in Utrecht op
zaterdag 27 juni 1789, overleden (64 jaar oud) aldaar op
zaterdag 25 februari 1854.
Johanna Catharina van Westreenen, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar oud) (2) in
Langbroek op woensdag 24 augustus 1796 met Leonard Casembroot, geboren in
Breda op zaterdag 24 oktober 1772, overleden (59 jaar oud) aldaar op
maandag 6 augustus 1832.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Xb.

jonkheer Cornelis Gerard Barchman-Wuytiers, zoon van Simon Johan-Baptist
Barchman-Wuytiers en Louise Johanna Lampsins (IXa) [blz. 15], geboren in Amsterdam
op woensdag 21 februari 1759, overleden (76 jaar oud) in Lopikerkapel in Huize van
Vliet op maandag 15 juni 1835, trouwde (respectievelijk 25 en 19 jaar oud) in Zutphen
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op zaterdag 20 maart 1784 met Johanna Elisabeth op den Noort, geboren in Zutphen
op woensdag 19 december 1764, overleden (68 jaar oud) in Lopikerkapel in Huize Vliet
op zondag 30 december 1832.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
jonkheer Johan Willem Anthonie Barchman-Wuytiers, geboren in
Nijmegen op woensdag 5 november 1788, overleden (77 jaar oud) op
zaterdag 13 oktober 1866.
2.
Johanna Dorothea Barchman-Wuytiers, geboren in Utrecht op
zondag 23 juli 1797, overleden (67 jaar oud) aldaar op
vrijdag 23 december 1864, trouwde (respectievelijk 22 en 41 jaar oud) in
Amersfoort op woensdag 28 juni 1820 met Willem Anthonie Hendrik baron
van Heeckeren-Brandsenburg, zoon van Dirk Jan van Heeckeren en Anna
Petronella van Heemskerck, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 25 februari 1779, overleden (48 jaar oud) in Utrecht op
zondag 20 januari 1828. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Hendrik Johan Maria Barchman-Wuytiers, geboren in Utrecht op
zaterdag 22 maart 1806, overleden (60 jaar oud) in Amersfoort op
dinsdag 27 maart 1866, volgt XIa [blz. 23].
Xc.

Jhr. Albert Dominicus Trip van Zoutlandt, zoon van Jan Louis Trip van Zoutlandt
(IXb) [blz. 15] en Anna Wilhelmina van Limburg-Stirum, geboren in Groningen op
zondag 13 oktober 1776, gedoopt aldaar op woensdag 16 oktober 1776, overleden (58
jaar oud) in 's-Gravenhage op maandag 23 maart 1835, trouwde (respectievelijk 34 en
ongeveer 36 jaar oud) (1) in Amsterdam op zondag 31 maart 1811 met Cornelia
Gisberta Smit, gedoopt in Amsterdam op vrijdag 1 juli 1774, overleden (ongeveer 50
jaar oud) in Utrecht op woensdag 9 februari 1825.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Jkvr. Louise Anne Wilhelmine Trip, geboren in 1812.
2.
Jhr.Mr. Adriaan Joseph Trip van Zoutlandt, geboren in 's-Gravenhage
omstreeks 1815, overleden (ongeveer 31 jaar oud) in Utrecht op
dinsdag 5 mei 1846.
3.
Jkvr. Albertine Cornelia Trip van Zoutlandt, geboren in Utrecht op
dinsdag 7 oktober 1817.
Jhr. Albert Dominicus Trip van Zoutlandt, trouwde (respectievelijk 49 en 35 jaar oud)
(2) in 's-Gravenhage op woensdag 16 augustus 1826 met Elisabeth Gratiana gravin
van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 7 mei 1791, overleden (74 jaar oud) in
Arnhem op donderdag 25 mei 1865.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Xd.

Lucas Trip, zoon van Jacob Trip (IXc) [blz. 15] en Anna Lewe van Matenesse, gedoopt
in Groningen op zondag 8 april 1781, overleden (29 jaar oud), begraven aldaar op
zondag 12 augustus 1810, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar
oud) in Groningen op donderdag 23 oktober 1806 met Margien van Bolhuis, gedoopt in
Groningen op vrijdag 27 januari 1775, overleden (ongeveer 77 jaar oud) aldaar op
dinsdag 30 maart 1852.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Jacob Lucas Trip, gedoopt in Groningen op zondag 14 december 1806,
overleden (72 jaar oud) in Nieuwer Amstel op zondag 18 mei 1879, volgt
XIb [blz. 23].
2.
Jannes van Bolhuis-Trip, gedoopt in Groningen op zondag 24 april 1808,
overleden (ongeveer 29 jaar oud) aldaar op donderdag 27 april 1837, volgt
XIc [blz. 24].

Xe.

Berend Trip, zoon van Jacob Trip (IXc) [blz. 15] en Anna Lewe van Matenesse,
gedoopt in Groningen op zondag 5 maart 1786, overleden (67 jaar oud) aldaar op
vrijdag 4 november 1853, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar
oud) in Groningen op woensdag 17 mei 1809 met Maria Aletta Louisa van de Lande,
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gedoopt in Groningen op zondag 10 oktober 1790, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in
Arnhem op zaterdag 4 september 1858.
Uit dit huwelijk 10 kinderen.
1.
Anna Trip, gedoopt in Groningen op zaterdag 24 februari 1810, overleden (79
jaar oud) in Arnhem op zaterdag 26 oktober 1889, trouwde (respectievelijk
ongeveer 41 en 42 jaar oud) in Groningen op dinsdag 24 juni 1851 met
Reinhard Willem Roelof van Dongen-Francke, geboren in Buren op
maandag 31 oktober 1808, overleden (54 jaar oud) in Arnhem op
woensdag 29 juli 1863. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Abrahamina Johanna Trip, geboren in Groningen op vrijdag 29 mei 1812,
trouwde (beiden 24 jaar oud) in Groningen op vrijdag 23 september 1836
met Dr. Wolter Robert baron van Höevell, zoon van Gerrit Willem Wolter
Carel baron van Höevell en Emerentia Luthera Isabella barones van der
Capellen, geboren in Deventer op dinsdag 14 juli 1812. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend.
3.
Cornelia Francisca Trip, geboren in Groningen op woensdag 4 mei 1814,
overleden (48 jaar oud) in Dordrecht op donderdag 30 oktober 1862, trouwde
(respectievelijk 28 en 29 jaar oud) in Groningen op dinsdag 18 april 1843 met
Jacob Diederik van Höevell, zoon van Gerrit Willem Wolter Carel baron van
Höevell en Emerentia Luthera Isabella barones van der Capellen, geboren in
Amersfoort op vrijdag 28 januari 1814, overleden (71 jaar oud) in Dordrecht op
vrijdag 11 december 1885. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
4.
Jacob Trip, geboren in Veendam op donderdag 16 mei 1816, overleden (46
jaar oud) in Surabaya [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
dinsdag 18 november 1862, volgt XId [blz. 24].
5.
Abraham Trip, geboren in Wildervank op zaterdag 12 september 1818,
overleden (4 maanden oud) aldaar op dinsdag 9 februari 1819.
6.
Abraham Trip, geboren in Wildervank op zaterdag 20 november 1819,
overleden (68 jaar oud) aldaar op maandag 6 augustus 1888, volgt
XIe [blz. 24].
7.
Lucas Trip, geboren in Wildervank op maandag 18 maart 1822, overleden
(68 jaar oud) in Farmsum op vrijdag 14 november 1890, volgt XIf [blz. 25].
8.
Hendrik Ferdinand Trip, geboren in Wildervank op
zondag 28 augustus 1825, overleden (80 jaar oud) in Nijmegen op
donderdag 26 oktober 1905, volgt XIg [blz. 25].
9.
Johan Christiaan Frederik Trip, geboren in Wildervank op
dinsdag 4 maart 1828, overleden (24 jaar oud) in Groningen op
donderdag 26 augustus 1852.
10.
Jan Sibenius Trip, geboren in Wildervank op donderdag 18 maart 1830, volgt
XIh [blz. 25].
Xf.

Herman Trip, zoon van Scato Trip (IXd) [blz. 16] en Clara Elisabeth Wolthers, gedoopt
in Groningen op zondag 15 december 1776, overleden (69 jaar oud) aldaar op
vrijdag 23 januari 1846, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar
oud) in Groningen op zondag 10 mei 1801 met Harmanna Elisabeth Tjassens,
gedoopt in Groningen op vrijdag 6 augustus 1779, overleden (ongeveer 68 jaar oud)
aldaar op woensdag 5 januari 1848.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Clara Elisabeth Trip, gedoopt in Groningen op vrijdag 19 maart 1802,
overleden (1 jaar oud), begraven aldaar op zaterdag 21 januari 1804.
2.
Samuel Wolther Trip, gedoopt in Groningen op zondag 27 mei 1804,
overleden (81 jaar oud) in 's-Gravenhage op vrijdag 26 februari 1886, volgt
XIi [blz. 26].
3.
Scato Trip, geboren in Hoogezand op vrijdag 24 april 1807, overleden (64
jaar oud) in Deventer op maandag 30 oktober 1871, volgt XIj [blz. 26].
4.
Willem Laman Trip, geboren in Hoogezand op zaterdag 19 augustus 1809,
overleden (64 jaar oud) in Groningen op woensdag 8 oktober 1873, volgt
XIk [blz. 27].
21

5.

Xg.

Hindrik Jan Trip, geboren in Groningen op donderdag 21 november 1811,
overleden (74 jaar oud) aldaar op maandag 11 januari 1886, volgt XIl [blz. 28].

Hendrik Trip, zoon van Aegidius Daniël Trip (IXf) [blz. 16] en Jacomina Jansen,
gedoopt in Haaksbergen op dinsdag 7 september 1779, overleden (79 jaar oud) in
Meppel op dinsdag 24 mei 1859, trouwde met Agneta Houwink, gedoopt in Meppel op
zondag 27 november 1785, overleden (ongeveer 79 jaar oud) in Huizum op
maandag 6 februari 1865.
Uit dit huwelijk 11 kinderen.
1.
Jacomina Elisabeth Trip, gedoopt in Zwolle op dinsdag 14 augustus 1810,
overleden (71 jaar oud) in Leeuwarden op maandag 24 oktober 1881.
2.
Aegidius Daniël Trip, geboren in Zwolle in 1811, overleden (ongeveer 50
jaar oud) in Breskens op dinsdag 12 maart 1861, volgt XIm [blz. 28].
3.
Jan Trip, geboren in Zwolle in 1811, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in
Huizum op zondag 7 november 1886, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en
33 jaar oud) in Baarderadeel op dinsdag 23 mei 1854 met Fokel Berber
Helena van Beyma, geboren in Weidum op zaterdag 12 mei 1821, overleden
(34 jaar oud) in Leeuwarden op maandag 14 mei 1855. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend.
4.
Rudolph Hendrik Trip, geboren in Zwolle in 1813, overleden (ongeveer 17
jaar oud) in Meppel op vrijdag 17 september 1830.
5.
Elisabeth Jacomina Trip, geboren in Zwolle op dinsdag 28 februari 1815,
overleden (69 jaar oud) in Meppel op donderdag 1 mei 1884, trouwde
(respectievelijk 32 en 34 jaar oud) in Meppel op zondag 2 mei 1847 met
Hendrik de Jonge, geboren in Meppel op zondag 20 december 1812,
overleden (51 jaar oud) aldaar op vrijdag 23 september 1864. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend.
6.
Johanna Abramine Trip, geboren in Meppel op zaterdag 22 november 1817,
trouwde (26 jaar oud) in Meppel op woensdag 6 november 1844 met George
Philip Kits van Heijningen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
7.
Scato Hendrik Trip, geboren in Meppel op woensdag 17 februari 1819,
overleden (84 jaar oud) in Stad Almelo op vrijdag 17 juli 1903, volgt
XIn [blz. 28].
8.
Agneta Lamberdina Trip, geboren in Meppel op
donderdag 30 november 1820, overleden (50 jaar oud) aldaar op
zaterdag 30 september 1871, trouwde (33 jaar oud) in Meppel op
woensdag 10 mei 1854 met Jacobus Leonardus Fijn van Draat, geboren in
Harderwijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
9.
Hendrik Trip, geboren in Meppel op maandag 9 december 1822, overleden
(8 jaar oud) aldaar op vrijdag 25 februari 1831.
10.
Nicolaas Gerrit Trip, geboren in Meppel op vrijdag 16 juli 1824, overleden (7
maanden oud) aldaar op vrijdag 25 februari 1825.
11.
Levenloos geboren dochter Trip, geboren in Meppel op
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vrijdag 22 september 1826.

Generatie XI
XIa.

jonkheer Hendrik Johan Maria Barchman-Wuytiers, zoon van jonkheer Cornelis
Gerard Barchman-Wuytiers (Xb) [blz. 19] en Johanna Elisabeth op den Noort, geboren
in Utrecht op zaterdag 22 maart 1806, overleden (60 jaar oud) in Amersfoort op
dinsdag 27 maart 1866, trouwde (respectievelijk 34 en 28 jaar oud) in Ermelo op
woensdag 16 september 1840 met Antonia Elisabeth van Meurs, geboren in
Harderwijk op vrijdag 24 januari 1812, overleden (81 jaar oud) in Utrecht op
zaterdag 2 december 1893.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
jonkheer Hendrik Cornelis Barchman-Wuytiers, geboren in Harderwijk op
dinsdag 21 februari 1843, overleden (55 jaar oud) in
Wiesbaden [Hessen, Duitsland] op woensdag 7 september 1898, trouwde
(respectievelijk 30 en 24 jaar oud) in Utrecht op donderdag 10 juli 1873 met
Johanna Henriëtte Anthonia Martens, geboren in Zeist op
vrijdag 15 december 1848, vrouwe van Vliet, overleden (78 jaar oud) op
maandag 8 augustus 1927. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
2.
Johanna Sophia Lucia Barchman-Wuytiers, geboren in Harderwijk op
dinsdag 22 juli 1845, overleden (32 jaar oud) in Utrecht op
zondag 3 februari 1878, trouwde (respectievelijk 19 en 24 jaar oud) in
Amersfoort op donderdag 29 juni 1865 met Herman Johan Cornelis baron
van Isselmuden, geboren in Twello in Huize Dijkhof op
zondag 18 oktober 1840, overleden (36 jaar oud) in Utrecht op
donderdag 21 december 1876. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Johan Willem Anthonie Barchman-Wuytiers, geboren in Harderwijk op
zaterdag 13 februari 1847, overleden (79 jaar oud) in Vleuten op
donderdag 3 juni 1926, volgt XIIa [blz. 29].
4.
Elisabeth Maria Barchman-Wuytiers, geboren in Harderwijk op
dinsdag 22 augustus 1848, overleden (80 jaar oud) in
Wiesbaden [Hessen, Duitsland] op dinsdag 28 mei 1929, trouwde
(respectievelijk 24 en 32 jaar oud) in Lopikerkapel op donderdag 24 april 1873
met Pieter Haitsma-Mulier, geboren in Bolsward op
maandag 17 augustus 1840, overleden (55 jaar oud) in Roermond op
zondag 17 november 1895. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
5.
jonkheer Daniël Barchman-Wuytiers, geboren in Amsterdam op
woensdag 13 augustus 1851, overleden (76 jaar oud) in Utrecht op
zaterdag 19 november 1927, trouwde (38 jaar oud) in 's-Graveland op
donderdag 10 juli 1890 met Anna Maria Blaauw. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.

XIb.

Jacob Lucas Trip, zoon van Lucas Trip (Xd) [blz. 20] en Margien van Bolhuis, gedoopt
in Groningen op zondag 14 december 1806, overleden (72 jaar oud) in Nieuwer Amstel
op zondag 18 mei 1879, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 21 jaar oud) in
Sappemeer op donderdag 24 juli 1834 met Marie Julie Busmann, geboren in
Sappemeer op maandag 5 april 1813, overleden (61 jaar oud) in Nieuwer Amstel op
maandag 29 maart 1875.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
1.
Wilhelmina Lucretia Trip, geboren in Groningen op
woensdag 30 december 1835, overleden (45 jaar oud) in Vught op
vrijdag 24 juni 1881.
2.
Lucas Trip, geboren in Groningen op zondag 26 februari 1837, overleden (37
jaar oud) aldaar op maandag 26 oktober 1874.
3.
Margaretha Jacoba Trip, geboren in Groningen op
maandag 12 februari 1838, overleden (4 jaar oud) aldaar op
dinsdag 17 januari 1843.
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4.
5.

6.
7.

8.

George Maurits Trip, geboren in Groningen op woensdag 1 januari 1840.
Jeannette Henriëtte Trip, geboren in Groningen op
donderdag 17 maart 1842, overleden (55 jaar oud) aldaar op
dinsdag 23 maart 1897, trouwde (beiden 28 jaar oud) in Groningen op
maandag 7 november 1870 met Johannes Quintinus Lewe van Aduard,
geboren in Uitwierda op maandag 26 september 1842, overleden (54 jaar
oud) in Groningen op zaterdag 1 mei 1897. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Christiaan Hartman Trip, geboren in Groningen op vrijdag 12 januari 1844,
overleden (25 jaar oud) aldaar op vrijdag 30 juli 1869.
Margaretha Jacoba Trip, geboren in Groningen op vrijdag 12 januari 1844,
overleden (28 jaar oud) in Arnhem op donderdag 11 april 1872, trouwde
(respectievelijk 25 en 42 jaar oud) in Groningen op
woensdag 17 november 1869 met Rudolph van Sonsbeeck, geboren in
Groningen op vrijdag 9 maart 1827, overleden (66 jaar oud) aldaar op
dinsdag 5 december 1893. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Henriëtta Ferdinanda Trip, geboren in Groningen op
woensdag 25 september 1850, overleden (1 jaar oud) aldaar op
woensdag 11 februari 1852.

XIc.

Mr. Jannes van Bolhuis-Trip, zoon van Lucas Trip (Xd) [blz. 20] en Margien van
Bolhuis, gedoopt in Groningen op zondag 24 april 1808, overleden (ongeveer 29 jaar
oud) aldaar op donderdag 27 april 1837, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 21 jaar
oud) in Groningen op donderdag 14 april 1836 met Marguerite Henriëtte Moriset,
geboren in Laval [Mayenne, Frankrijk] op zondag 6 november 1814, overleden (23 jaar
oud) in Groningen op zaterdag 2 december 1837.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jean Henri Trip, geboren in Groningen op zaterdag 27 mei 1837, overleden
(7 maanden oud) aldaar op zondag 14 januari 1838.

XId.

Jacob Trip, zoon van Berend Trip (Xe) [blz. 20] en Maria Aletta Louisa van de Lande,
geboren in Veendam op donderdag 16 mei 1816, overleden (46 jaar oud) in
Surabaya [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op dinsdag 18 november 1862,
trouwde (respectievelijk 42 en 19 jaar oud) in Dongen op zaterdag 27 november 1858
met Catharina Maria van Kesteren, geboren in Geertruidenberg op
vrijdag 1 maart 1839.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Hendrik George Trip, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op maandag 9 april 1860,
overleden (53 jaar oud) in Apeldoorn op donderdag 1 januari 1914, trouwde
met Marie Antoinette Karrewij, geboren in Arnhem in 1875, overleden
(ongeveer 71 jaar oud) in Nijmegen op maandag 2 september 1946. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Maria Aletta Louisa Trip, geboren in
Surabaya [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
dinsdag 31 december 1861, overleden in Voorst, trouwde (respectievelijk 20
en ongeveer 29 jaar oud) in Voorst op woensdag 8 maart 1882 met
Christiaan Josef Speltie, geboren in Banda Neira [Celebes, Indonesië] in
1853, overleden (ongeveer 51 jaar oud) in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] in 1904. Uit dit huwelijk zijn
mij geen kinderen bekend.

XIe.

Abraham Trip, zoon van Berend Trip (Xe) [blz. 20] en Maria Aletta Louisa van de
Lande, geboren in Wildervank op zaterdag 20 november 1819, overleden (68 jaar oud)
aldaar op maandag 6 augustus 1888, trouwde (respectievelijk 29 en 28 jaar oud) (1) in
Groningen op dinsdag 10 juli 1849 met Reinhardina Maria Elisabeth Wichers, geboren
in Groningen op woensdag 21 februari 1821, overleden (38 jaar oud) in Zuidbroek op
woensdag 19 oktober 1859.
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Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Hendrik Rudolf Trip, geboren in Hoogezand op maandag 19 mei 1851,
overleden (71 jaar oud) in Borger op zaterdag 13 januari 1923, volgt
XIIb [blz. 29].
2.
Maria Aletta Louisa Trip, geboren in Hoogezand op
maandag 2 oktober 1854, overleden (83 jaar oud) in Arnhem op
vrijdag 20 mei 1938.
3.
Bernard Trip, geboren in Westerdiep op woensdag 26 september 1855.
Abraham Trip, trouwde (respectievelijk 56 en ongeveer 45 jaar oud) (2) in Veendam op
woensdag 12 april 1876 met Maria Catharina van Otterloo, geboren in Enkhuizen in
1831.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
XIf.

Lucas Trip, zoon van Berend Trip (Xe) [blz. 20] en Maria Aletta Louisa van de Lande,
geboren in Wildervank op maandag 18 maart 1822, overleden (68 jaar oud) in Farmsum
op vrijdag 14 november 1890, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) in Groningen
op woensdag 14 juli 1847 met Alegonda Edonia Huber, geboren in Groningen op
vrijdag 8 juni 1821, overleden (90 jaar oud) in Farmsum op vrijdag 10 november 1911.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
1.
Bertus Trip, geboren in Delfzijl op vrijdag 21 april 1848, overleden (11
maanden oud) aldaar op maandag 26 maart 1849.
2.
Cornelis Ulrich Jan Trip, geboren in Delfzijl op maandag 7 januari 1850,
overleden (59 jaar oud) in Farmsum op zondag 27 juni 1909, volgt
XIIc [blz. 29].
3.
Jacob Trip, geboren in Delfzijl op maandag 9 februari 1852, overleden (26
dagen oud) aldaar op zaterdag 6 maart 1852.
4.
Levenloos geboren zoon Trip, geboren in Delfzijl op
donderdag 23 juni 1853.

XIg.

Hendrik Ferdinand Trip, zoon van Berend Trip (Xe) [blz. 20] en Maria Aletta Louisa
van de Lande, geboren in Wildervank op zondag 28 augustus 1825, overleden (80 jaar
oud) in Nijmegen op donderdag 26 oktober 1905, trouwde (respectievelijk 29 en 25 jaar
oud) in Grijpskerk op maandag 13 november 1854 met Helena Margaretha de Muinck,
geboren in Grijpskerk op dinsdag 25 november 1828, overleden (76 jaar oud) in
Nijmegen op donderdag 26 oktober 1905.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Maria Aletta Louisa Trip Trip, geboren in Zuidhorn op
dinsdag 28 augustus 1855, trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) in
Kampen op woensdag 25 april 1877 met Johan Arnold Paul Grevers,
geboren in Zwolle op woensdag 6 december 1854. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen geboren.
2.
Menzo Trip, geboren in Zuidhorn op zondag 2 november 1856, trouwde met
Marie Kappers. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Bernard Jacob Trip, geboren in Zuidhorn op vrijdag 19 februari 1858,
trouwde (respectievelijk 36 en 23 jaar oud) in Arnhem op
woensdag 16 januari 1895 met Johanna Maria Gerritzen, geboren in
Nijmegen op zaterdag 13 januari 1872. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
4.
Anne Trip, geboren in Westerhorn op vrijdag 5 augustus 1859, overleden (9
dagen oud) aldaar op zondag 14 augustus 1859.
5.
Reinhard Willem Roelof Trip, geboren in Westerhorn op
vrijdag 5 augustus 1859.

XIh.

Jan Sibenius Trip, zoon van Berend Trip (Xe) [blz. 20] en Maria Aletta Louisa van de
Lande, geboren in Wildervank op donderdag 18 maart 1830, trouwde (respectievelijk 25
en 24 jaar oud) in Groningen op maandag 2 juli 1855 met Elisabeth Maria Salverda
van de Lande, geboren in Groningen op zondag 1 mei 1831.
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Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jacob Frederik Sibenius Trip, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] in 1857, overleden
(ongeveer 31 jaar oud) in Arnhem op zondag 30 september 1888, trouwde
met Elisabeth Willemina Elenbaas. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
XIi.

Mr. Samuel Wolther Trip, zoon van Herman Trip (Xf) [blz. 21] en Harmanna Elisabeth
Tjassens, gedoopt in Groningen op zondag 27 mei 1804, overleden (81 jaar oud) in
's-Gravenhage op vrijdag 26 februari 1886, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en
ongeveer 26 jaar oud) in Zwolle op vrijdag 15 juni 1832 met Ockje van Sandick,
gedoopt in 's-Gravenhage op dinsdag 3 juni 1806, overleden (ongeveer 62 jaar oud) in
Groningen op zaterdag 14 november 1868.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Clara Hermanna Elisabeth Trip, geboren in Groningen op
vrijdag 17 mei 1833, overleden (42 jaar oud) in Leiden op
donderdag 23 december 1875.
2.
Herman Trip, geboren in Groningen op vrijdag 2 januari 1835.
3.
Onno Zwier Trip, geboren in Groningen op zondag 8 oktober 1837.
4.
Octavius Helias Trip, geboren in Groningen op woensdag 2 maart 1842,
overleden (47 jaar oud) aldaar op zondag 28 juli 1889, volgt XIId [blz. 29].
5.
Hendrik Jan Trip, geboren in Groningen op woensdag 11 maart 1846,
overleden (1 jaar oud) aldaar op maandag 2 augustus 1847.

Mr. Samuel Wolther Trip.
Gepromoveerd jurist in 1829 en was achtereenvolgens Advocaat, substituut Officier, rechter en
griffier bij de rechtbank in Groningen.

XIj.

Scato Trip, zoon van Herman Trip (Xf) [blz. 21] en Harmanna Elisabeth Tjassens,
geboren in Hoogezand op vrijdag 24 april 1807, gedoopt aldaar op zondag 10 mei 1807,
overleden (64 jaar oud) in Deventer op maandag 30 oktober 1871, trouwde
(respectievelijk 43 en 25 jaar oud) in Harlingen op donderdag 6 februari 1851 met
Martha Cornelia Blok, geboren in Harlingen op zondag 6 maart 1825, overleden (41
jaar oud) in Deventer op vrijdag 4 januari 1867.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
1.
Hermanna Elisabeth Trip, geboren in Harlingen op
zaterdag 25 oktober 1851, overleden (59 jaar oud) in Oldenzaal op
donderdag 11 mei 1911, trouwde (respectievelijk 23 en 30 jaar oud) in
Ubbergen op woensdag 30 juni 1875 met Johannes Hermanus Molkenboer,
geboren in Amsterdam op zaterdag 15 maart 1845, overleden (47 jaar oud) in
Oldenzaal op maandag 29 augustus 1892. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

XIk.

Scato Trip, geboren in Harlingen op maandag 4 juli 1853, overleden (73 jaar
oud) in 's-Gravenhage op vrijdag 25 februari 1927.
Jansje Trip, geboren in Harlingen op dinsdag 12 september 1854, overleden
(85 jaar oud) aldaar op donderdag 5 september 1940, trouwde (respectievelijk
23 en 30 jaar oud) in Harlingen op woensdag 22 mei 1878 met Freerk
Fontein, geboren in Harlingen op dinsdag 2 november 1847, overleden (70
jaar oud) aldaar op donderdag 11 april 1918. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Anna Louisa Trip, geboren in Harlingen op woensdag 27 februari 1856,
overleden (74 jaar oud) aldaar op zondag 14 december 1930, trouwde
(respectievelijk 32 en 46 jaar oud) in Harlingen op
donderdag 1 november 1888 met Dirk Fontein, geboren in Harlingen op
maandag 6 juni 1842, overleden (73 jaar oud) aldaar op
maandag 6 maart 1916. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Martha Cornelia Trip, geboren in Harlingen op vrijdag 29 juli 1859, overleden
(77 jaar oud) aldaar op woensdag 23 september 1936.
Nicolaas Trip, geboren in Deventer op zondag 26 augustus 1860, overleden
(58 jaar oud) in 's-Gravenhage op zaterdag 10 mei 1919, volgt XIIe [blz. 29].
Evert Johan Jacob Trip, geboren in Deventer in 1864, overleden (ongeveer
32 jaar oud) in Bergen op Zoom op zaterdag 11 januari 1896.
Samuel Wolther Trip, geboren in Deventer in 1865, overleden (ongeveer 1
jaar oud) aldaar op woensdag 7 februari 1866.

Willem Laman Trip, zoon van Herman Trip (Xf) [blz. 21] en Harmanna Elisabeth
Tjassens, geboren in Hoogezand op zaterdag 19 augustus 1809, gedoopt aldaar op
zondag 3 september 1809, notaris in Groningen, overleden (64 jaar oud) in Groningen
op woensdag 8 oktober 1873, trouwde (respectievelijk 29 en 26 jaar oud) in Groningen
op donderdag 4 juli 1839 met Jacoba Catharina Munniks, geboren in Groningen op
maandag 2 november 1812, overleden (79 jaar oud) aldaar op zaterdag 9 januari 1892.
Uit dit huwelijk 10 kinderen.
1.
Herman Laman Trip, geboren in Groningen op maandag 18 mei 1840,
overleden (87 jaar oud) in Oegstgeest op maandag 20 februari 1928, trouwde
met Anna Maria Jacoba Vaillant, geboren in Schiedam op
zondag 14 mei 1848, overleden (79 jaar oud) in Leiden op
donderdag 5 april 1928. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Antonia Catharina Laman Trip, geboren in Groningen op
woensdag 27 oktober 1841, overleden (64 jaar oud) in Warnsveld op
dinsdag 8 mei 1906, trouwde (beiden 27 jaar oud) in Groningen op
maandag 19 april 1869 met Johannes Rutgers, geboren in Groningen op
vrijdag 7 januari 1842, overleden (57 jaar oud) in Warnsveld op
zaterdag 23 september 1899. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Scato Laman Trip, geboren in Groningen op dinsdag 6 juni 1843, overleden
(71 jaar oud) in 's-Gravenhage op vrijdag 20 november 1914, volgt
XIIf [blz. 30].
4.
Jacobus Laman Trip, geboren in Groningen op woensdag 7 augustus 1844,
overleden (1 jaar oud) aldaar op woensdag 5 augustus 1846.
5.
Jhr. Willem Laman Trip, geboren in Groningen op dinsdag 14 oktober 1845,
overleden (48 jaar oud) in Doesburg op donderdag 21 juni 1894, trouwde
(respectievelijk 35 en 25 jaar oud) in Arnhem op
donderdag 29 september 1881 met Geertruida Maria Egberta Boonen,
geboren in Loenersloot op zaterdag 26 april 1856, overleden (70 jaar oud) in
Velp op vrijdag 1 oktober 1926. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
6.
Jacobus Laman Trip, geboren in Groningen op zondag 4 april 1847.
7.
Hermanna Elisabeth Laman Trip, geboren in Groningen op
dinsdag 16 mei 1848, overleden (64 jaar oud) aldaar op
woensdag 30 april 1913.
8.
Anna Louisa Laman Trip, geboren in Groningen op vrijdag 25 januari 1850,
trouwde met Jhr. Willem Jan Quintus, geboren in Groningen op
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9.

10.

woensdag 21 mei 1845. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jkvr. Geertruida Aletta Laman Trip, geboren in Groningen op
zaterdag 11 oktober 1851, overleden (73 jaar oud) aldaar op
woensdag 22 oktober 1924.
Abigaël Wilhelmine Laman Trip, geboren in Groningen op
zaterdag 7 mei 1853, overleden (46 jaar oud) in Elst op dinsdag 10 april 1900,
trouwde (respectievelijk 29 en 42 jaar oud) in Groningen op
maandag 6 november 1882 met Jacob Mauritz van Halmael, geboren in
Amsterdam op vrijdag 15 november 1839, overleden (78 jaar oud) in Elst op
zaterdag 9 februari 1918. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIl.

Jhr.Mr. Hindrik Jan Trip, zoon van Herman Trip (Xf) [blz. 21] en Harmanna Elisabeth
Tjassens, geboren in Groningen op donderdag 21 november 1811, overleden (74 jaar
oud) aldaar op maandag 11 januari 1886, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) in
Groningen op donderdag 14 september 1837 met Catharina Gesina Haersma van
Vierssen, geboren in Leeuwarden op woensdag 10 april 1816, overleden (81 jaar oud)
in Groningen op zaterdag 12 maart 1898.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Hector Livius Trip, geboren in Groningen op zaterdag 16 juni 1838,
overleden (83 jaar oud) aldaar op maandag 13 februari 1922, volgt
XIIg [blz. 31].

XIm.

Aegidius Daniël Trip, zoon van Hendrik Trip (Xg) [blz. 22] en Agneta Houwink,
geboren in Zwolle in 1811, overleden (ongeveer 50 jaar oud) in Breskens op
dinsdag 12 maart 1861, trouwde (ongeveer 45 jaar oud) in Bergen op Zoom op
donderdag 15 mei 1856 met Anna Barbara Janssens, geboren in Waardenburg.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Agneta Alida Trip, geboren in Woerden op zaterdag 18 april 1857, overleden
(11 maanden oud) in Utrecht op dinsdag 6 april 1858.

XIn.

Scato Hendrik Trip, zoon van Hendrik Trip (Xg) [blz. 22] en Agneta Houwink, geboren
in Meppel op woensdag 17 februari 1819, overleden (84 jaar oud) in Stad Almelo op
vrijdag 17 juli 1903, trouwde (respectievelijk 41 en 28 jaar oud) in Meppel op
zondag 8 april 1860 met Anna Maria Everdina Poulie, geboren in Frederiksoord op
zaterdag 29 oktober 1831, overleden (72 jaar oud) in Stad Almelo op
donderdag 14 april 1904.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Catharina Elisabeth Trip, geboren in Almelo op vrijdag 8 november 1861,
overleden (72 jaar oud) aldaar op zondag 17 juni 1934.
2.
Hendrik Jan Trip, geboren in Almelo op dinsdag 14 april 1863, overleden (70
jaar oud) aldaar op zaterdag 24 juni 1933, volgt XIIh [blz. 32].
3.
Carel Frederik Trip, geboren in Meppel op maandag 5 maart 1866, overleden
(10 maanden oud) aldaar op zondag 27 januari 1867.
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4.

Carel Frederik Trip, geboren in Meppel op dinsdag 26 januari 1869,
overleden (81 jaar oud) in Zeist op vrijdag 14 april 1950, volgt XIIi [blz. 32].

Generatie XII
XIIa.

jonkheer Johan Willem Anthonie Barchman-Wuytiers, zoon van jonkheer Hendrik
Johan Maria Barchman-Wuytiers (XIa) [blz. 23] en Antonia Elisabeth van Meurs,
geboren in Harderwijk op zaterdag 13 februari 1847, overleden (79 jaar oud) in Vleuten
in Huize Voorn op donderdag 3 juni 1926, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar oud) in
Utrecht op donderdag 7 mei 1874 met Suzanne Amalia Martens, geboren in Zeist op
zondag 5 januari 1851, overleden (69 jaar oud) in Utrecht op zondag 14 november 1920.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Hendrik Johan Maria Barchman-Wuytiers, geboren in Loosdrecht op
donderdag 4 februari 1875, overleden (40 jaar oud) aldaar op
donderdag 6 januari 1916, volgt XIIIa [blz. 32].
2.
Johanna Francesca Henriëtte Barchman-Wuytiers, geboren in Arnhem op
dinsdag 23 mei 1876, overleden (85 jaar oud) in Hierden in Huize De
Berenkuil op dinsdag 28 november 1961, trouwde (respectievelijk 24 en 36
jaar oud) in Vleuten op donderdag 25 april 1901 met jonkheer Hugo van
Beresteyn, geboren in Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
dinsdag 8 november 1864, overleden (59 jaar oud) in 's-Gravenhage op
woensdag 13 februari 1924. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

XIIb.

Hendrik Rudolf Trip, zoon van Abraham Trip (XIe) [blz. 24] en Reinhardina Maria
Elisabeth Wichers, geboren in Hoogezand op maandag 19 mei 1851, overleden (71 jaar
oud) in Borger op zaterdag 13 januari 1923, trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar
oud) in Coevorden op woensdag 20 november 1878 met Anna Elisabeth Margaretha
Wichers, geboren in Dalen op woensdag 13 oktober 1852, overleden (76 jaar oud) in
Borger op woensdag 17 april 1929.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Abraham Trip, geboren in Middelstum op maandag 29 september 1879,
overleden (63 jaar oud) in Borger op maandag 14 december 1942.

XIIc.

Cornelis Ulrich Jan Trip, zoon van Lucas Trip (XIf) [blz. 25] en Alegonda Edonia
Huber, geboren in Delfzijl op maandag 7 januari 1850, overleden (59 jaar oud) in
Farmsum op zondag 27 juni 1909, trouwde (respectievelijk 33 en 36 jaar oud) in Delfzijl
op dinsdag 8 mei 1883 met Beerta van Höevell, geboren in Dordrecht op
dinsdag 13 oktober 1846, overleden (53 jaar oud) in Delfzijl op
vrijdag 17 augustus 1900.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Alegonda Edonia Trip, geboren in Delfzijl op maandag 16 februari 1885,
trouwde (respectievelijk 31 en 43 jaar oud) in Delfzijl op
dinsdag 12 december 1916 met Derk van Veen, geboren in Uithuizen op
dinsdag 13 mei 1873, overleden (76 jaar oud) in Groningen op
zondag 16 oktober 1949. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIId.

Octavius Helias Trip, zoon van Mr. Samuel Wolther Trip (XIi) [blz. 26] en Ockje van
Sandick, geboren in Groningen op woensdag 2 maart 1842, overleden (47 jaar oud)
aldaar op zondag 28 juli 1889, trouwde (respectievelijk 39 en 22 jaar oud) in
's-Gravenhage op donderdag 1 september 1881 met Eleonora Elisabeth
Brakel-Reiger, geboren in 's-Gravenhage op dinsdag 8 maart 1859, overleden (68 jaar
oud) aldaar op zaterdag 4 juni 1927.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Onno Samuël Wolther Wilhelmus Trip, geboren in 's-Gravenhage op
woensdag 17 september 1884, overleden (45 jaar oud) aldaar op
donderdag 23 januari 1930, volgt XIIIb [blz. 33].
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XIIe.

Nicolaas Trip, zoon van Scato Trip (XIj) [blz. 26] en Martha Cornelia Blok, geboren in
Deventer op zondag 26 augustus 1860, overleden (58 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zaterdag 10 mei 1919, trouwde met Dina, overleden in
Asembagus [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op woensdag 15 juni 1887.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Martha Cornelia Trip, geboren in
Asembagus [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
woensdag 15 juni 1887, overleden (86 jaar oud) in 's-Gravenhage op
vrijdag 14 juni 1974, begraven aldaar op dinsdag 18 juni 1974, trouwde met
Helen Redlod Adam, geboren in
Panarukan [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op zaterdag 27 juni 1885,
overleden (72 jaar oud) in 's-Gravenhage op woensdag 11 september 1957.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIIf.

Jhr.Mr. Scato Laman Trip (Jkh.), zoon van Willem Laman Trip (XIk) [blz. 27] en
Jacoba Catharina Munniks, geboren in Groningen op dinsdag 6 juni 1843, Nederlands
Jurist en President van de Hoge Raad der Nederlanden en Commandeur in de Orde
van de Nederlandse Leeuw, overleden (71 jaar oud) in 's-Gravenhage op
vrijdag 20 november 1914, trouwde (respectievelijk 31 en 24 jaar oud) in Heiloo op
donderdag 25 juni 1874 met Cornelia Mathilde van Foreest, geboren in Heiloo op
zaterdag 9 maart 1850, overleden (80 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zaterdag 3 januari 1931.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Willem Laman Trip, geboren in 's-Hertogenbosch in 1877, overleden
(ongeveer 66 jaar oud) in Wageningen op woensdag 22 september 1943,
trouwde met Maria Elisabeth Verloren. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
2.
Jhr.Mr. Herman Laman Trip, geboren in 's-Gravenhage op
zaterdag 29 januari 1881, overleden (47 jaar oud) in Oosterbeek op
maandag 20 augustus 1928, trouwde (respectievelijk 33 en 23 jaar oud) in
Renkum op donderdag 14 mei 1914 met Agathe Henriette Maria de
Beaufort, dochter van Jhr. Binnert Philip de Beaufort en Alida Cornelia van
Eck, geboren in Baarn op maandag 13 oktober 1890, overleden (91 jaar oud)
in Bennekom op vrijdag 26 maart 1982. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
geboren.
3.
Gerard Jacob Laman Trip, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 20 december 1883.
4.
Cornelia Mathilde Laman Trip, geboren in 's-Gravenhage op
zondag 1 december 1889.

Jhr.Mr. Scato Laman Trip.
Hij promoveerde in 1868 in zijn geboorteplaats in de rechten op het proefschrift Beschouwingen
over het toezicht op inrichtingen van nijverheid. In hetzelfde jaar ging hij aan de slag bij de afdeling
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onderwijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1897 werd hem in Hoorn een functie als
substituut-officier van justitie toebedeeld. In 1874 werd hij benoemd tot rechter aan de
arrondissementsrechtbank in Den Bosch. Vervolgens maakte hij in 1877 de overstap naar de
rechtbank in Den Haag waar hij in 1883 tot vicepresident werd benoemd. In 1892 werd hij rechter
bij de rechtbank in Zutphen waar hij president van de rechtbank was, maar in 1897 keerde hij weer
terug naar Den Haag. In 1897 volgde zijn benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad der
Nederlanden. Van 1912 tot en met 1914 was hij aldaar president. Op 20 november 1914 kwam hij
op 71-jarige leeftijd in Den Haag te overlijden.
Hij was Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Agathe Henriette Maria de Beaufort.
Nadat haar vader in 1898 en haar moeder in 1907 waren overleden werd ze opgevangen door de
zuster van haar moeder, Henriëtte van Eck, die de huishouding op Huize Mariëndaal in
Oosterbeek van haar overleden zuster overnam. Henriëtte ging naar een meisjeskostschool in
Genève. In 1909 kwam zij terug. In 1912 werd zij auditrice aan de universiteit van Utrecht waar zij
zich verdiepte in de letterkunde en geschiedenis zonder examen te doen.
Op 14 mei 1914 trouwde zij met advocaat jhr. mr. Herman Laman Trip (1881-1928). Sindsdien was
Henriëtte bekend onder verschillende namen: H. Laman Trip-de Beaufort en vooral Henriëtte L.T.
de Beaufort.
In 1916 verscheen haar eerste roman Willem van Oranje. In 1924 erfde zij van tante Henriëtte van
Eck, die geen kinderen had. Aangezien ze zelf ook geen kinderen had, besloot ze met haar man
het geld te gebruiken om kindersanatorium 'Hohes Licht' op te richten in Oberstdorf in Beieren,
vlak bij de Zwitserse grens. Nadat haar man in 1928 was overleden bracht zij steeds meer tijd door
op Hohes Licht. Vanaf 1933 werden daar ook Joodse kinderen opgenomen, die van valse papieren
werden voorzien en naar Zwitserland gebracht. In 1956 verkocht zij Hohes Licht aan een kerkelijke
instelling. De naam is nu 'Evangelisches Kneipp-Sanatorium'.
Na de oorlog legde ze zich weer toe op het schrijven. In 1948 verscheen het boek waardoor ze
bekendheid kreeg: Gijsbert Karel van Hogendorp. Later volgden meer biografieën, zoals Willem de
Zwijger (1950), Cornelis van Vollenhoven (1954) en Rembrandt (1956). In 1965 volgde Wilhelmina
1888-1962. Een levensverhaal. Daarna schreef ze alleen nog een reisverslag: 'Ruimte en zonlicht;
Safari in Afrika' (1968).
Zij was de naamgeefster van de Henriëtte de Beaufort-prijs.

XIIg.

Jhr.Mr. Hector Livius Trip, zoon van Jhr.Mr. Hindrik Jan Trip (XIl) [blz. 28] en
Catharina Gesina Haersma van Vierssen, geboren in Groningen op
zaterdag 16 juni 1838, wijzigt naam in Trip van Vierssen op vrijdag 15 augustus 1873,
overleden (83 jaar oud) in Groningen op maandag 13 februari 1922, trouwde (beiden 28
jaar oud) in Groningen op vrijdag 12 april 1867 met Anna Judith van Imhoff, geboren in
Groningen op vrijdag 22 maart 1839, overleden (92 jaar oud) aldaar op
zaterdag 28 november 1931.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Jhr. Hindrik Jan Trip van Vierssen, geboren in Groningen op
woensdag 8 januari 1868, overleden (7 jaar oud) aldaar op
dinsdag 25 mei 1875.
2.
Jkvr. Antonia Catharina Gesina Trip van Vierssen, geboren in Groningen
op zaterdag 25 december 1869, trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar oud) in
Groningen op woensdag 8 juli 1896 met Mr. Bernardus Tellegen, geboren
in Groningen op zondag 14 januari 1866, overleden (63 jaar oud) in Utrecht op
maandag 2 december 1929. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Jkvr. Gustava Willemina Henriëtte Trip van Vierssen, geboren in
Groningen op donderdag 6 juni 1872, overleden (72 jaar oud) in Assen op
woensdag 6 december 1944, trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar oud) in
Groningen op woensdag 12 juli 1893 met Nicolaas Wilhelmus Blom,
geboren in Almelo op woensdag 21 augustus 1867, overleden (55 jaar oud) in
Groningen op maandag 11 juni 1923. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
31

4.
5.
6.

7.

Gustaaf Willem Trip van Vierssen, geboren in Groningen op
donderdag 31 december 1874, volgt XIIIc [blz. 33].
Hendrik Jan Trip van Vierssen, geboren in Groningen op
zondag 24 juni 1877.
Jhr. Oncko Bernard Trip van Vierssen, geboren in Groningen op
donderdag 20 november 1879, overleden (69 jaar oud) aldaar op
zaterdag 15 januari 1949, trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) in
Amsterdam op vrijdag 7 juni 1907 met Theodora Elisabeth Beckman,
geboren in Surabaya [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
woensdag 10 december 1884. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Caroline Lucie Trip van Vierssen, geboren in Groningen op
zondag 12 maart 1882, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 25 jaar
oud) in Groningen op woensdag 27 februari 1907 met Ds. Johannes
Cornelis van Dijk, geboren omstreeks 1882. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.

XIIh.

Hendrik Jan Trip, zoon van Scato Hendrik Trip (XIn) [blz. 28] en Anna Maria Everdina
Poulie, geboren in Almelo op dinsdag 14 april 1863, overleden (70 jaar oud) aldaar op
zaterdag 24 juni 1933, trouwde (beiden 33 jaar oud) in Arnhem op vrijdag 31 juli 1896
met Jacoba Francisca Jongbloed, geboren in Sneek op vrijdag 1 mei 1863.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Anna Maria Everdina Trip, geboren in Haarlem in 1897, trouwde
(respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) in Almelo op
donderdag 7 juni 1923 met Ferdinand Jan Beernink, geboren in Amsterdam
in 1891. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Anna Trip, geboren in 1899, trouwde met Johannes Friedrich Hoffmann,
geboren in Hagen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend.
3.
Scato Hendrik Trip, geboren in 1907, trouwde met Maria Roeloffina
Runeman, geboren in 1917. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIIi.

Carel Frederik Trip, zoon van Scato Hendrik Trip (XIn) [blz. 28] en Anna Maria
Everdina Poulie, geboren in Meppel op dinsdag 26 januari 1869, overleden (81 jaar oud)
in Zeist op vrijdag 14 april 1950, trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar oud) in
Westdongeradeel op woensdag 7 juni 1899 met Renske Hendriks Bosma, geboren in
Westdongeradeel op woensdag 16 juli 1873, overleden (72 jaar oud) in Utrecht op
dinsdag 23 april 1946.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Ymke Maria Trip, geboren in Westdongeradeel op vrijdag 15 december 1899.

Generatie XIII
XIIIa.

jonkheer Hendrik Johan Maria Barchman-Wuytiers, zoon van jonkheer Johan Willem
Anthonie Barchman-Wuytiers (XIIa) [blz. 29] en Suzanne Amalia Martens, geboren in
Loosdrecht in Huize Eikenrode op donderdag 4 februari 1875, overleden (40 jaar oud)
aldaar op donderdag 6 januari 1916, trouwde (respectievelijk 30 en 26 jaar oud) in
Cothen op donderdag 6 april 1905 met Johanna Maria Bernhardine van
Beeck-Calkoen, geboren in Cothen in Huize Rhijnestein op
maandag 16 september 1878, overleden (74 jaar oud) in Zeist op
dinsdag 11 november 1952.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Sara Johanna Berendina Barchman-Wuytiers, geboren in Lopikerkapel in
Huize Vliet op maandag 26 juli 1909, overleden (23 jaar oud) in Bilthoven op
woensdag 1 maart 1933, trouwde (respectievelijk 20 en 32 jaar oud) in
Oudenrhijn op donderdag 5 juni 1930 met Oscar Karel baron Taets van
Amerongen, geboren in Renswoude op vrijdag 13 augustus 1897, overleden
(76 jaar oud) op zondag 14 oktober 1973. Uit dit huwelijk zijn mij geen
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2.

XIIIb.

kinderen bekend.
jonkheer Johan Willem Anthonie Barchman-Wuytiers, geboren in
Lopikerkapel in Huize Vliet op vrijdag 3 mei 1912, overleden (49 jaar oud) in
Bussum op woensdag 21 maart 1962, trouwde (beiden 27 jaar oud) in
Hoevelaken op woensdag 3 mei 1939, (gescheiden op
donderdag 5 december 1946) met Louis Johanna Anna van Eijs, geboren in
De Bilt op donderdag 3 augustus 1911, overleden (64 jaar oud) in
Bergerac [Dordogne, Frankrijk] op donderdag 11 september 1975. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Onno Samuël Wolther Wilhelmus Trip, zoon van Octavius Helias Trip
(XIId) [blz. 29] en Eleonora Elisabeth Brakel-Reiger, geboren in 's-Gravenhage op
woensdag 17 september 1884, overleden (45 jaar oud) aldaar op
donderdag 23 januari 1930, trouwde (respectievelijk 26 en 21 jaar oud) (1) in
's-Gravenhage op woensdag 3 mei 1911, (gescheiden in 's-Gravenhage op
donderdag 17 oktober 1918) met Anna Bos, geboren in Nieuwer Amstel op
maandag 7 oktober 1889, overleden (88 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zaterdag 26 augustus 1978.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Helia Octavie Trip, geboren in 's-Gravenhage op woensdag 18 oktober 1911,
overleden (49 jaar oud) aldaar op donderdag 22 december 1960.
Onno Samuël Wolther Wilhelmus Trip, trouwde (respectievelijk 41 en 35 jaar oud)
(2) in 's-Gravenzande op donderdag 4 maart 1926 met Maria Boers, geboren in
's-Gravenhage op dinsdag 13 januari 1891, overleden (35 jaar oud) aldaar op
woensdag 8 september 1926.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Octavius Onno Agnes Trip, geboren in 's-Gravenhage op
dinsdag 17 augustus 1926, overleden (8 jaar oud) in Vleuten op
dinsdag 5 maart 1935.
Onno Samuël Wolther Wilhelmus Trip, trouwde (3) met Petronella Johanna
Smoorenburg, geboren in 's-Gravenhage op zondag 22 maart 1885, overleden (86 jaar
oud) aldaar op maandag 20 september 1971.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIIIc.

Jhr. Gustaaf Willem Trip van Vierssen, zoon van Jhr.Mr. Hector Livius Trip
(XIIg) [blz. 31] en Anna Judith van Imhoff, geboren in Groningen op
donderdag 31 december 1874, trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) in Groningen
op woensdag 17 september 1902 met Agatha Cornelia Schoute, geboren in
's-Gravenhage op zondag 21 september 1879.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Piet Hein Trip van Vierssen, geboren in Heerlen op
dinsdag 27 oktober 1942.
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