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We traden in de sporen 

van hen die ons voorgingen. 

Maar toen de tijd verstreek 

zagen wij die sporen meer en meer vervagen. 

 

IJsselmuiden, september 2022      André Westendorp 
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Generatie I : Jan Jacobs 

De oudste tot nu toe gevonden generatie is het echtpaar Jan Jacobs en Hendrina Jans. Zij zijn 
te Heerde op 30 augustus 1715 in ondertrouw gegaan en getrouwd op 22 september 1715 in 
de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde1. In hun trouwinschrijving staat vermeld: 

“Jan Jacobs j.m. van Heerde wonende bij Gijsbert Jacobs, en Hendrina Jans j.d. van Wijhe 
wonende bij Reijnder Aerts”.  

Uit hun huwelijk is mij een kind bekend nl. Jacob Jans die te Heerde gedoopt is op 13 juni 
1717.   
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Generatie II : Jacob Jans 

Op 11 oktober 1738 vindt de ondertrouw in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde 
plaats tussen Jacob Jans en Timentje Jans, beiden wonende te Heerde. Op 2 november van 
dat jaar trouwen ze in de kerk te Heerde2. 

Van hen beiden heb ik een doopinschrijving kunnen vinden.  
Bij hun huwelijk is vermeld dat zij beiden uit Heerde komen. Door het doopboek van Heerde 
geheel door te nemen uit de beginperiode van de 18e eeuw blijkt dat er maar een Jacob 
(zoon van een Jan) en ook 1 Timentje (dochter van een Jan) voorkomen. Op basis hiervan ga 
ik dan ook van uit dat zij het zijn. 

Op 13 jun i 1717 wordt in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde Jacob zoon van Jan 
Jacobs en Hendrina Jans gedoopt3. Op 24 juni 1719 wordt in dezelfde te Heerde Timentjen 
dochter van Jan Aerts en Berentje Jans gedoopt4. 

Twee maand eerder, op 21 september 1738 laat Timentje Jans haar zoon Gerrit dopen in de 
Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde5. Bij deze doopinschrijving is bijgeschreven “in 
onegt”. We kunnen redelijker wijs wel aannemen dat dit kind een zoon is van Jan Jacobs, 
maar geheel zeker weten we dit natuurlijk niet. 

Uit hun huwelijk zijn de volgende kinderen bekend: 

- Peter, gedoopt op 6 september 1739 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde 
als zoon van Jacob Jans en Timentje Jans.6. 

- Maria, gedoopt op 30 juli 1741 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde als 
dochter van Jacob Jans en Timentje Jans7. 

- Jentjen, gedoopt op 3 februari 1743 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde 
als dochter van Jacob Jans en Timentje Jans8. 

- Jan, gedoopt op 28 juli 1748 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde als zoon 
van Jacob Jans en Timentje Jans9.  

- Hendrik, gedoopt op 19 december 1751 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Heerde als zoon van Jacob Jans en Tijmentje Jans10. 

- Hermina, gedoopt op 1 december 1754 n de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Heerde als zoon van Jacob Jans en Tijmentje Jans11. 

Op 13 september 1762 is een kind van Jacob Klomp overleden en te Heerde begraven op 
17 september12. Het is niet te achterhalen welk kind dit is. 

In de lijst van huizen te Heerde in het 
jaar 1749 komen we Jacob Jans tegen 
als Jacob Clomp. Het gezin woont dan 
in het buurtschap Markluijden. Als 

beroep van Jacob wordt opgegeven karreman en keuter13. 

Op 19 januari 1777 is volgens het begraafboek van Heerde “Jacob zijn vrouw overleden”, 
nalatende haar man en 4 kinderen. Zij is te Heerde begraven op 24 januari 177714.  



 
4 

 

In het begraafboek van Heerde staat vermeld dat Jacob Klomp op 11 mei 1791 is 
overleden en te Heerde begraven is op 16 mei daaraanvolgende15. Bijgeschreven is dat 
hij een dochter heeft nagelaten. Welke Jacob dit is kan niet met zekerheid worden 
gezegd, maar ik verwacht dat het ‘onze’ Jacob is en dat een van zijn dochter niet 
getrouwd was en hem verzorgde. 

Tot slot over Jacob Klomp nog een aardige vondst. In het verpondingsregister16 van 
Heerde over de jaren 1785 tot 1793 (zie fragment hierna) komen we zijn zoon Jan Jacobs 
Klomp tegen in combinatie met zijn zus Jantje Jacobs Klomp. Opvallend is dat in 1785 de 
verponding betaald lijkt te door hun beider vader Jacob Klomp. Zou dit misschien ook 
een aanwijzing zijn dat Jantje Jacobs Klomp wel eens dezelfde kan zijn als de bij de 
begraafinschrijving van Jacob Klomp aangegeven nagelaten dochter ? We weten dit 
natuurlijk niet, maar het zou goed kunnen. 
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Generatie III : Jan Jacobs Klomp 

In de vorige generatie is reeds vermeld dat Jan Jacobs te Heerde gedoopt is op 28 juli 1748. 

Van Jan Jacobs heb ik geen inschrijving in het lidmatenregister van de Nederduits 
Gereformeerde kerk te Heerde kunnen vinden. Wel van Geertjen Wijggers. Zij doet in de 
kerk te Heerde belijdenis van haar geloof op 7 juli 1777 en wordt daarmee lidmaat van de 
Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde17. Haar broer Jan Wiggers had een jaar eerder in 
juni 1776 belijdenis in de kerk te Heerde gedaan. We komen hem verderop tegen als voogd 
over haar kinderen. 

Op 14 april 1780 gaan Jan Jacobs en Geertje Wiggers in ondertrouw te Heerde. Het huwelijk 
vindt op 7 mei 1780 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde plaats18. Bij de 
huwelijksinschrijving staat vermeld dat zowel de bruidegom als de bruid in Hoorn onder 
Heerde wonen. Dat het echtpaar in hoorn is blijven wonen blijkt later als de weduwe Geertje 
Wichers een 2e huwelijk aangaat. Zij blijkt daar dan nog te wonen. Hun kinderen zullen 
verwacht ik ook allen in het gehuchtje Hoorn geboren zijn. 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

- Wijgger, geboren op 26 juli 1781 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Heerde op 29 juli 1781 als zoon van Jan Jacobs en Geertjen Wijggers. Als doopgetuige 
is aanwezig Janna Roelofs19. (zie verder volgende generatie) 

- Jacob, geboren op 24 mei 1783 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Heerde op 25 mei 1783 als zoon van Jan Jacobs en Geertjen Wijggers. Als 
doopgetuige is aanwezig Jantjen Jacobs20. 

- Tijmen, geboren op 1 maart 1785 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk 
te Heerde op 6 maart 1785 als zoon van Jan Klomp en Geertjen Wijggers. Als 
doopgetuige is aanwezig Jantjen Klomp21. 
Hij trouwt te Heerde op 4 mei 1817 als zoon van Jan Koopman en Geertjen Wijggers 
met Maria Teunis22. 

- Anna, geboren op 15 december 1786 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde 
kerk te Heerde op 17 december 1786 als dochter van Jan Jacobs en Geertjen 
Wijggers. Als doopgetuige is aanwezig Aaltjen Garrits23. 
Zij trouwt te Heerde op 28 september 1811 als Annegje Jans, dochter van Jan Klomp 
en Geertjen Wichers, met Aart Hendriks24. 

- Maria, geboren op 7 juli 1788 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Heerde op 13 juli 1788 als dochter van Jan Jacobs en Geertjen Wijggers. Als 
doopgetuige is aanwezig Jantjen Jacobs25. 

- Geertjen, geboren op 30 oktober 1789 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde 
kerk te Heerde op 1 november 1789 als dochter van Jan Jacobs en Geertjen Wijgers. 
Als doopgetuige is aanwezig Janna Roelofs26.  

In de periode 1785 tot 1791 ben ik in het begraafboek van Heerde een aantal kinderen van 
‘Jan Klomp’ tegengekomen. In hoeverre dit kinderen van bovengemeld echtpaar zijn is niet 
te bewijzen. Mochten het kinderen zijn van hen, dan is onduidelijk om welk kind het gaat. In 
deze periode ben ik geen andere personen met de naam Jan Klomp in Heerde 
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tegengekomen. Dat versterkt de indruk dat we het hebben over dezelfde Jan  Klomp als 
hierboven. Op grond van de voogdijstelling door Geertjen Wijggers (zie hierna) kunnen we 
concluderen dat in ieder geval de kinderen Jacob, Maria en Geertjen jong zijn overleden. 
De volgende overleden kinderen zijn te vinden in het begraafboek: 

- Een kind van Jan Klomp, overleden op 1 maart 1785 en begraven op 4 maart 1785 te 
Heerde27. 

- Een kind van Jan Klomp, overleden op 2 juni 1785 en begraven op 6 juni 1785 te 
Heerde28. 

- Een kind van Jan Klomp, overleden op 23 juni 1790 en begraven op 26 juni 1790 te 
Heerde29. 

- Een kind van Jan Klomp, overleden op 7 juli 1790 en begraven op 10 juli 170 te 
Heerde30. 

- Een kind van Jan Klomp, overleden op 7 februari 1791 en begraven op 10 februari 
1791 te Heerde31. 

Jan Klomp is op 20 januari 1791 te Heerde overleden en aldaar begraven op 24 januari. 
Volgens het begraafboek laat hij zijn vrouw en kinderen na32. 
Het zal voor de jonge weduwe niet gemakkelijk zijn geweest om met jonge kinderen en ook 
nog in de roerige Franse tijd het hoofd boven water en het gezin draaiende te kunnen 
houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze snel een huwelijk aangaat.  
Kort voordat zij gaat trouwens stelt ze op 4 juni 1791 als voogden over haar 3 minderjarige 
kinderen als voogden Jan Wichgers en Jan Gerrits aan33. Hoewel de namen van de kinderen 
niet genoemd worden weten we uit het vervolg (huwelijken kinderen) dat het hier gaat om 
Wigger, Tijmen en Anna. 
Op dezelfde dag wordt ook een inventaris van de boedel gemaakt. Deze beschrijving is in de 
bijlage van dit document opgenomen. Uit de boedelinventaris blijkt overigens dat het zuiver 

te verdelen vermogen 181 gulden en 11 stuivers is. De 
weduwe ontvangt de helft en de 3 gezamenlijke 
kinderen de andere helft. De boedelinventaris wordt 

ondertekend door Geertje Wichgers. Daardoor weten we dat zij kon schrijven. Haar 
handtekening is hiernaast opgenomen.  
Uit de boedelinventaris blijkt tevens dat Jan Jacobs en Geertje Wijchgers niet een huis in 
eigen bezit hebben gehad. Ze huurden een huis en land van Serris Boeve. 

Op 10 juni 1791 gaat ze al in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde in ondertrouw 
met de eveneens in Hoorn wonende Jan Toons. Het huwelijk wordt in de kerk gesloten op 26 
juni 179134. Door de toevoeging bij haar naar ‘weduwe te Hoorn’ kunnen we wel 
concluderen dat Geertje Wichers dan nog in Hoorn onder Heerde woont.  

Het echtpaar Jan Toons en Geertje Wijchers krijgen 2 kinderen :  

- Willempje, geboren op 20 juli 1792  en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde 
kerk te Heerde op 22 juli 1792 als dochter van Jan Toons en Geertjen Wijggers. Als 
doopgetuige is aanwezig Jantjen Toons35. 
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- Teuntje, geboren op 8 juni 1795 en gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Heerde op 14 juni 1795 als dochter van Jan Toons en Geertjen Wijggers. Als 
doopgetuige is aanwezig Jantjen Toons36. 

Jan Toons overlijd te Heerde op 30 juni 1796 en is op 4 juli van dat jaar in Heerde begraven.  
In het begraafboek staat vermeld dat hij “zijn vrouw en kinder” nalaat37. 

Opnieuw is Geertje weduwe geworden en zijn er nog jonge kinderen die verzorging nodig 
hebben. Op 3 maart 1798 gaat zij voor de huwelijkscommissaris te Heerde in ondertrouw 
met de te Heerde geboren en wonende Gerrit Herms, weduwnaar van Kunnigje Lange. Het 
huwelijk wordt op 18 maart 1798 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Heerde gesloten 
door de predikant van Hattem38. 
Voordat het huwelijk gesloten wordt stelt Geertje op 3 maart 1798 te Heerde Jan Wichers en 
Coendert Geurts als voogden over haar 2 minderjarige kinderen Willempjen Jans Pleijter en 
Teuntjen Jans Pleijter aan39. Tevens maakt zij voor de verdeling van de goederen van haar 
overleden man Jan Toons Pleijtereen boedelinventaris op. Uit de inventarisatie van de 
boedel blijkt dat de te verdelen boedel bedraagt 214-8-:. Hiervan krijgt de weduwe 107-4-: 
en elk kind afzonderlijk 53-12-:. 
Uit deze boedel- en voogdijstelling blijkt dat Jan Toons als geslachtsnaam Pleijter gebruikt. 

Geertjen Wijggers overlijd op 5 juni 1800 en wordt op 10 juni 1800 te Heerde begraven40. 
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Generatie IV : Wigger Koopman 

Zoals in de vorige generatie is aangegeven is Wigger op 26 juli 1781 te Heerde geboren. 

Op 24 april 1812 is in de gemeente Veessen het huwelijk gesloten tussen de 31 jarige te 
Heerde geboren en in de gemeente Veessen wonende dienstknecht Wigger Jans en de 33 
jarige te Veessen geboren en wonende huiswerk doende Aleida Boeve41. Zowel de 
bruidegom als de bruid verklaren de huwelijksacte niet te kunnen onderteken omdat zij dat 
niet geleerd hebben. 

 
De bruidegom is de zoon van de te Heerde reeds overleden Jan Jacobs en Geertjen Wiggers. 
De bruid is een dochter van de te Vorchten overleden Jan Klaasen Boeve en Janna  Jans. 

In 1812 neemt de te Veessen wonende Wigger Jans de geslachtsnaam ‘Koopman’ aan42. 

Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

- Jan, geboren op 31 januari 1813 ’s morgens om 4 uur te Vorchten43. 
- Gerrit Jan, geboren op 2 juni 1814 te Vorchten44. 
- Gerhardus, geboren op 25 juli 1816 te Vorchten45. 
- Janna, geboren op 17 mei 1819 ’s nachts om 3 uur te Heerde46. 
- Jacob, geboren op 22 juni 1821 ’s avonds om 8 uur te Heerde47. 

Wigger was tijdens zijn werkzame leven dagloner van beroep. Na zijn huwelijk woont het 
gezin volgens de geboorteacten van zijn oudste 3 kinderen in Vorchten. Vorchten, wat begin 
19e eeuw onder de gemeente Veessen viel, wordt in 1818 opgenomen in de gemeente 
Heerde. Het is mij (nog) niet gelukt om aan te tonen of het gezin na 1818 in Vorchten is 
blijven wonen. 

Op 21 november 1831 ’s morgens om 10 uur komt Aleida Boeve, in haar overlijdensacte 
wordt zij Leida Boeve genoemd, in Heerde te overlijden48. In haar overlijdensacte is 
bijgeschreven dat bij uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van 12 mei 
1885 is bevolen dat in de overlijdensacte de voornaam van de overledene Aleida (Boeve) 
moet zijn en van haar man Wichert (Koopman). 

Op 3 september 1833 ’s nachts om half 1 komt Wichert Klomp op 52 jarige leeftijd in Heerde 
te overlijden49. Opvallend is dat in zijn overlijdensacte van hem de geslachtsnaam Klomp 
wordt gebruikt. Zijn reeds overleden vrouw wordt vermeld als Aleida Kroon. Dat het hier 
toch om het echtpaar Wichert Koopman en Aleida Boeve gaat blijkt uit een voor de 
vrederechter opgemaakte acte die in de huwelijksbijlagen van hun zoon Jan zijn opgenomen. 
Tevens wordt in de overlijdensacte aangegeven dat hij een zoon is van Jan Klomp en Geertje 
Koopman.  



 
9 

 

Generatie V : Jan Koopman 

Jan Koopman, geboren op 31 januari 1813 te Vorchten in de toenmalige gemeente Veessen, 
woonde kort voor zijn huwelijk in Hattem.  

Op 10 april 1841 wordt in de gemeente Oldebroek door de burgemeester Mr. Henricus 
Boonzaier van Severen, die optreedt als ambtenaar van de burgerlijke stand, het huwelijk 
gesloten tussen de 28 jarige te Heerde geboren en te Hattem wonende landbouwer Jan 
Koopman en de 18 jarige te Oldebroek geboren en wonende landbouwster Maria Foks.50 

De ouders van de bruidegom, Wigger Koopman en Aleida Boeve, zijn 
dan reeds overleden. De ouders van de minderjarige bruid, de te 
Oldebroek wonende landbouwers Hendrik Foks en Maria van der 
Velde, zijn bij deze huwelijkssluiting aanwezig en geven hun 
toestemming. Het bruidspaar en de ouders van de bruid geven aan 
dat zij de huwelijksakte niet kunnen ondertekenen omdat zij het 
schrijven niet hebben geleerd. 

In de huwelijksbijlagen bij dit huwelijk is het certificaat van de 
Nationale Militie van Jan opgenomen. Daaruit blijkt dat hem volgens 
loting het nummer 153 is toegewezen wat hem ‘tot heden tot geene 
dienst’ heeft verplicht. Op het certificaat is een beperkt signalement 
opgenomen.  

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

- Aleida, geboren op 19 maart 1842 ’s nachts om half 1 te Oldebroek51. 
- Hendrik, geboren op 6 november 1844 ’s morgens om 6 uur te Oldebroek52. Hij is op 

2 jarige leeftijd op vrijdag 2 april 1847 ’s nachts om 2 uur te Oldebroek53. 
- Hendrikje, geboren op 26 december 1848 ’s avonds om 11 uur te Oldebroek54. 
- Wichertje, geboren op maandag 4 oktober 1852 ’s nachts om 3 uur te Oldebroek55. 
- Maria, geboren op woensdag 1 o0ktober 1856 ’s morgens om 10 uur te Oldebroek56. 
- Janna, geboren op zondag 4 maart 1860 ’s morgens om 7 uur te Oldebroek57. Zij is te 

Oldebroek overleden op zaterdag 4 januari 1862 ’s avonds om 9 uur58. 
- Jan, geboren op woensdag 3 december 1862 ’s avonds om 8 uur te Oldebroek59. 
- Hendrik, geboren op zaterdag 25 april 1868 ’s avonds om 9 uur te Oldebroek60. 

In de eerste jaren van zijn huwelijk wordt van Jan vermeld dat hij landbouwer van beroep is. 
Vanaf 1847 wordt van hem consequent aangegeven dat hij dagloner of arbeider van beroep 
is. Ook van zijn vrouw Maria Foks wordt dan regelmatig aangegeven dat zij als dagloonster 
werkzaam is. 

Ik de bevolkingsregisters van Oldebroek over de periode 1860 tot 188061 ben ik het gezin van 
Jan Koopman tegengekomen. Als beroep van Jan wordt daar dagloner opgegeven. Her gezin 
woont in een huis wat bekend staat als wijk U nummer 13. Het nummer is doorgestreept en 
vervangen door nummer 25. Ik vermoed dat het wel om hetzelfde huis gaat, maar dat er 
sprake is van een hernummering. Na het overlijden van zowel Jan Koopman als zijn weduwe 
Maria Foks blijven de kinderen in het huis wonen. Op 21 maart 1879 trouwt hun dochter 
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Wichertje Koopman te Oldebroek met de 36 jarige dagloner Willem Bosman. Hij komt bij het 
gezin inwonen. 

Op zondag 19 september 1869 ’s nachts om 1 uur komt Jan Koopman, van beroep dagloner, 
op 57 jarige leeftijd in Oldebroek te overlijden62. 

Na zijn overlijden wordt op 28 september 1869 voor het kantongerecht te Elburg door Maria 
Foks, dagloonster te Oldebroek en weduwe van de overleden Jan Koopman, Jacob Koopman, 
dagloner te Oldebroek en eerste oom vaderszijde, als toeziend voogd aangesteld over haar 
minderjarige kinderen met namen: Hendrikje (oud 20 jaar), Wigertje (oud 16 jaar), Maria 
(oud 12 jaar), Jan (oud 7 jaar) en Hendrik (oud 1 jaar). Deze Jacob Koopman is gekozen 
omdat hij de belangen van de kinderen het beste kan dienen. Er worden nog 3 andere 
kandidaten genoemd: Wicher Koopman, boerenknecht te Kamperveen en neef vaderszijde, 
Wichter van der Velde, landbouwer te Oldebroek en halve oom moederszijde, en Lubbert 
van der Velde, dagloner te Oldebroek en halve neef moederszijde63. 

Bijna 9 jaar later komt op 10 april 1878 ’s avonds om 11 uur te Oldebroek ook Maria Foks op 
ruim 55 jarige leeftijd te overlijden64.  

Drie van haar dan nog minderjarige kinderen blijven als wees achter. Na het overlijden van 
Maria Foks wordt op 21 juni 1878 door het kantongerecht te Kampen op voorstel van Jacob 
Koopman, dagloner en wonende te Wezep in de gemeente Oldebroek en toeziend voogd, 
Jacob Veluwenkamp, oud 33 jaren, dagloner te Oldebroek en behuwd broer van vaderskant, 
als voogd aangesteld over de dan minderjarige kinderen van Jan Koopman en Maria Foks, 
met namen Maria (oud 20 jaar), Jan (oud 15 jaar) en Hendrik (oud 11 jaar). In deze 
aanstelling wordt aangegeven dat de keuze voor voogd op Jacob Veluwenkamp is gevallen 
als meest geschikte persoon. Er worden nog 3 andere kandidaten genoemd: Gerrit van de 
Belt, dagloner te Heerde en behuwd broeder vaderskant, Lubbert van de Velde, dagloner te 
Oldebroek en neef van halve bedde moederskant, en Wichert Koopman, dagloner te Heerde 
en neef van halve bedde van moederskant65. 
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Generatie VI : Hendrik Koopman 

Zoals hiervoor reeds is vermeld is Hendrik Koopman op 25 april 1868 te Oldebroek geboren 
als jongste kind van de dagloners Jan Koopman en Maria Foks.  

Na het overlijden van zijn ouders woonde hij in bij het gezin van zijn zuster Wichertje 
Koopman, die in 1879 getrouwd was met Willem Bosman. 

Op 14 september 1888 wordt door Paul Heinrich Christiaan Heitinga, burgemeester van 
Oldebroek en optredende als ambtenaar van de burgerlijke stand, te Oldebroek het huwelijk 
gesloten tussen de 20 jarige te Oldebroek geboren en wonende dagloner Hendrik Koopman 
en de 19 jarige te IJsselmuiden geboren en wonende boerenmeid Jakobje Riezebos66. Uit 
deze huwelijksacte blijkt dat zowel de ouders als de grootouders van vaders- en 

moederszijde van de bruidegom 
overleden zijn. Zijn voogd de arbeider 
Jacob Veluwenkamp en zijn toeziend 

voogd de arbeider Jacob Koopman geven in dit geval beiden toestemming tot dit huwelijk. 
Dit is nodig omdat de bruidegom nog 
niet meerderjarig is. Bij de 
huwelijkssluiting zijn ook de ouders van 
de bruid, de te IJsselmuiden wonende 

dagloners Jan Riezebos en Elizabeth Dillen, aanwezig en zij geven eveneens toestemming tot 
het huwelijk. 
De huwelijksacte is zowel door de bruidegom als de bruid ondertekend. Opvallend is dat de 
bruidegom zijn achternaam niet aangesloten schrijft, maar als ‘Koop Man’ ondertekend. 
Ook in de geboorteacten ondertekend hij op dezelfde wijze (zie hiernaast onder de 
geboorteakte van zijn zoon Arent Jan in 1892). 

De jonge leeftijd van het bruidspaar doet vermoeden dat er wat aan de hand is. Dit wordt 
bevestigt door de geboorte van hun dochter 3 maanden na hun huwelijk. Op maandag 17 
december 1888, ’s avonds om 11 uur, wordt hun dochter Elizabeth in hun huis te Oldebroek 
geboren67. Van haar ouders wordt vermeld dat zij beiden dagloners van beroep zijn. De bruid 
was dus bij haar huwelijk reeds 6 maanden zwanger. Je vraagt je dan af hoe zij in contact 
met elkaar zijn gekomen. Diende Jakobje bij een boer in Oldebroek of werkte Hendrik bij een 
boer in de omgeving van IJsselmuiden ? Hadden ze elkaar ontmoet op bijvoorbeeld een 
jaarmarkt in Kampen ? We weten het niet en de archieven geven dit geheim niet prijs. 
Elisabeth overlijd op 24 februari 1905 ’s middags om 4 uur op 16 jarige leeftijd te 
IJsselmuiden in het huis van haar ouders wijk 3 nummer 3068. Op 1 maart 1905 wordt zij 
begraven in een algemeen graf (klasse B) op de begraafplaats van IJsselmuiden69. 

De aanduiding van een algemeen graf betekent dat betreffend graf niet in eigendom 
is van de familie van de overledene en ook niet gehuurd is. In deze graven werden 
meestal 2 volwassenen begraven en al naar gelang er ruimte is opgevuld met 
overleden kinderen. De overledenen werden hierbij in volgorde in de tijd in dit soort 
graven begraven. Daardoor werd in een graf geen familieleden begraven. Dit in 
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tegenstelling tot eigendom graven die wel aan een familie behoorden en waarin de 
rechthebbende besloot wie in het graf begraven werd. 

In 1889 of 1890 is het jonge gezin uit Oldebroek verhuisd naar IJsselmuiden. Daar worden 
achtereenvolgens de volgende kinderen geboren: 

- Jan, geboren op 23 november 1890 ’s middags om 12 uur in het huis gemerkt wijk 3 
nummer 3770. Hij is op 9 maart 1895 ’s middags om 2 uur op 4 jarige leeftijd 
overleden te IJsselmuiden in het huis wijk 3 nummer 30a71. Hij is op 14 maart 1895 
begraven in het graf met nummer 38 per C 2e klasse72. 

- Arent Jan, geboren op 26 augustus 1892 ’s middags om half 3 in het huis gemerkt 
wijk 2 nummer 16273. (zie verder bij de volgende generatie) 

- Jakob, geboren op 9 december 1893 ’s avonds om 9 uur in het huis gemerkt wijk 3 
nummer 3374. Hij overlijd op 11 jarige leeftijd op 10 april 1905 ’s nachts om 2 uur in 
het huis wijk 3 nummer3075. Hij is op 15 april 1905 begraven in een algemeen graf 
(klasse B) op het kerkhof van IJsselmuiden76. 

- Maria, geboren op 23 juni 1896 ’s middags om 4 uur in het huis gemerkt wijk 3 
nummer 3277. Zij is op 11 april 1917 ’s morgens om 9 uur op 20 jarige leeftijd 
overleden in het huis wijk 3 nummer 3378. Op 16 april 1917 wordt zij begraven in een 
algemeen graf vak II 3e klasse van het nieuwe gedeelte van de begraafplaats van 
IJsselmuiden79. 

- Jan, geboren op 12 oktober 1898 ’s morgens om half 6 in het huis wijk 3 nummer 
3380. 

- Jentje, geboren op 20 december 1900 ’s morgens om 5 uur in het huis wijk 3 nummer 
3381. Zij trouw op 23 maart 1922 te IJsselmuiden met de 29 jarige te Vorden geboren 
en in IJsselmuiden wonende spoorwegarbeider Hendrik Derksen82. 

- Jannes, geboren op 23 februari 1903 ’s nachts om kwart voor 12 in het huis wijk 1 
nummer 3083. Hoewel in de geboorteacte wijk 1 is opgegeven vermoed ik dat het om 
een fout gaat en dat het wijk 3 moet zijn. 

- Willempje, geboren op 28 november 1904 ’s avonds om half 7 in het huis wijk 3 
nummer 3084. Zij overlijd 3 maanden oud op 10 maart 1905 ’s middags om 2 uur in 
het huis wijk 3 nummer 3085. Zij is op 15 maart 1905 begraven in een algemeen graf 
(klasse B) op de begraafplaats van IJsselmuiden86. 

Zoals eerder aangegeven was Hendrik bij zijn huwelijk dagloner van beroep. Dit wordt ook 
vermeld bij de geboorte van zijn oudste 2 kinderen in resp. 1888 en 1890. Bij de geboorte 
van zijn derde kind in 1892 wordt van hem vermeld dat hij bierhuishouder van beroep is, 
maar dat is hij kort geweest. Het zal wel geen succes zijn geweest denk ik. In de 
geboorteacte van zoon Jakob, ruim een jaar later in 1893, is hij weer arbeider van beroep. 
Dat beroep blijft hij opgeven tot in ieder geval 1905.  
Het gezin woont vanaf 1893 in een huis wat in de periode 1893 tot 1900 bekend staat als 
wijk 3 nummer 33. Na 1900 is dit huis bekend onder wijk 3 nummer 30. 

Het jaar 1905 is voor Hendrik Koopman een dramatisch jaar geweest. Op 14 januari 1905 ’s 
nachts om half 1 komt zijn schoonmoeder Elizabeth (in haar overlijdensacte wordt zij met 
Betje aangeduid) Dillen te overlijden in IJsselmuiden in het huis wat aangeduid is met wijk 1 



 
13 

 

nummer 8487. Vervolgens komen in de maanden februari, maart en april 3 van zijn kinderen 
te overlijden. Op 1 december 1905 ’s morgens om 7 uur overlijd ook zijn vrouw Jacobje 
Riezebos op 37 jarige leeftijd in hun huis wijk 3 nummer 3088. 4 dagen later, op 5 december, 
wordt zij begraven in een algemeen graf (klasse B) op de begraafplaats van IJsselmuiden89. In 
hetzelfde graf wordt op 14 december de 74 jarige Trijntje Schaapman, vrouw van Klaas de 
Vries begraven. 
Uit de registers van de ‘memorie van successie’ blijkt dat Jacobje Riezebos geen vermogen 
had waarover successierechten betaald moesten worden90. 

Hendrik blijft met 5 jonge kinderen achter waarvoor hij de volledige verzorging op zich zal 
moeten nemen. Dat zal voor hem de jaren daarna niet gemakkelijk zijn geweest. Hij bleef 
met zijn kinderen wonen op het adres wijk 3 nummer 33. 
Zes jaar na het overlijden van zijn vrouw Jacobje Riezebos trouwt op 26 oktober 191191 te 
IJsselmuiden de dan 43 jarige Hendrik Koopman met de 47 jarige te Zalk en Veecaten 
geboren en wonende Aaltje Eikenaar. Zij was een dochter van Antonie Eikenaar en Zwaantje 
Hagen en sinds 28 september 1910 weduwe van Gerrit IJssel92. 

Hendrik ondertekent de 
huwelijksacte op bijna vergelijkbare 
wijze als eerder vermeld. Alleen lijkt 
hij zijn geslachtsnaam nu meer 

aaneengesloten te schrijven. 
Aaltje Eikenaar gaat na haar huwelijk met haar kinderen bij Hendrik wonen. Volgens het 
bevolkingsregister van IJsselmuiden over de periode 1910 tot 192193 komt zij op 30 oktober 
1911 met haar kinderen Wilhelmus Antonie IJssel (geboren in 1898), Antonie (geboren in 
1901) en Gerrit Albertus IJssel (geboren in 1909) uit Veecaten naar IJsselmuiden. Haar 
dochter Zwaantje IJssel (geboren in 1893) woont van 15 mei 1917 tot 24 november 1917 bij 
het gezin. Het gezin woont volgens dit bevolkingsregister in het huis wijk 3 nummer 33. 

In de huwelijksacte van Hendrik Koopman met Aaltje Eikenaar wordt als beroep van Hendrik 
koopman aangegeven. Dit wordt ook vermeld in de huwelijksacte van zijn dochter Jentje in 
1922. In de huwelijksacte van zijn zoon Arent Jan in 1922 is zijn beroep landbouwer. Het is 
mij wat onduidelijk wat zijn beroep precies is geweest. In het eerder genoemde 
bevolkingsregister 1910 tot 1921 wordt eerst van hem als beroep ‘lampenkoopman’ 
aangegeven. Dat is vervolgens doorgestreept en vervangen door vee- en groentenkoopman. 

Het is mij niet duidelijk geworden waar Hendrik in IJsselmuiden precies heeft gewoond. 
Zeker is dat de huisnummers in wijk 3 in Oosterholt hebben gelegen. Op een gegeven 
moment verwerft hij enig onroerend goed, maar ook daaruit blijkt niet waar hij gewoond 
heeft.  
We komen Hendrik voor het eerst in de kadastrale leggers van de gemeente IJsselmuiden 
tegen rond 1914. In deze legger wordt de eigendom van een ‘huis en erf’ kadastraal 
aangeduid als sectie C nummer 187, groot 5 are 40 centiare en bekend onder wijk 3 nummer 
23 gemeld94. Dit perceel is in 1912 gekocht door Peter Schilder, koopman te Kampen. Jan de 
Vries, landman te Kampen heeft het recht van opstal. Als ik de legger goed interpreteer 
heeft Hendrik Koopman de ondergrond van het pand in 1913 van Peter Schilder 
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overgenomen, maar duidelijk is dat niet aangegeven in de legger. Ik heb niet de indruk dat 
Hendrik ook in dit huis(je) gewoonde heeft. 

Het huis(je) op sectie C nummer 187 is eind 20e eeuw vooral bekend geworden als het 
huisje van ‘Jacob Klein’ en is in eerste instantie verondersteld als een laatste restant 
van een kloostercel van het voormalige klooster op de Sonnenberg. Uit onderzoek is 
gebleken dat dit niet het geval is geweest en dat dit pand in eerste helft 19e eeuw 
gebouwd is. Na het overlijden van Jacob Klein is het pandje sterk in verval geraakt en 
uiteindelijke gesloopt. 

In 1919 koopt Hendrik het perceel en het recht van opstal waardoor hij eigenaar wordt van 
zowel het perceel als het huis(je)95. Een paar jaar later, in 1921, verkoop Hendrik dit perceel 
met huis(je) aan de te Kampen wonende assuradeur Willem Frederik Brüggemann. 

In de Provinciale 
Overijsselsche en 
Zwolse courant van 
11 oktober 1921 
vinden we deze 
verkoop terug. 
Daaruit kunnen we 

concluderen dat Hendrik Koopman het perceel met huis ter veiling heeft aangeboden en dat 
het de veiling het aardige bedrag van 1250 gulden heeft opgebracht96. 
In hetzelfde jaar koopt hij samen met de kinderen van zijn tweede vrouw Aaltje Eikenaar de 
volgende in ‘Wijnberg’ onder Oosterholt gelegen percelen, allen in sectie C97: 

- nummer 143, groot 5 are 50 centiare met bestemming ‘bouwland’ 
- nummer 146a, groot 1 are 52 centiare met bestemming ‘erf’ 
- gedeelte van de nummers 146, 839, 895 en 948. 

Hendrik voegt in hetzelfde jaar al 
deze percelen samen tot sectie C 
nummer 968 (zie fragment hulpkaart 
hiernaast gedateerd juni 192298). 
Hierbij ontstaat een perceel van 58 
are 55 centiare met als bestemming 
‘huis en weiland’. In de daarop 
volgende jaren wordt een schuur 
bijgebouwd. 

In 1921 wordt ook get perceel met 
het daarop staande huis aangekocht 
door hen. Dit perceel is bekend 

onder sectie C nummer 838 en is 67 centiaren groot99. 
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In 1923 vindt vanwege de bijbouw van een schuur 
een wijziging plaats op het perceel. Door het 
kadaster wordt in augustus 1823 opnieuw een 
hulpkaart gemaakt. Een fragment daarvan is 
hiernaast opgenomen100. 

In 1941 worden de bovengemelde onroerende 
goederen verdeeld.  
De 2 kinderen van Hendrik Koopman, de arbeiders 
Jan en Jannes Koopman, worden eigenaren van 
een deel van sectie C nummer 968. Het perceel wat 
daarmee ontstaat krijgt als kadastrale aanduiding 

sectie c nummer 1074, is 18 are 42 centiare groot en heeft als bestemming ‘huis en 
bouwland’. Het adres van het huis is dan aangegeven als Oosterholtseweg 39101. 

De zoon van Aaltje Eikenaar, de melkrijder Gerrit 
Albertus IJssel, wordt eigenaar van eveneens een 
deel van sectie C nummer 968 en het volledige 
perceel sectie C nummer 868. Het perceel wat 
dan ontstaat krijgt nummer sectie C nummer 
1075, is 40 are 80 centiare groot en heeft als 
bestemming “huis, schuur en bouwland”. Het 
adres van het huis is dan aangegeven als 
Oosterholsteweg 37102. 
Hoe de verdeling heeft plaatsgevonden is in 
nevenstaand fragment van de hulpkaart van het 

kadaster aangegeven. Deze hulpkaart is gedateerd september 1941103. 

Ik keer nog even terug naar de aankoop van het onroerend goed in 1921. Om een beeld te 
krijgen van wie de eigenaren worden vermeld ik onderstaande de eigenaren zoals deze in de 
kadastrale legger staan aangegeven: 

- Hendrik Koopman, koopman (ook landbouwer), wonende te IJsselmuiden wijk 3 
nummer 19 (doorgestreept en vervangen door nummer 24). Eigenaar van ½ deel. 
Tevens voor ½ deel vruchtgebruiker. 

- Willem de Wolf, winkelier te Oldebroek, gehuwd met Marrigje Ijssel. Eigenaar voor 
1/12 deel. 

- Wilhelmus Antonie IJssel, melkrijder te IJsselmuiden. Eigenaar voor 1/12 deel. 
- Dirk Hendrik Fix, arbeider te IJsselmuiden, gehuwd met Willempje IJssel. Eigenaar 

voor 1/12 deel. 
- Anton IJssel, heibaas te IJsselmuiden. Eigenaar voor 1/12 deel. 
- Gerrit Jan Visscher, arbeider te IJsselmuiden. Eigenaar voor 1/12 deel. 

In de register van hoofdelijke omslag van IJsselmuiden over het jaar 1919 komen we Hendrik 
Koopman tegen. Als jaarlijks inkomen van hem wordt 500 tot 575 gulden opgegeven. Voor 
zijn noodzakelijk levensonderhoud wordt een bedrag van 425 gulden afgetrokken. Door 
zowel de gemeenteraad als BenW wordt zjn belastbaar inkomen waarover de aanslag 
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geheven wordt bepaald op 112,50 gulden. In dit register is aangegeven dat hij woont in het 
huis wijk 3 nummer 33104. 

Op 24 december 1938 ’s avonds om 7 uur overlijd te IJsselmuiden op 74 jarige leeftijd Aaltje 
Eikenaar105. Zij wordt op 29 december 1938 in een algemeen graf op de begraafplaats van 
IJsselmuiden begraven106. In hetzelfde graf wordt op 14 november 1939 de 81 jarige Dietje 
ter Stege, weduwe van J.W.Sollie, begraven. 

Tien jaar later op 8 december 1948 ’s morgens 
om 5 uur overlijd te IJsselmuiden op 80 jarige 
leeftijd Hendrik Koopman107. Hij is op 11 
december 1948 op de algemene begraafplaats 
van IJsselmuiden begraven in het graf wat heden 
(2022) nog aanwezig is en bekend is onder 1e 
klasse 3e perk grafnummer 66108. In hetzelfde 
graf zijn ook zijn 2 ongehuwde zonen Jannes (op 
5 juli 1994) en Jan (op 27 november 1993) 
begraven. De grafsteen is hoewel slecht leesbaar 
en enigszins verweerd nog aanwezig109. 
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Generatie VII : Arent Jan Koopman 

Zoals hiervoor is aangegeven is Arent Jan Koopman te IJsselmuiden geboren op 26 augustus 
1892. Hij was het 3e kindje uit het huwelijk van zijn ouders. Bijzonder om te vermelden is nog 
dat hij het enige in IJsselmuiden geboren kind van zijn ouders is dat niet in wijk 3 geboren is, 
maar in wijk 2 in de periode dat zijn vader kort bierhuishouder van beroep is geweest. 
Wijk 3 is in principe de wijk Oosterholt en daar zal Arent Jan zijn jeugd dan ook wel hebben 
doorgebracht. 

In de register van hoofdelijke omslag van IJsselmuiden over het jaar 1919 komen we Arent 
Jan tegen, wonende in het huis wijk 1 nummer 132. Als jaarlijks inkomen van hem wordt 500 
tot 575 gulden opgegeven. Voor zijn noodzakelijk levensonderhoud wordt een bedrag van 
375 gulden afgetrokken. Door zowel de gemeenteraad als BenW wordt zjn belastbaar 
inkomen waarover de aanslag geheven wordt bepaald op 162,50 gulden110. 

Op 9 februari 1922 wordt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te IJsselmuiden het 
huwelijk gesloten tussen de 29 jarige tuinder Arent Jan Koopman (zoon van de 53 jarige 
landbouwer Hendrik Koopman en de reeds overleden Jakobje Riezebos) en de 23 jarige 
Klaasje Klün (dochter van de reeds overleden Gerrit Klün en de 63 jarige tuinster Femmigje 
van den Belt)111. Van beiden is in de huwelijksacte aangegeven dat ze zowel in IJsselmuiden 
geboren als wonende zijn. Als getuigen bij hun huwelijk zijn aanwezig de 23 jarige te 
IJsselmuiden wonende landbouwer Jan koopman als broer van de bruidegom en de 29 jarige 
te Kampen wonende arbeider Aalt Nijboer als zwager van de bruid. 

Van hun op 8 maart 1923 te IJsselmuiden geboren dochter Jacoba is deze stamreeks 
opgesteld. 

Arent Jan Koopman ben ik tegengekomen in het in 1960 uitgegeven adresboek van de 
gemeenten Kampen en IJsselmuiden op het adres Hoepelweg 19 in IJsselmuiden112. Als 
beroep van hem wordt tuinder vermeld. 

Op de algemene begraafplaats van 
IJsselmuiden is in de 1e klasse het 3e perk 
grafnummer 23 aanwezig113. Daarin is op 25 
augustus 1944 de schoonmoeder (Femmigje 
van den Belt) van Arent Jan Koopman 
begraven. Op 19 september 1970 is zijn 
vrouw Klaasje Klün in dit graf begraven en op 
16 maart 1978 Arent Jan Koopman zelf. 
Helaas is hun grafsteen verwijderd, maar ik 
heb toch een foto ervan kunnen 
achterhalen114. 
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Bijlage 1 

Boedelscheiding en inventaris door Geertje Wijchgers, weduwe van Jan Jacobs115. 

Compareerde voor mij Mr. P. van Meurs, schout des ampts Heerde, en onder benoemde 
gerigtslieden Jan Wichgers en Jan Gerrits aengestelde voogden over de drie minderjarige kinderen 
van Geertje Wichgers bij wijlen Jan Jacobs ehelijk verwekt. En hebben die haare momberschap 
verburgt met de persoonen van aart Lamberts en Jan Peters dewelke present zijnde die borgtogt 
hebben op sig genomen onder verband van haare persoonen en goederen. Waartegen de 
comparanten hebben belooft die haren borgen te zullen indemniseeren cost en schadeloos houden 
onder belijk verband submissie en renunciatie van dezelve na regten. 
Actum voor mijn scholtis die deze acte bezegeld met en neffens H. Ruijs en J. van Norel gerigtslieden. 
Getekend te Heerde op den 4 juni 1791. 

Staat en inventaris geformeert en ingesteld door Geertjen Wichgers, weduwe en boedelholderse van 
wijlen Jan Jacobs. Vervattende alle de gereede goederen, actien en crediten als in en uijtschulden 
zoo als dien boedel bij het leven van haar opgemelde man is geweest en door hem stervende is 
nagelaten. En zoo als dien boedel zig alsnog is bevindende. 
tot verstand van dezen inventaris dient vooraf te worden genemanqueert dat bij het ingaan van het 
huwelijk geen huwelijkx voorwaarden zijn opgerigt. Zood at de gemeenschap van goederen tuisschen 
de inventarisante en haar drie kinderen plaats heeft. Dit dan vooraf gezegt zijnde zal den 
inventarisante overgaan tot een specifique opgave der gereede boedels goederen. 

Gereede goederen geëstimeert als volgt 
een kaste       7-:-: 
een spinde       1-:-: 
een tafel       :-10-: 
4 schotelrakken       1-:-: 
6 stoelen       1-5-: 
een spiegel       1-:-: 
een thee rak met ½ dozijn theegoed, 2 bierglazen en theepot :-18-: 
een schap met 12 tinnen lepels     1-:-: 
2 tinnen kommen en mosterpot    :-12-: 
een tinnen bak       :-12-: 
een tregter en schaaltjes     :-8-: 

Aardwerk 

7 schotel       1-1-: 
12 dito borden       :-12-: 
12 dito borden       :-13-: 
3 kommen       :-6-: 
een theegoed       :-5-: 
2 grove schotels      :-2-: 
4 dito borden       :-2-: 

 Ijzerwerk 

2 ijzeren potten      2-:-: 
een haatketen       :-8-: 
een vuurhaakje, vuurschapen, vuurlepel en blaaspijp en tang 1-:-: 
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een pan en hangijzer      :-10-: 
een rooster       :-6-: 
2 lampen       :-5-: 
een strijkijzer       :-6-: 
een coffy moole      :-12-: 
6 vorken en 6 lepels      :-13-: 

 Coper 

2 coperen akers      4-10-: 
2 dito coffy ketels      2-10-: 

 Beddgoed en linnen 

Een bedde pouluwe en 2 kussens    11-:-: 
2 lakens en s slopen      2-15-: 
1 deken       2-5-: 
een paar gordijnen met roe en valletje    1-5-: 
een bed pouluwe en 2 kussens     5-10-: 
2 lakens en 2 slopen      1-15-: 
1 deken       :-15-: 
een paar gordijnen met roe en valletje    :-12-: 
2 grove bedde lakens      2-:-: 
2 kussens slopen      :-14-: 
2 tafel lakens       2-10-: 
3 servetjes       :-15-: 
5 ellen garen en vlas      3-:-: 

 Melkgoed in ’t washuijs 

Een oude karne       :-12-: 
een karne wage      1-3-: 
2 melktonnen       1-:-: 
1 bonen tonnetje      :-6-: 
2 melk potten       :-4-: 
2 dito        :-5-: 
2 dito        :-4-: 
een boterbak       :-2-: 
een emmer       :-12-: 
een melk banke      :-10-: 
een zijse       :-2-: 
een baktrog       2-:-: 
een meelzeve       :-4_: 
2 spinwielen       1-7-: 
een lampe blok en 2 stoven     :-4-: 

Levende have en vee, en bouwmans gereedschap op de deele mitsgaders het koorn op ’t 
land en mest 

Een paard       29-:-: 
2 melk koijen       65-:-: 
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een veers pink       115-:-: 
2 bolkalvers       3-10-: 
een dragtige veers met Jan Wichgers in gemeen zijnde, de halfscheid getaxeerd op 
         16-:-: 
6 hoenders       1-14-: 
een karre met kussen en touwen    15-:-: 
een ploeg met leijraet      4-:-: 
een paar houten eegden     :-15-: 
een wanne       :-18-: 
een paardekribbe      1-:-: 
een tobbe       :-18-: 
een snijtrog       :-15-: 
een ladder       :-12-: 
een zeijsen       :-6-: 
een zigt        :-15-: 
een haane       :-10-: 
2 grepen in een plaggezigt     ;-12-: 
2 gavels       :-6-: 
2 schuppen       :-12-: 
een bijl        :-6-: 
een hijp       :-3-: 
2 vlegels       :-4-: 
een deelen hark      :-2-: 
de sliten op de bakken      :-9-: 
een varkens ton      :-4-: 
een bak met oud ijzer      :-6-: 
2 manden       :-4-: 
eenig strooij       1-:-: 
eenige turf       :-10-: 
de mest in de stal      :-10-: 
een kruijwagen       :-6-: 

 Koorn op ’t land 

2 ½ mudde land met rogge bezaaijd, getaxeerd op 16 guldens het mud 
         40-:-: 
3 mudde land met boekweijt ’t mud de 12 guldens  36-:-: 
de vurgten in de hoff      2-:-: 

 Eetbare waren 

Een zije spek, scholder en 2 stukjes vlees   3-:-: 
2 zak aardappel       1-15-: 
een mudde rogge      5-4-: 
drie schepel boekweijten     3-15-: 

 Voordelige inkomende schulden en contacten des boedels 
contante penningen ind e boedel gevonden   2-:-: 
Voordelige inkomende schulden worden in den boedel niet gevonden, dus gaat de inventarisante 
over tot opgave van de lastige boedelschulden. 
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 Lasten des boedels 
Serris Boeve compteert wegens pagt van huijs en land daar de inventarisante woont verschijnende 
petry 1791       64-:-: 
aan Claas Gerrits wegens weijgeld verschijnende martiny 1790 7-13-: 
Jan Coopman competeert wegens gelevert koorn volgens rekening 

         14-11-: 
Tijmen Egberts Koerts competeert wegens verdient timmerloon volgens rekening 
         12-16-: 
J. van apeldoorn competeert wegens verdient sneeloon volgens rekening 
         6-14-: 
Jacob Peters wegen verdient loon    12-:-: 
Jannes Scholten wegen heeren penningen over 1789 en 1790 27-4-: 
amptslasten over 1789 en 1790     1-13-: 

 Kleederen en lijfsbehoor van de overleedene 

Een sargie rok 
een zwarte lakense broek 
een zwart kamizoon 
een linnen broek 
een hemd 
een zwarte zijde doek 
een bonte zakdoek 
een hoed 
een paar schoenen 
een paar kousen 
een paar silver gespen 
een coperen tabaksdoos 
de overige kleederen welke tot des overledens lijve gehoort hebben zijn ten voordeel van de 
kinderen vermaakt en gebruijkt en dus kan de inventarisante dezelve alhier niet opgeven. 

Het lijfsbehoor van de inventarisante 

Terwijl de inventarisante de kleederen en lijfbehooren van den overledene aan de voogden van de 
kinderen heeft overgegeven omvoor dezelve bewaart te worden. Zoo agt zij het onnodig om haar 
lijfsbehoor alhier op te geven. 

Balans van vorenstaande inventaris. 

De gereede goederen en contante penningen bedragen volgens opgave de somma van 328-2-: 
En de lastige schulden des boedels rendeeren volgens opgave een somma van   146-11-: 
Dus blijkt dat het zuijvere montant des boedels zig komt te bedragen de somma 181-11-: 

Voor de moeder de geregte halfscheid       90-15-8 

En voor haar drie kinderen de overige halfscheid     90-15-8 

Dus voor ieder kind         30-5-2 2/3 

Aldus dezen inventaris geformeert en doen instellen door mijn ondergeschreven in alle opregtheijd 
sonder mijnent weeten iets daar opgebragt te hebben. Hetgeen daar niet op behoorde of iets daar 
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afgelaten te hebben. Hetgeen ik daar op moeste gebragt hebben. 
Oirbiedig zijnde ten allen tijde dezen inventaris des noods en des gerequieneert wordende met den 
gewoonen boedels eed te sterken. 
Onder reserve nogtans dat zo mijn iets mogte te binnen komen ofte binnen gebragt worden tot 
voordeel of nadeel van dezen inventaris ten allen tijde dezelve te vermeerderen of verminderen 
sonder eenige sessie aan mijnen geoffereerden eed te willen hebben toegebragt. 
In oirconde der waarheijd heb ik deze eigenhandig getekend op den 4 juni 1791. 
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Afkortingen 
AK : Archiefviewer van het Kadaster 
DA : Drents Archief 
DE : website Delpher.nl 
ECZ : Erfgoed Centrum Zutphen 
FS : via FamilySearch 
GA : Gelders Archief 
HCO  : Historisch Centrum Overijssel (Collectie Overijssel) 
SAEP : Streekarchief Epe, Hattem en Heerde 
SAK : Stadsarchief Kampen 
 

 
Noten 

 
1 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.344. 
2 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.383. 
3 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.69. 
4 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.73. 
5 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.113. 
6 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.115. 
7 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.119. 
8 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.122. 
9 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.133. 
10 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.142. 
11 GA toegang 0176 inv.nr.876 blz.149. 
12 GA toegang 0176 inv.nr.883 blz.82. 
13 GA toegang 0008 inv.nr.266 blz.27. 
14 GA toegang 0176 inv.nr.883 blz.160. 
15 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.54. 
16 GA toegang 0008 inv.nr. 991 fol.111. 
17 GA toegang 0176 inv.nr.881.1 blz.6. 
18 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.19. 
19 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.63. 
20 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.75. 
21 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.84. 
22 GA toegang 0207 inv.nr.4305 acte 1817_6. 
23 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.94. 
24 GA toegang 0207 inv.nr.4305 acte 1811_12. 
25 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.103. 
26 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.111. 
27 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.33. 
28 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.34. 
29 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.50. 
30 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.50. 
31 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.53. 
32 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.53. 
33 GA toegang 0203 inv.nr.559 fol. 403 t/m 415. 
34 GA toegang 0176 inv.nr.880 blz.41. 
35 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.130. 
36 GA toegang 0176 inv.nr.877 blz.151. 
37 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.70. 
38 GA toegang 0176 inv.nr.885.1 blz.34. 
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39 GA toegang 0203 inv.nr.728 blz.69 t/m 79. 
40 GA toegang 0176 inv.nr.884 blz.82. 
41 GA toegang 0207 inv.nr.2907 acte 1813_3. 
42 SAEP lijst naamsaanneming 1812 en 1826 blz.15. 
43 GA toegang 0207 inv.nr.2907 acte 1813_5. 
44 GA toegang 0207 inv.nr.2907 acte 1814_16. 
45 GA toegang 0207 inv.nr.2907 acte 1816_25. 
46 GA toegang 0207 inv.nr.4314 acte 1819_44. 
47 GA toegang 0207 inv.nr.4314 acte 1821_49. 
48 GA toegang 0207 inv.nr.4267 acte 1831_69. 
49 GA toegang 0207 inv.nr.4267 acte 1833_46. 
50 GA toegang 0207 inv.nr.3471 acte 1841_9. 
51 GA toegang 0207 inv.nr.3480 acte 1842_45. 
52 GA toegang 0207 inv.nr.3480 acte 1844_103. 
53 GA toegang 0207 inv.nr.3440 acte 1847_42. 
54 GA toegang 0207 inv.nr.34810 acte 1848_135. 
55 GA toegang 0207 inv.nr.3479 acte 1852_87. 
56 GA toegang 0207 inv.nr3479 acte 1856_104. 
57 GA toegang 0207 inv.nr.3478 acte 1860_37. 
58 GA toegang 0207 inv.nr.3438 acte 1862_1. 
59 GA toegang 0207 inv.nr.3478 acte 1862_141. 
60 GA toegang 0207 inv.nr.3477 acte 1868_49. 
61 FS bevolkingsregister Oldebroek 1860-1880 blad 736. 
62 GA toegang 0207 inv.nr.3438 acte 1869_89. 
63 FS huwelijksbijlagen huwelijk Hendrik Koopman en Jacobje Riezebos te Oldebroek acte 1888_39. 
64 GA toegang 0207 inv.nr.3437 acte 1878_34. 
65 FS huwelijksbijlagen huwelijk Hendrik Koopman en Jacobje Riezebos te Oldebroek acte 1888_39. 
66 GA toegang 0207 inv.nr.3466 acte 1888_39. 
67 GA toegang 0207 inv.nr.3475 acte 1888_165. 
68 SAK toegang 00007 inv.nr.192 acte 1905_17. 
69 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
70 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1890_67. 
71 SAK toegang 00007 inv.nr.190 acte 1895_11. 
72 SAK toegang 00007 inv.nr.263. 
73 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1892_42. 
74 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1893_83. 
75 SAK toegang 00007 inv.nr.192 acte 1905_27. 
76 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
77 SAK toegang 00007 inv.nr.166 acte 1896_40. 
78 SAK toegang 00007 inv.nr.193 acte 1907_15. 
79 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
80 SAK toegang 00007 inv.nr.167 acte 1898_67. 
81 SAK toegang 00007 inv.nr.167 acte 1900_69. 
82 SAK toegang 00007 inv.nr.182 acte 1922_13. 
83 SAK toegang 00007 inv.nr.167 acte 1903_17. 
84 SAK toegang 00007 inv.nr.167 acte 1904_70. 
85 SAK toegang 00007 inv.nr.192 acte 1905_18. 
86 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
87 SAK toegang 00007 inv.nr.192 acte 1905_5. 
88 SAK toegang 00007 inv.nr.192 acte 1905_46. 
89 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
90 HCO toegang 0136.4 inv.nr.952. 
91 SAK toegang 00007 inv.nr.180 acte 1911_16. 
92 SAK toegang 00013 inv.nr.162 acte 1910_19. 
93 SAK toegang 00007 inv.nr.220 blad 179. 
94 SAK toegang 00007 inv.nr.490 artikel 1951. 
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95 SAK toegang 00007 inv.nr.491 artikel 2122 volgnummer 1. 
96 DE, Provinciale Overijsselsche en Zwolse courant 11-10-1921. 
97 SAK toegang 00007 inv.nr.491 artikel 2122 volgnummer 2, 3, 5, 6, 7. 
98 AK hulpkaart gemeente IJsselmuiden C-156. 
99 SAK toegang 00007 inv.nr.491 artikel 2122 volgnummer 4. 
100 AK hulpkaart gemeente IJsselmuiden C-162. 
101 AK gemeente IJsselmuiden, legger artikel 2972 R3. 
102 AK gemeente IJsselmuiden, legger artikel 2971 R1. 
103 AK hulpkaart gemeente IJsselmuiden C-208. 
104 SAK toegang 00007 inv.nr.402. 
105 HCO toegang 0123 inv.nr.14047 acte 1938_65. 
106 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
107 HCO toegang 0123 inv.nr.17053 acte 1948_59. 
108 Internet via website www.grafzoeken.nl. 
109 Foto A.T.Westendorp. 
110 SAK toegang 00007 inv.nr.402. 
111 SAK toegang 00007 inv.nr.182 acte 1922_6. 
112 Adresboek van Kampen en IJsselmuiden, 1960, blz.230. 
113 Internet via website www.grafzoeken.nl. 
114 www.online-begraafplaatsen.nl 
115 GA toegang 0203 inv.nr.559 fol. 403 t/m 415. 


