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Tussen De Waag en De Drie Haringen, beide musea, een kijkje op het voormalige H. Geestgasthuis,
thans openbare leeszaal en bibliotheek.
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DEVENTER

Wanneer op 9 mei vele leden van onze vereniging zich naar Deventer be-
geven, zullen de meesten van hen waarschijnlijk wel uit westelijke richting
komen. Over de spoor- of verkeersbrug de stad inrijdend, zien zij dan een
van de fraaiste riviergezichten die ons land kent: een ook nu nog vrijwel
geheel aan één zijde van de rivier gebouwde stad, met daarbovenuit de toren
van de Grote Kerk, de Lebuïnuskerk die (qua oorsprong althans) nog tot de
tijd van de Karolingen teruggaat.

Deventer is dus zeer oud, en in de lange geschiedenis van deze stad waren
qua welvaart de Middeleeuwen ongetwijfeld het belangrijkste: vanaf de plun-
dering door de Noormannen (die natuurlijk niet zonder reden deze stad uit-
kozen) nu duizend jaar geleden, tot en met de tijd dat Deventer, na Kampen,
de belangrijkste Hanzestad van Nederland was. En in cultureel opzicht denkt
een ieder bij het Middeleeuwse Deventer uiteraard aan Geert Grote.

In later eeuwen werd de betekenis van Deventer, althans verhoudings-
gewijs, minder, maar ook dan zijn nog tal van bekende namen aan deze stad
verbonden: de dichter-predikant Revius, de componist Sweelinck en de
raadpensionaris Schimmelpenninck werden hier geboren; de laatste pre-
sident van Oranje Vrijstaat Steyn studeerde hier, de vooral als Shakespeare-
vertaler beroemd geworden Burgersdijk gaf hier les en de scherpzinnige Jo-
hannes van Vloten (letterkundige en Spinozist, maar genealogen natuurlijk
vooral bekend als de schoonvader van drie beroemde schoonzoons: Van
Eeden, Verwey en Willem Witsen) was hier hoogleraar. Wandelend door de
charmante binnenstad zal het u dan ook beslist niet ontbreken aan histo-
rische aanknopingspunten!

Met dank aan de auteurs, die bereid waren op korte termijn hun bijdragen
te leveren, biedt de redactie van Gens Nostra u dit speciaal op Deventer be-
trekking hebbende nummer aan.

v. E.
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GEMEENTEARCHIVARISSEN VAN DEVENTER VAN 1853
TOT HEDEN

Ds. Philipp Christiaan Molhuysen, * Maastricht 2.11.1793, f Kampen
5.4.1865, archivaris te Deventer 1853-1860.

Ds. Izaftk Jan Ie Cosquino de Bussy, * Utrecht 13.9.1846, t Bussum 9.10.1920,
gemeentearchivaris 1889-1892.

Dr. Johannes de Hullu, * Cadzand 12.12.1864, f Cadzand 20.11.1940, gemeen-
tearchivaris 1892-1899.

Mr. Jacobus Acquoy, * Zaltbommel 10.9.1866, f Gorssel 11.1.1934, gemeen-
tearchivaris 1899-1930.

Mr. Bert van 't Hoff, • Rotterdam 28.5.1900, f Hardenberg 22.5.1979, ge-
meentearchivaris 1930-1945.

Mr. Gijsbert Johan ter Kuile, * ambt Almelo 24.6.1906, f Zwolle 29.10.1975,
gemeentearchivaris 1946-1948.

Dr. Anton Carl-Frederik Koch, * 's-Gravenhage 17.7.1923, gemeentearchi-
varis 1949-1973.

Drs. Bernardus Woelderink, * Gouda 28.8.1938, gemeentearchivaris 1973-.

LE COSQUINO ACQUOY
DE BUSSY

VANTHOFF TER KUILE
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Gezicht op Bergkerk

Foto: W. J. Hasselaar

BURGEMEESTERS VAN DEVENTER VAN 1816 AF

Hendrik Willem van Marie, • Deventer 3.5.1768, f Deventer 30.6.1834, burgemeester 1817,
1818,1821 en 1822.

Jhr. Arnold Jan Bernard van Suchtelen van de Haere, * Olst 30.10.1770, f Zwolle 21.1.1849,
burgemeester 1816-1819 en 1824-1829.

Joan Jacobson, • Deventer 29.10.1750, f Deventer 27.1.1825, burgemeester 1820-1821.
Jan Wolter Jacob IJssel de Schepper, * Deventer 27.12.1778, t Deventer 17.8.1831, burge-

meester 1818-1824 en 1829-1831.
Martinus van Doorninck, * Deventer 27.7.1775, t Deventer 7.6.1837, burgemeester 1831-

1837.
Rudolph baron van Hoëvell tot Nijenhuis, * Deventer 24.2.1771, t Deventer 14.8.1848, burge-

meester 1837-1847.
Hendrik van Loghem, * Deventer 7.5.1808, f Deventer 8.12.1881, burgemeester 1847-1853.
Gerhard Dumbar, * Deventer 16.12.1815, f Deventer 1.8.1878, burgemeester 1853-1865.
Hendrik Rudolph van Marie, * Deventer 30.12.1832, f Voorst (Huize Het Schol) 27.5.1906,

burgemeester 1865-1882.
Willem Hendrik Feije baron van Heemsta, * Deinum 26.4.1842, f 's-Gravenhage 19.8.1920,

burgemeester 1883-1913.
Jhr. mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eijsinga, • Leeuwarden 5.1.1869, f 's-

Gravenhage 22.1.1946, burgemeester 1914-1929.
Mr. Frederik Willem Reinhard Wttewaal, * 's-Gravenhage 25.5.1880, f Deventer 6.11.1959,

burgemeester 1929-1945 (door de bezetter geschorst van 1944-1945).
Ir. Cornelis Adrianus Doets, * Amsterdam 18.4.1909, tijdelijk burgemeester juni 1945-juni

1946.
Mr. Hugo Willebrord Bloemers, * Borculo 2.5.1908, burgemeester 1946-1957.
Mr. dr. Nicolaas Bolkestein, * 's-Gravenhage 27.7.1910, burgemeester 1957-1975.
Hessel Posthuma, * Leeuwarden 3.10.1920, burgemeester 1975-heden.
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VAN MARLE VAN SUCHTELEN JACOBSON USSEL
DE SCHEPPER

VAN DOORNINCK VAN HÖEVELL VAN LOGHEM DUMBAR
TOTN'JENHUIS

VAN HEEMSTRA VAN HUMALDA
VAN EYSINGA

BLOEMERS

BOLKESTEIN
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HET DEVENTER GROOTBURGERRECHT

Inleiding

Bij besluit van de gemeenteraad van Deventer van 15 februari 1866
werden de rechten van de instellingen van weldadigheid en van de groot-
burgers tot het drijven van vee op de stadsweiden vervangen door een jaar-
lijkse uitkering in geld uit de gemeentekas. Een uitzondering werd gemaakt
voor het recht tot het weiden van een paard, dat toen door een beperkt
aantal grootburgers (in 1866 achtendertig van hen) werd benut. Tevens werd
besloten, dat het van gemeentewege verkopen van het grootburgerrecht defi-
nitief werd afgeschaft1. Grootburgers die aanspraak op de nieuwe uitkering
meenden te hebben zouden zich in het vervolg elk jaar vóór 15 april tot het
college van B. en W. moeten wenden met opgaaf van de gronden waarop
hun aanspraak berustte. Dit raadsbesluit is nog steeds geldig. Ieder jaar ont-
vangt een slinkend aantal grootburgers een bedrag van ƒ 30,— als ver-
goeding voor het verlies van het eertijds aan het grootburgerschap ver-
bonden weiderecht.

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontwik-
keling van het grootburgerrecht met de nadruk op het daaraan verbonden
weiderecht. Afsluitend zijn in bijlagen de familienamen opgenomen van de
grootburgers uit 1779, 1866 en 1979, die gebruik gemaakt hebben van het
weiderecht, dan wel de latere uitkering hebben genoten.

De burgerrechten

Het is niet na te gaan vanaf welk moment de burgers van de stad een
zekere hoeveelheid vee mochten laten weiden op de algemene weidegronden
buiten de stadsmuren doch binnen de stadsvrijheid gelegen. Wanneer de
bronnen in het midden van de veertiende eeuw beginnen te spreken over dit
gebruik, bestaat het al.

Nu kwam dit recht niet toe aan alle inwoners van Deventer. Er bestond nl.
een belangrijk onderscheid tussen de inwoners die wel en zij die niet in het
bezit der burgerrechten waren. In de oudste stadsrekening die ons is overge-
leverd nl. die van 1337 vinden we een lijstje met personen, die voor de
aankoop van het burgerrecht een bepaalde som betaalden en die een eed van
trouw aan het stadsbestuur aflegden. De betaling en de eed bleven perma-
nente verschijnselen. De betaling duidde op economische zelfstandigheid en
een zekere mate van welstand, de eed hield in, dat men de plichten van het
burgerschap aanvaardde in ruil voor profijt van de voorrechten. Van die
voorrechten was het weiderecht niet het minste.

Nu zijn er gegevens die er op wijzen dat het weiderecht tot in het midden
van de 15de eeuw niet helemaal exclusief aan het burgerrecht verbonden
was. Posten uit de stadsrekening duiden daarop en een bepaling uit het jaar
1464 verbiedt uitdrukkelijk om koeien van niet burgers op de stadsweiden
toe te laten. Voor het treffen van deze maatregel kunnen verschillende ver-
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klaringen gegeven worden, zoals een toenemend inwoneraantal en een
stijging van de welvaart, waardoor overbeweiding optrad. Ook is het
denkbaar, dat men de in de stad gevestigde vreemde kooplieden wenste te
treffen, zoals de Hollanders, die men in het midden van de 15de eeuw uit-
drukkelijk van het burgerschap uitsloot2, of de Geldersen die niet altijd een
vriendelijke nabuurschap met Deventer onderhielden.

Het verbod van 1464 reserveerde het weiderecht dus voor de burgers.
In 1545 werd er wederom een belangrijke beslissing door het stadsbestuur

genomen door de invoering van tweeërlei burgerrecht nl. het groot- en het
kleinburgerrecht. Alle burgers werden a.h.w. automatisch grootburger. Maar
allen die in het vervolg het burgerrecht nog moesten verwerven hadden de
keuze tussen een koopprijs van zes of twaalf goudguldens voor resp. het
klein- en het grootburgerrecht. Dat laatste recht gaf voorts uitsluitend
toegang tot het gebruik van de stadsweiden. En dat werd kennelijk zo hoog
gewaardeerd, dat de koopprijs voor beide rechten hoe langer hoe meer
uiteen ging lopen. Door deze maatregel werden de rechten van de bestaande
burgers beschermd, terwijl toch de stadskas ontzien werd, zeker toen de prijs
voor het grote burgerrecht fors opgetrokken werd. Door die manoeuvre
werd het grootburgerrecht extra waardevol en hanteerde de stad de
schenking daarvan als een middel om hoogleraren voor het Athenaeum en
predikanten naar Deventer te trekken.

Om een indruk te geven van de inhoud van beide burgerrechten citeer ik
het stadsrecht van Deventer naar de in 1644 verschenen gedrukte uitgave3:

De Burgerschap deser Stadt is tweederley / de volle ofte groote / ende de cleyne / ofte
halve Burgerschap. De volle ende groote Burgerschap bestaet in vrijen coophandel / ge-
nietinge der tollen / ende andere Stadtsvrijheden / beneffens het gebruyck van der Stadts-
weyden. De cleyne / ofte halve Burgerschap bestaet in vrije coophandel / genietinge der
tollen ende andere Stadts vrijheden / uytgesondert het gebruyck der Stadtsweyden.
Voor de groote ende volle Burgerschap sal betaelt worden drie hondert gold gul. / ten
waere een Inkomelinck een volle Burgers dochter / ofte weduwe quame te trouwen / de
welcke alsdan de helfte der penningen sal genieten / ende met honderdvijftich golt gul.
mogen volstaen.
Bouwluyden / so sich alleene met ackerwerck erneeren / ende geen andere handelinge
drijven/sullen tot volle Burgeren niet aengenomen worden.
Voor de cleyne Burgerschap sal betaelt worden twaelf golt gul. genietende sodanen
Burger datelijck de vrijheyt inder Stadts Tollen.
Die tot nieuwe Burgeren worden angenomen / sullen voor Schepen ende Raedt verclaren
/ dat sij voorstanders zijn vande waere gereformeerde Religie / soo in dese Provintien
opentlijck werd geoeffent / ende dat sij een afkeer hebben van alle Papistische Super-
stitien / ende bij so verre naderhant anders bevonden wierde / Sullen sodanige nieuwe
Burgeren ende derselver Kinderen van haer Burgerschap ende geit versteken zijn.

Deze tekst uit 1644 bevat verschillende beperkende bepalingen voor de
verwerving van het burgerschap in het algemeen en voor die van het groot-
burgerrecht in het bijzonder. Van de verkrijging van het burgerrecht zijn uit-
gesloten, allen die niet tot de heersende gereformeerde kerk behoorden. In
de loop van dé 18de eeuw werd deze bepaling terzijde geschoven voor
Doopsgezinden en Lutheranen, tot 1795 bleef zij gehandhaafd voor Katho-
lieken en Joden.

De tweede uitsluiting geldt specifiek voor het grootburgerrecht, waarvan
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de agrariërs uitgezonderd worden. De stedelijke overheid poogde als het
ware te voorkomen dat door middel van het weiderecht een in laag aanzien
staande beroepsgroep gesubsidieerd werd. Deze beperkende bepaling is niet
officieel afgeschaft, maar zoals de regeling voor het weiderecht uit 1837 zegt,
in de negentiende eeuw in onbruik geraakt. Voor de nadere omschrijving van
het weiderecht citeer ik eveneens uit het stadsrecht van 16444:

Nieraant sal toegestaen worden op der Stats Weyden beesten op te branden / so met de
volle Burgerschap niet zij versien / ende sal een volle Burger mogen opbranden laeten
drie Koeyen / een Bulle / ende een Ruyne.

Dit artikel geeft de omvang van het recht aan: drie koeien, één stier en één
paard. Dat paard trouwens, zo vervolgt het stadsrecht, zal 40 daalders waard
moeten zijn, minstens drie jaar oud en bij het opbranden met zadel en toom
uitgerust „om om tijt van noot tot der Stadtsdienst gebruyckt te worden".
Met dit artikel wordt nog eens de nadruk gelegd op de weerbaarheid van de
grootburgers.

Na de omwenteling van 1795 verdween in politiek en economisch opzicht
het verschil tussen inwoners met en zonder burgerrecht, daar allen voor de
wet als gelijke burgers beschouwd werden. De geschiedenis van het De-
venter burgerrecht zou daarmee ten einde zijn geweest, indien niet het wei-
derecht en het recht op het Burgerweeshuis gehandhaafd zouden zijn als ex-
clusieve rechten voor de oude stand van groot- en kleinburgers. Sterker nog,
ook na 1795 kon men het grootburgerrecht kopen, maar in feite kocht men
niets anders dan het weiderecht en het recht zijn verweesde kinderen in het
Burgerweeshuis te mogen onderbrengen.

Tenslotte gaf de stadsregering in 1816 het grootburgerrecht een geheel
nieuwe waarde door te bepalen, dat de gerechtigden het weiderecht telkens
voor één jaar mochten verpachten. Juist in de periode dat het eigen veebezit
bij de burgerij was afgenomen, ten gevolge waarvan de lucrativiteit van het
weiderecht verminderde, steeg zodoende het bezit daarvan in waarde.

De omvang en het gebruik der stadsweiden

De weiden waarop de Deventer burgers, na 1545 de grootburgers, hun vee
jaarlijks mochten opdrijven lagen aan weerszijden van de rivier de IJssel. Het
is niet ondenkbaar, gelet op de loop van de Oude IJssel, die tevens de grens
vormt van de gemeente Deventer op de linker IJsseloever, dat deze weiden
oorspronkelijk een eenheid hebben uitgemaakt. Op de rechteroever lag ten
zuiden van de stad, de Teuge, later ook wel de Bergweide genoemd, aan de
zuidzijde op de grens met Gelderland begrensd door de Koerhuisbeek. Op de
linkeroever van de IJssel was de Mars- of Bolwerksweide gelegen.

Deze gebieden hebben in de loop van de eeuwen wel kleine veranderingen
in bestemming ondergaan. Een deel van de Teuge werd gebruikt voor de
aanleg van de nieuwe vestingwerken rond 1600. In 1755 werd een stukje af-
gestaan aan Hendrik Lindeman voor de bouw van een (industriële) molen.
En in 1837 werd het deel tussen de nieuwe straatweg van Deventer naar
Zutphen en de IJssel onttrokken aan de gemene weiden, ter compensatie
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waarvoor op de linkeroever de zgn. Kalverweide eraan toegevoegd werd.
Verschillende delen van de gemene weiden werden in de loop der eeuwen
ook gebruikt voor de kleiwinning door steenbakkers. Tenslotte bezat de stad
ook andere weidegronden, zoals de Oortmars, die particulier verpacht
werden.

In de 19de eeuw werd er getwist over de vraag of de gemeenschappelijk
gebruikte weidegronden stadseigendom, dan wel het eigendom van de geza-
menlijke grootburgers waren. Deze discussie werd terecht beslist in het
voordeel van de stad. Wel gaf zij aanleiding tot een forse pennestrijd in de
jaren voorafgaand aan de opheffing van het weiderecht5. Toch waren er vele
motieven te vinden om de historische situatie te beëindigen. Een ongeda-
teerd stuk (c. 1860) uit de geheime stukken van de Deventer burgemeester
noemt o.m. de volgende motieven6; oneconomisch agrarisch gebruik van de
grond, besmetting bij epidemische veeziekten, grotere opbrengst bij ver-
pachting in percelen, vaststelling van een uitkering voor de rechthebbenden,
wier aantal niet meer uitgebreid kan worden, waardoor uitsterving gaat op-
treden en afkoop t.z.t. makkelijker te realiseren valt. Het was dan ook een
overwinning van de moderne geest toen de gemeenteraad in 1866 unaniem
het voorstel van het college van B. en W. volgde om het weiderecht te ver-
vangen door een vaste uitkering. Het vastgestelde bedrag van ƒ 30,— per
jaar per grootburger is nooit verhoogd. Dat heeft er zeker toe bijgedragen,
dat de wens van de onbekende memoriesteller om t.z.t. tot afkoop over te
gaan niet is gerealiseerd. Integendeel, de traditie hooghoudend, nodigt het
gemeentebestuur van nu de grootburgers, die zich voor de jaarlijkse uit-
kering hebben gemeld, zelfs om de paar jaar voor een bijeenkomst ten stad-
huize uit.

Tenslotte wil ik ingaan op de vraag, wie zich heden ten dage nog groot-
burger kunnen noemen. Men dient dan af te stammen van één der in 1866 als
zodanig geregistreerde grootburgers, in de gemeente Deventer geboren en
woonachtig te zijn en in eigen levensonderhoud te voorzien. De vererving ge-
schiedt in mannelijke lijn. Bij vrouwen wordt het recht slapende door hun
huwelijk. Voeren zij in ongehuwde staat een zelfstandige huishouding dan
hebben zij wel recht op de uitkering. Hetzelfde geldt, als zij weduwe worden
of wettig gescheiden zijn. Grootburgers die de stad verlaten kunnen weer
recht op de jaarlijkse dertig gulden maken, één jaar na hun wederhuisvesting
binnen de gemeente.

Het zal de lezer van dit tijdschrift duidelijk zijn, dat de archivalia verband
houdende met het weiderecht van vóór 1866 en de uitkering daarna van ge-
nealogisch belang zijn, zoals dat vanzelfsprekend met de documenten over
het (groot)-burgerrecht ook het geval is. Bij wijze van voorbeeld geven de
hiernakomende bijlagen de familienamen zoals die in 1779, 1866 en 1979 in
de archiefstukken voorkomen. In 1779 zijn dat er 187 en in 1866 151. On-
danks het feit, dat het grootburgerrecht tot 1863 verkocht werd, een lichte
daling. Die daling zet zich na 1866 in versneld tempo door, zodat de lijst van
1979 nog maar 37 familienamen bevat. Wel laat vergelijking van de oudste en
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de jongste lijst zien, dat ongeveer de helft van de families uit 1979 al minstens
tweehonderd jaar onafgebroken in Deventer woonachtig is.

B.W0ELDER1NK
gemeente-archivaris van Deventer

Noten

1 De laatsten die het grootburgerrecht gekocht hebben waren:
— Dirk Jan Bunschoten (17.3.1862)
— Johannes Poelhekke (27.3.1862)
— Jurrien Pluim Jzn. (1.4.1862)
— WillemDerk Helderman (16.3.1863)

1 H. KRONENBERG, Deventer weiderechten, diss. Leiden, Deventer 1902, p. 44. Veel niet geanno-
teerde gegevens in mijn bijdrage zijn ontleend aan dit werk.

1 Rechten ende gewoonten der Stadt Deventer, Deventer 1644, p. 4-6.
1 a.b.,p. 14.
1 Behalve een aantal brochures zonder vermelding van auteur en publicaties in de Deventer

Courant, wil ik noemen: H. W. JORDENS, Deventer stadsweiden en burgerrechten, Zwolle 1862; J.
VAN VLOTEN. Het goed recht der gemeente Deventer op hare weiden bepleit, Deventer 1865;
Rapport van de raadscommissie tot onderzoek van de stadsweiden, Deventer 1865. (De com-
missie bestond uit mr. W. H. Cost Jordens, voorzitter, mr. J. H. van Delden, rapporteur, en L.
F. Piekema.)

1 Inventaris gemeentearchief 1814-1930, nr. 219. Een aantal van dezelfde motieven vindt men
terug in de memorie van mr. H. van Loghem ter voorbereiding van het raadsbesluit, geregis-
treerd onder 1865/514, inventaris gemeentearchief 1814-1930 nr. 500.

Eigennamen van grootburgers ontleend aan het register van de opgebrande
koeien en paarden over het jaar 1779.

Aaftink
Aanholt
Albers
Alderskamp
Ankersmit
van Apeldoorn
Assuerus

van Baak
Bannier
Bastiaan
van der Beek
Beekman
Beltman
Bekedam
Blaauwenoord
Blomberg
Boinck
Borculo
(van den) Bosch
Bouwer
Bouwmeester
Bovendorp
van Brakel
Brandenburg
Brands

(van Dungen) Brilman
Brinkgreve
Brinkhuis
Broekhuis
Brouwer
van Brummen
Buranus
Bussemaker

wan f^fllppr
Vall V^alWtl

ten Camp
ten Cate
f^olmschntp\ ^ \J\ 111 o ̂  l i CL L w

^^ \j \J 111 a a o

Coster
Courhuys
CrcmcrfVnniiicV_>I UI11U5

ten Dam
Dapper
Degenaar
van Doorninck
Dulmerhorst
van Dijk

van Echten
Engelen Goor
Emmelot
Eykelenkamp

Florijn
Franke
Fransen

Gelinck
van der Graaf
Greve
van Groningen
Grijpmoet

Hagedoorn
Hagen
Hamer
ten Harmsen
Hartkamp
Haselenbarg
Hietkamp
Hissink
Hoeberink
Hoegen
van Hoëvell tot Wezevelt

Holterman
Horsman
van der Horst

Jacobson
Jalink
Janszen
Jordens

Kelderman
Kempink
van Keulen
Kist
Kloosterboer
Klopman
Klunder
Knaap
Knoop
Koestal
Kolk
Koningsveld
Kortelink

van Laar
Lammers
Lammertink
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van der Lande
Lebbink
Lemker
van Leussen
Leussink
Lieftink
Lindenhof
van Lochem
Loman
Luchard

van Marie
Meyburg
Meylink
Middelburg
Milius
Milkman
Modder
Monsuur
Mulderink

van Nee
Niete
Nilant
van Noesele
Noorddijk

Noordink
Nijenhuis
Nijentsank
Nijnvoord

Olthaar
Ottenhof
Otterbeek

Palthe
Petersen
Prins
Pruis

Quyesen

Raland
Regenspurg
Rensen
Rensink
Ribbius
Riethorst
Rinkelaar
Rodijk
Roelofs
Roeterink

Roussink
Ruardi
Ruth
Rijsebosch

Scheppink
Schermbeek
Schimmelpenninck
Scholten
Schornagel
Schuurink
Sloet
Snell
van der Souw
Stadelaar
ter Stege
Stegeman
Steinfurt (Stenfert)
Stieltjes
Stokkink
Suchtelen
Swartjes
Sweekhart

Teunissen
Thyink

Timmer

Veenhuisen
Verwey
Vinke
Vos
Vrolijk
Vrijdag
Vunderink
Vijfhuis

Van der Wall
Wanninkhof
te Wechele
van Weerden
Weerts
van Welbergen
Wensink
van Wesel
Westenenk
Willemsen
van Wijhe
Wynoldi
Wijnvoorde

Zindel

Eigennamen van grootburgers, die in 1866 een uitkering ontvangen hebben

Abbing
Alberts
Ankersmit
Bannier
Barmentloo
Bastiaans-van Otterbeek
Becking
Bekedam
Besier
Beunk
Beuzekamp
Blaauwenoord
Boelderman
Bosch (Bos)
Brands
Brans
Braskamp
Breukink
Brilman
Brinkman
Broekhuis
Broekhuizen
Budde
Bunschoten
Bussemaker
Bussink
Coelingh
Cop - van de -
Dam - van -
Delden - van-

Denekamp
Diekhoff
Donpijn
Doorninck
Dulmerhorst
Dwars
Franke
Franken
Geelink
Gerverdink
Gerrevink - van -
Goedbloed
Groningen - van -
Hamer
Harmsen - ten -
Helderman
Hissink
Hoetink
Horsman
Horst
Houck
Hove - ten -
Hubers
Huisman
Hulscher
Janszen
Jordens (Cost Jordens)
Kampe-ten -
Kate - ten -
Kempen - van -

Keijser
Klopman Baenselman
Klunder
Koestal
Kortbeek
Korteling
Kronenberg
(Alting Kronenberg)
Kroon
Krudde
Lamberts
Lammers
Lande - van der -
Lenderink
Levenkamp
Lieftink
Liestert
Loghem - van -
Lohse
Lugard
Lijstert
Marie-van -
Meer-van der-
Mensink
Middelbeek
Mulder
Neede - van -
Nieuwenhuis
Nikkels
Noesel - van -
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Noordijk
Oldenkamp
Oltheten
Onna - van -
Overmaat
Pareau
Peteri
Pluim
Poelhekke
Radecke
Regenspurg
Rensink
Rens(s)en
Reuvecamp
Ribbius
Riele-te-
Rodijk
Roessink
Roudijk
Saag - van der -
Scheeffer

Schepper- IJsselde -
Scheppink
Schimmelpenninck
Schutte
Slichtenbree
Sluiter
Sluijter
Smaal
Smies
Spijker
Stegeman
Stenvers
Stenvert
Sterke
Stil
Strunk
Tiggelaar
Trïght - van -
Tijenk (Tijink)
Twist - Duijmaer van -
Valter

i M

Veenhuijsen - van
Velders
Vermeer
Vervoort
Verweij
Visser - de -
Voorde - ten -
Vroom
Wagenvoorde
Wal - van der -
Wanninkhof
Wentink
Westenenk
Weijenberg
Wezenberg
Willemsen
Wissink
Witteveen
Weijers
Wijtenhorst

Gerestaureerde
panden in de
Bergstraat

Foto: Theo Peterse

Eigennamen van grootburgers die in 1979 een uitkering ontvangen hebben

Alberts
Ankersmit
Bosch (Bos)
Brans
Broekhuizen
van Delden
Fransen
Hamer
Houck
Huisman

Hulscher
ten Kampe
Klopman Baerselman
Klunder
Korteling
Krudde
Lieftink
Mulder
Nieuwenhuis

van Noesel
Oltheten
Overmaat
Regenspurg
Remmelenkamp
Rensink
Renssen
Reuvekamp
te Riele

van der Saag
Scheeffer
Smaal
Stegeman
Stenvert
Tijenk
van Veenhuysen
ten Voorde
Wagenvoorde
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Archiefstukken betreffende het weiderecht
1. Rekeningen van de weidegraaf, 1413, 1414, 1423, 1518, 1520, 1534, 1610-

1612, 1616, 1632, 1673, 1676-1679, 1681-1687, 1689-1699, 1701-1782, 1784-
1793.
In: inventaris van mr. J. Acquoy „De timmermeesters, weidegraven,
hoofd-, brug-, straat-, wegen- en artilleriemeesters", de nummers 119-212
(Deventer 1924).
N.B.: De weidegraven gekozen door en uit het stadsbestuur beheerden de
weiden en inden de gelden bij het jaarlijkse opbranden van het vee. De
oudste weidegraaf legde aan het stadsbestuur jaarlijks rekening en verant-
woording af.

2. Registers van de tot de stadsweiden gerechtigde stichtingen en burgers
met vermelding van het aantal hunner opgebrande beesten, 1600, 1601,
1659, 1690, 1710, 1717, 1719, 1721, 1726, 1729-1738, 1779-1812, inv. stads-
archief, afd. Rep. I, nrs. 128 A-E, 1813-1830 idem, afd. Franse Tijd, nr.
35x, 1831-1865 inv. gemeentearchief 1814-1930, nrs. 3295-3296.

3. Registers van grootburgers of gerechtigden tot de stadsweiden, 1801-1860
en 1897 e.v. jaren, inv. gemeentearchief 1814-1930, nrs. 3204-3209 en
3293.

4. Inschrijvingslijsten en alfabetische registers van Deventer grootburgers
die aanspraak maken op de uitkering ingevolge het raadsbesluit van 15 fe-
bruari 1866 of die verzoeken ingevolge hetzelfde raadsbesluit toegelaten
te worden tot het weiden van een paard, 1886-1930, inv. gemeentearchief
1814-1930, nrs. 3210-3292.

5. Archief van de commissie overde stadsweiden, 1838-1903, inv. gemeente-
archief 1814-1930, nrs. 4381 en 4383b.

6. Archief van de commissie inzake het onderzoek naar de grootburger-
rechten, 1908-1909, inv. gemeentearchief 1814-1930, nrs. 4384 en 4385.

DE HERKOMST VAN DE NAAM EN VAN HET WAPEN
VAN HET GESLACHT BOUWER GENAAMD BOURICIUS

TE DEVENTER

Vorsterman van Oyen laat in zijn „Stamboek van aanzienlijke Nederlandsche
Familiën" de genealogie Bouricius (Bouwer en Bouwer genaamd Bouricius)
aanvangen met Teunis Gerritszoon Bouwer, leeft in 1570 te Deventer, tr.
Elsken Hendriksen. Van hun kinderen worden vermeld:
1. Gerrit Bouwer, geb. Deventer 24.5.1602, gemeensman van Deventer 1653-

1665, overl. in 1665; hij is de stamvader van het geslacht Bouwer, dat zich
omstreeks 1680 Bouricius ging noemen (verg. Nederland's Patriciaat, Jrg.
1949);

2. Mr. Everhard Bouwer Teunisz., bekend rechtsgeleerde, uit wie de De-
venter burgemeestersfamilie (Van Markel) Bouwer stamt (verg. o.a. VAN
DOORNINCK: Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommit-
teerden ten landdage van Overijssel).
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Vorsterman van Oyen blijkt wel wat lichtvaardig te zijn geweest met het
onder-één-noemer-brengen van twee families Bouwer te Deventer. De ver-
meende gemeenschappelijke stamvader Teunis Gerritsz. (Bouwer) — die zo-
genaamd al in 1570 te Deventer leefde — werd er eerst in 1605 burger, als
wollenwever/lakenmaker, komend uit Burgsteinfurt. Later was hij bakker in
de Grote Overstraat, waar hij vóór 11.12.1624 is gestorven.

De hierboven onder 1. genoemde Gerrit Bouwer, geb. in 1602, was in-
derdaad een zoon van Teunis Gerritsz., maar Mr. Everhard Bouwer, geb. ca.
1633, was blijkens zijn huwelijksinschrijving te Deventer in 1659 een zoon
van wijlen Teunis Bouwer, in de Menstraat, en kan onmogelijk een zoon zijn
geweest van de al vóór 1625 gestorven Teunis Gerritsz.

Hoewel Mr. Everhard Bouwer bij zijn inschrijvingen als student resp. te
Deventer, Leiden en Groningen als „Daventriensis" wordt aangemerkt, is
zijn doop niet te Deventer te vinden, terwijl zijn vader, Teunis Bouwer in de
Menstraat (overl. vóór 24.3.1659), evenmin in het oud-archief van Deventer
kan worden opgespoord. Mogelijk is zijn moeder (waarschijnlijk met de
voornaam Sophia gezien de naamgeving van de kinderen van Mr. Everhard)
na het overlijden van Teunis Bouwer hertrouwd en heeft zij zich met of bij
haar tweede echtgenoot te Deventer gevestigd.

Verder was het wapen van Mr. Everhard Bouwer als student te Leiden in
1652 blijkens „De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse Studentenvereni-
gingen", Dl. II, nr. 82: een leeuw, met in de beide voorklauwen een driehoek,
waarop een passer (?) houdend, terwijl de familie Bouwer genaamd Bou-
ricius sinds ca. 1668 als wapen voert: een schuinbalk (dan wel geschuind) met
2 jachthoorns (dan wel posthoorns). Dit wijst ook niet direct op verwant-
schap tussen de twee families Bouwer te Deventer.

Het op zichzelf interessante nageslacht van Mr. Everhard Bouwer —
onder wie verschillende burgemeesters en rechtsgeleerden te Deventer —
vormt overigens een hoofdstuk apart, dat buiten de studie van het hier be-
handelde geslacht Bouwer genaamd Bouricius valt.

De eerste drie generaties van de familie Bouwer genaamd Bouricius luiden
in Nederland's Patriciaat, 1949, als volgt:

I. Toenis Gerritsz. (Bouwer), geb. Deventer omstreeks 1570, tr. Elsken Hen-
driksdr.

II. Gerrit Bouwer, geb. Deventer 24.5.1602, gemeensman (1653-1665), overl.
ald. 1665, tr. Margaretha van Holten Gerritsdr.

III. Anthoni Bouwer, ged. Deventer 29.1.1628, gemeensman, raad en schepen
(1700-1702) aldaar, tr. Ie Deventer 27.3.1664 Engeltje Wentholt, geb. Am-
sterdam, overl. Deventer 29.12.1667, dr. van Gerrit Albertsz. en Lijsbeth
Conincks; tr. 2e Gorssel 31.1.1669 Engeltje van Marie Egbertsdr., geb.
Wilp.

Een onderzoek op het gemeentearchief van Deventer bracht het volgende
aan het licht:
— ondertr. Deventer 6.6, tr. ald. 2.7.1601 Tonnijs Gertss („van Hamm" —

doorgestreept) van Borgsteinvorden, wullenwever, mit Jan Claess in die
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Lange bischopstraet, ende Elsken Hendricks van de Grunnauw wonende
met Gese Bottendraegers in die Wallstraete (ondertekend door Jan
Klasen als getuyge van beyden).

— Thonis Gerritzen van Borchsteenvoorden laickemaker hebbende vertonet
sijnen Vrijbryeff van Joncker Engelbert Georgen van Westerholt zum
Aelss, in dato den 7 Junii 1600. Iss bij Schepen ende Rhadt mit die halve
Burgerschap gratis versehen op condities als anderen. Und hefft den ge-
woentlichen eedt in forme gedaen. Cor.: Stegeman kemenaar, op ten 22
OctoberA0 1605.

— ged. Deventer 24.5.1602 Gerrit, zoon van Toenisz. Gerritz. en Elsken
(Get.: Johan Berendtsen, Griete Berendtsen).

— ondertr. Deventer 11.12.1624, tr. ald. 4.1.1625 Gerrit Teunisz. sone van
sal. Teunis Gerritsz. backer wonende in de Grote Overstraet, ende
Grietgen van Holsten, dr. van sal. Herman van Holsten wonend in de
Menstraet.

— ondertr. Deventer 25.1.1662 (attestatie op Gorssel 1.3.1662) Gerrit Tonis
Bouwers, wedr. van sal. Grietien Holsten op de Hofstraet en Helena Went-
holt wed. Luijlofs tot Zutphen.

Waar komt nu de naam „Bouwer" vandaan? In de Deventer Renuntiatiën
wordt Gerrit Thonnis sinds 1640 herhaalde malen aangetroffen als (koe-
ke)bakker „in den Bour", in de Menstraat. Dit was een huis, oorspronkelijk
„de Baer" geheten, dat zijn schoonvader Harmen van Holsten op 31.5.1586
had gekocht. Sinds omstreeks 1645 woonde Gerrit Thonnis in de Hofstraat
en fixeerde de toenaam „in den Bour" zich tot „Bouwer". Als Gerrit Ton-
nissen Bouwer werd hij 14.3.1659 tot ouderling gekozen. Ook zijn op
29.1.1628 als Tonnis Gerritsen gedoopte zoon noemde zich „Bouwer"; eerst
diens zoon Ger(h)ard ging zich van de naam „Bouricius" bedienen door de
naam Bouwer te verlatiniseren, voor het eerst bij zijn inschrijving als student
aan de Illustere School te Deventer in 1684 als „Gerhardus Boricius", en
aan de hogeschool te Franeker in 1686 als „Gerhardus Bouricius", en bij zijn
ondertrouw resp. te Deventer en te Amsterdam in 1688 als „Gerardus Bou-
ritius".

HET WAPEN BOURICIUS

Het wapen der familie Bouricius is een schuinbalk, vergezeld van 2 jacht-
hoorns (dus met snoer — verg. ook Ned. Leeuw 1938, kol. 233). Volgens de
wapencollectie Muschart op het Centraal Bureau voor Genealogie voerde
Antoni Gerritsen Bouwer (generatie III), die 20.1.1668 te Deventer woonde en
leenman van het Huis Wilp was, ongeveer ditzelfde wapen, namelijk: ge-
schuind, rechts: een posthoorn; links: eveneens een posthoorn, met een post-
hoorn als helmteken en de letters A. en G. naast het helmteken (dus de
hoorn zonder snoer) (lakafdruk in de leenakten en volmachten van de Over-
ijsselse Leenkamer).

Opmerkelijk is dat de lakafdrukken in de volmachten van de Gelderse
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Leenkamer van Abraham Gerritsz. van Deventer, 19.1.1664 te Arnhem — ge-
trouwd met Aeltjen Jansen, die als zijn weduwe met haar zoon Anthoni Gerrits
van Deventer 4.3.1685 te Deventer en toen Aeltjen Daems genoemd — als
wapen tonen: een schuinbalk, vergezeld van 2 jachthoorns, met als helm-
teken een jachthoorn tussen vlucht en de letters A. en G. naast het helm-
teken, en dat het zegel van Jan Geeritszoon van Deventer, 12.5.1639 schepen
van Schoonhoven, aan charter in de boedelpapieren van de Weeskamer
aldaar als wapen laat zien: een linkerschuinbalk, vergezeld van 2 jacht-
hoorns, met helm zonder helmteken en met de naam als randschrift.

Een diepgaand onderzoek te Deventer bracht aan het licht dat er in-
derdaad een familierelatie heeft bestaan tussen Abraham Gerrits (van De-
venter), gemeensman te Deventer 1641-1666, en Antoni Gerritsen Bouwer
(1628-1672), zoals uit onderstaand fragment blijkt:

Frederick Kistgen (Kystiens), van Groenlo, burger van Deventer 6.3.1563, overl. vóór 16.5.1601,
tr. Deventer 1566/7 Felicitas Hoge.

Clara Kistien, won. vóór haar huwelijk te Am-
sterdam, tr. Deventer 23.4.1601 Thonijs Jansz.
Daems, gemeensman voor de Assenstraat.
1618-1623, schepen 1632-1636, diaken 1615,
ouderling 1620, zn. van Jan Jurgens (Daems)
in de Grote Overstraat.

Aeltien Tonis Jansdr. Daems, ged. Deventer
5.12.1611, tr. Ie aldaar 31.3.1633 Bernt Nieu-
wentap, zn. van Gerrit Nieuwentap, i.d. Spij-
kerboorsteeg; tr. 2e Deventer 5.11.1637
Abraham Gerrits (van Deventer), uit Em-
merik, volburger van Deventer 27.5.1639, ge-
meensman voor de Bergstraat 1641-1666,
diaken 1645, ouderling 1649, provisor
Voorster Gasthuis 1660-1663; momberoverde
onmondige kinderen van Gerrit Thoenis
Bouwer 29.1.1662, overl. in 1666.

Clara Gerrits van Deventer, ged. Deventer
3.5.1646, tr. in 1666 (te Emmerik?) Mr. Jo-
hannes van Borculo, gemeensman voor de
Bergstraat, schepen, momber over de on-
mondige kinderen van Anthony Gerritsen
Bouwer (Vestenissen Zutphen 13.2.1678), zn.
van Berent Janssen, van Borculo, 12.4.1648
volburger van Deventer, smid in de Smee-
straat, en van Marritgen Willemsdr. van
Rijssen.
Uit dit huwelijk zestien te Deventer gedoopte
kinderen (van wie er tenminste zeven jong
overleden).

Vermoedelijk werd het wapen met de schuinbalk en de 2 jachthoorns —
dat door (de broers?) Jan en Abraham Gerritsen van Deventer resp. reeds in
1639 en in 1664 werd gevoerd — geüsurpeerd door Anthony Gerritsen
Bouwer, leenman van het Huis Wilp 1668 (al zij het met kleine wijzigingen,
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Stientien Kistien, tr. Deventer 4.6.1601
Herman Geerts van Holste(y)n, van Lone,
burger van Deventer 15.1.1575, koopt 1585
het huis „in den Bour" in de Menstraat
diaken 1592, overl. vóór 14.1.1625, wedr. van
Griete dr. van Rotger Muyters, van Ledde.

Grietgen (Margaretha) van Holsten, ged. De-
venter 28.3.1602, tr. aldaar 4.1.1625 Gerrit
Thoenis (Bouwer), koekebakker „in den
Bour" in de Menstraat, woont later in de Hof-
straat, gemeensman voor de Bisschopsstraat
1653-1665, ouderling, overl. in 1665.

Anthony Gerritsen Bouwer, ged. Deventer
29.1.1628, leenman van het Huis Wilp 1668,
overl. 17.12.1672, tr. Ie Deventer 27.3.1664
Engeltje Wentholt.

Enige zoon hieruit:
Ger(h)ard Bouwer, zich sinds ca. 1684
noemend „Bouricius", ged. Deventer
15.12.1667, drossaard van Hagestein 1692,
postmeester te Amsterdam op Doesburg (via
Arnhem) 1699 (zie generatie IV in onder-
staande genealogie).



JAN
GEERITSZOON
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DEVENTER
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Schoonhoven
1639
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GERRITSZ

VAN
DEVENTER

gemeensman van
Deventer 1664

ANTONI
GERRITSEN

BOUWER
leenman van het

Huis Wilp te
Deventer 1668

GERARD
BOURICIUS
drossaard van
Hagestein 1692
postmeester te
Amsterdam op
Doesburg via
Arnhem 1705,

1706,1715

namelijk: geschuind en met 2 posthoorns in plaats van jachthoorns). En dit
wapen kwam de familie Bouwer later goed te stade toen Ger(h)ard Bouwer
alias Bouricius (nog in 1692 drossaard te Hagestein) omstreeks 1700 post-
meester te Amsterdam werd op de route Doesburg via Arnhem. Hiermede is
echter nog niet het laatste woord gesproken over de eigenlijke herkomst van
het wapen met de schuinbalk en de 2 jachthoorns (posthoorns) en hopelijk
komen dienaangaande nog eens nadere gegevens aan het licht.

GENEALOGIE

I. Tfhjoenis Gerritsz., van Burgsteinfurt, wolwever 1601, lakenmaker 1605,
later bakker in de Grote Overstraat te Deventer, halve burger ald.
22.10.1605, overl. vóór 11.12.1624, tr. Deventer 2.7.1601 Elsken Hendriksdr.,
van Gronau, woonde bij haar huwelijk met Gese Botterdraegers in de Wal-
straat te Deventer.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt II.
2. Nenne Thoenis, ged. Deventer 25.9.1603 (Get.: Berent die Bode en Gese

Botterdragers).
3. Arent Thoenis, ged. Deventer 1.12.1605 (Get.: Otto Lauwers, Herman

Rorhof en Trijne Kosters).
4. Hendrick Thoenis, ged. Deventer 23.11.1606 (Get.: Jan Alefs, Rolaf Be-

rents, Grete Gerreyts).
5. Aeltgen Thoenis, ged. Deventer 4.3.1609 (Get.: Gerreyt Wernerijnck,

Wybbe Henderijcksen, Anne Hermensen).
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II. Gerrit Thoenisz. in den Bour (Buyr), sinds ca. 1642 Gerrit Theunisz.
Bouwer, ged. Deventer 24.5.1602 (Get.: Johan Berendtsen, Griete Be-
rendtsen), koekebakker „in den Bour" in de Menstraat te Deventer, woont
sinds ca. 1645 in de Hofstraat, gemeensman voor de Bisschopsstraat 1653-
1665, ouderling tussen 1659-1665, overl. in 1665, tr. Ie Deventer 4.1.1625
Grietgen (Margaretha) van Holsten, ged. Deventer 28.3.1602, overl. vóór 1662,
dr. van Herman van Holste(y)n, van Lone, burger van Deventer 15.1.1575,
bakker „in den Bour" in de Menstraat, en van Stientjen Fredericksdr.
Kistien (Kyrstijns); tr. 2e Gorssel 4.3.1662 Helena Wentholt, geb. Zutphen ca.
1608, overl. tussen 30.3.1685 en 26.3.1686, dr. van Albert Willemsz. Went-
holt, lakenhandelaar te Zutphen, en Mechtelt dr. van Gerrit Hendricksz. van
Huppel en wed. van Ie Jan Winckel en 2e SamuelMartensz. Lulofs, burger van
Zutphen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Stintgen (Christina) Bouwer, ged. Deventer 30.4.1626, tr. Deventer

24.6.1645 Berent Bruins, gemeensman voor de Engestraat 1657-1674, zn.
van Rutger Berentsz. Bruins, won. op de Grave te Deventer, en Aeltien
dr. van Steven Arents, bakker a.d. Brinck; hij hertr. Deventer 25.10.1668
Geeske Jaspers, dr. van Berent Jaspers, burgemeester van Deventer, won.
a. d. Brinck.

2. Anthoni, volgt III.
3. Harmen Bouwer, ged. Deventer 29.11.1629, innocent, leeft nog 7.9.1666.

Protocol van voogdijstellingen Deventer, Bisschopsstraat en Assenstraat 1661-1796:
Abraham Gerrits (van Deventer) en Dominicus Leeuwen aangesteld tot momberen over
de onmondige kinderen van Gerrit Thonissen Bouwer, 29.1.1662. Dominicus van
Leeuwen (diaken) als momber over de onnozele sone van sal. Gerrit Tonnissen Bouwer
geadjungeert door Pieter Wilmsen, 7.9.1666 (Abraham Gerrits (van Deventer) was dus
toen al overleden).

III. Anthoni Gerrits Bouwer, ged. Deventer 29.1.1628, woont in de Hof-
straat te Deventer, doet belijdenis Kerstmis 1659, heeft 29.9.1664 na erger-
nissen satisfactie gegeven en is op eigen beproeving tot het Avondmaal toe-
gelaten, leenman van het Huis Wilp 20.1.1668, overl. Deventer 17.12.1672, tr.
Ie Deventer (Lebuïnus Kerk) 27.3.1664 Engeltje Wentholt, ged. Amsterdam
21.6.1640, lidmate te Deventer Pasen 1664, overl. Deventer (in 't kraambed)
29.12.1667, begr. Deventer 3.1.1668, dr. van Gerrit Wentholt, droog-
scheerder te Amsterdam, en Lijsbeth Thijsdr. Coninck; tr. 2e Gorssel
31.1.1669 Engeltje Egbers van Marie, tot Wilp.

Uit het eerste huwelijk:
1. Margreta Bouwer, geb. Deventer 11, ged. ald. 13.9.1664, overl. Deventer

9.11.1664.
2. Elisabeth Bouwer, geb. Deventer 3, ged. ald. 7.9.1665, overl. Amsterdam

12.11.1665.
3. Margrite Elisabeth Bouwer, geb. Deventer 5, ged. ald. 6.11.1666, overl.

Amsterdam 15.11.1680.
4. Ger(h)ard,\o\gllV.
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Uit het tweede huwelijk:
5. Engeltien Bouwer, geb. Deventer 4, ged. ald. 17.12.1669, overl. Deventer

9.8.1670.
6. Egbert Bouwer, geb. Deventer 18, ged. ald. 20.11.1670.

IV. Ger(h)ard Bouwer, noemt zich sinds 1684 „Bouricius", ged. Deventer
15.12.1667; na de dood van zijn vader worden als momberen over hem ge-
steld: Dr. Joan van Borculo (later burgemeester van Deventer) en Dr. Ewold
van Diemen (later gemeensman en schepen van Deventer); student te De-
venter 11.2.1684, student (ling. et phil.) te Franeker 14.4.1686, bedankt zijn
voormelde momberen voor goede administratie 31.5.1689; drossaard van Ha-
gestein 3.7.1692; ontvangt 26.12.1699 octrooi van de stad Doesburg voor het
onderhouden van postwagens van die stad op Wezel en Bocholt en 6.2.1700
octrooi voor het onderhouden van een postwagendienst van Doesburg op
Amsterdam via Arnhem (overnemend van Abraham Coffler), voortaan aan-
geduid als eigenaar van de Arnhemse Postwagen (zie Bijlagen I en II); zegelt
met als wapen „schuinbalk vergezeld van 2 jachthoorns" (sinds 1692), woont
zeker sinds 1700 te Amsterdam op de Reguliersbreestraat, overl. Amsterdam
8, begr. ald. (N.Z. Kapel) 14.10.1734; tr. Ie Amsterdam (Nieuwe Kerk)
14.12.1688 Anna Stoesak, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 3.6.1665, overl.
Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 17.3.1706, dr. van Jochem Jansen
(Stoesak) en Hendrikje Hendrickx; tr. 2e Amsterdam (Westerkerk door
Waalse predikant) 16.6.1707 Clara Maria van Riedt, ged. Amsterdam
3.2.1678, overl. Arnhem 19, begr. ald. 23.5.1760, dr. van Jacob van Riedt,
koopman te Amsterdam op de Heerengracht „in het Wapen van Korten-
hoeff', en van Elisabeth de Meyer.

Uit het eerste huwelijk:
1. Engeltien Bouricius, geb. Amsterdam 25, ged. ald. (Eilandskerk)

26.6.1689, tr. Amsterdam 15.12.1713 Arnoldus Luder, ged. Amsterdam
(Luth.k.) 7.10.1685, goudsmid en zilversmid ald., overl. Amsterdam
12.5.1741, zn. van Johannes Luder en Agnita Munnicks.

2. doodgeboren kind te Amsterdam 19.10.1690.
3. Antonius Bouricius, ged. Hagestein 7.2.1692, overl. Amsterdam

30.10.1722.
4. Joachim Bouricius tot Hagestein, geb. Amsterdam 30.12.1693, ged. ald.

1.1.1694, leeft nog 24.12.1761 te Utrecht en zegelt met de schuinbalk,
vergezeld van 2 jachthoorns (lakafdruk in prot. 390 g van Not. Mr. J.
Smit te Utrecht), tr. Ie Utrecht (otr. Amsterdam 4.12.) 21.12.1721 Agatha
Wetstein, ged. Amsterdam 19.3.1687, overl. Utrecht 9.10.1754, dr. van
Hendrik en Agatha Ernsthuys; tr. 2e Blauwkapel 4.11.1755 Geertruida Jo-
hanna Coenen, geb. 16.10.1692, overl. 23.11.1767 (zie verder bij Vor-
sterman van Oyen).

5. Ysbrand Bouricius, ged. Hagestein 3.1.1695, overl. Amsterdam 26.4.1729.
6. zoon, geb. Amsterdam 18, overl. ald. 20.5.1696.
7. Joan Bouricius, geb. Amsterdam 18.6.1697, kapitein in dienst van de

Heeren Bewindhebbers der Oostindische Compagnie, overl. Amsterdam
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1.1.1736, begr. op het Eiland Kaas en Brood.
8. Margaretha Elisabeth Bouricius, geb. Amsterdam 18, ged. ald. 21.11.1703,

overl. Amsterdam 10, begr. ald. (Noorderkerk) 15.12.1732.
9. doodgeboren zoon te Amsterdam 1.8.1705.
Uit het tweede huwelijk:

10. Jacobus Bouricius, geb. Amsterdam 23, ged. ald. (Amstelkerk) 25.3.1708,
overl. Lyon 12.8.1732.

11. Gerard Bouricius, geb. Amsterdam 30.10., ged. ald. (Amstelkerk)
1.11.1711, postmeester te Amsterdam, tr. ald. 4.7.1747 Susanna Maria
Drakenborgh. Uit hen stamt een tak die in 1859 is uitgestorven (zie Vor-
sterman van Oyen en Ned. Patriciaat 1949).

12. Adriaan Bouricius, geb. Amsterdam 25, ged. ald. (Oude Kerk) 27.4.1714,
postmeester te Arnhem, tr. Moyland (Kleef) 15.12.1743 Susanna Maria
van Pabst. Uit hen stamt de thans nog bloeiende familie Bouricius (zie
Ned. Patriciaat 1949).

13. Maria Elisabeth Bouricius, geb. Amsterdam 24, ged. ald. (N.Z. Kapel)
27.10.1717, tr. Huizen 25.4.1745 Dr.JohanJacob van Hasselt, auditeur-mi-
litair te Arnhem (zie Wijnaendts van Resandt: Genealogie van Hasselt,
1934; en Ned. Patriciaat 1945, blz. 135).

JHR. MR. R. C. C. DE SAVORNIN LOHMAN

BIJLAGE I

Den 2 Marty 1705 Schepenprotocol Doesburg
Coram Cons. Bern. Coesvelt
en Bruno Bern. Brunis.

Erschenen: Gerhard Bouricius, meester van die geoctroyeerde postwagen van hyr op Am-
sterdam en Arent Janssen van Houten, Even van Munster en Berent Janssen, als in desen geauthori-
seerde ende bevolmacht van het gehele Voerluyden Gilde deser Stadt, verhaelende hoe dat tus-
schen haer Comparanten over het lopen der voorschr. postwagen vele dispuiten waeren
ontstaen en nae alle apparentie noch lange souden connen routienieren, waer door van dagh tot
dagh noch meerder verschillen, soo tusschen de Comparanten int generael als onder die Voer-
luyden int particulier ongetwijffelt verweckt sullen werden, tot merckelycke schade van die
gene, die daer bij in desen geinterresseert sijn, soo is door tusschenspreecken van die Heren
Burgemeesteren Doctor Johan Georg van Lamzweerde en Arnold Boemer, als goede mannen van
beyde Partijen daer toe specialijck versoght, tot cassatie en opheving van alle processen, bereyts
gedecideert, en soo daer over noch ongedecideert hangen, in der minne beraemt dit navolgende
contract:

Als eerstelijck, dat alle passagiers, coopmanschappen, pacquetten, contanten, neffens alle het
gene, dat daer die bovenlandtse postwagens van Wesel en Munster alhyr binnen Doesborgh aen-
gebraght worden, door de geoctroyeerde postwagen van hyr op Arnhem sullen getransporteert
en overgebraght mogen worden.

Insgelyck oock voor het twede bedongen is, dat wanneer enige passagiers offte pacquetten
sich alhyr in Doesborgh bevinden, die nae Amersvoort off Amsterdam gedestineért syn, mede
door dieselve geoctroyeerde postwagen sullen mogen bedient worden, mits dat de vracht daer
van alhyr sal betaelt worden met desen verstande nochtans, dat wanneer enige passagiers,
brieven off pacquetten, sich binnen die voorschr. Stadt van Doesborgh bevinden, die op
Arnhem off buyten de voorschr. route van Amersvoort moeten wesen en niet met die boven-
landtsche postwagens affgecomen sijn, gelyck oock mede alle extra posten, koetsen en kalessen,
door het Voerluyden Gilde deser Stadt, 't zij met voorspan off anderseits van hyr op Arnhem
sullen moeten bedient werden.
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Gelijck all vorders bedongen is, dat de geoctroyeerde postwagen tusschen hyr en Arnhem
gene passagiers, brieven off packen contrarie die hyr voor verhaelde gevallen sal mogen
opladen, off dat in cas van contraventie door den Meester van de postwagen als eerste com-
parant in desen, off synen bedienden tot keur van deser Stadts voerluyden Gilde tellekens voor
yeder passagier, brieff off pack aenstonts ten profijte vant voorschr. Gilde, off die gene die de
fraude coomt aen te wiesen, sal moeten betaelt worden die summa van twaalff guld.

En eyndtlijck is bedongen, dat den eersten Comparant Bouricius voor de schade, die de voer-
luyden sustineren door de geoctroyeerde postwagen omtrent haere vraghten tot hyr en toe ge-
leden te hebben, aen het Voerluyden Gilde aenstonts eens voor al sal betaelen die summa van
thien silvere ducatons off een en dertig guld, thien stvs. neffens de verteringe op desen dagh ge-
vallen, mitsgaders jaerlycx op Vastenavont een ton goet bier voor het voerluyden Gilde en sulx
soo lange het octrooy van de postwagen duyrt, invoegen, dat by expiratie van het voorschr. oc-
trooy oock alle dese voorstaende conditien sullen ophouden.

Tot naercominge van alle welcke conditien die respective comparanten verbonden hebben,
doende sulx in kraghte deses haere personen en goederen ten judicature van alle Heren Hoven,
Righteren en Gerighten, in specie den WelEdelen Hove van Gelderlant en hebben daer op gesti-
puleert als reghtens.

BIJLAGE II

Het oud-archief der Gemeente Doesburg door DR. A. J. VAN DER VEN (1950)
Inv.nr. 2522. Stukken betreffende moeilijkheden tusschen de postmeesters Andries Visser te
Doesburg en Carel Frederick van Hartmansdorf te Munster over de bediening van den post-
wagen van Doesburg op Boekholt en de daarover door Gerard Bouricius ingezonden klachten,
1715.
Inv.nr. 2523. Stukken betreffende geschil tusschen Clara Maria van Riedt, wed. van Gerard
Bouricius, en Andries Visser, postmeester te Boekholt, over het aan laatstgenoemde door de
Magistraat verleende octrooi voor het onderhouden van een postroute van Doesburg op
Boekholt, 1755-1756.

HERMKEN'S HONDERD VEERTIENTAL

In het oktobernummer 1980 van Gens Nostra lezen wij op pag. 302, dat
een Bejaarde Meter op 7 maart 1702 haar kleinkind uit het vierde geslacht
ten doop presenteerde. Deze meter bleek te zijn Hermanna van der Cruys,
echtgenote van Abraham van Suchtelen. Deze gegevens brachten mij een paar
regels in herinnering welke voorkomen in een geschreven Genealogie van
het Geslacht Van Suchtelen uit omstreeks 1812. Daar staat nl. het volgende:

Hermanna van der Kruis was in 1614 geboren. Zij was een zeer godvrugtige Dame, van
ongemeen verstand. Zij overleed den 21 October 1705, in het 91ste jaar haares ou-
derdoms, nadat zij haaren Eheheer nog 44 jaren overleefd had, en in het vierde lid nog
een kind had ten doop gepresenteert.

Het is nu dus duidelijk op wie deze laatste regel slaat: Hermanna Marga-
retha von Petersdorff. Deze gebeurtenis was blijkbaar een zo grote bijzon-
derheid dat men er een speciale aantekening van maakte in het doopregister.

In het handschrift komt op Hermanna nog het volgende door Lambert van
Olst opgestelde Grafschrift voor:
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Hermanna van der Kruis, die zestien honderd veertien geboren was, en stierf zeventien
honderd vijf, rust hier, nadat zij had beleefd van eigen lijf, kinds, kinds, kindskinderen, 't
getal van honderd veertien.

Een dergelijk grafschrift zet ons wel even aan het rekenen. Als we de ge-
noemde Hermanna Margaretha nemen zou dat een kindskindskindskind zijn
in die notatie en klopt de tekst dus niet geheel, zelfs als we de laatste komma
weglaten. Haar grafsteen is echter niet meer aanwezig en de originele tekst
kon ik niet achterhalen. Het lijkt mij dat de hier gegeven tekst meer de
spelling van 1812 weergeeft dan die van 1705, een kleine fout zou er dus ook
wel bij ingeslopen kunnen zijn. Het leek mij een goede opgave de honderd-
veertien nazaten op te sporen. Het handschrift bleek daarvoor een uitste-
kende bron te zijn en er was maar weinig verder onderzoek nodig om tot een
goed einde te komen.

Bij het opstellen van deze lijst zijn huwelijken slechts opgenomen indien er
kinderen voor 21 oktober 1705 uit geboren werden. Eerst de portretten van
het echtpaar:

Abraham van Suchtelen Hermanna van der Kruis

Op 12 april 1635 huwde te Deventer Abraham van Suchtelen, oud 35 jaar met Hermken van der
Kruijss, oud 21 jaar en afkomstig uit Keulen. Het huwelijk werd gezegend met zes kinderen.

I. Van eigen lijve voortgesproten:
1. Vreda, 1636-1711.
2. Arenl, 1638-1722. Huwde 1658 Bartha van Markel, 1639-1714. Volgt Ha.
3. Gerril, 1640-1722. Huwde 1666 Maria Wedaeus, 1642-1711. Volgt Ilb.
4. Anneken, 1642, jong overleden.
5. Anneken, 1644-1701. Huwde \66iJoan van Lennep, 1631-1698. Volgt lic.
6. Aaltien, 1648-1689. Huwde 1670 Gijsbert Cuper, 1644-1716. Volgt lid.

II. Kindskinderen:
a. Uit het huwelijk van Arenl (2) en Bartha van Markel:

7. Arnold, 1658-1705. Huwde 1689 Anna Aleijda van Suchtelen, 1669-1747. Volgt lila.
8. Henrick, 1660-1708. Huwde 1681 Margrieta Wilhelmina van Brienen, 1660-1695. Volgt IIlb.
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9. Hermina, 1661-?.
10. Joan, 1663-1705. Huwde 1683 Helena Odilia Willekes, ?-? Volgt IIIc.
11. Abraham, 1664-1727. Huwde 1687 Hestervan Diest, 1665-1718. Volgt Illd.
12. Christina, 1666, jong overleden.
13. Aleijda, 1668-1727. Huwde 1687 Anthoni Bouwer, 1663-1750. Volgt Ille.
14. Casparus, 1670-1693. Huwde 1690 Margaretha Swam, ?-? Volgt Illf.
15. Gerhard, 1671-1722.
16. Clara, 1674-?
17. Hermannus, 1677-1742.
18. Christina, 1678-1759.
19. Petrus,^ 680-1734.
20. Bernardt, 1683-1693.

b. Uit het huwelijk van Gerrit (3) en Maria Wedaeus:
21. Hermanna, 1666, jong overleden.
22. Hermanna, 1667-1737. Huwde 1686 Willem Vriesen, 1660-1738. Volgt Illg.
23. Jan, 1668-1753.
24. Anna Aleijda, 1669-1747. Huwde 1689 Arnold van Suchtelen. Zie Ma.
25. Rijcka, 1671-1738. Huwde 1695 BernardHeidentrijk ter Borch, 1668-1738. Volgt Illh.
26. Agneta, 1672-1740. Huwde \69% Joan Verhoeff, 1672-1730. Volgt Illi.
27. Gerrit, 1675-1706.
28. Cornelia, 1677-1738.

c. Uit het huwelijk van Anneken (5) en Joan van Lennep:
29. Abraham, ?, jong overleden.
30. Elisabeth, 1664-?. Huwde 1685 Wolter ten Brink, 1649-1725. Volgt IIIj.
31. Hermanna, 7-1734.
32. Emilia Aleida, ?-?. Huwde 1700 Arnold Weerts, 1674-1725. Volgt Hik.

d. Uit het huwelijk van Aaltien (6) en Gijsbert Cuper:
33. Geertruid, 1673-?.
34. HermannaHendrika, 1677-1763. Huwde 1696 Jacob vandenHeuvel, ?-?. Volgt IIII.
35. Henrietta, 1679-1753.
36. Abraham Willem, 1681, jong overleden.
37. Maria Hubertina, 1684-1743.
38. Johanna Cornelia, 1686-1745.

III. Kindskindskinderen:
a. Uit het huwelijk van Arnold (1) en Anna Aleijda (24):

39. Bartha, 1691, jong overleden.
40. Maria, 1692-1723.
41. Arnolda Bartha, 1694-1762.
42. Gerhard, 1696-1736.
43. Arnold, 1698-1768.
44. Willem Harmen, 1700-1766.
45. Abraham Peter, 1703, jong overleden.

b. Uit het huwelijk van Henrick (8) en Margrieta Wilhelmina van Brienen:
46. Bartha, 1682-1708. Huwde 1701 George Frederick von Petersdorff, 7-1707. Volgt IVa.
47. Henricus, 1683-1710.
48. Aernolt, 1684-1706.
49. Bernhardus, 1686, jong overleden.
50. Hermanna Cornelia, 1687-1722.
51. Bernhardus, 1689, jong overleden.
52. Lucretia, 1690, jong overleden.
53. Joannes Gijsbertus, 1691, jong overleden.
54. Paulus, 1693; jong overleden.
55. Engelbertus, 1694, jong overleden.
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c. Uit het huwelijk van Joan (10) en Helena Odilia Willekes:
56. Bartha, 1685 (?)-?.
57. Johanna Helena, ?-?.
58. Arnold Willem,1-\12%.

d. Uit het huwelijk van Abraham (11) en Hesier van Diest:
59. Bartha Lucretia, 1688-1738.
60. Johannes, 1689, jong overleden.
61. Arnoldus, 1691-1730.
62. Daniel, 1693-1774.
63. Catharina Clasina, 1695-1783. *
64. Hermanna Catharina, 1698, jong overleden.
65. Cornelia Henrica, 1699, jong overleden.
66. Hermanna Christina, 1701-na 1736.
67. HenrickJan, 1704, jong overleden.
68. Abraham Jan, 22 februari 1705-1773. Laatste kind dat Hermanna gezien kan hebben.

e. Uit het huwelijk van Aleijda (13) en Anthoni Bouwer:
69. Geertruid, 1688-1750.
70. Arnold, 1692-1736.
71. Everhard, 1697-?.

f. Uit het huwelijk van Casparus (14) en Margaretha Swam:
72. Bartha, 1692-1773.
73. Alexander, 1693-1737.

g. Uit het huwelijk van Hermanna (22) en Willem Vriesen:
74. Aleijda Gertruid, 1687-1736.
75. Abraham Gerrit, 1691-na 1730.

h. Uit het huwelijk van Rijcka (25) en BernardHeidentrijk ter Borch:
76. Henr. Euphemia, 1695, jong overleden.
77. Gerhard, 1699, jong overleden.
78. Henrick, 1701, jong overleden.
79. Maria, 1703-?.

i. Uit het huwelijk van Agneta (26) en Joan Verhoeff:
80. Aleijda, 1699-1773.
81. Hendrika Maria, 1701-1735.
82. Gerrit Jan, 1704, jong overleden.

j . Uit het huwelijk van Elisabeth van Lennep (30) en Wolter ten Brink:
83. Johan, 1687, jong overleden.
84. Jacoba, 1690-?.
85. Aleijda, 1692-?.
86. Gijsbert, 1698-?.

k. Uit het huwelijk van Emilia Aleida van Lennep (32) en Arnold Weerts:
87. Anna, 1702-?.
88. Joan, 1703-?.

1. Uit het huwelijk van Hermanna Hendrika (34) en Jacob van den Heuvel:
89. TheodorusJacobus,\691-\141.
90. Aleijda, 1698-1780.
91. Abraham, 1699-1762.
92. Hendrik, 1701, jong overleden.
93. Adriaan Guustaaf Willem Fredrik, 1702-1768.
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IV. In het vierde lid:
a. Uit het huwelijk van Bartha (46) en George Frederick von Petersdorff:

94. Hermanna Margaretha, 1702-?. Werd door Hermanna ten doop gepresenteerd.
95. JohanGeorg, 1703-?.

De reeks van nakomelingen van eigen lijve eindigt hier vrijwel zeker. Het
volgend kind dat gedoopt wordt is Henrica Wilhelmina von Petersdorff op 8
november 1705. Dat is twee weken na het overlijden van de Over Oude
Grootmoeder Hermken van der Kruis op 23 oktober 1705. Zij was echter de
tweede vrouw van Abraham. Zijn eerste vrouw, Vreda Kijver, stierf in het
kraambed bij de geboorte van hun eerste zoon Jan in 1632. Zijn tweede
vrouw zal zich direct over de kleine Jan ontfermd hebben en hoewel in het
testament van Abraham en Hermanna, opgesteld in 1652 na het huwelijk van
de 19-jarige Jan en de 16-jarige Catharina, gesproken wordt over voorzoon
Jan en kinderen van tweeden bedde, zal er in het dagelijks leven in het gezin
geen onderscheid zijn geweest. We kunnen de reeks met hem zeker aan-
vullen.

Uit het huwelijk van Abraham (1600-1661) en Vreda Kijver (1613-1632):
96. Jan, 1632-1681. Huwde 1651 Catharina Leunink, 1635-1680.

Uit het huwelijk van Jan (96) en Catharina Leunink:
97. Vreda, 1652, jong overleden.
98. Cornelia, 1653, jong overleden.
99. Willem, 1655-1704.

100. Vreda, 1657-1718. Huwde 1676 Henrick van Markel, 1646-1702.
101. Jan, 1659-1684.
102. Cornelia, 1660-?. Huwde 1682 BernardAdriaan ter Borch, ?-?.
103. Anna, 1663, jong overleden.
104. Abraham, 1665, jong overleden.
105. Anna, 1668-1738.
106. Abraham, 1670-1696.

Uit het huwelijk van Vreda (100) en Henrick van Markel:
107. Christina,\6n-\m.
108. Cornelia, 1678-1732.
109. Jan, 1680, jong overleden.
110. Johan, 1682-?.
111. Johanna Catharina, 1685-1760.
112. Gertruid, 1689-1759.
113. Henrick, 1691-?.

Uit het huwelijk van Cornelia (102) en Bernard Adriaan ter Borch:
114. Jan, 1684-1735.
115. Catharina, 7-1768.
116. Johanna, 1693-1741.

Uiteindelijk komen wij tot twee meer dan „'t getal van honderd veertien".
Dat kan ons echter nauwelijks verbazen als we denken aan het grote aantal
jong overledenen. Dat kan zijn geweest 's anderen daags tot VA jaars later. Na
zovele jaren zal men die geboorten niet alle meer weten en bij de telling voor
het Grafschrift er over het hoofd hebben gezien. Zo komt b.v. nr. 4, An-
neken, niet voor in het handschrift maar wel in de doopregisters van De-
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venter. Daarentegen komt Christina, nr. 107, wel voor in het handschrift
maar niet in de doopregisters waar echter wel Christina nr. 12 genoemd
wordt. Het lijkt mij niet onmogelijk dat het hier om dezelfde persoon gaat.
Er zullen zeker nog aanvullingen en wijzigingen in deze lijst aan te brengen
zijn, genealogisch onderzoek levert steeds verrassingen op. Voor ons is de
verrassing dat Hermkens honderdveertiental geen verzinsel was van de Gele-
genheidsdichter in 1705.

N.VANSUCHTELEN

GESNEUVELDEN UIT DEVENTER, ZUTPHEN e.o.
IN DE VORIGE EEUW

In de registers van het Fonds 1815, berustende op het Amsterdamse gemeente-archief' trof ik
de volgende namen uit Deventer, Zutphen en omgeving van hen die in de periode 1814-1831 bij
de bevrijding van ons land van de Fransen, bij Waterloo, in Indië (Amboina) of bij de Belgische
opstand sneuvelden of kort daarna overleden aan verwondingen, opgedaan bij die gelegen-
heden.

Bernardus Arnoldus Anten, geboren te Zutphen 27 juli 1793, overleden 4 februari 1818 (757-495).
Tiemen Boer, geboren te Heerde 13 november 1788, overleden 21 juni 1817(755-382).
Jan-Willem Engelbert Jonquière, geboren te Doesburg 6 oktober 1795, gesneuveld bij Waterloo 18
juni 1815(757-540a).
Leenden Hendrik Jonquière, geboren te Zutphen 28 oktober 1798, eveneens gesneuveld bij Wa-
terloo 18 juni 1815(757-540b).
Adolf Kluit, geboren te Zutphen 20 december 1794, overleden 4 februari 1818 (757-496).
Hermanus Oost, geboren te Deventer 6 november 1800, overleden 1813/1814 (752-33).
GerritJan Roesink, geboren te Deventer 1779, overleden 7 juli 1815 (754-232).
Willent Roest, geboren te Brummen 22 juni 1791, gesneuveld nabij Quatre Bras 16 juni 1815(755-
369).
Gillis Nilant Scheidius, geboren te Zutphen 8 januari 1793, overleden 29 mei 1817 (755-333).
Johann Hendrik Sommer, geboren te Zevenaar 20 februari 1790, overleden 21 augustus 1815(752-
52).
Jacobus Bernardus Swarts, geboren te Zutphen 6 februari 1813, gesneuveld tijdens de tiendaagse
veldtocht 7 augustus 1831 (762-42).
Arnold Jacob Weerts, geboren te Deventer 17 december 1797, overleden 27 augustus 1816 (755-
331).
Willem Lodewijk van Wijnbergen, geboren te Doesburg 27 april 1768, gesneuveld bij Quatre Bras
16 juni 1815 (754-227).
Hendrik Jacobus Zoeter, geboren te Zutphen 5 augustus 1795, gesneuveld bij Waterloo 18 juni
1815(755-301).
Leenden Zwerm, geboren te Zutphen 14 februari 1782, gesneuveld bij Waterloo 18 juni 1815
(753-158).

Over de aard der verwondingen en bij welke oorlogshandelingen betrokkenen werden gewond
of sneuvelden vindt men in de registers van het Fonds 1815. Daar vindt men eveneens de fami-
lierelaties, welke in aanmerking kwamen voor een uitkering uit dat Fonds, alsmede soms andere
gegevens als vroeger beroep enz.

Gemakshalve is dan ook achter ieder persoon het inventarisnummer van het archief en de
pagina in het register, waarop betrokkene voorkomt vermeld.

P.WUISMAN

1 Meer over het Fonds 1815 en de bovengenoemde registers in Gens Nostra Jg.XXVIll (1973),
pag. 54 e.v.
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MR. DANIEL JACOB RUDOLPH JORDENS

Mr. D. J. R. Jordens werd geboren te Deventer op 25 juni en gedoopt op 28 juni 1775, stu-
deerde rechten te Leiden, alwaar hij op 10 december 1795 werd ingeschreven. Na beëindiging
van zijn studie vestigde hij zich als advocaat te Deventer en werd in 1806 benoemd tot secretaris
der commissie van landbouw in Overijssel.

Van 1811 t o t . . . . was hij lid van de gemeenteraad van Deventer. Hij bekleedde aldaar diverse
functies in de nationale garde, gewapende wacht en landstorm.

Op 27 februari 1812 werd hij notaris te Deventer en lid van het raadgevend comité ten be-
hoeve van de onderprefect betreffende de instellingen van weldadigheid.

Op 29 augustus 1814 werd hij lid van de Provinciale Staten van Overijssel voor de stad De-
venter.

In 1844 werd hij benoemd tot schout van Colmschate (de tegenwoordige gemeente Die-
penveen).

Hij kreeg in 1852 op zijn verzoek ontslag als burgemeester (sedert 1851 de naam van het hoofd
ener gemeente) en in 1855 als notaris, welke praktijk hij overdroeg aan zijn zoon mr. Gerhard
Eisso Jordens.

Het lidmaatschap der Staten hield op toen deze werden ontbonden ingevolge de provinciale
wet van 1850.

Hij huwde te Groot Midlum (Oost-Friesland) op 7 augustus 1810 met Anna Maria Mete-
lerkamp. Zij werd geboren te Hoogezand op het huis Redenburg op 11 oktober 1783 en overleed
te Deventer op 29 oktober 1836. Zij was een dochter van mr. Eisso Metelerkamp, lid der Ie Na-
tionale Vergadering 1796 voor Stad en Lande, in 1804 uitgeweken naar 't slot Groot Midlum, en
van GerhardinaGroeneveld.

Op 85-jarige leeftijd overleed mr. Daniel Jacob Rudolph te Deventer op 29 september 1860.
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V/l 16 V/2

JOAN
JOROENS

zn. v. Henrick en
Fcnna, dr. v.
Rutger Her-

mansz (Spiegel)
gemeensman en
burgemeester
van Deventer,

gecomm. v.
Overijssel

• Deventer
1.10.1639

• Deventer
4.9.1693

GEÉRTRUID
STEENBERGEN

dr. v. Rudolf en
Geertruid
Mentinck

• Deventer
24.11.1643
t Deventer
23.10.1713

oo Deventer

V/3 18 V/4

HERMAN
JOHAN

ROELINCK
TOT VECH-
TERWEERD

zn. v. Diederick
en Mechteld

Buecker

burgemeesteren
kameraar te

Zwolle, gecomm.
v. Overijssel

~ Zwolle
21.3.1658
• Zwolle
15.3.1706

ANNA .
MACHTELD

VALCK

dr. v. Mr. Adriaen
en Maria van

Ecnschate

~ Zutphen
13.1.1658

o Gorssel

9.9.1680

V/5 20 V/6

LUI J ER
DAENDELS

alias DANIELS

zn. v. Egbert en
Swana van Huedt

schout en
ouderling te

Heerde

tHeerde
1684/87

21 V/7

GEERTRUID
MARGRIETE

VAN ZU1JLEN
VAN

NATEW1SCH
dr. v. Gerrit, heer
van Natewisch en

Cunera van
Nestelraedt

• Wijk bij
Duurstede
t Heerde
1681/87

oo Heerde

10.10.1659

22 V/8

Mr.
JOHANNES

LEMKER,

zn. v. Johan en
Aleida Kruse

(Crousen)

secretaris en
burgemeester van

Vollenhove

t vóór 31.10.1700
o Vollenhove

23

ROELAN-
DINA TER

BERCHORST

dr. v. Casper en
Maria Wolfsen

• Vollenhove
1630

vóór 1674

I Vollenhove

16.5.1655

IV/2

Mr. RUDOLPH
JORDENS

gemeensman,
burgemeesteren kameraar
te Deventer, gecomm. ten
landdage van Overijssel en

gedep. terGeneraliteit
•Deventer 13.12.1671
t Utrecht 17.10.1748

MARIA ROELINCK

~ Zwolle 2.3.1682
• Deventer 30.8.1757

IV/3 10

Mr. GERRIT
DAENDELS TOT DE

BORCHGRAVE
grootburger van Kampen
(1686), burgemeester ald.,

gecomm. Admiraliteit
Noorderkwartier

~ Heerde 8.4.1664
f1738

ALEIDA MARIA
LEMKER

'Vollenhove 1670
t 1706

co II Windesheim 16.4.1705 e» Vollenhove (otr. Kampen 1.3.) 1695

III/I

Mr. HERMAN JOAN JORDENS

gemeensman en burgemeester van Deventer,
gecommitteerde ten landdage van Overijssel

Ml/2 5

RUDOLPHINA JOHANNA DAENDELS,
Vrouwe van Borchgrave (1766)

~ Deventer 28.12.1706
• Deventer 22.7.1765 oo Kampen 5.9.1731

*/~ Heerde/Kampen 19/23.6.1700
• Deventer 16.2.1768

"" Mr. GERRIT DAVID JORDENS "-
gemeensman en burgemeester van Deventer, gecommitteerde ter Staten-Generaal van
Overijssel, lid van de Ie en 2e Nationale Vergadering voor Gelderland (district Hattem),

lid Hoog Nationaal Gerechtshof 1801-1803
*/~ Deventer 19/21.2.1734 t 's-GraVenhage 6.2.1803

oo II Zwolle 17.7.1774

Mr. DANIEL JACOB
advocaat en notaris te Deventer

•/-Deventer 25/28.6.1775

Samenstelling: J. W. Lugard en jhr. mr. R. C. C. de Savornin Lohman



V/9 24

LEONARD
LOUIS

koopman Ie
Douzy(l640),
Sedan (1651),

Givonne(l664)

t Sedan
12.2.1679

V/10 25

ELISABETH DE
MAROLLES

dr. v. Daniel en
Rachel de Melin

• Sedan

o 's-Gravenhage
12.11.1712

oo II Sedan

29.1.1651

IV/5 12

Mr. DANIEL
LOUIS

advocaat te 's-Gravenhage,
translateurvan de
Staten-Generaal

~ Sedan 30.1.1656
• 's-Gravenhage

18.12.1736

V/l 1 26

FRANCOIS
NEAULME

zn. v. Philippe en
Rachel Aubertin

advocaat en
ontvanger der

verpondingen te
Sedan

1620
• Sedan
4.8.1675

V/12 27

MARTE
RACHEL

GENOTEAU

dr. v. Daniel en
Marie Estienne

t

<x> Sedan

18.11.1646

IV/6 13

SUSANNA
NEAULME

~ Sedan 4.11.1662
• Amsterdam 17.1.1753

oo 's-Gravenhage 16.4.1691

111/3 6

Ds. DANIËL LOUIS

Waals predikant te Zwolle 1723-1766

•w 's-Gravenhage 8.11.1696
t Rotterdam 29.8.1767 ^ D e v e n t e r

V/13 28

JOAN
JORDENS

zn. v. Henrick en
Fenna, dr. v.
Ruiger Her-

mansz Spiegel
gemeensman en

burgemeester
van Deventer,

gecomm. v.
Overijssel

• Deventer
1.10.1639

• Deventer
4.9.1693

V/14 29

GEERTRUID
STEEN-

BERGEN

dr. v. Rudolf en
Geert ruid
Mentinck

* Deventer
24.11.1643
| Deventer
23.10.1713

oo Deventer

19.5.1662

1V/7 14

Mr. HENRICK
JORDENS

gemeensman en secretaris
van Deventer, ontvanger-

generaal van Twenthe

* Deventer 29.11.1667
f/n Zwolle/Deventer

20/27.8.1715

V/15 30

GIJSBERT
ROELINCK

zn. v. Herman en
Mechtelt
Ripperda

kapitein in Staatse
Dienst

~ Zwolle
31.1.1636

t
vóór 20.3.1678

V/16 31

MARIA
ROIJER

dr. v. Mr. Willcm
en Swaantje

Crouse

w Zwolle
14.9.1645

• Deventer
15.12.1711

oo Windesheim

13.8.1667

1V/8 |S

ELISABETH
MECHTELD
ROELINCK

•w Zwolle 29.3.1668
• Deventer 27.8.1715

ooBathmen uit. 9.1689

111/4
7

HENDRINA MECHTELT JORDENS

~ Deventer 21.8.1701
13 11 1735 • Zwolle 3.9.1740

1/2 ELISABETH MECHTELD LOUIS

* Zwolle 30.10.1739

RUDOLPH JORDENS
schout van Colmschate

.1

t Deventer 27.6.1821

i

f Deventer 29.9.1860



Gerhard
van Suchtelen
(1554-1636)

EEN DEVENTER BURGEMEESTER UIT 1579

Het oudste portret dat mij bekend is van een lid van de Deventer-tak van
het geslacht Van Suchtelen is het hier gereproduceerde. Naar de achter op
het schilderij geschreven tekst stelt het voor: „Gerhard van Suchtelen, Bur-
gemeester en Cameraar der Stad Deventer, geboren 1554 en gestorven
1636."

Links boven zien we het familiewapen: in keel vier zilveren ringen 2 : 1 : 1 ,
rechts boven: Aetatis 25 1579: Het portret is helaas niet gesigneerd en de
kunstenaar is ons onbekend. Het is in particulier bezit.

In de familie-genealogie is over deze Gerhard het volgende te vinden:
„Gerhard (Gerrit) van Suchtelen, J.U.D., geboren te Deventer 1554. Was
Doctor in de beide rechten. In 1586 was hij lid van de Gezworen Gemeente
te Deventer, in 1596 was hij aldaar Burgemeester. In den jare 1625 was hij
reeds oudste Burgemeester en Cameraar aldaar, als te zien is uit het glas in
de Groote of Lebuini Kerk ter dezer Stede, in dat jaar door de Magistraat
gegeven, en met de wapenen der zestien Burgemeesteren en vier Secretarien
is versierd. Hij was ook Rentmeester van Mr. Geert en Buskens-Kloosteren
der stad Deventer, ofwel van Stedelijke Domeijnen uit die Kloosteren voort-
gekomen. Hij was getrouwd aan Anna Eijlertsdocher van Rijssen, gesproten
uit eene overoude aanzienlijke Familie welke zedert den jare 1354 het Magis-
traatsgestoelte binnen Deventer bekleed hadde. Uit dit huwelijk elf kin-
deren. Hij overleed als Burgemeester en Cameraar in den jare 1636, in den
ouderdom van 82 jaren en zijne vrouw in 1737. Hebbende aan de Diaconie
van Deventer gelegateerd Twee honderd guldens. Zij woonden in de Lange
Bisschopstraat."

J.U.D. = Juris Utriusque Doctor: Dr in het wereldlijk en het geestelijk recht. Waar hij deze
graad behaald heeft is mij niet bekend.
Het z.g. Burgemeesterschap werd bij toerbeurt door de Schepenen vervuld.
De Cameraar was verantwoordelijk voorde geldzaken.

N. VANSUCHTELEN
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Foto: W. J. Hasselaar
(Coll. Gem. Archiefdienst Derenier)
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DEVENTER _ BROEDERENKERK
GRAFZERKEN . 10 BLADEN . BLAD 1.
J.J.v«n NIJENDAAL 1



GRAFZERKEN IN DE BROEDERENKERK TE DEVENTER

Tijdens het verwijderen (in januari/februari 1972) van de waarschijnlijk in
de jaren ISÓS/'ÓS gelegde vloer in de Broederenkerk te Deventer bleek er op
een diepte van 30 a 40 cm onder deze vloer nog een aantal oude grafzerken
aanwezig te zijn. Deze zerken lagen — behoudens enkele verstrooid liggende
stenen — zowel in het noorder- als in het zuiderpand, doch alleen onder de
middenpaden tussen de banken van de weggenomen vloer. Daar het ver-
vangen van de vloer uit ISÓS/'ÓS niet kon worden gestagneerd, moest on-
derzoek naar zerken in het noorderpand summier blijven; voor het zui-
derpand was meer tijd. Toch hebben wij kans gezien de inscripties van
zerken, tegels en fragmenten over te nemen, terwijl van vele exemplaren
foto's en wrijfsels zijn gemaakt. ' Aan de hand hiervan zijn later tekeningen
vervaardigd. ' Ook werd de ligging op een plattegrond vastgelegd (een kopie
is bij dit artikel gevoegd). Daar in Deventer veel grafzerken gemaakt zijn van
Bentheimer zandsteen, een zachte steensoort, waaruit de inschriften al heel
gauw wegslijten, was helaas niet alles meer leesbaar.

Enkele van de belangrijkste zerken en een aantal graftegels konden in
overleg met de uitvoerende architect, de heer F. H. J. Bodifée, die tevens lid
was van het R.K. Kerkbestuur, worden gelicht en ingepast in de nieuwe vloer
uit 1972.2 De overige verdwenen weer veilig onder die vloer.

Behalve de zerk van Alianora van Engeland (nr. 1) was geen der andere
zerken in het verleden beschreven. Het laatste is niet verwonderlijk, daar de
zerken vermoedelijk reeds tijdens de verbouwing in de jaren 1865-'68 onder
de vloer zijn verdwenen. Toen heeft men alleen de belangrijke zerk van
Alianora van Engeland gelicht en naar de ingang verplaatst. Het is waar-
schijnlijk dat vóór 1865-'68 de zerken zijn verplaatst om tot een aaneenge-
sloten vloer of looppad te komen. Om een aaneengesloten geheel te krijgen
zijn de ruimten tussen de zerken opgevuld met brokstukken van zerken en
graftegels.3

Over de wijze van beschrijven het volgende. Begonnen wordt met een
nummer, dat verwijst naar de plattegrond van de kerk, waarop de in 1972 ge-
vonden grafzerken op schaal zijn ingetekend naar de toen aangetroffen si-
tuatie. De ingehakte teksten zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven met
handhaving van eventuele interpunctie en kapitalen. In vele zerken zijn
nummers ingehouwen, die in onze beschrijving zijn vermeld. Deze nummers
nu blijken te corresponderen met de oudste legger der graven in de Broede-
renkerk, thans berustende in het archief van de rechtsopvolger, de R.K. Pa-
rochie van St. Lebuïnus. De legger draagt het opschrift „Boeck van de
graven in de Minder Broederen Kerk, soo als deselffe zijn overgetekent in 't
jaar 1719". Dat de legger toen is aangelegd wordt bevestigd door de vol-
gende ontvahgstpost in de rekening van kerkmeester Joan Jordens over de
jaren 1719 t/m Pasen 1721: 4 „1720. Den 3 Junii wegens 't registrer 5 der
groeven ontfangen 56-12-." Precies een maand voordien vermeldt dezelfde
rekening van Jordens een uitgave wegens: „ . . . met Confrater Remink en
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Varsseveld 6 gevaceert over het houwen der nomers op de zarken" (enz.).
Hieruit zien wij dat tezelfdertijd de legger der graven is aangelegd en de
nummers in de zerken gehouwen. Omdat op de zerken nooit meer dan één
nummer is aangetroffen, n.l. het ca. 1720 ingehouwen nummer dat corres-
pondeert met het in 1719 aangelegde grafboek, lijkt het niet waarschijnlijk
dat er oudere leggers zijn geweest.

De legger kent een doorlopende nummering 1 t/m 214. Achterin echter
vindt men daarenboven afzonderlijk de groeven op het zuiderkoor, ge-
nummerd 1 t/m 36 en de „groeven op 't Smeedekoor" 1 t/m 28. (De kerk is
een tweeschepige hallekerk; met „Smeedekoor" zal worden bedoeld het
noorderkoor). In de hierna volgende beschrijving vinden we op de zerken
nrs. 4, 44, 45 en 57 grafnummers lager dan 37. Bij deze viel derhalve niet uit
te maken welke nummers uit het grafboek worden bedoeld.

In totaal werd 14-maal een jaartal op een steen aangetroffen. Vermeldens-
waard is het feit dat in vijf gevallen kon worden aangetoond, dat het jaartal
betrekking heeft op het jaar van eigendomsverkrijging. Viermaal werd de ei-
gendom verkregen bij titel van koop (nrs. 9, 41a, 53, 56), éénmaal vormde
een boedelscheiding de titel van eigendomsverkrijging (nr. 41b). Eén van die
verkoopaktes (zie nr. 9) laat zien dat het graf, waarin eertijds Johan Suijselaer
„in zijn leven conventuael ten broederen" begraven lag, het eigendom bleef
van diens erfgenamen, ook nadat de Minderbroederenkloosterkerk met de
reformatie in de 2e helft der 16e eeuw aan de gereformeerden als kerk be-
schikbaar was gesteld.

Een andere steen uit de kloostertijd is nr. 17. Op die steen kan men res-
tanten zien van minstens vier inscripties, de één na oudste met het jaartal
1543 en de jongste met 1716. Dit bewijst dat grafstenen steeds opnieuw ge-
bruikt werden door de opeenvolgende eigenaren der groeven.

1*. Zerk voor Alianora van Engeland, als hertogin-weduwe van Gelre in 1355 overleden. De
zerk is vrijwel afgesleten. In het archief van de monumentencommissie van de prov. Gelderland
berust een door F. A. Hoefer in 1903 gemaakte tekening (afgebeeld in Bijdr. en Med. Gelre,
deel LXVI, 1957). Deze tekening geeft in het midden van de zerk een vierpas met schildhou-
dende leeuw en langs de kanten tekstbanden, welke op de hoeken samenkomen in vierpassen
met wapenschilden. M. E. Houck schrijft in 1898 dat deze zerk „een 40 tal jaren geleden aan-
wezig (was) voor het Hoog-Altaar, doch bij de verbouwing dier kerk verplaatst (werd) naar den
ingang, ten gevolge waarvan door de voetstappen der kerkgangers inscriptie en wapens totaal
zijn weggesleten".'

Litt: B. en M. Gelre, LXVI, 1957 p. XXVI; E. H. ter Kuile, De Nederlandse monumenten
van geschiedenis en kunst, deel IV, De Provincie Overijsel, Tweede stuk, Zuid-Salland,
's-Gravenhage 1964, p. 71-72.

2*. A°. . .DÊ . . . DECEMBER . . . RF DË EERSAMË DAVID VA GESSCHER
(2x grafnr.:) 52. In een rond medaillon een wapen: een schild beladen met praam, helm-
teken en dito praam.

Grafbk. N52: (1719) Een dubbelde groeve Davit van Gesscher. 1800 hebben sig als eyge-
naren angegeeven de Heer Griffier Putman en meede erfgenaamen van wijlen de Heer
Rentmr. A. H. Putman. De verhooggelden a ƒ 5-16 zijnen door de Heer Griffier Putman
lOdec 1800 voldaan. J. Vinckemeyer.

In de door H. Kronenberg en H. H. Röell in De Nederl. Leeuw, jrg. LX1X, 1951, kol. 85-89 ge-
publiceerde genealogie „Van Gesscher" komt o.m. voor een David van Gesscher, ged.
13.1.1611, waarover nadere gegevens ontbreken, voorts een David, ged. 11.1.1654, die echter
21.6.1728 in de Lebuïnuskerk begraven werd.
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3*. HENRIC: IORDENS FRANC: CORN: QUEYSEN SECRET: EN: AN: GERH: MARIEN-
BURGH 1744
(2 x grafnr.:) 63

Grafbk. N63: (1719) Een dubbele groeve de Heer Doctor Gerhard Jordens. 1751 den 2
OctoB nu de Heer Secretares Frans Cornelus Queisen. 1800 hebben zig als eigenaaren
van boven gemelde dubbelde groeve no. 63 angegeeven de Heeren P. Queysen, G.
Schouten & verdere ervgenaamen. T verhogen van bovenstaande dubbelde groeve is a
ƒ 5-16-den 21 Jan 1801 door de Erven Queysen voldaan. J. Vinckemeyer.
a. Henric Jordens is misschien identiek met de grootvader van Anna Ger(h)ardina Ma-

rienburgh: Hendrick Jordens, ged. 2.4.1637, overl. 1714 '. Uit zijn tweede huwelijk
kwamen o.a. voort: Maria Jordens, moeder van Anna Gerardina Marienburgh en Mr.
Gerhard Jordens (1689-1764)», die denkelijk dezelfde is als de in 1719 genoemde ei-
genaar van het graf.

b. Dr. Francois Cornelis Queysen, geb. Oisterwijk 3.11.1709, med. dr., verliet Mid-
delburg en vestigde zich te Deventer. Hij werd stadssecretaris van Deventer. Tr.
Zwolle 11.10.1744: Anna Gerardina Marienburgh, ged. Zwolle 28.11.1724, dochter van
Engelbert en (Anna) Maria Jordens. 10 Anna Maria Marienburgh werd 3.1.1763 in de
Broederenkerk begraven, haar man 14.5.1778. In zijn artikel „Het Deventersch regee-
ringsgeslacht Marienburgh", De Ned. Leeuw jrg. XLiy, 1926 kol. 215 schrijft H. Kro-
nenberg dat beiden begraven zijn in de Lebuïnuskerk. Dit is onjuist gebleken. Wel
komen hun namen voor in het zgn.begraafboek van de Lebuïnuskerk op genoemde
data ", doch de koster noteerde in casu alleen ontvangsten vanwege het luiden der
klokken. . .

4. Wapen: schild gevierendeeld, ieder kwartier beladen met een schapenschaar.
Huismerk.
(grafnr.:) 13. "
Sporen van één niet te lezen tekstband en één vierpas.

5. BERENT.HVISSEN VELT TIMENS. 1652
Wrsch. identiek met: Grafbk. N.85: (1719) Een dubbelde groeve de erfgenamen Timen
Berents Huizentvelt, en de weduwe van Balen.

De namen, die enerzijds in" de zerk gehouwen zijn, anderzijds onder nr. 85 in het grafboek
vermeld staan, lijken met elkaar in vérband te staan, alhoewel nog tussenschakels ontbreken.
Uitgaande van het jaartal 1652 en de naam.Timens: in dat jaar koopt een Gerrit Thimans van
Matthijs van Niel een dubbele groeve in de Broederenkerk, gelegen tussen groeven van Jan
Schutte aan het hoofd, Thonis van Borculoe ter rechter, een groeve van de kerk ter linker zijde
en Pinninck aan het voeteneinde. " Deze Gerrit Thimans had een dochter Aeltijen, die 5.9.1674
in ondertrouw ging met Henrick van Balen (ingeschreven als Aeltijn Tijmans, doch zij onderte-
kent: Aeltijen Tijmens). Aldus kan misschien een link gelegd worden met de „weduwe van
Balen", die in 1719 mede-eigenares van dit graf was (Een „wedue van Balen" werd 20.2.1722 in
de Broederenkerk begraven). Uitgaande van de naam Timen Berents Huizenvelt in het
grafboek, deze kan een zoon geweest zijn van de op de zerk vermelde Berent Huissenvelt. Op
16.4.1697 tranporteert Hermken Traa, wed. van Thijmen Berents Huisintveld haar erve en hof
buiten de Brinkpoort aan haar zoon Alexander Huisintveld en diens echtgenote Margareta Vrie-
sekolk. "

6. ALDERINCK'54

7. Huismerk

8. ANNO.1720.DEN.27.AUGUSTUS JAN.VAN.VERSVELD.STADS METSELAARS.
BAAS.IS IN DEN HEREN GERUST.DEN 31.DITO.LEIT HIER BEGRAAVEN
Wrsch.identiek met:

Grafbk. N. 197: (1719) Een dubbelde groeve Jan van Varseveld stads metzelaar baas.
Het graf is in 1718 door Van Varsefelt gekocht blijkens de rekening van de kerkmeesters der
Broederenkerk 1736-'37-'38: " „1733, 12 october van de wed. van Jan van Varsefelt voor een
dubbelde groeve in 1718 gekogt, bij liquidatie ontfangen ƒ 16,—". De begraafdatum in de zerk
wordt bevestigd door het begraafboek, bijgehouden door de koster der kerk: "
„1720, Augustus 31
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Is Jan van Varsevelt stadts metselaars baas begraven in de kerk, een ucr geluet
Is met de baar ƒ 3,—"

9. . . . WARCKER IN SIN LEVEN. 1629 ANNO 1635 DEN FIRDEN NOVEMBER IS IN
DEN HERE GERVST TANNEKEN VAN DEN HOVTTE SIN HVISFROVWE
In cirkel als „wapen" een molenrad.
(2x grafnr.:) 190.
NU YOSEP VOET 1720.

Grafbk. N. 190: (1719) Een dubbele groeve Josep Voet.
a. Het fragment „Warcker in sin leven" kon worden opgelost v|a onderzoek naar de op de zerk

vermelde naam van de echtgenote. Op 1.9.1636 (ondertr. 6.8.1636) huwden: Thomas
Smeinck, wed.nr. van Tanneken van den Houte, in de Lange Bisschopstr. en Margrietien
Lambers.j.d. te Amsterdam. I
Deze Thomas Smeinck verwierf 13.8.1624 het halve burgerschap ", in welke akte hij vermeld
staat als „Thomas Smeijnck van Sutphen/xmeme/tfwercker".
Het in de zerk gehouwde jaartal 1629 blijkt het jaar van verwerving van de groeve te zijn.
Immers 16.5.1629 verkoopt Jacob Smeenck aan Thomas Smeenck, passementwercker, en
Tanneken van den Houte een dubbele groeve met een steen daarop in de Broederenkerk
„onder 't ocxael voor 't koer, daer het Sacraments huijs placht te staen tusschen groeven van
Willem Fockinck ten hooffden ende vrou van Limberghen ten voeten ende voorts den
brouwer Laerhuijs ter rechten ende Derck Stevens ter slicker zijde, zijnde eertijts daerinne
begraven Johan Suijselaer in zijn leven conventuael ten broederen ende zijns vercoepers
vader zal.bij titule van coop angecomen van Truijcken Suijselaers wed.van zal. Roelof Eck-
raets" (enz). " De huwelijksdatum van Thomas Smeijnck en Tanneken van den Houte is te
Deventer niet gevonden, doch deze moet liggen tussen 17.2.1618 en 13.3.1620. Immers op
eerstgenoemde datum worden voogden benoemd over Tanneken Michiels van den Houte's
onmondige kind, bij zal. Guillam van der Stichel verworven ", terwijl op de laatst vermelde
datum „Thomas Passementwercker ende zijn wijff Tanneken, mitgaders haar knecht Isaac
die passementwercker" geboden worden voor de kerkeraad te verschijnen. " Op 12.4.1636
sluit Thomas Smeijnck een accoord met Tannekens voordochter, Levine van der Stichel,
toen reeds gehuwd met Otto van Randen.20

Thomas Cornelissen Smeinck tr. (3) Anna Catharina Braeckman 19.10.1652 (ondertr. 11-9),
(4) 5.5.1657 (ondertr. 18.4) Anneken Warnsinck, j.d. van Metelen.

b. Joseph Voet, j.m., soldaat onder de comp. van Cap. Van den Clooster van Reeburgh tr.
26.11.1676 (ondertr. 28.10) Aeltje Warinsinck, wed. van Harmen Grau. Mogelijk is hij de-
zelfde als de Joseph Voet, die „papist sijnde en alhijr alberietz vetslijterije hebbende gedaen"
vergund wordt deze nering zijn leven lang te continueren, mits betalende 20 Car.gld. Het
kleine burgerschap zou hem pas vergund worden, zodra gebleken was, dat hij de gerefor-
meerde religie had aangenomen. " Joseph Voet, wednr. van Aeltjen Gruw hertr. 31.5.1707
(ondertr. 30.4) Anneken ten Boss. Hij tr. (3) 3.12.1720 (ondertr. 16.11) Willemina Jans. Alle
drie ondertrouwinschrijvingen geven als adres van de bruidegom: Lange Bisschopstraat. Op
7.5.1720 wordt „Joesep Voet sijen vrou" begraven in de Broederenkerk. Hij volgt zelf
1.12.1730.

10. Geen inschrift.

11. Tekstbanden: hier 1 . . . begrave, eindigend in cirkels, waarin onleesbaar wapen.
In het midden: aan boomtak opgehangen wapen: schild beladen met huismerk.
(2x grafnr.:) 186

Grafboek N. 186: (1719) Een dubbelde groeve de erfgenamen van Willem Marrienborgh
en de erfgenamen Miggielsen.

12. WILHELM MAES 1668

13-16. Geen opschrift.

17*. Buitenste tekstbanden weggekapt. Latere, binnenste tekstbanden luiden:
Anno dm. 1543 dé 23 dach. ovêber.sterft bidt god vor . . . I e . Van de vol-
gende begraving rest: M. . .
Laatste opschrift: J. VAN.HOORN (huismerk) 1716
(2x grafnr.:) 191
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Grafboek N. 191: (1719) Een dubbelde groeve de Provinsij Boode Jan van Hoorn.
In de jaren 1708-1714 worden verscheidene kinderen gedoopt, gesproten uit het huwelijk
tussen Jan van Hoorn en Sara Sauwels (Sauls). Op 24.3.1725 wordt een „Weduwe van
Hoorn" in de Broederenkerk begraven, doch zij kan niet dezelfde zijn als genoemde Sara
Sauwels. Jan van Hoorn, provinciale bode en zijn vrouw Sara Souls leven n.l. nog
16.7.1725, wanneer zij een erve en huis in de Boterstraat kopen. M „De Provinsi Boode
Jan van Hoorn uit de Botterstraet" werd 24.9.1746 in de Broederenkerk begraven.

18. In cirkel: 166 ST. Daaronder: huismerk geflankeerd door de letter F en H.
Grafboek N. 166: (1719) Een dubbelde groeve Doorniks en Philips Herms.

De letters F en H kunnen staan voor Filip Herms. Op 9.7.1721 wordt een Philip Harms in de
Broederenkerk begraven.

19. EVERT VAN DOES BORCH 1672
Wrsch. identiek met:

Grafbk. N. 33 (Groeven opt Zuedekoor): (1719) Een enkelde groeve de erfgenamen van
Evert Cornelus van Doeseburgh.

Op 23.5.1668 gingen in ondertrouw (att. op Twello 13.6.1668): Evert Cornelis, j.m. van Twello,
ruiter onder ritmr. Sandra en Mechteld Bredenbroucks, dr. van wijlen Hendrick Bredenbroeck;
beiden in de Papenstraat. Eenjaar later kopen zij een erve en huis in de Cloosterstraat.2J Deze
Evert Cornelis voegde later „Van Doesburg" aan zijn naam toe. Evert Corneliss. van Doesborg
en Mechteld Bredenbrouck verkopen 6.2.1704 een erve en huis in de Waterstraat. M Wanneer
zij 18.2.1709 een testament opmaken, noemt hij zich opnieuw Evert Corneliss. van Doesburg,
terwijl een dochter daarin genoemd wordt: Gerritje van Doesburg. "

20. Geen opschrift

21. SPOOR
Wrsch. identiek met:

Grafbk. N. 168: (1719) Een dubbelde groeve de erfgenamen van Alexander Spoor.
Alexander Spoor, Daventriensis werd 21.9.1675 als student van het Deventer Athenaeum inge-
schreven. !( D.d. 27.9.1684 (att. op Diepenveen 24.10) gingen in ondertrouw: Alexander Spoor,
zn. van Henrik met Margarita Zwam, j.d. tot Almelo. Op 14.2.1690 maakt de Borger-Lieutenant
Alexander Spoor, „siek na den lichame, edog bij goede memorie en verstande", een testament
op. " Hij is niet lang daarna gestorven en op 20.2 begraven. Het z.g. begraafboek van de Lebu-
ïnuskerk geeft op die datum de volgende ontvangst: „1 uur alle kl.(okken) over de vergadering
van de Lieuten.Spoor 8,2,-". De ontvangst betreft slechts een begrafenisplechtigheid. Er staat
niet dat Spoor in de Lebuïnuskerk begraven is. Dat laatste had kunnen blijken indien betaald
was voor b.v. het beschikbaar stellen van een baar.
Gezien ook het onder nr. 3 beschreven geval, was het vroeger kennelijk niet ongebruikelijk, dat
de klokken van de ene kerk werden geluid en men begraven werd in een andere kerk. In het
geval van Alexander Spoor kunnen wij geen bewijs leveren, daar het oudste begraafboek der
Broederenkerk eerst in 1717 aanvangt. Rest nog te vermelden dat Spoor van 1677 af tot aan zijn
dood gemeensman voor de Overstraat is geweest.2*

22. (Grafnr.:) 80, daaronder huismerk
Grafbk. N. 80: (1719) Een dubbelde groeve Maria Vliets weduwe van Coenraet Kuer.

23*. Wapen: schild beladen met drie linksgewende tulband (?) dragende mensenhoofden, ge-
plaatst 2-1. Boven het wapen: 1621.
Wapen van Klockrinck, zie nr. 41.

24. Geen opschrift.

25. Huismerk; daaronder een in ovaal medaillon opgehangen wapen: schild beladen met schuin
kruis. Daarnaast (grafnr.:) 147. Onderaan: LAMBERT . . . .

Grafbk. N. 147: (1719) Een enkelde (het oorspronkelijk woord „dubbelde" is doorge-
haald) groeve Geertien Tuenis weduwe van Lambert Voorhorst. Albert Ridderbroek (de
namen Geertien enz. en Albert Ridderbroek zijn doorgehaald).
1765 den 12 April is deze dubbelde verkoft an Berent Ottink in de Polstraat.
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1801 den 12 Maart heeft zig als eygenaresse van bovenstaande enkelde groeve angegeven
HermannaOttink.
16 Maart 't verhogen a ƒ 2-18 voldaan. J. Vinckemeijer.

Zie ook nr. 27

26. Geen opschrift.

27. STYSSIN 1720(grafnr.:) 148. Daaronder huismerk geflankeerd door I enl.
Grafbk. N 148: (1719) Een enkelde groeve Geertien Tuenis weduwe van Lambert Voor-
horst.

Zie ook nr. 25

28. IASPERS Daaronder huismerk en (grafnr.:) 114.
GrafboekN 114: (1719) Een enkelde groeve de erfgenamen van Gerrit Traas.

29. G TENKAMPE Daaronder: 89(7) en (grafnr.:) 192.
Grafbk. N 192: (1719) Een enkelde kerken groeve.
1801. Deze bovenstaande enkelde groeve is den 30 Maart verkogt an GradusTen Kampe
voor ƒ 2-18. En voldaan. J. Vinckemeijer.

Dit graf is verkocht, nadat de kerk in 1799 aan de rooms-katholieken was gekomen. Denkelijk is
de eigenaar van het graf dezelfde als Gerhardus ten Kampe, die 29.4.1799 als gecommitteerde
van het R.K. Kerkgenootschap optrad. " Te Deventer overleed 4.3.1823 een Gerhardus ten
Kampe, oud 95 jaar en 21.7.1835 zijn zoon Gerrit ten Kampe, oud 69 jaar. Beiden waren rooms-
katholiek.

30* Wapen: schild uitgesleten, helmteken: twee olifantstrompen. De acht kwartierwapens
eveneens uitgesleten. De bij de wapens behorende tekstband weggekapt.
Later opschrift: Joost Po.t 1720 (2 x grafnr.:) 144.

Grafbk. N 144: (1719) Een dubbelde groeve Joost Pot.
Joost Pott, zoon van Jan Pott tr. 9.9.1706 (ondertr. 21.8) Johanna de Haen, dr. van Philippus de
Haen. In de jaren 1707-1711 wordteen vijftal kinderen uit dit huwelijk gedoopt. In het testament
dd. 23.5.1723 30, dat Joost Podt kort voor zijn dood liet opmaken, wordt echter nog slechts zijn
zoon Jan (ged. 8.5.1707) vermeld, benoemd tot universeel erfgenaam. Joost werd kort daarop,
31.5.1723, in de Broederenkerk begraven. Zijn zoon heeft hem niet lang overleefd, als deze ten
minste identiek is met de Jan Podt, die 5.10.1723 in dezelfde kerk begraven werd. De weduwe
van Joost Podt hertr. 5.6.1727 (ondertr. 3.5) Alexander de Vries, wed.nr. van Anna van Vele, tot
Amsterdam.

31. Onleesbare tekstband. Aan tak opgehangen wapen: schild beladen met huismerk.
(Grafnr.:) 3.

32-33. Geen opschrift.

34. Huismerk met rechts daarvan letter P.

35. (Grafnr.:) 28. Huismerk. Links daarvan letter H.

36-38. Geen opschrift.

39. Wapen koekbakkersgilde. Er boven een huismerk.

40. Geen opschrift.

41. HENDRICKKLOCKRINCK1621 HENDRICKSÈHARENBERGH 1657
Daaronder in ovaal medaillon opgehangen wapen: schild beladen met drie linksgewende tul-
band(?) dragende mensenhoofden, geplaatst 2-1.
a. Mr. Henrick Kluckerinck, geb. te Wesel, harniszmaker kocht 3.1.1616 het Deventer burger-

recht. " Het jaartal 1621 op de zerk is weer het jaar van verwerving van de groeve, al zal het
in casu tevens huwelijksjaar betekenen. Op 17.10.1621 verkoopt Jan van Deth als kerk-
meester van de Broederenkerk aan mr. Henrick Klockrinck een graf van vijf voet breed en
zeven voet lang in genoemde kerk, gelegen op het Vrouwenkoor, gelegen tussen de graven
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van Isaec van der Putten en Berendt Boedinck. " Kort daarop, 11.12.1621 (ondertr. 17.11),
tr. Henrick Clockrinck, wednr. van Clara Dylkams, in de Lange Bisschopstraat, met Elsken
Lamberts, dr. van wijlen Lambert ter Ahe, in de Korte Bisschopstraat. Met het oog op dit hu-
welijk had Klockrinck een week tevoren inventaris overlegd tot bewijs van het moederlijke
erfdeel t.b.v. zijn twee minderjarige kinderen Peter en Lijsbett Henrixen, geboren uit zijn hu-
welijk met Clara Dellecamps. "• In een getuigenverklaring dd. 18.5.1629 verklaart Mr. Henr.
Klockerinck „tusschen 40 ende 50" jaaren oud te zijn en voorts „lange jahren te Wesel ge-
woont" te hebben. "
Clocrinc tr. (3) 13.12.1625 (ondertr. 26.11) Grietgen Henrix, wed. van Jan Scharenberch, in
de Polstraat. Over zijn verdere leven kan nog gezegd worden, dat hij 1.4.1633 tot diaken ge-
kozen wordt "en tienjaar later tot ouderling"; hij leeft nog 12.6.1646. K

b. Op 19.5.1612 huwden Jan Scharenberg, zn. van wijlen Jan Scharenberg en Grietien Henricks,
dr. van wijlen Henrick Jansen, beiden wonende in de Polstraat (ondertr. 25.4). Meerdere kin-
deren uit dit huwelijk werden te Deventer gedoopt, waaronder Hendrick op 12.8.1621.
Wanneer Grietien Henricks, inmiddels weduwe, in 1625 een testament laat opmaken, wordt
daarin slechts Henrick genoemd. " Op 9.12.1625 overlegt zij ten behoeve van Henrick een
inventaris tot bewijs van het vaderlijke erfgoed. 3S Kort daarop huwde zij bovengenoemde
Henrick Klockrinck. Het in de zerk gehakte jaartal 1657 onder de naam Hendrick Scharen-
bergh blijkt opnieuw het jaar van eigendomsverkrijging te zijn. Immers dd. 18.11.1657
deelden Elisabeth Clockrinx, echtg. van Phelips Schenck als enige dochter onder de erfge-
namen van wijlen Henric Clockerinck, en Henrick Scharenbergh, als enige erfgenaam van
wijlen zijn moeder Grietien Henrix, wed. van genoemde Henric Clockrinck de gehele boedel
van vader, respectievelijk moeder. "
Aan Henrick Scharenbergh wordt o.m. toegedeeld: „de groeve in den Broederenkerck op 't
Choor", welke groeve zoals zij zagen in 1621 verworven was door Henrick Klockrinck.
Hendrick Schardenbergh tr. (1) Catrina Smitz (ondertr. 12.9; att. op Wesel 27.9.1646), (2)
Geertruijt van Rijssen, wed. Jan Mensen 10.4.1660 (ondertr. 17.3). Omdat hij minderjarige
kinderen uit zijn vorige huwelijk had, moest een inventaris tot bewijs van het moederlijke
erfgoed worden overlegd aan de straatschepenen, i.c. die van de Bisschopstraat. Dit ge-
schiedde 7.4.1660, K in welke akte als zijn twee minderjarige kinderen genoemd worden:
Henrick (ged. 31.8.1654) en Catharina (ged. 29.6.1656).
Zie ook nrs. 23 en 60.

42. Huismerk, daaronder: N FRIIES, (grafnr.:) 138.
Grafbk. N 138: (1719) Een dubbelde groeve Joan Vriese. 1800 heeft zig als eygenaar van
bovenstaande dubbelde groeve angegeven J. Vinckemeyer. Het verhoogen van boven-
staande dubbelde groeve a ƒ 5-16- is den 10 Dec. 1800 door J. Vinckemeyer voldaan. J.
Vinckemeyer.

43. Sporen van tekstband met gotisch schrift. Huismerk.

44. (Grafnr.:) 29 HENDRICK.GHOSENS ANO 1653 (3x de letter N gespiegeld ingehakt). In
ovaal medaillon een aan boomtak opgehangen wapen: schild beladen met huismerk, geflan-
keerd door de letters H en G.

Op 24.1.1654 verkopen de kerkmeesters van de Broederenkerk aan Jacob Meilingius, stads
med.dr. een dubbele groeve, naast groeven van de erfgenamen van Jan Borchardts ter rechter,
de kerkmuur „waer in de smidts ende backers glaesen" ter linker zijde, Hendrick Goossens en
de weduwe van Br. Heidentrijck aan het hoofd- en Conraedt Nylandt aan het voeteneinde. "
Overigens biedt enkel de naam Hendrick Ghosens te weinig aanknopingspunten voor concrete
gegevens.

45. (Grafnr.:) 7; daaronder wapen: schild beladen met initialen HVH, het wapenschild geflan-
keerd door huiswerken. Daaronder jaartallen:
1725 en 1678.

46. (Grafnr.:) 206. Daaronder in cirkel geplaatst huismerk, omgeven door de letters ETW.
Grafbk. N 206: (1719) Een enkelde groeve de weduwe van Jan Ter Maaten.

De initialen ETW kunnen misschien staan voor Egbert Ter Welbergh, die 27.10.1651 aan Gosen
Swiers een dubbele groeve in de Broederenkerk transporteert, gelegen aan het hoofdeinde
Thonis Daens, ten voeten Henric Jordens schoenmaker, ter linker zijde Jan Otten en ter rechter
Jurrien Gosens.4J
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47-48. Geen opschrift. .

49. Huismerk.

50. 1724. " • " • " • . • . - . •

51. DETHVANDETHDETH(grafnr.:)188
Grafbk. N 188: (1719) Een dubbelde groeve de Heer Vaendrik Mennink. 1753 den 28'Au-
gustus Nu de Heer Docter Gerhard Antoni Mennink.

52. Huismerk.

53. G. J. K. Daaronder: BERENT WESSELS ANNO 1656 (Grafnr.:) 207
Grafbk. N 207: (1719) Een enkelde groeve Jan Krijger in de Klein Overstraet. Overge-
teekent den 9 Novemb. 1740.

a. Het is niet onmogelijk dat de initialen G.J.K. te maken hebben met de naam Krijger. Zo
kennen wij een Gerrit Jansen Kriger, die gehuwd was met Jenneken Berents.43

b. Berent Wessels en zijn echtgenote Elsken Everts kochten 25.6.1656 van Jacob Vieracker een
enkele groeve in de Broederenkerk, aan de noordzijde belend door het portaal en het
„Smeeden Choor", tussen de groeven van Eenschate, Egbert ter Werberg, de erfgenamen
Van Niel en Jacob Arents Boeckbinder.M

Niet onmogelijk is dat hij dezelfde is als de schoenmaker Berent Wessels, die gehuwd was
met een Elsken van Eps (= Epse).4J

54. 1632 DEN.12 NOVEMBER

55. HVD (grafnr.:) 103.
Grafbk. N 103: (1719) Een dubbelde groeve Henrik Vrijdagh. 1800 heeft zig als eygenaar
van bovenstaande groeve No. 103 angegeeven de Heer Conrector Lindenhoff.
T verhogen van bovenstaande groeve a ƒ 5-16 is door den Conrector Lindenhoff 27 Jan.
1801 voldaan. J. Vinckemeyer.

Naar de gewoonte in die tijd is het zeer wel mogelijk, dat de initialen HVD staan voor Hendrik
VrijDagh, eigenaar van het graf in 1719. Op 20.7.1726 werd Henderik Vridagh in de Broede-
renkerk begraven. Hij is waarschijnlijk dezelfde als de Henrick Vrijdagh, j.m. van Schuttorp, in
de Golstraat, die 4.10.1696 trouwt (ondertr. 5.9) met Geesjen Henricks, j.d. van Goor, in de As-
senstraat, welke akte hij ondertekent: Hendrik Harmsen. Bij de doopinschrijving van een der
kinderen dd. 30.3.1704 wordt hij ingeschreven als: Henrik Harmsz.Vrijdag.

56*. HENDERICK VAN.CVELLEN.Ao. 1.6.3.6 Daaronder: aan ring opgehangen wapen: schild
beladen met initialen HVC: ernaast (grafnr.:) 212.

Grafbk. N 212: (1719) Een dubbelde groeve de erfgenamen van Henrik van Ceulen, na-
mentlijk Anna Margrita Sevinks, Henrik Jan Sevinks, Dorothe de Fuiters, Anna de
Fuiters, Jorden Jordens en Aeltien Jordens.

Op 21.5.1636 verkoopt Henrick Groenerboom aan Henrick van Cuelen en zijn echtgenote Eva
Janss een dubbele groeve in de Broederenkerk, gelegen tussen groeven van Henrick Weerder-
burgh en Evert van Wesel.46

Mr. Henrick van Coelen was 11.5.1624 door schepenen en raad van Deventer aangesteld tot
(koopmans-)bode van Deventer op Amsterdam." Uit een akte van 9.4.1649 blijkt dat hij toen
reeds overleden was."

De functie van koopmansbode op Amsterdam bleef lang in de familie. Van Ceulens
schoonzoon Peter Jordens vinden wij 8.3.1653 als koopmansbode op Amsterdam vermeld.49 Op
15.8.1657 wordt diens niet met name genoemde zoon voorlopig toegestaan de functie van zijn
vader tijdelijk waar te nemen.'0 De toevoeging „tijdelijk" is terecht, want Peter Jordens wordt
3.12.1664 nog koopmansbode genoemd." Daarna wordt (zijn zoon?) Gerrit Jordens als zodanig
gememoreerd (13.4.1670)" en ten slotte begunstigen Schepenen en Raad Peters zoon, Joan
Jordens backer, bij provisie „met het Bode-ampt op Amsterdam" (5.3.1672)." Kort voor de
dood van Joan wordt diens zoon Henrick toegestaan met zijn vader te mogen reizen, terwijl toe-
gezegd wordt dat Schepenen en Raad na het overlijden van de vader „op des soons persoon
verder gunstelicke reflexie nemen" (8.10.1678)." Na het overlijden van Joan Jordens (begr.
10.11.1679) blijkt echter, dat niet diens zoon, doch zekere Willem Canneman is aangesteld." De
in de ligger der graven vermelde erfgenamen van Henrik van Ceulen blijken allen afstamme-
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lingen van genoemde Peter Jordens, die 30.5.1635 (ondertr. 16.5) in het huwelijk was getreden
met Anneken, dochter van Henrick van Colen.

57-63. Verspreid liggende stenen, die niet zijn ingetekend op de plattegrond.

57. Huismerk waarboven letter K.(Grafnr.:) 18.

58. Huismerk. '

59. Huismerk.(Grafnr.:)7. . . .

60*. Wapen: schild beladen met drie linksgewende tulband(?) dragende mensenhoofden, ge-
plaatst 2-1; geflankeerd door het jaartal: 1621. Daaronder. M. HENDR1CK KLOCK-
RINCK.Zienr. 41.

61 *. Huismerk, geflankeerd door de letters I en B, erboven G. Linksonder letter D.

62*. Zelfde huismerk als nr. 61, geflankeerd door de letters I en B; erboven letter G, eronder de
letters E en V. Rechtsboven (grafnr.:) 33.

63*. Zelfde huismerk als nrs. 61 en 62, geflankeerd door de letters 1 en B; erboven letter G.
Linksonder letter E. Rechtsboven (grafnr.:) 33.

Grafbk. N 33: (1719) Een enkelde groeve Hendrick Willem Rijk.

H. J. NALIS en J. J. VAN NUENDAAL

Noten
1 Thans berustend in de collectie van de Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer.
2 Hierna aangeduid met een asterisk.
3 Slechts enkele van de zwaarste zerken zullen op hun plaats zijn blijven liggen. B.v. de

nummers 2, 3 en 30 lagen in 1972 nog georiënteerd. Zij liggen thans op dezelfde plaats en in
dezelfde richting, maar hoger.

4 GA Deventer, inv.nr. Rep.I 376.
1 Twee letters aan het einde zijn doorgehaald. Er zal hebben gestaan „registreren".
6 Lid van een metselaarsgeslacht. Zie ook grafzerk nr. 8 hierna.
1 Deventer onder de stadhouders uit het Huis van Oranje. De historische groep in den optocht op I

Sept. 1898. toegelicht door DR. M.. E. HOUCK en CH. DIXON, Deventer 1898, p.43.
' Nederland's Patriciaat, jrg. 52, 1966, p. 209-210.
' ld. p. 210.

Idjrg. 11,1920 p. 170.
GA Deventer, DTB-registers inv. Hendriks nr. 119.
GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1643-55, fol.533 dd. 29.6.1652.
ld. 1688-97 dd. 16.4.1697.
GA Deventer, inv.nr. Rep. I 376.
GA Deventer, inv.Hendriks nr. 120 fol. 30.
GA Deventer, inv.nr. Rep. I 95 Burgerboek 1596-1719 fol.63vs.
GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1623-30 fol.355vs-356r.
GA Deventer, RA 137 Boek van bewijzing kindergoed 1618-37 onder Polstraat.
GA Deventer, Arch.herv.gemeente, inv.nr. 1 Actakerkeraad 1591-1634 fol.238.
GA Deventer, RA 124 Boek van memorien 1633-44 dd. 12.4.1636.
GA Deventer, inv.nr. Rep. 195 Burgerboek 1596-1719 dd. 24.11.1690.
GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1720-29 dd. 16.7.1725.

23 Id.1668-88 dd. 28.10.1669.
24 Id.1697-1712 dd. 6.2.1704.
25 GA Deventer, RA 104 Testamenten 1696-1720 fol. 167.
26 J .C . VAN SLEE, De Illustre School te Deventer 1630-1878; hare geschiedenis, hoogleeraren en stu-

denten met bijvoeging van het album studiosorum. 's Gravenhage 1916, p. 224.
" GA Deventer, RA 105 Testamenten 1680-1704, fol.103-104.
21 GA Deventer, inv.nr. Rep. 1 85 Petrikeurboek 1625-1709.
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19 In een overeenkomst ter vè'rdeling der kerkgebouwen te Deventer onder de verschillende
kerkgenootschappen. GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1786-1802 fol.227vs.

'• GA Deventer, RA 105 Testamenten 1721-1729 fol.71-72.
31 GA Deventer.inv.hr. Rep I 95 Burgerböè'k 1596-1719 fol.44r.
12 GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1616-„23fol.615.
321 GA Deventer, RA 137 Boek van bewijzing kindergoed 1618-37 onder Bisschopstraat

dd.5.12.1621.
33 GA Deventer, RA 80, Protocol van getuigenverklaringen 1593-1651 fol.l96ren vs.
34 GA Deventer, Arch.herv.gemeente, inv.nr. 1 Acta kerkeraad 1591-1634 fol.505.
» ld.,inv.nr. 2 Acta kerkeraad 1634-51 fol.l83dd. 13.3.1643.
36 GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1623-30 fol.70r, marginale aantekening bij akte van
'" 27.9.1624. . " . ' " •
" GA Deventer, RA 105 Testamenten 1621-56 fol.9vs-10r.
38 GA Deventer, RA 137 Boek van bewijzing kindergoed 1618-37 onder Polstraat.
3» GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1655-68 dd. 18.11.1657.
40 GA Deventer, RA 137 Boek van bewijzing kindergoed 1637-74 onder Bisschopstraat. In het-

zelfde register is dd. 23.3.1660 de voogdijstelling geregistreerd.
41 GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1643-55 fol.665-666.
42 GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1643-55 fol.491.
43 GA Deventer, RA 134 Renunciatieboek 1668-88 dd. 19.1.1674.
44 ld. 1655-68.
4! ld. 1636-43 fol.535 dd.26.2.1642 en 1643-55 fol.349 dd. 18.4.1649.
46 ld. 1623-36 fol.366r.
4' GA Deventer, inv.nr.Rep.I 4 Resolutieboek 1622-32. Opvolger van wijlen Derck Cornelissen,

die opzijn beurt 12.5.1622zijn stiefvader Johan Fransz. was opgevolgd.
41 GA Deventer, RA 104 Boek van schuldbekentenissen 1637-49 fol.419.
49 GA Deventer, RA 124 Boek van memoriën 1644-60 dd. 8.10.1653. Reeds 7.6.1645 wordt

Peter Jordens toegestaan af en toe met zijn schoonvader te reizen. (Resolutieboek 1640-45).
30 GA Deventer, inv.Rep.I 4 Resolutieboek 1654-64.
51 GA Deventer, RA 102 Constitutieboek 1655-88 dd. 3.12.1664.
" GA Deventer, Rep.I 4 Resolutieboek 1664-73.
» ld.
54 ld. 1673-81.
" Id.dd. 8.11.1679.

DE DEVENTER TAK VAN HET OVERIJSSELS-
GELDERSE GESLACHT SCHAAP

Inleiding

Zowel Hendrick Gerritsz Schaep, de bewezen stamvader van het in dit ar-
tikel behandelde geslacht Schaap, als diens oudste zoon Gerrit hebben re-
laties met de Noordenbergstraat te Deventer. Om die reden is het zeer waar-
schijnlijk dat Hendrick een kleinzoon is van Hendrick Janssen Schaep die in
1651 een huis in genoemde straat blijkt te bezitten. De ontbrekende schakel
Gerrit Hendricksz Schaep is tot dusverre echter spoorloos gebleven. Wel-
licht was hij schipper of militair en heeft hij niet (blijvend) in Deventer ge-
woond. Over de oudere Deventer Schaepen is het volgende bekend:

I. Jan Egbertsz Schaep, 12.3.1615 genoemd in het protocol van getuigen-
verklaringen van Deventer, overl. vóór 23.1.1636 (Deventer Renuncia-
tieboek), tr. Henrickgen Henricx, overl. na 23.1.1636.
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Hieruit:
1. Egbert, schipper, wordt 15.10.1642 burger van Deventer, afkomstig zijnde

van Meppel, komt Pasen 1651 met attestatie van Twello te Deventer en
woont dan in de Waterstraat ald.

2. Hendrick, volgt II.

II. Hendrick Janssen Schaep, schipper, wordt 23.9.1634 burger van De-
venter, tr. Ie Jenneken Wijers, overl. tussen 10.11.1629 en 22.12.1632; tr. 2e
Deventer 5.2.1633 Anneken Lamberts, dr. van wijlen Lambert Dericksz;
beiden wonen dan te Deventer: hij in de Grote Overstraat en zij op de
Nieuwe Markt. Op 20.5.1651 bezit hij een huis in de Noordenbergstraat (De-
venter Renunciatieboek). Tussen 17.5.1652 en 21.6.1652 vraagt hij de Her-
vormde Kerkeraad van Deventer herhaaldelijk om ondersteuning ten be-
hoeve van zijn vrouw die gebrek lijdt, alsmede lijdende is aan „phrenesije"
(zinsverbijstering). Tevens verzoekt hij zijn vrouw te doen opnemen in het St.
Elisabethgasthuis. Zijn weduwe echter acht zich tussen 21.8.1654 en 4.9.1654
in staat zich hierover zelf met de Kerkeraad te verstaan.

Uit het Ie huwelijk:
1. Egbert, ged. Deventer 10.11.1629.

Uit het 2e huwelijk:
2. Lambert, ged. Deventer 3.2.1646.

Wapen

In blauw een stappend schaap van zilver op een groene grasgrond. Helm-
teken: een stappend schaap van zilver tussen een vlucht van blauw. Helm-
kleden van zilver en blauw. (Bewijsbaar voor het eerst gevoerd door Jasper
Ottho Schaap 1712-1789, III in de volgende genealogie).
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Genealogie

I. Hendrick Gerritsz Schaep, wonend in de Noordenbergstraat te Deventer,
tr. Ie Gorssel 10.3.1672 (ondertr. Deventer 10.2 en Zutpheri 11.2) Lambertje
Lambertsz op den Poll, dr. van Lambert Jansz van de Poll en Stijntge Ger-
ritsen (ws. dr. van Gerrit Aelbertsz opten Poll). Na dit huwelijk betrekt hij
het goed de Poll aan de Polbeek onder Rijsselt. De Polbeek heette eertijds
het Oude Diep en was nog vroeger de oorspronkelijke Berkel. Het oude
goed de Poll heette ook wel Noord(jes)veen (vergelijk Zutphen=Zuidveen)
en was een leen van het huis Keppel. Tot het goed behoorde ook het
stadsveer over de Polbeek. Van circa 1693 tot 1751 hebben diverse Schapen
dit veer van de stad Zutphen gepacht. Hij tr. 2e Gorssel 20.6.1675 (ondertr.
Zutphen 6.6) Maria Staring (zie De Nederlandsche Leeuw 1963 en Neder-
lands Patriciaat 1964), ged. Zutphen 1.1.1646, dr. van Jan Engelbertsz Sta-
rinck en Judith Jacobs. Zowel op 29.9.1668 als op Pasen 1670 doet te De-
venter een Hendrick Gerritsz uit de Noorderbergstraat belijdenis des
geloofs. Op 24.6.1671 wordt een Hendrick Gerritsz, ongehuwd, wonende in
de Noordenbergstraat met attestatie van Amsterdam te Deventer als lidmaat
aangenomen.

. Hieruit (ws. allen uit het 2e huwelijk):
1. Lambertje, ged. Zutphen 25.3.1676.
2. Mechteld, tweelinge met voorgaande.
3. Gerrit, wordt 4.5.1703 burger van Zutphen, pacht in 1704 het stadsveer

over de Polbeek, verkrijgt 27.4.1715 bij cessie een huis in de Noorden-
bergstraat te Deventer; tr. Amerentia Kosters, waaruit een dochter.

4. Philippus (Ottó), volgt 11.
5. Lambertje, ged. Zutphen 2.5.1684.

II. Philippus (Otto) Schaap, ged. Zutphen 31.10.1680, pacht 31.3.1712 het
stadsveer over de Polbeek, genoemd naar de kolonel Philips Otto van Coe-
verden tot Rijsselt, overl. 22.2.1752, tr. Steenderen 11.7.1700 (ondertr. ald.
17.6) Aeltien Janssen, dr. van Jan Garrits (Wijers?) uit de Emmer (een buur-
schap onder Steenderen).

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik,geb. 21.7.1701, overl. 10.4.1702.
2. Dores, geb. 1.3.1703, ged. Warnsveld, overl. 1707 „in de hooyenstijd".
3. Johanna, geb. 22.3.1704, overl. 20.7.1713.
4. Anna Judith, geb. 5.2.1706, ged. Warnsveld, wonende onder Warnsveld,

tr. Zutphen 8.5.1729 Jan Haak, wonende ald., overl. vóór 1.11.1753.
5. Maria, geb. 2.9.1707, ged. Warnsveld 4.9.1707, begr. Zutphen 23.10.1783,

tr. ald. 10.9.1727 Rutger Hissink, ged. Zutphen 18.5.1704, begr. ald.
7.3.1783. Hij wordt 20.8.1748 beleend met „Den Nattelt ofte Adelaer",
alsmede met de Mollenbergh en de bijbehorende Beeckmaetjes te
Voorst. Het magescheid over hun boedel vindt plaats op 12 en 19.3.1766.

6. Hendrik, geb. 1.5.1709, ged. Gorssel, tr. Voorst 22.3.1739 Christina
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Hissink, dr. van wijlen Jan Hissink, op den Adelaar onder Voorst, en
Agnes (Agniet) Willemsen. Beiden overl. vóór 5.5.1786.

Zij verkopen 1.11.1753 aan Anna Judith Schaap, wed. van Jan Haak, de Hankweide op de
Voorsterklei onder Voorst voor ƒ 1400. Zij wordt onder huiderschap van haar man op
27.6.1754 beleend met de Grote Boukamp, groot ongeveer acht morgen, te Voorst als erf-
gename harer ouders. Uit hen een uitgebreid nageslacht; tot in de 2e helft der 19e eeuw
beperkt tot Gelderland, zich daarna verspreidend over de rest van Nederland en Neder-
lands-lndië. Momenteel staat de laatste Gelderse tak op uitsterven.
Twee hunner kinderen hadden weer banden met Deventer, t.w.:
— Jacob, ged. Voorst 20.11.1761. Op 5.5.1786 wordt het erfmagescheid opgericht over de

nalatenschap hunner ouders tussen Jan Hissink Schaap, gehuwd met Geertruyd
Hissink, Hendrik Schaap, Jacob Schaap, Hendrik Beumer en Reiniera Schaap, echte-
lieden, Wysse Schaap, Harmen Schaap, Philip Schaap, Gerrit Schaap, Reynder
Schaap en Otto Wijers en Aaltje Schaap, echtelieden. Op 20.5.1786 wordt aan Jacob
de Grote Boukamp te Voorst toebedeeld. Later woont hij te Deventer. Overl. na
18.1.1829, U.Anna Geertruy van Delden, geb. 1780, overl. Deventer 14.7.1864.

— Reijnder, ged. Voorst 27.9.1765, wordt 1.2.1793 burger van Deventer, wijnkoper ald.,
overl. ald. 18.1.1829.

7. Jenneken, geb. 1.5.1709, ged. Gorssel.
8. Jasper Ottho, volgt III.
9. Jan, geb. 29.8.1714, ged. Warnsveld.

III. Jasper Ottho Schaap, geb. 28.1.1712, ged. Gorssel door Ds. Reilingerus
(doopheffers brigadier en mevrouw Van Lynden), koopman in hout, geërfde
van de Veluwe, pacht 3.4.1745 het stadsveer over de Polbeek dat in 1751
door Zutphen wordt overgelaten aan de heer Van Rijsselt, wordt 21.5.1756
met Jacob Willem van Beek beleend met de Doornenweide te Brummen (af-
gesplitst van het huis Sinderen), koopt 3.8.1762 de Flierenbos van Hendrik
Budde Sr te Deventer; hij en zijn vrouw worden 30.1.1782 beleend met het
benedenste deel van de Doornenweide te Brummen, verkoopt 11.8.1785 het
gehele goed de Poll met de gronden aan de Raad van State ten behoeve van
de aanleg van een vesting. Het aangelegde fort de Poll heeft meer dan een
eeuw bestaan. Na sloping van het fort is ter plaatse de Zutphense stadswijk
Polsbroek aangelegd. Koopt 1786 een huis in Zutphen en wordt 29.3.1786
burger ald. Genoemd naar Jasper Carel van Lynden d'Aspremont. Hij overl.
Zutphen 17.6.1789 en tr. ald. 11.5.1741 (ondertr. Warnsveld 21.4) Aaltje
Hissink, geb. Zutphen 2.12.1719, overl. na augustus 1790, dr. van Gerrit
Hissink en Wijsse Willemsen.

Uit dit huwelijk:
1. Philip(pus) Ottho, volgt IV.
2. Gerrit Jan, geb. 17.3.1743, ged. Warnsveld, wordt 5.10.1770 burger van

Deventer, overl. 20.10.1788.
3. Aaltjen, geb. 2.5.1745, ged. Warnsveld, overl. 7.6.1792, tr. 25.8.1772

Antony Lentink; hij wordt 25.1.1797 beleend met het benedenste deel van
de Doornenweide te Brummen, overl. 29.5.1798. Hun afstammeling, de
heer A. Hulscher te Deventer, heeft vóór 1940 de uit 1729 daterende fa-
miliebijbel van de familie Schaap aan het Nederlands Hervormde kerk-
bestuur van Epse (gemeente Gorssel) geschonken.

4. Wisken Geertru, geb. 12.12.1746, ged. Warnsveld, overl. vóór 7.5.1760.
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Het verkeerd gesneden zegelstempel van Jasper Ottho Schaap (1712-
1789) (foto: Robert Roos van Raadshooven. Voorburg)

5. Jan, geb. 25.12.1748, ged. Warnsveld, wordt 27.4.1775 burger van De-
venter, tr. Warnsveld 21.5.1779 Johanna Maria Heukelman (Hueckelmans),
vanZutphen.

6. Hendrik, geb. 8.12.1752, ged. Warnsveld, overl. 1827, tr. 3.7.1787 Martina
Hofman, overl. 1835. Hieruit een uitgebreid Gelders nageslacht dat in
1945 is uitgestorven. . . .

7. Jenneken, geb. 6.4.1755, ged. Warnsveld, overl. vóór 5.11.1765. ;
8. Johanna Maria, geb. 1.3.1757, ged., Warnsveld, overl. Deventer

23.12.1799, tr., Hendrik, Jan Helderman, geb. Diepenveen, zij worden
19.9.1799 beleend met het benedenste deel van de Doornenweide te

.... Brummen. Hij vervaardigt in 1779 zijn meesterstuk voor het kopersla-
gersgilde te Deventer, waarna hij zich vestigt als meester-koperslager
aan de Rijkmanstraat ald. Grondlegger van de latere Firma P. O. Schaap
& Zn. (thans ingenieursbureau Schaap BV). In hun gezin wordt hun ver-
weesde neefje Philip Ottho Schaap (V) opgenomen.

9. Wisken (Geertruid), geb. 7.5.1760, ged. Warnsveld, wordt 29.3.1786
burger van Zutphen, overl. ald. 13.10.1788.

10. Jenneken, geb. 5.11.1765, ged. Warnsveld.

IV. Philip(pus) Ottho Schaap, geb. 22.2.1742, ged. Warnsveld 24.2.1742,
overl. 24.12.1788 aan boord van het schip Eyk en Linde op de uitreis naar
Oost Indië, tr. Gerritje Roelofs, overl. 3.9.1780, begr. Voorst 6.9.1780.

Uit dit huwelijk:
1. Aaltjen, geb./ged. Voorst 27.12.1775/1.1.1776.
2. Bartjen, geb./ged. Voorst 5/8.6.1777.
3. Philip Ottho, volgt V.
4. GerritJan, geb./ged. Voorst 27.8/3.9.1780.
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V. Philip Ottho Schaap, geb. en ged. Voorst 24.1.1779, meester-koper- en
blikslager te Deventer sinds 1800 wanneer hij de zaak van zijn oom Hel-
derman aan de Rijkmanstraat overneemt, koopt dit huis 24.12.1805, koopt
23.5.1807 het huis aan de Grote Poot 12, waarnaar het bedrijf wordt ver-
plaatst, koopt 14.2.1818 een uitgang op dit huis af, levert in 1818 een aantal
koperen en blikken voorwerpen aan „Z.M. den Konink op 't Loo", overl.
Deventer 11.7.1830, tr. ald. 1.12.1805 Maria (ten) Harmsen, geb. ald.
20.2.1788, overl. ald. 26.11.1820, dr. van Christiaan ten Harmsen en Christina
Meijer.

Uit dit huwelijk:
1. Jasper Otto, geb. Deventer 13.12.1807, overl. ald. 20.12.1807.
2. Christina Gerharda, ged. Deventer 22.11.1809, zeer jong overl.
3. Christina Gerharda, geb. Deventer 16.11.1810, overl. ald. 24.2.1876, tr.

ald. 19.4.1838 Gilles Engbartus Duijm, geb. ald. 15.5.1812, overl. ald.
24.9.1843, zn. van Johannes Antonij Duijm en Johanna Brilman. Zij
kopen 25.9.1840 een huis aan de Engestraat, hoek Pontsteeg, waarin ge-
vestigd een apotheek toebehorend aan wijlen Hendrik Ralant en diens
vrouw Wendelina Cornelia Duijm.

4. Jasper Otto, volgt VI.

Ongesigneerd; waarschijnlijk 1837 Jasper
Otto Schaap (1812-1881) (foto: Robert
Roos van Raadshooven, Voorburg)

VI. Jasper Otto Schaap, geb. Deventer 17.12.1812, neemt in 1837 de koper-
en blikslagerij van zijn vader over, is een vaste leverancier aan het Koninklijk
paleis het Loo, overl. Deventer 26.4.1881, tr. ald. 19.4.1838 Wendelina Cor-
nelia Duijm, geb. ald. 22.11.1809, overl. ald. 26.7.1889, wed. van Hendrik
Raland, apotheker te Deventer, dr. van Johannes Antonij Duijm en Johanna
Brilman.

Uit dit huwelijk:
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1. Philippus Otto, volgt Vila.
2. Maria Wendelina, geb. Deventer 10.10.1841, tr. ald. 27.12.1866 Antonij ten

Have, geb. ald. 26.10.1835, Ned. Herv. predikant te Midwoud, zn. van
Klaas ten Have en Johanna Maria Steenbergen.

3. Gerhardus Hermanus, volgt Vllb.

Vila. Philippus Otto Schaap, geb. Deventer 10.9.1838, fabrikant en
koopman te Deventer, koopt 17.5.1871 het huis Grote Poot 14, neemt
1.11.1877 het bedrijf van zijn vader over, legt de eerste gasleidingen te De-
venter aan, koopt 11.7.1895 het huis Assenstraat 2, breidt het bedrijf uit met
activiteiten op het terrein van centrale verwarming, telefoon, waterleiding en
bliksembeveiliging; expandeert van een regionaal tot een nationaal bedrijf;
op 14.9.1901 wordt een vennootschap onder firma aangegaan met als ven-
noten P. O. en J. O. Schaap onder de naam Firma P. O. Schaap & Zn. Hij
overl. Deventer 15.11.1909, tr. Ie 's-Gravenhage 12.6.1867 Ida Amoldina van
Meurs, geb. ald. 30.10.1834, overl. Deventer 20.7.1870, dr. van Gijsbertus
Gerhardus van Meurs en Jacoba Cornelia Carlier; tr. 2e 's-Gravenhage
25.7.1871 Jacoba Cornelia van Meurs, geb. ald. 1.4.1836, overl. Deventer
29.3.1890, zuster van voorgaande; tr. 3e Utrecht 22.4.1891 Angenieta Johanna
Cornelia van Meurs, geb. Schiedam 7.2.1858, overl. Deventer 3.12.1909, dr.
van Derk van Meurs en Johanna Cornelia de Lange.

Uit het Ie huwelijk:
1. JasperOtto, volgt Villa.
2. Gijsbertus Gerhardus, geb. Deventer 3.7.1870, overl. ald. 18.7.1870.

Uit het 2e huwelijk:
3. Gijsbertus Gerhardus, volgt VlIIb.
4. Ida Amoldina, geb. Deventer 27.3.1874, overl. ald. 15.11.1875.
5. Jacoba Cornelia, geb. Deventer 16.1.1877, overl. ald. 30.3.1877.

Uit het 3e huwelijk:
6. Nicolaas Johannes, volgt VIIIc.
7. Johan Cornelis, geb. Deventer 5.8.1893, eigenaar van een electrotechnisch

bedrijf te Bandung (vm. Nederlandsrlndië), overl. Nijverdal 29.11.1966,
tr. Heemstede 21.3.1949 Johanna Rebecca Helena Kruyer, geb. ald.
29.12.1914, dr. van Alexander Kruyer en Johanna Rebecca Helena Ber-
kemeyer.

Vllb. Gerhardus Hermanus Schaap, geb. Deventer 17.6.1845, groothan-
delaar en exporteur te Deventer, overl. Enschede na 16.7.1901, tr. Deventer
15.7.1875 Clasina Adriana Buisman, geb. ald. 6.6.1854, overl. ald. 6.4.1876, dr.
van Adrianus Buisman en Aaltje van Epse.

Uit dit huwelijk:
1. Wendelina Cornelia, geb. Deventer 28.2.1876, overl. Enschede 10.3.1951,

tr. Ie Bertus Wilhelm Lans, geb. Aalten 12.12.1874, overl. Enschede
14.10.1902, zn. van Heert Lans en Bartha Willemina Vaags; tr. 2e En-
schede 30.10.1903 George Gerard Lans, geb. Aalten 20.12.1870, overl. En-
schede 2.2.1945, broer van voorgaande.

154



Villa. Jasper Otto Schaap, geb. Deventer 16.11.1867, fabrikant en
koopman ald., bestuurslid van de Deventer Handelsvereniging, officier der
Deventer schutterij; neemt in 1904 de zakelijke leiding van de Firma P. O.
Schaap & Zn. van zijn vader over; koopt 6.3.1907 het huis Grote Poot 10;
erft 15.11.1909 de panden Grote Poot 12en 14, alsmede Assenstraat 2, breidt
het bedrijf uit met een afdeling electriciteit, koopt 4.10.1926 een pakhuis
Achter de Muren t.b.v. garage en magazijn (eind 1928 telde het bedrijf 47
werknemers, waarmee de Firma P. O. Schaap & Zn. veruit het grootste mid-
denstandsbedrijf van Deventer was), overl. ald. 26.4.1949, tr. Rees am Rhein
(BRD) 7.4.1894 Victoria Auguste Frederike Hollender (zie Deutsches Ge-
schlechterbuch, Band 58), geb. ald. 28.1.1871, overl. Deventer 6.1.1945, dr.
van Gerhard Wilhelm Hollender en Wilhelmine Gertrude Isselmann.

Uit dit huwelijk:
1. Philippus Otto, geb. Deventer 19.12.1894, fabrikant en koopman ald.,

vennoot van de Firma P.O. Schaap & Zn., commandant der Deventer
brandweer, adviseur van de Commissaris der Koningin in de provincie
Overijssel voor brandweeraangelegenheden, overl. Deventer 20.11.1967,
tr. Ie ald. 8.11.1922 Hendrika van Egmond, geb. ald. 20.4.1892, overl. ald.
2.2.1964, tr. 2e ald. Engelina Gerardina Comelia Specht, geb. Rotterdam
19.5.1897, overl. Deventer 8.6.1972, wed. van Aart Jacobus Cornelis van
Andel, dr. van Cornelis Specht en Wendelina Adriana Louise Peters.

2. Frederik Willem, volgt IXa.

VlIIb. Gijsbertus Gerhardus Schaap, geb. Deventer 8.3.1873, boekhouder
der Firma P. O. Schaap & Zn., overl. Deventer 1.11.1941, tr. ald. 19.3.1910
Petronella Hendrika Jonker, geb. 25.12.1886, overl. 30.3.1937, dr. van Gerrit
Jonkeren HendrikaJohanna Maatman.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Cornelis, volgt IXb.

VIIIc. Nicolaas Johannes Schaap, geb. Deventer 19.4.1892, directeur der
schooltuinen van de gemeente Amsterdam, over. ald. 1.1.1970, tr. Boskoop
\5A.\920Elisabeth Johanna Jacoba Verkade, geb. 2.9.1894.

Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Angenita Johanna Comelia, geb. Amsterdam 15.9.1925, overl.

ald. 23.11.1950.

IXa. Frederik Willem Schaap, geb. Deventer 30.1.1897; dipl. ing., fabrikant
en koopman te Deventer, vennoot van de Firma P. O. Schaap & Zn., overl.
ald. 10.3.1944, tr. Ie Dordrecht 1.7.1924 Margaretha Sara Henriëtte Stam,
geb. ald. 26.7.1898, overl. Deventer 18.9.1927, dr. van Henri Jean Stam en
Maria Adriana Bisschop; tr. 2e Deventer 3.1.1933 Maria Adriana Stempels,
geb. Dordrecht 8.10.1886, overl. Deventer 8.7.1966, wed. van Dr. Ds. Mat-
thijs van de Weg, dr. van Nicolaas Alexander Stempels en Jenneke Bisschop.

Uit het Ie huwelijk:
1. Henriëtte Ottilie Wilhelmine, geb. Deventer 30.8.1927, tr. ald. 17.9.1949
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Tinnen herdenkingslepel 150 jaar Firma P.
O. Schaap & Zn. De bak toont het oor-
spronkelijk aanzien van het huis Grote Pool
12. Het omlauwerde schaap op de steel is
ontleend aan het embleem in het bovenlicht
boven de hoofdingang van dat huis. (Foto:
RobertRoos van Raadshooven, Voorburg)

Verzilverd herdenkingslepeltje 160 jaar
Firma P. O. Schaap & Zn. (Foto: Robert

Roos van Raadshooven, Voorburg)

Willem Enterman (OON), geb. ald. 18.9.1926, kapitein ter zee b.d., hoofd-
administrateur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zn. van Egbert
Willem Enterman en Johanna Hendrika Heesterman. (Hieruit o.a. Egbert
Willem Frederik Michiel Schaap Enterman; naamstoevoeging bij Ko-
ninklijk besluit van 5.6.1975, nr. 48).

IXb. Jacobus Cornelis Schaap, geb. Deventer 1.12.1910, ing., adviseur der
NV Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven, tr. Haarlem 6.10.1938 Clara
Elisabeth Adriaanse, geb. ald. 17.9.1913, dr. van Joost Adriaanse en Bertha
Wezenaar.

Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus Cornelis, geb. Eindhoven 5.8.1942, ing., tr. ald. 4.9.1970 Jo-

hanna Maria Henriëtte Petronella van Berkel, geb. ald. 3.10.1942, dr. van
Cornelius Antonius van Berkel en Maria Petronella Antoinette Berge.

2. Joost Robert Hendrik, geb. Haarlem 26.8.1943, ir., tr. Venlo 9.12.1968 Ne-
delkalvicic, geb. Varazdin (Joegoslavië) 25.5.1947.

3. Cornelis Gerardus, volgt X.

X. Cornelis Gerardus Schaap, geb. Eindhoven 22.1.1947, commercieel ver-
tegenwoordiger, tr. Eindhoven 8.11.1971 Paulien Margaretha Hoekstra, geb.

156



Soerabaja 18.6.1949, dr. van Pieter Hoekstra en Sjoerdtje Aaltje van der
Schaaf.

Uit dit huwelijk:
1. Jeroen Robert, geb. Amsterdam 23.7.1972.
2. Sjoerdtje Elisabeth, geb. Amsterdam 8.10.1973.
3. Marianka, geb. Sijbekarspel 10.5.1979.

W. ENTERMAN

DE HERKOMST VAN HET DEVENTER GESLACHT
STEGEMAN

Mevrouw Dr. G. H. Kurtz definieert in haar artikel over het Deventer ge-
slacht Stegeman " een steeg als een doorgaans smalle stijgende weg en legt
daarbij een relatie met het heuvelland in Overijssel en Gelderland (Ach-
terhoek). Ik meen dat die definitie zowel te specifiek als te beperkt is. Oud-
tijds kende men, in ieder geval in Zuid-Salland, drie soorten „wegen", te
weten:
1. weg: een doorgaande verbindingsweg van regionale betekenis;
2. steeg: een locale zandweg (tussen of) over hoger gelegen gronden;
3. dijk: een kunstmatig aangelegde weg door laaggelegen en vaak drassige

broekgronden.

Mevrouw Kurtz stelt dat de Deventer familie Stegeman afkomstig is uit
het heuvelland van Overijssel. In de inleiding tot haar artikel geeft zij echter
de weg aan om de herkomst nader te specificeren. Daarbij kan worden uit-
gegaan van de door haar genoemde Willem Thomas van Riele en Geesken
Arents van Borgelo (juister ware geweest: Willem Thomas, van Riele en
Geesken Arents, van Borgelo).

De huidige gemeente Diepenveen is voortgekomen uit het vroegere
schoutambt Colmschate. Dit schoutambt omvatte een aantal marken,
waarvan voor ons betoog de marken Gooi en Borgelo van belang zijn. Van
beide marken zijn de markerechten gepubliceerd 2). De marke Gooi bestond
uit een aantal buurschappen, waaronder de buurschap Riele. Blijkens het
Markeregt van Gooi was in 1399 „tguith ter Stege", gelegen in de buurschap
Riele, gewaard in de marke Gooi. Volgens het Markeregt van Borgel was
„die Steghe" in en na de 15e eeuw tevens gewaard in de marke Borgele,
evenals een groot deel der overige Rieler goederen. Een bewijs temeer dat
de marke-organisatie een jonger verschijnsel is dan de buurschappen. Uit het
feit dat een deel der Rieler goederen gewaard was zowel in de marke Gooi
als in de marke Borgele zal waarschijnlijk de omstandigheid zijn ontstaan dat
deze marken over en weer het ius compascui bezaten.

Zijn de hiervoor geschetste territoriale en grondrechtelijke verhoudingen
al enigszins complex, nog schijnbaar verwarder wordt het beeld wanneer in
generatie II van de door mevrouw Kurtz gepubliceerde stamboom wordt ge-
sproken van „de Stege in Wechele". Wechele is echter de naam van een deel
van de buurschap Riele en van een daarin gelegen gewaard goed. De kern
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van Wechele werd omsloten door de Raalterweg, de zandweg (steeg?) in het
verlengde van het zogenaamde Driekwartierslaantje, de weg Schalkhaar-
Averlo en de Zandwetering. De buurschap Riele wordt vanaf 1547 ook wel
aangeduid als „Weechele, Reële" of „Rhele und Wechel". In 1750 is er ten
onrechte zelfs sprake van de buurschap Wechele.

Gezien het voorgaande is het nu ook duidelijker geworden waar het goed
de Stege moet worden gezocht, te weten — met toenemende verfijning — in
de marke Borgele, in de buurschap Riele, in Wechele.

Blijkens het Markeregt van Borgel waren vanaf de 15e of 16e eeuw, maar
in ieder geval van vóór 1548, „die heerenn vann Florishuiss" eigenaren van de
Stege. Het Heer of Meester Florishuis (of Rijke Fraterhuis) was een De-
venter fraterhuis; het oudste van de beweging der Moderne Devotie. Het
was circa 1382 gesticht door Floris Radewijnsz, leerling van Geert Groote.
Later is, na naasting der geestelijke goederen, de stad Deventer eigenaar van
de Stege geworden en was dit nog in 1833 bij de verdeling van de onver-
deelde markegronden van Borgele.

In het artikel van mevrouw Kurtz wordt ook enige malen het goed Steen-
brugge ten tonele gevoerd. Hoewel dit goed, althans onder die naam, niet
voorkomt onder de gewaarde hoeven in Borgele, paraisseert het wel in het
Markeregt van Borgel. Op 1 april 1614 is sprake van Willem tho Velthuyss
ende Stienbrugge, op 1 mei 1629 van Lambertt Willemss tho Velthuis en op
31 augustus 1653 van Stienbrugge. Volgens het Markeregt van Borgel lagen
in die marke de gewaarde goederen Groot en Klein Veldhuis, die in de 15e
eeuw reeds waren gescheiden onder de namen „die Helighe Ghiestes van Velt-
huysen" en „Roelf Bolten van Velthuysen". Het is niet uitgesloten dat een van
die goederen tevens (tijdelijk) bekend stond onder de naam Steenbrugge, dan
wel dat de Steenbrugge van een van die goederen is afgesplitst. De beide
Veldhuizen en waarschijnlijk ook Steenbrugge moeten in de buurt van
Frieswijk worden gezocht.

Op grond van bovenstaande gegevens en van het artikel van mevrouw
Kurtz concludeer ik dat de Deventer familie afkomstig is van het goed de
Stege in Wechele, buurschap Riele, marke Borgele, schoutambt Colmschate.

De kop van de genealogie Stegeman zou, met enige voorzichtigheid,
kunnen luiden:

I. Thomas op Steenbrugghe, stadsmeier in Borgele, tr. Ie Gerritjen Willems,
tr. 2e Deventer 1.5.1604 (otr. 11.2) Hendrickjen Engelberts vanAbstede.

Uit het Ie huwelijk:

II. Willem Thomas, deze zou identiek kunnen zijn met de op 1.4.1614 ge-
noemde Willem tho Velthuyss ende Stienbrugge, woont bij zijn huwelijk in
Riele (op de Stege?), tr. Deventer 25.3.1634 (otr. 1.3) Geesken Arents, van
Borgele.

III = 1 in het artikel van mevrouw Kurtz.
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Tenslotte nog enkele opmerkingen bij de door mevrouw Kurtz gepubli-
ceerde stamboom:

I. Voor Epselo lees Espelo; voor Fenneken Herms, in 't Hoff lees Fenneken
Herms in 't Hoff.

III. Wanninck is een boerderij in de marke Gooi, waarschijnlijk in de
buurschap Riele.

N.B. Schrijver dezes heeft in zijn jeugd 12 jaren in de buurschap Riele,
marke Borgele gewoond.

Noten:

1 G. H. KURTZ, „De familie Stegeman te Deventer", Gens Nostra, XXXV (1980), 317.
2 Markeregt van Gooi, Vereeniging tot beoefening van Overijsselsen Regt en Geschiedenis,

Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten, 3e deel, 20ste stuk (Zwolle, 1948); Markeregt van
Borgel, idem, 21ste stuk (Zwolle, 1948).

W. ENTERMAN

OVERZICHT VAN EEN AANTAL „VERSCHOLEN"
GENEALOGISCHE BRONNEN IN HET
GEMEENTEARCHIEF VAN DEVENTER

Hoewel er van het stadsarchief van Deventer nog geen moderne gedrukte
inventaris bestaat, zijn er juist de laatste tijd verschillende publikaties ver-
schenen, die, samen met enkele oudere artikelen, de gebruiker een goede
indruk geven van de waardevolle inhoud van het archief van Overijssels
oudste stad.1)
Het blijft echter onmogelijk om in een gids de bezoeker, en zeker de be-
zoeker met een speciale interesse, op alles te wijzen wat voor hem van belang
is.
In bijgaand overzicht noem ik een aantal „verscholen", dat wil zeggen
minder bekende of. moeilijk vindbare, archivalia, die voor de genealoog
zeker van belang zijn. Bovendien zijn aanvullingen en/of toelichtingen op de
(meer) bekende bronnen opgenomen. De indeling spreekt verder voor zich.

H.DE BEER

') Literatuuroverzicht

1. De Archieven in Overijssel, deel VI in de reeks overzichten van de archieven en verzame-
lingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, Alphen aan den Rijn 1980 (blz.
65-87: Deventer).

2. Archiefdienst Deventer, Deventer 1979 (februari) gidsje verschenen tgv. de opening van het
nieuwe archiefgebouw.

3. B. VAN 'T HOFF, Uit de geschiedenis van het Deventer Archief, in: Nederlands Archievenblad,
41e jrg. (1933-1934) blz. 237-254 en 42 jrg. (1934-1935) blz. 49-59.

4. H. L. KRUIMEL, Inventaris van de collectie genealogische aantekeningen bijeengebracht door
wijlen Jhr. H. H. Röell, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XIV (1960), blz. 156-
159.

5. G. L. MEESTERS, Hoe vindt men een speld in een hooiberg? De herkomst van Janneke Slecht,
de stammoeder der de Vriese's te Hoogeveen, in: Gens Nostra, jrg. XXIV (1969), nr. 12 (dec),
blz. 361-372. Hierin uitgebreid aandacht aan rechterlijk archief Deventer.

6. Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het rijksarchief in
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Overijssel, verschenen als bijlage bij speciaal dubbelnummer gewijd aan de provincie Over-
ijssel, in: Gens Noslra, jrg. XXX (1975), nr. 4/5 (april-mei).
Eventueel nog aan te vullen met:

7. A. HAGA, Genealogisch onderzoek in de provincie Overijssel, in: Hoe vindt men zijn Voor-
ouders in de Nederlandse Archieven?, p. 60 e.v. (1961) Jubileumuitgave van de NGV.

8. F. M. HENDRIKS, Beschrijving van de doop-, trouw- en Begraafboeken, de registers van aan-
gegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering van de Burgerlijke
Stand, 's-Gravenhage 1952.

A. DEVENTER
I. Kohieren/lijsten van inwoners e.d.

1. Kohier 1380, t.b.v. dekking belegeringskosten huis Eerde; arch. Stad, pe-
riode Middeleeuwen (MA), inv. nr. 250.

2. Kohier ca. 1575/1578, t.b.v. dekking kosten garnizoen; in: arch. Stad, per.
MA, inv. nr. 391.

3. Kohier ca. 1579, t.b.v. een onbekend doel (garnizoen?); arch. Stad, per.
MA, inv. nr. 270.

4. Kohier 1579-1580, t.b.v. afdanking van troepen; arch. Stad, per. MA, inv.
nr. 394x.

5. Kohier 1585, t.b.v. onderhoud veldleger; inning per vaandel; arch. Stad,
per. MA, inv. nr. 395xx

N.B.: de stad Deventer werd doorgaans verdeeld in acht „straten" of wijken, genoemd
naar de belangrijkste straat in elke wijk: Polstraat, Waterstraat, Norenbergstraat, Enge-
straat, Bisschopstraat, Overstraten, Bergstraat, Assenstraat.
Daarnaast was er nog een indeling in vaandels, ook genoemd naarde belangrijkste straat:
Polstraat, Smedenstraat, Grote Overstraat, Engestraat, Bisschopstraat, Kleine Overs-
traat, Bergstraat, Assenstraat.

6. Lijst van burgers en ingezetenen 1587, aflegging eed van trouw aan Filips
II; arch. Stad, per MA, inv. nr. 67x.

7. Kohier ca. 1635, 1000e penning; inning per vaandel; arch. Stad, per. Re-
publiek (Rep) I, inv. nr. 598.

8. Kohieren 1694/95, 1701, zoutgeld; inning per vaandel; alleen de kohieren
Polstraat (1694/95) en Smedenstraat (1694/95, 1701) zijn aanwezig; arch.
Stad, per. Rep. I, inv. nr. 612.

9. Kohier 1700, 1000e penning; inning per vaandel; alleen kohieren Pol-
straat en Smedenstraat aanwezig; arch. Stad, per. Rep. I, inv. nr. 599.

10. Kohier 1732, lantaarngeld, inning per vaandel; arch. Stad, per. Rep. I,
inv. nr. 239.

II. Kohier 1734, 1000e penning; inning per vaandel; arch. Stad, per. Rep. I,
inv. nr. 600.

12. Kohier 1788, nachtwacht (kleppersmansgeld); inning per vaandel; arch.
Stad, per. Rep. I, inv. nr. 270.

13. Kohieren 1796-1802, lantaarngeld; inning per vaandel; kohieren Berg-
straat en Smedenstraat ontbreken. Met aanduiding van de adressen
d.m.v. oude kadastrale nummers (vgl. rechterlijk archief Deventer, inv.
nr. 176); arch. Stad, per. Franse Tijd, inv. nr. 132.

14. Lijst belastingplichtigen district Deventer 1802. Met aanduiding van de
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Het Buyskensklooster, huisvesting voor het gemeentearchief

adressen d.m.v. oude kadastrale nummers (vgl. RA 176); arch. Stad, per.
Franse Tijd, inv. nr. 105.

15. Lijsten van inwoners 1806-1807, doel: nagaan of men wel de vereiste per-
missie tot inwoning bezat, en tevens controle van achterblijven van mili-
tairen onvolledig: slechts van drie wijken lijsten aanwezig.

16. Kohier 1.809-1811, lantaarngeld; inning per vaandel; alleen kohieren
Bergstraat en Smedenstraat aanwezig (vlg. nr. 13 van deze rubriek);
arch. Stad, per. Franse Tijd, inv. nr. 71A.

17. Kohieren 1819-1825, lantaarn-, nachtwacht- en straatgeld; kohier 1819 al-
fabetisch op persoonsnaam, Kohier 1825 volgens perceelsnummering; in
combinatie goed te gebruiken; arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930,
nrs. 3467, 3468.

II. Aanvullingen op inv. Hendriks, retroacta BS Overijssel

Hervormde Gemeente,
in archief NH Gemeente Deventer (inv. Keune):
dopen 1811-1938
dopen Grote Kerk 1758-1817
dopen Bergkerk 1761-1817
dopen Broederenkerk 1771-1794
dopen Grote en Bergkerk 1817-1938

(inv. nrs. 96-100).
(inv. nrs. 101-106).
(inv. nrs. 107-109).

(inv. nr. 110).
(inv. nrs. 111-114).
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trouw Grote Kerk
trouw Bergkerk
trouw Grote Kerk en Bergkerk
attestatie/lidmaatschap

graven Grote Kerk
graven Bergkerk en Bergkerkhof

2. Waalse Gemeente,
in archief Waalse Gemeente (inv. Keune).
lidmatenlijst

1719-1782
1737-1782
1817-1946
1591-1634
1632-1693,
1761-1953
1623-1697
1681-1831

(1742)
1820-1831

(inv. nrs. 115-118)
(inv. nrs. 115-118)

(inv, nr. 120)
(inv. nr. 1)

(inv. nrs. 125-153)
(inv. nr. 156)

(inv. nrs. 613-619)

(inv. nrs. 620-626)

1789-1790
nieuwe lidmaten 1789-1796, 1818-1821 (1834) (inv. nr. 230).

3. RK-Lebuinus parochie (Broederenkerk).
Kopieën van:
trouwboek 1720-1844.
grafboek 1719-1801.
N.B.: originelen berusten nog bij de parochie.

4. Lutherse Gemeente.
a. in notulenboek kerkeraad 1672-1686 (arch. Luth. Kerk nr. 1):

doop/trouw 7.5.1673-20.2.1680 (blz. 4-24).
doop/trouw 11.7.1683-17.11.1686 (blz. 35-48).

b. in notulenboek kerkeraad 1693-1712 (arch. Luth. Kerk nr. 2):
doop 1693-1696,3.5.1702-6.6.1702.
trouw 30.3.1726.
nieuwe lidmaten 1693-1701.

c. retroacta BS Overijssel (inv. Hendriks) nr. 145:
doop 1687-1730, 1732, 1749.
N.B.: dopen 1730-1749 in 1749 opgetekend,
trouw 1690, 1691, 1700-1701, 1703, 1706.
lidmaten 1687-1690, ca. 1749, 1750-1781.

d. retroacta BS Overijssel (inv. Hendriks) nr. 146:
doop 1749-1811 (blz. 1-64).
trouw 1782-1808 (blz. 118-125).
lidmaten 1782-1810 (blz. 67-83).
Zie na 1811 verder archief Lutherse Kerk, inv. nrs. 76-98.

Op studiezaal klappers op retroacta BS Overijssel 145 en 146 (alleen dopen);
verder zijn uit arch. Luth. Kerk gedeeltelijk geklapperd inv. nrs. 84 t/m 88:
attestaties 1753-1912;
extracten doop-en geboortereg. 1753, 1807, 1863-1910;
extracten huwelijken 1831-1912; bewijzen van afschrijving naar Deventer
1900-1913.
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III. Aanvullende gegevens Burgerlijke Stand/Bevolkingsadministratie

1. Naamsaanneming 1811 -1813, 1826,
Arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nr. 4982B.

2. Huwelijksafkondigingen 25.12.1813-1814 juli,
Arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nr. 4982C.
Huwelijksafkondigingen 1839-1857,
Arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nrs. 4964-4982.

3. Naamlijsten van meerderjarige mannen 1832-1848,
Arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nrs. 2803-2805.
N.B.: van belang naast Volkstellingen 1829 en 1839 en het daarop geba-
seerde bevolkingsregister 1830-1849, omdat in een aantal gevallen ge-
gevens over evt. vertrek uit de stad worden vermeld.

4. Begraven 1831-1918.
a. registers oude algemene begraafplaats Diepenveenseweg:

Archief Gemeentebestuur:
Leggers namen eigenaren graven 1831-1918 (met indices).
Archief Plantsoenendienst:
Begraaf registers 1831-1918.
Registers namen eigenaren graven 1831-ca. 1900 (met indices).
N.B.: de begraafregisters zijn voor wat betreft de eigen graven te raad-
plegen via de registers/leggers eigenaren; bij de huurgraven moet men
chronologisch zoeken.

b. begraven buiten de stad 1871-1889.
Zie: register inzake de opbrengst van kosten van vervoer van lijken die
niet op de algemene begraafplaats worden begraven,
Arch. Gemeenteontvanger, inv. 1814-1930, nr. 3386.

5. Emigratie.
a. lijst van naar Amerika vertrokken personen 1847-1911, arch. gemeen-

tebestuur, inv. 1814-1930, nr. 2806.
b. kopie van een artikel van R. Boeije in „De Gemeentestem", kerkblad

van de gereformeerde kerk van Deventer: „Zij die in de vorige eeuw
naar Amerika gingen", gebaseerd op gegevens uit arch. geref. kerk v.
Deventer.

N.B.: zie ook: gids voor geneal. bronnen RA Overijssel, blz. 7.

6. Bevolkingsregister Krankzinnigengesticht Deventer (1838) ca. 1877-1922,
Arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nrs. 2621-2625 en 2741.
N.B.: 1. registers bevatten ook de namen v.h. verplegend personeel;

2. de namen zijn niet verwerkt in de tienjarentafels BR.
7. Bevolkingsregister garnizoen 1860-1877.

Zie rubriek IV Garnizoen.

IV. Garnizoen

1. Namen bevelvoerende officieren 1609-1671, 1702-1795.
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a. Protocol der ondertekeningen van het formulier van de eed van trouw
aan het stedelijk bestuur van de ritmeesters en kapiteins, alhier in gar-
nizoen, 1609-1671.
Archief Stad, per. Rep. I, inv. nr. 502.

b. Register der processen-verbaal van uitzwering van de eed van trouw
aan het stedelijk bestuur, door de bevelvoerende officieren, 1702-1795.
Archief Stad, per. Rep. I, inv. nr. 503.

2. H. J. NALIS, Regimenten op de navolgende data te Deventer in de (on-
der jtrouwboeken vermeld, 1700-1800, Deventer 1971, getypt.

3. Brunswijkse troepen 1688.
Staten van inkwartiering van de vreemde troepen in Deventer 1688. Arch.
Stad, per. Rep. I, inv. nr. 516.
N.B.: het betreft hier ca. 15 compagnieën Brunswijkse troepen van het re-
giment Bensdorff.
(Zie: Het Staatsche Leger, deel VI, blz. 267vv, mn blz. 270b).

4. Compagnie Ritmeesters Sevenaar en De Vries 1702-1708,
register van uitbetaalde soldijen en andere uitgaven ten behoeve van hun
compagnie door de ritmeesters Sevenaar en De Vries. Arch. Stad, per.
Rep. I, inv. nr. 519.
N.B.: deze compagnie behoorde tot het regiment Glinstra.

5. Hannoverse troepen in Deventer 1747/48,
kwartiersrollen van de 14 compagnieën behorende tot de regimenten van
Generaal-Majoor Von den Borch en Overste De Cheusser, en van de Ge-
nerale Staf (oppercommando: generaal Sommerfeld). Arch. Stad, per.
Rep. I, inv. nr. 523.

6. Bevolkingsregister Garnizoen 1860-1877.
Archief gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nrs. 2615-2619:
2615 — regiment dragonders 1861 dec.—1868 okt./nov.;
2615 — regiment Huzaren 1868 okt. (zie 2616).
2616 — regiment Huzaren 1868 okt. — 1877.
2617 — regiment Infanterie 1868 apr. — 1875 apr. (Ie regt).
2617 — regiment Infanterie 1875 apr. — 1877 (8e regt).
2618 — detachement artillerie 1871-1875.
2619 — infirmerie, bakkerij, genie, artillerie 1860-1876.
N.B.: deze registers zijn niet verwerkt in tienjarentafels BR.

V. Bestuur en ambtenaren

1. Rol van Schepenen en Raden die de vergaderingen van het stedelijk bestuur
verzuimden.
Arch. Stad, per. MA, inv. nr. 143, 1510-1584 (met hiaten).
Arch. Stad, per. Rep. I, inv. nr. 90, 1592-1712 (met hiaten).
N.B.: van belang omdat in een aantal gevallen bijzonderheden omtrent
overlijden vermeld worden.

2. Register van stedelijke ambtenaren 1820-1827.
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Arch. gemeentebestuur, inv. 1814-1930, nr. 2532.
(zie vanaf 1850 inv. nr. 2534)

VI. Burgermilitie

1. Rangeerlijsten 1783,
Arch. Stad, per. Rep. I, inv. nr. 771.

2. Handtekeningen leden burgermilitie 1785.
Certificaties van de leden der vrije burgermilitie houdende verklaring dat
zij bereid zijn ook buiten de stad dienst te doen.
Arch. Stad, per. Rep. I, inv. nr. 84.

VII. Burgerweeshuis en Kinderhuis

1. Registers kinderen Burgerweeshuis:
deel A 1560-1640, 1650-1659, 1779, 1784.
deel B (1731) 1740-1914.

2. Register kinderen Kinderhuis (ca. 1755) 1781 -1974
(geïndiceerd t/m jaar van opname 1847).

VIII. Burgerschap, 1600-1865 (met hiaten)

Naast de burgerboeken (1337-1863) kan men ook de registers van op-
branding raadplegen, waarin jaarlijks werd opgetekend wie tot de stads-
weiden waren gerechtigd, en hoeveel beesten men liet brandmerken. Via
deze registers kan men in sommige gevallen het verlies en/of het weer terug-
winnen van de burgerschap achterhalen.
(Zie artikel B. Woelderink, blz. 114 e.v. in dit nummer)

IX. Indices notarieel archief

H.Houck 1861-1886; 1861-1892 (T)
M.E. Houck 1834-1861
D. J. R. en G. E. Jordens 1812-1880; 1855-1900 (T)
H.J. Kronenberg 1859-1887
H. W. van Marie 1835-1873; 1835-1873 (T)
T = alleen testamenten.
N.B.: op alle protocollen zijn repertoria vervaardigd.

X. Genealogieën/fragment-genealogieën/genealogische aantekeningen

1. Genealogische aantekeningen betreffende Deventer geslachten in de collectie
Houck.
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Arendsen
Armelo, van
Bannier
Beeldsnijder(zie: Roelink)
Berendsen
Boekholt, van
Bouwer/Bouricius
Broekhuis
Bruggen, ter
(Budde, zie: Cost Budde)
Bussemaker
Dapper
Delden, van
Diest, van
Dorre
Duren, van
(Eekhout, zie: Roelink)
Eil, van
Elberti
Elspeet, van
Engelen
Fockinck
Forckenbeek
Gelinck
Gesscher, van
Glagou
Grevel
Greven
Gronden, van der
Haexbergen, van
Hagedoorn
Helt
Hemming

Heyinc
Hoboken
Hoenraad
Hogers
Holt
Holtink
Hoornaert
Jordens
Calcar, van
Capellen, van der
Kijver
Kleinpennink
Kluppel
Cost Budde
Coster
Krijger
Cruyner
Cuper
Lith, van
Lugard
Marienburgh
Markel, van
Marie, van
Meilink
Menninck
(Michgorius, zie Palthe)
Middachten, van
Moerkerken
Munster, van
Niel, van
Nilant
Nuyl, ten
Palthe (ook: Michgorius)

Penninck
Queijsen
Recke, van der
Reminck
Rijssen, van
Roelink (ook: Eekhout, Beeldsnijder)
Roever
Romunde
Schimmelpenninck
Schmauss
Scholier
Scriverius
Smitten, ter
Steenbergen
Strockel
Swelinck
Tengnagel
Terborch
Themmen
Thomassen a Thuessink
Tichler
Tobias
Verwer
Voet
Wedaeus
Welberg (zie ook: Wolfsen)
Wentholt
Westerholt
Wetters
Wezeke
Winoldi
Wolfsen/ter Welberg

2. Fragment-genealogieën/geneal. aant. van diverse auteurs.

Ankersmit Slichtenbree
Berlijn, van (zie Wyers) Stachouwer
Deth, van Sticke
Hamer (Zutphen) Terborgh
Noordinck (Amsterdam) Wernink
Queijsen Wyers/van Berlijn
Reijger, de Wijtenhorst

B. OVERIJSSEL/GELDERLAND

I. Leenregisters
1. Proosdij St. Lebuinus Deventer 1408-1809. Arch. Stad, per. Rep. I, inv. nr.

177x.

Repertorium (met index) door A. J. MENSEMA.

2. Colmschate 1622-1801.
Arch. Ambtman van Colmschate, inv. Rep. II, nr. 74x (leenprotocol),
74xx (index).

II. Kohieren e.d.
a. OVERIJSSEL

1. Kohier Salland, Twente, Vollenhove 1526-1536.
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Arch. Stad, per. MA, inv. nr. 476xx.
2. Schattingsregisters Salland ca. 1400-1520 Garen: ca. 1400, 1427, 1429,

1433, 1445, 1457, 1474, 1490, 1520).
Bewerkingdoor J. J. N. BRUINENBERG(uitgezonderdjr. 1520).
Arch. Stad, per. MA, inv. nr. 475.

3. Schattingsregisters Twente 1495, 1499. Arch. Stad, per. MA, inv. nr. 476.
4. Kohier Colmschate 1702-1704.

Verponding, contributie, dienstboden- en haardstedengeld.
Arch. Ambtman van Colmschate, inv. Rep. II, nr. 78.

5. Kohier ambtmannie Colmschate 1734.
1000e penning.
Arch. Stad, per. Rep. I, inv. nr. 600.

6. Kohier Colmschate 1741-1743.
Verponding, vuurstedegeld, 1000e penning, gemaal etc.
Arch. Ambtman van Colmschate, inv. Rep. II, nr. 78x.

7. Belastingpichtigen district Deventer 1802.
Arch. Stad, per. Franse Tijd, inv. nr. 105.
(naast Deventer personen uit Bathmen, Dortherhoek, Loo, Zuidloo,
Holten, Dijkerhoek, Neerdorp, Beuseberg, Look, Espelo, Borkeld, Lan-
gestraat).

8. Lijsten gewestelijk belasting buurschap Broekland 1764-1780.
Arch. Stad-Marken, inv. nr. 46.

9. Legger haardstedengeld kerspel Hellendoorn 1736.
Arch. Stad-Marken, inv. nr. 85.
(kerkdorp Hellendoorn, Noetsele, Haarle, Elen en Rhaan, Egede,
Daarle, Marie, Hulsen).

10. Kohieren verponding Middel en Duur, begin 18e eeuw.
Arch. Stad-Marken, inv. nr. 23.
N.B.: ad. nrs. 4 en 6: schoutambt Colmschate omvat de buurschappen:
Hoge en Lage Wetering, Riele, Wechele, Borgele, Rande, Tjoene,
Averlo, Lettele, Linde, Okkenbroek, Ortele, Essen, Oxe.

11. Kohier kerspel Wijhe, ca. 1680. Omslag kosten kerspel; archief Stad-
Marken nr. 61.

12. Kohier kerspel Wijhe, midden 18e eeuw, verponding en contributie; ar-
chief Stad-Marken, inv. nr. 65. (Wijhe, Wijnforden, Marie, Herxen,
Wegterholt, Tongeren, Hengevelt, Wengelo).

b. GELDERLAND

1. Kohier Gorssel, 1652-1682, verponding, arch. Stad-Marken, inv. nr. 93.
(Almen, Harfsen, Gorssel, Epse, Eefde).

2. Kohier ambt Voorst, 1662-1664, verponding, collectie Van Marie, inv. nr.
40a (kerspels Terwolde, Twello, Voorst en Wilp).
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III. Rechterlijk archief Colmschate

1. Klappers op de gerichtsprotocollen van vrijwillige rechtspraak zijn te vinden
onder inv. nr. 16:
2 delen: a) 1663-1759 en b) 1763-1773 okt.
deel a) heeft betrekking op de gerichtsprotocollen, te vinden onder inv.
nr. 15, te weten de delen aangeduid met de letters
C 1662-1704; E 1690-1704; G 1717-1733; H 1733-1753; I 1753-1759.
deel a) heeft bovendien betrekking op inv. nr. 2, aangeduid met de letter
F 1710-1716.
deel b) heeft betrekking op de gerichtsprotocollen, te vinden onder inv.
nr. 15, te weten de delen die aangeduid zijn met de letters
L 1763-1772 en M 1772-1781 (slechts gedeeltelijk geklapperd, t/m 23-10-
1772).

2. Protocol 50e penning Colmschate 1722-1805, inv. nr. 43x; klapper op stu-
diezaal.

3. Ligger onroerende goederen schoutambt Colmschate 1806-1807, inv. nr. 28.

IV. Archief NH Gemeente Bathmen

Ledenadministratie NH Gemeente Bathmen, zoals in archief NH Gemeente
Bathmen, aanwezig op GA Deventer, te vinden is: inv. nrs. 23-31:
23-24 dorp 1812-1940; 26 trouw 1817-1970; 28-31 lidmaten 1724-1738, 1750-
1774,1791-1910.
N.B.: retroacta BS Bathmen berusten op RA Overijssel (inv. Hendriks nrs.
27-36).

V. Kiezerslijsten naburige gemeenten 1850-1917

In de correspondentie van het gemeentebestuur van Deventer zijn over de
periode 1850-1917 van een wisselend aantal buurgemeenten kiezerslijsten te
vinden, die jaarlijks aan Deventer, als hoofdplaats van het kiesdistrict,
moesten worden toegezonden.
1850-1864 Diepenveen, Bathmen, Holten, Markelo, Gorssel, Voorst, Epe.
1865-1877 Diepenveen, Bathmen, Holten, Markelo, Goor, Rijssen, Hellen-
doorn, Raalte, Wijhe, Olst, Gorssel, Voorst, Epe, Apeldoorn.
1878-1887 Diepenveen, Bathmen, Holten, Markelo, Goor, Stad-Delden,
Ambt-Delden, Diepenheim, Rijssen, Hellendoorn, Raalte, Wijhe, Olst,
Gorssel, Voorst, Epe, Heerde.
1888-1917 Diepenveen, Bathmen, Voorst, Olst.
(zie voor de indelingen van de kiesdistricten Staatsbladen 1850/37, 1864/34,
1878/5, 1887/212).
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„DE KOLK" - WIJTENHORST

Het was in Overijssel heel gewoon dat een familie zich noemde naar de
„plaatsen en erven" waar zij woonden. Dat dit verwarring gaf zodra men
ging verhuizen laat zich denken temeer daar de nieuwe bewoners in de oude
voetstappen verder gingen en zich ook naar het huis noemden. Namen als
Groot Koerkamp, Groot Bramel, Klein Nagelvoort en Klein Rouweier
wijzen nog op dit gebruik en de woorden groot en klein mogen niet aan
elkaar geschreven worden met achterste deel van de naam. Bij Koninklijk
Besluit van 8 November 1825 werd nogmaals bepaald dat het aannemen van
een vaste geslachtsnaam verplicht was. Daarbij werd in aanmerking ge-
nomen „dat het in sommige gedeelten des rijks nog steeds plaatsvindt, om
geen eigenlijke geslachtsnaam te voeren, maar in tegendeel veranderlijke bij-
namen te dragen en deze telkens bij verandering van woonplaats met andere
namen, die ontleend worden van de plaatsen of erven, welke opnieuw met
der woon betrokken worden, te verwisselen." Dit K.B. leidde er toe dat uit-
eindelijk iedereen een eigen familienaam aannam.

Bovenstaand ter inleiding van een juist omgekeerde situatie waarin een
landgoed (met behuizing) zijn oorspronkelijke naam kwijt raakte en de naam
van de familie kreeg welke dit ruim een eeuw in zijn bezit heeft gehad. In de
gemeente Diepenveen lag een landgoed met behuizing, zoals zovele in die
tijd, aan de Douwelerkolk in de buurtschap Riele en haast vanzelfsprekend
heette dit „de Kolk". Dit landgoed bestond reeds lang toen in 1836 een akte
van verkoop werd gepasseerd door Eva Alida Pape, weduwe van gepensio-
neerd Luitenant Kolonel /. van der Wijck en Gideon Leonard van der Wijck van
het buiten „de Kolk" gelegen in de buurtschap Riele met bijbehorende lan-
derijen enz. enz. voor de prijs van ƒ 12.800,— ten behoeve van Jan Jacob
Wijtenhorst. Deze Jan Jacob Wijtenhorst was inwoner van Deventer en
koopman aldaar. Tot aan 1949 is het in bezit geweest van de familie Wijten-
horst toen de laatste erfgename Mevrouw J. P. S. Hommes-Wijtenhorst het
verkocht aan de gemeente Deventer die het in verband met haar stadsuit-
breidingen aantrekkelijk vond het te bezitten. Het oorspronkelijke landgoed
is nu een wandelpark geworden nadat het huis, in de oorlog al zwaar be-
schadigd, was gesloopt, en de landerijen zijn voor het grootste deel gebruikt
om er sportvelden op aan te leggen. Het is inmiddels ook grondgebied van de
gemeente Deventer.

Maar nu het opmerkelijke dat de gemeente Deventer in 1949 landgoed
„de Kolk" koopt en het inmiddels onder die naam nog maar bij enkelen
bekend is en dan veelal nog bij in de geschiedenis geïnteresseerden of bij hen
die het ambtshalve moeten weten. Ieder ander heeft het over „de Wijten-
horst" en dit al jaren, want reeds in 1968 was er een raadscommissie welke
pratend over dit landgoed meende dat het Weitenhorst moest zijn in verband
met het hier gesproken dialect, dat er anders (gesproken) Wietenhorst van
gemaakt zou hebben. Zoals gezegd het heet nu officieel „Wijtenhorst" en
hoewel de Douwelerkolk officieel nog zo heet, zijn er al heel wat mensen in
Deventer die deze niet weten te vinden maar de Wijtenhorstkolk zonder
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mankeren weten te situeren. Deze Douwelerkolk is, volgens archeologen in
Deventer, een vroegere bedding of in ieder geval een zijarm van de IJssel en
dit ten oosten van de stad terwijl de IJssel ten westen stroomt. Het, is dus al
een heel oud water, dit in afwijking van enkele andere kolken in deze buurt
die gegraven werden voor de aanleg van de spoorlijn Deventer-Enschede.
De Wijtenhorst was bedoeld als tweede woning, evenals vele buitens bijv.
langs de Vecht. Zomers buiten, in de winter in de stad. Het oorspronkelijk
huis is in 1852 verbouwd en kreeg toen het uiterlijk waaronder het bekend
was en is gebleven van afbeeldingen.

Huize „De Kolk" met op de voorgrond Maria Aleida Wijtenhorst (1838-1917) (zie lila. 5)

De naam Wijtenhorst leeft voort in de naam van een „parkbos" in De-
venter. Verder komt de naam hier niet meer voor. De tak die de naam aan
dit gebied gaf is uitgestorven op Mevrouw Hommes na die in Den Haag
woont en geen kinderen heeft. Dat de naam al oud is bewijst o.a. dat in het
Bethlem klooster te Zwolle in 1380 is overleden de prior Diderijck Wijten-
horst.. Op een wapenschild te Zwolle van de adel van Overijssel komt ook de
naam Wijtenhorst voor en dan lag in Herxe (Zwollerkerspel-Wijhe) een ka-
terstede Wijtenhorst. Deze laatste zou de naamgever kunnen zijn van het ge-
slacht waar het hier over gaat, maar verder weet ik alleen van het Deventer
geslacht en de directe voorouders. Dit interesseerde mij het meeste en bo-
vendien weet ik dat Mr. H. L. Hommes, genealoog en archeoloog, ook aan-
tekeningen heeft gemaakt van deze familie en deze gegevens door zijn vrouw
na zijn verscheiden zijn afgestaan aan het Centraal Bureau voor Genealogie.
Daar zou ik dan eerst eens in willen zoeken; tenslotte was hij geparenteerd
aan de familie. Veel gegevens van de Ommelander families (Groningen) zijn
ook in deze collectie te vinden, want, zo staat in het Jaarboek XXIII „Van de
Ommelander families was de heer Hommes op de hoogte als geen ander".
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Ik begin de genealogie daarom met de ouders van de eerste „Deven-
tenaar".

I. Jan Arents Hendriks Wittenhorst, overl. Harculo 20.2.1794, tr. Harculo
1.5.1763 Geertje Lulofsdr. van Zanten, ged. Windesheim 19.1.1735, overl.
Harculo 22.5.1804, dr. van Lulof van Zanten en Lutgert Jansen van
Zoersele.

Uit dit huwelijk (te Windesheim N-H gedoopt):
(Alle inwoners van omliggende plaatsen moesten naar Windesheim voor de
kerkelijke plichten)
1. Ludgertje, ged. 26.2.1764, otr./tr. Harculo/Veessen 6/25.4.1792 Hendrik

Maten.
Kinderen uit dit huwelijk te Veessen geboren en gedoopt (N-H):
1. Lijsjen Maten, 19/24 Februari 1793, getuige Hendrikje Logtenberg (vrouw van Gerrit

Maten).
2. Geertjen Malen, 25/26 Juni 1794, get. Hilligjen Weitenhorst.
3. Hendrikjen Maten, 8/10 April 1796, get. Aaltje Maten.
4. Geertjen Maten, 21/28 Januari 1798, get. Hendrikjen Logtenberg.
5. Janna Maten, 8/12 Juli 1801, get. Hillogen Weitenhorst.
6. Janna Maten, 14/22 Januari 1804, get. Hendrikje Logtenberg, zie lila.
7. Aaltje Maten, 16/31 Januari 1808, get. Hendrikje Logtenberg.

2. Hilligjen, ged. 3.2.1765, overl. Zwollerkerspel 13.1.1845, als wed. van
Hendrik Luchtenberg.

3. Egbertjen, ged. 16.2.1766, overl. Zwollerkerspel 9.1.1861, wed. van Steven
van Keulen. Uit dit huwelijk te Windesheim geboren Jan Arents van Keulen
9.11.1811.

4. Hendrik, ged. 3.2.1767.
5. Lulof, ged. 8.5.1768, overl. Zwollerkerspel 5.9.1847, tr. Geesje Nijenkamp,

geb. 1783, overl. Zwollerkerspel 24.8.1822 (39 jaar oud).
6. Anna, ged. 13.8.1769.
7. Wilm, ged. 2.9.1770. Volgt II.
8. Janna, ged. 29.9.1771, jong overleden.
9. Aaltjen,ged. 17.2.1773, jong overleden.
10. Janna, ged. 24.7.1774, otr./tr. Windesheim 21.7/6.8.1809./a/J./a.s/?e/-s
11. Rutger, geb./ged. 10/15.2.1777, overl. Zwollerkerspel 29.3.1862, tr. Ie Ge-

ziena Tenthof; tr. 2e Jennechjen Rechterschot.

II. Wilm Wijtenhorst ged. Windesheim 2.9.1770, overl. Deventer 26.2.1807
(woont dan Menstraat 698), tr. Deventer 11.11.1797 Maria Aleida van Beek,
geb. Deventer 28.11.1773, overl. ald. 15.8.1832 (als huisvrouw van Geurt
Weijers), doet belijdenis met Pasen 1793 en woont dan Polstraat, dr. van Jan
van Beek en Machteld van den Eeze.

Uit dit huwelijk (ged. te Deventer):
1. Jan Arends, ged. 15.8.1798, overl. Deventer 28.11.1800.
2. Jan Jacob, ged. 6.11.1799, volgt lila.
3. Geertjen, ged. 10.10.1802, doet belijdenis N-H 25.12.1818.
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zie
lila

Janna Maten
1804-1886

Jan Jacob Wijtenhorsl
1799-1871

4.JanArends,ged. 3.3.1805, overl. Deventer 30.8.1807.
5. Wilm,ged. 14.6.1807, volgt Illb.

lila. Jan Jacob Wijtenhorst, ged. Deventer 6.11.1799, overl. Deventer
12.1.1871, tr. Janna Maten, geb./ged. Veessen 14/22.1.1804 (zie 1-1 kind 6),
overl. Deventer 24.3.1886, dr. van Hendrik Maten en Lutgertje Wijtenhorst.
Op 1 januari 1824 richt Jan Jacob Wijtenhorst zijn zaak — winkel in ijzer-
waren — op door overname van Berend van Beek van een inventaris voor
ƒ 1.000,—. In 1826 werd Jan Jacob Wijtenhorst het grootburgerschap der ge-
meente Deventer toegekend.

Uit dit huwelijk (te Deventer geboren):
1. Wilm, geb. 25.8.1824, volgt IV.
2. Hendrik, geb. 15.3.1826, bleef ongehuwd en voer vele jaren naar Oost

Azië voor de Deventer Rederij G. Schimmelpennick en Co. Met het
schip „Excelsior" (waarvan een aquarel in Museum de Waag, Deventer)
is hij in 1866 het laatst uitgevaren. Dit schip verging begin 1867 met man
en muis in de Chinese Zee.

3 Maria Aleida, geb. 24.1.1828, overl. Deventer 15.4.1828.
4. Lulof, geb. 26.3.1832, ongehuwd, overl. Deventer 20.10.1910, woont dan

in de Polstraat. Ook deze Wijtenhorst heeft een avontuurlijk leven gehad;
bekend is zijn tocht met een kustvaarder, waarop naast hem slechts twee
bemanningsleden van Nederland naar de Ivoorkust zijn gevaren. Tevens
schijnt hij een handelszaak in het vroegere Brits-Indië gevoerd te hebben.
Hij heeft echter een rustiger einde gehad dan zijn broer Hendrik.

5. Maria Aleida, geb. 18.3.1838, ongehuwd overl. Deventer 8.5.1917; zij
woont dan Polstraat. Van haar is een album amicorum aanwezig van 27
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augustus 1855 in het gemeentearchief van Deventer. Enkele namen hierin
zijn: S. T. Berkhout, S. M. Jordens, A. J. van Logchem, M. E. van
Logchem, Dientje Anspach, R. J. Krijt, Bertha Sandt van Nooten.

Illb. Wilm (Willemj Wijtenhorst, ged. Deventer 14.6.1807, overl. Gen-
dringen 22.2.1880, tr. Ie Deventer 14.8.1834 Femia Erenst, geb. Deventer
17.9.1809, overl. Deventer 26.2.1851, dr. van Harmannus Erenst en Geer-
truida Bentinck, tr. 2e Gendringen 7.11.1861 Severina Theodora Coops, geb.
Doetinchem 13.4.1805, ged. (N-H) 1.5.1805, overl. Gendringen 13.1.1884,
wed. van Fredericus Johannes Rogge Boeveldt, dr. van Wolter Hendrikszoon
Coops en Aleida Boeveldt.

Uit het eerste huwelijk (te Deventer geboren):
1. Maria Aleida Geertruida, geb. 9.2.1836, vertrekt 14.9.1858 naar Steen-

deren, woont dan op de Graven.
2. Harmannus Willem, geb. 13.2.1837, overl. Deventer 30.3.1837.
3. Harmannus Wil, geb. 30.11.1840, overl. Deventer 2.1.1841.

zie
IV

Wilm Wijtenhorst (1824-1907j Anna Petronella Johanna
Raland 1827-1908

IV. Wilm Wijtenhorst, geb. Deventer 25.8.1824, overl. ald. 12.8.1907, tr.
Deventer 24.5.1855 Anna Petronella Johanna Raland, geb. ald. 4.10.1827,
overl. ald. 12.3.1908, dr. van Gerhardus Antonius,Raland, banketbakker en
confitunier, en Johanna Petronella Bosch. In 1847 wordt Wilm Wijtenhorst
toegelaten als grootburger van de gemeente Deventer.

Van de grootvader van Anna Petronella Johanna, Emanuel Raland, is een album ami-
corum aanwezig bij de gemeentearchiefdienst te Deventer van 1794-1797 van Deventer
en Utrecht. Hij studeerde voor predikant want er is (in het archief) een brief aanwezig
voor de beroeping van de N-H-kerkeraad te Wijk bij Duurstede van Ds. Emanuel
Raland, predikant te Spankeren, 1800.
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Uit dit huwelijk (te Deventer geboren):
1. JanJacob,gsb. 17.4.1856, overl. Deventer 31.10.1866.
2. Gerhardus Antonius, geb. 26.2.1858, overl. op Huize „de Kolk" 17.1.1933,

tr. Diepenveen 27.4.1921 Anna Maria Visser, geb. Heeg of Gaastmeer
(gem. Wijmbritseradeel) 13.2.1868, overl. Deventer 18.2.1931, dr. van Jan
Visser en Ida Visser. Gerhardus Antonius was eigenaar van „de Kolk" en
zette de handel in ijzerwaren voort in het pand Vleeshouwerstraat hoek
Assenstraat, welk pand in 1980 nog bestaat. De ijzerhandel is voortgezet
door de fa. Pothaar die anno 1980 vlak naast het genoemde pand ge-
vestigd is. In de winter woonde hij boven de zaak en in de zomer op de
Kolk. 4 april 1922 vertrekt hij naar Diepenveen en vestigt zich blijvend op
de Kolk.

3. Jan, geb. 18.6.1860, overl. Deventer 24.12.1873.
4. Johan Peter, geb. 21.10.1862, volgt V.
5. Maria Aleida, geb. 18.4.1865, overl. Deventer 18.1.1957, tr. Deventer

31.5.1893 Carl August Goldenberg, geb. ald. 28.7.1863, overl. ald.
25.4.1938, zn. van Simon Goldenberg, koopman, en Anna Menalda van
Schouwenberg.

V. Johan Peter Wijtenhorst, geb. Deventer 21.10.1862, overl. Velp
18.4.1940, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat (bij zijn verscheiden ver-
schenen necrologieën in resp. het Nieuwsblad van het Noorden dd. 18.4.1940
en in het weekblad „De ingenieur" dd. 30.8.1940), tr. Interlaken (Zwit-
serland) 3.10.1901 Elizabeth Mühlemann, geb. Interlaken 26.8.1881, overl. ald.
25.8.1968, dr. van Jacob Mühlemann en Suzanna Zwahlen.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Petronella Suzanna, geb. Hoorn 23.11.1902, tr. Groningen

7.10.1925 Mr. Hommo Luberthus Hommes, geb. ald. 23.5.1894, overl.
's-Gravenhage 2.5.1968, zn. van Jacobus Hommes en Jkvr. Johanna Anna
Magdalena von Schmidt auf Altenstadt (hieruit geen kinderen).

2. Willem Jacob, geb. 's-Hertogenbosch 1.2.1904, overl. Velp 15.4.1945 door
een granaatscherf, mr. in de rechten, advocaat te Amsterdan, ongehuwd.

3. Johannes Gerhardus Antonius, geb. 's-Hertogenbosch 26.2.1908, overl. in
het Japanse gevangenkamp in Tarakan op Celebes 24.6.1944, ongehuwd.

Bovenstaande gegevens heb ik meest uit het gemeentearchief van De-
venter, waar een archief Wijtenhorst aanwezig is. Verder uit het rijksarchief
van Arnhem en Zwolle en het gemeentearchief van Zwolle en Diepenveen.
Tenslotte verkreeg ik enkele informaties van Mevrouw Hommes. Voor alle
hulp zeg ik de hulpgevers bij deze dank en ben tot wederdienst bereid.

W.ROOZENBEEK
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DE WISSELWAGEN DEVENTER - UTRECHT

Tot aan de zestiende eeuw vormden de vele waterwegen in ons land de be-
langrijkste basis voor het goederentransport. De kwaliteit van de zandwegen,
met vooral in herfst en winter veel regen, sneeuw en modder, maakte het
reizen per wagen onaantrekkelijk. Deventer heeft door haar ligging aan de
IJssel een belangrijke plaats ingenomen bij het transport te water. Pas in de
loop van de zestiende eeuw werd de gewoonte, om voor een reis van een
wagen gebruik te maken, algemener.1

Door de nabijheid van het minder waterrijke achterland vormde Deventer
echter ook reeds vroeg een belangrijke pleisterplaats voor het vervoer over
land, o.m. in de tijd van het machtige Hanzeverbond, toen Deventer op de
route lag van Hamburg naar Brugge, de zgn. „Vlamische Strasze".2

Naarmate de omvang van het wagenvervoer toenam steeg ook de belang-
stelling van de stedelijke overheden, die in de loop van de 17e eeuw de be-
noeming, schorsing en ontslag van de voerlieden aan zich trokken. Er
werden regelingen getroffen inzake de wagenveren, soms eenzijdig, doch
meestal i.v.m. het wederzijds belang tweezijdig, waarbij de betrokken steden
een overeenkomst sloten inzake het personen- en goederenvervoer tussen de
twee steden.

Op 12 mei 1687 was een dergelijke regeling tot stand gekomen tussen De-
venter en Utrecht.3 Op 24 december 1686 meldde de Deventer Vroedschap
dat de „weduwe van wijlen Jan de Paap, 't ordinaris veer van hier op U
Ed:A:Stadt hebbende, claeghlijkck heeft te kennen gegeven hoe dat desselfs
kneght laetsleden vrijdagh, nae ouder gewoonte van U Ed:A: Stadt willende
afvaeren, sij gehouden sijn aengenomen vraght afteleggen ende aen een
voerman van U Ed:A: Stadt over te laeten . . . enz.". Wellicht was dit de
druppel die de emmer deed overlopen voor de Deventenaren en werden on-
derhandelingen begonnen om tot een betere regeling te komen. De
Utrechtse voerlieden vormden blijkbaar een rauw volkje; talloos zijn de or-
donnanties die de Utrechtse overheid uitvaardigde ter beteugeling van de
concurrentiestrijd, dronkenschap, te hard rijden en onbetamelijk gedrag te-
genover de passagiers.

Dit zelfde beeld treffen wij in vele andere steden aan en dat ook de De-
venter voerlieden zich niet altijd gedroegen zoals het behoorde moge blijken
uit de hierna afgedrukte helaas ongedateerde, fraaie excuusbrief van een De-
venter voerman.

Bijna een eeuw bleef de regeling van 1687 van kracht, maar op 18 januari
1779 achtte de Vroedschap van Deventer, bij monde van secretaris A. van
Suchtelen, de tijd gekomen om Utrecht te wijzen op de vele klachten die bin-
nenkwamen over de behandeling zowel van de passagiers als van de De-
venter voerlieden en over het vorderen van teveel vrachtloon. Een concept
van een nieuw ordonnantie werd bij de brief ingesloten ter bestudering door
de Utrechtse Vroedschap. Ofschoon het Voerwerk van Utrecht desgevraagd
rapporteerde dat de artikelen van 1687 inderdaad „tot de eenige, schoon on-
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Gent. Arch. Utrecht, He afd., inv. nr. 586

genoegzame rigtsnoer dezes veers" strekten, hield Utrecht zich van de
domme en antwoordde Deventer zich niets te kunnen herinneren van
klachten over het wederzijds wagenveer; niettemin verklaarde Utrecht zich
bereid tot onderhandelingen over een betere overeenkomst. Een uitgebreide
correspondentie volgde, voornamelijk met betrekking tot vrij onbelangrijke
details. Zo merkte Deventer op 7 februari 1780 op dat „onder andere het ar-
ticul betreffende een mand met hoenderen, kreeften, e.d. al te indistinct was
gesteld". In augustus 1781 bedong Deventer nog een extra voordeeltje.
Buiten het bedrag dat de passagiers moesten betalen bij het passeren van
IJssel of Schipbrug, diende men 2 stuivers extra te betalen aan de Deventer
Collecteur van het Passagegeld. Tenslotte kwam men eind 1781 tot overeen-
stemming en verscheen de nieuwe ordonnantie op de Wisselwagen tussen
Utrecht en Deventer in druk. Men sprak van de wisselwagen omdat het ge-
bruikelijk was dat de Deventer en Utrechter wagens elkaar te Voorthuizen
ontmoetten, bij de buiten het dorp gelegen pleisterplaats De Nieuwe
Herberg, om aldaar hun vracht te wisselen.

Dat dit systeem wel eens aanleiding gaf tot problemen laat zich denken.
Immers, de steden wisten van elkaar niet of er al of niet met „bijwagens"
werd gereden, noch hoeveel vracht of passagiers ieder vervoerde. Bij een
groot verschil in aantal liet men dan vaak de vracht in Voorthuizen staan. Dit
ondervond in het voorjaar van 1780 o.a. de luitenant-kolonel Nijerink die,
van Deventer naar Utrecht reizende, zijn koffer op de bijwagen had moeten
laten vervoeren. In Huis ter Heide vernam hij dat men zijn koffer met opzet
had achtergelaten, waarvoor de voerman als excuus aanvoerde dat de koffer
te zwaar en te groot was geweest!

Tot de zaken, bij de overeenkomst geregeld, behoorden uiteraard de ver-
voerstarieven. Voor een „Persoon of Passagier" varieerde de ritprijs
Utrecht-Deventer van 3 gld. 5 stuivers voor een „voorwaardsplaats in 't
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midden van den wagen" tot 2 gld. voor de plaats naast de voerman. Brieven,
pakjes en goederen werden ondergebracht in 41 groepen; niet met name ge-
noemde goederen dienden naar verhouding berekend te worden. Het
vervoer van vier patrijzen kostte 6 stuivers; een zelfde bedrag moest betaald
worden voor het vervoer van een kruidkoek. Werd de Deventer Koek toen
zo duur betaald of was de omvang destijds in overeenstemming met die
vrachtprijs?

Een lang leven is de nieuwe overeenkomst van 1781 niet beschoren ge-
weest. De komst van de Fransen in 1795 betekende o.a. de opheffing van alle
gilden, dus ook van het voerliedengilde. Daarmee kwam weliswaar nog geen
eind aan de wagenveren, maar het introduceerde wel de open mededinging
en de mogelijkheid om de bepalingen van de overeenkomsten te ontduiken.
Langzaam maar zeker verloren de beurt- en wagenveren hun monopoliepo-
sitie die zij enige eeuwen hadden ingenomen en in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw leidde dit in een groot aantal gevallen tot opheffing van de
veren.4

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Noten

1 DR. J .M. FUCHS, Beurt- en Wagenveren, blz. 336.
2 DR. J. H. E. REESKAMP, Reizen en Pleisteren, blz. 37.
3 Gem. Archief Utrecht, He afd. inv. nr. 586.
4 DR. J. M. FUCHS, als boven, blz. 390 e.v.

VIER WAPENKAARTEN IN HET DEVENTER ARCHIEF

Een nog ongepubliceerde wapenbron in het Deventer gemeentearchief is
die van de „4 wapenborden achter glas en lijst, waarop in kleuren geteekend

' 233 (moet zijn 243) wapens van Burgemeesteren, Schepenen, Raden, Ge-
meenslieden en Secretarissen van Deventer, tusschen de jaren 1320 en 1776
(moet zijn 1773)".

Zo staan ze beschreven onder nr. 2530 in de Catalogus van de Geschied-
kundige Overijsselsche Tentoonstelling die in 1882 werd gehouden. Ze waren
toen in bezit van Mr. P. F. Besier te Maastricht. Nog niet zo lang geleden
kwamen ze in het bezit van het archief, nu afkomstig van de familie Besier te
's-Gravenhage.

Waar de tekenaar (die wij niet kennen) de wapens vandaan heeft is onbe-
kend; doch tenminste één van de wapenkaarten (nr. 1) bevat wapens die af-
komstig zijn uit een raam in de Grote Kerk van Deventer, dat dateert uit
1625, en die tijdens het vervaardigen van de kaarten (waarschijnlijk in de 18e
eeuw) nog voor een gedeelte te zien waren.

De wapens zijn in een typische 18e eeuwse stijl getekend en met waterverf
in-gekleurd. Alle, ongetwijfeld verschillende schilden en helmen, zijn in één
zelfde vorm gegoten.
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Ondanks de indeling van 2 kolommen van 5 of meer schildjes, heeft de te-
kenaar een horizontale nummering aangehouden. De functiejaren van de
wapenvoerders staan naast of tussen de helmtekens of naast de helmen,
terwijl alleen de achternaam onder het schild staat, met daarachter een letter
die die functie aanduidt. Een B voor Burgemeester, een G voor Ge-
meensman, een S voor Secretaris. Bij enkelen staat geen functie aangegeven;
daar ontbreken dan ook de jaartallen.

Er zit hoegenaamd geen systeem in de namen en jaartallen. Alles staat
doorelkaar. Misschien is een index op den duur geen overbodige luxe.

De gebruikte heraldische terminologie wijkt enigszins af van die van
Rietstap. Zijn nogal wijdlopige methode is ingekort tot een soort formu-
levorm, die zoveel mogelijk informatie in zo weinig mogelijk ruimte bevat.
De heraldische kleurbenamingen zijn eveneens in tegenspraak met Rietstap
vastgehouden, d.w.z.: keel voor rood, sabel voor zwart, azuur voor blauw en
sinopel voor groen. Heraldisch rechts en links zijn tegengesteld aan gewoon
rechts en links, daar een schild gezien moet worden als vastgehouden door
een persoon, wiens rechterkant zich tegenover de linkerkant van de be-
schouwer bevindt. De afkorting Ht staat voor helmteken.

Er zijn nogal wat wapens die zondigen tegen de heraldische kleurregels;
geen metaal op metaal, geen kleur op kleur. We moeten ons dan ook af-
vragen of die kleuren zo betrouwbaar zijn. Een waarschuwing, om bij over-
nemen van wapens aan andere wapenbronnen (bijv. Muschart) te contro-
leren of ze geheel juist zijn, lijkt op zijn plaats. Ook het vele voorkomen van
omgewende wapens, moet ons tot voorzichtigheid manen. Dit kan duiden op
het verkeerd overnemen uit aan spiegeling onderhevige bronnen, zoals zegels
en gravures.

Met dank aan archivaris en medewerkers van het Gemeentearchief De-
venter.

HENK'T JONG

Wapenkaart 1

De 20 bovenste wapenen zijn van de 16 Burgemeesteren en de 4 secretarien
welke in 't jaar 1625 in de Groote Kerk gegeven zijn in het vierde glas van
het Orgel en waar van heden nog eenige te vinden zijn.

1. VanSuchlelenB 1586 1596
Keel, 4 ringen van zilver, 2, 1, 1.
Ht: een ring van zilver.

2. Van Hemert B 1604 1607
Goud, 3 omgewende afgerukte leeuwekoppen van sabel, 2, 1.
Ht: uit een helmkroon van goud, 2 buffelhoorns van zilver, 5 maal dwarsgestreept van sabel.

3. Scharf BI 554
Goud, 3 wassenaars van keel, 1, 2.
Ht: een wassenaar van keel, tussen en vlucht, rechts van goud, links van keel.
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Wapenkaart 1

4. floiweB 1607 1609
Goud, 3 rozen van keel, 2, 1.
Ht: een roos van keel, tussen een vlucht, rechts van goud, links van keel.

5. Van MarkelB 1547
Goud, een uitkomende halve leeuw van keel, omgewend, links vergezeld van een afgerukte
zwijnskop van natuurlijke kleur.
Ht: een omgewende, uitkomende leeuw van keel.

6. LulofsB 1495
Keel, een beurtelings gekanteelde schuinbalk van goud.
Ht: een vlucht, rechts van goud, links van keel.

7. Van der Beek B 1504
Azuur, een omgewende natuurlijke adelaar met neerwaarts gerichte vlucht, van zilver.
Ht: de uitkomende adelaar van het schild, van zilver, waarachter een vlucht van azuur (!).

8. Marienburgh B 1586
Sabel, een dwarsbalk, van boven vergezeld van een aanziende ossekop alles van zilver.
Ht: een vlucht, rechts van zilver, links van sabel.

9. VerwerB 1595
Doorsneden I: keel, een merk, bestaande uit een omgekeerde, geledigde driehoek, getopt
door een kruisje, alles zilver; II: azuur, een verkort kruis van zilver.
Ht: een spits gedakte toren van zilver, geopend van sabel.

10. VriesenwijkB 1605 1620
Zilver, een naar boven geopende korf van goud, waarachter een schuingeplaatste hark van
azuur, en een schuinlinks geplaatste brouwersspaan van goud.
Ht: de hark en spaan van het schild, schuingekruist.
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11. BockholtB 1582
Zilver, op een grasgrond van sinopel, een klimmende bok van sabel, omgewend.
Ht: een uitkomende omgewende bok van sabel.

12. Willemsen van Sallick B 1601 1623
Zilver, een rechtopstaande langwerpige (Deventer?) koek van keel, aan weerszijden ver-
gezeld van een smaller exemplaar van hetzelfde.
Ht: uitkomend de koeken van het schild, van keel, waarvan de 2 buitenste nu resp. schuin
en schuinlinks zijn geplaatst.

13. NilantB 1617 1624
Zilver, uit een grasheuvel van sinopel, een roos van keel, gepunt en gesteeld van sinopel,
met aan weerszijden 3 bladeren van hetzelfde.
Ht: de roos van het schild, nu met aan elke kant 2 bladeren aan de steel.

14. Donkei B 1595
Zilver, op een grasgrond van sinopel, een omgewend, liggend, omziend hert van keel.
Ht: een zesender gewei van keel.

15. VanderKolckB 1616 1625
Zilver, uit een grasgrond van sinopel, 3 korenhalmen naast elkaar, van goud.
Ht: de korenhalmen van het schild, de buitenste nu resp. schuin en schuinlinks geplaatst.

16. HissinkB 1617 1624
Zilver, 3 klaverbladen van sinopel, 2, 1.
Ht: een klaverblad van sinopel, tussen een vlucht, rechts van zilver, links van sinopel.

17. GlagawS 1625
Zilver, een verkort kruis van sabel, overtopt door een kroontje van zilver.
Ht: een vlucht, rechts van zilver, links van sabel.

18. CoudewijnS 1625
Zilver, 3 druivetrossen hangende aan dwarsbalksgewijs geplaatste takjes, alles van azuur.
Ht: een vlucht, rechts van zilver, links van azuur.

19. Haaxbergen S 1625
Zilver, op een grasgrond van sinopel, een tegen een uit de rechterschildrand komend net
van sabel opklimmend hert van keel.
Ht: een tienender gewei van keel.

20. GelinkS 1618 1625 1662
Azuur, 3 rechtopgeplaatste pijlen naast elkaar, van zilver.
Ht: de 3 pijlen van het schild, de buitenste resp. schuin en schuinlinks geplaatst.

21. Donkei B 1595 (zie 14)
Zilver, op een grasgrond van sinopel, een liggend hert van keel.
Ht: een zesender gewei van keel.

22. Scholier B 1584
Keel, uit een drieberg in de schildvoet, van sinopel 2 schuingekruiste staven, getopt met een
lelie (leliestaven) van zilver.
Ht: een omgewende zittende hond van zilver, tussen 2 buffelhoorns, de rechter doorsneden
van zilver en keel, de linker van keel en zilver.

23. SlikkeB 1325
Goud, een dwarsbalk, geënt doorsneden van zilver en keel.
Ht: uit een helmkroon van goud, een vlucht van goud, elke vleugel beladen met een
dwarsbalk van het schild.
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24. TerSmittenB 1624 1637
Sabel, een uitkomend gesteeld vierblad van zilver, gepunt van hetzelfde, gesteeld van si-
nopel, met aan weerszijden 2 bladeren van hetzelfde.
Ht: het uitkomende vierblad van het schild tussen een vlucht, rechts van zilver, links van
sabel.

25. VanSchriekB 1637 1641
Goud, een schuinkruis van sabel, vergezeld van 4 vogels van zilver.
Ht: een vogel van zilver tussen een vlucht, rechts van goud, links van sabel.

26. QuadackerB 1637 1642
Zilver, op een grasgrond van sinopel 3 bomen naast elkaar van hetzelfde.
Ht: een boom van sinopel.

27. NijlandB 1617 1624
Zilver, een aanziende ossekop van sabel, gehoornd van goud.
Ht: een vlucht, rechts van zilver, links van sabel.

28. VanDurenB 1638 1644
Keel, 3 rechtopstaande zwaarden van zilver, de gevesten van goud en boven, naast elkaar
geplaatst.
Ht: een zwaard van het schild, tussen een vlucht, rechts van zilver, links van keel.

29. StrockelG 1602
Zilver, een valk van sabel, gehuifd van keel.
Ht: een rechtopstaande omgekeerde vis van zilver, tussen een vlucht, rechts van zilver,
links van sabel.

30. Engelen G 1637
Keel, een verkort kruis vergezeld van 3 ruiten, 2, 1, alles van zilver.
Ht: een kruis van zilver.

31. Steenbergen B 1634 1665
Zilver, een adelaar van sabel, gepoot van zilver.
Ht: de adelaar van het schild.

32. Cos B 1434
Gekanteeld doorsneden van keel en zilver.
Ht: een omgewende klimmende vos van keel.

33. TerBorchB 1662 1668
Zilver, een leeuw van keel.
Ht: een gedakt poortgebouw, met 2 ongedakte zijtorens, op het dak een naar links
waaiende wimpel, alles van keel, geopend van zilver.

34. BorgerinckB 1674 1675
Zilver, een rechtopstaande pijl van sabel, overtopt door een kroontje van zilver.
Ht: de pijl van het schild.

35. Van TwickeloB 1450
Zilver, een driehoekige schoorsteenhaal van sabel.
Ht: 3 spaden van keel, gesteeld van sabel, de buitenste resp. schuin en schuinlinks geplaatst

36. VanLennepB 1675
Doorsneden I: keel, een gaande leeuw van goud; II: zilver.
Ht: een uitkomende leeuw van goud tussen een vlucht, waarvan de slagpennen van goud en
de rest van keel is.
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37. Cuper van Holthuysen B 1666 1672
Zilver, op een grasgrond van sinopel een gaande dromedaris (camelopard?) van keel.
Ht: de dromedaris van het schild.

38. SloetB 1675
Zilver, een wassenaar van keel.
Ht: een wassenaar van keel, zwevend tussen een vlucht, rechts van keel, links van zilver.

39. Cuper B 1675
Doorsneden I: azuur, 3 zespuntige sterren van goud, 1, 2; II: keel.
Ht: een zespuntige ster van goud.

40. TerWelbergB 1656 1675
Doorsneden I: goud, een keper vergezeld van 3 vierbladige, gepunte bloemen, 2, 1, alles van
zilver (!); II: goud, 3 zespuntige sterren van keel, 2, 1, midden boven vergezeld van . . .

41. FockinkB 1601 1712
Goud, een klimmend hert van keel.
Ht: een achtender gewei van keel.

42. SilviusB 1682
Sinopel, 3 vogels van sabel, gepoot en gebekt van zilver, 2, 1.
Ht: een vogel van het schild.

43. VanSittertB 16701674
Sabel, een verkort kruis van zilver.
Ht: een kruis van zilver tussen een vlucht rechts van zilver, links van sabel.

44. WinoldiG 1703
Zilver, uit een grasgrond van sinopel, een gebladerde en bevruchte zich bij het midden in
tweeën splitsende plant, alles van sinopel.
Ht: de plant van het schild.

45. SluijskenG 1703
Azuur, een zittende hond van zilver, met een geringde halsband van goud.
Ht: de hond van het schild.

46. Tijdeman B 1657 1690
Goud, uit een grasheuveltje van sinopel, een vijfblad van zilver, op een gebogen stengel van
sinopel, met 1 blad aan de linkeronderkant dat naar rechts over de stengel heenbuigt.
Ht: een vlucht, rechts van zilver, links van goud.

47. Ketjes G 1703
Goud, 3 rechtopstaande pijlen van sabel, naast elkaar, over de middelste een zespuntige ster
van keel.
Ht: een rechtopstaande pijl van sabel, tussen een vlucht, rechts van goud, links van sabel.

48. Hagedoorn B 1639 1749
Zilver, uit een grasgrond van sinopel een driekruinige boom van hetzelfde.
Ht: de boom van het schild.

49. HissinckG 1703
Zilver, 5 aanstotende ruiten van keel, 1,3, 1.
Ht: een vlucht, rechts zilver, links van keel.

50. Jacobson of Ten Brinke B 1549
Keel, een uitkomende omgewende mannekop en schouders van natuurlijke kleur, gemutst
en gekleed van azuur, om de muts een wrong van 5 windingen van azuur en goud, om de
hals een smalle kraag van zilver.
Ht: een vlucht, rechts van zilver, links van keel.
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Wapenkaart 2
1. AverenckB 1396

Sabel, een pijlpunt van zilver.

2. Appelthorn B 1320
Goud, een adelaar van sabel.

3. Ter Bruggen B 1362
Zilver, 3 eikebladeren (?) van sabel, 2, 1.

4. VanLaerB 1384
Azuur, 7 lelies van zilver, 3,3, 1.

5. BevervoordeB 1487
Goud, een klimmende, gekroonde bever van sabel.

6. Hagen B 1450
Zilver, een wassenaar van keel, vergezeld van 3 merletten van azuur, 2, 1.

7. BoedekerB 1369
Azuur, een Roos (?) van sabel (?), vergezeld van 4 zespuntige sterren van goud, 2, 2.

8. Van Essen B 1485
Zilver, een schuinbalk van sabel, beladen met 3 ruiten van goud, in de richting van de
schuinbalk.

9. Van Sallandt B 1508
Sabel, een klimmende bok van zilver.

10. VanRhemenB 1502
Keel, een dwarsbalk van azuur, van boven vergezeld van 3 merletten van zilver, naast
elkaar.

11. VanlneB 1540
Azuur, 3 afgerukte vogelkoppen van zilver, 2 , 1 .

12. TybencampeB 1356
Zilver, een schuinbalk van sabel, beladen met 3 ruiten van zilver, in de richting van de
schuinbalk.

13. VanderEeseB 1392
Goud, een halve, klimmende hond (?) van sabel.

14. Doijs B\52l
Sabel, 3 bezanten van goud, 2, 1.

15. GraesB 1414
Gevierendeeld van sabel en zilver.

16. Ruitenborch B 1472
Keel, 19 penningen van zilver, 4, 5,4, 3, 2 ,1 ; een schildzoom van hermelijn.

17. Van Doorninck B 1509
Zilver, een dwarsbalk van keel.

18. Van Heijden B 1518
• Azuur, 3 dwarsbalken van zilver.

19. VanEsschedeB 1522
Keel, 3 driebladige kronen van zilver, 2, 1.
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20. «a^/e/rB 1668 1664
Goud, een dwarsbalk van azuur.

21. Roevecamp B 1637 1628
Sabel, 3 knollen van zilver, met loof van sinopel, 2, 1.

22. Ten Grootenhuijs B 1521
Goud, een burcht van 3 verdiepingen van keel, in elke verdieping een deur en 2 ramen, van •
sabel.
Ht: 2 gehandschoende handen aan onderarmen van zilver.

23. Enschede B
Goud, 2 schuingekruiste toegewende sikkels van sabel.

24. Coevorden van Rande B 1426
Goud, 3 adelaars van sabel, 2, 1.

25. Scheven B 1388
Keel, een zwaan van zilver.

26. VanCuijnreB 1372
Gevierendeeld l, IV: doorsneden van goud en azuur; II, III: goud, 4 schuinbalken van keel.

27. ScAe/eB1370
Gevierendeeld I, IV: keel, een merk van goud; II, III: goud, 3 weerhaken van sabel, 2,1.

28. LuessenB 1521
Zilver, 3 spitse rechtopstaande bladeren van sinopel, naast elkaar.

29. BorreB 1372
Keel, 3 zesspakige raderen, 2, 1, en een schildhoofd van zilver.

(wordt voortgezet)

Aan dit nummer werkten mee:

H. de Beer, p.a. Gem.'Archiefdienst van Deventer, Klooster 3,7411 NH Deventer.
W. Enterman, Hoekenburglaan 58,2275 TE Voorburg.
H. C. 't Jong, Vondelstraat 111, 3314 BP Dordrecht.
J. W. Lugard, J. C. van Oostzanenlaan 22, 2102 AX Heemstede.
Mr. H. J. Nalis, p.a. Gem. Archiefdienst van Deventer, Klooster 3, 7411 NH Deventer.
J. J. van Nijendaal, p.a. Gem. Archiefdienst van Deventer, Klooster 3, 7411 NH Deventer.
W. Roozenbeek, E. Tesschenmacherstraat 22,7415 CT Deventer.
Jhr. Mr. R. C. C. de Savornin Lohman, Coehoornsingel 54, 7201 AD Zutphen.
Ir. N. van Suchtelen, Hullenberglaan 7,6721 AL Bennekom.
P. J. K. van Werkhooven, Simon Stevinweg 151, 1222 SR Hilversum.
Drs. B. Woelderink, p.a. Gem. Archiefdienst van Deventer, Klooster 3, 7411 NH Deventer.
P. J. M. Wuisman, Durendaaldreef 14, 5062 LW Oisterwijk.

De wapentekeningen op de pag. 111 en 113 werden vervaardigd door de heer K. van den Sig-
tenhorst te Rijswijk (Z.H.), die op pag. 125 door de heer H. C. 't Jong te Dordrecht en die op
pag. 149 door de heer Mr. A. K. Vink, te Bussum.

Graag vermelden wij met dank, dat de foto's op pag. 112 en 120 bereidwillig beschikbaar
werden gesteld door de N.V. Bergkwartier te Deventer.

Tenslotte willen wij zeer in het bijzonder onze erkentelijkheid betuigen jegens de Gemeente-
archivaris van Deventer, de heer drs. B. Woelderink en zijn medewerkers die op zo'n korte
termijn en op zo'n buitengewone wijze hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit De-
venter-nummer!

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. Correspondentie-
adres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.

184




