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Met dank voor alle verwijzingen die in de loop der jaren
in de discussiegroep ‘Duffeltgenealogie’ voorbij
gekomen zijn, een groot deel van de stamreeks zoals die
hier staat was al door anderen opgeschreven.1
Onder aanmoediging van Els van Bokkem, heb ik het met
primaire bronnen proberen te onderbouwen. Daardoor
heb ik o.a. Naelleken Rom als vrouw van Gerrit de Laer
toe kunnen voegen. De familie Rom heb ik in een ander
bestand uitgewerkt. Een uitwerking van de familie van
haar moeder - Van de Pavordt - heb ik gepubliceerd in een
artikel: Robert Keurntjes (2020). "Van de Pavordt: toch één
Millingsche tak", Nederlandsche Leeuw, Jaargang
CXXXVII, Nr.3, 97-110.

Gebruikte afkortingen:
AHB - Archief Huis Bergh toegang 0214
BHIC - Archief Brabant
GA - Gelders Archief

Een laar is een open plek in een bos en verwijst aldus naar een vroege ontginning in een
bosrijke omgeving. Het gebied tussen Nijmegen en Kleef was vroeger een bosrijk gebied
waar nu nog meerdere veldnamen te vinden zijn die naar een laar verwijzen. Vlakbij
Duffelward ligt een stuk grond ‘De Laer’ en ernaast, aan wat nu de Trübsche Strasse heet, ter
hoogte van nummer 24 en 26, lag een stuk grond ‘Hooge Laer’. Bredeler, tussen Millingen en
Bimmen lijkt een verbastering van ‘Brede Laar’. ‘De Laer’ is een toponiem dat waarschijnlijk
naar één van deze laren verwijst.

Vroege vermeldingen
De vroegste vermelding van een De Laer die ik tegen gekomen ben is in een rekening van
Huis Bergh over het boekjaar 1462/63:
Johan die Laer den halve voiten, die in Johans bouwing van Lent gerbt so hadt vor j
bijlantz ss an gnt einde vanden upboeren gerucet steede van die laetster reckenungen
noch ij jaer f—j sch xiiij stuver2

Het is een lastige inschrijving om te begrijpen maar het heeft in ieder geval betrekking op een
Johan de Laer die een stuk grond in de Bijlandt pacht. Het lijkt niet om een huis te gaan en de
locatie is lastig te bepalen. Het kan zowel om een stuk grond aan de Pannerdense kant van de
Waal gaan of aan de kant van Millingen.
In rekeningen van de rentmeester van Keeken 1473-1485 wordt een Wolter van Laer
genoemd. En in een thijns en pachtboek van Halt uit 1536 komt een Jan van Laer met zijn
vrouw Hilleken voor. De kans is groot dat dit vroegere familieleden zijn maar bij gebrek aan
bronnen zijn tussenliggende generaties onbekend.
Mogelijk is er ook een relatie tot Henrick van Laer die op 12 februari 1562 de wind en de
rosmolen in Doornenburg pacht.3

1 https://groups.io/g/Duffeltgenealogie
2 AHB, inv.nr.4962
3 Huis De Doornenburg GA 0382, inv.nr. 162

Afb. 1: Het wapen van Hendrik de Laer,
schepen van Gendt.
BHIC 0221, inv.nr. 1069, 16 sept 1659.
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Gerrit en Hendrik de Laer
Zicht op een doorlopende stamreeks komt er vanaf de 17e eeuw. De broers Gerrit en Hendrik
de Laer horen na een gezellige avond met vrienden in januari 1637 op straat Derick
Hummelingh roepen. Hij werd opgewacht door Johan Schouwenburg en Wolffgang van den
Burg die hem te lijf gaan. Wat de aanleiding is vertelt het verhaal niet, maar er ontstaat een
pittig gevecht. Henrick weet zijn zwager Arndt Brants, de waard, er nog bij te roepen die in
hemdsmouwen naar buiten komt. Hij krijgt bijna meteen een klap op zijn kop met een gaffel
van Wolffgang waarop hij achter deze aan rent richting kerk. De vechtende groep wordt nog
groter en op gegeven moment zakt Johan Schouwenburg in elkaar en blijft dood liggen.
Arndt Brants wordt aangeklaagd voor doodslag omdat hij eerder Johan al eens met de dood
bedreigd zou hebben. Tijdens het proces zijn de verklaringen echter eenduidig dat Arndt pas
weer terug is bij de rest nadat Johan al dood op de grond lag. Een andere schuldige valt niet
aan te wijzen - volgens de chirurgijn die het lichaam van Johan onderzocht heeft had hij ook
zoveel klappen gehad dat er niet vast te stellen is door welke klap hij overleden is.4
Uit de verklaringen blijkt dat Gerrit ongeveer 33 jaar oud is en dat Arndt Brants, die ook
Herbertsz genoemd wordt, een zwager is van Henrick. Of Arndt ook een zwager is van Gerrit
staat er niet in maar zoals we straks zullen zien is dat wel waarschijnlijk.

Waar ze wonen
In 1637 wonen Gerrit en Henrick in Millingen. In 1649 blijkt Henrick vertrokken te zijn naar
Gendt. We komen ze beide tegen in de verpondingskohiers van 16495:
Millingen:

- Gerrit de Laer heeft 18 mergen landts t samen bouwlandt met een weijnich
boomgaerts, daer op staen twee huijsen, geestimeert op 90 gl
- Claes de Laer brenght aen 2 mergen landts, daerop een hutgen is staende& met
eenige bomen gepoot getaxeert op
Deselve brenght noch aen 3½ mergen inden Beijllandt ad 17 gl 10
- Henrick de Laer eenen mergen daerop eenige bomen ad 12 gl

Gendt:
- Henrick de Laer gepacht de bouwinge van St Wolburgen tot Arnhem houdende
omtrent 90 mergen, als 8 mergen slechte binnen weijde, 6 mergen buijtendijckse weijde
en de rest bouwlandt, jaerlicx voor 350 gl.
Het onderhoudt vant huijs en het opgraven van gruppen en graven tot laste des Capittels
48-, 398,
Idem sijn eijgen huijs ende hoffstat groot ½ mergen bouwlandts geschat op
Hiertoe 1½ roede schoordijck en voorspijck
Idem met sijn vrouwen voorkijnt gemeijn ½ mergen bouwlandt ad

Henrick de Laer heeft in Millingen een stuk grond zonder vermelding van enige opstal terwijl
Henrick in Gendt wel een huijs ende hoffstat heeft. Zo te zien is hij met een weduwe
getrouwd die al op het Sint Walburgengoed bij Gendt woont. Zij heeft een voorkind dat deelt
in een halve morgen land.
Zowel Gerrit als Claes de Laer wonen wel in Millingen en Gerrit heeft maar liefst 18 morgen
grond te bewerken. Waar dat precies ligt kan op grond van de verponding niet vastgesteld
worden.

Arndt Brants en de brede laar
In de heerlijkheid Millingen, tegen de grens met de heerlijkheid Halt, ligt een goed van circa
24 morgen groot met de naam Bredelaar, Breler of Breiler.6 Het is een leengoed van Huis
Bergh wat inhoudt dat het tegen betaling van bepaalde belasting en verrichten van diensten in

4 GA, 0185 ORA Millingen, inv.nr. 1
5 GA, 0003 archief kwartier van Nijmegen, inv.nr. 497; Transcriptie Guido van Benthem:
https://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohieren-1649-2/
6 Mr. A.P. van Schilfgaarde (1929). Register op de leenen van het Huis Bergh, Arnhem: S.Gouda Quint, p. 288.

https://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohieren-1649-2/
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gebruik is van iemand anders die het kan verpachten. In 1649 is het in leen bij Florentius
Hachten en op 30 juni 1653 gaat de helft ervan over op Arndt Brants, die we uit het eerder
genoemde proces kennen als Arndt Brants Herbertszoon. Zijn zoon Willem krijgt op 30
november van dat jaar de andere helft in leen.7 Klaarblijkelijk wonen of boeren ze er al
voordat ze het in leen krijgen, want in 1652 lenen Arndt Brans en zijn vrouw Willemke de
Laer 750 gulden met Bredeler als onderpand.8
Wanneer Arndt de helft van Bredelaar in leen krijgt verdeelt hij het meteen voor gebruik met
Claes en Gerrit de Laer in drie delen van 4 morgen.9 We mogen hier wel uit concluderen dat
Claes, Gerrit, Hendrick en Willemke de Laer broers en zus zijn. Dat Henrick geen deel krijgt
is te verklaren met zijn verhuizing naar Gendt.

Afb.2: Gerrit de Laer in 1637, bevestiging van ontvangst van betaling. AHB, inv.nr.5745, dig.afb.5

Gerrit de Laer
Van Gerrit weten we wat meer dan van Henrick en Claes. Volgens zijn eigen zeggen is hij in
Millingen geboren en getogen. Hij heeft ooit 3 à 4 jaar een huis in Bimmen gehad, maar had
ook in die tijd zijn landerijen in Millingen. Volgens de verklaring uit 1637 zou hij ongeveer
33 jaar oud zijn. In 1639 verklaart hij echter 40 jaar oud te zijn en in 1643 44 jaar.10
Vermoedelijk is er in 1637 dan een fout gemaakt en zal hij circa 1599 geboren zijn.
Zijn vrouw is Naelleken Rom, dochter van Jan Rom, de vroegere schout van Millingen, en
kleindochter van Johan Jordensz van de Pavordt en Alheid.11 De voornaam van haar moeder
is niet overgeleverd. Een latere Henrick de Laer is hun meest waarschijnlijke zoon.

Henrick de Laer
Zoals al eerder gezegd meen ik dat de Henrick uit 1637 dezelfde zal zijn als degene die in
1649 in Gendt het Walburgisgoed pacht. Op afbeelding 1 is het zegel dat Henrick als schepen
gebruikte en dat mogelijk ook door andere leden van de familie gebruikt is. Na hem is er in
Gendt nog sprake van een Anneke en een Henrick de Laer die beide kinderloos sterven.
Een onderbouwing dat het om dezelfde Henrick gaat is een stuk uit 1634 dat Henrick
ondertekent met een handmerk dat een duidelijke overeenkomst heeft met het wapen.

Afb 3: Henrick de Laer in 1634, verklaring AHB, inv.nr.5689, dig.afb.7

7 Dat Willem een zoon is van Arndt wordt niet bevestigd door primaire bronnen, maar is waarschijnlijk vanwege
chronologie en samenhang in de familie Brants. Zie verder mijn stamreeks Brants.
8 In een archief m.b.t. uitstaande schulden met goederen in Millingen en Pannerden als onderpand wordt Gerrit
van Lijnden genoemd met o.a. een lening van 750 gulden die hij uit heeft staan bij Arndt Brans. Tussen de stukken
zit ook een afschrift van oude protocollen waarin de genoemde schuld voorkomt: 20 oktober 1652, Hendrik Brans
en Willemke de Laer bekennen schuld aan Gerit van Lijnden met als onderpand huis en hof de Breler. Dat hier
Hendrick staat moet een fout zijn van de kopiist. AHB, inv. 4951, dig.afb.2 en dig.afb.24
9 AHB, inv.nr. 3167, folio 112, digitaal online: afb. 113.
10 AHB, inv.nr. 5790, dig.afb.3. GA, hof van Gelre 5211.
11 Zie ook mijn genealogieën Van de Pavordt en Rom. Erfeniskwestie van Johan Rom en Margaretha van de
Pavordt: GA 0185, inv.nr. 27. Vestenis van Hermen van Rijswick en Harnsken Rommen in 1655: GA 0193,
inv.nr.409, dig.afb.11.
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Claes de Laer
De derde broer komt maar weinig uit de verf. Hij heeft ook een zoon Henrick maar hoe het
met latere nazaten zit is onduidelijk.

Hun vader Henrick de Laer
Dat hun vader Henrick geheten zal hebben blijkt enerzijds uit het gegeven dat Gerrit, Henrick
en Claes alle drie een zoon Henrick hebben en dat Henrick in 1634 met de toevoeging ‘de
Jonge’ genoemd wordt - er was dus kennelijk ook een ‘oude’.12
In Mr.Pieter Paulus (1776). Verklaring der Unie van Utrecht, Utrecht: J. van Schoonhoven en
comp. p.321 vinden we een vermelding van een klacht uit 1629 van een Henrick de Laer. Het
zou in principe Henrick ‘de jonge’ kunnen zijn, maar het lijkt mij dat we hier eerder met hun
vader te maken hebben.

“Bijlage D. Extract uit het Reces des Lantdages in Januario ende Februario,
Anno 1629., tot Arnhem geholden,
Jovis den 12. February [1629].

Op reqte. van Henrick van Laer, wonende tot Millinge, klagend, dat den
Commandeur van 't Fort van 'sGravenweert hem heeft doen affhaelen drie
peerden, ter cause hy voor den tresius aen s'vyandts syde soude gedient
hebben.

Fiant litererae aen den voorsz. Commendeur, om die voorn. peerden cost end
schadeloos tho relaxeren, invoegen als desen aen den Gouverneur van Embrick
geschreven is.”

Nazaten
De familietak in Gendt kent nog maar één generatie na Henrick, maar in Millingen blijven er
nog lang nazaten van de familie De Laar wonen.

Hendrick de Laer en Hendrick de Laer Kroll
In de 3e generatie zijn er drie verschillende vermeldingen voor twee mannen: Hendrik de laer,
Hendrik de Laer Claessoon en Hendrik de Laer Kroll.13 Beiden mannen komen voor in de
lijst voor familiegeld in 1676.14 En één in de rekeningen van de rentmeester als pachter van
de Steense Gemeente.15

- Vermeldt als pachter: 1678 Steense gemeente, [AHB, inv.nr.5215, dig.afb.34]; van
1663 [AHB 0214, inv.nr. 5164, folio 26] tot 1673 [AHB 0214, inv.nr. 5209] door Gerrit
de Laer.

Eén van de twee overlijdt 24 januari 1723 (overlijdensregister Bimmen) op 95 jarige leeftijd
(aet. 95 ann.), en is dus geboren ca 1628. De andere overlijdt op 16 juli 1719 en zal dezelfde
zijn als die in 1711 verklaart 74 of 75 jaar oud te zijn - geboren ca 1636, en getrouwd met
Jenneke Brants.

12 AHB, inv.nr. 5689, dig.afb.7
13 In de arbeidslijsten van ambtman Olivier Verheijden kom ik ze o.a. als volgt tegen:
AHB 0214_5198_112.jpg Claes de Laer Soon, 47 dgn. verrichte arbeid, 1661.
AHB 0214_5198_113.jpg Gerrit de Laers soon, 16 dgn, 1661.
AHB 0214_5201_093.jpg Henderick de Laer Claessoon, 40 dgn, 1665.
AHB 0214_5227_131.jpg Hendrick de Laer Krol, 6 dgn, 1673.
AHB 0214_5232_018.jpg Hendrijck de Laer Krol, 11 dgn, 1679.
AHB 0214_5232_019.jpg Hendrick de Laer, 22 dagh, 1679.
14 https://vanbenthemgenealogie.nl/familiegeld-millingen-1676-1678/
15 De Steense Gemeente werd alternerend 6 jaar verpacht en 6 jaar niet.
AHB 0214, inv.nr. 5164 folio 26, Gerrit de Laer, 1665
AHB 0214, inv.nr. 5209, 1672/1673 wordt hij voor het laatst genoemd.
De jaren erna in gebruik van de graaf zelf
AHB 0214_5215_034.jpg,, 1678/79, Hendrick de Laer de eerste keer als pachter genoemd.
AHB 0214_5222_34.jpg, 1685/86 Hendrick de Laer, Millingse Steense gemeente
Idem, Millingse binnen en buiten gemeente



De Laer in Millingen Robert Keurntjes

5

Vanwege de namen van zijn zonen, Hendrik, Gerrit en Arndt, hou ik Hendrik de Laer
(1637-1719) voor de zoon van Gerrit. Van de andere, Hendrik de Laer (1628-1723), zijn geen
zonen bekend. Mogelijk had hij wel dochters.
Ik vermoed gezien het verloop in de arbeiderslijsten dat de toevoeging ‘Krol’ bij Hendrik de
Laer Claessoon (1628-1723) hoort.

Een stamreeks van De Laer in Millingen in de 17e eeuw gaat er dan als volgt uit zien:

Stamreeks De Laer

1 HENDRIK DE LAER.
Genoemd in 1629.
kinderen:
1 CLAES DE LAER. Volgt 1.1.
2 GERRIT DE LAER, geb. ca 1600 in Millingen. Volgt 1.2.
3 HENRICK DE LAER, Volgt 1.3.
4 WILLEMKE DE LAER, tr. ARNDT BRANTS, geb. ca 1595, z.v. Herbert Brants.

1.1 CLAES DE LAER, zoon van Hendrik de Laer (zie 1).
kinderen van Claes uit onbekende relatie:
1 HENDRIK DE LAER CLAESZ, geb. ca 1628, overl. 24 jan 1723 (Bimmen), ‘aet. 95 ann.’
Waarschijnlijk is hij identiek aan Hendrick de Laer Kroll.
Van Hendrik zijn geen zonen bekend. Mogelijk had hij wel dochters, die we in de
overlijdensregisters van Bimmen zien.

1.2 GERRIT DE LAER, geb. Millingen ca 1599/1600,
tr. NAELLEKEN ROM(MEN), dr. van Jan Rom en N.N. van de Pavert.16

Verklaard januari 1637, 33 jaar oud te zijn.17 Verklaard in 1639: ongeveer 40 jaar, geboren en
getogen in Millingen, daar altijd gewoond met uitzondering van 3 of 4 jaar dat hij een huis in
Bimmen had. In die tijd had hij wel zijn landereijen onder Millingen.18 In 1643 verklaart hij
omstreeks 44 jaar te zijn en in Millingen geboren.19
In 1659 wordt Hendrick Arntz genoemd als ‘cessionaris’ van Gerrit de Laer. Het zou kunnen dat
hij door huwelijk een erfopvolger is van Gerrit - dan zou hij voor Jantien Croes al getrouwd
geweest moeten zijn - maar het kan uiteraard ook dat hij de schuldeis van Gerrit overgekocht
heeft.20
kinderen van Gerrit en Naelleken:
1 [mogelijk] GERRIT DE LAER. Volgt 1.2.1.
2 [mogelijk] GRIETJEN DE LAER. Volgt 1.2.2.
3 HENDRICK DE LAER, geboren omstreeks 1637. Volgt 1.2.3.

1.2.1 GERRIT DE LAER, tr. Millingen 6 november 1670, weduwnaar, Jenneken Janss.
Zou ook een zoon van Claes de Laer kunnen zijn.

1.2.2 GRIETJEN DE LAER,
Zou ook een dochter van Claes de Laer kunnen zijn.
tr(1) N.N.. overl. vóór 1681.
tr(2) Millingen 24 juli 1681, Jan/Jac Hackfort, overl. Millingen (Bimmen) 23 april 1693.
tr(3) Millingen 19 mei 1695, Theunis Sweren.

16 Zie stamreeks Rom en o.a. GA 0193, inv.nr.409, dig.afb.11
17 GA 0185, inv.nr.1
18 AHB, inv.nr.5182
19 GA 0124 hof van Gelre, inv.nr.5211
20 GA 0124, inv.nr.5403, dig.afb.994 e.v.
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1.2.3 HENDRICK DE LAER, geb. ca 1637, z.v. Gerrit de Laer (zie 1.2) en Naelleken Rom(men).
overl. Millingen 16 juli 1719, begr. op 19 juli in het koor van de kerk te Millingen.
tr. JENNEKE BRANTS, geb. ca 1640/1645(?), d.v. Derick Brants en Maria Brants,
overl. Millingen 11 januari 1718

Genoemd in de lijst familiegelden 1676-78 Millingen. Hendrick wordt een paar keer genoemd in de
schepenprotocollen van heerlijkheid Halt.
In 1711 wordt hij verhoord in zake vechtpartij Derck Aernts, 74 of 75 jaar oud.
Op 6 jan 1681 maken Derick Brants en Maria Brants een testament voor de schepenen van de heerlijkheid
Halt voor hun kinderen, “benentlich Stephan Brants, Johannam Brants, Jan Brants, Bart Brants undt
Jenneken Schutten, alss ihrer verstorbenen Tochter Judithen Brandts hinterlassenes unmundiges kindt”. Op
3 okt 1696 regelt Evertgen Scholten de nalatenschap van Jenneke Brants de voordochter van haar overleden
man Johan Brants en noemt als haar “ohm und möhn” (oom en tante) Steven Brants, Hendrick de Laer en
Jan Moers (tr. Mechtildis Hollander weduwe Bart Brants).21

kinderen van Hendrick en Jenneke:
1 HENRICUS DE LAER, geb. ca 1670. Volgt 1.2.3.1.
2 ARNOLDUS DE LAER, geb. ca 1675. Volgt 1.2.3.2.
3 GERARDUS (GERRIT) DE LAER, geb. ca 1677. Volgt 1.2.3.3.

1.2.3.1 HENRICUS DE LAER, z.v. Hendrick de Laer (zie 1.2.3) en Jenneke Brants,
geb. ca 1670, overl. vóór 1719.
tr. Millingen 10 november 1694, HARNSKEN CRIJTENBORG/KREITENBERG, d.v. Joannes en
Christina Lucassen, doop Griethuizen 20 november 1670, overl. Millingen 5 maart 1756.

kinderen van Henricus en Harnsken:
1 PETRONELLA DE LAER, doop Bimmen 25 mrt 1696,
get. Arndt de Laer, Jantien Huijsman, Anneken van Kempen.
tr. JOANNES PETERS, doop Oud Zevenaar 27 april 1699.
2 DERSKEN DE LAER doop Bimmen 12 dec 1698.
get. Tunnis Sweeren, Stijn Luijssen
3 ANNA DE LAER doop Bimmen 27 mei 1703.
Jan Peters, Erntien Huijsmans
4 NICOLA DE LAER doop Bimmen 9 april 1707.
get. Wilhelmus Brans, Maria Peckel

1.2.3.2 ARNOLDUS DE LAER geb. ca 1675, z.v. Hendrick de Laer (zie 1.2.3) en Jenneke Brants.
overl. Millingen 27 jan 1726.
tr. Millingen 3 feb 1704, GEERTJEN ARNTS, d.v. Steven Arnts en Willemke van de Pavert.
doop Millingen 21 sep 1681.

kinderen gedoopt in Bimmen vanaf 1704:
1. HENRICUS 17 aug 1704
2. HERMANUS 16 feb 1706
3. JOANNA MARIA 5 apr 1710
4. GERTRUDIS 19 mei 1712
5. JUDITH 15 sep 1714
6. JOANNA 2 apr 1718
7. JOANNA WILHELMINA 19 feb 1720
8. WILHELMINA 31 aug 1722

1.2.3.3 GERARDUS (GERRIT) DE LAER geb. ca 1677, z.v. Hendrick (1.2.3) en Jenneke Brants.
overl. Millingen 18 april 1758.
tr. Millingen 1 juli 1703, ENNEKEN VAN KEMPEN, d.v. Gerridt en Trijntje Strengers,
overl. Millingen 30 juli 1743.

Bij verhoor in zake vechtpartij Derck Aernts 1711 is Gerrit 33 of 34 jaar oud.
kinderen gedoopt in Bimmen vanaf 1704:
1. THEODORUS 27 mrt 1704
2. CATHARINA 8 nov 1705

21 Zie transcripties: https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-heerlijkheid-halt/ en
https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-2-1694-1732/
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3. HENRICUS 5 jan 1707
4. MARIA 21 apr 1708
5. GERARDUS 16 aug 1709
6. HENRICA 9 mei 1711
7. HENRICUS 4 sept 1712
8. JOANNES 18 mrt 1714
9. DOCHTER 21 mei 1717
10. JOANNA 23 jan 1719
11. JOANNA 14 mrt 1721

1.3 HENRICK DE LAER, geb. ca 1610, z.v. Hendrik de Laer (zie 1).
Schepen van Gendt en Erlecom. Woont op het Walburgisgoed bij Gendt. Hendrik en Anna/Anneke
de Laer komen we in Gendt tegen als doopgetuigen van 1658-1665.
kinderen van Henrick en N.N. (waarschijnlijk):
1 HENDRIK DE LAER. Volgt 1.3.1.
2 ANNEKE DE LAER. Volgt 1.3.2.

1.3.1 HENDRIK DE LAER, z.v. Henrick de Laer (zie 1) en N.N., overl. vóór okt 1706.
tr. Gendt en Erlecom 31 mei 1704, Angeren 22 juni 1704 JANTJEN LENTJES, hertrouwt Gendt
en Erlecom 19 okt 1706 Hendrick Schippershein.22

Vestenis uit 1683 van een schuld van 1050 gld aan OBG.23
Hendrick de Laer mitsgaeders Peter vande Velde en Anneke de Laer echtel. hun huis, hofstad,
boomgaard en een paar morgen land in Gendt vervalt aan het Oud Burger Gasthuis te Nijmegen.
4 oktober 1689. Het Borger Gasthuijs binnen Nijmegen bieden aen Hendrick de Laer, ende aen
Peter vande Velde en Anneke de Laer echteluijden het beschud uijt cracht van voorstaende
peijndingen. 3 december 1689.24 Het lijkt er op dat hun bezit aan het gasthuis vervalt in verband
met een schuld. Ze blijven er wonen.

1.3.2 ANNEKE DE LAER, d.v. Henrick de Laer (zie 1), overl. vóór 1706.
tr. PETER VAN DE VELDE.

10 augustus 1660 is (een) Anna de Laer doopgetuige in Gendt bij Peter z.v. Winand van de Velde.
(Er trouwt in Gendt op 17 september 1707 een Peter van de Velde met Harmine Harmsen. Laten
kinderen dopen in Hulhuizen. eerste zoon als Winandus)
Vestenisse: Elisabeth Top wed. van Winant van de Velde, Gijsbert van Zevenaar en Magdalena
vande Velde echtl., Peter van de Velde en Anneke de Laer echtel., Barta Heerma wed. van
Gijsbert vande Velde, bekennen een schuld.25
Vestenisse: Peter vande Velde en Anneken de Laer echtel. en Elisabeth Top wed. van Winant
vande Velde bekennen een schuld. 26 juli 1681.26

Nog niet genoemde mogelijke verwanten:
- In Huissen Stad wordt op 6 januari 1632 een Henricus de Laer gedoopt, zoon van Heese de
Laer en Janneke Poorteners. Mogelijk is Heese een broer van Hendrik de Laer.
- Vrouwen vermeldt in het overlijdensregister Bimmen, GA 0176, inv.nr. 1111.3:
Petronel de Laer, 28 maart 1688. gezien 1.2.3.1.1 zou dit een dochter kunnen zijn van 1.2.3
Enneken de Laer, 21 november 1702.
Enneken de Laer, april 1718.
Grietien de Laer, 21 november 1718. 1.2.2?
Peternel de Laer, 26 november 1728, 1.2.3.1.1?

22 GA, ORA Gendt 0152, inv.nr.45 dig.afb.295: 13 okt 1707; ook een acte 16 dec 1718
23 GA, ORA Gendt 0152, inv.nr.45, dig.afb.106
24 Archief Oud Burger Gasthuis te Nijmegen, inv.nr. 398-400
25 GA, ORA Gendt 0152, inv.nr.45, dig.afb.79.
26 Idem dig.afb.82.
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