De verst bekende voorzaat van de
familie Lambers
Onze verste voorzaat in de lijn vader op
zoon is Jan Lambers uit Emmelkamp,
geboren rond 1700. Althans het is een
redelijk vermoeden dat hij dat is. Van hem
is door Paul Lambers een parenteel
opgemaakt, d.w.z een afstammingslijn.
Maar we hebben natuurlijk aanzienlijk
meer voorzaten als we ook de
aangetrouwde takken er bij betrekken. Er
van uitgaande dat tussen deze Jan Lambers
en mijzelf tien generaties liggen zijn er van
zijn generatie alleen al 1024 voorzaten.
Het is natuurlijk ondoenlijk en te
onoverzichtelijk om die allen na te vorsen.
Het is alleen wel interessant om te
proberen de oudste lijn die je kunt vinden
uit te rafelen.
Dat hebben we gedaan en zo begint de
geschiedenis van onze familie bij Johan
Ceasar en Sara Buatel in Vlaams België
ergens in de 16e eeuw en misschien zelfs
al op 6 mei 1471. De basis van deze
informatie is ontleend aan de informatiesite
van Hoffman, Hesselink en de Jongh en is
te vinden op gw.geneanet.org/hoffman

Johan Ceasar & Sara Buatael. Hierover is
niets bekend.
Kennelijk stonden deze in de doopacte van
zoon Paul genoemd . Deze Paul Ceasar is
twee keer getrouwd geweest. De eerste
keer met Marie de Carpentier. Daarna
trouwt hij met Jacoba de Lannoy de
Lesdain. Uit een van beide huwelijken
wordt een Jean geboren.
Jean Ceasar trouwt in 1556 met Jacoba
d’Aigremont. Hij overlijdt in 1582.

getrouwd zijn en of ze kinderen hebben
gekregen.
Wel aardig, maar niet goed verifieerbaar is
dat de familienaam nog verder terug gaat
en wel tot 6 mei 1471 zouden Johan,
Jodocus en Peter Caesar Oppijck door de
Duitse keizer Frederik III in de adelstand
zijn verheven. Keizer Frederik II leefde
van 1415 tot 1493, dus qua datering zou
dat kunnen. Maar de Jean Cesar die in
1556 trouwde met Jacoba d’Aigremont
leefde dus tachtig jaar later en voerde nog
niet de naam van d’Oppijck.
Wel lijkt een genealogische lijn
aannemelijk omdat een van de zonen van
Johan Cesar Johan heette..
Overigens hebben we nog niet de
genealogische
bewijzen
dat
geboortenacten .
Er is een wapen van de familie te vinden
in Rietstaps Amorial , beschreven op
p.343, dat te vinden is in Gendt Rietstap
was een bekende Nederlandse heraldist en
genealogist. Hij schreef het Handboek der
Wapenkunde( 1857).. Gendt of Gent is
een stadje in de buurt van Arnhem en
gelegen in de Lingewaard. Gendt verkreeg
in het jaar 1233 stadsrechten van de Graaf
van Gelre. In deze tijd was Gendt met
name bekend van Kasteel Gendt en Kasteel
Poelwijk. Kasteel Gendt is in de zestiende
eeuw gesloopt, terwijl van Kasteel
Poelwijk alleen nog een toren aanwezig is.

Antoine l’Empereur d’Oppijck
Jean en Jacoba krijgen onder meer een
zoon, Antoine l’Empereur d’Oppijck. Dit
is de eerste voorzaat waar we iets meer van
afweten dan dat ze bestaan hebben,
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Interessant voor ons aan het stadje is dat
men hier de z.g ”Opwijksche tienden”
kent. In de genealogische proeve van de
Veluwsche familie Tulleken komen we op
pagina 20 tegen:
1 gesproten uit een door den
Duitschen Keizer Frederik III te
Neustadt
6 Mei 1471 in de personen van
Johan, Jodocus en Peter Caesar,
zonen
van Johan Caesar van Oppijck,
geadeld geslacht in Cambresis. Het
wapen is te vinden in het Armoral,
p. 343a. Oppijck of Opwijck was
een
farailiegoed.
Te
Gent
(Overbetuwe)
heeft
men
de
Opwijksche tienden,
waarvan in 1805 G. W. J. de
Villattes eigenaar was (Registers,
bl. 346,47).
Zie verder, hierachter. Bijlage
III.

Noot
1 Le Cateau-Cambrésis is een gemeente en
stad in het Noorderdepartement, regio NordPas-de-Calais, in Frankrijk.

Le Cateau Cambresis
2 Het is niet duidelijk wat in dit verband onder
een “farailie” moet worden verstaan.
Vermoedelijk is het een landgoed.

3 Of dit nu betekent of er in Gendt een “d’
Oppedijck” gewoond heeft is niet te
achterhalen. Maar wel een feit is dat er in
dit stadje vandaag de dag mensen onder de
naam “Oppedijk ” wonen. Dat maakt het
vermoeden natuurlijk wel aannemelijk.
Misschien hebben er wel leden van de
familie d’Oppedijck op het kasteel
gewoond.
Voor ons is dat echter wat minder relevant,
want het gaat ons om Antoine. Van
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Antoine weten we namelijk dat hij
koopman is geworden . Verder hebben we
van hem
een geboortedatum, een
trouwdatum en een overlijdensdatum.
Antoine is geboren in 1563 in Doornik in
België. Deze plaats ligt in het westen van
de provincie Henegouwen aan de Schelde
en was vroeger een belangrijke plaats.
Later werd hij koopman in Lier en
Antwerpen.
Vermoedelijk is hij gevlucht na de val van
Antwerpen toen het voor de protestanten
aldaar niet meer goed toeven was onder de
Spaanse overheersing. Aantekeningen
vermelden dat Antonius Caesar (Antoine)
van Oppijck, heer van Malaret of van
Havines, om de godsdienst uit Brabant
verdreven werd, naar Bremen toog, en dat
hij gehuwd was met Sara van der Meulen
(Muelen), Jansdr bij Elisabeth Segers.
Bremen was in die tijd een vrijstad en
vormde een veilig toevluchtsoord voor
protestanten.
Daarna kwam hij als
immigrant in de Noordelijke Nederlanden.
Daar verruilde hij zijn koopmanskleed
voor dat van dominee. Wanneer dat was en
waarom hij dat deed is niet duidelijk, maar
hij eindigde als predikant in Den Haag en
overleed daar op 22 augustus 1637.
Daar zou in de kloosterkerk bezijden de
preekstoel in de noordermuur een uitvoerig
grafschrift prijken of misschien nog wel
prijkt, dat zijn gansche levensloop in het
Latijn vermeldt.
Antoine is dus een van de vele kooplieden
geweest die heeft bijgedragen aan de bloei
van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, althans aan de verplaatsing
van de handel van Antwerpen naar NoordNederland.
Kennelijk heeft Antoine na zijn vlucht uit
België de familienaam Caesar laten
veranderen in l’Empereur.

Antoine trouwde met een Nederlandse
vrouw, tenminste aan de naam te oordelen
Sara van der Muelen.
Antoine en Sara krijgen zeven kinderen
waaronder:
Johann l’Empereur van Oppijck 15951637 die in 1621 trouwde met een Abigail
Thysius.
Johann en Abigail krijgen onder meer een
dochter: Johanna l’Empereur d’Oppijck.
Deze werd geboren in 1636 en trouwde in
1657 met een Willem Tulleken (16351679) uit Leiden.
Zij behield echter haar eigen naam.
Zij krijgen als zoon onder meer
Hermannus die geboren is in 1678 in
Coevorden en die op 28 oktober 1704
trouwde met Judith (Bertling) Bartelink en
die in 1767 overleed , eveneens in
Coevorden. Hij heeft blijkens de trouwacte
dan zijn naam veranderd in Lempereur.
Hermannus is dus onze eerste voorvader
die in Coevorden is geboren.
De vraag is hoe de l’Empereurs in
Coevorden
zijn
terecht
gekomen.
Misschien was Hermannus wel officier, de
familie had immers een adellijke
achtergrond en Coevorden was een niet
onbelangrijke vestingstad.
Hermannus en Judith krijgen onder meer
een zoon, Matthias en in 1714 een dochter,
Jantijn, die op 23 september 1733, als zij
19 jaar is, met de dan 41 jarige Berent
Edelinck trouwt.
Zij verhuizen om onbekende reden naar ten
Boer in de provincie Groningen.
Jantijn overlijdt echter in 1746 en kan
daarmee dus niet de moeder van
Margaretha Geziena zijn, die in 1760
geboren is, zoals een bepaalde bron
vermeldt.
Hermannus en Judith krijgen echter ook
nog een dochter Geesien, geboren in 1716.
Deze trouwt met Joh.Rudolph Tideman,
eveneens geboren in 1716.
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De bron hiervan is www. Bruggeinfo.nl/begraafplaat/Begraafplaats/lijst. In
deze bron staat als trouwdatum 1641. Dit
moet 1741 zijn. Zo komen we wel meer
storende fouten tegen.
Hiermee in overeenstemming is tenminste
het geboortejaar van hun dochter
Margaretha. (3 mei 1742)
Margaretha Tideman trouwt op 16 mei
1765 met Egbert van Eerde.
Deze Egbert van Eerde is een zoon van
Fennechijn Edelink en Albert van Eerde.
Fennechijn is de dochter van Jan Edelink
en Eva Woelert.
In 1766 wordt hun een dochter geboren:
Geziena Margaretha.
Dit is mijn betoverovergrootmoeder, want
zij trouwt met Gerrit Rikkers en de dochter
van deze laatste twee, Margaretha Gesina,
trouwt
met
Jan
Lambers, onze
betovergrootvader,
de
vermeende
Ruslandganger, maar die in werkelijkheid
een lid van de Garde d´Honneur is geweest
en
vermoedelijk
wel
bij
de
drievolkerenslag bij Leipzig aanwezig is
geweest.

Deze trouwt op 23 april
Doornspijk met Jan Lambers.

1819

in

Ter afsluiting
We hebben in onze familie dus tenminste
twee voorvaderen die vanwege hun geloof
vaderland hebben moeten ontvluchten en
in Nederland hun heil hebben beproefd.
Mogelijk ligt hier een verklaring voor de
keuze van tenminste drie andere
voorvaderen die hier predikant zijn
geworden. Over twee van hen en hun
familie hebben we een verhaal elders op
deze website opgenomen.
Over de langste genealogische Lamberslijn gaat de volgende bijdrage op deze
website.
Deze verschijnt binnenkort.

Hiermee zijn we eindelijk in het
genealogische spoor van Jan Lambers
getreden.
Voordien hadden we de lijn van Jan
Edelink en Eva Woelert als langste
getraceeerd.
Jan Edelink was overigens ook een
interessante figuur. Van hem is bekend dat
hij in 1653 geboren is en afkomstig was uit
Reine in Munsterland. Daar had hij
vanwege zijn geloof moeten vluchten. Hij
had toen zijn toevlucht in Coevorden
gezocht. Daar is hij zowel koopman,
burgemeester als kerkvoogd geweest. Hij
en Eva kregen 12 kinderen.
Gezina Margarethe van Eerde trouwt op
2 mei 1787 met Gerrit Rikkers. Zij krijgen
zes kinderen waaronder Margaretha
Gezina, geboren 16 mei 1795.
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