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Laatste bewerking ©E.R. van Crugten
c
, 13 augustus 2013. 

(Wordt vervolgd) 

 

Nageslacht van Heijndrick Claeszn. van der Mijl 

van het Oude Geslacht 
 

 

     
Wapen Van der Mijll: 

In zilver een stappend zwart hert met gouden gewei en hoeven. 

Helmteken: Het hert uitkomend. 

Dekkleden: Zilver en zwart. 
 

 

I. 
Heijndrick/Heijn (Claeszn. ?) van der Mijl, verwerft het land van Mijl en Dubbeldam (03-11-1439), Schepen 

Dordrecht (1440-1444), † ± 1461, tr. (1): Erkenraad Claes Jansdr., scheiden 03-11-1439, tr. (2): Heijlwi 

Adriaensdr.. 
De vroegst bekende bezitter van de heerlijkheid De Mijl ( Hoekse Waard ten noorden van ’s-Gravendeel, op het eiland van 

Dordrecht), met als wapen een veld van zilver, beladen met een zwart gaand hert, welke hoornen en klauwen van goud. 

Mogelijk stamt hij uit het geslacht Woerden, omdat ene Aper vuyter Mijlen zegelt (in goud 3 zwarte ruiters) bij Hugo van 
Zottegem en Beatris van Puttten (1320). 

Uit zijn 2
e
 huwelijk: 

 

 

II. 
Claes Heijnricks alias Claes Paep Heijn,  * ± 1440, Heer van Mijl, Dubbeldam en St.-Anthonispolder,               

week uit naar Breda i.v.m. de Hoekse- en Kabeljauwse twisten (1462)., tr.: Adriana M. Adriaensdr.. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Hendrick Claesz. van der Mijl, volgt III. 

 

 

III. 
Hendrick Claesz. van der Mijl, * ± 1463, † Breda < 24-07-1540, lakenkoper te Breda, Ambachts-Heer van (der) 

Mijl(e), Dubbeldam en St. Anthonispolder, daarmee beleend 29-05-1487, tr.: Kattelijn Anthonis Claes 

Verwerszndr, dv. Anthonis Claes Verwersz. en N.N.. 
Hij verkoopt het ambacht aan Willem Jans van Alblas (=afstammeling van Karel de Grote! Zijn kleindochter huwt een man die 

zich Van der Mijl noemt die een wapen met adelijke titel ontvangt van de Spaanse koning, met de eenhoorn; is geen familie!), 

schepen en burgemr. van Dordrecht (1496), † Breda 1540, voor 23 juli, □ ald. op het koor onder een grote steen. Hij was 
lakenkoper te Breda en woonde in de Ginnekenstraat 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Nicolaas van der Mijl, volgt IV. 

2. Claes Hendrick Claasz. van der Mijl, volgt IV
2
. 

3. Adriaan van der Mijl, volgt IV
3
. 

4. Cornelis van der Mijl. 

5. Dirk van der Mijl. 

6. Frans van der Mijl. 

7. Delia van der Mijl. 

8. Heilwig van der Mijl. 

 

 

IV. 
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Nicolaas van der Mijl, pastoor te Zwaluwe, † > 1579. tr.: N.N.. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Kattelijn van der Mijl, vermeld 17-02-1565 te Antwerpen.
1
 

 

 

IV
2
. 

Claes Hendrick Claasz. van der Mijl, * Breda, † Dordrecht > 09-1550, □ onder een grote steen op het koor, tr. < 

24-09-1521: Lijsbeth Gielis Pieter Rombouts Cheeuszdr.. Elisabeth van Dongen, † mog. nà 1539, dv. Gielis 

Peter Rombout Cheeusz en Anthonia Gerijs Weertsdr.. 
Zij is volgens de 17e eeuwse genealoog Mathijs Balen geparenteerd aan de heren van Dongen en van de Werve, eertijds 

markgraven van Antwerpen). 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Engelbert van der Mijll, volgt V. 

2. Pieter van der Mijl. 

3. Symon van der Mijl, volgt V
2
. 

4. Jan van der Mijl, volgt V
3
. 

5. Hendrik van der Mijl. 

6. Aagje van der Mijl. 

7. Kristyne van der Mijl. 

8. Jeannette van der Mijl. 

 

 

IV
3
. 

Adriaan van der Mijl, wo. Breda, † < 16-09-1551, tr.: Kathelijn Boudewijns, dv. Gijsbert Boudewijns en N.N.. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Boudewijn van der Mijl: volgt IV
4
. 

2. Jan van der Mijl, * ± 1533. 

 

 

V. 
Engelbert van der Mijll, tr.: Elisabeth van der Bijl. 

 Wapen: ,,Een veld van zilver, beladen met een gaande hert van sabel, welkers hoornen, en klauwen van goud zijn”. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Elisabeth van der Mijl, Elisabeth van der Mijl. tr. Albert Claesz. van Ravesteijn, * Den Haag 15-12-??, □ 

ald. 27-12-1640. 

Uit dit huwelijk: 

 

a. Hendrickje van Ravesteijn, □ Den Haag 13-12-1629. tr. ald. 07-12-1627 Hans Fonck. 

b. Elisabeth van Ravesteijn, † ± 1637, otr. Den Haag 08-09-1630): Laurens Ravens, □ ald. 14-09-

1685, zv. Hans Ravens en Catharina Conincx. 

Uit dit huwelijk: 

  

- Johannes Ravens, * 21-02-1634, † Den Haag 07-12-1713. 

 

2. Nicolaas van der Mijll, volgt VI. 

3. Adriaan van der Mijl, volgt VI
2
. 

4. Barbara van der Mijl. 

5. Anthonetta van der Mijl(en), † na 04-04-1648 (proces Hof van Holland), tr.: Johan Philips Bronsveld. 

6. Hendrik van der Mijl. 

 

 

V
2
. 

Symon van der Mijl, tr.: Jenne Everds. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Nicolaas Symonsz van der Mijl. 
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V
3
. 

Jan van der Mijl. tr. (1): Kristine van Winberg, dv. Anthoon van Winberg en Catharina Quadt;  tr. (2) otr. Den 

Haag 27-06-1599: Aechje Gijsbertsdr.. 

Uit het 1
e
 huwelijk: 

 

 

1. Abraham van der Mijl, * 's-Heerenberg 13-02-1563, † Dordrecht 27-03-1637. 

2. David van der Mijl. 

3. Samuel van der Mijl. 

4. Agatha van der Mijl. 

 

 

V
4
. 

Boudewijn van der Mijl, * ± 1531, † Breda 27-10-1588, Schepen en Burgemeester ald., † in de raadszitting,  tr.: 

Margriete van den Broeck. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Adriaan van der Mijl, † ± 1609, tr. Leiden 31-07-1586: Anna Rousch, □ Amsterdam 09-09-1639,  dv. 

Adriaan Rousch en Catharina van Valckenborch. 

2. Kathelijne van der Mijl. 

3. Hendrik van der Mijl. 

4. Peter van der Mijl. 

5. Adam van der Mijl. 

6. Govert van der Mijl. 

7. Yde van der Mijl. 

8. Jasper van der Mijl. 

 

 

VI. 
Nicolaas van der Mijll, > 02-02-1619 controleur van de artillerie, 13-08-1629 aangesteld door Prins Frederik 

Hendrik tot luitenant-generaal van de artillerie in de plaats van de gesneuvelde Paul de Grens, ††  beleg van 's-

Hertogenbosch op 29-07-1629. De Raad van State bevestigde op 14-11-1629 de benoeming van Nicolaas van 

der Mijll. Tot 09-11-1631 bleef hij tevens controleur van de artillerie, zijn zoon Engelbert werd toen in deze 

functie benoemd. Nicolaas overleed 1631 of 1632, tr.: Geertruid van Royen van Payenburg. 
Wapen: ,,Een veld van zilver, beladen met een gaande hert van sabel, welkers hoornen, en klauwen van goud zijn”. (Balen, 
Dordrecht). 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Engelbert van der Mijl, volgt VII. 

2. Elisabeth van der Mijll, Procureur voor de Raad van Brabant, □ 's-Gravenhage 17-04-1673, □ in de 

Kloosterkerk, regel 10 graf 14, tr. (1): Johan van Mierop; tr. (2): ald. 16-11-1642 Johan van der Beek, □ 

ald. 06-09-1680, zv. Arent Jansz van der Beek en Machtelina Cornelis van Geestdorp. 
Hij koopt op 01-05-1646 voor f. 5750 een huis, erf en stal op de Groenmarktsburgwal. Grenzend aan Luitenant Smout ten noorden, 

de Heerstaat ten oosten, de timmerman Zacharias Willems van Dalen ten zuiden en ten westen de weduwe van Michiel Ham. Het 
huis heeft een uitgang in het Oog in 't Zijl straatje. 

Uit het 2
e
 huwelijk: 

 

a. Machtelina van der Beek, ~ Den Haag Grote Kerk 06-12-1643. 

b. Nicolaas van der Beek, ~ Den Haag Kloosterkerk 02-11-1646, Weesmeester (1709-19), □ ald. 02-

10-1719, tr. (1): Rijswijk 19-11-1673 Sara Hartmans de Custere; tr. (2): Den Haag 14-03-1694 

Maria van Rees, † ald. ± 1728. 
Leenkamers van de lenen van Wassenaar. Onder Wateringen, 2 morgen land in Barnierswoning. Weesmeester aldaar 
volgens procuratie op 28-10-1718 verleden voor notaris Gijsbert de Cretser te Den Haag, bij dode van zijn zuster 

Maria van Wouw. 

c. Arnoldus van der Beek, ~ Den Haag Grote Kerk 27-11-1650 (get. griffier Gillis en Petronella van 

der Beek). 

d. Geertruijt van der Beek, ~ Den Haag Grote Kerk 26-11-1656 (get. griffier van Kerchem en de 

huisvrouw van Luitenant Geul van der Mijll). 
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3.  Frederik van der Mijl, volgt VII
2
. 

 

 

VI
2
. 

Adriaan van der Mijl, Secreatris van den Prins, otr.: Agneta Roekeleberg, dv. N.N. en Sophia Aelbrechts van 

Leuningen (Den Haag); tr. Petronella van Gool, dv. Sophia Aelbrechts van Leuningen en Dirk van Gool. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Jkv. Elisabeth van der Mijl, tr.: Cornelis Gillis. 

Uit dit huwelijk: 

 

a. Geertruida Gillis, ~ Den Haag 01-05-1640. 

b. Adriaen Gillis, ~ Den Haag 23-08-1641. 

c. Dirk Gillis, ~ Den Haag 19-07-1643. 

d. George Gillis, ~ Den Haag 24-09-1645. 

e. Petronella Gillis, ~ Den Haag 19-04-1648. 

 

2. Petronella van der Mijl, tr. Den Haag 02-10-1646: Mr. Gerard Tuning/Tuyningh, Raad in de Rade van 

Brabant, zv. Johan Tuning en Catharina Brand. 

Uit dit huwelijk: 

 

a. Johannes Tuyningh, ~ Den Haag 11-08-1647. 

b.  Agneta Tuyningh, ~ Den Haag 18-08-1648. 

c. Catharina Tuyningh, ~ Den Haag 12-11-1649. 

d. Johannes Tuyningh, ~ Den Haag 05-02-1651. 

e. Adriaan Tuyningh, ~ Den Haag 02-07-1652. 

f. Simon Tuyningh, ~ Den Haag 07-03-1655. 

g. Elisabeth Tuyningh, ~ Den Haag 25-07-1656. 

h. Alida Sofia Tuyningh, ~ Den Haag 14-04-1658. 

i. Petronella Tuyningh, ~ Den Haag 04-12-1659. 

j. Gerrit Tuyningh, ~ Den Haag 11-11-1661. 

k. Ewout Tuyningh, ~ 04-05-1663. 

l. Jacobus Tuning, ~ Den Haag 24-01-1666. tr. Den Haag 01-01-1704: Geertruid van Wouw, □ ald. 

09-10-1741. 

 

3. Louisa van der Mijl, tr.: Hendrik van der Graaf, Commies van Holland ter Griffie van de Generaliteit. 

Uit dit huwelijk: 

 

a. Machtelt van der Graeff, ~ Den Haag 13-07-1657. 

 

4. Engelbert van der Mijl. 

 

 

VII. 
Engelbert/Engelhart Niklaaszn. van der Mijll, aangesteld tot luitenant-generaal van de artillerie door de Raad van 

State 12-12-1650; legt op 15-05-1651 de eed af. Werd op 09-11-1631 controleur van de artillerie, † 03-11-1673, 

otr. 1
e
  Grote Kerk Den Haag 27-02-1633: Catharina Hallingh/Hallincq, * ald. > 17-09-1606, □ ald. 25-07-1685, 

dv. Jacob Halling en Maria Doubleth. 

Uit dit huwelijk: 
Zijn benoeming geschiedde op een brief van aanbeveling van den meester-generaal Willem Frederik graaf van Nassau 3 

December 1650 aan den Raad van State gericht. 

Doch niet alleen door de gunstige aanbeveling, maar ook omdat ,,de bequaemheijt en de goede diensten van voors van der Mijl 
genoeg bekent zijn” had zijne benoeming plaats. Voor de benoeming was hij sedert 09-11-1631 controleur van de artillerie, zooals 

hiervoor reeds vermeld, in welke betrekking hij het land uitnemende diensten had bewezen. Van der Mijl was een kundig en 
ijverig artillerist, een moedig officier en een nauwgezet controleur,  welk ambt hij bleef waarnemen. In artillerie-zaken was hij 

niet alleen de raadsman van den Raad van State, maar ook de rechtierhand van de Staten van Holland. Bij de vermindering van het 

leger in 1655 besloten de Staten-Generaal hem in dienst te houden op een tractement van 500 ponden, een bedrag, waarmede hij 
met ,,vrouw en huys vol kinderen” onmogelijk kon rondkomen. Van der Mijl was sinds 1629 in dienst en genoot vóór 1648 als 

luitenant-generaal 600 ponden, als ,,contrerolleur” 900 ponden, dus 1500 ponden ‘s jaars. 

Toch weigerde hij meermalen in te gaan op voordeelige buitenlandsche aanbiedingen. In 1663 verzocht hij de Staten van Holland 
hem een compagnie te verleenen. In 1666 getuigde de Raad van State omtrent hem: ,,is een seer bequaem ‘ende niet min necessair 

officier vant Landt, ‘hebbende daerinne eenige experienten ende tselve al geleert ende ingenomen van sijn vader, die oock in die 

qualiteijt wel ende lange heeft gedient, sijnde desen nu den geenen daer het dresseren van den geheele train vant Legher op aen 
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soude moeten comen, als men die moest formeren, soo dat sijne dienst seer nootsaeckelick is ende veeltijts sijne berichten ende 

advisen in veele voorvallen moeten gehoort worden, waarin hij veel is te meriterende”. Sinds 1657 kreeg hij bijna elk jaar een 

toelage van 500 ponden op zijn telkenmale herhaald verzoek.  
De Staten van Holland begiftigden zijn zoon Jan met eene compagnie: deze moest gedurende zijn minderj.arigheid het kapiteins-

tractement afstaan aan zijn vader (zie hierover meer in Het Staatsche Leger). 

In 1672 was hij aangewezen om als luitenant-generaal en controleur der artillerie deel te nemen aan den veldtocht, doch aangezien 
gebreken van den ouderdom zich bij hem begonnen te vertoonen, stond de Raad van State hem toe om hem bij ongesteldheid als 

anders door zijn zoon ADRIAAN, gewoon edelman van de artillerie sedert 1667, te laten bijstaan. Van die vergunning schijnt hij 

niet lang gebruik gemaakt te hebben, want Adriaan werd 13 Januari 1674 tot controleur-generaal benoemd en Johan de Bye, heer 
van Albrantswaard nam de andere betrekking over. 

 

1. Niklaas van der Mijl. * Den Haag mog. 25-09-1635. 

2. Geertruid van der Mijl, ~ Grote Kerk Den Haag 02-08-1637/39. 

3. Jacob van der Mijl. 

4. Elisabeth van der Mijl, ~ Grote Kerk Den Haag 10-09-1642 (get. Kapt. Grenu). 

5. Anna van der Mijll, ~ Grote Kerk Den Haag 11-08-1641. 

6. Adriaen van der Mijll, ~ Kloosterkerk Den Haag 17-07-1644, luitenant-kolonel bij de artillerie en 

controleur-generaal van de artillerie ten dienste dezer landen, tr. Wassenaar N.Hv. 01-01-1691: Maria 

Nason, uyt den Haage. 

7. Willem van der Mijl, ~ Kloosterkerk Den Haag 31-08-1646. 

8. Maria van der Myl. ~ Kloosterkerk Den Haag Grote Kerk 04-08-1648 (get. Nicolaas Hanneman en Anna 

de Wilhelm). 

9. Maria van der Mijle, ~ Grote Kerk Den Haag 20-04-1650. 

10. Wilhelm van der Mijl, ~ Kloosterkerk Den Haag 15-08-1651/54. 

11. Philips/Filips van der Mijl, ~ Grote Kerk Den Haag 09-05-1655/61. 

 

 

VII
2
. 

Frederik Niklaaszn. van der Mijl, Capiteyn, tr. (1): Maria du Bois. tr. (2): Alida de Glint. 

Uit 1
e
 huwelijk: 

 

1. Maria van der Mijl. 

2. Nicolaas van der Mijl. 

 

Uit het 2
e
 huwelijk: 

 

1. Hendrik van der Mijl. 

2. Geertruida van der Mijl. 

3. Maria Elisabeth van der Mijl. 

 

== 
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Bijlage uit: Jaarboek CBG 1947, 45, 66. 

 

De meester-generaals en bevelhebbers der artillerie in de Nederlanden tot 1795, door: 

J. K. Fl. DE Roo VAN ALDERWERELT. 

 

De artillerie, zegt hij, staat onder het beleid van een ridder met den titel van meester der artillerie, die in deze 

betrekking met dezelfde nauwgezetheid gehoorzaamd moest worden als de vorst zelf. Hij heeft onder zich een 

betaalmeester en een controleur. 

De betrekking van meester der artillerie won gereedelijk aan gewicht en aanzien naarmate de diensten, welke de 

artillerie bewees, belangrijker en uitgebreider werden en meer naar waarde geschat. Mannen uit de aanzienlijkste 

geslachten gesproten, begaafd en met uitstekende militaire kwaliteiten werden met de leiding en de zorg van de 

artillerie - het geschutwezen - belast. 

 

Onder,den Generaal of Meester-Generaal, aangesteld door den Staten-Generaal, stond een bevelhebber met den 

titel van Luitenant (van den Meester -) Generaal van de artillerie . Deze titel werd in 1674 gewijzigd indien van 

Kolonel van de artillerie. De aanstelling tot deze functie geschiedde door den Raad van State. De luitenant 

generaal werd benoemd,om als tweede persoon generalijk op de artilerie orde te stellen en te commandeeren, in 

absentie van den generaal ”. 

Alhoewel later onder de kolonels, die bevelhebber van de artillerie waren, die den rang van brigadier, generaal-

majoor of luitenant-generaal hadden, zoo voerden zij voor zooveel de artillerie betrof toch steeds den titel van 

kolonel of kolonel-chef. 

Het personeel van de artillerie was geen militair personeel en de gewone militaire rangen worden dan ook bij hen 

niet aangetroffen. De meester-generaal bekleedde slechts een militairen rang, indien hij - zooals meestal het 

geval was - chef van een regiment of gouverneur van een vesting was. 

Geschiedde de verplaatsing te water, dan voer het vaartuig van den meester-generaal vooraan. De meester-

generaal liet van den mast van zijn vaartuig waaien een witte vlag, in welker middelste baan een kanon 

geschilderd was. Zijn luitenant Voerde een witte vlag met een kanon in de onderste baan staande op de 

boegspriet. 

 

== 

 

 

Officier Van der Miele (LI, 579). - Het Officiersboekje van 1766 geeft aan Lieut’. J. P. Van. der Mijl 

(aangesteld) 23 April 1745 ; hij was toen (1766, in garnizoen te Utrecht bij het le Bat. v. h. Reg. Inf. Maleprade. 

Volgens een fragment généalogie ,,voeren zij een hert in hun wapen en schrijven zich Mijll, Mijhle (van der-)“; - 

en verder: ,,Johan Philip van der Mijll, vendrig in het Reg. Inf. van Pallandt, 7 Dec. 1723, leefde nog 1766. Hij 

was zoon van Casper en van Johanna Marcourt uit Luik; zij was Roomsch, - en huwde met Johanna van Meurs.” 

De généalogie geeft vier. kinderen op. 

Het Regiment had na Pallandt tot chefs: Van Dordt en Maleprade, werd in 1752 vereenigd met dat van de Guy, 

die het behield, en kreeg na hem weder Maleprade. 

Ik denk dat Van der Miele en J. P. van der Mijl1 één persoon is. 

Den Haag. A. C. SNOUCKAERT v. S. 

 

Van der MieIe (LI, 579.) = Van der Mijle. - De bedoelde officier is misschien de bij ‘Vorsterman van Oyen, 11, 

312, vermelde. 

Van Spaen vermoedt, dat deze Van der Mijle’s door bastaardij gesproten waren uit het oude geslacht, waaraan 

dr. Schotel een werk wilde wijden, dat echter niet verder kwam dan de le aflevering. PETER v. MEUR~. 

 

== 
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Bronnen: 

                                                           
1 GA. Breda R 429,5. 


