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1536. Michael Amija geboren bij Roan den 12 October 1536 

sterft den 9 Jullio 1613 binnen Aken en begraven buyten de stat 

genaamt het guese kerikhof [Geuzen kerkhof]. 

1565. 1. is geboren Hermanus Amija binnen Aken den 8 july 

1563 sterft den 26 september 1629, was een soon van Michael. 

1588. 2. Hermanus Amija is geboren den 11 september 1588. 

Aken, hij was een soon van den bovegenaemde Hermanus. 

1622. Mattheus Amija is geboren 24 augustus 1622 : Amsterdam. 

was een soon van Hermanus den tweede. 

dese Matheus had nog twee broeders de eene genaamt Michiel 

geboore 1618 welleke het goet genaamt den bodenhaff buyten 

Aken het eerste heeft geerft van de familie van Croonenburgh 

(en heeft het selleve by testament aen sijn broeder Matheus 

gemaakt fide comis in Finitam) 

alsmede den jongsten broeder genaamt Hermanus gebore de 

jare 1626. 

Laus deo Anno 1655 in Amsterdam. 

1655. 13 September op woensdach wort mijn Houwelyck 

geslooten met Maria de Marez ten presentie Broeder Michael en 

Hermannus Amija mijnder sijde en Joan de Marez d oude oom 

en voocht, Jacobus de Marez haer Broeder en Isaac Hochepied 

de jonge als swager, ‘t sijnder Huyse, per Notaris Jan Eggerink 

16 dto op Donderdach syn voor de Commissarissen van houwelickse 

saecke geweest, met Broeder Michael Amija en Joan de Marez 

d oude en Massoeur Johanna Amya en Ida de Marez. 

19 Ditto : Sondach myn eerste gebot gehadt in de france en 

duytsche kerck den : 5 October dingsdach syn getrout in de Niewe 

Kerck door predikant Menso Johann. de Almogende Godt sij 

daervoor gelooft en gedanckt en geve dat wij door sijne genade 

de houwelycke staat t samen. beleven mogen tot sijn naams 

Eere in bevorderinge onser beyder Euwige Gelucksalicheyt. 

 

speelnootjes 

Steven de Geer 

Heyligonda van Beuningen 

Samuel de Marez en 

Cornelia Blauw. 

1657 den 14 Juny : op Donderdach ‘s morgens omtrent de clocke 

elf uren is verlost mijn lieve Huysvrouwe voorspoedelyck van een 

cloecke welgeschapen voldragen soon - Godt loff ende 
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15 ditto vrydach ontfangt den Heyligen Doop inde oude kerck 

door domine Ruhovius, en wort genaamt Hermannus, de goede 

Godt geve dat hy den H. Doop Christelyck beleve, ‘t sijnder 

naams Eere en eygen salicheyt. 

 

getuygen 

Broeder Michael Amija 

Broeder Jacobus de Marez en 

Massoeur Catarina de Marez, 

Huysvrouwe van Broeder Pieter de Marez 



 

1658 den 9 September op Maendach, ‘s morgens omtrent de clocke 

10 ure, is verlost myne Lieve Huysvrouwe van eenen cloecken 

voldragen welgeschapen jongen soon. Godt almachtich sij gedanckt 

voor sijne vaderlijcke genade. 

10 Ditto des dingsdach ontfangt den H. Doop in de Niewe kerck 

in de vroechpredikatie, door Do.’ Schantanus, en wort genaemt 

Abraham, de goede Godt verleene hem syne verdere segen, dat 

mach opwassen ter Eeren syns H. naems, en eygen salicheyt. 

 

getuygen 

Swager Reynier van der Beke, 

Burgemeester tot Middelburg, 

Suster Ida de Marez. 

1659 den 16 Juny op Maendach omtrent 12 uren des middach is 

in den Heeren gerust myn soontjen Abraham, naer eenige dagen 

een continuelle koortse en op laetst ettelycke stuypjens gehad te 

hebben - en is den 20 Juni in de Oude kerck begraven, in myn 

eygen graff staende in ‘t Costers Coor. 

1660 den 14 January op woensdach savonts omtrent 7 uren is 

verlost myn lieve Huysvrouwe van eene cloecke voldragene welgeschapene 

jonge Dochter, de goede Godt sy gedanckt voor syne 

vaderlycke genade - en 

18 Dito des Sondach naer middach wort gedoopt in de Suyerkerck 

door Do. Le Clercq, en genaemt Anna Rebecca, den almogenden 

Godt geve sij haren H. Doop Christelycke mach beleven, ten eeren 

sijns H. naems en eygen salicheyt. 

 

getuygen 

Broeder Hermannus Aya 

Suster Ida de Mareez 

Suster Catharina Amya. 

1671 Den 3 april is overleden Mattheus Amya in den ouderdom 

van 49 jaar omtrent en begraaven tot Amsterdam in de oude kerk 

in het kosters koor. 

1683 den 23 September synde donderdag snamiddags is myn 

huwelyk gesloten voor den notaris Miechiel Servaas met juff. 

Catharina de Vogelaar jongste dogter van dhr. secretaris jacob 

de Vogelaar en mevrou Sara Spiegel in presenty van dhr Arnout 

Huyberts mijn gewesen voogt van mijn sijde, en dandere bruyds 

vader en moeder, mitsgaderd dhren. ds, Isaacus le Maire, en mr. 

Nicolaas Listing, zynde beyde haar ooms van haer seide. God geve 
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dat dit huwlyk mag syn en blyven tot onderling genoegen, voorspoedt 

en salicheyt. 

den 28 dito dingsdaags syn wy geassisteert met myn toekomende 

schoonvader en schoonmoeder neffens myn swager en suster 

Harsing voor commissarissen geweest om de gebooden te laeten 

inschrijven. 

den 19 Octob., dingsdaags syn wy in de nieuwe kerk voor ds, 

la maire getrout, geassisteert zynde met myn toekomende schoonvaeder 

en schoonmoeder en myn swager en suster Harsing. 

1684 den 10 augusti snagts tusschen woensdag en donderdag 

ten half dry uren is myn lieve huysvrou verlost van een jonge 

dochter. 

den 11 dito vrydag savonts is hetselve door oom La mair inde 

oude kerk gedoopt en genaemt Sara Maria, en syn daervoor als 

getuygen geweest myn schoonmoeder Sara Spiegel en Swager 



Carel Harsing [Hartsinck]. 

den 22 dito dingsdaags morgens ten 7 uuren is myn eerste dogter 

Sara Maria aan de stuypjes overleeden. 

den 24 dito donderdag is deselve begraaven in de oude kerk int 

kosters koor in myn vaders gracht [graf]. 

1685 den 29 Novemb. ‘s morgens omtrent 9 uuren is myn lieve 

huysvrou verlost van een jongedogter. 

den 30 dito, vrydag savonts is deselve in de oude kerk door oom 

la mair gedoopt en weder genaamt Sara Maria, de getuygen 

als vooren. 

1686 den 18 Octob. vrydag smorgens omtrent 12 uuren is myn 

tweede dogter Sara Maria in den Heere ontslapen. 

den 21 dito maandag is hetselve in de oude kerk begraaven als 

voren 

1687 den 28 feb. vrydag savonts ten half agten in myn lieve 

huysvrou verlost van een jongedogter. 

den 2 maart, sondag savonts is deselve door oom La mair in de 

Oude kerk gedoopt en weder genaamt Sara Maria, de getuyge daar 

van was de baron van Friesheim capitain onder de guardes van 

syn hooch. den hr. prins van Oranje: en myn Schoonmoeder Sara 

Spiegel. 

1688 den 5 Feb. donderdag is myn waarde schoonmoeder Sara 

Spiegel smorgens ten 11 uuren na een uytteerende siekte christelyk 

in den Heere ontslaapen. 

den 10 dito dingsdaag savonts is deselve in de nieuwe kerk begraaven 

in haar vaders gracht. 

1689 den 5 Juny sondach ‘s middachs ten half twaalven is myn 

lieve huysvrou verlost van een jonge soon, den 8 dito savonts is 

hetselve door oom La mair inde Zuyderkerk gedoopt en genaamt 

Mattheus David, getuygen neef David Amya en Meuy Geertruy 

Spiegel. 
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den 23 July Saturdag’s middags ten half dry uren is myn derde 

dogter Sara Maria aan de stuypjens in den heer ontslapen. 

den 28 dito is deselve in de oude kerk begraven als vooren. 

1690 den 28 juny woensdag smorgens ten half twaalven is myn 

huysvrou verlost van een jonge dogter 

den 30 juny vrydag savonts is hetselve door Oom la mair in de 

oude kerk gedoopt en genaamt Sara Constantia, getuygen neef jan 

Albert van Friesheim tot Aaken en meuy Constantia de Vogelaar 

huysvrou van Oom Isaaq le Maire, bedienaar des goodelyken 

woorts alhier. 

1691 den 2 february snagts tusschen Woensdag en donderdag 

quart voor sessen is myn soon Mattheus David na een langdurige 

uytterende siekte overleden. 

den 24 February is deselve in de oudekerk begraaven. 

1694 den 6 february saturdag ‘s na middags ten 2 uuren is myn 

1. huysvrou verlost van een kloeke soon. 

den 7 february sondag na de middag is deselve door do. Roepius 

in de nieuwe syts cape1 gedoopt en genaemt Jacob, getuygen myn 

schoonvader mr. Jacob de Vogelaar, outsecretaris, meuy Cornelia 

Spiegel, huysvrou van Albert Del, vendumeester, en nigt Rachel 

Pelsser, wedue van Daniel Roemer tot Aaken, m wiens plaatse 

gestaan heeft nigt Cornelia Reimerssen huysvrou van mr. Jan 



Albert (onleesbaar), drost tot Leerdam. 

1696 den 13 maart ‘s dingsdaags ‘s avonds omtrent half agten 

is myn schoonsuster na een langdurige uytteerende siekte overleden. 

den 19 maandag’savonts is deselve begraaven in de ‘oude kerk. 

1696 den 27 augustus synde tusschen Sondag en smaandags 

nachts omt. ten 2 uuren is myn waarde huysvrou verlost van een 

jonge dogter, synde een kint van 7 maanden. 

den 29 augusti synde woensdag na de middag so is hetselve door 

do. Schulting gedoopt in de Suyderkerk en genaemt johanna 

jacoba, getuygen myn swager mr. jan de vogelaar, secretaris der 

zeezaeken en nigt jacoba van erp, wedue van dhr. en mr. Cornelis 

Rog scheepen en vroedschap deeser steede. 

1697 den 13 juny sondag ‘s avonts is myn schoonvader mr. jacob 

de vogelaer naar een uytteerende siekte overleeden. 

den 18 juny vrydag s’avonts is myn schoonvader in de nieuwe kerk 

begraven. 

den 19 juny is myn schoonsuster cornelia de vogelaar uyt de oude 

kerk mede in de nieuwe kerk gebracht. 

den 17 novemb. sondag snagts segge tusschen sondag en maandag 

ten half vier uuren is myn jongste dogter Johanna Jacoba overleden. 

den 21 novemb. donderdag is myn jongste dogter johanna jacoba 

begraven in de oude kerk in myn nieu gekogt graft. 

1698 den 5 april Saturdag ‘smorgens ten 8 uuren is myn suster 
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Anna Rebecca huysvrou van Carel Hartsink na een siekte van 

5 maander overleden. 

den 10 april donderdag ‘savonts is deselve begraaven in de zuyder 

kerk in het graft van mevrou harsing zaa. 

1699 den (open) is overleede Catharina de Voogelaar huysvrouw 

van den Heer Harmannus Amya in den ouderdom van 42 jaar en 

begraaven in de oude kerk tot Amsterdam. 

1700 in augustus is overleede Heer Hermannus Amya ook binnen 

Amsterdam in den ouderdom van 43 jaar en begraave in de oude 

kerk. 

1727 den 13 april is overleede oom Jan De vogelaar secretaris 

van zeesaken tot Amsterdam. En begraaven in de niwe kerk 18 dito, 

welk graf 30 jaar moeten blijven gesloote. 

1719 den 2 Januari is Jacob Amya getrouwt met Anna Susanna 

van Kretschmar tot Delft in de oude kerk door Domeni Seevenhoove. 

1723 den 7 Maart is myn lieve huysvrouw verlost van een soon, 

die in den Hage is gedoopt in de groote kerk en genaamt is Jan 

waarvan peet is oom Jan de Voogelaar secretaris van Amsterdam. 

1725 den 26 Desember smorgens ten half vier uren is myn 

huysvrouw verlost van een dogter, ook geboore in ‘s Hage en 

gedoopt in de groote kerck door Domeni Wittebol ende genaemt 

naar haar grootmoeder Anna Susanna waarvan peet zijn broeder 

en suster Louwies Adriaen van Kretschmar, Die tot Delft woonen. 

Trouwt met den 8 feb. 1746 met Carolus van Gysen M.D. 

1730 Den 6 July savonts by seeven uren is myn man Jacob 

Amya tot Monster op de hofstede de Geerbron overlede, in den 

ouderdom van 36 jaaren en 5 maanden 5 uren : en begraaven tot 

Monster den 11 dito in de kerk int groote koor in Een Eyge graft. 

nomro 40. 

1735 Den 15 maart smorgens ten 3 uren in ‘s Hage overleeden 



Anna Susanna van Kretschmar wede van den Heer Jacob Amya 

in den ouderdom van 41 jare en vier maanden twee dage. begraave 

den 21 dito in de kloosterkerk in ‘s Hage ‘s avons ten half tien 

gelegt in een grafkelder voor aen de deur van ‘t voorhout. En de 

naam met koopere spikkers geslaagen booven op de kist. 

1746 Den 8 January is Anna Susanna Amya getrouwt met Carolus 

van Gysen Med. Doct. tot Delft in de Groote kerk door Do. van 

Seevenhoven. 

1750 Den 16 July is Jan Amya Advt. Voor den Edele Hove van 

Holland getrouwt met Johanna Elisabeth van der Portzen te 

Keeken door Do. Theodorus van den Kerkhoff. 

1797 Den 16en April namiddag om halff een uur op de Hooge 

Swaluwe overleeden Johanna Elisabeth van der Portzen, huysvrouw 

van Mr. Jan Amya Secretaris van beide de Swaluwen. 

1797 Den 3 July is Mr. Jan Amya in tweede Huwelyk getreeden 
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met Hendrina Anthonetta Krayenhoff, geboore den 12 April 1756 

te Nymegen, Dogter van Cornelis Johannes Krayenhoff Major 

Ingenieur in Dienst van den Staat, en Vrouwe Clara Jacoba 

De Man. 

Anna Susanna Amya, in tweede Huwelijk getreeden den 20 Augustus 

1758 met Pieter Theodorus Hollaer, Boekhouder van de Oost 

Indische Compagnie ter Kamer Rotterdam. 

Anna Susanna Amya is te Rotterdam overleeden den 28 January 

1799 in den ouderdom van 74 Jaaren. 

 

Overgenomen door Ds. K. H. L. VAN SELMS. 

 

 


